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        Сага о...ићима. БЕОГРАДСКА КОШАВА.  

                    Други том, 1953-1965 година. 

 

 
 I. Уводна реч Др. Миле Алечковић,  психијатра: НА  ПОМОЛУ  

ОСВЕЖЕЊЕ  У  НАШОЈ  КЊИЖЕВНОСТИ. 

 
У овом другом тому Саге, коме је Томислав  Крсмановић  дао наслов 

БЕОГРАДСКА КОШАВА, а који покрива временски период од 1953 

до 1965 године, он наставља своја казивања  започета првим томом  

Виски, вотка, шљивовица (1940-1953 година). У овом другом тому, он, 

слободно се тако може рећи, наставља да уводи читаоца у свој живот, 

припремајући  га за оно НАЈВАЖНИЈЕ што ће му се десити у 

мукотрпним годинама које ће тек наићи. Већ у следећем тому 3-

РОМАН О БРИСЛУ ( 1965-1977), који излази до краја ове године, 

описује како је побегао 1965 године из једног осињака ( 

југословенског), и улетео у други, још много сложенији, где се нашао 

за време његовог шестогодишњег боравка  Брислу у епицентру 

светског хладног рата. А када се дефинитивно вратио у Београд 1974 

године, тек тада је настала његова истинска голгота, читалац ће се у то 

уверити читајући томове 4, 5 и 6 ( у припреми-требало би да буду 

публиковани до краја 2013 године).  

 

Ерудита и познавалац европске литературе, некада психијатријска 

жртва, али одувек борац за људска права и дугогодишњи притајени 

књижевник, а сада на путу да се афирмише као писац који доноси 

нова, изненађујућа освежења у нашу , и не само нашу књижевност, 

бистар Херцеговац, а дуго времена и европски прихваћени 

држављанин, Тома Крсмановић, се осмелио  да у свом роману "Сага о 

Ићима" проговори о сопственој прошлости, о детињству, о патњама и 

колективном наслеђу српског народа, о страдањима у свима нама 

наслаганим бескрајним братоубилачким ратовима, о борби са 

осећањем прогона, али и о хајдучкој борбености коју је у себи 

пробудио. 

 

Крсмановић је познавалац француске литературе и европског духа у 

његовом најизворнијем аутентичном виду, али је његов српски 

архетип јак: он не заборавља усташке жртве своје и многих других 

породица, не заборавља историју Босне и народа који су у њој живели, 
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ходајући путем Иве Андрића и продирући у вирове тамног вилајета,  

из кога излази као очишћен и светао дух. 

 

Иако жртва злоупотребе психијатрије у једном тренутку свога живота, 

Крсмановић је кроз писање и стваралачку сублимацију нашао снаге да 

све то поново проживи. Некада, као и сада, посматрач и борац против 

злоупотребе људи, посебно оних интелигентних и даровитих, 

Томислав Крсмановић кроз своју књигу, у ствари само сведочи. 

 

Он сведочи о нити детињства која у нама читав живот повлашћено 

живи и сећа нас на мајчинску свеприсутност, на једину силу која нас 

храни и храбри докле год смо у нашем земаљском телу. Мајка је у 

дубинској анализи памћења Томе Крсмановића "океанско све", и са 

њом је поистовећено целокупно животно примање. Зато и појам знања 

Крсмановић у свом писању везује за Мајку, и тај субјективизам , делом 

свесно, а делом несвесно, избија кроз његов језик и наталожено 

памћење. Али, изнад свега, Тома Крсмановић сведочи о моћи дара у 

човеку који се бори са изгнанством у себи и око себе, док снагом ума и 

стваралаштва уклања патњу као достојног , па ипак, пред 

интелектуалним и уметничким даром побеђеног, противника. 

 

Животни пут Томислава Крсмановића је згуснута памјат о томе да нам 

ни ђаво у нама, нити онај изван нас, не могу ништа ако у себи 

пробудимо  бесмртни део стваралачког духа и поверимо му улогу 

непробојног животног металног оклопа. 
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II.  ХРОНИКА ДОГАЂАЈА. 

 
13  мај 1953 године. Дан после Дана Д: ПАРАНОЈА, или  

стварност?  

  

Родитељи стоје забринути, нагнули се изнад мога кревета, неми су, 

лебде непомични као мермерни кипови, као тамни стубови 

Панчевачког моста у магли јесењег дана. Мама  прошапута, увиђавна 

мојим годинама и проблемима несретне генерације:” Је ли ти се нешто 

десило?” . “Не!”,  промрмљах.  

 

Тек сада увиђам да то није нимало безазлено, од застрашујућег сна се 

нисам ни издалека повратио. Никад овако нешто нисам сањао?.Као да 

се у мени нешто пресекло на два дела? На ОНО ПРЕ СНА - једно 

време; а од данас, од синоћ, почиње нови период у моме 

животу:ПОСЛЕ СНА-друго време. Скоро да немам снаге да устанем. 

Опет се испружих. Родитељи одоше својим послом, вероватно 

помишљајући:  такве године, пубертет, десило му се нешто 

непријатно, проћи ће?. 

  

То и није био сан, више је то била нека оловна ноћ која је 

наговештавала неизвесни, скоро безнадан сутрашњи дан-уместо мени 

својственог буктећег живота. Сам себи, сав изможден и згужван, 

личим на јунака романа Андре Жида ПОДРУМИ ВАТИКАНА, 

залуталог у свету замки и подозрења подземних катакомби Ватикана: 

мори га убитачна несаница, избледео је, модре се подочњаци, стално 

се некоме правда, неко га свугде прати, надзире га, проверава и 

сумњичи?.  

 

Какве ја имам везе са тим? Другови из краја ми обично прилазе 

насмејани, у мени виде веселог другара са којим ће доживљавати 

незаборавне тренутке на Сави и Дунаву, ловили би понекад у кавезима 

локере на зеленим падинама Карабурме, пуним трњака и зараслим у 

коров и непроходне шикаре, што се спуштају од Звездаре ка Дунаву, 

неки би упадали у биоскопе без карте, признајем и ја понекад. 

Обилазили смо  београдске  гимназије с' 

краја на крај града,  у потрази за ђачким 

игранкама, да би увече отишли  у 

оближњи Рвачки клуб Црвена звезда у 

суседној улици Комнена Барјактара, да 

дижемо тегове и вежбамо на справама. 

Или би играли увече лопте у оближњој 
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улици у крају. Сада ће сви они заредом пиљити у мене, као да не 

верују својим очима, просто ће се питати да ли сам то ја онај стари, 

ранији, можда ће неки од њих почети да ме избегавају?. 

  

Учини ми се да се пробудих, мада се још нисам освестио, не знам да 

ли се сан још увек меша са јавом?.Бура још није довољно утихнула, 

као да пролећна кошава ударајући одлепљени олук о зид зграде, 

однекле донесе ритмички рефрен јужњачких речи посластичара 

Шерифа; допреше његове речи издалека, однекле од железничке 

станице, измешане са писком усамљене локомотиве, што брзо повуче 

вагон на споредни колосек. Опет се распрсну о под у парампарчад 

чаша у Шерифовој посластичарници.  

 

Ломљаву чаше заглуши хук локомотиве и звоњава  железничких 

прагова, коју је надвикивао охоли грохот Иследника:'' НИКО МЕ 

НИЈЕ ПРЕВЕО ЖЕДНОГ ПРЕКО ВОДЕ'' !, што ми их упути синоћ у 

Испостави милиције Савски венац на Железничкој станици. Ове речи 

као ехо преносе хаустори зграда у 

слепој улици Генерала Махина 

на Дорћолу, као промаја лупају 

вратима и затресу прозорима, 

зашуште крошњама високог 

дрвећа тамо у кругу Фабрике 

Давид Пајић, од које нашу улицу 

дели висок сиви зид нагрижен 

кишама и ветровима.  

 

Иследник проницљиво као дурбином пиљи у мене из даљине, свугде 

окреће дурбин према мени, прати сваки мој покрет, иде за мном као 

моја сенка. Као што видех у биоскопу сафари у афричкој савани, како 

Енглез у колонијалном оделу са жућкастим сламнатим шеширом на 

глави, из џипа који јури путем кроз џунглу,  стојећи снима камером 

тигра који  се креће тик уз џип.  

 

Плашим се и своје сенке. 

 

Привиђа ми се како Иследник самоуверено и полако силази низ 

степенице Испоставе  милиције Савски венац на Железничкој станици, 

зури испред себе силазећи ка перону, тамо где су браници шина иза 

којих стоје композиције возова, очекујући писак возовође, па да крену 

у непознато; иде опрезно и важно, као да броји  степенице, на њему је 

плавичаста униформа са жутим ширитима на раменима. Изађе на 
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перон као генерал на паради, крену осионо кроз гомилу путника, сви 

му се клањају снисходљиво. Учини ми се чак да је он постао шеф 

железничке станице, да држи у руци црвену  заставицу, да треба да 

махне неком возу који треба сместа да крене за Ниш?.  

 

Не, то је немогуће, он је само милицијски иследник.  

 

Нога ми се тргну-рефлекс, помислих. Окренух се на другу страну, тако 

ми се исто изненадно нога тргла и оборила чашу на под за време мог 

синоћњег разговора са иследником. „Имаш среће момче, бог је са 

тобом“, рекао ми је тада Иследник, кад чистачица покупи са пода 

поломљене чаше; гледао је нетремице просуту течност моје 

непопијене чаше на поду, као у некакво чудо. Загледао ме је 

испитивачки као да ме тек сада упознаје, и као да тек сада открива у 

мени некакав прикривени значај?. 

 

Откуд овај сан? О чему се ради, шта је посреди? Размишљам шта је 

могло проузроковати овакву кошмарну 

ноћ? Шта би друго могло бити него 

синоћње привођење у милицију, и дуго 

испитивање, наводно зато што сам био без 

карте у трамвају двојка?.А током 

ислеђивања Иследник ми рече да су у 

питању други, политички разлози.  

 

 

 

Једна унесрећена стара жена у суседству има обичај да рида кроз сузе, 

забадајући смежуране руке у дубоке бразде избораног лица, сипајући  

тада запенушано, своју љутњу на неке злобнике, који јој , како  каже, 

годинама чине пакости:'' Сјеме им се сатрло''.  Она је тако аутентична 

у своме гневу, али ме изненади њена опора мржња, која умањи снагу 

излива њеног бола. Лав Толстој каже:'' Да се мржња не гаси мржњом, 

као што се ватра не гаси ватром''. Па они који је унесрећују, ако чују 

шта је казала, још више ће је  унесрећивати у животу?.  

 

Свој бол треба подносити достојанствено. 

 

Не верујем у враџбине, овај сан дакле нема никакве везе са гатањима. 

Зар би неко могао бити толики демон да ми тако нешто учини? Зашто, 

шта сам му ја то учинио? Не могу тако нешто да прихватим као 
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стварну могућност, на крају, немам доказе?. Мада ми је мама говорила 

понекад да добро пазим са ким се дружим.  

 

Ипак, признајем сам себи да су поједини поступци Шерифа и 

Иследника били необични!   

 

На крају, после дужег размишљања, закључих да је највероватнији 

узрок сна  дугогодишња, повремено, врло интензивна  брига. Ја сам у 

пубертету и свестан сам врло добро да сам осетљив. Ако је неко 

свестан својих особина и добрих и лоших, ако објективно процењује 

себе, он је већ прешао добар део пута до личног савршенства?  А неки 

виде трун у туђем оку, а не виде пањ у  своме?. 

  

Држим себе чврсто под контролом, чини ми се да стежем неке челичне 

херметичне облоге око моје узбуркане личности, као што је ново буре 

оковано сјактавим нераскидивим челиком. Кошмарни сан који још 

није изчилио из мене, држим своје расположење под  сувереном 

контролом.  

 

Упркос непогоде која са свих страна насрће, ипак се осећам сигуран у 

себе. Стално се подсећам: возач самоубица који уместо да прикочи при 

судару, даје  још већи гас, то је његов потсвесни самоубилачки импулс 

тренутног заборава проблема, заборава стварности. Значи да он не 

воли себе: уместо кочења, смирености, даје гас-срља у разорну 

ломљаву судара. Не треба дати гас и муњевито праснути у пламени 

судар, не, супротно од тога-треба кочити, владати суверено собом. 

Нисам фела тих слабих људи, волим живот незамисливом љубављу, 

моју љубав према животу не може ништа да поништи. 

  

Док сам се одупирао целу ноћ морама сна, осећао сам подсвесно 

стално нечије, Његово присуство?. Ко је тај тајанствени моћник? Стоји 

забринут, одмах ту негде у бледилу суседног ходника. Откуд он ту? 

Није он ту био једини присутан, поред Иследника и Шерифа, било их 

је још неколико у моме грозном ноћашњем сну. Можда и више њих. 

Никада их нећу, ни једног од њих заборавити.  

 

У сну се стално питам, шта сви они имају са мном, ја сам такорећи 

дечак, непознат? Да ли сам ја толико важан, да се они овако упорно и 

необично баве са мном? Нисам грандоман,  да умишљам да сам нека 

важна личност, нити је то мој отац; усађени су ми  домаћим 

васпитањем приземљеност и скромност.  
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О чему се онда ради? Посумњах  намах, па они се баве овако не само 

са мном, него вероватно и са  другима?.  

 

Али зашто би се бавили малим обичним људима?   

 

На крају, све ово је један мучан сан, у сну се свашта сања. 

 

Али зашто сањам овако нешто, откуд то? Како други не сањају? 

Можда се и њима то деси, можда су исто сањали, али не причају?  

  

Можда је моја реакција на овај сан мало претерана? Али ја имам само 

17 година. Не само ја, цела породица, трпимо већ годинама неприлике. 

Дакле, постоје узроци ове мале кризе који нису у мени, него су ван 

мене.  

 

Одбацујем одлучно и дефинитивно било какву могућност да се ради о 

симптомима неке душевне слабости, или да ја почињем да уображавам 

да ме је неко узео на зуб?. Па то би већ била параноја?  

 

Али се одмах запитах: ја не уображавам ништа, не, постоје необориве 

чињенице.  

 

Шта да радим? Никада се нећу предати. Ко живи треба да се нада, рече 

велики Гете. Моја нада је бескрајна, неуништива. Она није у 

осећањима, него у борби, да  делам, ништа не долази само од себе, ако 

се трудим биће боље. Зашто су људи несретни? Због других себичних 

који их унесрећују? Други су у питању. Човек није сам, он живи са 

другима. Дакле, све је у другима. Професорка филозофије је имала 

обичај да цитира мисао античког филозофа Еурипида:„ Пута нема, 

свако мора да га прокрчи.“  

 

Нисам једини  ја у кризи, широм планете људи се сусрећу са 

тешкоћама и труде се да их разреше. Морам тражити и крчити мој 

лични пут ослобађања. Али Емил Зола ово види мало другачије, за 

њега постоји само циљ, оно што зовемо пут за њега јесте колебање.Да 

ли је Зола у праву? Мој циљ је јасан, заборавити све ово, изаћи из 

кошмара сумњичења, посветити се учењу и личном усавршавању, 

бавити се спортом, јачати тело и дух. Али како то остварити? Није 

нимало лако стићи циљу, којим путем, како? Никако нећу посустати 

нити се колебати, ићи ћу право циљу кроз јачање физичке кондицијe, 

бавићу се спортом. Онда су мисли јасне, у здравом телу је 'и здрав 
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дух''. Да, све је у енергији и оптимизму. Ипак ми се чини да се може 

рећи и ''у здравом духу је и здраво тело''.  

 

Љубав, да, то је чудесни елксир, она права, узвишена, искрена, 

потпуна, она све лечи, даје наду и полет. Она, девојка из Дома за 

незбринуту децу у Дринчићевој улици, како да јој се приближим? Да 

са њом разговарам, када неко прича о својим унутрашњим 

растрзавањима и преокупацијама,  он тако шири, јача своју личност, 

спознаје боље самога себе. Као што се вежбама могу јачати мишићи, 

исто тако се може ширити и јачати личност. Љубав буди, освешћује, 

развија личност. 

 

Тешко ли се нама, док други народи несметано уче и стварају, ми се 

прегањамо са распамаћеним силницима. Они одоше брзо напред, а ми 

се упетљали ко пилићи у кучине. Они одоше као брзи воз, муњевита 

аждаја која завијуга хукћући тамо иза окуке, а ми као стари изанђали 

вагони дремамо крмељиви на неком заборављеном колосеку зараслом 

у коров. 

 

Охрабрујем самог себе, ово није никаква  душевна криза, него 

последица синоћњег хапшења без повода са моје стране, али ова мора 

траје већ неколико година. Оца оптужују да је био четник, а ја се 

сећам, видео сам својим очима за време рата у Љубовији, како је одбно 

да сарађује са четницима, како су га Немци сумњичили и злостављали. 

Никад нећу заборавити речи разредног старешине у нишкој гимназији 

1950 године, пред целим разредом, да више нећу бити одличан због 

оца. Никад се не  може  избрисати из мога сећања како су оца у Нишу 

неосновано осумњичили и сменили, како су нас иселили из удобног 

стана у блатњаву  приземљушу у нишкој Соколској улици, тамо иза 

вишеспратне зграде Дома Армије?. Понижавања су се наставили, као 

што су могли видети читаоци претходног тома, у земунској, а сада и у 

београдској гимназији.  

 

Па ја сам још  дете-многи зрели људи би после оваквих непогода 

поклекли-храбрим самог себе.   

 

Иако сам био мали  за време рата, нисам тако лако преживљавао 

трагедије породице. Стално ми се у мисли враћа слика, како сам, као 

петогодишње дете августа 1941 године, посматрао ујака Вељка, брата 

моје мајке, како пред  хајком усташа бежи, сумануто пливајући, у 

последњем трену, преко Дрине на  другу обалу реке у Србији, 

узвикујући :МАЈКО СРБИЈО! Пар месеци касније су га на превару 
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намамили у Босну да наводно види 

супругу и кћерку Олгицу, био је 

спроведен у логор Јасеновац где је 

убијен маљем на Светог Саву  јануара 

1942;  исту судбину истог дана је 

доживео и Ранко Беатовић, рођени ујак 

моје мајке. А шта рећи на непрестане 

сузе сродника моје мајке из Братунца и Сребренице, стално у црнини, 

које су ридале,, ломиле руке за двадесетак сродника убијених за време 

Другог светског рата од стране усташа; сестру мајке моје мајке и њене 

две  ћерке  су  убиле немачке бомбе на железничкој станици у  

Вишеграду 1941 године .  

 

А сада после свега тога хапшење и претећи Иследник Инквизитор који 

ме оптужује да сам политички сумњив!.  

 

Зар се тако поступа са мојом патриотском породицом? Зашто? Какве 

су то осионе особе, да ли они умеју да размишљају логички? Откуд 

таква нетрпељивост?  

 

Прочитао сам у књизи о психијатрији: ако се неко плаши да ће 

полудети, то би могао бити симптом нестабилног душевног здравља? 

Па ја се уопште не плашим да ћу полудети, супротно од тога, ја се 

борим против оних који ме гурају у душевну кризу, али им то неће 

никад поћи за руком- постадох чврст као стена, никад нећу клонути, 

они то треба да знају једном заувек. 

 

Не, неће моћи да ме избаце из колосека, победићу их ја.  

  

А они моји школски другови одликаши, ухрањени, сијају на њима нова 

одела, шарене се јакне у живим бојама, сјакте им се на ногама нове 

ципеле, очеви им седе важно на родитељским састанцима, професори 

само облећу око њих. Не завидим им, не мрзим их, али он су ипак  

татини синови који се не брину за биоскопске улазнице и за игранке, 

живе сретно и мирно, могу смирено да се концентришу на учење.  

 

Да бих могао да учим, треба ми мир, а њега нема. А толико желим да 

читам књиге као некад.   
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Један од њих из мога ноћашњег сна, највише ми се урезао у вечити 

жалосни незаборав, таласа се у полутами као кобра пред факиром, 

личи ми на неког високог, покрупног, али помршавог и бледуњавог  

смеђег човека, кога  сам видео недавно у бескрајним огромним одајама 

једног мниистарства, тада ми је деловао као сујетни  моћник, мудар и 

самоуверен, повремено би посматрао дрско са висине оне у пролазу, 

они су га снисходљиво ословљавали клањајући му се дубоко: 

Поштовање, поштовање; чини ми се да  је ипак имао у себи нешто 

добро, био ми је због тога помало драг. Али та доброта је ипак била 

потиснута негде дубоко у његовој узбурканој подсвести- он је као 

опсесија, стално  у мојим мислима.   

 

Осећао сам целу ову ноћ коју никад нећу заборавити, како пулсирају 

његове мисли измешане са мојим, као сијамски близнаци, и сада ми се 

стално исцртава у мислима његов лик и издужено кошчато тело, 

кракат и прилично снажан, иако блед од неког премора, ипак жила од 

човека, наш човек  са ових простора. Свашта се сања, сањам да је он од 

неког задужен, да ме стално ову ноћ без престанка надзире, да ми буде 

при руци, не дај Боже, ако затреба, за стани-пани.  

 

Али зашто, због чега сам ја било коме интересантан да се толико бави 

са мном?, питам се без престанка. Због нечега је забринут, пулсира 

заједно са мном целу ноћ, не знам где се завршавам ја, а где почиње 

он, гледа ме без престанка нетремице, чита моје мисли-тако ми се 

чини, без мржње, чак са неким врло скривеним далеким  симпатијама, 

као неки далеки  рођак, велики и моћан, али који због нечега не сме да 

испољи, да сам му ја на неки начин драг, насупрот томе, покоран је 

некоме-наређење извршење. Коме  се он то стално правда, чија 

наређења извршава без поговора?, питам се. Не жели да се стави 

отворено на моју страну. Гледа само себе, егоиста је-помислим 

повремено.  

 

Али шта он може уопште да учини? Он је ту само посматрач, то јест 

има неку улогу, споредни играч који  мора да буде слепи извршилац. 

Па он обавља најпрљавије задатке? Откуд он ту? Ко га је и зашто 

поставио? Зашто је прихватио овакву незахвалну улогу?  

 

Мора да су те особе од којих он тако покорнички и ропски зазире, неки 

врло моћни тајанствени људи? Ко су они? Нису они одавде, види се по 

њиховом изгледу, негде су врло далеко, хиљадама километара одавде у 

белим палатама пред којима сјаје новцати аутомобили, послуга само 

лети -тако сневам.  
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Ми смо мала држава, народ без утицаја, морамо 

бити понизни и послушни. Откуд ја у томе? Шта 

хоће? Осећам, више него што их видим, неке 

тајанствене моћнике, видим их како ме, као са 

неке трибине посматрају, меркају ме, као што у 

арени посматрају гладијаторе и лавове. Или као што римски патрициј 

купује роба на пијаци?. Назирем неко разумевање, као неку самилост, 

или самилосно уважавање? 

 

Али стичем утисак да сам за њих, укључујући и Рођака, врста 

безвредног живог бића. Ми смо њима овде као бројеви. Па ми смо 

ваљда људи као и они?.  

 

Али  у сну  сам свестан да је то све само сан. У сну се свашта сања.  

 

Изгледа да кажу Рођаку надзораватељу нешто похвално за мене?.Рођак 

наједном сину, чини ми  се да помисли да смо ми виталан и 

несаломљив народ, као да шапуће: ЖИВЈЕЋЕ ОВАЈ НАРОД! Можда  

има децу, моје вршњаке, стрепи  за њих?.Ако се стави на моју страну 

замериће се некоме, ово што се мени догађа, се може догодити и 

његовом детету? Зато је ужасно преплашен, понизан, послушан, није 

на мојој страни, али није ни против мене. Застрашен је до крајности, 

потрешен, али хладнокрван, убледео у страху од моћи странаца.  

 

Раније је када сам га видео деловао као врло достојанствен, значајан, 

сада му је лик сличан помало последњем пословођи у суседној 

фабрици ДАВИД ПАЈИЋ, или електричару који нам је недавно 

поправљао инсталације? Пред тим странцима је покуњен, преплашен, 

обезвређен, као да је последњи  статиста у некој игри где, има више 

играча, физикалац који има за задатак да обавља најпрљавије послове. 

Повремено зарежи на мене, закидише, постаде врло зао.  

 

Зашто прихвата такве недоличне задатке? Стално испољава 

послушност и понизност. Нестаде његова супериорност, значај. Прати 

са изузетном пажњом сваки њихов гест, тражи њихову немушту 

поруку, хвата њихове жеље у лету, као да тим незнаним моћницима 

стално понавља:'' Где ви оком, ја скоком''. Улизица, бедник-не смех ни 

да помислим на то?. 
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Гледа ме повремено са неким осмехом који ми назначи уважавање, па 

он  запажа моје муњевите реакције којима се спашавам од нечијег 

гурања у амбис?. Или то он заједно самном одржава све под 

контролом, тако ми се чини? Да ли то он држи у целовитости моју до 

усијања напету личност, као бомбу која је пред експлозијом? Или то 

чиним ја? Или обојица? Осећам повремено његово снажно 

задовољство, као да каже:'' Јак је овај дечко, чврст материјал''. Или пак 

додаје лукаво проницљиво послушнички се клањајући оним странцима 

на трибинама, мрмљајући у себи, као да је открио некакву  тајну::'' 

Неко због нечега овог дечка ипак штити. Морам бити врло опрезан'', 

чини ми се да у себи пребира он, ''имам децу, ово је велики мутљаг, 

велики се овде натичу, прегањају, ко зна колико их има, ко зна шта је 

ово, ја сам мали безначајан, бићу послушан и понизан. Да преживим. И 

моји. Наређење- извршење, стално им се клања до земље понизно, као 

онај кловн на улазу у Бар Лотос, пун проститутки.  

 

''Шта се дешава са нама овде на Балкану'', чини ми се да се и он пита 

као и ја? Ко је  да је, његово је да буде послушан, нема друге. А како је 

раније био другачији, сујетан, свемоћан-не пребацујем му ништа, само 

закључујем. А сада слугењарски бедник. Мора, уважавам га и 

поштујем јер ми немушто помаже, међу нама се ипак створило 

прећутно невидљиво савезништво. Да савезништво, иако повремено 

почне да режи и кидише због нечега на мене. Зашто? Не знам?. 

 

Они са трибина, као стране дипломате на Првомајској паради, ме 

гледају проницљиво, један ми личи на Нерона кога сам видео у филму 

како ужива у борби  гладијатора са лавовима, скиде  дурбин са мене, 

као са неког роба у арени баченог лавовима, смешка се фараонски 

цинично и задовољно, помало блентаво; окретоше погледе да гледају у 

наше снажне младиће како марширају, смешкају  им се са  некаквим 

претећим уважавањем.  

 

Моћни рођак  ме погледа скоро задивљено, охрабри се, скоро ме 

потапша по раменима.  

  

Растеравам рукама сан из мисли, као нежељени дим цигарете.  

 

Подигох главу, усправих се опрезно. Соба је била сабласно празна. 

Утом чух у предсобљу, да старији брат стави на грамофон стару 

грамофонску плочу са избледелом сликом прелепе плаве девојке 

дирљивог израза лица, тако подсећа на слику младе Немице коју смо 

затекли у нашем новом стану кад смо дошли у Земун 1951 године. 
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Прво оштро зашкрипа стара игла по изгребаној грамофонској плочи, 

онда наш стан преплави до суза осећајна мелодија:'' Тумбала, тумбала, 

тумбалалајка'', чинило ми се да се лепа девојка савија, уздиже и лебди 

крилцима као анђео кроз нашу собу. Слушао сам је толико пута са 

уживањем, доводила ме је до екстазе, тако подсећа на словенске 

мелодије. Сазнадох од брата да је то је песма на јидишу.  

 

Музика тако чудесно делује на моја расположења. 

 

Препорођен заносном мелодијом, као да добих крила. Зар да ја овакве 

море имам у својим младалачким-дечачким данима? Ко се усуђује да 

ово прави једном дечаку, скоро још увек детету? Зар се тако 

упропашћује млади живот онда када је најважнији? 

  

''Увек буди оптимиста'', имала је обичај да говори мајка, ''у животу 

када ти је најтеже, када се најмање надаш да ће бити боље, наједном се 

све изненадно промени, као када из тмурних облака који дан 

претварају у сумрак, наједном се насмеши и засија сунце, све се 

препороди''.  

  

Она! Пренух се и неизмерно обрадовах. Она је стварност. Све се у 

трену измени, море нестадоше. Усправих се, сада ћу да идем у 

Дринчићеву улицу поред њеног дома ( То је она, моја школска 

другарица, која се спомиње у тому 1).  

Али се опет небо претећи замрачи, као да наиђе нека непозната 

планета из космоса.  

  

Питам се како ће се сада према мени овако изможденом и унезвереном 

односити моји родитељи, а онда и школски другови, запазиће они да 

се самном дешава нешто, што у њима изазива необичну радозналост и 

мрачна расположења?. 

  

Како  је све ово бескрајно подмукло?. 

 

Купих оцу Политику у оближњем киоску код пекаре у улици Ђуре 

Ђаковића. Када отац и мама прелистају новине,  дају их нама 

нестрпљивој деци.  
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Отац са страним пословним 

пријатељима. С'лева на десно: 

Милан Крсмановић Ауторов 

отац; господин Морисен, 

трговац дуваном из Белгије; и 

очев пословни сарадник из 

Београда ( име непознато). 

 

Чудан је овај свет. Стално у 

новинама помињу неког 

иранског политичара Мосадика. 

Отац рече да желе да га 

потисну, да устоличе Ризу Пахлевија. Зар је толико важан тај Иран, да 

стално о њему пишу? И о Кореји стално говоре. Неће Кину да приме у 

Генералну скупштину ОУН, иако Совјетски Савез то захтева упорно. 

Сетих се очевих речи, једном смо  разговарали о томе ко влада 

Југославијом? Тата рече кратко, учини ми се постиђено:'' Велике 

западне силе''. Како?, запитах га, када овде нема странаца. ''Имају своје 

људе овде''. То ми остаде заувек уписано дубоко у свест. Иако не могу 

да схватим како они могу овде владати са раздаљине од хиљаде 

километара.  

 

Чух више пута од другова: за време рата западне државе су подржале 

Тита, а не Дражу Михајловића. Али зашто су Тита подржали и СССР и 

Црвена Армија, они немају везе са Западом?  

  

А Стаљин умро марта ове године. То са Русима ми је нејасно, то је 

неки мутљаг, као да су Руси тако наивни да дозволе да се Тито одвоји 

од њих?. Совјети су врло моћни, у новинама прочитах да су успели  да 

заврбују  брачни пар Розенберг, да им одају тајну америчке атомске 

бомбе. А као овде, ту под носом,  не могу да владају, са свих страна 

окруженом Југославијом. Окружују нас као када вуци злокобно 

завијају око стада јагањаца? Још једна енигма: Југославија, Грчка и 

Турска приступиле недавно Балканском пакту, значи Југославија није 

под надзором Москве?. Маккарти у Америци оптужује да су свугде 

инфилтрирани комунисти, оптужује чак и Јевреје; нејасно, какве везе 

имају Јевреји са комунизмом, они су врло моћни у САД; СССР је 

политички  ривал Америке?   

 

Тата воли понекад да игра шах самном. '' Како то  комунисти и СССР 

угрожавају моћну Америку, а не могу нас? Како то, ми смо против 
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СССР-а, уз Запад,  а Италија хоће да нам узме Трст, ко ће нас 

подржати. Ево Тито био у Лондону тим поводом?'', упитах оца док смо 

играли уобичајену партију  шаха. ''Ти си још млад за таква 

размишљања, бави се спортом, учи'', повуче отац пешака.   

 

''Донеси ми из Белгије федере за растезање, да  развијам мишиће'', 

искористих  ову прилику да подсетим оца на дато обећање. Он сада 

чврсто обећа да ће ми приликом првог путовања у Белгију донети 

федере. 

 

Ово његово обећање ме скоро невероватно обрадова. Желим да буде 

мишићав, то воле девојке, такве цене  другови. 

 

Сетих се опет Ње, наједном нестадоше тмурни облаци као руком 

однети, засија дан пун наде и сунца. Заборавих на трен тужну 

свакодневицу. Мислити о Њој што чешће, па то је бекство од мрачне 

стварности, у наду и оптимизам.  

 

Ја мислим да ћу заувек живети, да нећу никад умрети,  никад не 

размишљам о смрти,  радујем се сваком дану као мало дете. До 

недавно сам био најчешће бескрајно сретан, ваљда ће проћи ови 

ненадни тмурни облаци.  

 

Ја не верујем да ћу умрети?. То јест, то ми изгледа тако далеко, скоро 

невероватно?. 

  

Одлучих да ујутру спавам мало дуже, да доручкујем на брзину, а да се 

онда неопажено извучем из стана и одем у лутања по  Београду и 

Калемегдану. Желим да будем што мање у кући,  док не прође овај 

туробни налет.  

 

А у школу морам да идем, шћућурићу се као у мишјој рупи и ћутаћу, 

да моји другови не препознају моје унутрашње море, да постепено 

скупим стару снагу. Неки пак ће ме загледати љубопитљиво, видеће да 

се нешто десило са мном?. Шта?, занимаће их. 

 

Да ли се ја борим са душевном кризом, као да ме неко повремено 

зачикава?. Увек бих  овакву помисао одлучно одбацивао, као не само 

потпуно неосновану, него као нечију злу намеру. Чију? Узрујан сам, 

али ћу убрзо доћи себи. Откуд мени тако нешто, никад нико у мојој 

породици није имао ни најмањих проблема са душевним здрављем?.  

 



16 

 

Читао сам неке старе књиге купусаре о психологији; психијатрија је 

одувек у мени будила неизмерну љубопитљивост, да будем искрен- 

сањао сам да упознам завијутке људске душе, да бих могао да разумем 

и привучем Њу, школску другарицу из Дома у Дринчићевој улици. Био 

сам због ње спреман да учим и дању и ноћу. Тако сам сазнао доста о 

душевним обољењима, па и о манији гоњења.  

 

Ове моје трауме и  унутрашњи ломови тако подсећају на описане 

симптоме параноје. Али ја нисам тако наивно простачки површан, да 

тако потцењујем, да не ценим себе, да не познајем себе, ја нисам таква 

незналица да поверујем у нешто тако, јер добро знам шта се са мном 

све дешавало. Ово није плод моје уобразиље, постоје необориве 

чињенице: ова садашња пролазна узнемиреност је последица 

дугогодишњих неприлика.  

 

Сан не заборављам, ја сам се борио ноћас у сну против неких  

пакосника чикица, тамо чуче у тами, злобно се осмехују и шапућу, као 

да су љубоморни, изазивачки ликују из прикрајка:'' Мртвак си, жут си 

као восак, нећеш више никад бити румен''. Неки зао човек, чикица 

сасушен као стара крпа, лукавог  подмуклог израза лица, погурен и 

зборан, са тамним подочњацима, наочари му висе на концу на 

грудима, гледа ме као неки немилосрдни џелат. Онда му се очи 

разбистрише мало, намигну ми обешењачки изненада, ипак има нешто 

људско у себи- страх умину барем за тренутак.  

 

Нагомилавале су се годинама свакојаке бриге, па све провали ноћас, 

као када се вода напуни, па провали брану. Али то је само сан, свашта 

се сања.  

 

Не заборављам да Фројд каже да снови могу бити симптом душевних 

поремећаја. Којих, наследних или насталних стицајем околности? У 

Фројдовој књизи снова сазнах узрок сна: поред уснулог човека је 

куцао часовник, а он је онда сањао да звоне звона цркве. Значи, 

звоњење будилника је изазвало сан о црквеним звонима. Ево узрока 

мога ноћашњег кошмарног сна: полицијско ислеђивање је изазвало у 

мени кошмарни сан. Да није било тога, не бих ово ни сањао?.  

 

Једном заувек сам разчистио са сумњама у лично душевно здравље. Ја 

сам душевно потпуно здрав. 

 

Зарекао сам се сам себи, да никад нећу због овога отићи до 

психијатара. Др.Савић је једном казао куму Бошку Томићу, чуо сам 
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добро:'' Тешко ли се ономе ко једном падне у руке психијатрима, 

никад се неће изчупати''. Видео сам неке психијатре у Ђачкој 

поликлиници, тако се праве важни и уображени, као иследници, они 

ме не би ни разумели, помислили би да сам запао  у младалачку кризу, 

могу ми прикачити некакву дијагнозу, или би ме задржали против моје 

воље, могу ми преписати некакве грозне модро зеленкасте таблете? 

Сви ће за то сазнати, бићу обележен и духовно уништен заувек?. 

Чврсто се одлучих у себи да то никад не урадим, и тако је и било у 

будућности.    

 

Али ћу ипак отићи на приватни разговор, да се посаветујем са др. 

Веселином Савићем ( еминентни неуролог психијатар, сродник, 

помињан на више места у претходном тому 1).   

 

Брат редовно свира једном недељно са његовим оркестром америчким 

дипломатама у њиховој амбасади. Он свако вече слуша америчке и 

западне радио станице, пре свега америчке џез музичаре, учи да 

импровизује на кларинету и саксофону, у свингу, али у диксиленду иде 

лакше, спомиње би-бап, кул, његов идол је амерички кларинетиста  

Бени Гудмен. Џез музика је истинска. Мика Динић звани Сојка, свира 

трубу, држи трубу шеретски као Луис Армстронг, сатима слуша плоче 

Дизија Гилеспија, сања да постане чувени трубач. Недавно је гледао 

амерички филм МЛАДИЋ СА ТРУБОМ, у коме главну улогу игра 

Кирк Даглас, Мика држи пикантно прстима трубу као Кирк Даглас, а 

онда стави денфер ( пригушивач).  

 

Вежбам цуг тромбон, тражим на радиу западне станице да слушам 

познатог америчког тромбонисту Томија Дорсија, хоћу да га 

имитирам. Али сам свестан да још нисам савладао основна знања у 

свирању на овом инструменту. 

 

 

Амерички тромбониста  

Tommy Dorsey 

 

Старији брат ми је испричао занимљиву 

анегдоту. ''Амерички хумор је специфичан, док 

смо ми свирали и док би америчке дипломате 

играле са партнеркама, видех да поједини од 

њих имају на панталонама исцртан људски  

измет''. То ме није нимало зачудило, културе су 

другачије, то сам већ видео у америчким 
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филмовима. Рече ми Карло Такач да је Бора истински усхитио 

америчке дипломате свирајући им  америчку cоuntry music ''Бора нас је 

све за главу надвисио, светлосмеђ, сувоњав, питају га љубопитљиво 

Американци:'' Је си ли живео некад у Америци? '' Џанго Рајнхард има  

нешто у своме музицирању што ми је тако блиско, док  је џез ипак 

нешто помало туђе.  Бора ми рече да Џанго Рајнхард, иако  изванредно 

импровизира, ипак некако подсећа на балканску музику, а не баш 

толико на изворни амерички џез. 

  

Врло добро сам свестан да ми родитељи не могу ништа помоћи. За ноћ 

сам сазрео. Осетих намах некакву супериорност, нови значај у својим 

очима.  'Па ја знам, а они не знају'. Али не могу себи да јасно 

разјасним, шта је то што ја знам, а што они не знају? То је нешто 

магловито, нејасно, али ипак ја сам сазнао за ноћ нешто што они не 

знају. Поготову моји школски другови, нарочито они ухрањени лепо 

обучени одликаши. Не ја нисам нимало суревњив према њима, не 

завидим им, али они мене не разумеју, треба да ме схвате зашто ја 

нисам одликаш. То ме нервира.  

 

Они не знају шта ја знам, то је неки потмуло подсвесни осећај 

супериорности, моја освета што нисам одличан ђак, а неки од њих 

јесу. Да ли сам ја сујетан, уображен, зато што желим да будем 

супериоран?  

  

Сазрех за једну ноћ! 

 

 '' Одох на аутомобилске трке на Калемегдану'', рекох мајци безбојним 

беживотним гласом, шмугнух на улицу. Она погледа продужено за 

мном забринуто, без речи, док сам се удаљавао. 

  

Журећи Душановом улицом ка Доњем граду, испод Калемегдана, 

делио сам  речи у мислима на слогове и одбројавао кораке, понављам 

речи као робот:: Бићу опет одличан, можда и најбољи ђак у разреду, и 

тако у бескрај. Чекаће ме тамо Драган Танчић, насмејан, повисок и 

витак, са бело плавом косом и зеленим  враголастим очима лепотана, 

који тако заносио гледа девојке на школским игранкама. Он станује ту 

у Јеврејској улици на Дорћолу, близу Дунава, одмах испод 

Калемегдана. Има два брата, плави као и он. Њихова мајка је Немица, 

можда је и она тако плава, али у разреду их има неколико плавих као и 

он?. 
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Како бих био сретан да само могу мало да одспавам, да ми се врате 

снага и крепкост?. Испод великог дрвета на тротоару је лежало 

неколико паса. Раширили би ноге, положили репове по бетону, као да 

су власници целе улице, спавали су  дубоким сном највећих 

праведника. Чини ми се да гласно хрчу. Завидим им. Можда је лепше и 

боље бити пас, он барем ништа не зна?. Нико га не дира, мирно спава. 

Али ни псима није лако, само их неко шутне, или им поломи ноге, 

зими су на мразу, морају наћи сваки дан храну, воду, заклон од 

невремена. 

  

Док одбројавам кораке чух кроз неки отворен прозор у Душановој 

улици глас Иве Робића, певао је нешто о Опатији. Има загребачки 

шармантан нагласак, незаборавна је за мене његова песма '' О лијепи 

Загреб град, у теби лијепо је живети сад'', што сам је толико пута 

слушао у Нишу 1950. године. Не знам зашто, кад год се сетим Ниша, 

зачујем Иву Робића како пева ову носталгичну песму, поново видим 

биоскоп  у главној нишкој улици. Мраз је, хладно је, војници, чекајући 

да почне представа филма о клизачици 

Соњи Хени, савијени над металним 

тањирићима једу баклаве и тулумбе у 

суседној посластичарници, трљајући 

прозебле руке да их загреју.  

 

Разгалих се за трен, стадох испод  

балкона да чујем песму до краја.  

 

 

 Иво Робић. 

 

Утихну глас Иве Робића, зачу се дубок, помало храпав, врло осећајан 

глас Олге Јанчевецке, певала је омиљену песму '' Все ми били 

молодије'' ( Сви смо ми били млади).  

 

 

Олга Јанчевецка. 

 

Запламти пожар наде, као када сунце  у зору изненадно обасја окомити 

брег изнад  Дрининих букова, обрастао дивљим 

купинама. 

  

Онда се опет растужих, као да сада видим самог 

себе са неког београдског дорћолског крова, како 
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преклапам уморно ногама?. Али једно знам, да никада нећу 

поклекнути, нити ћу бити побеђен. Волим себе, волим живот, у мени је 

огроман оптимизам, који не може ништа да скрши. Убеђен сам да ћу 

на крају бити победник. 

  

Ухвати ме грч у десној нози. Застадох, каква необична случајност, 

исти онај грч, на истом месту, као када сам разговарао са Иследником 

синоћ ?( Видети том 1). Изненадно ми се тргну  нога, као да није моја, 

баш као синоћ када ципелом након тога сруших столицу са чашом, 

која се просу на под и распукну у парампарчад у мале стакласте 

парчиће. Чини ми се  док корачам опрезно тротоаром, да ми под 

ђоновима ципела шкрипе парчићи поломљене чаше. Ово шкрипање ме 

опет намах подсети на разбијену чашу у Шерифовој посластичарници, 

која са треском паде и распучен се о под. Шериф и Иследник, 

загрљени, у хору, грохотом се смеју победиички. Ори се пркосни 

иследников глас:'' Нико ме није жедног превео преко воде, па нећеш 

ни ти''.  А Шериф као у опери отпева соло:'' Жут  си као, мртвак''. 

 

Утом из даљине Доњег града, сколише ме они што повремено групно 

воде љубав са Јованком, супругом професора који је запоставља и бави 

се политиком, уместо њоме. Смејали су се гласно, иако  су добро знали 

да ја никад нисам у томе хтео да учествујем:'' Дођи  вечерас, имамо 

гајбу, то је права лудница, Јованка је риба какве нигде нема, иако има 

четрдесет седам година, није јој доста ни нас шесторица, незасита је, 

кад се попне, неће да сиђе, ко Ђокица са трешње ''. 

  

Драган и ја када би се лети шетали у мајицама,  огледали би се у 

огледалима код Руског цара. Или би навраћали у ходник тоалета 

Хотела Балкан. Тамо Циганка  наплаћује тоалетске услуге. Врло је 

загонетна, са лицем врачаре, више личи на америчког професора 

универзитета у филму?. Она чува неку своју тајну?. Када год нас види 

насмеје се обешењачки, она нема оне комплексе који обично имају 

Цигани, напротив природно је самоуверена, као да је Енглескиња, или 

Директор Поште?. А њено лице чува неке страшне тајне, она све зна. 

Ко је она?   

 

Ређе навраћамо до огледала у Хотелу Гранд, у Кнез Михајловој улици, 

понекад до Хотела Москва. Ишли смо по разним кафанама. Имала је 

једна лепа кафана на почетку Нушићеве улице, баш ка Теразијама.   
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Хотел Гранд у Београду ( срушен). 

 

У пролазу поред Зоолошког врта рикнуше лавови, 

закококадаше дивље коке, зашљапкаше ножицама 

паунови, рукну нилски коњ-све се заори, осетих 

натрули мирис дивљих  животиња, али има у том 

мирису и животне  снаге. Опет као на биоскопском 

платну које као да неко окачи на калемегданским  

зидинама испод Споменика Победнику, гледам у мислима усред 

природе филм о Ивану Грозном. Свемоћни руски цар испија чашу коју 

му пружи нека невидљива рука, цар се згрчи, савија се земљи и полако 

пада, чаша се распрсну, зазвечаше стаклићи низ зидине римских 

руина. Отровали  га неки дворјани.   

 

 

Споменик Победнику 

 

Све зависи од мене, од моје смирености и 

самоконтроле- свестан сам да упркос свега , упркос 

изненаден кризе, ипак самоуверено владам 

неугодном ситуацијом. Помисао да ми ни 

родитељи не могу помоћи, на неки начин их 

обезвреди, у мојим очима.  

 

Али ја знам оно што други не знају, ја сам за једну 

ноћ открио нове истине, које моји вршњаци не познају, то ми даде нов  

значај  у сопственим очима. Али родитеље ипак ценим изнад свега. 

Иако ни они не знају ову моју новооткривену тајну. 

  

Из дубине усплахирене душе, која се као море валовима савија пред 

ураганом, као алга са дна океана изађе на површину, на врх таласа, 

помисао: Све ми је сада јасно, нисам лош ђак што су други стварно 

надаренији од мене, него због дискриминације, то ми је синоћ признао 

Иследник .Добих у трену сампоуздањ:. Ја сам ПОБЕДНИК! ''.  

 

Па ово није ништа чудно, ова моја криза је нормална, зар у Јапану ђак 

ако не успе у учењу не изврши самоубиство?. Да ли је такав самоубица 

душевни болесник? Или је то својствено њиховој култури? У сваком 

случају то је врло необично? У уџбенику психијатрије лепо пише: 

Склоност самоубиству је тешко душевно обољење које захтева 

принудну хоспитализацију. Не, ја нисам у душевној кризи., волим 
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живот изнад свега. Упркос окрутних таласа безнађа који неминовно 

кидисаху на мој брод, чим би се море мало смиривале, ја бих опет био 

најсретнији човек на свету, не могу уопште да замислим да ћу једног 

дана умрети?. Сину у мраку безнађа кључ препорода: морам сместа 

почети да пазим на часовима, као оно у Житковцу, Крушевцу, па чак и 

у Нишу, морам код куће да учим сваки дан пређено градиво, да 

обнављам. Свестан сам врло добро да то неће ићи тако лако као 

ранијих година, него много теже. Није лако изменити лошу представу 

у очима професора и дугогодишње навике неучења.   

 

Изнад свега, морам да се бавим спортом, да ојачам физички. 

  

У даљини, тамо иза Зоолошког врта стоји раздраган и маше ми Драган 

Танчић, каже ми да пожурим, на летњој кошави лепрша његова 

златаста коса, увија се као горска трава на пропланку:" Мислиш само 

на њу, признај ко је она?", задиркује ме. Ћутим као скамењен, Драган 

ме повуче за кошуљу, потрчасмо. Он нема појма шта се са мном 

догађа, нити ја то могу да му причам, он то не би ни схватио, само би 

се закикотао, можда  би ми рекао обешењачки:'' Дилеја.'' Трчим за њим 

као нека крпа коју повија ветар, не није то све тако безазлено, требаће 

ми труда и времена да се повратим у првобитно стање. 

 

Сутра Влада Милићевић и ја идемо у Кајакашки клуб ПОБЕДА на Ади 

Хуји да узмемо кајаке. Идемо на Дунав и Саву, од Аде Хује поред 

Дорћола, веслаћемо поред Ратног острва са банатске стране, вратићемо 

се поред Земуна, ући у Саву и ићи све до Аде Циганлије, и натраг.  

 

 

Ада Циганлија. 

 

Гледао сам сада у небо већ смиренији, смири ме зрикавац, гуди 

завучен у бусену траве, зрикавци делују на мене врло необично, шире 

смиреност и блаженство, сећају на безбрижно детињство и топли 

родитељски дом, на Дрину. 

Сутра ће бити леп дан, 

маршрута је дугачка, веслаћемо 

неколико часова, набреклих 

мишића ћемо отићи код 

Шерифа.  

 

Злочинац се увек враћа на место 

злочина?.  Тргнух се од оваквог 
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наглог закључка, зашто злочинац?  

 

Претурам по џеповима да нађем ситiиш, сутра ћу купити Политику, 

пресавићу је на масни лист црних слова читуља, махнућу му да види 

да сам жив, видеће да сам преплануо, а не да сам жут као мртвак. 

Ћутаће покуњен преда  мном! Шериф није мислилац-помислих, 

трговац, бозаџија, он то неће разумети, упетљао се у нешто што не 

схвата довољно?.  

 

Шта Шериф не разуме? Па ја мешам сан и стварност, Шериф је био у 

моме сну а не на јави, у стварности? Он појма нема шта  сам ја сањао?. 

 

А Иследник? Он је много лукавији и интелигентнији. Срешћемо се у 

неким другим, сретнијим  околностима.  

  

Суштина је добро расположење, да, екстаза је права реч. Упражњавам 

повремено, још од детињства технике извлачења инспирације и снаге 

из мрачних дубина подсвести, требам сада себе да опет доведем у 

стање екстазе, да сине нада, да засија сунце, да севну победнички 

муње, да запловим кроз нирвану, као човек птица што лети мирним 

плаветнилом неба. Онда надође снага као поплава, као запенушани 

букови Дрине што сјаје на сунцу. Тада могу да постигнем све. Открио 

сам чудесени утицај музике. Нађем на радиу инспиративну музику, све 

се намах измени, роје се нове чудесне мисли, јављају нове идеје, 

извиру однекле нови пројекти. У дубини личности има свачега, 

суштина је умети то извући на површину свести. 

 

Морам опет да заволим читње. Прочитао сам недавно неколико пута 

књигу Емили Бронте „ОРКАНСКИ ВИСОВИ“ Млади желе искрену 

љубав. А не бенављење и распојасаност.   

 

Она такође жели искрену љубав. Док смо гледали француски филм у 

биоскопу Дрина, по завршетку представе, док смо одшетали до њеног 

оближњег пребивалишта у Дому у Дринчићевој улиц ( том 1), она је 

интуитивно реаговала на сваки мој унутрашњи титрај, трзај, онако 

како су се у мени одвијала осећања и мисли, тако су се помицале 

невидљиво црте њеног лица. Усне се извијале као да шапућу, очи су 

мимиком добијале различите изразе. Девојке имају врло снажну 

емотивну интуитивну мудрост, али  се поводе, у младићу желе да виде 

надчовека, кога треба да следе, или да падају подсвесно под његов 

утицај. Али да ли је он надчовек?  
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Тако само уживао у читању пре неколико година, давно је то било, 

скупљао сам у Крушевцу динар по динар да у киоску купим Дизнијеве 

стрипове и Забавнике са главним јунаком Флашом Гордоном. Остале 

су ми  у незаборавном сећању књиге руских писаца „Мати“ и 

„Буревесник“ Максима Горког, „Како се калио челик“ Островског, све 

до „Тихог Дона“ Шолохова, и „Младе гарде“ Фадејева. 

 

А сада ми се свака књига згади када је узмем у руке. 

 

 

 14 мај 1953 године. Кајак, Дринчићева улица, Шериф , 

Железничка станица. 

  

Ове  ноћи надође бољи сан, снага се полако поврати,  осетих се 

радостан и крепак-скоро као раније. Схватих да се кошмарни сан 

помиче негде у страну, до кад-опет се забринух, није то баш све тако 

једноставно?.  

 

Идем данас са друговима из краја на Аду Хују, да узмемо кајаке, онда 

ће настати чаролија обилажења Београда рекама са свих страна. 

Природа као руком однесе бриге, она је свемоћна чаробница. У 

сусрету са природом се дешава нешто што не могу да разумем, настаје 

у мозгу, или организму, нека биохемијска реакција, стрес изчезава. 

Има нешто напољу, на ваздуху, на сунцу, али није само то, ту је 

сједињење индивидуе са спољашњим светом кроз физичку активност и 

отварање себе енергији радости природе. Потребно је  припремити се 

за тај сусрет. Не само изложити се ваздуху, сунцу, енергији 

спољашњег света, него створити у себи нарочито расположење, 

мистично усхићење. Кад се све то заједно измеша, настаје духовни 

препород. Одоше нерасположење и зебња, као руком однешени. 

 

 

Кајакаши 

 

Следећи дани ми сада 

заизгледаше светлији и 

радоснији.  

 

Можда  ћу срести Њу, тамо 

у Дринчићевој улици, или у 

школском дворишту. Ако 

бих је срео, то би било као 
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најлепши сан?. Када сам био одликаш читао сам о филозофима, нисам 

заборавио мисао Ла Рошфука, увиђам да је у праву када каже: ''да 

човек никада није тако несретан као што мисли. '' Исто каже и моја 

мајка, само мало другачије:'' Када ти све изгледа црно и без излаза, као 

када је облачно и без сунца, тако и у животу мислиш све најгоре, 

песимизам те савладао, наједном се све преокрене набоље када се 

најмање надаш, као када се изненада  разиђу облаци  и засија сунце''.  

 

Али се никако не слажем са Ла Рошфуковом мишљу ''да човек није 

тако сретан као што  се надао да ће бити'', мисли, када му буду 

остварени његовн најдражи снови. Када бих био са Њом био бих 

бескрајно сретан, сретнији него у садашњим сновима. Не спадам у оне 

људе променљиве и лабилне, без самопоуздања, чија се расположења и 

интензитет осећања лако и брзо мењају. Ја бих са њом био сретнији 

него  у мислима, и наша осећања би била све јача узвишенија , и 

искренија из дана у дан. Десанка Максимовић велика песникиња, наша 

највећа поетеса, прочитао сам једну њену песму где каже исто што и 

Ла Рошфуко: Љубав је много лепша у изчекивању , него  када се снови 

остваре. Никако се не слажем са њом, то је за мене поетски, 

меланхоличан приступ љубави, чак и песимистички, лишен животне 

виталности и оптимизма , убеђен сам да би мој сусрет са Њом био 

неупоредиво лепши него у сновима. 

 

 Влада корача поред мене улицом Ђуре Ђаковића, маршира снажно 

ногама по асфалту као на Првомајској паради, испрсио се, тресу му се 

поширока рамена, обојица журимо, једва чекамо да што пре седнемо у 

кајаке. Поред нас прођоше чувени Дорћолци, Црвени и Шкрга, за 

такве кажу ''табаџије'',  они су најјачи у тучама по кафанама, и на 

игранкама у Металцу, у пасажу Теразије број 5. Стално се 

питам::зашто их не позову да тренирају бокс, све би заредом 

нокаутирали. Запитах то једном Црвеног, он само слегну претећи 

раменима зачуђен таквим мојим питањем. 

 

Дружење са Владом ме усхићује, његов растегнути ерски говор ме 

подсећа на родни крај. Његов отац је од Косјерића, то је само 

четрдесетак километара ваздушном линијом удаљено од родне 

Љубовије. Тетка Вука, Владина мајка, само  брине за децу и мужа. Она 

је Крагујевчанка, покојни Владин отац кога су убили партизани као 

четника, је од Косјерића. Недавно се Владина мама поново удала, њен 

муж чика Богдан Потребић, говори скоро ијекавски, отеже. Из сваког 

његовог геста се да видети несебична љубав према његовој породици. 

Он је тако разуман и приземљен.  
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'' Чезнуо је да добије дете у браку са мамом, остварио му се сан'',  рече 

Влада, држећи у рукама малу плаву Надицу, скоро још бебицу. Она се 

само гица ногицама. Тетка Вука се нарочито брине за Владу  (ми смо 

несретна генерација), бори се за сваку Владину оцену, иде код 

професора, распитује се по ходницима, зна она колико је важна за 

успех у школи  брига родитеља, зна,  јер је учитељица. Брижну мајку 

све занима у вези Владе, чак и да ли има девојку. Влада симпатише 

једну девојчицу из краја, играли смо жмурке, њих двоје се сакрили иза 

једног корита, он ми често говори о њој.  

 

Скретосмо од Железничке станице Дунав у улицу 29.Новембра, 

упутисмо се право до Панчевачког моста, још једно 500-600 метара, 

сјурисмо се нестрпљиви у истинском галопу утабаном земљаном 

стазом ка кориту велике реке, заобилазећи повеће баре, као мала 

језерца. Ада Хуја  је сада више полуострво, него ли острво, около леже 

на тлу иструлели отпаци све до стуба моста, који шире мирисе влаге и 

воде, али то нису некакви непријатни мириси, не, то мирише озон 

Дунава, то је мирис чисте нетакнуте природе који дају снагу. Нисмо 

никакви такмичари, весламо да би се забављали, 

упознавали реке, снажили мишиће, једноставно, да би 

се тако дружили.  

 

Панчевачки мост. 

 

Зграбисмо кајаке који још миришу на туткало, на свежу фарбу, 

фирнајз, и на муљ измешан са речним озоном, завесласмо узводно ка 

Ратном острву. Дунав има свој мирис који даје снагу, Сава другачије 

мирише. А Дрина одише планинским речицама и брдима зеленим 

џиновима, што у трку силазе у валовиту реку, њен озон је хладан 

нектар који извире из дубоког дна провидне реке зеленике.  

 

Свака река има свој опијајући мирис, као што коса сваке девојке има 

свој. Озон се кроз ноздрве сјури у плућа, проструји кроз мишиће, уђе у 

крв, дође до мозга, засветле  снага и радост.  

 

Са Дунава се лево  виде тамно сиве громаде београдских зграда, али се 

не могу разазнати контуре улица и грађевинa, али се обриси Београда 

виде као на длану. Скретосмо кајацима у Профилу, тако зовемо малу 

дунавску лагуницу где се лети купамо. Поред залива је огромна 

заравњена пољана препуна некаквих дизалица и ваљака, ту је неко 

грађевинско предузеће, размилели се радници,  са разгласа у етар 
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одјекује мелодија СИБОНЕ. Зачудо, закрешта прастара меланхолична 

песма ТУЖНА ЈЕ НЕДЕЉА, као да прозуко меланхолични глас долази 

из давно прохујалих времена. Зашто су људи због ове песме чинили 

самоубиства у Мађарској? Вероватно, вал безнађа после распада  

Аустроугарске? 

 

Београд,  изблиза, се много боље види са Саве. Калeмегдан је са река 

као слика на платну, у природи, вире кровови  зграда на Теразијама.  

 

Вечерас идемо у Кнез Михајлову, на корзо. Тамо у једној радњи ради 

као продавац  мој рођак и школски  друг Живан Крсмановић из 

Грачанице. Увек навратим до њега. Из даљине се сав плави 

разбарушеном русом косом. Када год би ме видео, смејао би  се 

широко ван себе од радости, прави Крсмановић из Грачанице, грлили 

би смо се , сећам се, тако смо се радосни срели  у дворишту 

љубовијске ниже гимназије када сам дошао на полугођу из Ниша 1949 

године.  

 

У Београду ме нешто притисло, као да више то нисам ја, борим се 

против тог осећаја. Када нема прихватања и љубави, особа зарасте у 

коров, сама се од себе отуђи. А овде су према мени одбојни, хладни, не 

зарезују ме, и сада Живан као да ми долази из неког давног сретног 

света, скоро заборављеног,  у коме сам био омиљен? Драг ми је у овој 

хладној туђини која ме не прихвата, он то осети, погледа ме из срца, са 

разумевањем. Како је проницљив, тапше ме да ме охрабри, да будем 

онај стари, јак, да истрајем. Београд је нешто тужно, гура у 

нерасположење. А унутрашњост, Дрина-то је други свет, свет 

оптимизма. Па и Житковац, Крушевац, Ниш.   

 

Живан ми враћа потиснути идентитет. 

 

Навратићу вечерас и до КУД ( Културно уметничко друштво) 

Графичар, на врху Цетињске улице, тамо, у оркестру Графичара свира 

Бора, са њим је и кларинетиста Карло Такач, прошли пут су 

увежбавали мелодију Глена Милера-American patrol, тромбони су 

брујали као авионски мотори, као торнада, а Карлу Такачу су се у 

ритму дрмусале наочаре на мршавом лицу.  

  

Да, али пре тога, смо навратили  код Шерифа. Ево како се одиграо тај 

сусрет.  
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Шериф нас виде како улазимо распојасани, препланули од дунавског 

ветра и сунца, набреклих мишића, са нама је био и друг из краја, 

снажни Драган Дмитровић, пореклом,  наш Украјинац, из околине 

Бања Луке.  

  

Деси се нешто необично, што се никад раније није десило. Шериф 

нагло устаде сав насмејан и радостан, шири руке идући ка мени, као да 

хоће да ме загрли као сина, узвикује на моје изненађење:'' Ти си данас 

мој први гост, ти си бе батли, кад ти дођеш ће имам цели ден добар 

пазарот''. Гура ме да седнем, оде донесе свој тројици тањире пуне 

баклава, тулумби, кадаифа, ћетен алве, стави сав раздраган пред нас 

три велике чаше бозе, на моје изненађење овога пута чаше спусти врло 

полагано, без нервозе, лупања:'' Ништа не плаћаш, частим те, кад оћеш 

дођи, имаш увек попуст''. 

  

Шта се десило? О чему се ради? Зашто је Шериф из корена променио 

однос према мени? Не могу да дођем до неког иоле поузданијег 

закључка? Да му неко није казао да сада поступи другачије него ли 

раније? Ко? Зашто? Да није Иследник? Откуд Иследник зна да ја идем 

код њега и да ћу данас доћи? Да, али иследник све зна. Али зашто је 

сада другачији него ли раније? Да се није уплашио  мојих бахатих 

другова, неки од њих су снажни боксери, рвачи, дизачи тегова? Али 

што се онда није раније уплашио, него баш сада? Можда је из даљине 

видео како улазимо узбуђени? 

  

Ниједна од ових претпоставки ми се не показа као убедљива. 

Једноставно, то са лупањем чаше је била чиста случајност ( Видети 

том1). 

  

Када поједосмо пуне тањире оријенталних посластица, устадох нагло и 

рекох му да хоћемо да платимо. Он скочи као опарен, само лети око 

мене као око неког директора:'' Ајде бе, земљак, не бе, ајде бе, не, ама 

ич, не, никако, мој си гост, частим те денас, ти си ми батли, кад год 

оћеш бе дођи си са твоји другари на баклава и кадаиф''. Ухвати ме за 

главу, сави је мало и пољуби ме у чело као да сам му рођено дете:'' Ће 

те оженимо са нека нашата, ти си бе нашинец, имамо бе миразџике'',  

не престаје да се шали. 

  

Од тада Шериф и ја постадосмо пријатељи. Ја сам му доводио  купце. 

Он воли железничку станицу, то му је капија родног краја, стално се  

присећам. Ту он види путнике који иду на  југ одакле је и он, виђам 

њих, јужњаке, вуку прашњаве кофере, премештају завежљаје из руке у 
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руку, док чекају возове који  бескрајно касне, навратили би код њега 

на баклаву и бозу, Шериф их сав озарен  послужује. Када нема других 

седне  задовољан са њима и  ћаска, они му доносе у Београд  родни 

крај. То га одржава, даје  му снагу. 

 

И у мени воз и пруге буде таква осећања.  Ми смо номади, навикли 

смо на сталне сеобе. 

  

Како су односи са људима необични и крхки, нестални, Шериф бeше 

онако љут на мене, сада овако љубазан?. Лепа реч и гвоздена врата 

отвара -често је говорила моја мајка? Ипак, се питам, можда ми се све 

то само учинило, можда то лупање чашом није било намерно, можда је 

био нерасположен независно од мене?  

 

  

15 мај 1953 године. Тапкароши, филмови. 

 

Неки моји другови су препродавали биоскопске карте, препродавце 

карата зову тапкароши. Они би се појављивали увече пред биоскопима 

у којима би се приказивали филмови који привлаче публику, чули би 

се у гомили посетилаца, како зује шиштаво кроз зубе: КАРТА ВИШЕ, 

КАРТА ВИШЕ.  

 

Знао сам, да то није на свом месту, али они су имали оправдање: 

немамо паре за улазнице, за игранке, да одлазимо у посластичарнице. 

Јутрос, када се није био направио ред пред биоскопском благајном, 

тапкароши су у неколико наврата купили прегршти улазница за филм 

ДАЛЕКО ЈЕ СУНЦЕ, који се даје  у  биоскопу Балкан.  

 

Нема више филмова као Живјеће овај народ, Барба Жване, нема 

Тарзана Џона Вајсмилера, он је давно застарео, рече ми једна школска 

другарица: '' Тарзана гледају бабе и деде''. Дошли неки нови филмови, 

нека друга времена?. Али, девојке и даље, можда и још више него ли у 

време Тарзана, највише воле разбацане и мишићаве рмпалије. 

 

  

Влада Милићевић и ја одосмо задовољни у 

биоскоп. Пре филма је се увек давао 

журнал, а пре журнала, док би посетиоци 

бучно седали уз обавезну уобичајену 

канонаду отварања столица, заори  се 

песма из грла хора снажних и врло 
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музикалних младића и девојака, коју тако волим, која буди наду и 

екстазу:'' Уз маршала Тита, јуначкога сина, нас неће ни пакао смест! 

Ми дижемо чело, ми крочимо смело и чврсто стискамо пест! Род 

прастари сви смо, а Готи ми нисмо. Славенства смо древнога чест. Тко 

друкчије каже, клевеће и лаже, нашу ће осјетит пест! Све прсте на 

руци, у јаду и муци, партизанска сложила је свијест Па сад, кад и 

треба, до сунца до неба , високо ми дижемо пест!“ 

 

Сала би се увек после ове мелодије узбуђено ускомешала, као кад 

ветар заталаса горску траву на миришљавом пропланку, људи се 

покрену, задрхте од оптимизма који им ули ова необична песма.   

 

Зашто људи да узимају дрогу да би доживели екстазу, нека слушају 

музику. Користим ову песму и музику, да из дубине свога бића 

извлачим инспирацију и идеје које наједном почну да извиру из 

дубине подсвести. Увежбавам једну врло корисну технику: тражим 

снажну инспирацију, а то је песма, онда је користим као дубински 

покретач личних креативних пројеката. Установио сам да ми то јако 

повећава успешност подухвата. Шта је уствари остварење? Како се 

инспирација, која је духовна категорија, отелотворује у материјалном 

остварењу?   

 

Ова песма велича Словенство, па и наша химна Хеј Словени је у славу 

љубави и слоге међу Словенима, словенство је дубоко укорењено међу 

нашим људима, свугде се уздиже. А са друге стране, наша земља се 

одвојила од Совјетског Савеза у чијем  окриљу се сада налазе све 

словенске земље. Запазио сам да се Словенофили потајно надају да ће 

наша земља поправити односе са СССР-ом, што се сада већ запажа, и 

да ће му се опет приближити? Да ли ће СССР ујединити Словене по 

први пут откада постоје, или ће их још више удаљити? 

 

Спикер звучно чита вести из Журнала, врло је надарен, као спикера  у 

француским путописним филмовима, има носталгичан дубок  глас 

који побуђује велики нитерес слушалаца, ствара свечано расположење 

у сали. Па комунисти су истински масовици, он звучно оглашава 

најновије вести:  о наследницима преминулог Стаљина, Берији, 

Маљенкову, Булгањину, чини ми се да се после смрти Стаљина у 

нашој земљи запажа отопљавање односа са СССР-ом?. Америка је 

обавила две експерименталне нуклеарне експлозије у Невади-као да 

рецитује спикер Журнала. Упозорење СССР-у, назрех смркнута лица 

која шапућу у полумраку биоскопа.  
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''Данашња планета је генерализована параноја'', чух  дахтави шапат у 

мраку сликара хомосексулца, знам га, седи често у ложи, и нуди 

бомбоне дечацима.  

 

Опет спомињу Иран, некаквог Мосадика, па и Пакистан. Спикер 

грми:„ Граде се нове фабрике, исушују мочваре, друг Тито ужива 

велики углед у целом свету, самоуправној Југославији се сви у свету 

диве, непријатеље ћемо сабити под земљу.“ 

 

 

16 мај 1953 године. Композитори партизанских песама. 

 

Каква случајност, омиљена професорка и разредни старешина 

Марковић, коју смо из милошти звали Софка, запита нас данас на 

часу:'' Ко је компоновао партизанску песму Уз друга нам Тита 

јуначкога сина?'‟.  

 

Руку диже одмах црномањасти Милке Богичић:'' То је Народна 

песма''.'' Не'', рече  професорка и показа на следећу подигнуту руку 

кошчатог Боре Мирковића који самоуверено изусти:'' Никола 

Херцигоња'' .''Не'',  сурова рука даде реч Деји Вујинићу, он је жива 

енциклопедија:'' Оскар Данон је компоновао ову мелодију на стихове 

Владимира Назора''..'‟Тачно'', седи Вујинићу, погледа га задовољио 

професорка.  

 

Бору Мирковића који важи за врло политички ангажованог омладинца, 

предодређеног за бриљантну политичку каријеру, сви  уважавају не 

само у разреду, него и у целој школи, он је један од најбољих ђака, али 

никако не може да достигне Деју Десимира Вујинића. Ја се осећам 

искључен из ове утакмице за најбоље ђаке, гурнут сам негде доле, 

стидим се да на то и помислим, испашћу претенциозан, ја сам  

понижен, а раније бејах најбољи ђак у разреду. Ипак, негде у дубини 

душе тиња неугасива нада у препород: бићу опет, ако се потрудим, 

доћи ће једног лепог дана моја некадашња времена.   

 

Бора Мирковић је интелигентан, наочит, згуснуте црне густе обрве 

одају поносну упорну и лукаву особу, дали су му наднмак Главоња, не 

зато јер има велику главу, то није тачно, они кумови његовог надимка 

мисле нешто друго: велики будући моћник, мудра глава.  

 

Бора ми се окрете и рече загонетно:'' Фома Гордејев''.Руси моје име 

изговарају Фома. Изгледа да воли Русе, али и ја их волим, као народ. 
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Он мн је драг јер смо земљаци, тамо је негде од Ваљева где говоре 

ијекавски, као код нас у Подрињу, обрадовао ме је када  смо 

установили да и у његовом завичају, као и у моме не кажу Бора, него 

Боро.  

 

'' Занимљиво‟‟, процеди Бора тајанствено мрмљајући кроз зубе, ‟‟oва 

песма коју је  компоновао Оскар Данон је по мелодичности, набоју 

енергије и емоцијама, врло слична партизанској песми  ПО ШУМАМА 

И ГОРАМА НАШЕ ЗЕМЉЕ ПОНОСНЕ, која је уствари руска песма 

компонована за време Октобарске револуције у Сибиру''. Смешкао је 

се док је то изговарао загонетно и победнички:'' Траг јегуља?''.  

 

Професорка историје Хаџивидојковић, обично на часу историје држи 

пред собом широко расклопљен Дневник. Нагло стаде на ноге, пред 

целим разредом је сада за катедром стојала достојанствена 

самоуверена проседа жена, са лицем министра иностраних послова 

Енглеске, обрати се разреду слежући раменима, као да хоће да каже да 

се ту ништа не може учинити:'' То са Ираном није ништа ново, то траје 

већ хиљадама година, Персијанци се помињу и у Библији''. Онда скоро 

театрално тапшући затвори корице Дневника, весело изрецитовавши 

као што има обичај:'' О сретна Аустријо, док други воде ратове, ти 

склапаш  бракове!''. 

 

Борим се против неких лоших утицаја који покушавају да се за мене 

налепе као на лепак. Али се ме не могу увек одупрети, признајем сам 

себи. Чак сам једном препродавао карте, и никад више. То није на свом 

месту, то не треба да радим, дубоко у себи се не слажем са тим што 

сам брзоплето и непромишљено  урадио. О томе сам разговарао са 

Владом Милићевићем  и Драганом Дмитровићем, они су такође имали 

осећај кривице због тапкарења, једногласно смо одлучили да то више 

не чинимо.  

 

А зашто старији брат то не чини? Зато јер зарађује од свирки на 

игранкама.  

 

Стидим се мучног подсећања, ја сам у  Нишу 1949. и 1950 године 

стајао пред биоскопом са испруженом руком тражећи од школских 

другова да ми позајме за улазницу у биоскоп, сећам се давао се филм 

коме нисам могао да одолим-„Чудотворни мач“. Ни од кога не добих 

ни динар, док не наиђе неки насмешени чика, удели ми у пружену 

шаку ситниш, купих карту. Као просјаку-тако сам се постиђен касније 
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питао?. Зашто сам то учинио, зашто то ниједан од браће није урадио, 

то је недолично, ја нисам просјак, то нећу више никада  учинити.  

 

И у Београду прошле године сам био нестрпљив да видим словеначки 

филм „Кекец“, тражио сам од школских другова браће Владе и Милета 

Јовановића да ми позајме новца да купим биокскопску улазницу. 

Нешто у мени ме из дубине подсвести просто наговара да то чиним. 

Али се јави неки други глас, то су ме учили родитељи: НЕ РАДИ ТО!  

 

Питам се, да ли је онај чика, што ми је у просјачки пружену шаку пред 

биоскопом у Нишу ставио ситниш, учинио добро дело? Можда је он 

имао добре намере, али то није деловало на мене васпитно. Напротив!  

Ја улазим повремено без карте у биоскопе и на игранке. Да ли је и то 

на своме месту? Није, али ако то не бих чинио, не бих могао да гледам 

омиљене филмове. Не могу да одолим да се не провучем без карте у 

биоскоп Јадран где се даје филм „СНЕГОВИ КИМЛИМАНЏАРА“ са 

Грегори Пеком, Авом Гарднер и Сузан Хејворд у главним улогама. Не 

бих био заједно са друговима на београдским игранкама, где се 

окупљају моји вршњаци и вршњакиње.  

Па ја јурим по игранкама са краја на крај Београда, да бих срео Њу, 

девојку из Дома у Дринчићевој улици- схватих у тренутачној 

просветљености зашто са толико жара и упорности идем на ђачке 

игранке. А ње нема?.  

Шта је важније, морална чистота која не дозвољава улазак без карте, 

или оно друго, задовољства која пружају дружења са младима? 

Признајем себи, да нисам у стању да помирим ова два опречна захтева, 

да нисам савршен. Ипак, стално тиња питање: Шта чинити?  

Сиромаштво ствара духовну несавршеност, људи су кварљив 

материјал. Али се неки опиру, неки не.   

Ми Југословени имамо срећу у несрећи, наша земља је много 

отворенија од земаља совјетског блока, они не могу да гледају стране 

филмове као ми, отворени смо Западу и Европи.  
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17 мај 1953 године. Сусрет са др. Веселином Савићем у улици 

Џорџа Вашингтона. 
 
Мама ме посла да вратим тетки Мири Лазаревић нешто новца, што нам је 

позајмила. Тетка Мира  станује  у Каленићевој улици број 6, код Каленић 

пијаце; то је само неколико трамвајских станица од нашег стана. Кад год 

запне, тетка Мира позајми помало новца, или да нешто хране. Она и њен муж 

Остоја немају децу, нас воле као своју децу. Видех из трамваја, док тандрче 

звучно звонећи таксију што се испречио на углу Таковске и Џорџа 

Вашингтона улице, зграду у улици Џорџа Вашингтона, где станује професор 

математике, који ми је давао приватне часове, коме сам отказао, чим  сам 

установио да је хомосексуалац.  

Посматрам кроз прозор трамваја, али ја ништа не видим, дубоко сам  

замишљен. Замишљам  себе, као да посматрам неког другог, ево ме у 

ординацији др.Савића ( том 1) на првом спрату суре зграде у 

болничком кругу пуном високог дрвећа, на узвишењу изнад Славије. 

Унапред се уживљавам у будући  разговар са овим угледним 

неуропсихијатром. Уживаћу, док га будем очекивао да се појави онако 

необичан на вратима његове ординације. Док бих понекад шетао 

зеленим алејама огромног болничког круга, увек ми је било посебно 

задовољство да ослушкујем гугутке и голубова укривене у крошњама 

високих дрвећа, што заклањају високе прозоре клиника, тако смирују, 

дају болесницима наду у оздрављење. Цврчци завучени дубоко у беле 

зидове болничких соба су тако смирујуће гудили док сам био прошлог 

лета у посети оболелом рођаку. А то је најважније за забринуте 

болеснике. Можда су лекари намерно набавили цврчке и пустили их у 

зидове болничких соба? 

 

Занет, у мислима сам у чекаоници др.Савића, ослухнух, учини ми се да 

радници нешто чантарају и чангрљају  док поправљају  радијаторе, 

тихо певуше ширећи око себе спокојство; замишљам болеснике како у 

топлом дану седе дремљиво на клупама парка. Орасположих се, ево 

загугуташе гугутке и голубови  испод стрехе; а за зрикавце је још рано, 

они се распевају тек у топлим летњим месецима.  

 

Причини ми се да се врата ходника отворише, као да  их отвори 

изненадна промаја. Појави се повисока кошчата фигура др Савића, 

који журно уђе, и седе наспрам мене, једноставно, без речи и поздрава 

.Нестрпљив сам да му опишем полако, али разговетно, чудни сан и  

шта му је претходило.  
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Сиђох дубоко замишљен и отсутан из трамваја 

двојке на станици код Вуковог споменика, где се у 

облику крста укрштају улице Џорџа Вашингтона и 

Рузвелтова улица, која долази од Новог гробља. 

Скоро истрчавајући из трамваја на тротоар, замало 

се сударих са др Савићем, он је чекао трамвај да 

оде до Славије.   

 

 

Др.Веселин Савић. 

 

Каква невероватна случајност! Ја сам сво време у трамвају замишљао 

сусрет са њим!  

 

Др Савић застаде, он се овога пута није у шали издирао на мене, као 

што то има обичај, он је такав, он са људима општи директно и опоро, 

уме да опсује као кочијаш, али се нико и никада није због тога  

увредио, сви га знају добро.  

 

Овога пута је био другачији него обично, док ми је прилазио, лице му 

је се кравило у  загонетан драг осмех који означава уважавање, то ме 

обрадова и осоколи.  

 

Одмах га замолих да ме саслуша, испричах му укратко сан, и шта му је 

претходило,  разлоге привођења у Постају милиције на Железничкој 

станици, и резиме разговора са иследником.  

 

'' Много причаш'', скоро да се издра на мене, ''све знам!''.  Откуд зна? 

Или каже тек онако? 

 

Замисли се, измени се, постаде други човек, смешка се тако драго:''  

Имам поверење у тебе, ти то можеш, ивер не пада далеко од пања''. 

Куцну ме великим савијеним средњим прстом право у средину мога 

чела:'' Индија, Индија, само површно закачило, није продрло дубоко, 

одбило се, окрзнуло ''.  Ја не разумем о каквој се то Индији ради, шта је 

то што се одбило, шта није продрло?   

 

Онда опет поче да псује:'' Рече ми др Беровић да су у Распућина 

пуцали  шест пута, ништа му није било, тек седми метак га дотуче”, 

пиљи др Савић право у моје зенице као хипнотизер, заврће ми капке, 

пипка ме по мишићима  и раменима. Ухвати ме опет шакама за лице, 
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отвара прстима капке мојих очију, унесе ми се у лице и загледа из 

непосредне  близине у моје зенице. 

  

Шта сам ја то учинио да ме тако гледа? Ко је др Беровић, зашто 

спомиње  Распућина?  

  

“Имао си здраво детињство, чврсту породицу'', скоро ускликну  др 

Савић. ''Ти си душевно најздравије биће које сам икад срео, ништа то 

није, то је за тебе кијавица''.  

  

Ово су за мене биле најдраже речи охрабрења. Сумње у моје душевно 

здравље су се у трену распршиле, и заувек. Јер ето чувени психијатар 

каже да сам душевно потпуно здрав. А ја то знам и без њега. 

 

Он ме тако уважава, он зна да сам ја раније био најбољи ђак , јер 

вредим, чим ми он придаје овакву необичну пажњу. Он ми ули ново 

самопоуздање. 

 

 ''Мој луђаче, никад немој издати аманет мајке Јевросиме'',  опет се 

издра на мене.  

 

Опет се промени, сада је то опет био онај стари чудак  др Савић. Поче 

да псује гласно, не хајући за пролазнике.  

 

Окрете се нагло, оде без поздрава на Медицински факултет. Залазећи 

за ћошак осврну се ка мени, чини ми се да ми намигну као неком 

малом детету, махну руком надоле, врло кратко,  скоро овлаш. 

  

Радостан кретох ка стану тетке Мире. У Рузвелтовој улици код кафане 

„Жагубица“ пред мене искрснуше школски  другови Душан 

Стефановић Гламба и Драган Спасић Спаске, обојица  стари  

Београђани, кажу кренули у биоскоп да гледају филм ''Далеко је 

сунце'',  зову  и мене.  

 

Снажни Спаске није више онако самоуверен и  набрекао, као што је 

био до пре недавне повреде кичме на тренингу у Рвачком клубу 

„Црвена Звезда“ у улици Комнен Барјактара. Он ми исприча да је у тој 

улици становао, и да је био баш у оној згради преко пута, 6. априла 

1941. године, када је Београд био бомбардован. ''Ено то је та зграда, 

што на њој пише „МИН НЕТ'', показа Спаске руком на зграду преко 

пута.  
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25 мај 1953 године. Дочек Титове штафете. 

 

О Дочеку штафете се прича још од априла, чим отопли сетимо се 

задиханих омладинаца како ће 25 маја грабити  дугим и брзим 

корацима, док им се као опруге затежу набрекли мишићи, држећи у 

рукама  високо штафетну палицу, са на врху постављеном пластичном 

буктињом и црвеном петокраком. Пионири, радници, ђаци, студенти, 

сеоска омладина, војници, спортисти из целе земље, сви се утркују да 

испоље што више љубави према великом вођи.  

 

Штампа, радио, цела земља бруји, из часа у час обавештавају о 

кретању штафете и свакојаким прославама организованим у њену част.  

 

На данашњи дан ће бити уручена признања најбољима за значајна 

остварења у овој години. 

 

У нашој школи ће бити 

организована свечаност у част 

дочека штафете. 

 

''Зашто се не радујеш?'', упита ме 

директно и дрско у лице Н... 

омладински политички активиста. 

Нисам знао шта да му кажем, а он 

ме не може ни разумети. Само ме 

испод ока погледа сумњичаво.'' А зашто ти не идеш на радне акције''. 

''Нико ме није ни звао'', одговорих му најискреније'', пруга Брчко- 

Бановићи је одавно завршена, и Шамац -Сарајево, Добој- Бања Лука, 

такође ''. Он нема намеру да прекине убеђивања:'' Французи кажу да 

путовања формирају младост, а ми Југословени то исто тврдимо само 

на нешто другачији начин: .МИ ГРАДИМО ПРУГУ, ПРУГА ГРАДИ 

НАС''.  

 

Тачно је да ме нико никада није позивао на омладинске радне  акције. 

Да ме је неко од надлежних позвао, можда бих и отишао. Једном се 

повела реч о радним акцијама,  родитељи су били резервисани. 

Схватио сам да нам у овој кризи није ни до чега, а поготову не до 

радних акција.  

 

'' Омладина гради фабрике, хидроцентрале''- наставља Н... ''јеси ли 

учествовао у изградњи Новог Београда или Аде Циганлије''? Нисам му 
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одговорио. Са калемегданског платоа високо уздигнутог изнад Саве 

сам посматрао изградњу Новог Београда тамо преко Саве, и узводно 

од ње, према Бежанији, виделе су се скеле, дизалице. Једноставно, 

радне акције су за мене свет неких других, привилегованих, моја 

породица и ја лично смо у бригама, то би била још једна  брига, поред 

толико других. 

 

Централна свечаност је на Тргу Републике, на који се слива са свих 

страна огромна светина, из Београда али и из унутрашњости, све 

споредне улице су закрчене. Промичу поворке пионира са црвеним 

марамама, марширају омладинци са транспарентима високо у рукама, 

колоне се сливају око споменика Кнезу Михаилу, који је окићен 

разнобојним цвећем и сликама друга Тита. На споменику је високо 

закачен огроман транспарент са речима друга Тита: РАДИМО КАО 

ДА ЋЕ СТО ГОДИНА БИТИ МИР, А ПРИПРЕМАЈМО СЕ КАО ДА 

ЋЕ СУТРА БИТИ РАТ!   

 

Са киме рат сутра? Са Русима се опет зближавамо, несхватљиво ми је 

како смо се могли закрвити са Русима када су они оснивали КПЈ, и 

довели је на власт, на челу са Титом? Са Американцима имамо 

одличне односе. 

 

Хор пионира отпева песму која ме тако подсети на сретна времена у 

Крушевцу и Нишу:'' Друг нам  Тито борац за слободу, води народ свој, 

напред ступајте, напред јурите, јунаци слободе'',  али то сада осећам 

другачије, него ли раније, не као раније са пуно наде у будућност, него 

помало бледо, моје наде нису испуњене. Ни ови младићи и девојке, 

нису то више баш онако полетни ђаци као пре неколико година у 

Нишу и Крушевцу, некако певају мирно и без жара. 

 

Зајапурена омладинка изрецитова узбуђено грцајући  стихове Бранка  

Ћопића. Чим она заврши груну из груди омладинаца и омладинки 

песма ''ПО ШУМАМА И ГОРАМА НАШЕ  ЗЕМЉЕ ПОНОСНЕ, ИДУ  

ЧЕТЕ  ПАРТИЗАНА, СЛАВУ НАШУ ПРОНОСЕ''. Овога пута су 

певали баш као у добра стара времена, снажно, осећајно, из срца, 

вратих се у доба партизана и скојеваца. 

 

Штафета ће после ове свечаности бити предата другу Титу испред 

Белог двора на Дедињу. Тито је велики државник, он је први 

комуистички вођа који је посетио неку западну државу.  

 

Како то комунистички вођа, а ми се одвојили од Совјетског Савеза?  
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Ово је све врло лепо, али ја вечерас идем са Велом Mарковићем да  у 

биоскопу Јадран гледамо филм Singing in the rain, у главној улози је 

Џим Кели. Када год сипи или пљушти киша, сетиме се ове песме и 

Џима Келија како млатара кишобраном и гацка по кишници, киша 

постане лепа. 

 

Њу нигде не могу да сретнем, провлачим се опрезно око школског 

дворишта у смени када тамо иду девојчице, вирим кроз челичну 

ограду, нема је, као сенка пројурим постиђен Дринчићевом улицом 

увече у тами, гледам у прозоре Дома, никад, нигде и ниједном је нисам 

срео.   

 

А неко горе у крошњама дрвећа свира чежњиво на клавиру, као толико 

пута  раније.  

 

  

26 мај 1953 године. Понижен у  разреду. 

 

Осећам се понекад као воз на два колосека. 

 

У крају сам популаран, омиљен и самоуверен, другови се за мном 

поводе, где год кренем иду са мном, на вожње кајаком, посете 

биоскопима, игранкама, шетамо весело Кнез Михајловом, купамо се 

лети на речним плажама, одјуримо на Калемегдан, вежбамо у 

спортским салама, свугде за мном иде булумента  радосних и 

насмејаних другова из краја.  

 

А у школи је много другачије. На мене у разреду понеки гледају као на 

просечног, ненадареног  дечака, постижем резлтате ''добар'', пашћу ове 

године на поправни из латинског језика код професорке Чукић.  

 

Одлазак на часове је за мене болан, тамо сам запостављен, гурнут у 

запећак. Борим се против осећаја ниже вредности, гушим у себи 

тмурна  нерасположења која ме свакодневно притискују .  

 

Док су већина лепо обучени, ја кубурим са одећом и обућом, што са 

своје стране доприноси мојој лошој позицији у разреду.  

 

Бавим се спортом, назиру се мишићи, сада изгледам румено, свеже и 

здраво. Висок сам, правилно грађен, витак, сматрам да тек треба да 

развијем мишиће. То сам делимично постизао веслањем, повременим 
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тренинзима у спортским  дворанама, тренирао сам једно време више 

аматерски, него такмичарски, бокс, рвање и гимнастику. Мишићу су 

нарастали, али не том брзином коју сам ја очекивао. Још нисам 

изгледао као  спортиста, него још увек више као витак и висок младић.  

 

Јаблан, друг из суседне школе, се шета штрафтом поносно у мајици 

кратких рукава, нагло се разбацао, нарасли му трапезоидни мишићи 

испод пазуха, напети у облику троугла као џакови, набрекле му ручне 

мишице, јастуци мишића се наслагали на грудима. '' Растежем федере, 

нека ти ћале донесе из иностранства федере, бићеш као ја за шест, 

седам месеци интензивног свакодневног тренинга.'' Ухвати ме за руку 

и одведе у његов стан у Југ Богдановој улици, даде ми федере у руке, 

почех да растежем, тутну ми у руке упутство на енглеском. Зарекох се 

сам себи: молићу оца упорно  да ми донесе  федере приликом следеће 

посете Бриселу. 

 

Колико су људи различити, често се питам? Моји школски другови су 

по своме карактеру и темпераменту, чак и по спољашњем изгледу, по 

боји косе, свако, прича за себе. Као различите расе паса, неки су мали,  

други велики, снажни, мршави, бели, црни, имају различита лица, 

различите облике главе, носа, има их локнастих или скоро проћелавих, 

понеки мој друг је миран као пудлица, а  онај други  опет свадљив као 

булдог; правим ово поређење, ипак увиђајући да је прејако. Али сам 

чуо од професора зоологије да су поједини људи међусобно понекад 

различити скоро као поједине расе мајмуна. 

 

Бледуњави Слободан Дуцић Дуца, говори слово р као Французи, благо 

га рула, његова мајка је Францускиња, шири око себе тужни мир и 

углађеност, не знам шта га то мучи?.На паузи одмора између клупа се 

зајури Риле боксер, он није разбацанко, али је тврд као камен, на чело 

му пао жућкасти чуперак као Хитлеру, удара свима редом снажне, 

скоро болне чврге, сви ћуте покуњени. Црномањасти Борко Лакић је 

по родитељима Црногорац, има висок и кошчат црногорски стас, али је 

генерација одрасла у Београду, личи ми више на оне ђаке из старих 

београдских породица, него ли на Црногорце; али испод београдске 

глазуре осећам да пулсира динарска бујност. Био сам код њега једном 

у стану у улици Павла Папа, има тако привлачну, нешто млађу, 

црнокосу сестру. Драшко Мисита је најпопуларнији, за њим су се на 

игранкама када неко запрети тучом  сви поводили. Он је маркантна 

фигура, светло смеђи атлета, леп и отресит, сви су зазирали од њега. 

Једном је Драле одбрусио снажном, али већ увелико средовечном 

професору фискултуре Обрадовићу; овај потоњи је мудро одћутао, 
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могло се све то изродити у међусобни физички обрачун. Чини ми се да 

је Драле после тога стекао велико самопоуздање, и још већи углед у 

разреду?. Али је оборио углед професора Обрадовића. Нико из школе 

иије реаговао. Док такође снажни Бора Мирковић, није никад био 

склон физичким обрачунима. 

 

Осећам некакву немушту поделу на старе Београђане и дошљаке. 

Борко Лакић и Бора Мирковић на пример,  дошли су у Београд, као и 

ја, али су обично у друштву старих Београђана. Ја сам у разреду 

изолован, нисам ни са Београђанима, ни са дошљацима, мада се 

пријатније осећам са овим потоњим. Али њих је тако мало у разреду. 

 

Код добродушног плавокосог Душана Тодоровића су за време мерења 

висине крвног притиска за време часова,  установили повећан крвни 

притисак, сви су зурили у њега сажаљиво, као да му се приближава 

судњи дан?. Наши очеви се знају из дуванске струке-то сам му једном 

саопштио радостан, надајући се да ће то и њега обрадовати?. Душан ме 

само хладно саслуша без икаквог коментара. Па ја  лош ђак му не 

импонујем-тешко се мирим са могућим разлогом?.  

 

После часова увек сретно насмејани Миливоје Андрић ме позва на 

Калемегдан, успут навратисмо у његов стан на углу Капетан Мишине 

и Душанове улице. Он стално прича шале, и гуши се од смеха. 

  

Света Ћук је изразито црн, и стамен, има сјајне црне очи и широко 

лукаво насмејано лице, најчешће је са Десимиром, Дејом Вујинићем, 

њих нарочито везује вечита заједничка тема: страдање Срба од усташа, 

обојици су страдале породице у Другом светском рату. Зачудили су се 

када су сазнали да се слично десило са сродницима моје мајке.   

 

Зоран Недић Дебос је снажан, методичан у учењу. Драган Милановић 

је солидан ђак, његов отац се бави приватним бизнисом, никада нисам 

сазнао којим, нити  ми је било јасно, како неко данас може имати 

приватну фирму, мора да је повезан са моћницима?. Али то Драган 

никад није нама причао, разуме се уколико  би то било тачно?. Милан 

Пешић црн, висок и витак, интелигентног лица, седи са мном у истој 

клупи, његов отац је познати научник, члан Српске академије наука, 

одлазио сам понекад у њихов простран и леп стан у Кнез Михајловој 

улици. Његова мајка је Далматинка, висока витка и црномањаста, види 

се да је некада била заиста лепа жена. Радознао сам где је њу срео 

његов отац који је из Јужне  Србије, али ове детаље никада не 

сазнадох. 
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Петар Адлер је интелигентан и духовит, стално се смешка загонетно, 

он је ученик суседног седмог 3. Његов осмех ми даје жељени одсјај 

популарног другара. Због тога волим да будем са њим на одморима. 

 

Избегавам оне који су одбојни, а дружим се са онима са којима ми је 

пријатно, који ме уважавају.  

 

Драган Танчић и ја смо скоро нераздвојни, а да не говорим о Влади 

Милићевићу и Вели Марковићу. Близанци Влада и Миле Јовановић 

станују у суседној улици Ђуре Стругара. Навраћам и код њих, њихова 

мајка је Словенка, плава, строга али врло љубазна жена. Код њих сам 

открио словеначку штедљивост, употребљени папир у ВЦ-у нису 

бацали као отпадак на ђубре, него у малу пећ ложиште за каду у 

купатилу. Љубиша Стојановић Буца јако лепо пева мексиканске песме, 

сви заћуте када започне да јодлује Гвадалахару.  

 

Разред се ускомеша насред часа, један ученик паде као проштац, трза 

се, копрца, сви поскакаше, хватајући га рукама за тело, да се не 

повреди. То је био Зоран Катанић, изразито црномањаст и драг друг. 

То му се десило још неколико пута, али занимљиво, никад се од пада 

није повредио? Питао сам се како је то могуће, јер несвестица долази 

изненада, а он увек падне на нешто мекано? Сретне случајности!. 

 

Петровић је син судије Врховног суда. За разлику од друге деце чији 

родитељи су моћни и утицајни, која су увек  расположена, ухрањена и 

одевена по последњој моди, он је увек натмурен, спреман на расправе. 

Закашља се, као некоме уз инат, узе некакву хартију и поче да нос 

ишмркује гласно. Професор физике Телебаковић је баш говорио о 

таласима у физици:'' То је као када ветар заталаса траву на пропланку''. 

Он прекиде своје излагање посматрајући гласно ишмркивање ученика 

му нареди:'' Петровићу, изађите напоље, искашљите се и обришите 

нос''.  

 

Професор Телебаковић свима каже ви.Он је врло оригналан и у много 

чему другачији од осталих професора, иако није повећег раста, одише 

неком унутрашњом снагом, важи за истинског стручњака, изузетно је 

моралан и правичан, крајње принципијелан, сви га изузетно уважавају 

и поштују.  
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Петровић и жутокоси Бода Јовановић су се опет потукли до крви, сви 

су их ћутке гледали, на крају су их раскрвављених носева раздвојили 

другови из разреда . 

 

Са другом из разреда изразито плавокосим Браниславом Вељковићем 

идем увече на тренинге у Рвачки клуб ЦРВЕНА ЗВЕЗДА, тренирам не 

да будем рвач такмичар, него да стичем кондицију и развијам мишиће, 

док Бранислав жели да уђе у такмичарску екипу, он је врло снажан, на 

рукама и грудима висе мишићи као затегунути гроздови. Он седи у 

клупи са његовим рођаком Ђорђом Васиљевићем; Ђоку сам видео на 

родитељском састанку са његовим оцом, угледним  професором 

Економског факултета у Београду, његов отац Коста Васиљевић 

предаје Анализу биланса. Ђока на лицу носи, важно, као маску, 

самоуверени израз лица свога угледног оца. Љуштина је обазрив, и 

стално склон шалама. Оскар Павчић је од родитеља Словенаца, висок 

и смеђ, разуман и лепо васпитан младић, нема израженије амбиције да 

буде одликаш. 

 

Професорку енглеског језика сви у школи зову '' саеленискиња'', што 

долази  од енглеске речи'' silence-саеленс''-тишина, коју она често 

изговара у немирном разреду, она је кажу завршила студије у 

Енглеској, врхунски је зналац енглеског, преводи на сусретима наших 

државника са страним делегацијама. 

 

 ''Зујите кроз усне!'', шапнух острашћено, скоро заповеднички, 

превремено раскрупњаним дугајлијама  Барцу и Милошу Марковићу, 

они седе у суседној клупи, они су и раније засмејавали разред зујањем 

кроз стиснуте усне, дочаравајући тако велику муву зунзару како плови 

горе негде ка плафону учионице. Моју сугестију прихватише из места, 

кроз учионицу одјекну тихо зујање, као да лети велики бумбар. Па они 

мене уважавају чим прихватају мој предлог, помислих? Када 

професорка нареди апсолутну тишину, да би установила  одакле 

долази тај необичн звук, они би намах престали, да би одмах затим 

поново започињали ову  обешењачку игру. Па би опет настали смех и  

пометња у разреду.   

 

У овој школи су све чешћа ремећења наставе од стране асоцијалних 

ученика. Са тугом и болом сам запажао да се тако обара углед наставе 

и професора. У земунској гимазији је владала  далеко већа 

дисциплина, а да не говорим о унутрашњости Србије. 
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Схватих растужен, да и ја лично доприносим слабљењу  дисциплине 

на часовима, јер  потстичем ова два обесна ђака да зује?. Зашто то 

чиним? То не би требало више да радим.  

 

Када бих дигао руку, професори ми обично не би давала реч, устајао 

бих и и  одговарао без питања. Тако сам покушавао да се афирмишем.? 

 

После таквих мојих упадица понекад би настајале мучне сцене, 

професори су ме упозоравали  да не реметим наставу и да не правим 

неред на часовима?.  

 

Постао сам већ познат по изненадним иступима на часовима, на неки 

начин то је било ремећење наставе. 

 

Тачно. Али зашто ја то чиним понекада? 

 

Убеђен сам да за то постоје оправдани разлози, ја сам запостављен од 

стране наставног особља, ја сам дискриминсан по нечијој директиви; 

знам зашто, на крају крајева то ми је пре неки да казао јасно и 

недвосмислено Иследник у Испостави милиције на Железничкој 

станици, он ми  је тада спомињао као разлоге привођења, не наводно 

што сам се возио без карте у трамвају, него због причање политичких 

вицева и непоштовање народне власти.  

 

Све је било лепо кренуло после рата са мојим родитељима, браћом и 

сестром,  али су управо у Нишу кола нагло кренула у галопу 

низбрдицом. Долазио је ударац за ударцем, као да је то све неко 

невидљив планирао?. 

 

У моме животу се ипак дешавају значајне промене: притварање у 

испостави милиције на Железничкој станици ми је отворило очи, 

схватио сам зашто сам лош ученик, не зато што сам ненадарен, него 

због дискриминације. Ово сазнање је из корена изменило мој лични 

став и представу о себи самом.  

 

А изјава др Савића да сам душевно потпуно здрав, деловала је као 

стављање армираног бетона око моје узбуркане личности. Постао сам 

јачи, сигурнији у себе. 

 

Ипак, увиђам колико је тешко изменити укорењене вишегодишње 

навике, никако не могу да их се отарасим када се ради о учењу. Уместо 

пажње на часовима, моје мисли и даље лутају негде далеко ван 
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учионице, због нечега ми не пада на крај памети, да када дођем кући 

понављам пређено  градиво, немам вољу да читам књиге.  

 

Није лако себе победити. Победа над собом, је највећа и најважнија. 

Али то морам учинити, морам се сваки дан трудити да будем опет као 

пре?. 

 

Дакле, одлучио сам да вратим сјај старе славе међу друговма, да будем 

као раније, пре доласка у Београд, тако што ћу почети да учим да опет 

будем одличан, треба да физички ојачам,  да растежем федере, да 

постанем мишићав.   

 

Чини ми се да се свако рађа са неким својим генетским набојима, свако 

има своје потенцијале, али треба да их оствари. Нажалост, многи 

проћердају живот улудо, иако надарени, не успеју у животу.  

 

Зашто неки успеју, а други не успеју? 

 

Ми смо надарена нација, на Шаховској олимпијади у 

Дубровнику 1950. године, били смо први са четрдесет 

и по поена, друга је била Аргентина, трећа Западна 

Немачка, Совјетски Савез није учествовао. А на 

Шаховској олимпијади у Хелсинкију 1952. смо 

освојили треће место, одмах  иза СССР-а и Аргентине.  

 

 

 

Постер Шаховске олимпијаде у Дубровнику 1950 године. 

 

1950 године смо живели у Нишу. Шах је био моја опсесија. Сви смо 

тада били упрли очи у скуп шахиста света у Дубровнику, потстакнут 

успесима наших шахиста, набављао сам књиге из теорије шаха, 

проучавао отварања, средишњице, завршнице, решавао шаховске 

проблеме, све сам побеђивао у шаху. Сањао сам да будем шаховски 

велемајстор?.  

 

Али од тога сна ништа не би, мој живот је кренуо другим путом. 
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27 мај 1953. године. Излет у Миријево. 

 

Разредни старешина обрадова цео разред, када огласи пре неки дан, да 

наш разред иде на једнодневни излет у оближњесело Миријево, које је 

уствари периферија Београда. Дође јутрос у осам часова по нас 

аутобус пред школу, довезе нас до подножја брдашаца која се 

таласасто уздижу изнад као мора широког плавог Дунава, иза кога смо 

тамо у равницама Баната назирали у даљини како се беласају бескрајне 

баруштине и истинска језерца. 

 

Искрцасмо се и кренусмо у шетњу. Пред нама се указа пољанче, као 

мали фудбалски терен. Неко извади фудбалску лопту, поделисмо се на 

два гола. Бора Милановић је судија, а Мехмед Мујчиновић ( његов 

отац је муфтија  у београдској џамији), је коментатор:'' Рајко Митић 

шутира из трка као из топа, Мркушић се баца и одбија лопту, ништа, 

ништа'', узвикује узбуђено Мехо, очигледно имитира славног 

коментатора фудбалских утакмица Радивоја Марковића. 

 

Када се заморисмо, обе екипе као по 

команди полегаше по сасушеној трави. 

Ово пролеће је било сушно, трава није 

била мокра.. 

 

 

Стадо оваца. 

 

''O my darling, o my darling, o my darling Klementine'', заори се 

шумарком из грла младића. ''Дај да запевамо нешто лепше, ко поче ову 

каубојску песму?'', стаде Зоран Катанић кочоперно пред све .  

 

''Није то каубојска песма, то је ирска песма'', пресече као секиром по 

пању плавокоси Бранислав Мијаиловић, звани Браца. Сви ућуташе. 

Неко започе несигурним и стидљивим гласом, зачудо сви 

прихватише:'' Jingle bell, jingle bell''. У Београду обожавају 

мексиканске мелодије, неки тенор запева патетичним гласом ''Мама 

Хуанита'', сви прихватише ову врло популарну мелодију из 

истоименог филма.  

 

''Доста бре страних, хајте да запевамо нешто наше!'' Деја Вујинић је 

био тако сигуран и убедљив, он започе:'' Кад ја пођох на Бембашу'', 

мењале су се песме за песмом, Емина, српске народне песме, 

војвођанске, староградске, руске .'' Ову песму певају наши Муслимани 
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у Босни, али је она настала до сефардске мелодије'', објашњава Деја 

свезналица.  

 

Завршисмо са партизанском песмом ''Што то хучи Сутјеска, крв плива 

по њој, дивизија Савина бије крвав бој'', али неки ученици су  овога 

пута заинат ћутали. 

 

Вела ми рече при повратку:'' Хајмо вечерас у Бисокоп Дрина, даје се 

филм НЕВЕСТИН ОТАЦ, игра Елизабет Тејлор, упашћемо без карте. 

Седосмо у исти ред где сам се сусрео са Њом,  девојком из Дома у 

Дринчићевој улици, изгледало ми је као да је то било тако давно?. 

Када год би се неко појавио на улазу, погледао бих , очекивао сам да 

то опет буде она?.  

 

Али се она нажалост није појавила. 

  

  

1 јуни 1953. године. Рођак Пајко Крсмановић из Грачанице, тражи  

у Београду кућу свога стрица Сретена Крсмановића-Бибе. 

  

Рођак и вршњак Пајко Крсмановић ( том 1) је из сликовитог 

планинског села Грачанице код  Љубовије, ово село почиње када се 

крене од дринске Узовнице ка планинама, које је толико пута 

помињано у претходном тому ове књиге. Он је скоро глув, начује 

понешто када се говори гласније, тешко говори, гестикулира, мрмља 

неке неразумљиве речи, кажу да је глувонем, али њега сродници 

разумеју, и он њих. Пајко је природно отресит, али га је сурово 

казнила немилосрдна зла људска судбина. Несрећа чини људе 

мудријим од оних које несрећа није задесила. 

 

 

Дринска тараба. 

 

Дође једном у Београд  да посети стрица Сретена Крсмановића-Бибу ( 

том 1), политички угледног привредника. Бибо је онај што ме је 

августа далеке 1941. довео у шљивик у суседно село, да видим друга 

Тита. Изађе Пајко из воза који баш пристиже из Лознице на 

београдску железничку станицу. Пајку 

навикнутом на чист планински ваздух  је 

неугодно голицао грло дим локомотиве, кашљао 

је стојећи заћуђен на тротоару испред огромне 

београдске железничке станице. Испред њега су у 
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недоглед широке улице, не види им се друга страна, јуре брзо возила, 

промичу као суманути непознати људи.  

 

Пајко заустави првог пролазника и замумла:'' Ђе је овдје кућа Сретена 

Крсмановића Бибца?'' 

  

  

12 јуни  1953 године. Мој друг Мића Рахамин Коен. 

  

Мића је друг са којим се често дружим, увече шетамо Кнез 

Михајловом, суботом би ишли на игранке на Звездином игралишту на 

Калимегдану, често би дуго шетали  штрафтом и разговарали. Он је 

завршио Средњу геометарску школу. Важи за истинског лепотана. 

Повисок је, добро грађен, изразито црнокос и тамног тена,  девојке 

пролебде поред нас штрафтом као вилини коњици, њихове витке 

контуре увијене у шаренкасте крпице увијају се око струкова и груди, 

само љупко подигну косу и забаце је заводљиво уназад.  

 

Испричао ми је да су му родитељи убијени за време рата у 

нацистичком логору, отац Јеврејин, а мајка Српкиња. Да, он у лицу 

има нешто семитско, изразито је црнокос, има таман тен, густе строго 

згуснуте обрве, изражен мало повијен нос. Мића је врло поносан и 

држи до себе. 

 

Његова сестра Сида личи на њега, само  је нежније грађе. Сида и њен 

атлетски грађен, изузетно привлачан младић, плави Ђорђе Богдановић, 

су нераздвојни. Сви кажу да су прикладан пар. 

 

Са Мићом бих се обично сусретаоиспред Српске академије наука у 

Кнез Михајловој улици. Са њим је често у друштву био његов 

нераздвојни друг још из Средње геодетске школе Владо Лукић. Владо 

је Босанац, усхићују ме њихова међусобна лојалност и приврженост.  

 

Мића воли да наврати повремено у посластичарницу код Међеда у 

Кнез Михајловој улици. Он има више новца него ја, то је за мене 

могуће само понекад, он би ме увек искрено понудио да наручи и 

мени, ја сам увек учтиво одбијао, али бих на његова упорна искрена 

нуђења понекад и прихватио.  

 

” Стално си забринут, шта те  мори, све ће то проћи? '', тешио ме је 

искрен друг.  
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Владо и Мића су ми испричали врло занимљив догађај. Док су се као 

геометри пентрали и мерили земљишта по некаквм врлетима, у некој 

забитој динарској селендри, наиђу на мештанина силника, обесног и 

богатог, не да им ни да се приближе ни половини села, а камоли да 

премере све, каже да су ти пашњаци и извори његова лична својина, 

витла кубуром и сабљом:'' Какав Београд, какве трице и бакрачи, ја сам 

овде господар, овде је други адет, губите се одавде одмах!''  

 

Откако сам Мићу упознао не могу да се начудим откуд он , тако 

необично надарен, да буде геометар, да заврши некакву тамо средњу 

школу, он ми личи на све друго, али не на техничара геометра, он би 

могао бити одличан глумац, уметник, писац, психијатар, или правник, 

или директор банке?. А овамо  да се потуца по селима, премерава међе 

и границе, беспутне њиве, стазе и богазе?.   

 

Баш тада сам по трећи пут читао Кафкни роман ЗАМАК, одмах 

повезах главног јунака овог романа геометра, који је дошао у неку 

забиту аустроугарску централно европску селендру, да за неког 

локалног властелина, власника тајанственог замка ,обавља геометарске 

послове. И тако наилази са тајанственим власником на свакојаке 

неприлике, као и њих двојица у Црној Гори.  

 

Испричах то Мићи, он ме погледа кратко, али значајно, и ништа ми не 

одговори. 

  

Мића се од недавно забавља са мојом другарицом Станиславом 

Брезић. Цану је упознао док сам свирао тромбон са мојим оркестром 

на недељној игранци у Јеврејском дому у улици 7 јула у Београду. 

Свирали смо танго Star dust. Устадох и објавих гласно: ДАМЕ 

БИРАЈУ. Мићи се наклони истинска лепотица, Мића је обухвати 

поседнички руком око танког струка, у њега су пиљила два запаљена 

девојачка црна ока, блуза је укрива две раздрмане учвршћене дојке, 

испод сукње две дуге витке ноге се не виде, али скоро да би се 

лелујајале по подиуму за игру. Схватих, посматрајући их, да постоји 

обострана страсна привлачност, која ће се неминовно претворити у 

страсну љубав. Тако је и било.  

 

Једног летњег дана на Калемегдану, усред бујног зеленила и мириса 

цвећа, док је чекала Мићу, Цана ми се повери:'' Идем са Мићом ван 

земље, идемо у Енглеску''. Колико  знам та њена жеља се није никада 

остварила. Зашто и  како, није ми познато. 
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. 

Jуни  1953 године. Бошко Томић –велики борац за људска права ( 

видети том 1) 

  

Ујна Ивка се изгрли са мамом и татом, по обичају мене пољуби у образ 

као своје дете. Мира и Буба њихове ћерке, скоро се задевојчиле, 

старија Мира је црнка, личи на мајку, а Буба је светлијег тена и косе, 

личи на плаве Беатовиће. Обе су високе и витке. 

 

Када се радост сусрета смири, назрех на лицима присутних 

забринутост. “Наташу, кума Бошка Томића још нису ослободили из 

луднице'' - у очају саставља шаке ујна Ивка- ''jадни  Бошко,  шта му све 

направише, моли се богу за спас породице, иде у Патријаршију, 

обилази болнице, затворе, Бошко је велики борац за  права верника'', 

наставља ујна  Ивка скрушено. ''Не зна шта ће, није му лако?.''  

 

Кум Бошко Томић је доброћудан, не би ни мрава згазио, моли се богу, 

свима прашта. Коме он може и на који начин бити непријатељ? Не 

разумем никако какав је и зашто је он данас државни непријатељ, он је 

уствари велики патриота, био је неколико година на робији у Босни за 

време Аустроугарске као припадник Младе Босне, близак 

атентаторима на Прница Фердинанда 28. јуна 1914?. Има индиција да 

су  га можда понмало подозревали и у Краљевини Југославији?.  

 

'' Ко би њега могао у Краљевини Југославији подозревати''?, са 

чуђењем сам једном приликом запитао његовог сина Мишу. ''Они исти 

који су га прогоноли за време Аустроугарске, има их свугде овде 

завучених и дан данас укривених, из свакојаких скривених буџака 

плету интриге против поштених патриота.''. Миша одахну, он тешко 

стаје на ноге, па настави у једном даху:'' Мој  отац је тада био у  

нејасним  околностима као гимазијски  професор у Београду 

премештен у Херцег Нови, наводно због лошег здравља. Од тада се 

повукао у себе, у потпуности посветио  вери и српским народним 

песмама, написао је запажену књигу о Филипу Вишњићу. За време 

Другог светског рата је био хапшен и прогањан од Немаца, а онда од 

комуниста од завођења Титове власти 1945 године све до данашњих 

дана''. 

 

Никако не могу да прозрем о чему се ради да су га усред Београда 

малтретирали и претили му 1945. године иследници совјетског  

НКВД?  

 



51 

 

Испада да њега заједнички прогоне сви, како је могуће да то чине и 

Совјети, и нацисти, наши крвни непријатељи ? 

 

Отопљавају односи између Совјетског Савеза и Југославије. Шта ће се  

сада дешавати? Ово ме на неки начин подсећа на носталгичне године 

пре 1948 . Ипак су ми односи СССР-а и Југославије нејасни, то никако 

не могу да разјасним сам себи?.  

 

Још ми је нејасније како су то Совјети Американцима отели тајну 

атомске бомбе, чак су одмах после Американаца створили сопствену 

хидрогенску бомбу?. Као да су Американци тако наивни. Можда је  

Маккарти у праву, Совјети су се инфилтрирали у Америку, и сазнали 

тајну атомске бомбе, и ево сада одмах после Американаца су 

произвели хидрогенску бомбу? 

  

Спремамо се за Узовницу. Прођем Скендер Беговом улицом поред 

наше школе, када су у настави женска одељења, Ње нигде нема?. 

Прођем Дринчићевом улицом, из прикрајка мотрим ко улази у њен 

дом, али ње неумитно нигде нема.  

 20 јуни 1953 године. Слушање радиа. 

Тата је донео радио апарат са пута у Француску, тамо је ишао са 

пословним сарадником кумом Ранковићем. То је било  велико 

обогаћење нашег свакидашњег живота. Мама је тужно уздахнула  

сетивши се нашег луксузног радио апарата марке Телефункен из 

Ђевђелије 1940. године. ''Какав смо леп намештај имали'', опет тужно 

изусти мајка. 

Тата нам је причао смешкајући се доброћудно, како је високи  наочити 

кум  Ранковић, мужевни Шумадинац, поносно шетао улицама Париза, 

пријали су му  задивљени погледи париских дама.  

Нарочито је занимљива емисија ''Музика разних народа'', убрзо сам 

био способан да погодим из које земље потиче поједина песма.  

Француски певачи су врло префињени. Едит Пијаф пева врло 

необично, али из дубине душе: ПАДАМ, ПАДАМ, La vie en rose, 

Hymne a l' amour, она је отмена и префињена дама, изузетно је 

надарена. Овако осећајна велика уметница, а кажу да је била 

проститутка? Гласови Тина Росија и Луиса Маријана звуче као да 
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долазе из неког музеја старинских грамофонских плоча, гласови су им 

танани, мени се чине помало феминизирани?.  

Наши људи, који су претежно дошли у градове из сеоских средина, 

снажни горштаци, били су склони да углађене припаднике западних 

народа претежно настањених у урбаним срединама, виде помало 

неосновано и пребрзо као женскасте, или чак као хомосексуалце?. 

Мексиканске вулкански темпераментне песме су најпопуларније, 

имају неке снагу као наше народне песме, одјекивале су са радиа и 

разгласа у биоскопима. Филм Мама Хуанита је прича за себе, туче све 

рекорде по посећености, трагедије мексичких младих револуционара, 

стаситих јунака тако сличних нашим људима, нагоне посетиоце на 

сузе, у мраку биоскопских сала шмркћу жене док марамицама бришу 

сузне очи.  

Музика са радиа потстиче на медитације и подсећања.  

Сетих се анегдоте о Марлон Бранду, он се толико уживљава у 

различите улоге, да се са њима у стварности поистовећује, рекоше да 

је он због тога запао у истинску кризу идентитета. А Виктор Мечер, он 

из замућених и скоро у белину преврнутих очију, гледа из малог мозга 

право у сензибилитет жене, као да баца запаљене бакље на суву сламу. 

Мени се не свиђају ни Мерилин Монро, нити Брижит Бардо, делују 

некако усиљено, као неке вештачке лутке, највише волим Џенифер 

Џоунс, она је  женствена, у исто време има у себи нешто од необично 

привлачне жене, која је, од некога у нечему, фатално угрожена, 

истовремено је и поносна, али не наивно пркосна, не предаје се, што 

јој даје посебан шарм. А Џоана Крафорд, моја мајка тако подсећа и 

физички личи на њу, има интелектуалну дубину, моралну чистоту и 

чврстину. Врло су привлачне Жана Моро и Симон Сињоре, неодољиву 

женственост зраче италијанске глумице Ђина Лолобриђида и Силвана 

Пампанини. Незаборавна је сцена када у каубојском филму Кирк 

Даглас ( знамо добро, он  је наше горе лист, руски Јеврејин Ишур 

Даниловић ), долази на крају филма да узме закопано злато у прерији, 

гура руку, савија се, трза се наједном као опруга, види се како  змија 

отровница зари своје очњаке у његову надлактицу, он хукну и паде на 

земљу, ропћући умирао је у највећим мукама.  
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Кирк Даглас. 

Кажу да је Грегори Пек, Црногорац, 

сазнадох касније да то није тачно, он је 

Ирац. Али је тачно да је карактерни глумац 

Карл Малден, Херцеговац.  

Када бих гледао америчке филмове, 

имао сам обичај  да читам на 

биоскомпском платну, имена глумаца и свих оних који су правили 

филм, тражећи словенска имена,  међу именима свих оних који су 

допринели стварању филма. Чух да у Америци има можда близу 

милон Срба? Па, Америка нам је због тога блиска! Американци нису 

чисте нације, као ни Немци, Французи, или Руси, у Америци су 

измешане различтире нације?  У Америци, због тога, не може бити 

шовинизма као једнонационалннм државама? . 

Видим на Сави како наше привлачне девојке елегантно показују своја 

витка тела, као ластавице се извију са трамбулине, очигледно  

имитирају Естер Вилијамс из филма ''Бал на води''. Сетих се у Нишу, 

како су се девојке клижући се на сличугама направљеним од жице, 

узвикивале нагнуте на једној нози:'' Соња Хени!'' 

У моди су каубојски филмови.После оваквих филмова би младићи под 

утицајем оваквих филмова препуних сцена насиља и обрачуна, 

излазећи из биоскопске сале дизали главе, стегли мишице, смркла им 

се лица, скупиле обрве, неки од њих би били спремни да се зачас 

потуку.  

На игранкама су честе туче, београдским улицама се снурају мрачни 

типови, нарогушени снагатори, силеџије, рмпалије, севају погледима 

попреко, зачас су спремни да се побију?.  

Откуд код нас силеџије? Шта је ово? 

Француски комичари Фернандел и Бурвил, и италијански Тото, имају 

нешто у себи што у мозгу активира несносни смех, као дрога. За време 

приказивања њихових филмова посетиоци су се у буквалном смислу 

речи ваљали  од смеха.  
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Орсон Велс има дубину, али ми се највише свиђа филм „„Хамлет‟‟, 

Лоренса Оливија. Он и његова супруга перу зубе истом четкицом за 

зубе, чух у школи. Колико су амерички филмови забавни, толико, чини 

ми се да Мики Руни и други амерички комичари не могу ни 

приближно достићи ниво Фернандела и Бурвила, или Тотоа?.  

Наши партизански филмови су у понечему слични каубојским 

филмовима. Али је још увек јако присутан и утицај совјетских ратних 

филмова, што није тешко препознати у фимовима „Дечак Мита“ и 

„Далеко је сунце“, редитеља Радоша Новаковића, затим „Живјеће овај 

народ“ и „Мајка Каталина“, нарочито „Мајор Баук“ Николе 

Новаковића. Драгомир Фелба је смирена глумачка вештина, он се 

уживљава  у улоге које славе обнову и изградњу, као и у оне из 

партизанске борбе.   

Цео Београд живи од једне до друге емисије 

урнебесног хумора ''Весело вече'', сви очекују 

нестрпљиво када ће чути на радију Рафа и Чкаљу.  

 

Миодраг Петровић Чкаља 

''Лако је Чкаљи да жацне '', коментарише  Чеда 

Радаковић звани Цвекла повремене Чкаљине 

смеле политичке вицеве у емисији ''Весело вече''. 

На то ће му Срба Митровић Цуке, увек тужан због 

нечега:'' Није у питању само шта се каже, него која је побуда, знају они 

да  Чкаља воли народну власт, да нема задње намере, па и не обраћају 

пажњу на то шта ће рећи?.''  

Југославија није затворена страним утицајима као остале источно-

европске државе, овде се осећа врло снажан утицај Запада. То је тако 

приметно. 

Сетим се понекад дивних совјетских филмова, извиру из мрака 

заборава прохујалих година, то је давно прошло време, они нису више 

у моди, прагматична западна цивилизација се труди да пре свега 

младима, пружи практичне животне садржаје, док је совјетска 

цивилизација у области филма, музике, културе и литературе, више 

осећајна, него ли практична и животна.   
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Шта је боље, амерички либералан стил живота, или совјетска 

озбиљност?  

То тек треба време да покаже?. 

 

24 јуни 1953 године. Далеко од очију, далеко од срца. 

  

Седмогодишња златокоса сестрица Нада није претерано несташна, не 

отима ми ручицу док је послушно водим да види основну школу у коју 

почиње да иде на јесен, упрла горе у мене очи пуне топлине, она ме 

обожава, често је држим у крилу и милујем, уписана је у први разред 

основне школе, настава почиње у септембру, школа се налази на углу 

улица Далматинске и Џорџа Вашингтона. Сва радосна понекад загази 

скоро пркосно ципелицама по барицама у Дринчићевој улици, док 

пред изненадним налетом летњег пљуска трчећи тражимо заклон 

испод оближњих настрешница. Тада би ми долазило да запевушим:'' 

Singing in the rain'', још ми је недостајао кишобран па да њиме 

завитлам по киши?. 

 

Мој поглед би лутао по сивој згради Дома у Дринчићевој улици, Њу 

тражим погледом, нема је?. Можда је негде отпутовала, или је 

променила школу, или место становања? Почињем са тиме да се 

постепено мирим, овај осећај је врло растужујући, нагони на 

размишљања о несавршености људског бића, о природи љубави, о 

пролазности осећања?.  

 

'' Далеко од очију, далеко од срца!”, каже народ . У праву су.  

 

Понекад  девојке у пролазу баце у моме правцу узбуђен поглед, мајзад 

схватих да и мене неке од њих привлаче.  

 

Одмах се јави осећај кривице: А она ?  И сазнање, као правдање пред 

неким: нема је.  

 

Забрињава ме насвршеност људске природе. Увек има нека која је 

лепша, примамљивија.  

 

Шта чинити?  
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Не гледати друге? Значи, ако је волим, не треба да се удубљујем у 

друге, јер ћу увек наћи неку која ће је потиснути из мојих мисли? Тако 

је и са девојкама када срећу младиће.  

 

Вероватно и она среће младиће, дружи се са њима, игра на игранци, па 

онда помисли на неког другог, можда је она баш сада у нечијем 

загрљају?  

 

Људско биће је несавршено - то је тужна опсесија од које се не може 

побећи.  

 

За мене је љубав нешто узвишено, овако изгледа сведена на баналност, 

неку девојку волиш привржено, одано, а она се зачас поведе за неким 

другим, као најобичнија крпа?.Неки моји другови наивно умишљају да 

су једини у мислима њихових девојака, заувек, да оне не могу бити 

заинтересоване за друге  тако као за њих,  само за њих?.  

 

Каква наивност? Они не познају ћуд девојака? Највеће разочарење би 

настајало, када  бих сам себе ухватио, да сам и ја такав, подложан 

утицајима околности.   

 

Колико су већина људи слаби, поводљиви? Али има и јаких, 

стабилних. То ми даје наду.  

  

Често размишљам о овој теми.Уколико желим да се у потпуности одам 

једној девојци, како да се спасем од привлачности других? Да ли да се 

удаљим од њих у потпуну изолацију? Да ли девојке треба да прекину 

своје контакте са другим момцима, да би се тако спасле од разорних 

утицаја, да ли девојке треба осамити, оградити их ? Ко је поводљивији 

и несталнији, девојке или младићи?  

 

Београд је велики град, отворен модерним  западним утицајима, друго 

је у селу и  малим местима, тамо има много мање искушења, мање 

слободних девојака и младића, жена и мушкараца, нема могућности за 

нове везе. Раније жене нису биле запослене као данас. Мања места, 

мало људи, мало жена, сви се знају, жене су домаћице, не мичу из 

куће, седеле би код куће и кувале, бринуле се о деци и домаћинству, 

био је другачији морал. Данашњи модеран градски живот доводи 

односе међу половима у искушења. У Београду је на малом простору 

сабијено више стотина хиљада мушкараца и жена, сусрећу се, онда  

севају варнице. Многе жене раде. Омладина одраста под утицајем 

страних филмова. У Београду се брзо ступа у везе и  зближавања.  
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Чух у Ђачкој поликлиници у Пролетерских бригада, да врло висок 

постотак средњошколки губи невиност, да има подоста абортуса, неке 

још као тинејџерке абортирају по неколико пута.  

 

Зашто друштво то не спречи, зашто нешто не предузме школа? Какве 

ће оне бити мајке и домаћице? Ко ће да рађа децу?  

 

Како превазићи замке модерног живота?  

 

Можда Она, девојка из Дринчићеве улице, мисли на мене исто овако 

као и ја на њу, али се плаши да ми се приближи, јер није сигурна да ћу 

је прихватити? А и ја то исто мислим о њој.  

 

Лоше процене кваре многе везе. Девојке и младићи се погрешно 

процењују. Када би могли да знају шта једно о другом мисли?  

 

Како бих волео да се са Њом сретнем, да јој отворим срце?. И она мени 

њено. И да кренемо заједно у будућност чврсто се држећи за руке.  

 

Али од овог сна изгледа да нема ништа?. 

 

 

26 јуни  1953 године. Гигета Румуна ударио хулиган главом на 

Калемегдану. 

  

Гиге Румун је сликовита личност, он је висок и витак, изразито црн, 

најчешће је са Миком Динићем Сојком, долазио би повремено под наш 

прозор, само зажвижди гласно неку мелодију, одмах знам да је то он. 

Када иде на игранке облачи карирани сако, црне испеглане панталоне 

и белу кошуљу, и стави велику лептир браон машну, као да му је неки 

велики лептир из зеленог травњака слетео на сако?. 

 

Идемо Калемегданом, он се јавља девојкама, некој приђе смејући се 

гласно. Из групе снажних младића дрских погледа приђе му познати 

силеџија обријане главе, из моћних рамена тргну глава као катапулт, 

али се заустави  пре ударца у Гигетову главу, удари га врло благо у 

чело, скоро га само додирну, види се да  се насилник контролисао:'' 

Мајку ли ти буржујску'', процеди кроз зубе отргнувши му руком 

лептир машну.  
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Гиге паде као свећа, види се више од страха, него од ударца. Одмах се 

диже са тла мрмљајући озлојеђено:” Оваквог бољшевичког 

хулиганизма нема ни у Румунији, протествујем, напуштам одмах 

Југославију.''! 

 

  

27 јуни 1953 године. Судбина тајног агента. 

  

Мика Сојка ми се због нечега обрати изазивачки право у лице на 

Фудбалском игралишту  БАСК-а, продорно ме је посматрао, као да  

хоће да ми прочита мисли:”  Громби млађи ( да подсетим, другови су 

старијег брата звали „Громби“, због дуго очекиваног зимског капута 

громби, који је најзад добио од родитеља), хоћеш да будеш тајни 

агент, завршићеш у неком наивном  јарку?“  

 

Оћутао сам, признајем себи да често размишљам о Шерлок Холмсу и 

Мата Хари, али да сам баш пожелео да будем нечији тајни агент-то 

није тачно?.  

  

Мома Јовичић ( том 1) је најбољи студент на Медицинском факултету 

у Београду, не знам по који пут се питам зашто га зову Мома Магарац, 

када је он врста генија. Мома је често сетан, стално је замишљен, опет 

данас спомену куглу која ујутру почиње да му иде са прста, тврди да је 

ујутру нерасположен и депресиван, а да се расположење постепено 

поправља што дан више одмиче, најбоље је увече.  

 

Држи у руци дебелу излизану књижурину, ко зна кроз колико руку је 

прошла, на корицама пише ''ПСИХИЈАТРИЈА.'' Има ли некакво 

психијатријско објашњење, откуд та кугла ујутру на мом 

прсту?'',ухватих га упитно за руку. Уместо њега одговори Срба 

Митровић Цуке, он опет одрецитова тужним гласом, као толико пута 

раније:” Било је то у земљи сељака на брдовитом Балкану....''  

 

 

Одавно желим ово да кажем Срби:“ Ми Југословени, ми мислимо да је 

све наше најбоље, највеће, само у Европи има толико брдовитијих 

земаља од наше, отмимо се од  провинцијског незанања.'' 

  

И ја се као и Мома будим ујутру нерасположен, али касније када одем 

из куће вратило би ми се уобичајено расположење. 
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2 јули 1953 године. Дрина је ретка стихија.  

  

Од Мачковог Камена сјактећи су се приближавали млазеви пљуска; 

стуштило се, али има понегде и плаветне ведрине, кроз жућкасте 

сунчеве зраке небеска прскалица је просипла плавкасти потоп на 

подринска села и људе. А онда би нестали сунце и плаве крпе неба, 

смрачило би се скоро као у сумрак. Облаци као магле налегоше на 

Дрину, истог трена проструја ветар прохладног ваздуха око нас, олује 

небом почеше да праскаво цепају крпе облака. Нема муња, нити 

грмљавине, само нешто бубња, као да се кува у високом небеском  

лонцу.   

 

 

Планинска Узовница. 

 

Спрема се кијамет!'', изусти кратко баба Бојка гледајући забринуто у 

небо изнад Дрине. Њене речи угаси страховит тресак грмљавине, овога 

пута засјакташе муње из облака као 

рефлектори са далеких звезда.  

 

Као да нека небеска армада нападе 

подринско село Узовницу?.  

 

Смрачено оловно небо доле према Адама 

низ Дрину прети да слије потоп на село, 

кроз олују однекле из Ада, доле далеко поред вијугаве моћне Дрине, 

допреше неки танашни нејасни гласови:'' О, о, о, о  Лигана а а а а- 

губили су се у тутњу кијамета одјеци речи- поћерај овце одмах кући.... 

поћерај, поћерај, ај, ај, ај'',  нестајали су одјеци забринутог гласа у 

оловном сумраку невремена које надолази, препуног воде, потмуле 

ватре и муња. Баба Бојка забринуто изусти:'' Окиснуће богами Лигана, 

уватиће је кијамет.'' 

 

 

Дрина. 

 

 

'' Хајмо у кућу, окиснућемо'', устаде  журно 

баба Бојка испод липе ка кући. А по сувој 

прашњавој земљи почеше звучно да падају 

крупне капи кише претварајући суву прашину 

у прљаво тесто маленкастих блатњавих 
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грудвица. Скоро утрчасмо у кућу и у кујни поседасмо на клупе са 

наслоном. Унутра је било тамно као у сумрак, баба Бојка се наслони 

леђима на клупу поред зида; видећи ме замишљеног, сажаљиво 

обухвати своју главу обема рукама, ослањајући се лактовима на сто, 

удубила  се у мисли, пита се како да ме орасположи?. Као да ми 

открива неку тајну, као да хоће да каже да ничије детињство није било 

без трња, исприча причу коју сам већ толико пута чуо, али овога пута 

на неки нов обогаћујући начин:” Ја сам доживела велику струму ( 

трауму, стрес),  кад сам била ђевојка, док сам чувала овце у Планини 

изнад  Велике Ријеке, видјех бијелог змаја у корењу велике букве, 

требаше ми годину дана да се повратим, стално сам гледала у 

изломљене делиће мога лика у језерцету, ко у огледалу.'' 

 

 

Узовнички пејзаж. 

 

Пујо је значајна личност у Узовници. Иако је прилично старији од 

мене, играмо сви заједно лопте доле на 

ливади поред Дрине, тамо поред  ушћа 

Узовничке реке, недалеко од Црног 

вира. Он је политички утицајан, не 

само у селу, него и у оближњој 

Љубовији. ”Само природно надарени 

младићи се тако изненадно запиткују 

смислом живота'', потапша ме Пујо по 

раменима, хоће да ме охрабри због нечега:'' Проћи ће то, не брини!''. 

То ми је исто казао и плави Бего, популарни Бегија. (У чисто 

православној Узовници има остатака турских имена: Бего, Муса, Мујо, 

Селим ). 

 

Замишљен седох поред Црног вира помало охрабрен Пујиним речима, 

очи не могу никако да одвојим од зелене клобучаве матице. Одозго од 

Крсмановића чагеља се окомито суновраћује брза широка матица, као 

да је неко мало накривио корито реке, па нека невидљива сила изасипа 

корито наниже, као да се воде утркују, матица сјакти као жарећи 

истопљени челик, благо се искосила као падина брда. А кад  се водена 

брзотекућа зелена маса приближи Црном виру, тамо ближе србијанској 

обали, она одједном заискри таласићима на сунцу као стотине 

разиграних вилиних коњица, варничили су мали пенушави букови, а 

бела пена се скупљала на камичцима.  
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У галопу, у безглавом трку, Дрина се сузи у трену , наједном  на месту 

које зову Црни вир, као да се спотаче, та велика Дрина се сузи, чини 

ми се да је можеш премостити. И почеше њене воде да се клобучају и 

врте у круг, крете матица поред обала узводно. 

 

Али како Дрина постаде уска, она се претвори наједном у бездно, 

подивља моћнија него ли игде на другом месту, клокоће као у казану, 

врти се у круг, клобуча, пени.  

 

Дрина је у Црном виру од настанка дубила своје бездно дубоко корито, 

наишла је ту на уздигнуте сводове подводних стена, па клобучала 

између њих, и копала, копала, дубила, гризла, глодала, завукла се у 

велике дубине, отишла испод земље у Босну у подводне пећине. У 

дубијанима и вртлозима, у дринским казанима клобучају и оргијају 

огромне зелене водене масе, замишљам доле безброј риба, великих и 

малих, свакојаких подводних створова, ракова, јегуљица, алги, 

водених трава и плодова, завлаче се у стенчуге и каменчине, у 

подводне лагуме. И тамо у потпуном мраку живе, тамо им је лепо. 

 

А Дрина се уме од киша замутити и усред лета, кажу тада:'' Мутна к'о 

орање''. Како тада све што је живо у реци, види? 

 

Поносан сам на Дрину, чисту планинску реку, ту нигде нема муља, ово 

је река каменитог корита.  

 

Зелене матице негде журе, живе свој живот. А ми живимо наш живот? 

И рибе, подводне траве, црви, сви живе своје животе. Низ Дрину се 

сјурише зелене воде, као да у мимоходу ликују, одоше победнички у 

галопу негде низводно. Матица бесни  махнито, вечито, неуништиво, 

тако чини откад постоји ова моћна река, откад постоје ове планине 

што стражаре над  Дрином.  

 

Одоше једне воде низ Дрину, а већ одозго иду друге, прште, хуче као 

да ликују:„ Ево нас опет!“  

 

И тако од како је света и века. 

 

Кажу, да када је миран и тих дан,  чује се хук Црног вира чак до 

удаљене цркве, у центру села.  

 

Али поред те најгласније хуке, постоји још једна, она је ниског тона, 

али се повремено зачује кроз клокот и хук разбеснеле воде, удара 
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безвремена водена стихија у стење и камениту босанску обалу тамо 

преко пута, све у круг као левак воденог торнада завлачи се у бездан, 

чује се некакво трљање, чангрљање, стругање матице о стењак, тутњи 

време, жаморе вода, камен и небо. У дубини Црног вира кроз хук воде 

ритмички куцка немушти часовник, откуцава безвременост и вечитост.  

 

Зашто Дрина иде баш овуда, зашто није ископала своје корито тамо ка 

Пецкој и Крупњу у Србији, или иза планине Глогове у Босни, тамо ка 

Романији, ка Милићима? Зато, што је тражила овај пролаз између 

планина милионима година, нашла га, продубила заувек да иде овуда. 

А да је наишла негде на препреку, настало би језеро? Или понорница? 

Или би завијугала као змија у процепу да нађе свој нови пролаз?.  

 

А шта је овај дан према вечности која створи ову реку? Сутра ће бити 

нови дан, да ли је живот јуче, данас, или сутра?  

 

Који је смисао живота, како је ово све настало? Легендарни 

Узовничанин, Светозар Митровић Еро, је, кажу, не знам поуздано да 

ли су то празне приче или је то истинито, истеран из богословије јер је 

запитао професоре свештенике:'' А ко је створио Бога?''   

 

Ја не могу никако да дођем до логичног закључка, правог одговора на 

питање: КО ЈЕ СТВОРИО ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ, КО ЈЕ СТВОРИО 

СВЕМИР?  И то могу још некако да поимам, али ме мори и дању и 

ноћу дилема: КО ЈЕ СТВОРИО СТВАРНОСТ, ОТКУД СТВАРНОСТ?  

Где је крај свега овога?  

 

И увек дођем до закључка да је људски мозак једноставно слабашан да 

то растумачи, није  довољно савршен, иако је произвео невероватна 

научна открића, унапредио људима квалитет живота, слаб је да 

проникне у тајну живота и свемира? Инсекти, животиње, не могу да 

размишљају као човек, не могу да читају, да се баве науком, да пишу, 

једноставно њихове мождане способности се своде на оно што је 

најнеопходније: храна, топлота, заштита од невремена, бол, 

задовољство, љубавни партнер.  

 

Мозак човеков је много развијенији од њиховог, али и он је исто тако 

ограничен као и мозак ових  животиња, само на једном много вишем 

нивоу. Нема никаквог основа да се закључи да је мозак човека 

достигао савршенство,  да све може да разуме, да је проникнуо у све 

тајне?. Зар геније Ајнштајн није казао:'' Само две ствари на свету су 

бесконачне, свемир и људска глупост. Али за свемир нисам сигуран.“ 
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Ако свемир није бесконачан, шта је иза његовог краја? Једноставно, 

мозак човека нема те снаге да може да проникне у тајну постанка 

стварности?.  

 

Како смо ми мали, немоћни, губимо време у расправама?. Уместо да 

сложно и мудро порадимо за опште интересе. 

 

 

2 јули 1953 године. Родио се Симо Крсмановић. 

 

Дотрча Душанка Јовина, сва усплахирена:'' Бојка се породила, родила 

мало плаво мушко дијете.'' 

  

 

 

 

Дринин рукавац у Узовници, који 

паше Крсмановића чагељ( острво). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 јули 1953 године. Рођака Максима Пановића шаљу на радну 

акцију, против воље родитеља. 

  

 

 

Обала Дрине у оближњој 

варошици  Љубовији. 

 

Течо Добро Пановић није 

завршио неке важне 

школе, али му из зелених 

очију врцају природна 

мудрост и духовна снага. 

Светло смеђа, скоро 

плава коса на глави личи 
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на католичку камилавку, наткрилила му лице. Сељак, а личи на једног 

немачког филозофа из Свезнања?. Шета се око куће, по цео дан иде 

послом, радује нам се као својој деци кад се видимо. Мој ршњак 

Драго, његов син, мој школски друг, нераздвојни смо у игри. Течо 

Добро важи у Азбуковици за писменог и образованог човека, једно 

време је био деловођа у Узовници  ( писар), чувена је у околини 

његова “Кафана код Добре Пановића'', за коју су везане свакојаке 

анегдоте и догодовштине. Где се нарочито недељом, али и другим 

данима, окупљају Узовничани, да уз чашицу и кафу распредају 

омиљене приче и претресају свакојаке догађаје, нарочито оне 

политичке. 

  

Данас смо позвани на ручак код блиских рођака, данашњи дан је 

свечан. Поседасмо за велики дугачак сто: тата, мама, старији брат, ја, 

па онда  млађи брат, сестрица Нада наслонила главицу на мамино 

раме. Тетка Роса служи све редом: чорбу, питу, кувано јело, печење, 

колаче. Родитељи одбијају ракију, пију кафу, ми деца највише волимо 

хладну изворску воду која мирише на гвожђе. 

 

Течо Добро сав црвен као рак од беса, дрхтавим гласом прозбори:“ 

Ено Максе  

( његов старији  син), чува свиње у Адама ( назив за поље поред 

Дрине), сколили га они дечкови из Комитета ( назив за политички 

одсек при општинама), наговарају га да иде на ону њиову радну 

акцију.“  

 

Не разумем шта има лоше у томе? Вероватно им смета, јер уместо да 

ради на имању у Узовници, радиће на радној омладинској акцији, 

помишљам. Тетка Роса ухвати маму за руку:” Знаш Зоро, неће ништа 

добро тамо научити, наговарају га да им исприча шта причамо у кући 

Добро и ја, кажу нема Бога, научиће га свакојаким безобразлуцима.”  

 

Па и ја због нечега не идем на радне акције, сетих се. 

  

Следећег јутра путем ка Ушћу се зачуше узбуђени узвици непознате 

женске особе, видех да је то била забринута тетка Роса.  

 

Уз сокак од пута наиђе деда Велизар, из даљине ће снуждено баби 

Јелисавки:” Оде Роса  Ушћу, одвели Максу на акцију, иде камион из 

Љубовије, стаће на Ушћу, оће да га  сведе са камиона.” 
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6 јули 1953 године. Исконска песма тежака са Дрине. 

 

Ветар би повремено у налетима донесио са Брижана брда изнад села, 

далеку песму жетелаца, повисоког тона, равномерну, дуготрајну, која 

се растеже, повремено појача, па скоро да утихне, али се то не деси, 

опет живне, никако не престаје, трепери као фитиљ у петролејки, час 

слабије, час јаче. Певају као стари Словени, добро познати исконски 

дрински тон мало утихне, клоне, па опет затрепери, као ватрица када 

се скоро угаси, па се опет распири. Песму појача хор жетелаца, 

крошње дрвећа се заљуљаше, заталаса се шуштава златна пшеница, 

зажуборише грла девојачка, закликтале птице у кљуновима понеше 

песму увис небу под облаке, придружише им се блажени зрикавци у 

ливадама поред Дрине. Путем је пролазио занет момак, свирао је у 

двојнице без престанка.  

 

 

Стара магаза у Узовници. 

 

Ово је идила српског села украј 

Дрине. 

 

Назирем  горе у брдима 

замарамљене жене. Испод марама 

вире многи плави, а има и 

црнокосих праменова косе, 

погнуте се утркују срповима, јуре 

се по њиви која ће више пожњети, 

момци предњаче, они не певају, само брзо жању, певају само девојке, а 

они понекад обесно подврисну. 

 

 

Косци 

 

Земља, река, поља, небо, шуме, 

планине, све живо, биљке, птице, 

певају  песму вечитих оптимиста 

дринских тежака, коју доноси ветар 

и разноси је као праменове магле по 

брдима, шумама, потоцима и по 

брзацима велике реке што тече доле 

у пољу стешњена брдима. Песма 

србијанских тежака се помеша са 
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босанским натпевавањима. А са планине Глогове изнад Дрине ветар у 

таласима доноси одјеке бубња и дивље увијање чагрија- то је 

муслиманска жетва. 

 

Све се измеша. Песма траје отегнуто, равномерно, вечито. Спојили се 

земља и небо, прошлост и садашњост, у вечити оптимизам тежака са 

Дрине.  

 

 

29 јули 1953 године. Збор у кафани Добре Пановића. 

 

Када се збор заврши, присутни наручише ракију и кафе. Неки гласно 

загаламише:''  Америка изашла покуњена из Корејског рата.!''. ''Нема 

брале, не дају Руси и Кинези'', чу се за столом. „Јес“, рече неко, 

''изгибоше толики Кореанци, али и Американци. Бију Срби, ал' бију и 

Турци.''   

 

Новине Политика што тата чита сваки дан су препуне вести, када он и 

мама прочитају дође ред на нас, нестрпљиву децу.  

 

Мао Цедунг се стално спомиње, он је на челу Кине, прогнао је 

омраженог Куоминтанга на оствро Тајван, СССР поново предложио 

Кину за члана Савета безбедности ОУН уместо Тајвана, што западне 

државе упорно одбијају. Чини ми се да Кина има неке нерашчишћене 

рачуне са Америком и Западом, рат у Кореји је препуцавање, ту је и 

СССР наплаћивао неке своје рачуне. Али Француска захтева од 

Америке да је подржи у Индокини где њене интересе угрожава Кина?.  

 

Логично је онда што западне државе изолују Кину на међународној 

сцени-закључих.  

 

Опседнут сам за мене нејасним политичким положајем наше земље: 

она се јако приближила капиталистичким западним државама, а овамо 

јавно подржава напоре Кине да уђе у структуре ОУН?. Сада се 

приближава СССР-у, да није нешто љута на западне државе?  

 

Име кубанског револуционара Фидел Кастра све чешће пуни новинске 

ступце. За мене је тај политичар велика енигма?. Куба је „под носом“ 

САД,  а он се усуђује да јој прети, Куба се повезује са Совјетским 

Савезом?. Како то СССР узима под своје Кубу, а ми смо му овде под 

носом, и не може нам ништа, Тито стално провоцира совјетски блок?  
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Узех лист Политика од оца, пише да су  герилци Фидела Кастра у 

граду Сантјаго де Куба јуче напали снаге диктатора  Батисте. '' Како је 

то могуће?'', упитах оца. '' Маккарти је можда у праву, комунистичка 

завера је свеприсутна?''. ''Политика је игра, то изгледа тако, али је у 

стварности сасвим другачије'', насмеши се тата загонетно.  

 

Још једна ствар ме збуњује са Фиделом Кастром, становништво Кубе 

је, тако смо учили на часовима географије, изразито црномањасто-

мешавина Индиоса, Црнаца и Шпанаца, а Фидел Кастро је висок, 

снажан и светло смеђ, откуд  он на Куби? Да га није довео 

међународни комунизам?  

 

 

30 јули 1953 године. Оженио се рођак Радоје Томић. 

  

Млада се зове Јулијана, из Бановића је у Осоју у Грачаници. Сретен 

Томић из Узовнице и његов школски друг Живко Лукић звани Ћука из 

Лоњина, се спремају за упис на Медицински факулет у Београду. 

Нешто се у вези тога договарају са Бором.  

 

 

1 август 1953 године. Сањам Баба-рогу. 

 

Дрина се замути, биле узводно кише, надође зачас, само удара у 

камениту обалу испод Увале, као ''морје о  мраморје''. Мало низводно 

има један кратак појас земљишта где је обала блатковита, тамо се могу 

видети надувене жабе и пуноглавци. За мене је то необично, јер је 

Дрина за мене увек била планинска река брзака који се обијају о 

камење и стене. Али ето понегде има и блата. 

 

Увече слушамо седећи под липом у дворишту пред кућом прави 

концерт жаба на Ували. Баба рече:'' Биће кише, чим жабе крекећу мења 

се време.'' Штета, неће бити купања на Дрини, скоро да се растужих.  

 

Пробудих се ујутру помало уморан и престрашен, видех у сну, тамо на 

трњаку што доле поред пута изнад Дрине оивичава дедину малу 

њивицу, стоји нешто у мраку, као нека велика птица, сво обрасло 

бодљикавим трњем и гранама као роговима, нека зла жена. Испричах 

баби сан, она се насмеја:'' Сањо си баба- рогу''. 
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Август  1953 године. Крсмановића гробље, Узовница,  Милутин 

Живановић, Оџа Оџановић. 

  

Из даљине од Ушћа се гега остарији омањи изразито црномњаст човек, 

одмах га препознах, то је чика Милутин Живановић, звани Оџа, човек 

нашироко познат по својим шалама и истанчаном смислу за хумор-

види му се то по шеретском изразу лица човека спремног да се шали и 

испреда свакојаке забавне догађаје. Како ми је се приближавао путем, 

назирао сам му мотику на раменима, смешкао се заразно, као и обично 

када бих га сретао, и овога пута  сам се једва уздржавао да не праснем 

у гласан смех. А он то једва и чека-знам ја то добро    

 

 

Узовнички чардак. 

 

Он је врло духовит, и отресит, иако понекад заличи на кловна, не, он 

то није, ради се о нечем другом: он воли да несебично забавља , дакле 

он је врло позитивна личност, вредан, радан, 

у сваком погледу на своме месту, али је 

весељак. Кад би таквих веселих добричина 

било више, где би нам био крај-често сам 

помишљао. 

 

Сретосмо се тачно на путу за Љубовију, 

испред Крсмановића гробља, нешто пре 

Ушћа, пре деда Микине куће, избледели споменици умрлих предака 

зарасли у траву су се сивели испод стењака изнад пута који кривуда 

изнад Дрине.  

Приђе ми гегастим, али ипак гипким кораком младог човека, иако је 

већ постарији, лице му шири заразни смех, пружа ми руку, стеже 

снажно моју шаку, помало је несташно завија, поче церемонија 

представљања, као толико пута досада:” Ја, чико, ђешо, брато, 

Милутин Живановић, Оџа Оџановић”, растеже свакојаке звучне титуле 

у бескрај, као да је шпански хидалго.   

 

“Где си кренуо са мотиком?”, упитах га учтиво, и у исто време 

враголасто, да га подстакнем на нову досетку, поштујем старијег 

човека, ми смо и далека родбина.  

“ Идем на Увалу ( њива поред  Дрине, мало ниже низ реку), да 

нараним рибу у њиви, онда да донесем корито да га напуним рибама 

ко орајима'', цело време би ми се заразно смешкајући чврсто стезао 

руку, лагано је увијајући.   
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Милутин је заједно са дедом Велизаром и његовом браћом Обреном и 

Драгом, и другим Солунцима овога краја, прошао целу Албанију, и 

борио се на Солунском фронту. Солунци су му и дан-данас често у 

мислима,  у рововима, на врлетима, у борбама прса у прса. Милутин 

застаде, удахну дубоко ваздух, и у једном даху издекламова  

шапутавим  гласом  забављача:  

 

Српски војник на стражи стоји 

Звездице броји 

Пред њим се једна стазица дала  

По њој се шета фрајлица мала 

Српски војник викну СТОЈ 

Ил'оде .... твој. 

 

Личио ми је на кловна у Циркусу АДРИЈА у Београду, ко зна колико 

пута када и коме је рецитовао ову шаљиву војничку песмицу, која тако 

одише далеким временима Првог светског рата, која је помагала 

српским војницима да преживе тешка времена, док су били далеко од 

нормалних садржаја живљења. 

 

Прича он мени:'' Идем ти ноћу из Братунца, окаснијо ти ја, бијо ја у 

стругари  да видим за трупце, дођох Дрини и мосту за Србију, сија 

месец са стрме косе, ко фењер, види се ко у по дана, идемо ти  џада, 

Дрина и ја. Нико више, ниђе жива човјека, ниђе куће? Али светло ко 

усред дана?. Кад ја дођох оном дринском казану без дна, што само 

букља и ковитла испод пута ђе су Турци клали и бацали босанске 

Србе, ожеднијо ти ја, знаш онај изворац одма изнад пута у тополама, 

спустих јанџик, сагнем се и почех да пијем. Устах, бришем рукама 

уста, кад нешто искочи из жбуна ко тане, ко људско биће, право на ме, 

обори ме. Ја помислих: Одо  Богу на истину, усташа, или вук?. Вампир 

да није-узех да се крстим? Мало боље загледам живинче што заждило 

уза страну? Имам шта виђети, а оно јазавац. Е мој јазо јеси ме 

преплашијо!'. 
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     Црква у Братунцу 

 

'' Какви Турци, они су 

овде били пре сто 

педесет година'', 

исправљам га ја.  ''Ама 

мислим ја на ове наше, 

босанске Турке'', 

климну Оџа Оџановић 

главом. 

''Нису ни они Турци, него потурчењаци'', хоћу да му разјасним. '' Знам 

ја све то, само са мало шалим, ја Милутин Живановић, Оџа Оџановић, 

поче наново истинска церемонија представљања'', насмеши се 

Милутин. 

 

 

12 Септембар1953 године. Нада пошла у основну школу у улици 

Џорџа Вашингтона. 

  

Нада је напунила седам година, родитељи су је уписали у основну 

школу, тамо на углу Далматинске и улице Џорџа Вашингтона, школа 

је у великој згради поред саме улице, ту даноноћно грме трамваји 

звонећи по шинама, тандрчу камиони и возила. Око школе је велико 

двориште, са високим крошњастим дрвећем, окружено високом 

гвозденом оградом.  ''Како то да је школа на тако незгодном месту, 

није безбедно за децу?'', упитах маму. '' А пазе они, све је тамо како 

треба'', охрабри ме мама.   

 

Наду чекам после часова, када ме види, сва се озари, сва радосна иде 

са мном кући држећи ме за руку. Показујем Нади штиво, учимо, она је 

надарена и брзо учи. 

  

Са татом увече повремено играм шах, он је забринут, делује увек 

уморно, наборало му се чело.  

 

 

13 септембар 1953 године. Сусед Бора Савић 

  

Бора Савић је висок и плав млад човек, скоро младић, станује ту одмах 

иза ћошка у улици Ђуре Ђаковића, увек је сам и тужан. Изгледао ми је 
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као научник, свезналица. Име фабрике „Стаљинград“, ту у суседству, 

сада се зове „Текстилна индустрија Београд“, изговарао је 

самоуверено, као да познаје неку велику тајну, делећи речи на слогове, 

нглашавао је са презиром и подсмехом:”  

 

Тек-стил, ама та битка код Стаљинграда је била тек-стил, Хитлер и 

нацисти су један тек-стил.'' 

 

 

20 Септембар 1953 године. У нашу школу доводе девојчице, Прва 

мушка и Осма београдска  гимназија се спајају у Прву београдску 

гимназију.  

 

Ову необичну вест која је изазвала малу сензацију, нам је саопштила 

на крају шестог разреда прошле године тихим гласом наша разредна 

старешина Радмила Марковић, коју смо звали Софка, по јунакињи из 

романа српског класика Боре Станковића. Нико није гласно 

прокоментарисао ову промену, истинску реформу и модернизацију 

наставе. Зашто да буду одвојени дечаци и  девојчице у настави, када се 

и овако стално виђају и друже, то је застарело, као да је ово нека 

конзервативна муслиманска држава?.  

 

''Нисам ја Шиптарка да ме држе у одвојеним учионицама од дечака, 

као да ја не могу са њима да се виђам и овако, ко ми то може 

забранити?'', чух пркосне речи девојке на игранци у Првој женској 

гимназији.  

 

Али је било и незадовољства појединих старијих:'' Неће ништа добро 

научити једно од других ако су сваки дан заједно, само безобразлуке.''  

 

Мада то нико од другова из разреда није јавно испољавао, осећао сам 

велику радозналост, која се свакодневно претварала у радосно 

нестрпљење, замишљао сам како оне улазе у учионицу стидљиво, или 

поносно? Да ли ће седети у клупама одвојено девојчице, а одвојено 

дечаци, или измешано, ко ће то одређивати, по којим критеријумима, 

или ће то бити по личном нахођењу, као оно на игранци:  „Даме 

бирају!“ 
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Прва београдска гимназија 

 

Десио се и тај свечани дан, ми 

дечаци смо већ седели у клупама 

Седмог два, онда су се појавиле 

оне. Завладала је свечана 

атмосфера. Улазиле су уздигнуте 

главе једна по једна, и дискретно погледале по учионици и ученицима, 

њихови љубопитљиви погледи су лутали по клупама. Све се 

одигравало као у неком америчком филму. Изненадно сам се да није 

било оних стидљивих, или наметљивих, биле су једноставне, 

природне, нису се стидиле, биле су достојанствене, улазиле су 

уздигнутих глава, неке пак би понизно зуриле у под учионице, ипак, на 

лицима девојчица се изчитавало узбуђење и нестрпљење даљим 

исходом.  

 

Девојчице, као да им неко заповеди, све поседаше у клупе учионице 

која гледа на Душанову улицу. Дечаци се као по команди збише у 

клупе са супротне стране према вратима, али тако нам је речено да 

поступимо још пре него што су девојке ушле у нашу учионицу. Тек је 

требао бити одлучен дефинитиван размештај.   

 

У клупи са мном седи високи и витки Милан Пешић, гледао је испод 

ока са великом знатижељом дефиле наших нових другарица.  

 

Уђе разредни старешина професорка Марковић, сви устадоше. 

Ученици и ученице су се цело време одмеравали, дискретно, са 

дистанце, мада је то свако од нас  покушавао да сакрије..  

 

Трудим се да откријем прве утиске, они су најважнији, остају трајно, 

споро се мењају, покушавам да откријем гримасе на лицу при 

размењивању погледа, покушавам да препознам где се јављају искре 

привлачности, а где одбојности?. Запажам охоле погледе појединих 

уображених девојчица, пуних женствености, лепо обучених, тако ми се 

можда само чини?. Стално ми је у свести, морам да почнем да 

растежем федере, да нарасту мишићи, да се испавам, нахраним, лепо 

обучем, да имам лепу обућу.  
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24 Септембар 1953. Федери - Брисел, Белгија.  

 

Отац бану на врата нашег стана у улици Генерала Махина број 12, 

неко уђе  без куцања, то је био отац који се враћао са службеног пута у 

Белгији, држао је обема рукама кофере и завежљаје, док је ствари 

спуштао на под упиљио је зног нечега радосно у мене, још са врата . 

Помислих одмах: донео ми је федере?  

 

Сви смо нестрпљиви, јер знамо да ту има свега и свачега, за свакога 

понешто, поморанџи, мандарина, чоколада, бомбона и других 

слаткиша, али и одеће и обуће, и свакојаких других ситница за 

домаћинство; нарочитп су ми се свиђале мирисне жвакаће гуме у 

провидној хартији. Овде жвакаћа гума значи амерички стил живота, у 

устима имају жвакаће гуме само Американци.   

 

Пре него што ће отворити кофере, отац се усправи према мени сав 

насмејан, извуче из  завежљаја и пружи ми победнички картонску 

кутију, сав претрнух од изненадне радости: на кутији је била слика 

федера за растезање. Нестрпљив, одмах  отворих кутију, нађох унутра 

две гвоздене жућкасте дршке, и у засебном малом паковању неколико 

јаких гумених опруга које се растежу, ту је било и упутство на 

енглеском и француском. Узех федере, јасно и кратко је писало, све је 

било нацртано, које вежбе су за  које мишиће, ручне, рамене, грудне, 

бицепсе, ножне мишиће, трапезоиде.  

 

Нарочито ми привукоше пажњу вежбе за развијање мишића 

трапезоида, они су најважнији, иду троугласто на леђима испод пазуха 

ка појасу, за таквим  мишићавим младићима су се сви задивљено 

окретали у Кнез Михаловој шапућући:'' Какав троугао!''  

 

Док ми отац сав радостан пружа федере, зна да сам о њима сањао, 

спреман сам да одмах почнем, највише оне вежбе које ће ми развити 

што пре потпазушне трапезодине мишиће, већ замишљам себе 

мишићавог не само на часовима фискултуре, него и на плажи, на 

штрафти, унапред се радујем како ће ме  сада сви другачије 

прихватати.  

 

У исто време навреше сећања из прошлости, мој сан је одувек био да 

учим, да читам, да будем одличан ђак, најбољи у разреду, сневао сам у 

потаји да постанем научник и да пишем књиге. У исто време мене је 

јако привлачио спорт, али никад нисам ни помислио да буде спортиста 

такмичар, то захтева много тренинга, а сматрам да све што је 
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претерано не ваља за здравље. Волим физичку активност и рекреацију, 

то јача организам и чини мозак живљим. 

 

Одувек је за мене била истинска опсесија да постанем шахиста. 

 

Радује ме помисао на растезање федера, али зашто не учим? Треба да 

почнем да учим? 

 

Федери су дивна ствар, али то има и своје наличје?. Уместо да будем 

као раније најбољи ђак, ја ћу сада да блентаво развијам трапезоиде? Па 

та реч потиче од назива америчких трапера, припростих физикалаца, 

јака леђа нису својство интелектуалаца, него оних који то нису, који 

уместо да мозгају, умеју да снажно потегну?   

 

Пружање очеве руке ка мени која ми даје сневане федере, колико ме је 

обрадовало,  у исто време ме је и замислило, као да ми неки непознати 

пакосник прошапута: Шта ће ти учење, растежи федере, развијај 

трапезоиде! Као да ме нека невидљива рука усмерава да забаталим 

потпуно учење, и да развијам подпазушне мишиће-трапезоиде,  да не 

будем интелектуалац, него припрости трапер?.  

 

А поједини другови из школе имају своје собе, радне столове, мир, иду 

на часове страних језика, образују се, развијају несметано своје  

интелектуалне потенцијале.  

 

Без обзира на амбивалентност коју у мој живот унесоше федери, 

закључих да је упркос свега, то велики радостан догађај у моме 

животу, па ја могу да растежем и јачам мишиће, а у исто време да 

учим, физичке вежбе ће ми дати бољу концентрацију, више физичке и 

менталне енергије, тако потребне да се удубим у интелектуални 

напор?. А бићу и снажнији и привлачнији. 

 

Одмах узех федере у руке (мама све проветрава, држи отворен прозор 

у суседној кухињи која гледа на двориште), и почех да вежбам, први 

дан пола сата, касније све више, сутра ћу 45 минута, тако за петнаестак 

дана рачунам да ћу вежбати сваки дан по 3-4 сата. Мама каже да ће 

кувати што обилнију и калоричнију храну. 

 

Почех да добијам ново самопоуздање, федери су наговештавали 

прекретницу у моме животу. Иако сам одувек важио за виталног и 

жилавог дечака, отарасићу се најзад неугодног комплекса мршавка. 
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1953 . године Удала се 

Мица Крсмановић.   

  

Сва деца деде Милутина, 

брата деде Велизара и бабе 

Зорке, су изразито плава. 

Мица, њихова  кћерка је 

плава и повисока, она је 

тако разумна и драга, 

вредна и савесна. Она је се 

удала за Тику Ковачевића 

из Кучеваца. 

Глигорићи са Старе Љубовије. 

 

 

28 септембар 1953 године. Милић Крсмановић- Јовин, регрутује 

добровољце за поход на Трст. 

 

Нешто старији рођак Милић Крсмановић, син стрица Јове 

Крсмановића из Узовнице, зовем га у овој књизи Милић Јовин, да 

направим разлику у односу на млађег брата Милића, је познат као врло 

ангажован  омладински активиста.  

 

Појави се јутрос на вратима нашег стана у тамном кожном мантилу, 

који обично носе политички комесари, смешкао нам је се значајно 

црним, због нечега замућеним очима, које наткриљују врло густе, 

црне, љутито накострешене обрве, прамен као гар црне косе му пао на 

чело, он би га стално нервозно забацивао. Поздрави се са свима нама, 

седе, и исприча нам узбуђено, да је већ скупио 2.500 добровољаца за 

одбрану Трста.  

 

Мама и тата га посматрају ћутке, смешкају се благонаклоно, 

схватајући то више као Милићеву занимљиву жељу, него ли као 

могуће остварење.   

 

На наше изненађење Милић енергично устаде, скоро да лупну 

песницом о сто, ускликнувши пркосно:''  Живот дамо-Трст не дамо!''  

 

Ми сви ћутимо, очекујемо његове следеће речи, да видимо о чему се 

ради?. 
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Милић ми је у неколико наврата испричао да је у сукобу са неким 

моћницима, није хтео да ми објасни ко су они, али каже љутито да су 

дирекори његовог предузећа неправични у додели станова, да у 

његовом предузећу има корупције, да свугде гурају своје рођаке и 

земљаке.  

 

Сазнање да таквих појава има код нас ме истински зачуди?. Знам од 

раније да Милића одликује  врло истанчан смисао за правичност. Не 

само код Милића, него сам то запазио и код других Узовничана, 

Подрињаца и Рађеваца, људи из завичаја, из овог дела Србије, имају  

развијен осећај за правду и честитост.  

 

Понекад помислим да је Милић сувише осетљив, можда претерује у 

понечему, али када ми је показао аргументима добро поткрепљене 

дописе и жалбе упућиване  државним функционерима, са поштанским 

отпремницама и печатима, ипак бих почињао све више да имам 

утисак, да је он ипак био у праву. То ми се свидело на крају, треба се 

енергично борити против свих оних који крше закон, Милић ми 

постаде тако драг, скоро да постадох његов истомишљеник, осетио сам 

тада да ме нешто из дубине душе поче да нагони да постанем његов  

острашћени  присталица.  

 

Зар је могуће да сам и ја оптерећен, као и моји простодушни земљаци 

истеривањем правде, исправљањем кривих Дрина? Као да се постидих 

од ове помисли, зар сам и ја Дон Кихот који ће почети да се бори 

против ветрењача? Али шта ту има понижавајуће да се од тога стидим, 

у свим књигама које сам читао, се слави слободарска традиција  

Европе и западне  цивилизације, заснована на идејама правде, истине и 

поштовања закона и права других?. 

 

Балкан, балканизација, ми се у глави појављују мисли, док слушам 

Милића, ово је простор познат  вековима по таквим мрачним појавама, 

по лошим проценама, из којих су настајали крвави ратови, по издајама, 

подмићивању. Зар комунизам није такве појаве искоренио? Ако се не 

стане томе на реп, све ће више бујати?. Не мислим никако да је наш 

народ генетски склон таквим девијацијама, него пре бих казао, да су 

моћније државе стварале такво стање ствари намерно да би нама 

лакше владали?.  

 

Милић се увија и савија пред нама, густе црне обрве му се нервозно 

скупљају, згрчише се, увијају се као мале тамне гусенице које му 

однекуд са дрвећа падоше баш изнад очију, Милићеве црте лица  у 
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трену посташе пркосна и болна гримаса. Он се не мири са неправдама, 

оне га муче као зубобоља, врпољи се нервозно на столици, снужди се 

као да се безнадежно бори са невидљивим подмуклим непријатељима 

који га ухватили за гушу па му не дају да дише?.  

 

Досетих се, изгледа да он прикупља добровољце, не само ради одбране 

Трста, него и да тако покаже своју приврженост Титу и Партији, да се 

прикаже као поштен комуниста, да порази трулост која полако, али све 

безнадежније продире у Партију и државу?.   

 

Изнервиран, најзад када савлада неке але које су га изнутра давиле, 

диже љутито кажипрст:” Италија је рушила Краљевину Југославију, 

Бадољо је потуљени лукави Латин!''  

 

Сетих га се у Узовници на Ушћу, како усред лета у кожном капуту 

витла бесно заповеднички револвером и нагони раднике, да што пре 

уђу у камион, који их води на рад на Зворничкој хидроцентрали. Он је 

хтео да заведе дисциплину, самопожртвовање, радници морају да 

стигну на време на изградњу тако колосалног задатка: на изградњу 

зворничке хидроцентрале; засијаће наша села, забрундаће машине 

наших фабрика, препородиће се наша још неизграђена домовина- тако 

размишља рођак Милић. Али тако не мисле радници, њихова брига је 

мање хидроцентрала, а више су то њихова домаћинства, треба поорати, 

посејати, пожњети, сећи шуму и припремати зимницу?. 

 

Има је обичај да ме понекад позове у шетњу, да поведе мене ђака, без 

динара у џепу, на баклаве у посластичарницу на углу Моше Пијаде и 

Македонске улице. Власник ове посластичарнице је Горанац, он је 

врло љубазан човек. Тако је драг, у пролазу лети по великој врућини 

понекад бих жедан навратио  да потражим чашу воде, он би ме увек 

љубазно и насмејано услужио, отварао би чесму да вода истече, да 

дође она хладна, онда би ми пружао руку са чашом пуном запенушане 

хладне воде, то је увек чинио искрено, са радошћу, од свег срца. На 

зиду је стајала слика уличног продавца воде, из неких давних времена 

када је вода на улицама Београда била продавана из кожних мешина..  

 

У Крушевцу су тако продавали медовину у парку-сетих се.  
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 Октобар 1953 године. Заоштравање Тршћанске кризе због западне 

одлуке да Зона А  ( град Трст са околином) припадне Италији. 

 

Цела држава је устала на ноге, не да своје, накострешила се 

партизанска конспирација навикла на послушност од сваког, и на 

победе, а сада се усуђује у рату поражена Италија, да јој отима Трст, 

па партизани су ослободили Трст крајем рата!  

 

 

'' Рачун се не прави без крчмара'', грми Титов строг и самоуверени глас 

преко радиа. Целом земљом се као пожари одржавају бучни масовни 

митинзи, Југословени су се ујединили као један: ''Не дамо Трст, Трст је 

наш!''   

 

Прикривене присталице поновног зближавања са СССР-ом су имале 

оправдање: Да смо са СССР-ом, не би смели 

ово да нам чине, шта ћемо са Турцима и 

Грцима у савезу, од њих никакве користи?“ 

„Запад нас издао, важнија је њима  њихова 

Италија него ли ми''. Новине су препуне 

карикатура италијанских државника Де 

Гасперија и Пеле, пљуште увреде на рачун  

клерофашиста Ватикана.  

 

Ипак, колико је велика Италија ослабила, а ми 

ојачали-закључујем, то је због победа наших 

партизана, Италија је била на страни Немаца. 

Али сада се Италија повратила. 

 

Булеваром револуције испред Народне скупштине се ваља разјарена 

руља, вијоре се црвене заставе, витлају се транспаренти у рукама 

младих демонстраната, оре се бесни поклици:'' Зона „А“ и Зона „Б“, 

биће наше обадве!'', ''Армија је чврста, ми не дамо Трста!'',  “Нека знају 

Талијани, да Трст бране партизани!''  

 

Гомила се запали, одјекнуше разјарени повици:“ Пелу на бандеру, 

Пела џукела!''. Неколико младића се као веверице узвераше уз један 

висок електрични стуб, тамо обесише унапред припремљену маскоту 

италијанског политичара Пеле. Љуљала се на ветру као играчка у 

дечијем позоришту лутака.  
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Видех у новинама и у журналу Пелу, малог је раста, сувоњав и црне 

косе, има чудно издужено лице, не делује нимало импресивно у било 

ком погледу? Ипак, чим је изабран на чело Италије, моћне државе, 

мора да је врло способан и мудар. Наши људи су склони да некога 

цене по његовом расту, физички слабе ниподоштавају, а снажне 

уважавају. За мене су то остаци руралног наслеђа, где је била 

најважнија физичка снага. Али тако је и у  америчким филмовима, 

нема кржљавог каубоја, сви су стасите мушкарчине.   

 

Изгледа ми да су Југословени сличнији Американцима, него ли 

Французима?. 

 

Чика Љубо Крсмановић, је један од најбољих боксера у земљи у 

полутешкој категорији, рече ми једном док смо се купали лети на 

Дрини:'' Високи  боксери су плашљиви''. Знам из искуства да су они 

мањи растом, лукавији, мотивисаији, ваљда да надокнаде недостатак?. 

Југословени су склони  да стварају представу о моћи појединх држава 

у зависности од физичке грађе њених политичара, да ли је политичар 

неке државе нижи или виши,  нема никакве везе са њеном моћи?. Пела 

је мали, али је Италија моћна држава, упркос ратних пораза.  

 

Тито изјави на народним митинзима у Лесковцу и Скопљу:'' Ако 

устреба сви смо армија.'' 

 

Демолирана је енглеска читаоница, сазнах да су у Балканској улици, 

поред Биоскопа „20. Октобар“ поломљени прозори на Италијанској 

читаоници.  

 

На Калемегдану на радиу грми Титов гневни и пркосни говор:” Не 

може се правити  рачун без крчмара, Трст је наш. Спремајмо се за рат, 

као да ће бити сутра, а градимо земљу као да ће мир трајати  сто 

година!. У борбама за Трст 1945. године је погинуло 8.000 наших 

партизана, ми смо ослободили Трст, Горицу и Тржич, а не савезници, 

Трипартитна декларација је империјалистичка.'' 

 

 

Парк Калемегдан.. 

.  

На калемегданском 

уздигнутом платоу што 

доле гледа на Саву и Ратно 

острво, се спонтано окупи 
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гомила  шетача. Засвира звучно хармоника, као позвани, кошчати 

Црногорци заиграше коло, скачу увис као орлови, узвикујући ХАЈ, 

ХАЈ! Неки су у бескрај скандирали:'' Тито је наш,  ми смо Титови!”  

Како су људи поводљиви, као да су деца, а Тито Бог? О Црногорцима 

често размишљам, гајим према њима јаке подсвесне симпатије, због 

породичних корена, у сусрету са њима откривам блискост духа. 

Црногорци  су један од стожера данашње власти, чух виц:”  Цетиње –

Дедиње!''. 

 

30 октобар 1953 године. Ајзенхауер озбиљно болестан. 

 

У јавности се нагађа о болести председника Америке Ајезнхауера. 

Инфаркт, анеуризма, рак- сазнајем  вести, све застрашујуће једна од 

друге. Чак и тако моћан човек оболева? Медицина није свемоћна. А 

овамо сиромашак живи скоро сто година?. 

 

 

12 новембар 1953 године. Обнова и изградња. 

 

Спикер журнала пре почетка филма '' Аникина времена'' који смо 

гледали у Биоскопу „20. Октобар“, победнички оглашава да су у 

Србији почеле са производњом електричне енергије хидроелектране 

Овчар бања, Међувршје и Власинске хидрелектране, што чини 

трећину енергије произведене у Србији''. Грми глас спикера  салом 

биоскопа.  

 

Горостасни Васа Бранковић када се заврши филм устаде, иако је 

напољу хладно, носи само џемпер и кожну виндјакну. Изађосмо из 

биоскопа на ону праву београдску ледену кошаву, која мрси косу, 

разноси шалове и капе, витла новинама, пролазници заврнули крагне, 

дувају у прсте, поледица је, пада ледена киша, пролети и понека 

снежна пахуљица, језа продире у кости. Пролазници су журили својим 

кућама, понеки би се завлачили  у кафане да се згреју и проћаскају са 

својим друштвом..   

 

Васа, подижући крагницу танке кожне виндјакне, ми предложи да 

одемо до Хотела Гранда, провирисмо унутра, оценисмо да тамо није за 

нас вечерас, продужисмо у Васину улицу у  оближњу чувену кафану 

„Стамбол капија“.  

 

Још са улице  чусмо мађарску музику, оркестар трешти, хруписмо са 

ледене кошаве право у топлу српску балканску кафану, виолине 
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цијучу, увија се плавокоса певачица ватрено певајући '' Ја сам мала 

гарава, црноока циганка'',  за столовима урнебес, прште стаклићи, неки 

хоће да се потуку, поскакаше јаросно и померише бучно столове.  

 

Горостасни Васа приђе двојици разбеснелих момака:'' Ајте смирите се 

мало!''. Некако их раздвоји, они одоше покуњених глава за своје 

столове. 

 

Ова песма је мађарска, али је у исто време, као и наша народна песма. 

Обожавам мађарску музику, она по мени за основну потку има 

словачке и украјинске, пољске народне мелодије, али са доста 

„паприке“. Али када у Србији певају  мађарске песме, ту има још више 

паприке него ли у Мађарској?.  

 

Зими никад не носим зимски капут, нема новца за то. Обучем неки 

џемпер, и сако. 

 

6 децембар 1953 године. Милован Ђилас у немилости. 

Нешто се зуцка да један од комунистичких вођа, свима добро познати 

Милован Ђилас, објављује у листовима '' Борби'' и'' Нова мисао'' , 

гласилима СКЈ ( Савеза комуниста Југославије), своје помало 

необичне чланке и шкакљиве коментаре о најсложенијим друштвеним 

и државним питањима. Ове пуибликоване мисли Милована Ђиласа су 

побудиле велику пажњу у Савезу комуниста Југославије, али и шире.  

Био сам запрепашћен, када данас чух на радиу љутите, скоро 

запенушане Титове речи:'' Онај луђак Љубодраг  Ђурић ...'', нешто је 

причао, да је политички функционер Ђурић уобразио да му је неки 

други политичар преотео супругу.  

'' Када су постали министри сви су оставили своје жене и оженили се 

млађим'', резигнирано прокоментариса мама. Било ми је помало 

смешно, али то нисам нигде казао.  

Сазнадох из данашње Политике о чему се ради, да је тај љутити и 

чудни Титов иступ последица Ђиласовог залагања у одбрану Милене 

Врсјаков-Дапчевић, супруге чувеног генерала Пеке Дапчевића, и 

нарочито, јер се Ђилас том приликом изругивао супругама осталих 

политичких руководилаца?. Милена Врсјаков је из угледне пречанске 

породице, како то да се уда за партизанског генерала, зар она није 
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класни непријатељ?, питам се. Сазнао сам да Пеко Дапчевић потиче из 

племићке породице, из племена које је дало црногорску принцезу 

удату за италијанског краља. 

Бора Савић учени комшија ме срете на углу улица Ђуре Ђаковића и 

Светозара Милетића, он воли да се дружи са мном иако је много 

старији, махну ми у пролазу руком да станем, испред саме штампарије 

ми прошапта важно право у уво:'' Ђиласа развели прошле године од 

његове жене Митре Митровић, нешто је просипо сирће још раније, ово 

је тек сад изашло на површину, зато је разљућени Ђидо напао 

режимске ујдурме са женама, стали му на жуљ.'' 

 Али зашто су Ђиласа развели од жене? Потпуно м је нејасно како 

могу некога развести, ако он, или она то неће? Чух опет ученог 

комшију Бору:'' Зазиру од Ђиласа велике  главешине, он је врло 

способан, ужива велики углед.'' Онда ми се приближи, сво време се 

око себе окрећући преплашено, и опет прошапута:'' Тито се плаши да 

га Црногорац Ђилас не потисне, плаши се Црногораца.'' 

 6 јануар 1954 године- Весна, ученица VI  2 разреда. 

Док је мали одмор кратак, свега пет пинута, дотле је велики одмор 

осетно дужи-двадесет минута. Реско звоно зазвони оглашавајући крај 

часа, скоро да ошамари бубне опне, професор устаде , узе дневник под 

мишку, и упути се брзим корацима право ка вратима, ученици и 

ученице устадоше као један у знак поздрава, не скривајући да су 

задовољни што је час завршен.   

 

Када данас зазвони звоно за велики одмор, тргнух се по први пут од 

необичног освешћујућег сазнања, као да се пробудих: звоно за велики 

одмор поодавно за мене оглашава  велику радост: сусрет са Весном, 

млађом школском другарицом из суседног VI 2, а  ја сам у VII2.   

 

А тек данас постадох свестан да ја одавно мислим на њу, да једва 

чекам да дођем у школу управо због ње; нестрпљив сам да зазвони 

„велико“ звоно, јер је звон великог звона за мене постао 

најузбудљивији тренутак у школи. Као да се будим из полусна, 

постадох свестан да ја већ поодавно са великом пажњом и узбуђењем 

посматрам са растојања, тамо на другом крају ходника, високу и витку 

девојку у црној ђачкој кецељи, са блиставо белим оковратником, како 

излази за време великог одмора из учионице VI 2 ( број разреда 

измењен, прим.аутора), упућујући се стално са истом  другарицом из 
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одељења, право ка радијатору у ходнику са подом у облику шаховске 

табле. Њих две би ту обично стајале, баш испред њихове учионице. 

 

Испод набора црне кецеље се дају дискретно препознати дуге витке 

ноге, које се, тако ми се чини, назиру испод  дела хаљине чедне 

девојке што се уздижу ка танком  струку. Под горњим делом кецеље, 

тамо према, као снег белој крагни, набори црне кецеље одају набрекле 

тврде бујне груди младе нетакнуте девојке. Најупечатљивији су њено 

помало издужено свеже беличасто лице и сјајне очи ученице, а зреле 

интелектуалке, које ме гледају из даљине, као дурбином-тако ми се 

чини? Из очију зраче племенита интелигенција и необична симпатија, 

неуобичајено достојанство, што никако не умањује њену привлачност, 

напротив појачава је. Она је тако префињена, истинска је отмена дама. 

Она је  другачија од осталих ученица-тако ми се чини?. Открих у њој  

да у себи носи племенитост и узвишеност. Чух да јој је име Весна ( 

име измењено, прим.аутора). Сазнао сам да је  њен отац истакнути 

научник, а мајка из племићске руске породице, која је емигрирала у 

нашу земљу после Октобарске Револуције.  

 

Ето откуд њој тај префињени шарм, повезујем све ове детаље?.  

 

Посматрала ме је из даљине, са дистанце, мирно, достојанствено, као 

из неке куле, нетремице, али као да ме зна од раније. Од ње према 

мени зрачи дискретна, али врло снажна симпатија, као да струји 

немушто, неком невидљивлом жицом разапетом између нас двоје. 

 

Дакле, ова моја немушта дружења са Весном су се  већ дуже времене 

одигравала више у мојој подсвести-тога постадох свестан управо 

данас. А на оваква просветљавајућа сазнања ме наведе љубав. Љубав 

све лечи, она је свемоћна.  

 

Сетих се француског психијатра Пјера Жанеа, да треба понирати у 

себе, у прошлост, у подсвест, повезивати прошле догађаје, да се тако 

чува континуитет, ствара здрава и јака личност. Присећам се првих 

сусрета са Весном, све повезујем, открих да  ова опијеност траје још од 

првих дана школе.   

 

А шта је са девојком из Дома у Дринчићевој улици, питам се?. Време и 

одсутност сусрета су учинили своје. Далеко од очију, далеко од срца. 
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12 јануар 1953 године. Сусрет са Весном на улици. 

 

Чудном игром случаја, идући данас  Палмотићевом улицом на часове 

тромбона у ''Музичку школу  Станковић'', која се налази у улици Кнеза 

Милоша преко пута Пионирског парка, тргнух се  од радости. Весна је 

излазила из  Влајковићеве улице ( назив улице измењен, прим.аутора) 

где станује, носећи у руци торбицу, ишла је гипким кораком балерине, 

присетих се да сам о чуо у школи, да иде на часове у Балетску  школу 

Лујо Давичо у улици Пролетерских бригада, близу Музичке школе 

Станковић. Свако од нас је ишао својом страном улице, повремено би 

се врло кратко, дискретно,  али значајно погледали.  

 

Ове необичне коинциденције би се упорно понављале. Када бих 

кренуо на часове тромбона, наилазила је  Весна. 

 

Враћајући се из Музичке школе Станковић лоциране у згради на углу 

улица Булевар Револуције и Кнеза Милоша, бацих случајан поглед на 

излог фотографа ''Код Ниџе'' у Булевару револуције, тамо  преко пута 

велике поште у Кнеза Милоша улици, изненадих се, пред мојим очима 

у излогу је стајала велика Веснина слика. Често сам свраћао и потајно,  

и врло пажљиво је посматрао. Весна је на слици била управо онаква 

каквом сам је замишљао. Одагнах бојазан да је она другачија него што 

се мени чини, силно ме је обрадовало сазнање да у својој свести нисам 

био створио фиктиван лик, јер је она уствари  управо онаква каквом 

сам је замишљао. 

  

Схватио сам са сетом да сам дефинитивно заборавио девојку из Дома у 

Дринчићевој улици.  

 

Човек је несавршен! 

 

 

24 јануар 1954. године. Хоћу да приђем Весни. 

  

Весна постаје за мене истинско узвишено биће. Одмори су најлепши и 

најузбудљивији тренуци  у моме животу, јер нам се тада сусрећу 

погледи. Мали одмор је кратак, али су зато велики одмори довољно 

дуги да на кратко будемо заједно, барем на растојању.  

 

Шта ако се све ово мени само чини, можда она мене не види онако 

како ја то замишљам?  
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Изненадни рески звук звонцета који означава крај часа, као да ми увек 

огласи почетак светковине радости животу и љубави, то уноси нову 

радост и наду у мој тужни живот. Мој живот поче да добија нов 

смисао.Како један најобичнији мали метални апарат може да тако 

нешто колосално произведе у мојим осећањима? Изашао бих тада из 

разреда, прилазио радијатору у холу испред учионице, видео бих је 

радостан да она као и обично у последње време стоји поред прозора 

испред њене учионице, дискретно полуокренута ка мени.Очекује да се 

ја појавим. Када бих стао уз радијатор, уперила би очи према мени, као 

са неке куле. Ми би нестајали из школе, из овога сивог времена, били 

би бескрајно сретни! 

 

Чаролија би почињала изнова, увек све узбудљивија, она би ме 

повремено погледала дискретно, да ли јој поглед залута случајно, да 

би одмах затим етером заструјала све снажнија и узвишенија осећања.  

 

Не, ја нисам изгубио самопоштовање и самопоуздање за време свих 

ових мучних  година тешких понижења и омаловажавања, не спадам у 

оне који клону и који се предају!. Гледао сам недавно амерички филм 

о боксеру, несаломљивом упорном борцу, на крају победнику, као да 

ме од тада неки скривени пријатељ охрабрује: и ти си такав борац, 

бићеш победник. То ми је враћало невиђено самопоуздање. 

 

Али се ипак повремено запитам: зашто ми она поклања овакву пажњу 

поред толико ухрањених и лепо одевених дечака, поврх свега 

одличних ђака?  

 

Можда није ни чула да сам лош ђак? Она је префињена, интелигентна 

и проницљива, у мени је открила нешто што нису успели професори и 

моји другови и другарице? Осећам се због ње важнијим, она ми улива 

самопоуздање. Ипак, нисам ја непопуларан, у разреду важим за ђака о 

коме се говори, коментарише, понекад и на лош начин. Они ме не 

разумеју-размишљам о оговарањима која ми преноси мој одани друг 

Влада Милићевић.  

 

Почео сам да размишљам већ поодавно да јој приђем када се 

сусретнемо у Палмотићевој улици приликом мојих одлазака у 

Музичку школу Станковић.  

 

Видех је опет устрептао од радости, како излази гипким корацима из 

Влајковићеве улице, еластичним кораком балерине заокрете удесно уз 

Палмотићев улицу, док сам био са друге стране улице. Да ли да јој 
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приђем? А шта ако на моје обраћање настави убрзаним ходом? Можда 

ће ме одбити у импулсу, због стида, треме?. Наше девојке умеју да 

буду  ирационале, могу због узбуђења да учине нешто што у дубини 

себе не желе?. А после се кају! 

 

Чини ми  се да ме сада не погледа као у школи?. Можда је у моме 

данашњем наступу назрела потајну жељу да јој приђем?  

 

То ме мало обесхрабри. Плашим се да се чаролија не поквари? Да ли је 

она онаква каквом је  замишљам, или је можда другачија? Шта ако се 

преда мном укаже нека другачија, туђа особа, то би за мене било 

неподношљиво?. Можда сам ја њу направио таквом само у мојим 

сновима? Умрла би Весна, тако нешто је за мене неприхватљиво?. 

 

Можда ме она и не запажа, све је ово моја уобразиља-почињем да 

сумњам у самога себе?. 

 

Видећу шта ће се дешавати сутра у ходнику, да јој се мало више 

приближим, да је видим из близине, да ли је то она особа коју 

замишљам, чији сам лик изградио у мојој уобразиљи, да ли је она 

заиста таква, да ли је стварна? Или је фикција изграђена у мојим 

сновима?  

 

Не, никако не желим да се угаси ова чаролија као пламичак у кандилу, 

али то је већ ватра, мали пожар. Нека засада буде овако?    

 

 

2 фебруар 1954 године. Тарзан фризура је модерна међу 

вршњацима. 

 

У Београду су међу ђацима у моди тарзан фризуре, са подужом косом 

која мало падне на врат. Тата ми предлаже да дигнем чуперак косе са 

чела, који ја намерно намештам, сматрам да ми тако лепо стоји, тата се 

маши руком за џеп, и даде ми новца да одем код фризера на 

потшишивање.  

 

Последњи пут сам био у марту ове године у малој берберници на 

раскрсници улица Ђуре Ђаковића и Комнен Барјактара, тада чух преко 

радија, који пригуши врло популарну мелодију „Јабуке и трешње“,  да 

је умро Јосиф Висарионовић Стаљин.  
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Док ми берберин данас, старим гвозденим тамним маказама, скида  

густе чекиње косе са потиљка, бацајући их немилосрдно на патос, као 

косац траву на ливади, опет се огласи спикер, прекиде омиљену латино 

америчку мелодију–самбу коју на игранкама зову РАСПА, спомиње 

некакво политичко превирање у Москви, уклонили су Лаврентија 

Берију, спомињу име Хрушчов. Слушам врло пажљиво речи спикера, 

опет се некаква неприлика окомила на великог америчког писца 

Ернеста Хемингвеја, он је већ преживео две авионске несреће. 

 

   

15 јуни  1954 године. Јован Гуцић-Јоца .  

  

Јоца је старији неколико година од мене, он је средњег раста и витак, 

али је жилав и лепо грађен, има префињено лице момка из старе 

грађанске београдске породице. Често се шета Кнез Михајловом, из 

даљине га препознам по плавој коси. Обично је сам. Он одлази на 

игранке суботом у Индекс, у подруму испод Биоскопа „20. Октобар“ 

који припада  КУД ( Културно уметничко друшво) '' Бранко 

Крсмановић''.  

 

''Хајмо у Биоскоп 20. Октобар, даје се филм Мушкарци воле плавуше, 

игра Мерилни Монро, не мораш да упадаш без карте, платићу ти 

улазницу, после идемо доле на игранку у Индекс'', приђе ми прилично 

расположен Јоца у данашње топло предвечерје на Калемегдану.   

 

Након овога су се десила два необична  догађаја. На домаку Биоскопа  

„20 Октобар“  били смо очевидци врло чудне сцене: два младића 

Циганина тукла су на улици милиционера, никад нисам видео да се 

неко усудио да се супротстави милицији, а ова двојица бију 

милиционера!. Нико га није бранио, и он сам узмиче пред њиховим 

песницама. 

 

Следећи догађај је био још чуднији, одиграо се у гомили која се 

сјатила на улазу у биоскоп. Видох између ногу људи и жена у гомили 

која се полако слива према улазу у биоскопску салу биоскопа  „20. 

Октобар“, како однекле, од некога из присутне руље, се провлачи 

изнад пода, кроз ноге присутних, нешто као кишобран, окрзну моју 

ногу, оде црна издужена направа брзо напред, спазих да закачи зглавак 

изнад штикле једне средовечне озбиљне и достојанствене жене, важно 

је махала густом косом као лав гривном. Зачу се љутит узвик ове жене, 

гомила се заталаса.  
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'' Милиција!''  узвикну муж несретне жене коју је непознати обесник 

закачио дршком кукастог кишобрана, снажно повлачећи дршку 

направе себи..  

 

Одједном се појави милиционер, био је ту негде, вероватно је пазио на 

тапкароше. Из гомиле која је полако улазила у биоскопску салу  

издвојише се муж и  жена, жена је бесно сиктала:'' Хулиган ми је 

поцепао најлон чарапу!'' Сагињала је се љутито сикћући ка ципелама 

са високом штиклом.  

 

Пренеразих се! Човек кога је држалапод руку је био Иследник, онај 

који ме је 12. маја  прошле године испитивао у испостави милиције на 

железничкој станици. Био је преда мном покуњен, збуњен и понижен. 

Вероватно ме није ме спазио, а да јесте, знам да би се постидео своје 

немоћи. А можда ме је препознао?  

 

„Индекс“ је састајалиште београдских студената, али иако ђак, тамо 

сам повремено долазио када би Бора свирао са његовим оркестром.  

 

Био сам радознао да упознам свет студената и старијих од себе?. 

Постајао сам самоуверенији, ето дружим се са студентима, али када се 

сетим школе, видео бих  себе међу осталим ђацима као помало 

преплашеног и скрушеног, понекад и повређеног?. Побуних се, то ме 

је разбеснело, дакле, у школи ћу од сутра разбијати ту лошу представу 

о мени. 

 

Ипак, у школи је она, чим се сетим Весне, постанем достојанствен и 

сигуран у  себе. Она ми даје самопоуздање и подиже лични углед у 

сопственим очима.  

 

Чудно је то са личношћу особе, са личним идентитетом= Овде ме виде 

овако, на штрафи онако, у крају где станујем на свој начин, свугде ме 

цене и уважавају, а  у школи не добијам одсјај који је у складу са 

мојим поимањем себе и личним идентитетом.? 

 

У ''Индексу'' сам сретао посетиоце игранке из Борине генерације ( 1932 

годиште),  стајали би заједно са чашицама у рукама наздрављајући 

весело. Међу њима је понекад био Александар Гаврић, старији 

школски друг, ретко привлачан младић, привлачнији од појединих 

најлепших холивудскх глумаца, висок, витак момак снажних рамена, 

који пуца од снаге, врло лепих интелигентних црта лица. Као 

супермен. Виђао сам га у школи и у разним приликама дружења 



89 

 

омладине, Аца би, очигледно под јаким дејством алкохола, у 

„„Индексу‟‟ узимао чашу, испијао је и грицкао стакло, које је се 

крунило и падало на под. Нешто га је мучило? Шта?  

 

Јоца Гуцић кога знам са штрафте, би у „„Индексу‟‟ обично био 

беспрекорно обучен, понекад са лептир машном. Јоцу такође нешто 

потмуло мучи?. Поверио ми се на штрафти да студира технику, да су 

његови родитељи били врло богати, да им је све одузето када је дошла 

нова власт 1945. године. '' Комуњаре национализовале наш Хотел, 

убише мога ујака у затвору''. Знам да се тај израз, „комуњаре“ чује од 

оних који су због нечега огорчени на власт. Такве властодршци виде 

као задрте непријатеље.   

 

Зачудих се да то каже, иако ме не познаје довољно?. 

 

Да ли су комунисти били у праву када су 1945 и каснијих година 

одузимали туђу имовину? Па одузели су је и родитељима моје мајке, а 

они су поштени патриоти. Занимљиво је да многи комунисти 

умишљају да је та имовина одузета на основу закона, да је то било 

правично, јер су  богаташи наводно стекли иметак експлоатишући 

сиромашне?.   

 

Ако је тако овде, и ако је то иначе тако, како  је могуће да нико не 

одузима имовину богатим у  западним земљама?   

 

18 јули 1954 године. Узовница. Стево Којић. 

  

Стево је  снажан и наочит плавокоси момак, данас му је на жетви код 

Мише Којића, на плећима затегла плавкаста мајица без рукава, савио 

се са српом у руци, снажне руке само секу снопове пшенице, дуга коса 

му се савија око главе, гледају га девојке чежњиво из прикрајка.  

 

 

Свечаност у школи у Узовници. 

 

 

''Имаш срп, фали ти још само 

чекић?'', рекох му обешењачки. 

У недељу на утакмици на 

љубовијском игралишту Стево 

даде сва три гола. Недавно на 

вашару у Братунцу, чим засвира 
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коло, он се ухвати до рођаке 

златокосе Руже. (То је она што се 

отимала за печено пиле са 

немачким официром 1944 године 

у Узовници, Том 1) . После 

вашара одоше заједно у 

Узовницу. 

 

 

 

Зграда општине Братунац, сазидана 

 на земљи деда Васе Поповића,  оца  

ауторове мајке. 

 

Стевина сестра Слоба је удата за Ђуру, био је командант  

жандармерије у Узовници у Краљевини Југославији ( видети први том 

1, прим.аутора). 

  

  

20 јули 1954 године. Лигану спасла Милена Мићић са Ушћа. 

 

Бујна црнокоса рођака и вршњакиња Лигана Томић, иако станује у 

засеоку Томићи на брду изнад Крсмановића гробља, има обичај да у 

потрази за обилатијом травом  и пашњацима, са стадом оваца и коза 

сиђе у поље поред пута изнад Дрине. Она је кћерка Живка Томића, 

некад су Крсмановићи и Томићи били један род, па остали сећање и 

рођаштво. Док бих осматрао Томиће будила би ми се љубопитљивост,  

занимала ме је боја косе појединих од њих који су најближи рођаци. 

једни су изразито црнокоси , а други плави као Швабе?. 

 

Док би Лигана чувала стадо, држећи у руци преслицу и вретено, прела 

би  певајући гласно. 

  

Лигана пустила овце и козе високо по стрминама Микуљака, који се 

окомито спушта са једне стране у брзу зелену матице Дрине, што се у 

вртлозима разбија о сиве хриди, у беличасте капљице, речна матица се 

увлачи у подземне микуљачке пећине; а са друге стране се Микуљак 

полако осипа својим вертикалним стрминама препуним ситног камења 

у планинску речицу Грачаницу, нешто пре њеног ушћа у Дрину. 

Понекад се маса ситних каменчића покрене, да би постала истински 

мали камени усов; загрмела бииз висине, овај усов каменчића који би 

се понекад сурвавао са високог и окомиог брда Микуљака, би понекад 
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само замути речицу, али би маса срућеног камења са брда, била 

толика, да би речицу заграђивала, изнад би се направио успор, 

нарастало би читаво мало језерце.  

 

Понегде је на Микуљаку ситни камењар прошаран травом, или 

истинским шипражјем. Познато је да када упече летња јара, да је 

микуљачки камењар препун гујунутара ( змија), шарки, звечарки, па и 

поскока.. 

 

Лигана се запрела и запевала, мало заборавила на стадо, овце се 

успентраше мало даље, занете потрагом за травом, одоше тамо 

окомитом косом изнад речице, она виче на њих, оне не хају нимало, 

неће да се врате. Лигана одлучно загази по беспућу стрмог, скоро 

вертикалног брда, корача опрезно по ситном камењу које се миче, 

осипа испод њених ногу, није ни сањала да се са стрме стране 

Микуљака изнад речице може покренути камена лавина, постати као 

жива.  

 

Камени усов се благо покрену, као живи песак поче да клизи полако, 

мили, наниже ка речици. Маса камења ,усов понесе полако несретну 

чобаницу у амбис, она зајаука из свег гласа.  

 

На срећу река ситног камења се накратко заустави, Лигана се ухвати 

грчевито обема рукама за жбун поред ње. 

 

Удовица Милена Мићић, снажна млађа жена, испред чије кућа на 

Ушћу поред пута пуца поглед на Микуљак, зачу гласан јаук, истрча 

пред кућу зурећи у правцу одакле је долазило запомагање, одмах 

зграби велики дебео конопац савијен  у клупко и потрча ка Лигани 

узвикујући из све снаге да се не помиче. Милена јурну широким путем 

ка мостићу на речици, скрете улево у Микуљак, и потрча путањом у 

камењару ка несретној девојци која се преплашена грчевито држала 

рукама за зелени жилав жбун урастао у камењар. 

 

Лигана је гледала престрашена у њу цвилећи молећиво, Милена када 

јој се довољно приближи, сснажно јој хитну конопац као појас за 

спасавање. Спретна Лигана обема рукама се као веверица дохвати 

конопца, снажна Милена потегну конопац и довуче је себи. 
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 24 јули 1954 године. Стојан Полић. 

Куће Полића ( том 1) које се налазе у пољу (има Полића и у брду), су 

углавном смештене од школе до мостића  на Узовничкој реци. Илија 

Полић има два сина, један, зове се Раде, упадљив по црвенкасто жутој 

боји косе, ослепео је од немачке паклене машине бачене из авиона, 

када је подигао неопрезно са земље. Стојан Полић је такође угледни 

домаћин. Преко пута његове куће је кућа Бебана Драгутиновића, његов 

сни Мићо( том 1), мој школски друг, остао ми је у живом сећању као 

одличан ђак. За време рата сам виђао у њиховом дворишу високог 

крупног човека, више га нема, кажу остао после рата у Енглеској, није 

се вратио из заробљеништва.  

 

Ту виђам Мусу, стаменог црномањастог домаћина, ниже ка кући Илије 

Полића ( том 1), увек се насмеје и јави пријатељски.  

    

 

 Јули 1954. године. Деца Предрага Васића. ( видети том 1) 

  

Кућа абаџије ( кројача народног одела) Предрага Васића у Узовници је 

баш преко пута кафане Добре Пановића. Уживам да посматрам из 

даљине буљук деце у дворишту куће. Моју пажњу нарочито привлачи 

један дражесни дечкић, још мало дете, носи дугачку косу као да је 

девојчица. Они су сложна, вредна и увек радна и поштена породица.  

   

29 јули 1954 године. Узовничани бистре светску политику у меани 

код Добре Пановића. 

  

'' Упекла звијезда'', рече чувени газда Мишо Којић ( видети том 1), док 

неколико Узовничана седи овог недељног дана  у кафани код Добре 

Пановића у центру села.  

 

Мишо Еро је неуморни забављач, велики шерет, али је добар зналац 

душа Узовничана умео назрети да се испод шеретског израза крије 

велики мудрац, пред њим је сатлик ракије:'' Могу повући зубима 

камион, `ајте сада пред ме`ану кад наиђе камион виђећете.“ Присутни 

загаламише, једни одобравају, други кажу да то није могуће?.   

 

Мишо Еро се тек тада разгали:'' Јој шта оће они Французи, предали 

своју земљу Хитлеру без рата, сад богорадају Американцима  да их 

заштите код  Диен Бијен Фуа од Вијетнамаца и Кинеза.?'' ''А шта би ти 

учинио Мишо?'', жацну га Ђојо Крсмановић. ''Слушајте људи?'',  
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усправи се и тек сада загалами Мишо Еро, дође његових пет минута:'' 

Пуче колан свечевој кобили, раздели се Вијетнам на Јужни и Северни, 

тако им и треба, уместо да су слушали Маккартија, он је лепо говорио 

Ајзенкауеру да су комунистичке јајаре свугде, опа бато, отеше им 

Вијетнам, па нека сада  дувају у прсте, кад су  будале?. Људи моји, тај 

Маккарти је најпаметнји од свих тих мудоња тамо''.'' Откуд Русима 

атомска бомба''?, Ђојо га сколио као осица. '' Да су слушали 

Маккартија, никад Руси не би сазнали како се прави  атомска бомба''. 

Одахну па настави:'' Ови Европљани паметни богами, оће да се удруже 

у једну Европску државу да се спасавају од Руса.“ 

 

У дискусију се умеша стриц Крсман Крсмановић:'' Нису они баш  тако 

наивни, ено праве савезе на Далеком истоку, да се одупру Кинезима и 

Русима''?. Мишо Еро ће ко из топа:'' Касно стиже Марко на Косово, 

Руси им украдоше планове за атомску и хидрогенску бомбу, е људи 

моји, па ћорав и сакат би схватио да је Маккарти у праву, Москва има 

у вру америчке државе своје шпијуне, сад је касно, требали су то 

чинити раније. Јој мили Бого, сад ће их Кинези и Кореанци навући у 

шевар, помлатиће их ко зечеве?''. 

 

Неко упита:'' А ђе је Ратко Полић?''  

 

Тетка Јелена ( том 1) искористи паузу да исприча како је њен муж 

Миодраг ( сада у политичком егзилу у Енглеској), као студент права у 

Београду, ишао пешке од Узовнице до Београда ( око 200 километара).  

 

Панто Савић ( том 1) отресит момчић, је син Ђорђија Савића, чувеног 

богаташа са Старе Љубовије. Ружа, супруга Крсманова је кћерка 

Живка Лукића, такође познатог богаташа, из суседног Лоњина. 

   

  

30 јули 1954 године. Кудеља ( конопља) 

  

У Азбуковици не кажу конопља, него кудеља. Узовничани кудељу 

обично засаде у зиратној њиви блиској брду, кад сазре, пожњу је 

срповима као пшеницу, натоваре је у кола, и однесу у речни плићак у 

Отоку, испод куће Јове Крсмановића. Када се кудеља покисели, после 

неколико дана изваде је на обалу, осуше, натоваре, па вуку колима у 

двориште кућа где се налазе ступе.  

 

Ступе су направе од дрвета и гвожђа, снажан мушкарац удара ногама 

горњим делом у доњи, отворе се два дела као уста крокодила, између 
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се стављају суве власи кудеље, поздер лети свугде наоколо, остане 

мекано влакно које мирише на чисту природу, на кору дрвета, на поља 

и шуме.  

 

Сви се радују, од меканог влакна ће да се плету кошуље, покривачи, 

чаршави, конопци, ко шта зажели. 

  

Сви кажу потсмешљиво ''сељак'', ''сељаци'', а то је најважније 

занимање. Стварају нам храну, одећу, богатство. Да није њих, 

гладовали би?. Ретки су међу нама они, чији барем  један  деда није 

сељак?. 

 

Сви мисле да је посао сељака лак и једноставан. Што је потпуно 

нетачно! Насупрот, захтева велико знање и труд. Деда је одличан 

организатор послова, све предвиди, сваки дан прави план за тај дан и 

за целу недељу, за цео месец.  

 

Тако добри организатори су и остали узовнички домаћини. А нису 

учили никакве школе за оганизацију послова. 

  

Туцање кудеље је напоран, али и забаван посао. Јер треба скакати 

ногама по ступи, ударати по сасушеним стабљикама. Прво се попех ја. 

Перо Нешковић и Милан Мићић, Миленин син са Ушћа, се смеју из 

свег гласа, хоће и они. Снажни Радоје Томић залупа из све снаге, Миле 

син кума Ненада Васића је истинска људина. Максо Пановић, 

Драгољуб и Милић Крсмановић, неће ни они  да заостану.  

 

Сви се утркују ко ће више и јаче да удари по ступи. 

  

Кум Велизар Ковачевић и Ђојо Крсмановић седе важно са стране на 

пањевима, држе у рукама чашице миришљаве ракије џане ( од 

џанарика). Придолазе весело и други суседи и рођаци.  

 

Нешто се наоблачи. '' Јуче сунце зађе за брдо у Босни у облак, знала 

сам да ће данас бити промена времена”, показа баба Бојка руком на 

босанска  брда преко Дрине. “Биће кише, чим се магла завлачи тамо у 

оне потоке у Босни'', настави баба Зорка. 

'' У Дрини крекећу жабе, бога ми биће кише'', протегну се дремљиво 

кум Велизар Ковачевић. Сви окретоше главе као по команди ка 

Мачковом Камену, одакле обично наилази киша, Мачков Камен се сав 

прелива у плавкасто белим млазевима кише који су се такорећи 

наочиглед приближавали месту где је туцана кудеља, селу  Узовници.  
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Али невреме уме грунути изненада и запарати муњама и загрмети из 

небеских висина са истока од Сокола, или са запада од Братунца. 

  

Почеше као обично о политици. ”Пета колона је свему крива, 

Словенци и Хрвати су Немце дочекивалаи као ослбодиоце, Загреб их 

је засипао цвећем, а на Косову  су славили победу, Немци и Мађари у 

Војводини су победу Немаца  доживели као своју.”, отпи из чашице 

кум Велизар Ковачевић.  

  

'' Бјежи доле'', снажни Ђојо Крсмановић одгурну Максу Пановића са 

ступе, поче да бесно удара ногама по ступи, као да се страшно разљути 

због нечега, сво време задихано гласно говори, да узинат свега надјача 

лупу необичне дрвене направе, чује се како дахће, једва изговара:” 

Хитлер подели Словенију Немцима, Италијанима и Мађарима, Црну 

Гору и Косово даде Италији, део Македоније Бугарима, део Војводине 

Немцима.'' 

  

“Еве довле је била НДХ ( Независна држава Хрватска)“, показа руком 

кум Велизар Ковачевић на Дрину што жубори и залеће сјактећим 

брзацима ту одмах испод пута. Умеша се жучно кум Ненад Васић:” 

Одмах после капитулације Југославије 17. априла четр`ес прве, наш 

Дражо поче борбу против Шваба”.  ”Ама још раније је почео, превари 

Черчил Дражу, поможе Титу”,  додаде Мишо Еро. “Јес, вала!”, потврди 

кум Вукић. “ Дражо је лепо каз`о шефу британске мисије да варају 

Србе, да једна српска баба вреди више од целе Енглеске''. “ Зато они 

чича Дражу мучки уватише, убише га, не зна се ни ђе су му кости'',  

опет се огласи кум Ненад  Васић. 

  

Наиђе Десо Еро Митровић, спусти ловачку пушку на земљу, цело 

време слуша пажљиво шта други распредају:'' Ми за Краља, Краљ за 

Тита, докле ћемо Бог те пита!, вако су пјевали моји четници пред крај 

рата. Черчил наредио Краљу Пери да из Лондона поручи да сви 

подрже Тита, а не Дражу. Политика ти је велика курва!'' 

 

'' Ено опет се кува, оће велики да зарате у Вијетнаму, превари их 

Стаљин, оте нацрте атомске бомбе, најпаметнији од свих њих је 

Маккарти, говорио им је шта ће им Руси урадити, ајој, не вреди ништа 

што је он причо'',  закључи Мишо Еро.  

Светозар Еро је мудрац, спрема се да нешто каже, сви заћуташе:'' Оде 

Трст Италијанима, преварише нас лукави Латини, однесе превагу 
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вечити Рим, ситна смо ми риба према Италији за Европу, то ти је иста 

братија, у исто коло се уватили, они ће нас насанкати, „награисали смо 

ко жути.“ 

Слушам пажљиво, имам осамнаест година, ко је у праву? А ко није у 

праву? 

20 август 1954 године. Поправни испит из латинског језика.  

Пао сам из латинског језика на поправни. Учио сам цело лето врло 

полетно да положим поправни, у супротном бих понављао разред. То 

би за мене било неприхватљиво.  

 

Врло пријатно ме је изненадило ново сазнање да се у мени изненада по 

први пут после толико година разбудила жеља за учењем, као у сретна 

стара добра времена када сам био одличан ђак. Врати ми се мотив, 

појави се јака концентрација, нарасте жеља да се докажем, нестадоше 

комплекси као руком однети?.  

 

Откуд оваква промена на боље? Не могу сам себи да верујерм да је се 

тако нешто дивно изненада догодило?. Питам се стално, да ме опет 

нешто не омете? На моје велико пријатно изненађење, скоро чуђење, 

ништа се не деси, схватих да учим смирено и концентрисано. Ама баш 

као раније.  

 

Зар је могуће, не могу себи да дођем од сретног изненађења?. 

 

Надовеза се други закључак, који ми отвори велику наду: да ово 

потраје, да не буде само сада за овај поправни испит? Али нисам 

чврсто убеђен да ће ово потрајати и после поправног  испита из 

латинског језика?. Питам се да ли ћу смоћи снаге да победим 

вишегодишњу  апатију, и да следеће године учим исто овако као сада 

за поправни испит из латинског језика?. 

 

Схватих, када дође време за полагање испита да сам савршено 

савладао материју. Погледам колико страна има уџбеник из латинског, 

и окренем књигу, коју год страну отворим установим да је знам у 

потпуности. Све сам научио од прве до последње стране. 
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Дођох на поправни испит, седох са великим самопоуздањем преплануо 

и ојачао физички,  испред професорке латинског језика која се презива 

Чукић, звали смо је Чукићка. Она ме осмотри са симпатијама, пријатно 

је изненађена, некако је се сада другачија опходила према мени него 

раније, просто ме је охрабривала?. Поче да ми поставља питања, 

одговарао сам са сампоуздањем и радошћу на свако њенопитање, знам, 

јер сам све научио.  

 

Професорка ме свo време гледа зајапурена, смешкала је се, на крају 

изусти смејући се гласно и радосно:”  Петица”! 

  

Ова петица ме врати више годниа уназад, препороди ме, схватих да се 

ништа са мном није дефинитивно променило: ја опет могу бити 

одличан, можда и најбољи у разреду.  

 

Али треба да учим редовно. Све се своди на то да добијем мотив и 

инспирацију. Стално се питам,  да ли ћу ја имати инспирацију да учим 

током следеће целе године, као сада што сам учио за поправни испит 

из латинског језика?. 

  

У школи се након тога нашироко и дуго препричавало да сам добио 

петицу на поправном из латинског језика, то се тако ретко дешава.  

 

Можда је то сазнала и Весна?   

 

Почиње школска година, опет ћемо после паузе од скоро три месеца 

бити близу, моћи ћемо да размењујемо погледе за време одмора. 

Свестан сам да  у међувремену мој поглед привуче и понека друга  

девојка, тада као да за трен лети заборавих Весну. Тако је било и овога 

лета у Узовници, симпатична и привлачна девојка Јока, сестра мога 

нераздвојног друга у игри Пере Нешковића са Ушћа, ме је неколико 

пута  погледала значајно, јави се нека мала платонска искрица 

заљубљености.  

 

Јоку одмах заборавих када видех Весну на великом одмору са 

другарицом поред радијатора испред њене учионице, све је постало 

исто као прошле године. Сада ме је Весна гледала мало другачије, 

запажала је задовољно моју препланутост и оснажено тело. 

 

Или ми се то само тако чини, можда је све ово плод моје уобразиље? 

 

Морам скупити храбрости да јој приђем. 
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1 септембар 1954 године. Милић, млађи брат се уписао у Средњу 

економску школу у Цетињској улици. 

  

Милићева школа је близу нашег стана, крене се улицом Ђуре 

Ђаковића, скрене се кроз Бајлонову пијацу у Цетињску улицу, пар 

стотина метара узбрдо је његова школа.  

 

Милић нема изражене амбиције да буде одличан ђак.  

 

 

1954 година. Душан Покорни  одлази ван земље. 

 

Душан је плав и витак, његов отац је наш Словак, у Краљевини 

Југославији је био имућан апотекар. Комунистичке власти су 1945 

године његовој породици одузеле незаконито имовину, две виле, једну 

на Јадранском мору, а другу на Бледском језеру у Словенији. 

 

Сазнадох да Душка нема, кажу да се јавио из Аустрије, где је пребегао 

илегално без пасоша. 

  

 

Септембар 1954 године. Игранка у Другој мушкој гимназији. 

  

Драган, звани Бели се свако вече шета Кнез Михајловом улицом, 

прича веселом друштву како иде недељом на игранку у Другу мушку 

гимназију у Македонској улици, тамо се зими скупљају млади у 

великој учионици, или у пространом холу. А у топлим месецима 

игранке се одржавају у великом гимназијском дворишту. Бели је 

популаран на штрафти, познат је као велики забављач и шаљивџија.  

 

Ђаци имају обичај да кажу:'' Вечерас у Кнез Михајловој'', где би 

шетали од почетка улице од Руског цара па све до Калемегдана и 

натраг. Често би продужили Калемегданом, поготову ако је лепо 

време, са Калемегдана пуца незабораван поглед на ушће Саве у Дунав. 

Понекад би заљубљени парови, у потрази за скривеним кутком 

одлутали на калемегданске катакомбе, или би се пели зидинама, 

јурили би  се, одјекивали су  обесни врисци  девојака. 

  

Бели ме позва на игранку која се у суботу увече одржава у холу Друге 

мушке гимназије.  

 



99 

 

Оркестар очигледно тек приучених младића, је пратио  на 

инструментима  гитаристу који  запева стидљиво, покушавајући да 

имитира Иву Робића: САМО  ЈЕДНОМ СЕ ЉУБИ, СВЕ ЈЕ ОСТАЛО 

ВАРКА.  

 

У ћошку две загрљене тинејџерке, упирући иронично прсте у њега 

гласно се закикоташе:'' Где ископа ово из нафталина!'' 

 

'' Девојке  бирају, а не даме!'',  жели да буде духовит гитариста, 

оркестар некако започе, гитариста овога пута смиреније и са осећањем 

запева познату песму:     ''КАЖИ ЗАШТО МЕ ОСТАВИ?''.  

 

Из групе девојчица се на мене такорећи устреми изразито плава 

симпатична ученица, више шипарица него ли девојка, наклони ми се 

скоро театрално. Знам је са ранијих игранки. Није она привлачила моју 

пажњу, него њена нераздвојна другарица, колико је ова била плава, 

њена другарица је утолико била изразита црнка; она црномањаста је 

била неуобичајено дражесна, скоро увек је стидљиво седела у ћошку 

оборене главе, изгледала ми је због нечега забринута, да не кажем 

потрешена? Повремено би ме тужно погледала очима и лицем 

француске глумице, истовремено нагло грлећи обема рукама наслон 

столице; онда би због нечега трљала обема рукама горе доле горње 

делове својих бутина. Збуњивала ме је њена мудра стидљивост 

исписана на лицу лепотице, њена необична чедност девојчице-девојке, 

а носила је хаљину која је дезеном подсећала на змијску кожу.  

 

Прошле недеље на игранци седох на степенице гелендера, она је била 

са другарицом на степеништу одмах изнад мене, наслоњена нехајно 

руком на гелендер, сагну се ноншалантно и благо ми прстима удари 

чвргу. Радостан је погледах. Она окрете главу и оде.  

 

Певач  заврши соло тачку и огласи се:'' Мала  станка!''.   

 

Стадох код излаза са Белим, ћутимо и осматрамо шта се дешава у сали. 

Према нама, ка излазу, се брзим кораком залелуја издужена змијаста 

хаљина црнокосе девојчице-девојке истинске лепотице, што ми 

малопре удари благу чвргу, у њу се као рефлектори, као по команди, 

усмерише погледи присутних дечака. Баш када је пролазила тик уз 

мене, изненада ми приђе и горњим делом шаке ме пред свима благо 

ошамари, видех зачуђен њене повређене пркосне сузне очи девојке 

скоро детета, како се уврнуше према мени, и одоше скоро трчећи 

према излазу?.  



100 

 

 

Истом ми приђе једна од девојака које су седеле са њом:'' Дана ти 

никад неће опростити што си малопре играо стискавац са Јаном '' ( 

Девојка која ми је ударила овај шамар, касније ће бити моја велика 

младалачка љубав, прим.аутора).  

 

Мика Бели је шаљивџија, он све у животу окреће на шалу. Али није 

било ретко да сам у његовим шалама откривао ситне бисерчиће 

мудрости:'' Професори одлучили да организују ове игранке, они имају 

обичај да своје џукце изведу у парк да се друже и упознају, па кажу 

хајд`, што се не би дружили и наши ђаци''. '' Све је у животу оголела 

биологија'',  слегну резигнирано Бели  раменима. 

 

'' Млади имају идеале, воле романтичне љубави, то је неки дан рекла 

моја разредна старешина Софка'', одговорих му да се не слажем са 

њим. 

9 септембар 1954 године. Београдски џез музичари 

Бора свако вече слуша радио Глас Америке, и радио емисиије  Jazz 

Hour Vilisa Konоvera, доноси плоче Чарли Паркера, Бени Гудмена, 

Луја Армстронга, Ђука Елингтона. Онда би узамао кларинет или 

саксофон, и вежбао. Каже да је у џезу најважнја импровизација на 

тему.  

Иако је свирао повремено у Америчкој амбасади, Бора се није 

усуђивао да оде у Америчку читаоницу да узме плоче, које су тада 

радо давали на позајмицу. Питам га, да ли поред америчких има и 

европских џез музичара, зашто их не слуша? Он тврди да су далеко 

највреднији амерички музичари. ''А џез код нас почиње тек 

последњих година'', одмахну руком. '' Ми смо у џезу далеко испред  

осталих источно европских држава'', изрече мисао до краја. Он свира 

повремено са појединим најбољим београдским џез музичарима, 

члановима оркестара у оквиру Радио Београда.  

Дружећи се са џез музичарима имао сам прилику да упознам 

познатог композитора Војислава Симића. Видео сам једанпут на 

игранци, мислим да је то било лети на Звездином, као жонглер 

ударао је палицама по бубњу врло популарни бубњар звани Раде 

Нафта. Пратио је распеваног рок певача Павла Живојиновића. 
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11 септембар 1954године. Близанци Ранко и Рајко Радовић. 

 

У  VII 2, су браћа близанци Ранко и Рајко Радовић, не личе толико да 

се не могу разликовати, напротив ми изгледају прилично различито, 

као да је један брат нешто старији, или млађи. Оба су црномањасти, 

витки и повисоки. Они су најбољи ђаци у одељењу, увек помислим 

када их видим како су задовољни. Ипак, постоји нешто у чему су 

заиста  различити, Ранко је увек озбиљан, или забринут, док је 

насупрот њему Рајко често насмејан.   

 

Они су Црногорци, њихов отац је значајан политички функционер. 

Строгим и мудрим изразом лица, достојанственим држањем, Ранко ми 

више личи на аутохтоног Црногорца, док би пак Рајко могао проћи као 

рођени Београђанин. Ови близанци уживају истински углед у школи. 

 

Проструја трагична вест: Ранков и Рајков отац умро изненада у 

Латинској Америци где је био у званичној посети са државном 

делегацијом. Ранко и Рајко дођоше потрешени  у школу са црним 

флоровима на реверима сакоа.   

 

Моје мисли где год да се покрену, увек се брзо поврате и опет 

усредсреде на Весну. Она има нешто слично са мојом мајком, подсећа 

ме на њу својим стасом и достојанством. За време одмора са растојања 

из њених очију право у моје раширене зенице урањају невидљиви 

зраци топлине и разумевања, који говоре више него читави томови 

романа. Сутра ћу је видети поново за време одмора у ходнику пуном 

сиве школске зебње и понижења , као Провиђење које силази право са 

неба?.  

 

Мене у школи не уважавају, а за њу сам нешто узвишено, скоро се 

постидех. Да ли сам ја неприземљен, нескроман? Не, она ме схвата, 

она уме да процени праве вредности.  

 

Да ли она има младића? Не верујем, чим ме овако чудно посматра из 

дана у дан?.  

 

Да ја све ово не уображавам, можда све то само тако мени изгледа, 

можда ме она и не види?   

  

Данас се десио радостан догађај. Док смо се пели степеницама ка 

нашим учионицама по завршетку великог одмора, Весна је изненада 

прошла са другарицом на пар метара од мене, осетих да има жарку 
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жељу да ме погледа из близа, али да се плаши као и ја  да се чаролија 

исчекивања не распукне?. Чудном игром случајности, обоје нађосмо 

снаге да се муњевито погледамо, у делићу секунди нам се сусретоше 

погледи. Одахнусмо обоје, схватих то по њеном радосном лицу што у 

магновењу нестаде из мога видокруга. Она је управо, баш потпуно 

онаква каквом сам је ја замишљао. А чини ми се да и она исто мисли 

што и ја? Она осећа исто?  

 

Да јој приђем? Где? Када? Доћи ће време и за то. А шта ако јој приђем, 

а она одбије разговор, из узбуђености, збуњености, поноса? Или што 

се плаши као и ја, да ми више нећемо бити онакви како се замишљамо 

у ходнику гимназије, него ћемо бити два незнанца који гледају једни у 

друге као у туђинце?  

 

Нека остане овако. Боље је и илузија, него разочарење. 

 

А шта ако је све ово моја пука уобразиља? Да јој неки тајанственик 

није дао у тајни задатак да се тако понаша према мени, да ме охрабри 

да истрајем?  

 

  

12 септембар 1954 године. Како да приђем Весни? 

  

Скоро да сам престао да кујем планове како да јој приђем. Чекам да 

све сазре, да дође само од себе. Никада никоме, чак ни најбољем другу 

Влади, нисам причао о њој. Немам обичај да делим своје интиме са 

било ким. Страховао сам да не сазна да сам лош ђак, да не будем 

обезвређен заувек у њеним очима?  

 

Чак и ако сазна, она ће ме разумети, она је тако интелигентна и 

проницљива.  

  

  

14 септембар 1954 године. Рођака Јока Крсмановић, сестра 

Милића Крсмановића Јовиног, завршила Средњу текстилну 

школу. 

  

Јокина школа се налази у Бранковој улици, ка мосту на Сави. Дошла је 

да нам сва радосна саопшти да је успешно завршила последњи  разред. 

'' Тетка Зоро, нуде ми посао у фабрици Текстилна индустрија Београд''. 

''Па то је у нашем комшилуку, раније су ту фабрику називали  '' 

Стаљинград'',  рекох јој. 
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16 септембар 1954 године. Влада Величковић  

 

Он је старији пар година, Влада је вансеријска личност. Он  је 

хармонија, вишег средњег раста, витак али  широких рамена, складно 

грађен, има идеалан  однос делова тела. Има врло складно грађених 

тела, али на њима се налази насађена глава која квари утисак. Глава 

Владе Величковића са врло правилним и лепим лицем, изнад кога се 

уздиже плава коса, хармонично се уклапа у једну целину са телом. 

Личио би на америчке супермене из стрипова за децу, само да је мало 

виши?. Он је лепо обучен, ухрањен, упада у очи као момак из 

добростојеће породице.  

 

Ко су му родитељи, чиме се баве?  

 

Влада има девојку црнокосу лепотицу, стално су заједно. Чух да је њен 

отац био негде службено у Латинској Америци. 

 

Рекли су ми неки другови да је Влада предан сликарству и цртању. 

 

 

 30 септембар 1954 године. Нове школске другарице.    

 

Претходног врло топлог дана за почетак октобра, сам веслао са 

друговима из краја, Дунавом од Аде Хује, око Ратног острва, па Савом 

све до Аде Циганлије, и натраг.  

 

Цело лето сам провео на Дрини, у међувремену сам био и на 

београдским плажама, срете ме на Бајлоновој пијаци друг из разреда 

Душан Стефановић Гамба:'' Сав си црвен као Индијанац'', ове његове 

речи ми звуче као важна порука, чини ми се да је он тајанствен, и 

политички значајан ученик?.   

 

Растежем федере сваки дан, мишићи нарастају. 

 

Када долазим у школу облачим као снег белу кошуљу кратких рукава.'' 

Баш си лепо преплануо'', рече  ми  Весна Холбус. '' Весна, да ли ме се 

сећаш, ишли смо у исти четврти разред у земунској гимназији''? '' 

Нешто не могу да се сетим'',  знам да глуми, сујета јој не дозвољава да 

призна да ме се сећа.'' Твоја сестра је Маја, она се забављала са 

Циповом ( Николом Мицкићем, том 1), он је био бубњар у оркестру са 



104 

 

мојим братом''?. Она се као присећа, наједном ће:'' А, сада се сећам, 

шта ради твој брат Бора''? 

 

Још једну моју нову школску другарицу, сетих је се, знам  од раније, 

ње се сећам из Ниша. Она је висока и мршава, изразита црнка, има 

интелигентно лице и оштре црте лица, чух њено име: Мирјана 

Исаиловић. Па да то је она, њена породица је када смо били у Нишу 

становала у суседној згради у Соколској улици, тамо иза зградурине 

Дома ЈНА, отац јој је био војни лекар. 

 

 '' Миро, јеси ли живела у Нишу?'',  запитах је једном на малом одмору. 

Она помало охоло, тако ми се можда учини, промрља нешто што 

нисам разумео. У Нишу сам као дечак из суседства у пролазу измењао 

са њом понеку реч,  једном смо заједно носили скије изнад тараба 

наше куће затрпане снежним сметовима, ишли  смо да се скијамо на 

Светониколском брду, тада је са мном весело разговарала, ја сам тада 

био  најбољи ђак, самоуверен, али сам запажао у њеним очима још 

тада у Нишу искрицу неке резервисаности - па наш стан је био 

истинска страћара према тадашњем стану њене породице. То ме је 

заболело, али сам се зарекао да ћу бити лукав, правићу се да то нисам 

приметио, преко тога ћу прећи.  

 

Временом смо се Мира Исаиловић и ја ипак сетили свега, и постали 

добри школски другови. 

 

Мира Симоновић је лепушкаста, има интелигентне црте лица, подсећа 

ме на младе докторке што их виђам у кругу болница, она ми се чини 

као зрелија од осталих другарица из одељења, као да чува неку своју 

тајну. 

 

  

1 октобар 1954 године. Данило Крстајић долази са оцем у наш 

стан.  

  

У предвечерје ведрог октобарског дана отац бану на врата нашег стана 

у улици генерала Махина број 12 код Дунав станице, придржава руком 

неког збуњеног човека, који скоро да се тетура:” Познајеш ли га 

Зоро?”, тата се смешкајући радосно представи мами повисоког 

скрушеног мршавка; новопридошли је мало погрбљен као што су 

обично  од седења погрбљени неки моји професори. Мама га учтиво 

погледа, мучи се, не може да га се сети, али то дискретно прикрива. 
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Сви гледамо учтиво човека који је са оцем ушао у наш стан, стојимо 

спремни да се са њим рукујемо.  

 

Мама се досети, учтиво прозбори:” Господин Крстајић, официр из 

Крушевца!”.( Видети том 1). 

 

” Јесам!”, рече он скоро војнички, гласно отсечно просто се исправи, 

као да хоће да салутира. Али му је глас био некако слабашан. Тек тада 

из магле прохујалих година изрони лик снажног и мужевног официра 

који се дружио са оцем у Крушевцу, који је био тако мио са мном, 

учио ме, давао ми мудре савете: ''Учити, учити и само учити'' Тада је 

био снажан и одлучан, чврст као стена, сада је постаран, оронуо, блед, 

испод очију висе млитави дубоки мудри подочњаци, у рукама држи 

некакву торбицу, како неки кажу јанџик, пуну докумената и свежњева 

листова који из ње вире, на неким се виде плави штамбиљи. Поче 

дрхтавим рукама да вади документа и да их показује оцу. 

  

Не само да смо се пренеразили, већ и престрашили када смо сазнали, 

да је због нечега провео три годние на робији на озлоглашеном Голом 

Отоку. Да то је била његова мајка... она жена коју смо срели у 

Угриновачкој улици када смо дошли у Земун 1951. године,  са унуком 

у наручју, да, она нам је тада нешто спомињала његове неприлике-

присећам се као из измаглице 8 том 1). Родитељи пребледели, ћутке 

слушају. Па неће никога без разлога да држе три године на робији?, 

питам се. Ипак, мора да постоји неки разлог?  

 

Данило пиљи у нас очима без жара, видим да га је притисла велика 

невоља, зачу се његов утихнут и животности испражњене глас, некада 

је то био глас мужевног снажног човека:” Невин сам робијао три 

године на Голом Отоку као информбировац! Лукави Латини, отеше 

нам Трст на превару, завадише нас са Русима 1948, да смо остали са 

СССР-ом, не би нам сада могли отимати Трст, ама преварили и 

Совјете?”, подиже руку високо држећи у њој неки документ са 

бројевима и звездом петокраком, прочитах хитро, писало је  ” Војно 

тужилаштво ЈНА одбило је 28. септембра жалбу. ”  

 

Сетих се страдања Бошка Томића, и он је имао обичај да упозорава да 

су њега прогонили Аустроугари и Немци, и Тито, и Совјети. Слично је 

било и са четничким војводом Јездимиром Дангићем. ( том 1) 

 

Србе изгледа нико не воли? Неки су тврдили да неко завађа Словене 

међусобно? Да ли је то тачно? Ја сам млад, не знам.  
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Када год озлојеђени Данило начне узбуђен, неку нову политичку тему, 

родитељи би покушавали да га смире, кажу му да ће бити боље. Према 

њему су се односили са уважавањем, али у исто време са скривеном 

искреном тугом, поготову јер не виде стварну могућност како би 

могли да га подрже, нити да му било како помогну.. Можда им он 

делује као чудак који ''исправља криве Дрине'', можда им личи на 

слугу Јернеја који иде од шалтера до шалтера тражећи правицу које 

нема?. Иво Андрић је имао сличан лик кмета Симана,  а сетих се намах 

и Давида Штрпца.  

 

Писну прегласно локомотива са оближњих шина тамо ка Дунав 

станици, као да је љута као рис, одавно није тако јаросно засвирала.  

 

Овај писак ме врати у пределе којима сам раније путовао и градове у 

којима смо живели. Испред мене у Крушевцу стоји људина, сјајан 

официр, изронио из далеке прошлости ( видети том 1). А сада је пред 

нама тај исти овако понижен и смрвљен? О чему се ради? Где му је 

униформа? Његове  еполете су биле сјактеће галаксије на раменима. 

Сада му висе онемоћала рамена у излизаном жућкастом отрцаном  

сакоу. Не, није он стар по годинама, он је подоста млађи од оца, а сада 

изгледа као неки оронули  чика?. А у Крушевцу пуцао од снаге, била 

му се затегла сива официрска униформа на плећима, хтела је да се 

распара?.  

 

Мама донесе послужење, отац га запита како му је породица?. Данило 

блед као крпа, подиже руку да нешто проговори, укочи му се рука на 

столици, прсти дрхте, једва промукло прошапута, као да је пред нама 

неки други човек:'' Све пуче, брак, породица, официри КОС-а ми 

растурише породицу''. Онда стави руке на сто, хоће да се смири, 

принесе шољицу кафе устима: заћути, поче да зури у сто, па погледа у 

нас.  Окрете ми се веселији:” Порасто си, момак изџикљо, окрућо!”   

 

Да га мало орасположим, испричах му причу школског друга из 

Бежаније о дођошима Црногорцима, Босанцима и Крајишницима, који 

дувају да угасе електричну сијалицу, цепају клавир и паркет да наложе 

ватру. Он ме погледа озбиљно, усправи се, окрете ми се беоњачама, 

смогну  снаге љутит:” У Војводини наши тамошњи вековни 

непријатељи завађају Србе староседеоце и дођоше, међусобно, 

ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ, извараше нас недорасле на сваком кораку!” 
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Није ми јасно ко нас то завађа, како, зашто, као да смо ми будале, 

хтедох да га упитам?. Али мајка кратко рече да идем да се играм са 

друговима.  

  

Закључујем да је Данило Крстајић необичан човек, да има велики 

смисао за правду, да је врло борбен и упоран. То је карактерна особина 

наших људи са ових простора.  

                                                                                                             

  

26.октобар 1954. године. Студент звани Лав, или Монтгомери. 

 

Један од Бориних другова је студент из  Н…негде са Југа, зову га 

Монтгомери, због тога што поносно носи нов мантил монтгомери, који 

је сада у моди, многи не могу да приуште новца да га купе. Неки га 

зову и ''ЛАВ'', због као четка густе врло високо уздигнуте гривне од 

плаве чекињасте косе, која му се уздиже у вис, као још једна глава 

усађена на снажном телу младог мушкарца, као код цара свих 

животиња-лава.  

 

Нарочито је близак са мудрим Миком Сојком, вероватн зато јер је и 

Мика по оцу јужњак, чини ми се да их зближава и подударност 

темперамената?  

 

Монтгомери Лав има обичај да иде на Ново гробље јер, на сахранама и 

парастосима сродници покојника на ивицама гробова остављају 

колаче, гибанице, пића, свакојаке ђаконије, што је за њега била 

прилика  да се погладан наједе. 

 

Понекад би пре одласка на гробље долазио под прозор нашег стана, 

сав насмејан, чини ми се радостан,  узвикивао би  ми јужњачки 

нагласком:'' Громби млађи'', тако су ме звали по старијем брату, који је 

имао надимак „Громби“, зато што је носио зимски капут од материјала 

громбија, ''данас су задушнице, биће клопе, `ајде са мном!''.  

 

Једном је код Мике Сојке, док је Микина мајка изашла за часак, 

зграбио предамном, пиле из узаврелог лонца, разчеречио га, и пojeo у 

сласт скоро цело, врло гласно мљацкајући.   

 

Он се стално жалио да су неки моћни људи одузели његовом оцу 

апотеку. Нико га није узимао озбиљно, није деловао убедљиво, врло 

могуће да  је то истина? Али начни на који је он то причао је био 

помало неозбиљан, скоро комичан, те је тако умањивао убедљивост? 
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Запитах га једном ко му је одузео имовину, када, зашто? Поче да се 

бенави, као да се шали.  

 

Вероватно је то истина што он каже, али начин на који је представљао 

своју неприлику, није на свом месту?.  

 

Дакле, нису најважније чињенице, него и начин како се представљају. 

  

Мома по толико пута понавља причу како се ујутри буди мамуран. 

Оли студент из Ниша му подвикну весело:'' Нема бре Магарац падежи 

у Ниш!'' Срба Митровић ( том 1)стално као вергл понавља стихове 

Десанке Максимовић:'' Било је то у земљи сељака на брдовитом 

Балкану.''. Мома је чини ми се као и Мика Динић том 1) из породице 

два различита менталитета, динараца и јужњака?. Уме да буде строг, 

заповеднички, а онда се развесели и претвори у шаљивџију, у правог 

шерета. 

  

Југославија се определила за самоуправљање; радио и новине грме 

како је наша земља завела најхуманији и најправичнји друштвени 

систем у свету. Долазе стране делегације које хвале поштовање 

људских права у нашој земљи, кажу да је стање у затворима на нивоу 

америчких затвора, по највишим међународним стандардима.  

 

То хваљење схватам као велику подршку Маршалу Титу, КПЈ и целом 

државном поретку. Па логично, нисмо више са СССР-ом, па нас онда 

подржавају.  

 

Много што шта не разумем?. Зашто би ми, мала сиромашна балканска 

земља опустошена ратовима и вековним страним владавинама, сада 

наједном постајали најнапреднији у свету, да  заводимо најсавршеније 

друштвене реформе, зашто то не раде друге богатије земље? Чему 

толика халабука око наше земље? Још више ме збуњује што нас Запад 

подржава, а наша држава се повремено изјашњава против Запада, 

подржавајући поједине антизападне струје? Неки овде отворено грде 

Запад, и ником ништа? 

 

Чујем повремено  скоро отворене симпатије за СССР, а овамо смо 

званично против СССР-а? Није ми јасно, несретници који су годинама 

били на робији као информбировци, присталице СССР-а, сада иако су 

на слободи, и даље су под присмотром и обесправљивани?. Не само 

Данило Крстајић, знам још неке жртве информбировских чистки, они 
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и њихови сродници, сви дан данас доживљавају неприлике, иако су 

сада на формалној слободи?.  

 

А овамо се такорећи на сваком кораку чују од неких других 

хвалоспеви Совјетском Савезу, њих нико их не дира, никад нису били 

на робији, слободни су.  

 

Откуд та селективност?  

 

Запад нас хвали, кује у звезде, а овде није све баш тако лепо?. О чему 

се то ради? Вероватно то чине из страха да се не приближимо СССР-у?  

 

 

1 децембар 1954 године. Хладни рат. 

 

У новинама стално нова реч: ХЛАДНИ РАТ. Колико схватам то није 

прави  рат, него мирнодопско надметање између два блока, пре свега 

између САД и СССР-а, то је звецкање атомским оружјем, ширење 

утицаја на друге земље?. А био је и врући Корејски рат? Западне 

земље губе колоније.  

 

Сада се нешто кува у Вијетнаму, почео је рат Алжираца за 

независност. Које су то снаге у Америци које су осудиле Жозефа 

Маккартија за наводну демагогију? Па он упозорава на стварну 

совјетску опасност? Али и СССР се осећа угрожен од Америке?. Не 

разумем зашто Маккарти оптужује Јевреје, какве везе они имају са 

Москвом? Па Јевреји напуштају СССР? Откуд таква моћ Кини, 

подржала је Северну Кореју, окупирала Тибет, подржава бивше 

француске колоније у Индокини да се ослободе?. 

 

 

Децембар 1954 године. Весна кроз кључаоницу врата између два 

одељења. 

  

Чаролија сусрета са Весном у ходнику  се понављала из дана у дан. 

Сада једва чекам да уђем у зграду школе, да се попнем  у  учионицу. 

Мој живот је добио нови смисао.  

 

Открио сам да Весну могу гледати кроз кључаоницу, приближавао бих 

се када немам час вратима њене учионице, препознавао бих кроз 

прорез кључаонице за време часа њене усне у облику ружиног цвета, 

прошаране као снег белим правилним низом зуба, ни мале, ни велике, 



110 

 

баш онакве какве треба да буду,  можда су биле врло мало 

накарминисане; иако је то било врло дискретно, то уопште није ни 

било потребно?.  

 

Како је она достојанствена, израз лица јој је смирен, глава поносно 

уздигнута, али  без имало уображености и сујете. Она је врло скромна, 

поврх свега лепо васпитана и учтива девојка. Нешто је говорила, 

нисам никад могао ни помислити да усне девојке могу бити тако 

дражесне када се скупљају у речи, зуби се претварају у симфонију 

белине, усне су поигравале врло женствено, није било ничега 

фриволног или неодмереног, него је само на једноставан и спонтан 

начин испољавала своју отмену индивидуалност, необичну посебност 

младе привлачне девојке?. Личи на америчке глумице, лепа је, мудра и 

отмена. 

 

Откуд Весни овакви префињеност и отменост? Вероватно је то 

наследила од родитеља.? Она је по мајци из руске племићке породице. 

Из породице је врхунских интелектуалаца, добила је добро домаће 

васпитање. 

  

То са њом је платонска љубав која траје, не јењава, напротив постаје 

све интензивнија, без иједног приближавања, без иједне речи, без 

директног сусрета.  

 

Али ја ипак идем на игранке. Тамо на њу заборавим. 

  

Постепено изађе из дубине  подсвести на површину свести, сазнање да 

када сам са Весном у  мислима  или погледима, да ја у том моменту 

нисам више садашњи просечни ђак Прве београдске гуимназије. У 

таквим моментима ја постајем онај одликаш из Житковца, Крушевца и 

Ниша, омиљен међу друговима.  

 

Моји мишићи наочиглед целог разреда на часовима фискултуре су 

постали препознатљиво увећани, другови из разреда би ме сада 

посматрали знатижељнои ас уважавањем, откуд сада наједном то? 

 

Почињем да учим мало више него раније, осећам нову снагу која 

надолази. А Весна изгледа да запажа промену, гледа ме тереперавим 

очима са растојања, чини ми се задивљено? Весна све схвата, све 

разуме, она препознаје праве вредности, за разлику од оних површних 

и поводљивих, који се поводе  за клишеима наметнутим од лаковерне 

околине.  
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Да ли се све ово мени само чини? Можда она не види мене као што ја 

видим њу? По ко зна који пут се питам: можда је све ово са Весном 

моја чиста уобразиља?  

 

 

 24 децембар 1954. године. Милован Ђилас у затвору. 

Због интервуја америчким новинама, Ђилас је поново осуђен, овога 

пута  на условну казну затвора- бруји цео Београд. У новинама је 

његова слика, једва га препознах: блене неки бедник сав смушен и 

испијен.  

''Ђиласа оставила пре две године жена'', рече на одмору сажаљиво 

Света Ћук.  

'' Чачка тамо где не треба, ко није послушан жена му се прокурва, то 

треба да зна самозванац цар Ђидо'',  засмеја се грохотом Зидаревић . 

1954 година. Раденко и Јела Пуцаревић добили другог сина.  

Надели детету име Стјепан. Раденко је сав сретан, Јела Стјепанова 

мајка радосна држи малу бебу у наручју. Долазе суседи, рођаци, само 

куљају на врата, насмејани су, распричаше се, загаламише, куцкају се 

чашицама шљиве и џане, наздрављали су за срећу детета,  док би 

мезетили суво месо.   

 

Иако је Раденко занатлија, ковач, често се питам колико је он мудар? 

Постао би угледан научник да су га послали на школе?.  

 

Да ли сви мудри људи обавезно остваре своје потенцијале? Да ли су 

успешни најмудрији? Како се то одиграва да неки успеју, а други  не 

успеју?  

 

”Време лети. За време рата слушали смо Радио Лондон и Слободну 

Европу, бијо радијо на батерије код попа Миладина Рачића, одемо у 

брдо у Рујевац, да нас Немци не могу видјети'', воли Раденко да се 

присећа. Јела, Раденкова супруга је као што је раније приповедано, 

кћерка познатог домаћина из Велике Реке, Јефте Мићића, рођака наше  

бабе Бојке. Јевто је разуман човек. Гледам га док се пење полако уз 

сокак наше куће у Узовници, држећи сиву углачану шајкачу у десној 
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руци, преко леђа му укрштени ремени шарене торбе, на мудром му 

лицу поиграва драг осмех. 

  

  

19 јануар 1955 године. Чича Милорад Томић, гуслар. 
 

Сутра је наша Крсна слава Свети Јован. Деда Велизар и баба Бојка су 

поставили у кујни земљаног пода дуге столове, са обе стране стоје 

поређане дуге дрвене клупе. Очекују за славу доста гостију. 

Уобичајило се да увече пред славу дође дедин рођак Милорад Томић ( 

том 1) са гуслама, чудесним инструментом још чудеснијег звука; не 

знам зашто, када год би чулио гусле и глас деде Милорада, сви би се 

најежили. Тако већина становника овог дела Србије доживљава звук 

овог чувеног српског националног ниструмента. А то нисам запазио ни 

у Београду, ни и Јужној Србији?. Па, ово је динарска Србија, ово је 

постојбина чувене Дринске дивизије. 

 

Деда Милорад Томић је Солунац, има седу косу, дуги бркови се 

надвили ка образима. Он је познат у околини, и шире, као народни 

гуслар. Живи са бројном породицом на једној заравни усеченој у 

стрмом брду. Заселак Томићи је у  ували, тамо изнад косе што се 

окомито спушта ка Крсмановића гробљу које је поред пута, изнад саме 

Дрине. Није лако сићи одозго, још је напорније  испети се горе. Када 

се силази низ каменито брдо Ушће, пуца незабораван поглед на Дрину, 

босанске гудуре и сликовито ушће речице Грачанице у Дрину, 

недалеко од мостића на овој речици. 

 

Смркну се, паде мркла ноћ. Залаја пас хидра, неко се зачу пред 

вратима, као да лупа ногама да отресе снег, врата се широм отворише, 

као да их покрену промаја?. Бану деда Милорад, заједно са њим дуну 

мећава у кујну, он се сав бели од снега, на одећи и на обрвама му висе 

мале леденице. 

  

Све се очи окретоше њему као по команди. Поскочише два момчића, 

метлом му очистише снег, поскидаше пешкиром леденице са обрва, 

ставише одећу близу шпорета да се одледи и суши.  

 

Деда Милорад тек тада седе, баба Бојка га послужи  врућим чајем и 

ракијом.  

 

Деда Милорад је држао у једној руци гусле, у другој гудало и запаљен 

луч ( који му је осветљавао пут кроз мрклу ноћ ), онда  затрља лучем 
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по земљаном поду кујне да га угаси, одложи свој инструмент на клупу 

поред себе. Послужише га  врућом вареником и кафом. Он отпи, 

живну, развесели се. Извади пажљиво из џепа кутијицу лоја, гурну у 

њу парченце овчије коже, поче да маже гудало. Заструга  гудалом по 

струнама полако, да проба. Зачу се необичан звук, каквог нигде нема. 

Шта то има у томе чудном звуку што тако на нас делује и доводи нас у 

екстазу?  

  

Деда Велизар у паузи опет објасни нама млађима, као толико пута 

досада, да су Томићи настали од Крсмановића ( том 1)..  

 

Азбуковчани и Подрњици знаји сви  наизуст свој родослов, и њиме се 

поносе.  У Јужној Србији ово нисам запазио.  

 

Деда Милорад одложи гусле, види се, хоће нешто важио да саопшти, 

сви ућуташе:'' Јесу Томићи постали од Крсмановића, давно то бијаше. 

Прођох Албанију, Видо, Крф, банусмо у Солун, бијах више пута 

рањаван, опоравише нас. Где год макнем, свугде моја пушка и  моје 

гусле, бодрим војску. Ваљале су ми гусле у рату више него ли 

неколико топова, кад Швабе зачују моје гусле из нашег рова, бацају 

пушке, бјеже главом без обзира.“ 

  

“Чича Милораде, испричајде како оно бијаше кад гром уби стрину 

Томанију?''  салети га Драгољуб. 

  

Деда Милорад нас погледа испод ока узбуђено:” Бијаше оно пред сам 

онај рат, кад  ми гром уби жену Томанију, остаде троје сирочади, одох 

у рат, дјеца осташе сама. После битке на Колубари дадоше ми допуст, 

дођох кући, ожених се Видом Ковачевић, окасним ти ја, мене 

прогласише у јединици дезертером, оће да ме стрељају. Затражише 

моју посмртну жељу, ја узмем гусле и опевам како ми гром уби жену, 

остадоше дјеца сама. Мене ослободише смртне казне. Знали моји 

официри и војници из састава моје гусле, када ти ја у рову загудим, 

Швабо само претрне у његовом рову. Из све снаге јурне Дринска 

дивизија, а Швабо само клоне и зажди у бијег!“ 

  

 

Гусле 

 

 

Присутни загаламше, сви моле деда 

Милорада да на гуслама опева своју 
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несрећу. Он узе полако гусле у леву руку, гудало у десну, загуди 

гудало, деда Милорад запева промуклим гласом из грла кроз нос: 

  

Гром загрми на Малу Марију 

па ми уби жену Томанију. 

Осташе ми троје сирочади,  

Да их село са хлебом нарани . 

Ја ударих кључе у бинију, 

и отидох на борбену линију.  

  

Знам да је деда Милорад као познати гуслар после Првог светског рата 

учествовао на зборовима гуслара у Београду, Нишу и Сарајеву, где је 

био међу првонаграђенима, а на Вуковом сабору у Тршићу 1933. 

године добио је прву награду међу свим гусларима Краљевине 

Југославије, са образложењем  да му је награда додељена  за 

оригиналност стила певања. 

  

Деда Милорад задовољан опет узе гусле у руке: :  

 

Гусле моје сиве ластавице, 

ево дође гуслар с‟Узовнице. 

Доста ли сам препатио мука, 

А до дома Караџића Вука. 

  

А то ми је сва из срца жеља,  

да посетим српског учитеља.  

Да споменем Даничића Ђуру,  

Што основа писмену културу. 

 

 

 

20 јануар 1955 године. Промењен назив наше школе у ''Гимназија 

МОША ПИЈАДЕ''. 

 

Наша Прва београдска гимназија је променила име у ''Гимназија Моша 

Пијаде''.. Моша Пијаде је за мене одувек другачији од осталих наших 

политичких руководиоца. Више личи на разумног професора 

универзитета, него ли на надменог и строгог бирократу. 

 

То је био свечан догађај. Дошли су новинари, сликали су школу, 

професоре, ђаке. Изађе слика у новинама: група ученика и ученица, 
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изненађен, у првом плану препознах Весну у средини међу њеним 

другарицама.  

 

 

24 јануар 1955. године. Омиљена српска народна  песма.. 

 

Српске народне песме  су оне праве, које долазе из дубине душе, оне 

су искрене и надахнуте.  Песму ''`АЈД ИДЕМО РАДО, `АЈД ИДЕМО 

ДУШО, `АЈД ИДЕМО БЕЛА РАДО, БЕЛО ЦВЕЋЕ БРАТИ'', пева 

Радмила Димић, са великим оркестром Радио Београда под 

руководством Властимира Павловића Царевца.  

 

 

Фебруар 1955 године. Умро Мишо Беатовић. 

  

Мама иде повремено у посете ујки Влади Беатовићу ( том 1), стално 

доноси тужне вести. Ја се увек сетим кад смо дошли из Крушевца 1947 

године да одведемо сестру Наду у Дечију клинику у Београду, да смо 

тада посетили ујка Владу и ујну Радојку, тамо у Карађорђевој улици 

близу Железничке станице. Тада је  ујко Владо био болестан, лежао је 

испружен на кревету, у рукама је држао Ајфелову кулу коју је правио 

за неког страног дипломату. Он је тада тихим измореним гласом 

описивао како су га прогонили Немци за време рата, а потом ова власт 

када је дошла 1945 године.  

 

Опет конфузија: како да га прогоне Немци, и ова власт која се борила 

против Немаца? 

 

Ујко Владо већ дуже времена болује од туберкулозе, оболео је од исте 

болести и његов син Мишо.  

 

Тетка Мира Лазаревић дође на врата, кроз сузе саопшти да је данас 

умро Владин син Мишо, имао је само 20 година. Сахрана је 

прекосутра. 

 
 

Март 1955 године. Циркус Адрија .  

  

Циркус АДРИЈА се налази у Карађорђевом парку. Седим у партеру у 

шестом реду , седиште број 4. Овај циркус је некада био постављан у 

парку Ташмајдан. Пре неку годину када смо се вратили са летовања у 
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Узовници, тата нам је причао чежњиво да је ишао у Циркус на 

Ташмајдану. ''Он је једва сачекао да одемо у Узовницу, да остане сам'', 

казала је мама тужно. Тата је ћутао. Овакве мамине речи у мени би 

могле на први поглед стварати  лошу слику о оцу, да он иде тамо када 

ми нисмо у Београду, да седи по кафанама, уместо код своје куће?. 

Ипак, схватих да би такав утисак био пребрз, да никако не стоји. Отац 

је првенствено био привржен породици. 

 

На ову циркуску представу сам ушао без карте, увела ме рођака из 

Узовнице Слоба Тешић, она је била запослена на благајни циркуса као 

продавачица улазница, док ме је уводила кроз споредан службени 

улаз, промакоше гутачи ватре који увежбавају њихову следеће тачку, 

заурликаше слонови, реже тигрови, пресрете нас италијански кловн, 

скоро ме одгурну у страну, закикотавши се. Да није хомосексуалац?   

 

Спазих да тачно изнад мене седе у првом реду на балкону Ђокица 

Богдановић и Сида Коен ( том 1), божански млади и лепи, старији 

људи и жене их загледају радосно.  

 

 

5 март 1955 године. Лажна представа о себи у тешким временима. 

 

Недавно у Луна парку на Дорћолу, код фудбалског игралишта 

Басково, наиђох на дечкића како се љуља у чамцу, он ми рече 

молећиво:" Чико, заљуљај ме ! "  Замало да почнем да уображавам да 

сам остарио, иако имам само 17 година?. 

 

Колико смо ми несигурни у проценама самих себе? Читао сам о 

психологији старења, знање помаже у прилагођавању на старосне 

промене. А како ја то старим? А шта рећи за оца и мајку? Тата 

повремено тако делује снуждено, чини ми се да управо он размишља о 

годинама?.  

 

Али ја мислим да ћу живети вечито,  да никад неће остарити и умрети. 

 

У проласку испред посластичарнице у Сремској улици наиђоше две 

девојке једна за другом, прва ме погледа љубопитљиво, учини ми се 

задивљено? Онда одмах иза ње наиђе друга, изви врат у правцу мене, 

као да гледа у неко необично мушко биће, као да сам аполон?.  

 

Ови погледи су ме бацили у размишљање, ја сам приземљен, нисам у 

облацима, трудим се да објективно процењујем стварност, друге, и 
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себе самога. Као да те девојке то намерно чине, да се уобразим, да 

помислим како сам изузетно заводљив? Ко би оне могле бити? Зашто 

би то оне желеле да учине? Закључих да ми се то само тако учинило! 

 

А тек један фотограф, он је посебна прича, причало се да млати велику 

лову, да ради за мурију. Његов син је долазио повремено на тренинге у 

Рвачки клуб Црвена звезда, понекад смо нас двојица до у бескрај 

шетали  Кнез Михајловом улицом. Он ми је једном у поверењу 

испричао да његов отац ужива да поједине личности на фотографијама 

улепшава, или обратно, да их поружни. ''Воли ћале да некога 

„подјебе“, ужива у томе да зајебава људе, да некога улепша, другога да 

наружи, да се погрешно виде, има он и користи од тога, вежи коња где 

ти газда каже'',  закикота се овај мој друг док смо у биоскопу „Јадран“ 

чекали да почне филм у коме је играо Џемс Дин. '' Ни свиђа ми се 

никако Џемс Дин, нешто мути воду'', опет ме он изненади.  

 

Познајем мајку једног мога друга, он и ја смо понекад код њега 

растезали федере. Његов отац је професор филозофије, неки сипљиви 

чикица, стално је утучен, пуши непрестано, пред њим стално стоји 

огромна велика мусава шоља препуна као гар црне кафе, он је бео у 

лицу као зид,  има црне дубоке подочњаке, знам да је  патио од јаке 

несанице. Нешто га страшно брине?. Он није крио да не подноси 

''комуњаре''.  Његова мајка је била десетак година млађа од оца. Она 

једном наиђе сва зајапурена из фотографске радње, извади победнички 

слику из ташне, гурну је љутито своме мужу пркосно под нос:” Видиш 

ли ти матори кешо каква сам ја лепотица, а какав си ти шоња, габоре, 

ниједна жена ти не би ни орах узела из руке!.”  Даде и нама слику да 

погледамо. Загледах слику, па то није она, толико је улепшана, испала 

лепотица, двадесет година млађа, сва испеглана, нигде боре, очи 

сијају.   

 

Откуд  ово? Или ми се само учинило? Да није била код фотографа, оца 

мога друга, што улепшава  слике? 

 

Неке моје другарице из гимназије су због нечега биле кивне на 

другарицу Марију, изгледа да је неке њене сујетне другарице 

неодмерено повредила несмотреним речима?  

 

Одлучиле су да јој се освете. 

 

Једној од њих отац је био професор психологије, чуле су од њега за 

некакав  психо-социјални експеримент, хтеле су да га примене на 
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сиротој Марији. Знале су сва места и прилике када се Марија 

појављује, па су се онда договориле са друштвом, да јој, где год дође, 

пошаљу лажни одсјај '' главне''. Да је  гледају задивљено, да јој се 

усхићено обраћају, да јој дају  незаслужене комплименте, да је 

позивају на дружења, као да је она права лепотица и врло популарна 

девојка? 

 

Настало је вишемесечно истинско утркивање пакосника и пакосница, 

ко ће више и лукавије да сиротој Марији пошаље лажни сигнал о њој 

самој. Чак су јој и на тестовима нителигенције дали значајно увећане 

резултате.  

 

Ова добро изрежирана превара је трајала неколико месеци. Сви су 

почели да запажају да се Марија променила, дигла нос, уобразила се, 

почела је да се понаша као истинска звезда, као да је права лепотица?. 

А у свему је била сасвим просечна.  

 

Како је живот ужасно сив и тегобан онима који су обични, просечни? 

 

У холовима појединих београдских кафана и биоскопа се налазе 

огледала, запазио сам да поједина од њих мењају стварни изглед, нека 

увећавају, док друга умањују, искриве, дају лажну слику. А одмах да 

кажем да моји другови јако воле да се огледају, нарочито лети када 

носе мајице, да виде напете  мишиће,  снажна  рамена, неки су прави 

раменци, имају широка рамена као офингере за одела.  

 

Уживао сам повремено из прикрајка проучвајући како се пролазници 

понашају пред огледалима' 

 

Момци би почињали да се прсе пред огледалима , да се напињу, да 

праве свакојаке гримасе. А тек девојке, како се оне загледају, напућиле 

би мазно усне да се накарминишу,  шминкају се затежући лице, увијају 

се, праве невероватно смешне и забавне гримасе. За неке од њих нисам 

могао да поверујем да умеју бити тако површне, увек сам мислио да су 

врло озбиљне и достојанствене. А овамо, најобичније лујке. 

 

Јова и Воја, моји другови из Кнез Михајлове, установили су, случајно 

се огледајући на Теразијама, одмах тамо поред Хотела ''Балкан'',  да 

има једно велико огледало које гледа на најпрометнију улицу 

Београда, сваки час би се понеко зауставио, погледнуо се, загледао се. 

Ови моји знатижељни другари су случајно открили нешто друго: ово 

огледало је било необично, шупље, када би се стало у хаустор иза 
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огледала, онда би се кроз огледало могли видети они који се огледају 

са улице, а да они који  се огледају нису свесни да их са унутрашње 

стране неко може посматрати? Смислише обесни дугари, врло 

оригиналну и занимљиву шалу са тим огледалом која постаде  наша 

омиљена забава. Да се сакријемо иза шупљег огледала и да 

анализирамо оне који се огледају. То смо чинили дуго времена, и у 

топлим, и у  хладним месецима  године.   

 

Наиђе млада девојка, стане пред огледало, гледа се самодопадљиво, 

гледа у себе као да је гледа привлачан младић; а друга мало пунија, 

само рукама брзо подигне грудњак, или  затегне сукњу изнад бутина, 

неке пак би навлачиле одећу, карминишући се са свим могућим 

потезима и гримасама; младићи су, пак,  мало другачији. Наиђу и 

загледају мишиће, напну се као паунови, задигну мишићаве руке да 

виде своје потпазушне и ручне мишиће.  

 

Док смо љубопитљиво посматрали још увек врло привлачну скоро 

средовечну жену, како застаде нехајно пред огледалом, која брзо 

извади кармин, изви се увијајући лице и очи у свакојаке гримасе, које 

би излудиле већину мушкараца, гледајући себе самозаљубљено, 

истури нагло раскошну ногу зреле жене, задиже сукњу, показујући 

своју ногу самој себи и својим сјактавим успаљеним очима, коју 

оргастично  помилова шаком од стопала до препона. Жене су 

подсвесно лезбејке помислих, не, исправих самог себе, оне замишљају 

да их милује љубавник?.  

 

Деси се нешто неочекивано “Склоните се, бежите!“,  скоро да крикну 

успаничени мршавко Бане  ”то је моја кева!” Стао је са стане, покрио 

лице шакама понижен и повређен.  

 

Зашто зове мајку кева, он је не поштује. Она је за њега мама, а не 

кева?. 

 

Размишљајући о понашању пролазнка пред огледалом, мени изгледа 

да  људи постају онакви какви јесу, управо онда када мисле да их нико 

не види. Или када се напију. Неки када се наводно шале, уствари кроз 

шалу говоре оно што стварно мисле, али не говоре када су озбиљни. 

 

Уствари, размишљам, људе треба освешћивати и просвећивати, када 

би неко могао све ово да сними што чине поједини од њих пред 

огледалима, па да им те карикатуре од њих покаже?. Многи би се од 

њих постидели и освестили, постали зрелији. Истина уме страховито 
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да повреди, али зато треба да делује освешћујуће, да људи исправе 

своје понашање. 

 

Ја сам за Банетову мајку увек мислио да је врло привлачна жена, али 

да је озбиљна мајка од нтегритета, а сада видех пред собом неку другу 

жену, детињасту, неозбиљну.  

 

„Човек је несавршен“, рекох Бећи. ''Живот је такав, чупав и длакав'', 

Бећа кратко удари тачку на ова тужна размишља. 

 

Увиђам колико је у овим необичним временима тешко имати исправну 

представу о себи, колико је тешко сачувати свој идентитет?.  

 

Нисам никаква звезда, ово су чудна времена, није лако сачувати 

објективну представу о себи?. Или је овако било одувек на овим 

просторима? Или су људи свугде широм планете такви, несавршени?  

 

 

6 март 1955 године. Пера Звезда. 

 

Нешто се приближава од Зеленог венца ка врху Сремске улице где ова 

улица излази пред Палату Албанију, људи се брзо склањају у страну, 

отуд иде висок снажан, средовечан црномањаст човек, због нечега 

разгоропађен, са грчем опаког неразумног заноса на лицу, држи у левој 

уздигнутој руци свежањ  фудбалских лопти, као што деца на 

Калемегдану држе балоне. Брзо ходајући дугим корацима, из све снаге 

десном руком удара бесно лоптом у бетон  јаросно узвикујући:'' 

Звезда, звезда''. Тротоар одјекује од снажних удараца лопти, чини се да 

све пршти тамо куда он прође. 

 

Обесни момци  у пролазу удаљавајући се убрзаним корацима 

закикоташе се са пристојног растојања добацујући тихо, 

подсмешљиво, скоро шапућући, да их разбеснели шетач ипак не чује:'' 

Пера Звезда''.  

 

Улична београдска светина жељна забаве зна добро да је он 

мирољубив, да није агресиван. Перу „Звезду“ добро знају становници 

централних београдских улица, и они који се неким поводом нађу у 

центру града, он се са фудбалским лоптама појављује обично када  је 

лепо време, и то у улицама између Славије и Калемегдана.   
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Пера Звезда нам се приближава, као подивљао сво време ударајући 

лоптом о бетон, бесно гестикулирајући сво време, узвикује помамно:'' 

Звезда, Звезда''. Као да је циркус АДРИЈА постављен усред београдске 

улице. 

 

Као да разговара са неким невидљивим саговорником, диже главу горе 

ка спратовима, као да је тај саговорник горе негде, довикује се са њим, 

млатара рукама у његовом правцу, не можеш да му уловиш поглед, 

гледа кроз тебе; прија му да сви  буље у њега из прикрајка. 

 

Речи куљају као да му неко невидљив непрестано диктира: ''Сарма са 

Булбулдера, Горанци, суџук алва, шмекер, табаџија, Коле са Дорћола, 

води вола, Милан Панић бициклом обишао свет, супа у кесици, опа 

бато, Драва се излила, заледи се Сава, прелазе санке, Мама Хуанита 

певају Цигани на сахрани, оће они из Малог Мокрог Луга да косе на 

Калемегдану, да чувају овце испод Хотела Москва  у Београду, елем, 

белем, бућ,  дошли Булбулдерци да у Касини насред Теразија  слушају 

цај, Цај, Цајка из Новога Сада, Рајко Митић, робна кућа Митић, има 

електрична пегла на гајтан, Јерковић удари са центра, паде статива, 

пребише га, преотеше  му жену, кћерка му се прокурва, ено га у 

Енглеској продаје кестење, боље него да бије ћалета у Малом 

Пожаревцу, бумбашир јури лептирове на Звездари, ватам локере на 

кавез на Карабурми.“  

 

И тако у бескрај гестикулира и галами од Руског Цара до Калемегдана. 

И натраг до Теразија, па све до Славије. Никад да се замори, никад да 

ућути. Неповезане речи непрестано куљају из њега. Нико га не дира, 

нигде милиције. 

 

За њим табана чопор радознале уличне дечице, држе  се пристојног 

растојања, као да игра мечка.  

 

Овај необични улични навијач изазивао је код разумних сажаљење, а 

они који то нису, су му се иза леђа пакосно подсмехивали.  

 

Нисам никад запазио да му се неко обратио, или му нешто казао? Да 

ли из страха од непредвидљиве реакције снажног импулсивног човека, 

или из обзира?   

 

Врло је занимљиво да он врло добро зна шта сме, а шта не сме рећи, 

никад никога није ударио, нити је се са било ким посвађао, нити 
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проговорио са било ким и једну једину реч, никад није избрбљао ни 

реч о политици, нити било када прозборио и најмању вулгарност.  

 

Значи ипак да је он добро свестан шта говори, и шта чини, шта сме, а 

шта не сме рећи? А улична будала нема такве способности! 

 

Још је занимљивије да је Београд препун асоцијалних склоних тучама, 

њега никад  нико  није напао, нити му казао у лице нешто ружно. 

 

О чему се онда ради са њим? Пре свега откуд му такав нагон да сатима 

галами, откуд му снага? Мора да  се иза свегде крије неки врло јак и 

дубок мотив да то чини?  

 

Пролазници су када би се Пера Звезда удаљио дошаптавали: Како себи 

тако нешто дозвољава, где су му понос и лично достојанство? Није са 

њим нешто у реду, шапутали би. 

 

Прво што помислим када га видим је сажаљење, он је паћеник, ко зна 

шта му се десило, није му лако, па овако даје себи одушка?. Могло би 

се рећи да је на делу класична логореја, прича непрестано, неповезано. 

А логореја је поремећај, има своје узроке, имам утисак анализирајући 

га, да се овако  уствари афирмише, доказујући себи да је он ипак неко, 

прија му да га пролазници слушају, да је у центру пажње. Вероватно је 

усамљен, ово му је прилика да се дружи, социјализује?.  

 

Изгледа као човек који  има многи брига и неприлика, логореја  је 

пражњење неугодних  мисаоних садржаја. 

 

Имам друга из детињства који улицом иде и смеје се, прича сам са 

собом, он ми се поверио: они који иду улицом и сами причају са 

собом, уствари не причају сами са собом, него они замишљају да 

разговарају са неким немуштим невидљивим  саговорнком. Њихова 

душевна фалинка није дакле, што разговарају са другима у мислима, 

свака особа понекад у себи води дијалоге са неким другим, или са 

самим собом, мада тога није свесна. Али само поједине од њих почну 

да говоре гласно и јавно, да гласно разговарају са другим који је у 

њиховим мислима, заборављајући да та особа није поред њих.   

 

Мене занима логика Пере Звезде: да ли  је он свестан да тако губи 

углед, јер де факто, он се овако јавно наступајући бламира, сви мисле 

да са њим нешто није у реду.?  
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Имам утисак да  је он тога свестан, да он то зна, али да је то за њега 

споредно, његова екстравагантност је за њега врста психолошког 

одбрамбеног механизма: да буде у центру пажње, да се релаксира, 

њему је то најважније. А баш га брига шта ће други да мисле о њему.  

 

Он је једноставно препукао негде дубоко у себи, као кад због нечега 

изненадно прегори сијалица.  Али њему је тако лепо. 

 

У нечему је неостварен?  Можда је он заиста надарен у нечему. Али 

због нечега није остварио  своје потенцијале. Овако се остварује. 

 

Једном када он наиђе из Сремске улице, однекле од Зеленог венца, 

јаросно ударајући лоптама о бетон тротоара,  стадоше поред мене 

средовечни мушкараца и жена, укочише се гледајући у Перу, жена 

скоро престрашено покри лице рукама, запрепашћена, завика, скоро 

закука: '' Је ли могуће да је то наш комшија Пера, мислила сам да је 

озбиљан човек, ово је да не верујеш својим очима?.'' 

 

 

15 март 1955 године. Разговори о девојкама. 

 

Зидаревић ( име измењено) ради за полицију, то је јавна тајна, он то 

много ни не крије. Друг из разреда делија, Бећа Богдановић, плав као 

Рус, je играо са његовим фудбалским тимом у Грчкој, заволео га 

тренер Грк. ''Грци нас Југословене виде све као плаве'', каже ми Бећа. 

Ћутим, али знам да нас опет Немци виде као црномањасте. Рекох то 

Бећи, он се зачуди:'' Како је могуће да смо за једне плавокоси, а за 

друге тамнокоси, а ми смо увек исти''. То је друга прича, не желим да 

се изјашњавам. 

 

Запазио сам да је Бећа неповерљив према девојкама: ”Жене су лака 

роба, ћурке, дуга коса-кратка памет, ако хоћеш да буде само твоја, 

мораш је свугде пратити.'' Зидаревић се поражено умеша:'' Јој, боље ти 

је да не знаш ништа, лакше ти дође, ми у полицији све знамо, видимо 

шта раде мушкарци, али шта раде и жене, то са љубавним односима ти  

је ћорава работа, мислиш о својој девојци, мајци, сестри, да су светице, 

али није тако. Дође ми понекад да извршим самоубиство, живот је 

такав, чупав и длакав. Боље ти је да не знаш ништа, живи у илузији, 

биће ти лакше''. 
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23 март 1955 године. Другови 

 

Увек се питам изнова по ко зна који пут, зашто Моми тако мудром 

младићу надевају такав срамотан надимак ''Магарац''? Зашто се он 

томе не одупре? 

  

Ово су нека чудна времена, омладина је у дубокој духовној и душевној 

кризи. Шта се са нама дешава? Нешто мучи Мому? 

  

Мајка Мике Динића-Сојке, је из Лознице, то је такорећи и мој родни 

крај, динарски, а његов отац је из јужне Србије, тамо је другачији 

менталитет. Тај спој два различита менталитета условљава на неки 

начин и Микин карактер. Тако ми се барем чини.? Повремено је као 

они из јужне Србије, причљив, шаљивџија, а онда као да се нешто у 

њему тргне, наједном се претвори у озбиљног победнички 

непредвидивог  динарца.  

  

Гиге Румун је побегао из Румуније препливаваши лети широки плави 

Дунав, хтео је тако симпатични шаљивџија Гиге да оде на демократски 

запад?.Висок је, витак, жилав. Препливати широки Дунав није нимало 

лако, за то треба снаге и храбрости. Није он преварио румунске 

граничаре, то су се они правили луди, да се растерете бунтовника у 

потрази за слободом? Не верујем да је он румунски шијун-то су 

„рекла-казала“. Он Југославију види као демократску државу. 

Изразито црномањаст, сувоњав, има издужено преплануло лице, није 

типичан Србин, али људи таквог изгледа има и код нас. Једино што га 

чини упадљивијим и другачијим, је то што носи дречави кариран сако, 

са лептир машном. Изгледа као конобар у Лотос бару.  

 

Причљиви весељак Гиге ме неодољиво подсећа на наше Нишлије, 

јужњаке, и Македонце. Гиге обожава Мику Сојку, имају неку 

унутрашњу сличност, иду заједно на игранке. Гиге јуче сав ганут 

загрли Мику  скоро плачући:'' Сојка, волим те''. Мика Сојка га одгурну 

благо, али одлучно  руком.'' Ајде бре Гиге!''  

 

Микин старији брат, виђам га када идем код Мике да слушам како 

вежба трубу, би када је било лепо време, био нагнут кроз прозор, 

наслоњен лактовима на прозор би зурио немо и тужно у улицу Ђуре 

Стругара, посматрајући пролазнике, али ми се чини да је у мислима 

био отсутан, да је гледаа, али да ништа није запажао?. Мика каже да је 

његов брат тешко болестан, изгледа да болује  од туберкулозе, пре тога 

је био дипломата у Алжиру. 
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Пролеће 1955 године.Жерар Филип засут букетима цвећа 

београдских обожаватељки у Југословенском драмском 

позоришту. 

 

У Југословенском  драмском позоришту је гостовао чувени париски 

Theatre National са представом  Корнејеве трагедије ''Сид'',  звезда 

ансамбла је био Жерар Филип. Овај француски глумац је врло 

популаран у нашој земљи. Гледао сам неколико његових филмова. 

„Идиот“ и „Фанфан Лала“ су ми нарочито остали у сећању, али сам са 

великим интересом одгледао и „Црвено и црно“ и „Велики маневри“. 

Он је смирен и разуман, храбар и моралан, као неки француски Робин 

Худ, свиђа се девојкама и женама у Београду, али их има које налазе 

да је сувише интелектуалан н  добричина. Наше девојке су сличније 

америчким, више им се свиђају снажне опоре 

мушкарчине. Чуо сам неке девојке у 

Београду: ''У Американца се заљубиш одмах, 

али кратко траје, а у Француза полако, али 

дуго траје.'' 

 

 

Жерар Филип 

Карте за ову представу су биле разграбљене. 

После изузетне представе публика се није 

разилазила, позориште је било опседнуто. 

Када се на глумачком излазу појавио Жерар 

Филип из хиљаде женских грла се зачуло:'' Жерар, Жерар!''  

Аутомобил Жерара Филипа је био засут букетима цвећа његових 

безбројних београдских  обожаватељки. О томе је брујала београдска 

штампа. 

Славни глумац је у Хотелу рекао новинарима да тако нешто нигде није 

доживео-толико света, такве овације, такво обожавање његове 

уметности?. 

Чуо сам овим поводом више коментара. Резиме ових разговора је: јесте  

да је Жерар Филип велики глумац и шармантан мушкарац, али да то 

никако није узрок толиког дивљења, него зато што он има фаму, 

сјајну,  раније створену представу чувеног глумца; он је постао идол у 
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очима поводљивих Београђанки и Југословенки, које живе у 

затвореној балканској комунистичкој држави, којима импонује све оно 

што је страно, што долази са Запада, потцењују домаће вредности, које 

могу бити исто такве, или више.   

''Фама је чудна ствар, за њу се лепе, када се о некоме створи та  фама, 

чињенице нису битне, та фикција привлачи као магнет. Ево Мона 

Лиза, у целом свету је виђена као врло необична, изузетна жена, само 

зато што је кичицом исцртао велики Леонардо Да Винчи '', упућује нас 

Мома. '' Веруј ми, да је исцртао неко други, не би никад била 

поменута?''. Деја Вујинић пак мудро додаде:'' То није од срца или 

рационално, тако би могле пљескати и другима, оне олако дају своје 

емоције. Шопенхауер је казао: да пријатељ свих није ничији пријатељ, 

слично кажу и Јевреји.  

8- 10 мај 1955 године. Амерички чувени трубач Дизи Гилеспи на 

гостовању у Београду.  

У Београд је 10 маја на аеродром у Земуну допутовао један од 

најбољих џез трубача Америке, Дизи Гилеспи. Приредио је затим два 

врло посећена концерта на Коларчевом универзитету и у Дому гарде у 

Топчидеру.  

После концерта у Дому гарде, када су сви посетиоци изашли, Бора је 

остао на подијуму празне сале великог Дома гарде. Видех га да стоји 

на уздигнутом подијуму са саксофоном у руци, спреман да засвира, 

поред њега је млађи музичар америчког оркестра, такође био са 

саксофоном у рукама. Нешто су важио разговарали на енглеском. 

Устрчах на подијум, приђох им. Чух америчког џезисту, каже да је 

Дизи Гилеспи фасциниран нашим младим трубачем Душаном 

Гојковићем, кога је упознао раније у Франкфурту. Американац је 

пријатно изненађен да је џез тако узео маха у Београду, каже-далеко 

испред осталих источно европских земаља. 

Увече је био џемсејшн ( заједничко свирање) америчких и београдских 

џезиста у Радио Београду. Тамо је био и Бора. 

 26 мај 1955 године. Посета Хрушчова, Булгањина и Микојана 

Београду. 

Већ дуже времена се наговештава нормализација односа две земље, 

пре неколико дана штампа и радио су најавили долазак  совјетске 
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делегације на челу са познатим политичаром Хрушчовом. То би била 

прва посета после 1948. године и кампање Информбироа. Данас су 

београдске улице препуне радознале светине, совјетска делегација 

долази у колони аутомобила преко моста у Бранковој улици, иде 

успорено Бранковом улицом ка Теразијама, одатле на Дедиње. Из 

Бранкове улице испред  оријенталне посластичарнице се виде кроз 

шпалир масе и кордона милиције путнички аутомобили, препознах 

насмејано лице плавог Хрушчова, маше и смеје се широко, 

простосрдачно, народ отпоздравља резервисано.  

 

Људи се питају шта ће бити сада, да ли ће мо се вратити у совјетски 

блок, или удаљити од Запада, да ли ће се напустити курс 

либерализације у односу на совјетски модел, хоће ли се наставити са 

самоуправним експериментом?  

 

Од Данила Крстајића смо сазнали да су неки 

голооточани, информбировци били 

депортовани из Београда, докле год у њему 

буде боравила висока совјетска делегација.   

 

Планета постаје позорница све жешћег 

такмичења између САД и СССР-а. САД 

подржавају Формозу против Народне  

 

Никита Хрушчов 

 

Републике Кине, стварају у Азији и широм 

света пактове уперене против Кине и Северног Вијетнама, Северне 

Кореје и СССР-а.  

 

Баш ових дана је осам земаља из источне Европе у Варшави потписало 

оснивање Пакта о заједничкој одбрани- Варшавског пакта.  

 

Да се наша земља не окреће Москви? 

Мај 1955 године. Мишићи.  

Растежем федере сваки дан, то чиним врло дисцилнновано, методично, 

користим упутства за сваки мишић, мама ме саветује да вежбам ножне 

мишиће. На часовима фискултуре другови из разреда су зачуђени 

изненадним променама са мојим мишићима?. Постајем све 

самоуверенији.   
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Весна ме на одмору и даље посматра, смешка се радосно због нечега. 

 

Да ли ми се то само тако чини? 

 

 

Јуни 1955 године. На речном купалишту „Партизан“ на Сави, 

између два моста. 

  

На купалишту „Партизан“ на Сави, док чекам у реду да предам одећу у 

гардеробу, привлачна вршњакиња проницљивог израза лица, која је 

стојала иза мене, ми прстима овлаш додирну потпазушни мишић. 

Гласно ми се извини, сва насмејана, ме је посматрала  задивљеним 

зеленим очима.  

 

Да ли глуми задивљеност? Можда жели да ми стваранереалну, 

улепшана представу о себи?  

 

Утом на даскама сплава заигра већ постарији човек, види се да је неки 

чудак, личи на правог Шумадинца, средњег раста, поснажан, игра из 

петних жила коло, уопште не хајући да ли га неко гледа, или не. Одмах 

ме подсети на Перу Звезду.  

 

Чух од Црвеног који је стајао ту поред мене, да је тај чудни играч кола 

био сво време рата у немачком заробљеништву, да су га тамо немачки 

официри приморавали да пред њима игра српско коло. И тада је у 

њему нешто пукло. 

 

9 јуни 1955. године. Школски друг Јоца Светличић. 

 

Јоца је изразито црномањаст, висок и витак. Станује у великом 

луксузном стану у  улици што иде паралелно са Кнез Михајловом. 

Његов отац је утицајна личност, тако ми се чини. Он се бави спортом, 

тренира одбојку на Звездином стадиону на Калемегдану. Он је такође 

редован посетилац игранки на Звездином  игралишту кошарке на 

Калемегдану. 

 

Јоца често шета Кнез Михајловом, лети ноншалантно огрне око врата 

и леђа џемпер. За мене је Јоца оличење правог старог београђанина ( 

из старе београдске породице). Девојке налазе да је он на свој начин 

врло шармантан. 
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12 јуни 1955 године. Радмила Димић са хором ЈНА у свечаној сали 

Дома ЈНА у Београду. 

 

Радмила Димић је вечерас одржала концерт српске народне музике, и 

то оне истинске, праве. Уз пратњу Хора ЈНА у препуној свечаној сали 

Дома ЈНА у Београду одјекивале су песме, све лепше једна од друге: 

Дођи драги довече на село, Поји Миле волове на реци, Танко, танко 

Танкосава, танко си се опасала.  

  

 

 

Отац је седео поред мене негде у редовима на дну сале, када смо се 

вратили низ Француску улицу кроз топло летње вече, он је мами казао 

сетно да су наше народне песме много лепше од џез музике. 

 

Радмила Димић 

 

Јуни 1955 године. Отворен Дом совјетске 

културе у улици Народног фронта.. 

Димче Ристић ( видети том 1)  је открио нову 

игранку, одржава се суботом увече у Средњој 

економској школи у улици Народног фронта, 

тамо ка Лондону. Каже ми радосно да тамо 

свира наш друг из краја популарни Чеда 

„Цвекла“. У великој учионици пуној младих, 

Чеда Радаковић-Цвекла( том 1) 

гестикулирајући као кловн у Циркусу Адрија, је бесно ударао 

палицама у бубањ, повремено их бацивши високо  у ваздух, оне би се 

обрнуле неколико пута, он би их спретно ухватио рукама и још бесније 

почињао да удара њима по бубњу. Поред њега се на столици пресијава 

његова чувена хавајска гитара. Он се размлатарао палицама, имитира 

познатог бубњара Спасу Милутиновића. Оркестар засвира омиљену 

Чедину мелодију „Јабуке и трешње“. Чеда се просто помами, док 

бубња он певуши, скоро гласно пева.  

После мале паузе се зачу жива и ритмична латино америчка самба, то 

је популарна распа.  
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Чеда стаде пред микрофон и победнички најави, као да је то Циркус 

Адрија: '' Сада ће вам Лола Новаковић отпевати песму ЕДЕН 

БАКНЕЖ!“  

Из редова присутних се на подијум попе расна скоро плавуша. Док је 

закорачивала уз степеник, севну  јој раскошна надколеница. Знам је 

лично са штрафте, забавља се са снажним веслачем, студентом 

медицине, они шетају увече Кнез Михајловом загрљени. Она има 

симпатије за спортисте и здрав живот, поверила ми се недавно на 

игранци у Математичкој гимназији у улици Моше Пијаде, док смо 

стајали тик уз оркестар. Лола узе микрофон у руке, као да држи 

штафетну палицу, Чеда бесно замлатара палицама по бубњу, Лола се 

лагано задрмуса у меланхоличном  ритму мелодије.  

Затим су свирали обавезно коло. Нисам могао да схватим своја 

контрадикторна осећања везана за ову народну игру?. Са једне стране 

сам тужан, што наша народна  музика узмиче пред истинском најездом 

музичког таласа који незадрживо као стихија, надолази из Европе и 

Америке. А са друге стране пак, никад нисам заиграо коло, нити умем 

да га играм. Када видим оне који  се ухвате на игранкама и заиграју 

коло, само дрмусају, личе ми на временом прегажене провинцијалце.  

Оркестар одсвира на крају ЛАКУ НОЋ ЖЕЛИМ ТИ ДРАГА, то је 

означило  крај игранке. 

Драган Танчић при поласку ме повуче улицом Народног фронта ка 

Балканској улици, моју пажњу у пролазу привуче велики сјактав излог, 

не могу да верујем својим очима: видех слике у боји из Русије, сјајне 

куполе православних цркви, зидине старих руских  градова, вијоре на 

ветрићу листови и гране шумица сребрених руских бреза; препознах 

Совјетски Савез, представљене су и фабрике, насликани су инжењери, 

рудари. Стоје поносно Црвенорамејци са уздигнутим машинкама у 

рукама-као да су се вратили са бојног поља. Погледасмо ко је поставио 

ове натписе, ко стоји иза њих, у горњем углу стаклене витрине стоји 

ћирилични натпис: СОВЈЕТСКИ ДОМ КУЛТУРЕ. Оглашавају да је 

почео са радом, стоји програм. Видех да ће бити приказани поједини 

филмови које сам гледао у Крушевцу пре 1948 годиие.  
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Зграда Дома совјетске културе у Београду у улици Народног фронта 

Све ми ово изгледа невероватно! Тргнух се, па дошло је до 

успостављања дипломатских и пријатељских односа између две земље, 

нека грађани Београда упознају знаменитости и красоте Совјетског 

Савеза и духовност руског и совјетских народа?. 

Како се историја понавља? Трудим се да одржим континуитет, да 

повежем сећања из прошлости и да их хармонично интегришем са 

данашњицом. То је за мене врста психотерапије, комуницирање са 

референцама, коренима, јачање хармоније личности.  

 

Као да сам се пробудио из вишегодишњег сна. Усправих се као 

болесник када нагло прездрави. Не могу да верујем да сам дремао 

толике године, као да сам био у некој врсти полусна, није све отишло у 

безповрат, има наде, има будућности. Не ради се о мојим пробуђеним 

политичким симпатијама за Совјетски Савез, него о подсећању на 

давна сретна времена за мене и моју породицу.  

 

Сетих се епохе полета и наде.  

 

А потом је настало нешто сиво и мутно!  

 

Не мислим да је мојој породици кренуло на горе због раскида са 

СССР-ом, из простог разлога јер се моји родитељи нису бавили 

политиком, нити су испољавали било какве симпатије за СССР.  

 

Мислим да су разлози друге природе по среди, јер после раскида Тита 

и Стаљина 1948 године није дошло до стварне демократизације како то 

неки, или многи, тврде?. Пре бих рекао да је се природа стеге значајно 

изменила, СФРЈ је постала врло брижна да стекне репутацију 

либералне социјалистичке државе, за разлику од СССР-а и његовог 

блока. Али никако није хтела да одступи ни за педаљ од освојене 
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власти. Уместо масовних утамничења, погубљења и судских 

политичких процеса, СФРЈ се оријентисала на суптилније, и на теже 

препознатљиве  методе политичке репресије  и контроле понашања 

грађана. Стално ми стоје пред очима ликови Данила Крстајића, 

породице Томић, рођаци Беатовићи, и други несретници, укључујући и 

родитеље моје мајке. 

 

Иако на формалној слободи, ипак страдају. Ништа мање него ли они  

совјетским гулазима. Као је све то подмкукло? Људе угњетавају и 

тиранишу, а о томе се нигде не говори, то нигде није регистровано као 

тако? У свету Тита и СФР Југославију хвале као узор демократије, а 

она тлачи свој народ. 

 

У сјактавом излогу стоји програм, даваће се филм о великом 

совјетском писцу Иљи Еренбургу, овај филм сам гледао 1947 године  у 

Крушевцу. Иља Еренбург је врло дубок мислилац, не само писац, 

његове песме надахњују. Још нисам заборавио размишљања о његовим 

речима које сам чуо о Немцима у Крушевцу. ''Они су од плеха''. Имао 

сам разумевања за ове речи великог човека, не он није задојен 

мржњом, он не мрзи Немце, него нацисте, јер су нацисти били врло 

сурови у нападу на ову велику земљу. Иља Еренбург је навео један 

детаљ, како немачки официр излази пред  заробљенике и наређује:'' 

Комунисти, Јевреји и официри нека изађу два корака испред строја!''   

 

У сећања ми навиру познате мелодије:„ Виходила на берег каћуша“, па 

одмах затим, „Пољушко поље“. Пун нове наде кретох кући. 

Покушавам да разумем самог себе, откуд радост због отварања Дома 

совјетске културе у Београду?  

 

Наше наде, моје личне и породичне, су последњих година биле 

изневерене, опет су ми у мислима свакојаке неправде, прогони које 

сам упознао, али је било и неколико година полета, обнове и  

изградње, остварења узвишених идеала. Али је након тога, нарочито 

од почетка 1950-их година кренуло нешто мрачно, почели су да 

сумњиче поштене људе, процветала су свакојака политизирања и 

демагогије. Шта сам им ја скривио? Младић, дете, мој отац, цела 

породица?. Па ми не би ни мрава згазили ! Све су нас гурнули у 

посрнуће. И не само нас, многе непотребно унесрећене породице су 

упропашћавали, видим око себе мржњу и зло. 

 

Да ли ће сада доћи до промена на боље? Да ли ће се вратити оно време 

као пре 1948. године?  
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Моја осећања према Совјетском Савезу су ми јасна, то је љубав према 

великом сличном народу, а не према политици те државе. Чуо сам да у 

СССР-у влада стега. Совјетски Савез је огромна држава, Руси су 

велики народ, неће они себи дозволити погрешке Стаљина и његових 

људи, у новинама пише да у СССР-у јачају демократски процеси. 

 

Постао сам редован посетилац манифестација у Руском дому, не због 

тога што је улаз бесплатан, него зато што ми је то уливало неки нови 

оптимизам и наду. Нарочито ме је импресионирало особље, то су 

углавном биле жене средњих година,  љубазне,  учтиве, чак врло 

озбиљне, али се не би могло рећи да су биле строге, врло су савесно 

обављале своје радне задатке. Односиле су се према мени и мојим 

друговима са озбиљношћу које налажу њихове, у односу на наше 

године.   

 

Било је и младих, укусно, али скромно обучених, лепо васпитаних и 

озбиљних девојака - па то је тако другачији свет од оног света који нам 

нуди рок енд рол  и распојасани западни филмови?.   

 

Нека бира свако шта воли? Али  са  сетом запажам да се већина 

младих више поводи за заглушним џезом, роком, динамичношћу које 

нуде западни таласи, него ли за совјетском озбиљношћу, коју неки од 

њих доживљавају као неку врсту сете, или чак анемичности.  

 

Наша земља је део Европе, али у исто време ми смо Словени, 

Православци, имамо наш идентитет,  наша солуција је потрага за 

сретним спојем ова два захтева. Ако слепо, некритично  прихватамо 

западне утицаје, то би нас могло одвести у погрешна решења.  

 

 

Црвеноармејци и партизани у Београду, испред 

Палате Албанија. 

 

 

24. јуни 1955 године. Мишо Еро осуђен због 

увреде Тита. 

  

У дугањама ( назив дугачке њиве) наспрам куће 

кума Ненада Васића, тамо иза Ђеверове магазе, 

праве циглу, ту се налази  иловачаста земља 

погодна за ту сврху. Наслагана цигла још 
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неиспечена, више личн на земљу, него ли на црвенкасте отврдле цигле; 

тек треба да се пече. Прављење цигле је у Узовници врста обреда,  

права светковина, као  што су жетве или вршидбе. Од цигли ће се 

направити куће, у њих ће се населити породице, зидови ће бити 

накићени сликама светаца крсних слава, о зидовима ће висити гусле и 

гудала, у собицама ће зими бубњати плехане фуруне; ставиће разбој, 

мајке ће по ћошковима љуљати колевке, рађаће се деца, биће крштења, 

и свега онога што живот носи. И сахрана. Све живот донесе и однесе. 

Биће цигли и за пушнице, зидане фуруне за печење хлеба, качаре, 

штале. Из цигле ће настати славе и преславе, положајници, Божићи и 

Ускрси, доћи ће на свет деца што се ваљају по слами, ломиће се 

чеснице. 

 

Цигла је настанак новог живота, нових породица и станишта, почетак 

новога, нових радости и нада. 

 

 А то Подринци прослављају, и не само они, то је својствено свим 

Србима, и другим балканским народима. Тада се весели, пева, пије, 

домаћице и редаре савијају свакојаке пите и гибанице, закувавају јухе, 

бунгуре, засипају  цицваре, стамени домаћини наоштре ножеве и у 

авлији притисну јадну свињу, нож јој ставе под грло, пеку вола на 

ражњу, кувају купус и пасуљ.  

 

Однекле ваздушна струја доиесе песме раденика на пољу, или 

нехајних пролазника, мушки снажни гласови растегли једноличну 

мелодију, само један звук високог тоналитета, као да се меша са 

шумом ветра који се из високог горја заплиће у гранама дрвећа, као да 

допире из хука Дрининих букова, или ми се то само причињава? Онда 

се мало гласније зачу песма, то јест гласно растезање и повремено 

вибрирање једног уздигнутиог тона, који колико је једноставан на 

први поглед, толико још више саопштава. Једнолични необични глас 

скоро утихну, зачу се на крају узвик: И каје!  

 

Скупили се домаћини да уз чашицу прославе прављење цигли. Да 

слушају песму коју вијори ветар, више је осећају, они не говоре о њој, 

али је та исконска песма дубоко у њима, стално их опомиње. 

Одзвањају победнички векови у снажним мушким гласовима, иду 

ратари у сеобама, шкрипе блатњавим путевима низови воловских и 

коњских кола, звекећу оклопи, звече сабље док се укрштају. 

 

Десо Еро сео на пањ, приноси руком флашу џане (ракија од џанарике), 

пребацио преко леђа ловачку пушку, иде у лов у брдо изнад села 
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Брижане. Нешто се смркнуо забринуто:” Мој Мишо ( Еро) опет осуђен 

на казну затвора од месец дана, нешто рек`о за Титу у ме`ани код 

Добре!“. Деда док приноси чашицу миришљаве ракије устима, 

промрља кроз зубе:” Зар опет, већ једном је био због тога?''  

 

 

1 јули 1955 године. Нови обичаји у српском селу. Нова  породица. 

 

У селу Н.... високо у Соколским планинама још неки једу са дрвеним 

кашикама и из дрвених чинија, које зову ћасе, једу проју, а пшенични 

хлеб само о празницима. Има подоста неписмених.  

 

''А и тамо скојевци агитују ли агитују, близо је Ваљево, а отуде 

понајвише наиђу дрматори ( назив за политичке моћнике)'', тако кажу 

неки Подринци. 

 

Сиђе из брда на Ушће поред Дрине, Милојица, постарији човек, 

солунац са великим брковима, извили се као две раскриљене ластавице 

око усана, сељак, а мудрац; сав се некако шћућурио и снуждио, 

сложио се на клупици као неки повећи џак кукуруза., Прича чика Јови 

док пију чашице миришљаве шљиве код Милене Мићић:'' Оће снаја 

Коса да разговара са сваким чојеком који наиђе путем, кад чува стоку. 

Дође на међу, и ко год да наиђе, она ти оспе, расприча се. Ајој има 

чојека и малу ђецу, оћемо од стида сви да пропаднемо у земљу?. Сви 

јој говоримо: немој то чинити женска главо, не вреди, она ћера ли ћера 

по своме.''   

 

Милојица држи подебљи штап, њиме се поштапа и чува од керова кад 

га негде ухвати мрак. Наслонио се на њега и зури у једну тачку пред 

собом. Ћути и премишља. Онда се прену снужден:'' Други мој брат 

Мирко ти оде да аргатује у Мачву, нема га по неколико месеци, остаде 

му жена Јана сама; истом моје снаје Јулке син  момчетина сретне Јану 

у Барама ( назив њиве, прим.аутора) док је чувала козе,  спопаде је у 

забрану, поред оног стога поред ријеке,  знаш како ти је ''дуга коса 

кратка памет''. Шта је ово мили Бого, не зна се ко је коме род, а ко 

помоз Бог! Дођоше најтежа времена, нико никога не поштује'', како 

каже попо Милојица. ''Дође Страшни суд!“ 
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Милојица куцкајући штапом о суву земљу у дворишту, опет се пожали 

чика Јови Крсмановићу:'' Знам ја Косу још док је била мала, дијете, 

болан, била она честита и поштена цура, ал' ђаво никад не спава, још 

пре удаје дођоше ти они дечкови из Ваљева са кожним копоранима и 

црним јанџицима у рукама, оће ти они да наваде нашу омладину да 

иду тамо на неку радну акцију Добој –Бања Лука. Оде Коса јадна ли јој 

мајка, оде добра Коса, врати се нека друга Коса, није више оно наше 

драго дијете, отури се од куће, дигла ти нос па само сикће: Ви сте 

застарели, ви не знате ништа, жена има права да ради све што и 

мушкарац, она је данас слободна.'' 

 

Милојица се смркну, туга се усели около:'' Јово Крсмановићу, 

упропашћују нам нашу ђецу. То ти је то.“ 

 

 

1955 ( ?)  године. Весело боемско друштво. 

 

Нушићевом улицом иде плав, добро средовечан снажан мушкарац. 

Пада у очи својом одећом. На снажном телу раздрљена кошуља без 

дугмади. Својим необичним одсутним погледом и помало шеретским, 

скоро кловновским изразом лица, је привлачио пажњу пролазнка. 

Поврх свега је био бос, са њим је његов разбарушени пријатељ, такође 

бос. Матори људи, скоро седи, а шљапкају боси центром главног 

града. Иду опуштено, као да то није нимало чудно?.Пролазници би их 

дискретно погледали, и сажаљиво се насмешили.  

 

За плавог босоногог кажу да је био на робији. Али он шљапка босим 

ногама баш некоме уз инат. Иако се види да је некад био озбиљан 

човек. 

 

Утом од Теразија, гега се мало загрејан Јаков Гробаров. Знам да нема 

ни динара у џеп. 

 

 

Јаков Гробаров. 

 

Баш сам свирао са мојим оркестром у некој 

гимназији тамо иза Црвеног крста, на крају града.Иза 

зграде гимназије почињу зелене њиве пшенице, 

таласају се златне влати, као да смо усред Шумадије, 

а оно Београд. Зарадио сам нешто новца, одавно 

желим да га частим пивом и порцијом сарме, 
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кретосмо заједно у оближњу кафану ''Прешернову клет''.  

 

Јаков се изгрли са необичним босоногим шетачима, испостави се да су 

они добри пријатељи. Боеми и анархисти се зачас препознају, нањуше 

једни друге одмах. Придружише нам се. Шљапкају београдским 

тротоаром босим ногама сигурни у себе, као да је то нешто сасвим 

обично и нормално. 

 

На степеницама које воде у доњи део кафане наслонио се рукама на 

зидове, запречио се и неда никоме да прође познати револуционарно 

настројен Радиша Терзић ( касније добио надимак Че Гевара, 

прим.аутора).  

 

Гробаров га благо муну:'' Ајде бре, Радиша не зајебавај, кидај доле.'' 

 

Тек доле наиђосмо на врло сликовито друштво. За столом седе чувени 

Маркони, Станоје Ћебић и Момо Капор. Капору глава  сва у 

локницама. Баш сам тих дана читао Марконијев роман „Пијанци иду 

дијагонално“. Сада схватих откуд такав наслов, па он је стално 

накресан. Станоје приповеда весело радозналом друштву за суседним 

столовима, како нигде не ради дуже од неколико дана. Где год дође 

буни раднике, па му одмах дају отказ. ''Бог те видијо!'', лупну благо 

руком по столу, чаше пива заиграше, ''ко зна колико предузећа сам 

променио, чак су ме и у лудницу стрпавали.'' .На први поглед ово су 

велике неприлике, али он то прича као да се шали.  

 

Маркони га само слуша и ћути, густира деци црног вина, диже чашу и 

испитивачки гледа кроз њу:'' Није Лав Толастој у праву што рече да 

узрок многих несрећа лежи на дну винске чаше, ја бих рекао да управо 

у вину лежи срећа'', повремено је загледао у чашу рујног вина, али је 

мутним погледом као хипнотизер гледао сво време на другу страну. 

Он се загледао у зарумењену витку Мају (име измењено,прим.аутора), 

за суседним столом, запослену у  организацији програма у Радио 

Београду. Док његово весело друштво увелико распреда о политици, 

већ добро загрејани Маркони само пиљи у Мају. Ништа друго не види. 

Маја устаде несигурно уплићући ногама, као да је носила буренце пива 

у стомаку. Маркони поче да јој показује рукама, нешто јој казује, 

махну, устаде и просто је довуче до нашег стола. Нешто је убеђивао, 

колико начух звао је негде. Она се снебива, он устаде вукући је за 

руку:'' Хајде, не изводи, узећу такси, за пет минута смо тамо.'' Скоро да 

је одвуче уз степенице ка излазу. Она покупи њене стварчице и 

одкаска  за њим послушно, као пас. 
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26 јуни 1955 године. Деда Видоје Јаковљевић прича о аустријском 

официру који је пребегао Србима за време битке  на Мачковом 

камену. 

 

''Срби на вр`у Мачковог камена, о`здо од Селанца ка Планини 

навалиле Швабе на наше ровове, роје се ко бубашвабе у кујни, само 

миле, саградише они њи`ове ровове, ама баш наспрам нашијех. Мили 

Бого, гледамо на простор између двије војске, све сами  мокри 

копорани, зарђали бајонети, леже натрули коњски и људски лешеви, 

спустила се магла, ромори јесења кишица, грме хаубице, праште 

пушке. Мили Бого, наједном се небо отвори, сину и огреја сунце.  

 

Иза боровњака поче нешто да мрда, трепери као да се неко помаља, 

наши блену, нико не зна шта је, наједном истрча неки повисок плав 

аустријски војник, држи високо у руци белу крпу, к`о да је поцеп`о 

војничку кошуљу. Официр повика: ''Не пуцај у месо! Предаје се!'' Сви 

као по команди спустише пушчане цеви земљи. Трчи војник из 

непријатељског табора ка нама само маше око главе белом крпом, сав 

задихан пред нас стиже  покошчат официр, поцепа сам себи еполете, 

баци белу крпу, и упути се нашем капетану, предаде му своја 

документа. Проговори мешавином српског и некаког другог језика:'' Ја 

сам Аустријанац, моја мајка је Хрватица, лојалан сам својој земљи и 

војсци. Предао сам се, не из страха, или издаје, него у знак поштовања 

за српског војника, јер он није освајач, никога не мрзи, он се бори за 

свој дом, то се види из гусала, из њих избија снага српске војске која 

верује у Бога и свој народ. Не тражим никакве привилегије, ја сам 

ратни  заробљеник, и молим тако се односите према  мени.'' 

 

 

1 јули 1955 године. Завршена школска година, полажем поправни, 

велика  матура на јесен. 

 

Морам да учим, градиво је обимно. Забринут сам како ћу смоћи 

времена да спремам полагање матуре, јер идем са братом на море, наш 

оркестар је склопио уговор са Дирекцијом Косовског кампа да свирамо 

цео јули и август на Црногорском приморју у Милочеру. 

 

Времена има мало, свестан сам да се на мору не може наћи времена за 

учење, не верујем да ћу овога лета отићи на дуже до Узовнице, чак ни 

на неколико дана.  
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Једино што преостаје, је понети уџбенике, па где год стигнем да 

заседнем  н учим. Али сам потпуно свестан да се на мору не може 

учити. А на море морам да идем.  

 

Радостан схватам да се у мени буди необичан полет, да нараста досада 

невиђена енергија, постајем сигуран да ћу спремити градиво и 

положити, упркос тога што ћу врло мало учити. Ваљда ће ме 

послужити  срећа?. Знам, када ми се јави таква позитивна енергија, да 

морам успети. Али како? Значи, морам ипак да учим, колико толико. 

Одлучујем зато да на мору будем само месец дана, и да се вратим у 

Београд, и да учим скоро месец дана код куће..  

 

Прво ћу отићи на неколико дана до Узовнице а одатле продужити 

преко Ужица и Сарајева на море. 

 

Списак ученика из генерације. 
 

 Списак  
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7  јули 1955 године. Дринска крвава вршидба.  

  

Жетве су завршене, пшеница је добро родила, сада долази вршидба. 

Само до пре неколико година пшеница је вршена тако што су 

развезани снопови у влатове, постављани на суво гумно, а онда су по 

њима газили људи, или разиграни коњи. Понегде су зрна истеривана 

из влатова штаповима или вилама. Од пре неколико година, богати 

предузимач из равне и не тако далеке Мачве, чувени газда, прави 

капиталиста Московљевић, довео је у Азбуковицу и Подриње моторне 

вршалице. Вршалице су истинска благодет, уради се брзо, из снопова 

се извади максимум зрна, без много труда, плаћа се за услугу у натури,  

килограмима пшенице. Вршалица би почињала од горњег дела села, од 

гумна деде Видоја Јаковљевића ( ожењеног бабом Рујом, сестром деде 

Велизара, добила име по црвенкасто-плавој боји косе), па би полако са 

гумна на гумно, ишла уз Дрину  све до Ушћа,  до Грачанице, свугде 

редом где се ко пријави. Односи, обавезе и права између  власника 

Московљевића и земљорадника, су били јасни. Све  функционише 

како треба. Сви су били задовољни.  

 

 

Вршалица 

  

Чуо сам доста прича о 

Московљевићима. Некима, ученијим 

из Азбуковице је било  веома 

занимљиво његово презиме, радосно 

су га повезивали са именом главног града СССР-а Москвом.  Учини 

ми се да су они русофили?.  

 

Има много оних који воле Русе и Словене. Али ми није јасно зашто се 

према неким људима, који су наше горе лист, не односе како треба, кад 

су и они  Словени?  

  

Дан је јаросно врућ. Вршалица је на гумну деде Видоја Јаковљевића. 

Вршидба, иако напоран посао, је врста истинске свечаности, круна 

једногодишењег рада, што си посејао, то ћеш пожњети и поврети! 

 

Иако је вршидба модернизована и постала механичка, иако се времена 

мењају, иако је заведен комунизам, Подрињци не мењају тако лако 

своје обичаје, држе их се, не дају се. Вршидба је велика светковина. 

Има у изражајним лицима и помамном покретима сељана, раденика са 
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вилама у рукама, нешто што сећа на давна паганска времена, а ево нас 

улазимо у другу половину 20 века?. 

  

Мотор који покреће вршалицу брекћући као неки повећи камион, 

окреће платна и ланце, около вршалице су радници  са вилама којима 

би дизали снопове на вршалицу, један горе на вршалици је прихватао 

снопове, други је стављао растављене снопове у отвор, где су из класја 

истеривана зрна, која би са благим звекетом силазила низ лимарију 

доле на дно, у џакове. На други излаз је испадала празна слама. 

 

То је била опора рустикална слика снажних тежака у напорном раду, 

сретних да покупе плодове свога вишемесчног труда. Борили су се са 

кишама, снеговима, сушама. Отели свој уложени рад, пресретни 

завезују набрекле џакове пуне жућкастих зрна зреле пшенице. Носиће 

их у чардаке, амбаре, у воденице, биће хлебова из наћава, лепиња са 

младим кајмаком, а бога ми имаће шта и да се прода. 

  

Кроз буку вршалице се наједном проломи ужасан јаук, то је био урлик, 

горе на вршалици се нешто дешавало. Стајао сам са  друговима. Поред 

нас је стојао течо Миладин Рачић, узовнички свештеник, одевен у 

црну свештеничку одору. 

 

''Заустављај!'', са свих страна завикаше од страха обезнањени 

раденици. Требало је пар минута да се машинерије зауставе. Заћуташе 

машине, али се зачу  јечање човека који  није имао снаге ни да јауче, 

нити да јечи.  

 

Горе се дешавало нешто ужасно?. Кум, снажни Ивко Ковачевић, док је 

стављао снопове у вршалицу, непажњом је сноп гурнуо ногом, коју 

захвати подивљала гвоздена неман без свести и осећаја. И отсече му, 

искида,  раздроби ногу до колена. 

  

Такорећи у исто време, низ лимарију цеви са звекетом су почели да 

испадају парчићи костију ноге. На наше велико запрепашћење излете 

одсечени палац, поче да скаче по тлу као мала жива животињица. 

 

Код деде је радила и помагала, кћерка кума Ивка Ковачевића, врло 

савесна и скромна девојка. 
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 8  јули 1955 године. Узовница, политичке теме. 

 

Навикао сам да увек лети у Узовници слушам свакојаке жустре 

политичке расправе. Политика је одувек била тема доколице у овоме 

планинском селу поред Дрине. Тако је у целој Србији. Приликом 

окупљања и разговора, понекад би биле изрицане оштре критике на 

рачун појединих наших угледних политичара. И ником ништа.  

Помишљам да би у Београду такве политичке изјаве биле строго 

кажњене. Ваљда нико не обраћа пажњу шта они овде у  забаченој 

Азбуковици причају?   

 

Не само да се овде слободније расправља, одавно сам запазио да је 

овде много шта другачије него ли у Београду, људи изгледају 

смиренији и природнији, веселе се. Није само тако у Узовници, то сам 

запажао и у Житковцу, Крушевцу, Нишу. Вероватно је тако јер овде 

људи живе у природи, раде физички, једу здраву храну, више верују у 

Бога, још чувају православну традицију. 

 

Београд је велеград, престоница, то није за мене права Србија, нити  

Војводина, нити Југославија, све је у Београду измешано, нешто 

између, ваљда смеса разних утицаја и нација.? У Београду је све 

испретумбано, понела га нека сива матица, људи су обескорењени, 

забринути, меље их некакав тихи жрвањ, гура их у апатију, а неке од 

њих у депресију?. Многи су се повукли у свој круг, у своје навике, 

седе код куће, пију кафу за кафом, пуше, читају новине, дремају, не 

крећу се.  

 

Мени тако Београд изгледа? Можда неки други мисле другачије? 

 

Овде у вечитој Узовници раде од јутра до мрака, нормално је да су 

органски и духовно здравији и  веселији.  

 

 

Јули 1955  године. Са оркестром у Милочеру. 

 

Наш оркестар свира у туристичком кампу у живописном  приморском 

месту Милочеру, на Црногорском приморју, недалеко од Будве, који 

угошћује туристе са Косова.Свираћу цуг тромбон, Бора кларинет и 

саксофон, а оркестар ће употпуњавати бубњар и гитариста. Свестан 

сам да за време боравка на мору нећу имати времена за припремање 

поправног и матурског испита,  једино што преостаје је, да на мору не 

останем два месеца, него мање, да се вратим у Београд, и да тамо 



143 

 

спремим градиво. Охрабрује ме 

упорно неки унутрашњи глас:'' 

Положићеш, све ће бити у реду, 

када се вратиш у Београд  седи 

и научи, то ћеш ти брзо 

савладати.''  

 

 

 

 

Хотел  у  Милочеру,  бивше  власништво 

 Краља  Александра  Карађорђевића. 

 

Бригу потискујем у привремени заборав, постепено потпуно заборавих 

поправни и полагање матуре што ме очекује на јесен. Чари летовања 

на дивном Јадранском мору све гурају у заборав, како да учим када је 

море тако плаво и топло, свугде весели млади, толико нових 

узбудљивих изазова на сваком кораку?. 

 

Милочер има предивну песковиту плажу, у овоме месту на засебној 

љупкој плажи је летовалиште покојног краља Александра 

Карађорђевића, изнад плаже се уздиже велелепни Хотел који не иде у 

висину, него у дужину. Лоциран је у мирисном парку препуном бујног 

медитеранског растиња јарких боја. Стеновита брда сунцем спржене 

вегетације надвисују ово сликовито приморско место, таласа се топло 

прозирно море, свугде наоколо се простиру драге и увале.  

 

 

Свети Стефан, код Милочера. 

 

Тик уз Милочер је мало сликовито полуострво Свети Стефан које ће, 

тако сви кажу, бити  у будућност и драгуљ туристичке понуде 

Црногорског приморја. 

 

У косовском кампу на обали мора, 

недалеко до дугачке песковите 

плаже, су разапети шатори, 

препознах да међу гостима има 

подоста Албанаца. Откривам да 

када год бих сусрео Албанце са 

кечићима и у њиховој 

традиционалнј одећи, када бих чуо 
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њихов говор, у мени би се будила необична сећања, као да после дуго 

времена срећем неке раније драге знанце, који извиру из давно 

прохујалих епоха, из прашњавих албума породичних слика.? 

Необично је, али ја се сећам Албанаца из Прешева, када сам имао 

непуне две године, а и из Велеса, када  сам имао непуне три године. 

Моји родитељи су нам често причали о Албанцима у Прешеву, да су 

савесни радници, да држе реч, и да када виде да се према њима неко 

односи коректно, то умеју да изузетно цене, и да су врло одани. 

 

Упознах браћу Мирка и Буцу Ћука, из косовске варошице Вучитрн, 

обојица су врло снажне грађе, Мирка управо због његове атлетске 

грађе зову ''Тарзан''.  

 

Када се Мирко појави на плажи, окрећу се за њим  радознали погледи 

и жена и мушкараца, уживају у његовом 

снажном телу. Сазнадох да су њихови 

пореклом из Крајине, колонизовали се на 

Косову после Првог светског рата. 

 

Мирко Ћук-Тарзан. 

 

Убодох се на бодљу  јежа у води, отече 

стопало, носим завој, не могу да се купам, 

ћопам на врховима прстију. Мирко ме уведе у 

камп  међу шаторе смештене између дрвећа, 

по трави међу шаторима леже гости, махом 

косовски Албанци. Мирко ми показа скоро 

заповеднички руком конопац за пузање 

завезан горе негде на високој грани, пружи руком у којој држи штап, 

нађе га негде успут, као да је дресер у неком циркусу подвикну ми 

весело:'' Попни се!'' Успех се уз конопопац брзо као веверица. 

  

У Милочеру јула 1955 

године. С'лева на десно: 

Буца Ћук; непознатза 

девојка; Аутор ( 

стоји); седи непознати 

млади човек; Мирко 

Ћук-Тарзан, стоји 

поред Аутора; седи 

Миркова сестра; поред 

ње непознати младић. 
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Мирко ме је на плажи упознао са мојим вршњацима Дујом-Радославом 

Недићем из Пећи, и Страхињом Кастратовићем из Приштине. Обојица 

су синови угледних и добро ситуираних косовских адвоката. Сазнадох 

да су њихови преци дошли из црногорских Васојевића. Обрадовао сам 

се када сам сазнао да се следеће године обојица уписују на Правни 

факултет у Београду. Старији Дујин  брат дивно пева романсе и 

староградске песме. Истури сјактаву жућкасту полирану гитару према 

мени:'' Шта хоћеш да ти отпевам?“  ''Те твоји очи зелене'',  рекох 

кратко, то је моја омиљена песма.  Док сам га слушао, чудио сам се да 

тако лепо пева, са тако много тананих вибрирајућих осећања, а 

Црногорац је. Зато јер Црногорци важе за неслухисте. У Црној Гори 

има различитих племена, они са севера и са падина Дурмитора, ка 

Никшићу су врло слични по језику и духу нама из Западне Србије, док 

на пример, Дујо и Страхиња, ме подсећају на поједине  моје другове из 

градова јужне  Србије.  

 

Врло сам радостан, јер сам у пуној форми, баш као раније у сретним 

временима,  преплануо, другови ми прилазе, разговарају радосно са 

мном, окружен сам пријатељима, девојке ми у пролазу бацају нежне 

погледе.  

 

Вратила се стара сретна времена,  једино то закључујем.  

 

Цетињанин Андро Каписода је посебно занимљив човек, постали смо 

нераздвојни пријатељи, тако ме подсећа на неке моје другове из 

Београда, или на неке из Подриња. Он је изразито црнокос, стамен, 

повисок, носи револвер за појасом, врло је темпараментан. Сви смо 

били врло изненађени вешћу која проструја кампом: Андро Каписода 

потегао револвер ноћу на некога, пуцао је у ваздух. Питао сам га шта 

је било, он мудро ћути. Цетињани су у понечему другачији од осталих 

Црногораца, то је она градска Црна Гора, урбана и аристократска. 

  

Нена је привлачна, нешто млађа светлокоса девојка из Пожаревца, ту 

је са још привлачнијом вршњакињом Вером Герасимовом, и њеним 

родитељима. Герасимови су избегли у Србију после Октобарске 

револуције, Верини родитељи су врло пријатни људи, са мном и Бором 

врло радо разговарају, позвали су нас да се дружимо са њима. 

 

Позвах Нену да одемо чамцем на острво Свети Никола, чији обриси се 

оцртавају тамо далеко на пучини, преко пута Милочера, острво се 

протеже све до саме Будве. Кретосмо, дуну ветар и створи повеће 



146 

 

таласе, море постаде  све узбурканије. Некако сам успео да довеслам 

повећи чамац све до острва. Нена ми загледа дланове:'' Немаш жуљева, 

није чудо, ти си спортиста.'' ''Шаке су ми очврсле од федера и кајака'',  

објасних  јој. Покушавам да се вратим чамцем са острва у Милочер, 

али то никако није могуће, таласи су сувише велики, хоће да запљусну 

воду у чамац. А дан одмиче.  

 

 

 

Видех на  острву католичку црквицу, у потрази за спасом кретосмо ка 

њој. Пред нас бану млад фратар у црној одори, повисок и витак, лица 

строгог интелектуалца, погледа нас продорно, види невреме и нашу 

забринутост, био је кратак, али благонаклон:'' Овде немате где да 

заноћите, идите горе на шпиц према  Будви, тамо је узак залив, па онда 

веслајте обалом до Милочера. Православни свештеници су другачији 

од католичких иако говоре исти језик и сличан су народ, док су 

православци  

доброћудни, дотле су 

католички 

самоуверенији. Тако сам 

веслао око двадесетак 

километара, све из увале 

у увалу, промичу драга  

 

 

 

 

Острво Свети Никола. 

 

насеља, као да их знам, као да сам живео у њима, знам те драге људе, 

видех звонике православних црквица, а ово је приморско насеље. Тек 

пред вече стигосмо у Милочер. Изађоше пред нас брат, Вера и њени 

родитељи, Мирко и Буца су се смејали радосно. Сви су се били 

забринути, бура,  а нас нема?. 

  

У Милочеру виђам групице странаца из различитих европских држава. 

Французи буде моју посебну радозналост. Сваки дан их љубопитљиво 

посматрам на плажи, сунчају се на песку неколико средовечних жена и 

мушкараца, углавном су црномањасти, средњег су раста, делују врло 

смирено, разумно, интелектуалци - то је мој стално присутан утисак. 

Ипак, некако ми изгледају тужно, као да их нешто  мори?.  
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Буцо их посматра такође љубопитљиво, онда ми једном рече:'' 

Западњаци су декадентни''!. 

 

Бора одлучно захтева од мене да више не могу увече да свирам у 

оркестру у трегер мајици  без рукава, изричит је да морам да обучем 

кошуљу са кратким рукавнма. Нерадо пристајем. Синоћ су на 

подијуму за игру изнад плаже, са погледом на сињу пучину, играле две 

враголсте студенткиње Немице, као да није било мушких партнера, 

једна од њих је се стално смешкала у моме правцу, и показивала 

враголасто у мене прстом, онда су бесно заиграле пред самим 

оркестром. У краткој паузи сва задихана, она што је у мене показивала 

прстом, дотрча пред оркестар, обрати ми се на енглеском, иако је моје 

знање енглеског средњошколско, препознах немачки акценат, 

охрабрих се-није знала енглески боље од мене:'' Да ли можете да 

одсвирате мелодију American patrol  Глена Милера''?. '' Yes '', рече јој 

Бора 

 

Одмах поред плаже је кућа мештана, стара зграда у далматинском 

стилу, истурена висока тераса ка мору је као осматрачница, као 

светионик, а није светионик, него кућа за становање. Упознао сам две 

сестре, плаве, мало старије од мене, саме су стално, такорећи 

усамљене, озбиљне су и достојанствене. Упркос свега, радо су са мном 

разговарале. Позвале су ме на терасу њихове сликовите куће, седели 

смо као на крми великог брода, пред нама пукло бескрајно модро 

море. Рекоше да се презивају Негро. Мене јако занима да ли за време 

буре таласи допру до терасе уздигнуте изнад жала. ''Ево, довде пена 

долази'', показа она.   

 

''Како Црногорци, а Негро'', упитах радознало? ''Па ми смо 

Паштровићи, приморци, таквих презимена има код нас.“ 

  

Упознао сам у Будви два младића Црногорца, брђанина, оба висока и 

снажна, онај са којим сам највише разговарао је скоро плаве коврџаве 

косе, продорних зеленкастих очију. Плава коса и зелене очи, а 

преплануо као Арапин, то га чини врло привлачним, ионако  је врло 

мужеван. Делује некако као нетакнута дивља природа, личи помало на 

Његоша, али и на Џемса Дина, по природи је врло отресит, мудрост му 

сева из бистрих очију.  

 

Испричао ми је како га је синоћ спопала лепа странкиња у лифту 

Хотела у Будви. ''Позвала ме је у собу – зове ме рукама - када уђох-

рече ми да не могу да јој се отворе врата од терасе.''  
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Јули 1955 године. Милочер. 

  

Виђам две средовечне Немице из Келна, понеки оседели прамен плаве 

косе на њиховим слепоочницама би одавао њихове године, још су 

привлачне жене, светлокосе као неке Словенке. Јуче сам сазнао да су 

сестре. Стално се шетају саме стазама Милочера, oдевене, уместо да 

уживају у благодетима летовања на обали топлог мора?. Зашто су 

стално узнемирене, зашто беже негде, стално се жале на некога, 

правдају се, као да им је за петама хајка, као да за њима некакви  

гониоци само лупају у добоше, одјекује звук труба ловаца, нешто се 

дешава са њима, али не схватам шта? Проклињу судбину, кажу да су 

невине, да нису ништа учиниле, упорно се правдају онима који 

разумеју њихов језик?. Њихово понашање код пролазника рађа 

неугодан осећај, и никако  не могу да схвате шта је посреди са ове две 

сироте жене?. Уместо да се одају чарима Медитерана, оне стално 

очајавају и богорадају?.  

 

Нарочито ме збуњује што су  стране држављанке, овде су у страној 

земљи, какве везе ми Југословени имамо са њиховим неприликама? 

Као да захтевају милост? Када наиђу утучене, скоро у безнађу, тако ме 

подсећају на сличне унесрећене особе које сам већ сретао код нас, које 

покушавају да избегну невидљиве клопке које неки моћници стално 

постављају пред њих?.   

 

Да нису из Источне Немачке? Не може бити, па Келн је у Западној 

Немачкој! Из Источне Немачке је врло тешко изаћи?. А и ко би из 

такве државе пустио оне који се на њу жале? Можда су из нацистичких 

породица? Можда су се њихови родитељи огрешили о нас 

Југословене?   

 

Андро Каписода ми се стално  жали на неке зле људе, који му праве 

пакости, опасно им прети, лаћа се револвера за појасом. Није ми јасно 

на кога се жали, и зашто?  

  

На плажи сам упознао два врло озбиљна човека, један је постарији, 

скоро вршњак мог оца, а други је доста  млађи. Старији господин 

Милановић ( измењено име, прим.аутора), је вишег раста, мршав  и 

помало погурен, има оштроуман израз лица и продорне очи, он је 

православни теолог, професор; онај млађи је прав као стабло, 

професор Милановић га зове именом Михајло, он  је такође теолог. 

Обојица стално величају православље и нашу националну историју. 

Нарочито ме је привукло код  њих то што су се према мени и брату 
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односили врло пријатељски и добронамерно, и што је се од њих могло 

много шта научити.   

 

Овај старији рече укратко да је недавно био у Истамбулу, згрозио се, 

каже ми да је видео  на улици псећи измет у најстрожијем центру 

града. Професор Милановић ме је збунио, а још више престрашио, 

када у једном даху изгрди и извређа једног нашег познатог научника:'' 

Режимски подрепаш,  комуњара''. Рећи тако нешто критички отворено 

у односу на режим  је врло опасно, како он то сме? Да ме не куша?  

 

Плажа испред кампа није дугачка, али је песковита, погодна за купање 

и мале деце, јер дубина не настаје нагло, већ постепено. У воду је 

улазила опрезно и полако смирена девојка, скоро девојчица, повисока 

је, скоро риђа, има лепе плаво зелене очи. Посматраи сам 

љубопитљиво њено, помало пегаво лице. Она је необична,  другачија 

од осталих девојака?. Погледала ме је тужно. Стоји у месту као 

укочена, непокретна, зури због нечега замишљено у пучину. Сазнадох 

од Маце, њене вршњакиње, да се зове Милена Дравић. 

 

 

Август 1955. године. Повратак у Београд. 

 

У кампу сам упознао снажног Млађу који је радио као конобар у 

нашем кампу. Он је свршени ученик Средње фискултуре школе у 

Земуну, дошао је на море да заради нешто новца, да се сунча, купа и 

проводи. Истински се обрадовах када сазнадох да је из Богатића у 

Мачви, па ми смо земљаци. 

 

Договорили смо се да се за Београд вратимо заједно. С'тим, да ћемо 

бити у истом возу до Сарајева, он тамо продужава преко Славонског 

Брода за Београд, а ја у Сарајеву хватам воз ћиру за Ужице, преко 

Шарганске осмице. Унапред се радујем што је вожња овим возом од 

Сарајева до Ужица врло романтична, знам од раније да због јаког 

успона воз вуку две локмотиве, једна напред, друга позади.  

 

Ево нас на броду на релацији Будва –Дубровник. Млађа је силан и 

обесан, склон непрестаним шалама, понекад и не претерано умесним. 

Оно што нас највише зближава је наша распојасана младост, али и 

сличност менталитета и духа. 

 

Посматрамо у потпалубљу весело друштво зането партијом покера. 

Препознаје се по изразима лица и тајанственим покретима да су неки 
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од њих превејани коцкари. Поред нас стаде црномањаст повисок 

мршав човек лукавог израза лица, рекао бих да је толико мудар да све 

зна, упиљио у оне који играју карте, а нама се стално смешка и са нама 

заподева разговор. Представи нам  се:'' Ја сам доктор Иван Станковић, 

офтамолог, професор Медицниског факлтета у Београду''. ''Знам за 

Вас, али сам чуо и за чувеног очног лекара Чавку из Сарајева'', био сам 

узбуђен због познанства са тако познатим очним лекаром''. Професор 

Станковић ме на то, значајно погледа.   

 

У Дубровник смо стигли око подне. Млађа и ја заузесмо места у 

препуним купеима воза ћире, што иде уском пругом кроз херцеговачки 

крш до Сарајева, преко Поповог поља. Млађа ме је цело време 

засмејавао до несвести; неке његове шале су биле неукусне, или не 

баш сасвим безазлене, без обзира на то нисам могао да се уздржим од 

сталних напада смеха.  

 

Са нама је било неколико средовечних људи, дремали су или спавали у 

својим ћошковима, наслоњени на жућкасте излизане дрвене зидове 

вагона, двојица од њих су били ћелави. Један од њих ми се окрете из 

полусна и рече:'' Момче, брат је мио које вјере био, само нек` је 

Србин!''  

 

Овде је присутан осећај националне припадности, јер овде  живе 

различите нације; тога осећаја нема у Србији.  

 

Када би воз улазио у тунеле, а то је било често, обесни Млађа би 

искористио мрак да једном од ћелаваца удари звучну чвргу по темену. 

Када воз изађе из тунела нас двојица се правимо као да спавамо, а кроз 

полутворене очи гледамо реакције оног по чијој ћели је тако звучно у 

мраку одјекнула чврга. Ћелавко погледа сањиво около, пита се ко би 

могао бити тај који га је ударио? Онда када воз уђе опет у мрак тунела, 

Млађа удари онога другога ћелавка. Када настаде светло дана, настаде 

истинска свађа, ова два ћелава хватају један другога за гушу, хоће да 

се побију. Млађа их једва смири.  

 

Поред прозора седи млада Загрепчанка, истинска дама. Њена врло 

уредно очешљана коса подсећа на фризуре холивудских глумица. 

Обучена је по последњој моди, на руци јој сија прстење, на седишту 

поред ње се сјакти нова црна кожна торбица. Наша елегантна 

сапутница сањиво упрла очима  кроз прозор попрскан летњом 

кишицом, види се да истински ужива у кршевитим сликама 

Херцеговине. Изгледа као да уопште не хаје за сапутнике у купеу, 
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мада, понекад баци скоро сажаљив, учини ми се презрив поглед на 

дремљиве ћелавке, који блентаво хрчу, лукаво погледа на Млађу и 

мене, као на обешењаке, другачије од осталих путника.  

 

Млађа ме повуче руком у ходник вагона, каже да би хтео да јој се 

приближи, види да је дама, запита ме како да то учини, хоће да 

пронађе неку пригодну фразу за почетак разговора? Рекох му:'' 

Енглези су прави џентлмени, они најрадије говоре о времену.'' Када 

смо ушли у купе, Млађа још није ни сео, и као из топа обрати се 

госпођици:'' Ја ј .. ли  времена, милостива госпојице''. Знао сам да је он 

био намерно вулгаран, јер га је нервирала уображеност наше лепе 

сапутнице?. Она само напући усне уображено, и окрете нам леђа скоро 

љутито. 

  

Када воз стиже у Сарајево, нама двојици се не растаје, али тако мора 

бити, јер он наставља пут за Београд преко Славонског Брода, а ја 

идем за Ужице уском пругом преко Шаргана. Док смо чекали наше 

возове, искористимо слободно време да мал прошетамо, изађосмо 

раздрагани испред Сарајевске железничке станице тражећи нову 

разоноду. Према нама иду два мушкарца са великим сламнатим 

шеширима, поред њих буљук жена и деце. Некаква улична промаја 

задува између зграда, завитла изненада хартијама и отпацима у вис, 

скоро као београдска кошава. Неуморни враголан Млађа хтеде опет да 

ме засмејава. Изненада у пролазу се зајури и обојици шеширџија обори 

њихове сламнате шешире благим, али  одсечним ударцима. Ветар 

шешире однесе као балоне. Они гледају престрашено у нас, виде да 

смо млади и обесни. '' Јој јалијаша, јој шеге'', рече један помирљиво 

док је јурио свој шешир низ улицу. 

 

Испратих Млађу на воз за Београд, а ја остадох да чекам воз за Ужице. 

Када поставише воз, не верујем својим очима, врло  обрадован и 

зачуђен у исто време  спазих Герасимове. Вера и њени родитељи, сви 

препланули, са њима витка и заносна Нена, улазе у исти воз као и ја, 

засмејаше се весело када су ме видели. Верин отац, пењући се у вагон, 

ми добаци гласно, просто ме је зачикавао, показујући на црну футролу 

тромбона коју држим у  руци:'' А ту ти је  тај фамозни инструмент!'' 

Већ сам му причао, када смо се нашли у Милочеру, да ми је професор 

тромбона Рус, Констатнин Шатров, његов земљак. '' Познајем 

Шатрова'', рекао ми је тада Верин отац.  

 

Уђосмо у постављену композицију воза. Воз је био скоро празан. 

Седох са њима у исти купе. Када је воз кренуо, позвах Нену на прозор. 
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Гледали смо са прозора вагона у топлу летњу звездану ноћ Шаргана, у 

дивље планине свугде около, локомотива је бесно хуктала, док је се 

воз гуран са две локомотиве, савијао на сабласној месечини.  

у осмице, као велика метална змија . 

 

У Ужицу се поздравих са свима. Они одоше да чекају неки други воз, а 

ја кренух на аутобуску станицу. Седох у аутобус за Љубовију, на пут 

дуг око осамдесет километара од Ужица, макадомом. Знам тај пут 

одлично од раније. Толико пута смо туда долазили, или одлазили 

аутобусом у Ужице где би хватали воз за  Македонију и  јужну Србију, 

где смо тада живели. Од Љубовије кретох пешке за Узовницу, око 

шест километара удаљено село поред Дрине. У Љубовији ми неко 

предаде у руке Узовничанина, слепог Радета Полића ( том 1)., 

повисоког кошчатог риђег човека, знам га добро, он живи у Београду, 

њему је паклена машина бачена крајем рата из авиона ослепела оба 

ока, јер је пребрзо и олако подигао из траве заведен њеним сјајем. 

Пешачили смо излоканим путем, баш после кишице, био је препун 

барица; заобилазио сам их и давао предност слепом Радету, да иде по 

сувом. 

 

  

Август 1955. године. Узовница. 

 

Топло је време. Добро је познато у овоме крају  да је Дрина обично 

најтоплија у августу. Чим стигох, још првог дана, нисам стигао ни да 

се поздравим са најближим, нестрпљив пођох заједно са млађим 

братом Милићем на купање на Ушће, тамо су Перо Нешковић, његова 

симпатична сестра Јока, ту је и нераздвојни друг наочити Милан 

Мићић.  

 

 

Јока Нешковић, прва с'лева  и њена  

пријатељица ( непознато име). 

 

Настадоше незаборавни дани 

уживања у чарима Дрине. 

Опет, није био времена за 

истински посвећење учењу.. 

  

Перо ме упозна са плавокосим 

Вељом, рече ми да је он из 

Ваљева, да је дошао у посету 
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родбини у Грачаници, хоће да се купа са нама на Дрини. Вељо је 

снажан,  он диже тегове. Наиђе колона кајакаша, видеше нас на обали, 

прикрајчише кајаке, изађе њих неколико право пред нас. Говоре 

немачки  језик, страни туристи. Приђе ми, плавокос и витак 

средовечан човек, изгледом интелектуалац, обраћајући ми се љубазно 

на енглеском, каже ми да би хтео да види орлове? Одговорих му да су 

станишта орлова подаље, у Соколским планинама. Показах му руком 

на речицу која сија на сунцу брзацима и сјактавим каменчићима:'' 

Хај`мо мало уз речицу!'' Пођосмо уз сликовиту Грачаничку речицу. 

Корито јој је усечено у бедеме земље и камена. Искрснусмо изненада, 

пред водом, испран бедем. Из наслага  камења и песка вириле су 

оголеле убелеле људске лобање, сјакте беле кости, кезе се вилице.  

 

Немац ме погледа збуњено, као да му прелете страх преко лица, не 

схвата, зашто смо га баш ту довели? Вељо му рече кратко на српском:'' 

Кости немачких војника.''  Оваква недипломатична Вељина изјава ме 

само за тренутак збуни:'' То су кости српских војника из Првог 

светског рата'',  рекох мојим средњошколским енглеским језиком 

Немцу. Немац ме погледа са олакшањем, само немо слеже раменима. 

  

  

24 август 1955 године. Лила постала проститутка, у друштву 

странаца у Хотелу МАЖЕСТИК. 

  
Видех неколико пута у пролазу кроз прозор Хотела МАЖЕСТИК 

привлачну црнку, седи са плавим уморним и доброћудним  

средовечним интелектуалцем, види се по изразу лица и одећи да је 

странац. Зар је могуће, да ли је то Лила (описана у тому 1, то је она 

што сам са њом играо фоте код Дунав станице, моја прва ђачка 

неузвраћена љубав)? Не могу да верујем својим очима да је то она, па 

зар она да буде ''девизна'', проститутка? Запазих њене зелене очи, на 

као снег белом лицу, сретоше нам се погледи, она не скрете поглед у  

страну, посматра ме дрско отвореним очима без стида, као да хоће да 

ми каже:'' Нема друге, све се заверило, мора се преживљавати''.  Још је 

онако заводљива, али са помало убледелим лицем, стекла је понеки 

успорен покрет, делује као већ зрела жена, иако то није по годинама.  

 

Знам да јој није лако због оца емигранта у Немачкој о коме се проносе 

приче да се дружи са  четничком емиграцијом. Лила ми је о томе више 

пута причала. 
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Август 1955 године. Узовница, Мика Којић, син Србе Којића.  

 

Недељом се омладинци окупљају у центру села да играју фудбал, или 

одбојку. Поред Дрине има њивица где се може играти лопте, а понекад 

се игра у порти месне цркве. Застиђен признах себи, да се никад нисам 

запитао, да ли је на своме месту,  да играмо лопте у црквеној порти?   

 

Дођох у једно недељно јутро у цркву на службу божију. Испред мене 

се испрси  намрштен кошчат милиционер. Имам  страх од милиције, 

престрашен не уђох у цркву, него се  одмах вратих кући, али ништа 

нисам  казао родитељима. Можда ми се цео овај догађај само тако 

учинио, можда ми се учинило да ми је милиционар бранио да уђем у 

цркву? ? Али не, пред очима ми стално лебди лице осионог 

милиционера, који је свестан колико толико да крши Божији и људски 

закон, а упркос себи, то ипак чини. 

  

Мика Којић плени својом искреношћу и добронамерношћу. Он је син 

богатог и напредног узовничког земљорадника Србе Којића. Мика има 

врло изражен смисао за истину и правду. Његовог оца Србу виђам 

често како јури некуд селом забринут. Разбарушена дуга плава коса 

као перика витла на дринском ветру, стално је забринут, побелео је 

због нечега у лицу, нешто се са њим дешава?. Више личи на уметника, 

него ли на земљорадника?. 

  

Иако је средњег раста, Мика је снажан, као чигра јури по утрини поред 

Дрине на Црном виру. Све је предриблао као Рајко Митић, наједном је 

се сударио са скојевцем из суседног села Црнче. Плану ватра као када 

шибицу бациш у суву сламу. Скојевац засикта у правцу Мике:'' Твој 

отац  Србо Којић је кулак и реакција'' ,осу на Мику сијасет увреда и 

претњи што овај иде у цркву.  

 

Мики је било свега доста, из њега провали дуго нагомилавани гнев.” 

Држите ми оца сиротог Србу Којића, Србу Србина, стално вам је на 

оку, држали сте га невиног у затвору, а ономадне дођоше ваши из 

Ваљева, однесоше сво сено са магазе.” . “А што не идеш кукавче на 

радну акцију, јадо?'', жацка га обесни скојевац. Мика се праведнички 

испрси, држећи лопту у рукама :” У војску су ме два пута позивали, 

где ме нису све слали, стигла у војску карактеристика, пис`о онај 

њоњо из Ваљева, или си то ти пос`ло, срам те било јајаро!”. ”Мика, не 

иди у цркву, гром те не убијо, дођи на састанке наше омладинске 

организације, боље ти је то него да `ваташ зјале!“, не јењава страст 

скојевца.  ”Оца сте ми  уништили, иде ко луд по селу, они чатали из 
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Ваљева направили мањак, па оће на оца да баце кривицу?. Оде мој 

Србо Богу на истину, Србине мој драги, оће чатали да униште народ!” 

 

 

 1955 година. Рођака Ружа Крсмановић се запослила у Новом Саду. 

  

Рођака и вршњакиња Ружа ( видети том 1, то је она дражесна плава 

девојчица што се 1944 године отимала  за печено пиле са гладним 

немачким официром Фосом у нашој кући у Узовници), кћерка деде 

Милутина, је завршила  средњу школу у далеком Лесковцу. Толико 

пута сам се питао откуд она у далеком Лесковцу у јужној Србији, зар 

није могла наћи неку школу ближе, али никад нисам имао прилике да 

од ње добијем одговор?. Док је Јока, наша заједничка рођака и 

вршњакиња завршла текстилну школу у  Београду. 

 

У пролазу за Нови Сад кроз Београд, Ружа ненадно наврати у наш 

стан. ”Идем у Нови Сад добила сам тамо запослење, има тамо наших 

Азбуковчана'',  поверава се радосно мами поруменела Ружа, 

забацујући као злато сјајну косу. Хтедох да је запитам како је нашла 

запослење у Новом Саду, али  заборавих?. 

 

 

Август  1955 године. Београд. Велика матура –Полагање 

поправног испита. 

  

Нисам учио овог лета довољно, свестан сам да нисам довољно 

припремљен, објективно гледано прихватам као стварну могућност да 

паднем, и понављам разред?. Шта ћу рећи родитељима? Како ће на 

мене гледати другови из разреда? То би била велика срамота за мене и 

за целу породицу?. 

 

Ипак у мени трепери некакав мени необјашњив оптимизам, као да ми 

неко шапуће:''  Биће све добро''. 

 

На моју велику срећу добих питања на која сам баш знао одговор, као 

да је нека невидљива рука била све унапред подерсила? Тако сретан 

положих поправни испит и све матурске испите.   

 

За време матурских испита се десио један врло необичан, више тужан 

догађај, који ћу укратко испричати. 
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Професор физике Телебаковић је познат по својој правичности и 

моралности, изнад свега је објективан у оцењивању, сви га истичу као 

узор стручности, поштења и принципијелности. Али он уме да буде и 

врло романтичан. Када нам је предавао о таласима у физици, 

показивао је, покретима руком горе доле, таласање горске ливаде. 

Каже:” Романтично!”. Он својом озбиљношћу и савесношћу више 

личн на стране професоре које гледам у француским  филмовнма.  

 

Професор Телебаковић је на полагању поправног матурског из 

математике, био члан Комисије која је надгледала полагање испита. 

Док сам се удубљивао у решавање математичког задатка, зачуо се 

продоран узвик професора Телебаковића:” Не колега Екмеџићу, не, то 

не може!”, устреми се као кобац право ка унезвереној и преплашеној 

ученици, кћерки професора математике Екмеџића, и оте јој цедуљу из 

руке.  

 

О чему се радило? Професор математике Екмеџић  је уствари био 

дотурио својој кћерки урађене задатке писменог задатка из 

математике, његова кћерка  је била у великој кризи, без њене кривице, 

сви смо то знали, и разумели је,  имали смо због тога сви симпатије за 

њу. А и сам професор Екмеџић је у великим неприликама, озбиљно  

болестан, често се за време часова савије за столом, побледи, почне да 

дрхти као да му је дошао судњи час, знамо да је опет добио срчани 

напад, одмах се сви разјуре, зову телефоном хитну помоћ. Ојађени 

отац је хтео да помогне своју кћерку, да преброди тешку кризу, да се 

спасе.  

 

Ко је исправно поступио, толико пута сам се питао касније, све до 

данашњих дана? 

 

Професор Екмеџић у жељи да спаси кћерку, извагао је да је важније да 

је спаси, да потпуно не потоне, јер би је понављање разреда дотукло. А 

са друге стране је схватао да чини дело које је у нескладу са законом  и 

образовном етиком? Али шта је важније: будућност детета, или 

поштовање прописа? Одлучио се за ово прво - спас детета! У праву је,  

слагао сам се са њим. 

 

А професор Телебаковић је реаговао заснивајући свој поступак на 

поштовању прописа. Ученик нема право да добија урађене задатке, а 

поготову не од оца, и још професора математике ове гимназије?.Он је 

дакле реаговао на основу своје принципијелности и моралности.  
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Али сам се питао, да ли је он знао шта се све дешавало несретној 

кћерки професора Екмеџића? Сетих се како је пре две године 

професора Екмеџића на степеништу испред зборнице оборио осиони 

ученик, боксер, зуцкало се да је то било намештено? Имам утисак да 

пофесор Телебаковић није био довољно упознат са личном ситуацијом 

несретне девојке и самог професора Екмеџића?. Не могу да поверујем 

да би он, да је знао све ово, ипак могао тако нешто да јој учини,  да јој 

нанесе толики бол и штету?. 

   

Када срећа надомести несрећу, понекад то може бити нагло, мени је 

сада боље, али то побољшање није дошло наједном, него постепено.  

 

Тако да тек сада схватам, одушевљен, да се у мом животу, последњих 

година, дешавају значајне промене на боље.  

 

Сањао сам годинама да почнем да читам књиге, и да учим. Спознајем 

да ми се сада у животу јављају друге жеље које потискују амбиције 

образовања, а то су: игранке, девојке, спортске активности, имам  свој 

оркестар за свирања на игранкама.  

 

Ипак, доћи ће на ред и учење, као што је то било раније. 

 

 

25 август 1955 године. У биоскопу Дрина 

 

Влада Милићевић и  ја смо сретни због положене матуре отишли у 

биоскоп Дрина. Гледали смо врло забаван филм у коме игра 

Монтгомери Клифт.   

 

За време филма изби туча. Два момка се потукла због непознате 

девојке која је у помрчини седела између њих. Између редова се 

ушеташе два снажна редара, држе у рукама јаке џепне батерије, 

осветлише салу и изведоше напоље силеџије.  

 

 

26 август  1955 године. Последњи сусрет са Весном. 

  

Приликом додела диплома уприличена је мала свечаност, свакоме 

добитнику дипломе је честитао за то задужен професор.  

 

Колико је школа сурова?. Или неправична? Неки су одликаши, или 

најбољи, други су добри, врло добри, неки су лоши, или чак 
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понављачи?. Какав се трагичан осећај јавља код оних мање успешних, 

када се пореде са одличним, или бољим од себе? Зашто је тако? Да ли 

је успех у учењу предодређен интелигенцијом, или трудом, условима 

живота, подршком родитеља, наставника? Какав утицај на то има 

заједница, друштво?  

 

Како су сурови поједини одликаши, када друге погледају са висине, 

скоро сажаљиво, или подсмешљиво? Као да су ови потоњи нижа бића?  

 

Покушавам да се сетим времена када сам ја био одликаш, најбољи ђак? 

Да ли сам ја тада такође био умишљен, или уображен, да ли сам имао 

разумевање за оне мање успешне ученике? Признајем себи, да о томе 

тада нисам никада размишљао. Да ли то значи да нисам имао 

способности да схватим  друге ученике, или једноставо да сам  и ја сам 

био помало безосећајан? 

 

Разговарао сам са лошим ученицима, или понављачима, ни код једног 

нисам препознао комплекс ниже вредности у односу на одликаше, 

правдали су се насмејани и самоуверени, да они нису одлични не зато 

што су одликаши од њих паметнији, него зато јер су лењи, да их мрзи 

да уче, да их привлаче друге ствари у животу, сви до једнога су ми 

предочили да када би хтели да заседну, да би и они били одлични. За 

одликаше су говорили: ''Сека Персе, свилени, цвикераши.'' 

 

Људска биће имају моћ прилагођавања на сваку ситуацију, ма колико 

била непријатна тражиће нека оправдања или образложења, или 

акције, да из неугодне ситуације изађу сачуваног самопоштовања. Али 

има и оних који клону, изгубе самопоуздање, или потону у безнађе. 

 

Патња ствара човека-помишљам. Патња оплемењује, обогаћује. Сит 

гладног не разуме, док неко не осети на својој кожи бол и патњу, не 

може разумети друге који се злопате?. 

  

Положена велика матура је значајна промена у моме животу, постајем 

академски грађанин, отварају ми се врата за упис на студије. Осећам се 

важнијим, стичем лепшу представу о себи. Овоме осећају доприноси и 

надошла физичка снага после боравка на мору и на Дрини, 

самопоуздање јача препланулост. Признајем сам себи да ми топли 

погледи девојака у пролазу враћају још увек пољуљано поверење у 

себе. Боравак на мору је велико обогаћење у мом животу јер сам 

упознао нове пределе и људе, а било је и сијасет узбудљивих  

доживљаја.  
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После свечане доделе диплома искуписмо се испред улаза за 

професоре, поред самих трамвајских шина у Душановој улици. Тражио 

сам погледом Весну, изненадих се и обасај ме радост, стајала је баш 

недалеко од  мене, никад раније није била тако близу. Откуд она овде? 

Можда је дошла намерно? Па она је управо онаква каквом сам је 

замишљао, овога пута више него икада пре-  закључујем. Гледала је 

радосно, по први опут из непосредне близине,  блиставим очима право 

у моје очи, врло достојанствена и отмена; учини ми се да управо сада 

по први пут очекује да јој приђем?. Помисао на такву могућност ме 

тргну, учини ми се чак да је она сада због такве најављене жеље 

наједном некако сишла са оног пиједестала узвишености и 

недокучивости, њен осмех ми се учини помало хедонистички? Али 

ипак нисам имао храбрости да јој приђем. 

 

Или су све ове година снова о Весни  производ моје погрешне 

процене, чиста уобразиља?  

 

Кретох ка цркви Александра Невског, ту одмах преко пута школе, 

тамо ме чекају мама и тетка Мира Лазаревић, њена млађа сестра. Тетка 

Мира се више радује од мене што сам положио матуру, ван себе је од 

среће. Још једном  видех колико ме она искрено воли. Она и њен муж, 

течо Остоја немају децу, па мислим да нас зато толико воле. 

 

Данас сам схватио да је ово последњи сусрет са Весном, више  нећу 

моћи да је виђам у школи, обоје смо завршили гимназију, сада ћемо на 

студије.А ми се за неколико дана селимо у потпуно други крај 

Београда, у зграду Хотела Бристол  у Карађорђевој улици број 50, 

недалеко од Железничке станице. А Весна станује у близин ове школе. 

 

Свестан сам да се заувек прекида чаролија. Остаје потајна нада, неки 

непредвидив догађај? 

Али сам инстинктивно 

предосећао да таквих 

догађаја више уопште 

неће бити. 

 

Фреска из Цркве 

Александра Невског. 
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1 септембар 1955 године. Сеоба у 

Карађорђеву улицу. 

  

Родитељи су преко огласа у листу Политика 

заменили наш стан у улици Генерала Махина 

број 12 код Дунав станице, где смо становали 

досада, за стан сличне величине у 

Карађорђевој улици број 50, у згради Хотела Бристол, недалеко од 

Железничке станице.  

 

 

Зграда Хотела Бристол у Београду. 

 

Нажалост, нисам био од користи приликом сеобе, баш када је највише 

требала моја помоћ, јер сам ја у међувремену почео да свирам тромбон 

у оркестру КУД ( Културно уметничко друштво) Абрашевић, чије су 

просторије смештене у згради на углу Немањине улице, у Дому 

културе Ђуро Салај; а баш тих дана је КУД „Абрашевић“ кренуо на 

турнеју по Хрватској. Морао сам да идем са оркестром. Извинио сам 

се родитељима, објашњавајући им да је то необична подударност, али 

да ћу помоћи при уређивању стана када се вратим.  

 

Председник КУД-а „Абрашевић“ је озбиљан средовечан човек. Има 

карактеристично строго лице политичког моћника, чудим се да не 

носи кожни капут, али је према мени био увек љубазан и насмејан. 

Кренули смо возом према Осијеку, он ме успут загледа у купеу 

радознало:'' Ама ојужило је, буди весео''. Учини ми се да жели да ми 

саопшти да мисли на некакво смањивање политичке стеге? Гледао сам 

га учтиво и са поштовањем, ништа не говорећи. Али зашто то каже 

баш мени, откуд он зна да се то може односити баш на мене? Ваљда 

нека интуиција? Препознаје по моме изразу лица?  

 

У Осијеку су нас на железничкој станици дочекали наши љубазни и 

радосни  домаћини из осијечког културно уметничког друштва. Осијек 

је званично, Хрватска, али у њему  живе и православци и католици. 

 

Разместили су нас по становима код појединих породица. По мене 

дође средовечна витка и искрено љубазна породична жена. Рече весело 

идући поред мене да идемо на трамвај. Схватих да је Осијек  велики 

град, има трамвај. Прођосмо поред неке повеће тихе реке поред које се 

налази њен стан. Исприча ми у трамвају да живи са две ћеркице, муж 

јој је био на службеном путу. Узвраћам учтивошћу, пазим на сваку реч 
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и гест који ћу учинити. Знам да у Осијеку има и Хрвата и Срба, али за 

мене то није нимало важно, одувек људе не ценим по националности, 

него какви су као људи. Стичем утисак да је коректна и добронамерна, 

да је озбиљна жена. Ипак када ме она упита како се зовем одговорих 

јој кратко:'' Томислав''. Нисам казао ни Тома, ни Томо, управо зато јер 

сам знао да је Томислав право хрватско име. То је разоноди, рече ми 

смејући се враголасто:” Па ти имаш право хрватско име!'' Ипак нисам 

могао да оценим да ли је Хрватица или Српкиња, на крају крајева то 

ми није било нимало  важно? Говоримо исти језик, имамо иста имена, 

исто изгледамо, имамо исти дух, сада да се бенавимо, те Срби, те 

Хрвати?. То је за мене недовољно мудро, тиме се баве неуки, руља. Не 

потсмехујем им се, него их жалим. Али их разумем. 

 

Наш оркестар је као војна музика, свирали смо потпури народних 

песама, пре свега славонских, онда и далматинских ,окупљеним 

Осјечанима на неком тргу. Светина је одмерено пљескала.  

 

Следећи дан смо отпутовали возом до Славонског Брода. Овог пута 

смо имали концерт негде поред неког дома за ученице, баш близу  

железничке станице. Раздрагане ученице ме после концерта позваше у 

посету у њихов дом. Утркивале су се која ће нешто да проговори, тако 

су скромне, учтиве и драге. А међу њима има врло згодних девојака. 

 

Сутрадан опет на воз, па у Загреб. Био је облачан дан, тмурно време, 

само сипи досадна јесења киша., иако још није јесен. На железничкој 

станици нас дочекаше наши покисли, због нечега покуњени, 

загребачки домаћини, одведоше нас до неког Хотела тамо изнад 

железничке станице, ка главној улици која се зове Илица. Шетао сам 

радознао Илицом, свратих до кафане, видех тамо много младог света, 

али још више средовечне и старије господе. Учини ми се да овде има 

више старијих него ли у Београду, некако су уштогљени, желе да буду 

салонски углађени, сагну се и пољубе наилазеће даме у руку, 

говорећи:'' Мој наклон, љубим руке!'' Чух једнога како рече:'' Слуга 

покорни!'' Тако нешто сам видео када смо са школом били на излету у 

Суботици. Аустроугарско наслеђе, све ми се чини да је то у питању?. 

У Београду се тако нешто може видети врло ретко, то је старомодно, 

бечка школа.  

 

Овде се још осећа дух паорске аустроугарске јужнословенске 

провинције. А нису ни Хрвати тако понизни, читао сам како како се 

против Аустрогара био побунио сељачки вођа, кога Аустроугари 
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свирепо казнише и понизише, прогласише га за сељачког цара и 

ставише му на чело усијану гвоздену круну. 

 

Наш главни загребачки домаћин је човек средњег раста, набијен. Чим 

се појави пред нама својим мрачним изразом лица изазва необично 

неспокојство. Његов изглед ме је подсећао на сицилијанске мафијаше, 

што сам их виђао у америчким и италијанским филмовма. Уображен 

је, његов необично тајанствени израз лица одаје  најмрачније тајне, 

нешто потмуло и злокобно. Виђао сам такве сатнике НДХ ( Независна 

држава Хрватска) за време рата, у Братунцу и Сребреници. Врло сам се 

непријатно изненадио када се непристојно изрази о Србима. Најежих 

се, иако је носио светло одело, причини ми се да он носи црну 

униформу. Још више ме је изненадило да су се руководиоци 

Абрашевића дипломатски правили као да нису ништа чули. Ми смо 

сви ћутали налазећи се у неугодној ситуацији. Можда нам неће ноћас 

обезбедити преноћиште, помислих забринут, можда се морамо одмах 

вратити за Београд. 

 

Као да је овде нека друга власт? Овако нешто у Београду је немогуће, 

да тако неко нешто каже о Хрватима у Београду, био би одмах 

ухашен?.  

 

Нисам могао одагнати утисак, као да су Србија и Хрватска званично у  

једној држави, али да се ипак ради о две државе, које су независне 

једне од друге?. 

 

Наш нови стан се налази на трећем спрату у Карађорђевој улици број 

5о, у одвојеном крилу зграде Хотела Бристол, недалеко од Железнуиче 

станице, ту је и Аутобуска станица. То је заједнички стан  који делимо 

са породицом др.Југослава Тршића; са њим живе његова супруга, 

синчић скоро беба, стари отац и мајка, и маћеха докторове супруге, 

госпођа Марија Орељ. 

 

Карађорђева улица је врло прометна, само тутње и дању и  ноћи тешки 

камиони, звоне трамваји, запишти локомотива на оближњој 

Железничкој станици, а будући да је стан баш поред Саве, повремено 

се зачује писак бродске сирене. 
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Септембар, јесен-зима 1955 године.. Почетак предавања на 

Економском факултету. 

  

Уписао сам се на Економски факултет, удаљен око пет стотина метара 

од нашег стана.  

 

Има више разлога зашто сам се уписао на овај факултет. Економију 

волим, постоји снажна трговачка традиција у породици, отац моје 

мајке Василије  Поповић  из Братунца у источној Босни, био је богат и 

врло успешан трговац стоком.  

 

Али то није главни разлог, већ нешто друго, што себи нерадо и са 

стидом признајем, овај факултет ме привлачи пре свега, јер нема 

тешких предмета од којих ме хвата истинска паника, као што су 

математика и статистика. Запитам се: откуд мени страх од математике, 

када сам ја све до 1950. године био одличан математичар?  

 

Стидим се да сам себи признам, то је за самог мене врло понижавајуће: 

ја се уписујем на овај факултет и због тога,  јер је тако близу нашег 

стана, непуних пет минута пешке.  

 

Шта би са мојим амбицијама?  

 

Ипак, чини ми се да су  ствари кренуле набоље још пре две године. 

Упркос тешких искушења, ја нисам никада губио самопоуздање и веру 

у личне способности. Али признајем сам себи - било  је истинских 

криза, наилазила су у таласима велика искушења, под чијим сам се 

налетима савијао, али сам увек на крају, успевао да их превазиђем, и 

из њих бих излазио усправљен, ојачан. Они одликаши у гимназији, 

који су добијали петице, иако сам ја био оцењиван са ''добар '', 

''тројка'',  нису ме никад импресионирали у толикој мери да сам се 

осећао инфериоран у односу на њих. Не, ја им нисам завидео, али сам 

био дубоко убеђен да  оцене нису одраз  стварног односа снага, него да 

је мој врло скроман успех у учењу последица непримереног 

обесхрабрујућег односа окружења према мени. 

 

Личим сада сам себи, на медведа који је хладне месеце преспавао 

дубоко у мрачној пећини, или на инсекта завученог за време зиме у 

топли заклон корења шумског дрвета, који када наиђе топло време, 

почне да се протеже. Као да се буди из дугог знмског сна?. 
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Наиђе у мој живот пролеће, после вишегодишње студени и одбојности, 

настадоше промене. Почех све чешће да се питам: шта је то било 

досада са мном толике године?  

 

Окрећем се око себе и осматрам: одбацујем живот умртвљености и 

неуспеха, сиву  свакидашњу вишегодишњу жабокречину, као да 

покушавам да покидам невидљиве окове безбојности и умртвљености? 

То као да нисам био ја, као да су то биле неке необичне околности ван 

мене, које су ме биле притисле и изобличиле, удаљиле ме од мене 

самога, носиле ме понекад, као кад ветар носи празну пластичну кесу, 

надувавајући је час у облик елипсе, или округлог балона, час је 

натичући на капије и дрвореде на тротоарима дорћолских улица?. 

Тачно је да су ми петица на поправном из латинског и положена 

Велика матура, растезање федера и јачање мишића, улили ново 

самопоуздање, али то није било довољно да се чврсто зарекнем сам 

себи, да ћу сада на Економском факултету одмах прионути и почети да 

учим  свим срцем, да ћу ићи редовно на предавања, и успешно 

полагати колоквијуме и испите.  

 

Упркос промена на боље, ипак, када год  бих помислио на факултет, из 

дубине бића би ме опет опхрвала зебња: изгледа да ће бити слично као 

и у гимназији, нешто опет почиње да ме кочи,  чика, застрашује, слаби 

жељу за учењем?  

 

Мамино охрабрење тада дође као мелем на рану:'' Ти си био најбољи 

ђак, сети се тога времена, мало се потруди, бићеш опет одличан.?''.  

 

Онда се повремено појави јасна жеља да почнем да учим свим срцем, 

од првог дана, али је у зачетку потре зебња, претвори је у нешто 

нејасно и дифузно. И мотив се истопи као грудва снега на топлом 

пролетњем сунцу, нестаде као руком однет.  

 

О чему се то ради са мном? Да ли су у питању устаљене навике? Или 

недостатак самопоуздања?  

 

Није лако победити вишегодишње навике опуштености, није лако све 

преломити наједном преко колена?.  

 

Часови за студенте прве године Економског факултета се одржавају у 

великој аули у приземљу десно од улаза. Аула је крцата студентима, 

по нагласку и духу запазих да су већином из унутрашњости, а да има 

релативно мало оних из Београда. Када смо запевали студентску 
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химну „Gaudeamus igitur“, љубопитљиво сам мотрио на горштаке 

провинцијалце, да видим њихове изразе лица када изговарају латинске 

речи; на моје пријатно изненађење личили су ми на студенте из 

америчког колеџа, што видех недавно у филму са Џемс Дином у 

главној улози. Постајали су важни, замишљајући себе са дипломом 

факулета, да ће бити будући директори и успешни пословни људи.  

 

Гледајући ове веселе и живахне студенте из унутрашњости, препознах 

у њима оно чега, барем за мене, нема у Београду;  Београђани, су 

нешто друго. Можда ми се само тако чини, можда други не мисле као 

ја: Београђани ми изгледају као да су се одродили од корена и од 

традиције, некако су ми постали отуђени.   

 

А ови провинцијалци су тако енергични, тако изворно духовно здрави 

и оптимисти. Прави мелем за моју душу. 

Оптимизам који сам донео из унутрашњости када смо дошли у 

Београд-Земун 1951 године, се брзо „отопио“. Потиснула га је 

велеградска калдрма, крцата брижним људима који уморни вуку спори 

корак за кораком, калдрма препуна свакојаких страних новотарија. 

Покушавао сам затечен да као дављеник испливавам из  реке страних 

утицаја, који би ме гурали у отуђену апатију и одгуривали далеко од 

моје обале.  

Хватам се сада за овај дух скоро заборављене провинције, као 

дављеник за појас за спасавање, прикупљам снаге за нове помаке. 

Овај данашњи Београд није онај Београд у који сам долазио пре 1951 

године.  

Тај ранији Београд је за мене био светиња, диван главни град наше 

славне земље; видео сам широке улице и зграде као да су се негде са 

неба  спустиле на  брегове; свугде се размилели млади као мрави,  на 

сваком кораку радост, чује се весела граја, сретао сам веселе и 

предусретљиве људе.  Београд је тада био за мене град у коме ћу тек да 

заблистам пуним сјајем. 

А уместо тога, када дођох у тај град снова 1951 године, над мој живот 

се надвише  суморни облаци, из којих су засевале муње и громови из 

све снаге у мој мали брод на узбурканој бескрајној пучини.  
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Београд је за мене постепено постајао град без душе. Почео сам да га 

замишљам као неко људско биће, гунђало, чијим улицама шетају неки 

безосећајни намргођени људи; овај град ми заличи на злог човека, који 

ме не прихвата, не уважава ме, пролази поред мене као да не постојим; 

београдске улице ме просто одбацују када год се на њима појавим, 

само што ми не кажу:''Бежи, иш!'' . 

 

Ја се у Београду осећам сувишан. 

 

Дружећи се са младима из Београда, повремено би ме бацао у 

нерасположење осећај њихове отуђености од корена, њихове 

поводљивости за страним утицајима,. Постојао сам све више склон, да 

се безнадежно мирим са таквим тужним стањем духа наше младежи, 

све чешће заборављајући опојне сокове и виталност унутрашњости.  

 

Или ми је то само тако изгледало због тужне ситуације у којој сам се 

налазио? Можда моји београдски другови нису доживљавали  Београд 

као ја? 

 

А ови бучни и весели студенти из унутрашњости су другачији, они су 

повезани са вековним коренима?. Аула кипти од радости и оптимизма. 

Они су ми живи доказ да нисмо клонули,  да се наш дух није 

размлачио.  

 

Схватих у откровењу, обрадован: студенти из унутрашњости доносе 

духовно здравље, успостављају за мене прекинути континуитет. 

Осећам се због тога охрабрен, осоколише ме њихови усправни ходови, 

гласне опаске, и понека дрскост.  

 

Дружење са њима је за мене било као инфузија свеже изворне крви. 

Осетих корене. Замирисаше родна поља и брда, почех да повезујем 

покидане нити. Београдска обезличеност и апатија као крпе магле што 

јури ветар, полетеше из мојих мисли, а нагрнуше снажни животни 

сокови, почех да исправљам савијену кичму. Провинцијалци 

постадоше за мене истинска радост, као нека  психотерапија. Враћао 

сам се полако, али поуздано, из поремећене у духовну равнотежу, као 

када се узљуљан брод после буре враћа у стабилан положај.  

 

Тако је се у мојој свести стварало ново преломно животно сазнање: 

сусрети са студентима из унутрашњости имају врло значајну улогу у 

стварању моје психологије и даљег развитка личности.  
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Настави се прекинути континуитет-схватих, као да се пробудих. 

 

Запазио сам нешто што ме је додатно обрадовало: Београђани и они из 

унутрашњости се измешаше као две војске на ратишту, превагну на 

крају бројност, виталност и природност провинцијалаца. Има ту још 

нешто друго, већина Београђана су такође придошлице, или њихови 

родитељи, подсетили се корена, просто живнули, вратише се изворном 

оптимизму и природности. Почеше да попримају дух и изразе лица 

оних из унутрашњости, да се смеју и понашају као они. 

 

Економски факултет у Београду сада за мене није био више Београд. У 

њему завлада дух и расположење југословенске провинције. На моју 

велику радост! 

 

Али сада и Београд за мене није више туђинац. Омили ми. 

 

Нарочито ме радује верска и национална шароликост колега студената, 

већином су наравио Срби, из Србије, Босне, Црне Горе, Хрватске, али 

видех Муслимане, Хрвате, Далматинце. Упркос разлика тако смо сви 

слични.  

 

Да ли сам ја нека имитација Бранка Радичевића који у његово ''коло 

наоколо'' жели да уплете све јужне Словене? Не. Такве амбиције ми не 

падају ни на крај памети. Али и да желим, то не бих могао остварити, 

па ја сам само студент прве године Економског факултета.  

 

Али свако има право да воли себи блиске народе, под условом да не 

мрзи друге. Чак сам у себи препознао, упознајући странце на мору 

овога лета, да смо  сви ми земљани тако слични.  Сви људи планете 

чине једну заједничку људску породицу.  

 

Сада смо сви уједињени у једној истој држави Југославији, ето шансе 

да остваримо наш вековни сан: да сви Јужни Словени живе у једној 

држави. Кад то помислих одмах се сетих речи др. Веселина Савића:'' 

Ко ће помирити рогове у врећи, националне елите појединих 

југословенских народа не размишљају о уједињењу јужних Словена, 

него о својим џеповима. Када је 1918. настала Краљевина Југославија,  

одмах су  са стране почели да роваре, да завађају браћу, то чине и сада, 

и све ће се више роварити, да њима не би одговарала  јака 

јужнословенска држава на Балкану. Јужни Словени су одувек сањали 

да се удруже у слогу и заједничку државу, то није одговарало моћним 

суседима, који су их вековима завађали.. 
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Свакодневно, радосно запрепашћен, откривам снажан афинитет  према 

Црногорцима, нарочито онима из северне Црне Горе, мада и они из 

других крајева Црне Горе-невероватна сличност духу и менталитету 

моје породице. То објашњавам чињеницом  породичних корена, а 

такође зато јер су становници Западне Србије, од Пријепоља, Прибоја, 

преко Ужица, Чачка, па све до Горњег Милановца, Ваљева, ка 

Лозници и Дрини, све сами динарци, говоре ијекавски, мушка имена 

не изговарају ''Јова'', него ''Јово''; установих да имају исти  дух као ови 

моји нови другови Црногорци. Није ништа ново за мене да су ми 

блиски и они из Санџака-Рашке, Пријепољци, Прибојци, Ужичани, 

Чачани. Дух ових из западносрбијанских крајева познајем од раније. А 

да не говорим о Босанцима, или Херцеговцима  јер ми је мајка 

Босанка, а њена мајка Херцеговка. 

 

Познајем менталитете разних крајева земље, јер се моја породица 

често селила.  

 

Студенти из различитих крајеве земље имају своја локална 

састајалишта у појединим деловима Београда, или кафанама, које су 

називали ''амбасаде'': Црногорска, Ужичка, Нишка, Чачанска, 

Сарајевска, итд. Тамо су се сусретали, иако живе у Београду, чували су 

контакте и сећања из родних крајева. 

 

Муслимане знам такорећи одувек, сада их срећем и из других делова 

Босне и Херцеговине, не само из Источне Босне, завичаја моје мајке. 

Риза је Муслиман, студент  из Пријепоља, сувоњави дугалија, плав, 

има доброћудно сетно лице мудрог младића, који пати због неких 

нерешивих филозофских енигми, изгледа да га мучи пролазност, 

сматра да га други због нечега не разумеју довољно?.Иако га никад 

раније нисам видео, стално ми се чини  да га од раније однекле 

познајем?. Схватих енигму, када се он једном у ходнику пре почетка 

предавања гласно и слатко насмеја, тако ме подсети на једног друга из 

Љубовије. Муслимани из Босне и Херцеговине се по изгледу, боји 

очију и косе, не разликују од Срба, говоре исти језик, само поједина 

слова изговарају мало другачије, пре свега слова''х'', ''ч'' и ''ћ''. 

 

Они пак са југа Србије, су права радост за моју помало обескорењену  

личност. Враћају ме у дечије н дечачке дане, у Крушевцу, Нишу, 

Житковцу, Алексинцу. Они су весели, шаљивџије, брзају када говоре. 

Неке Нишлије и Лесковчани се „фрљају“ са падежима, брзо се 



169 

 

збилижавају, срдачни су и отворени, осећајни, али и прагматични. А 

динарци су озбиљнији, строжији, склони наметању својих ставова. 

 

Има и Далматинаца, Македонаца, Војвођана, Крајишника, чак сам срео  

једног доброћудног студента Словенца са наочарима, такорећи дечака, 

увек ме је гледао разумно и пријатељски. Далматинци су врло 

привлачни, њих уз Црногорце обожавају Београђанке, нарочито 

Црногорце, јер Далматинаца у Београду има врло мало, а Црногораца 

много више. Рече ми један Загрепчанин за време недавне турнеје у 

Загребу,  да су у Загребу, Далматинци  најпопуларнији код 

загребачких девојака. Логично, закључујем, Црногорци и Далматинци 

долазе из природе, где се крећу на сунцу и ваздуху, живе здрав живот, 

а Београд и Загреб  су велики суморни стресни градови. Они су 

виталнији, а виталност и мужевност иду заједно, и то највише 

привлачи девојке.  

 

Један Херцеговац из Гацког својом отреситошћу и духовном снагом 

тако подсећа на рођаке Беатовиће. Стојао је недавно на бруцошкој 

вечери студената Економског факултета, зурећи чкиљаво и мрзовољно 

у студенте који су бесно играјли рок енд рол, загледао их је помало 

зачуђен како се врте и скачу махнито. Ухвати се за стомак од смеха, 

онда се напречац растужи:'' Ово нема „благе везе“ са нама, са нашим 

колом и традицијом. Они су поводљиви, мисле  да су модерни, а 

уствари су снобови и малограђани?!”  

 

Засвира коло, ови из унутрашњости се ухватише, заиграше бесно, све 

се тресе. А када на београдским игранкама понекад засвира коло, само 

се понеко  ухвати у коло, играјли би млако, као да се стиде од погледа 

присутних. Играју коло на начин као да играју рок енд рол. 

 

Слажем се са речима овога студента Херцеговца. Не, ја нисам против 

европских и америчких утицаја када се ради о културном и 

технолошком напретку, њиховим филмовима, научницима, писцима, 

певачима, то треба прихватати. Али не треба прихватати све пребрзо и 

безпоговорно. Нажалост отуда понекад продире и  шунд, 

порнографија, кич и неукус, и свакојаки штетни страни утицаји. Ми 

треба да хармонично усвајамо оно добро што долази из света, да 

повезујемо са нашом традицијом, а не да безпоговорно прихватамо 

туђе, а заборављамо и потискујемо своје. 

 

Док мене усхићују сусрети са студентима из унутрашњости, схватам 

да ове ствари имају и наличје. Знам да је међу староседеоцима 
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Београда, нарочито у Војводини,  неретко присутна одбојност према 

дођошима из Босне, Лике, Крајине, Херцеговине, Црне Горе, и 

динарских крајева Србије. То објашњавам сусретом различитих 

култура и менталитета, али и острашћеним реакцијама локалног 

становништва на непромишљене бирократске поступке појединих 

осионих моћника пореклом из тих крајева.  

 

Жалосно је да долази до подела међу нама! То треба отклонити? Али 

како?  

Понирем у себе јер сам схватао да сам склон да видим само оно што је 

данас, заборављајући оно што је било у прошлости, те тако 

пренебрегавам  многе ствари из ранијег живота. Уместо концентрације 

само на садашњост, која ми не даје очекиване одговоре на узроке 

кризе у којој сам био годинама, враћам се у прошле  дане, у сећања све 

до најранијих дечијих успомена, докле год досеже моје сећање, 

разгледам породичне фотографије из давних времена, разговарам са 

сродницима и пријатељима, подсећам се на прошле  догађаје, трудим 

се да поновно доживљавам те давне дане. Тако чинећи, тражим пунију 

хармонију своје личности,  желим да успоставим континуитет. 

Откривам по ко зна који пут, да у Београду, као да још нисам довољно 

у «својој кожи».  И даље одем понекад на Железничку станицу да 

посматрам возове. Разумем себе зашто то и даље чиним. Не волим 

Београд, сневам да опет настану раније сеобе, да се укрцамо у воз, да 

вагони затандрчу праговима, да локомотива писне, да железничар 

махне заставицом, и да нас композиција опет одведе у непознато, 

нови,  светлији, радоснији живот. Моја породица се одувек селила. Ми 

смо постали номади.  

Али ја више нисам дете.То је непоновљиво. Прохујало са вихором.! 

Када бих одипао у родни крај на Дрини, осећао бих  свугде око себе 

родни крај, као неко драго биће, помешао бих се са душом родног 

краја, постајали смо једно, осећао бих неизмерну срећу да тамо будем, 

постајао бих оптимиста, полетан, имао сам  осећај да се мешам са 

брдима и Дрином, да удишем мирисни брдски ваздух који ме тако 

крепи, радују ме растегнуте речи, лавеж  сеоских паса што цвиле на 

ланцима док киша ромиња, чуо бих звон црквеног звона, а увече је 

црвчак цврчао у зиду топле пећи у кухињи. И када смо живели раније 

у унутрашњости, у Ђевђелији, Житковцу, Крушевцу, Нишу, у тим 

местима сам се осећао као код своје куће. За мене је била велика 
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радост да шетам улицама тих градова, да се дружим са веселим и 

срдачним вршњацима, да идем у школу, биоскопе, на фудбалске 

утакмице. 

Закључих од колике је важности осетити душу града у коме се живи. 

Место боравка треба заволети.  Када би се између мене и Београда  

створила танана хармонија, као што је било у другим местима боравка, 

да када се пробудим ујутру нестрпљиво очекујем нови дан у вољеном 

граду, да у њему певају славуји, да ме сви уважавају,  да Београд буде 

мој град над градовима?.  

А просечио је за мене жабокречина, сумрак, гуши ме, то никако не иде 

са мојом аутентичном природом.  Ја волим подвиге, стремим 

висинама.  

Ако некоме није пријатно да се дружи са неким, може се удаљити од 

њега, али од места боравка се не може побећи. Морам живети у 

Београду.  

Моја личност је као у оковима, крила поткресана, покренем се да 

узлетим, не иде због нечега, као кад голубић коме још нису довољно 

порасла крилца замаше крилцима да узлети, али се лет заврши у трави. 

Београд ме још увек на наки начин  гуши, изазива зебњу, баца ме у 

безперспективност, у конфузију?. 

Ипак иде набоље. Али не још онако како бих ја то желео. 

Достојевски је казао: ''Човек без стана, човек без личности''. А ја бих 

казао: Човек без љубави према граду у коме живи, је човек смањене 

личности.''  

Још један врло значајан догађај у моме садашњем животу, поред 

сусрета са студентима из унутрашњости, је било отварање Дома 

совјетске културе.  

 

Руски дом, тако су га неки звали, за мене је био Дом совјетске културе, 

и у мени побудио неизмеран осећај оптимизма и радости, јер ме је 

вратио у сретна поратна времена полета и наде. Тај осећај среће сам 

заборавио давно, још у Крушевцу и Нишу. Сретан, осетих да мојим 

венама прострује нова енергија, нова светлост, засветла нада, почех да 

доживљавам необичан духовни процват,  као да  духовно  васкрсавам 

из вишегодишњег посрнућа. 
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Требало ми је још времена да схватим изузетну важност, да повежем 

ова два значајна догађаја у моме садашњем животу: дружење са 

студентима из унутрашњости,  и посете Руском дому. 

 

Пре свега ова два догађаја су ме вратила у далеку прошлост, када сам 

био сретан, пун надања и идеала, то је било снажно комуницирање са 

заборављеним догађајима, баш онако како то саветује познати 

француски психијатар Пјер Жане ( том 1), о чему сам писао у 

претходном тому. Он каже: треба одржати континуитет, враћати се у 

прошлост, повезивати је са нитима садашњости, тако се добија 

потпунија и хармоничнија личност. То мени треба, да ондашњу 

огромну наду и полет повежем,  да је прелијем у данашње време у 

Београду, да ондашња нада и полет потисну суморну београдску 

свакидашњицу,  да уместо таме опет засија оптимизам?. 

 

Сусрети са студентима из унутрашњости ми подарише сећање на 

заборављену виталност и оптимизам нашег народа, упих занавек 

њихов смех и њихове речи, стопих се са њима, постајем као ранији, 

пре доласка у Београд. 

 

А отварање Дома совјетске културе, ме врати у сретна поратна 

времена пуна наде и полета. 

 

Ова два осећања се стопише у једно, као да добих крила, уздигох се из 

апатије. Личим себи на дечијег змаја од хартије који се полако пење у 

висину. 

 

Управо отопљавање односа са Совјетским Савезом, одласци у Руски 

дом, гледање совјетских филмова, слушање осећајних совјетских и 

руских песама које су све чешће биле на радио станицама и на 

концертима, то ме је враћало у прошла времена, то је био поновни 

сусрет са заборављеним предивним совјетским филмовима и песмама 

и са руском уметношћу.  

 

У то давно време сам био сретан, моји родитељи су билн задовољни, 

моја породица је живела лепо. Имали смо огромну наду. Желим 

поново да имам тај исти оптимизам и ту исту наду. 

 

Знам врло добро да има подоста породица и појединаца којима није 

било тако лепо као нама у та поратна времена, чија је имовина била 

конфискована, чији блиски су слати на робију, изрицали су им забране 
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уписа на факултете, читаве породице су биле растакане или сатиране. 

Овакве злочине према овим  људима не треба никако потцењивати.  

 

Али то није била тако масовна појава, као што је то настало касније 

почетком 1950-их година, када су сумњичења постала масовна.  

 

Али су се методи обрачуна мењали, постајали суптилнији, мање 

препознатљиви. Али не мање разорни и опасни! 

 

Иако млад, скоро дете, увиђао сам да методи тираније умеју да буду 

суптилни и подмукли. Осетио сам то на себи,  својој породици, нисмо 

били затварани, али иако смо били на формалној слободи, трпели смо 

и патили се.  

 

Ми смо се сви тада неизмерно надали. Уместо остварења нада, настало 

је ново време, помолио се неки злокобан  мрак, људи су се све више 

повлачили у себе, борили се да преживе тешка времена, неки су 

поклекнули  у безперспективности, или тонули на дно у алкохол и 

пороке. 

 

Сада је за мене историјски часовник поново прорадио. 

 

Питам се: да ли и други тако доживљавају наше данашње зближавање 

са Русима? Чини ми се да су људи притиснути тешком свакодневицом 

давно заборавили време када смо били блиски са Совјетским 

Савезом?. Или једноставно, заборављају недавну прошлост? 

 

Овакав врло повољан утицај одлазака у Дом совјетске културе, нема за 

мене  политичку садржину, нити има било какве везе са идеологијом у 

Совјетском Савезу.. Тога сам врло добро свестан. Али ја, једноставно, 

волим Русе због дивних филмова, песама, веселости и искрене  

осећајности. Знам да у Совјетском Савезу има бројних нација и вера, и 

да није лако совјетским властима да очувају јединство.  

 

Има овде још нешто што је данас у нашој земљи врло актуелно, то је 

панславизам. Велика Русија је кроз целу историју наших међусобних 

односа играла у нашој земљи на карту исте крви, вере и језика, и то 

увек из најискренијих побуда, увек се према нама односила 

пријатељски. Не верујем да су совјетски властодршци истински 

панслависти, јер су многи од њих  из несловенских нација. Али то је 

тако, то је политика. Ми смо од малена васпитавани у словенофилском 

духу. Па и наша химна се зове ХЕЈ СЛОВЕНИ! Волим и несловенске 
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нације, нисам никакав задрти словенофил. Амерички филмови су 

дивни, отуда нам долази модерна музика, савремени стил живота, у 

Америци кажу има читав милион наших људи, а колико тек оних који 

су настали од других словенских досељеника?  

 

Имам симпатије и за Америку, Француску, Енглеску, Италију, отуда 

нам долазе предивни филмови и песме, уметници. 

 

Моја љубав за Русе, је пре свега повезана са сећањима на дивно време 

када је моја породица лепо живела, када сам ја био сретан, одличан 

ученик, сваки дан је за мене био ода нади, животности и радости. А 

совјетски филмови и музика, речи, ликови, ми тако дочаравају то 

сретно време. 

 

Београд ми сада поче да изгледа другачији. Ојужи, врати се нада и 

почеше да се јављају идеје за свакојаке пројекте. Као топла плима ме 

преплави онај стари оптимизам, иде на боље, долазе нова времена, 

није наш народ онемемоћао, није све као Београд, унутрашњост је 

жива, снажна, неуништива, вечита?.  

 

А контакти са Руским домом  ме невиђено осоколише, када год тамо 

одем,  вратим се пун неке нове  снаге и наде.  

 

Временом схватих: мени је боље. Због студената, Руског дома, али 

овом побољшању су допринели и положена велика матура, моја 

физичка кондиција као последица вежбања федерима и бављења 

спортом. Ја се осамостаљујем финансијски, имам свој оркестар, 

повремено свирам на игранкама. Мој боравак на мору је још једно 

велико духовно обогаћење, отуда сам се вратио зрелији и искуснији. 

 

Још нешто се догодило, што је осим,  сусрета са студентима из 

унутрашњости и отварањем Руског дома, појачало снажно чврстину 

мога духа и све присутнији полет, и најавило надолазећи снажан 

препород.  

 

Пролазећи поред Саборне цркве у Београду чух дечији хор како у небо 

уздижу дирљиву песму о Светом Сави:'' Свети Сава, Српска слава, 

Појте му Срби појте, песму и устројте'', одјекивала је  црква и 

одзвањала оближња улица. Осетих врло необично узбуђење, вратих се 

у мислима у основну школу у Љубовији, декламујем у препуној 

школској сали песму о Светом Сави, иза мене поје постројен ђачки 

хор, певали су исту ову песму, испред хора је био свештеник Миладин 
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Рачић, муж сестре моје мајке. Тада су Отац, Супруг, Супруга, 

Свештеник, Учитељ, Брат, Сусед, Раденик, Тежак, на сваком кораку 

исказивали своју мудрост и љубав према својима, према деци и 

суграђанима, утркивали се да свакога разумеју и да му помогну. Ову 

песму нисам чуо још од поратних дана, уместо ње у школи су за време 

празника певане партизанске песме, обраћали су нам се хладно строги 

бирократски професори, без оне раније љубави и искрености, без 

духовности.  

 

Зар је могуће да се та песма још пева, питајући се, уђох у цркву?. 

Видех у цркви исти такав хор, иста драга и мудра свештеничка лица, 

забринута за младе нараштаје и будућност нашег народа и вере, исто 

као онда у Љубовији. Открих надахнуће и поверење у себе, открих 

наду: да то постоји, постоји и дан данас таква песма, постоје и дан 

данас такви добри људи, наши мудри свештеници који воле своје људе  

и свој народ?. Није то  нестало, нити ће нестати. А ја мислио да тога 

више нема? 

 

Запитах се, да ја то не западам у неку израженију религиозност? Мама 

је ишла редовно у цркву, тата понекад, ми деца смо то, у Београду, 

чинили врло ретко, чешће лети у Узовници. Атеистичка пропаганда је 

подмукла, одбојност према цркви се проширила и увукла у кости, у 

градском превозу се млади стиде да уступе место старцу свештенику, 

крију да славе славе, криомице иду у цркве, потајно се венчавају и 

крсте своју децу, многи псују Бога. 

 

Да ли ова моја тренутна усхићеност овом старом српском песмом о 

Светом Сави,  ме вуче натраг у цркву? Да ли ћу се отети мрачном 

утицају атеистичке пропаганде? Сетих се кума Бошка Томића, он је у 

Београду између два рата нашао мир у српским народним песмама, 

црквама и манастирима, окренуо се Богу и иконама. Тако тражећи мир 

и спокојство које није могао наћи у непријатељски настројеном свету, 

не само према њему, него и према његовом народу.  

 

Да ли ја то идем стопама професора Бошка Томића који је заборав 

нашао у Српству и Православљу? 

 

Или ће у мени нешто препући, годинама пригушивани гнев ће 

експлодирати, власти ће у мени најзад препознати побуњеног младића, 

који критикује друштвене неправде? 
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Уствари мене мучи непрестано енигма, које су те мрачне силе које 

владају овим просторима, ко нас то пригушује, ко нас спречава да се 

размахнемо, да постанемо стварно слободна и просперитетна земља? 

 

И увек себи постављам питање: шта чинити, како се избавити?  

 

Од чега? Не знам о чему се овде ради? 

 

Постављам себи циљеве: доћи себи, нека се слегне све то што ме 

годинама мори, изаћи из мрака конфузије, ослободити невидљивих 

стега пригушену личност, повратити спокојство и самопоуздање, стећи 

стару снагу и сјај, учити.  

 

Али мене сада највише привлаче  дружења, изласци,  игранке, шетње, 

тренинзи  у спортским дворанама.  

 

А реформе друштва ће се десити, то је дуг генерација које наилазе. 

  

Себе доживљавам као европејца, нашој земљи је место у Европи. Ми 

треба да се отворимо страним утицајима, али да их не прихватамо 

слепо, него да изаберемо оно што је добро, а да одбацимо оно што не 

ваља. Нажалост, видим око себе да се неретко погрешно тумаче 

утицаји који долазе са Запада. 

 

Хтео бих најзад после свега да заседнем и учим. Таман да то урадим, 

јавио би се неки против аргумент: немам новца да купим нове 

уџбенике и скрипта, не могу да набавим половна скрипта, скрипта која 

могу да набавим нису она права, него она која више не  важе, нема 

довољно места за седење у препуној великој аули, још нема свих 

уџбеника, а и оно што има- немам новца да их све купим. Професори 

саветују скрипта  од ранијих година, а што мн не изгледа као поуздано 

решење. Кажу, да треба долазити редовно на предавања, пазити на 

часовима, концентрисати се и бележити. И све то учити и обнављати 

кад се дође кући.   

 

Ја једноставно немам жеље да тако поступим. Не долазим редовно на 

предавања, а ако се изгуби корак, наиђу следеће лекције које се не 

могу разумети ако нису научеие претходне. А ја сам пропуштао 

лекције, осећам да не пратим ритам предавања, да губим корак.  

 

На крају се зарекнем сам себи: Почећу да учим од следећег понедељка. 

А како да постигнем оно градиво које сам пропустио?. 
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Дође следећи понедељак, ништа од моје замисли, и тако почех у 

бескрај да одлажем жељу да учим од понедељка до понедељка.  

 

У некој тами се и даље болно модре сећања натопљена свим оним што 

сам преживљавао годинама, трепере као нека забрана, као неки 

потуљени сигнал: НЕ МОЖЕШ ДА УЧИШ! Као да носим неке тешке 

оловне тегове, притисли, пресеку енергију у зачетку  и жељу да учим, 

покушаји да се концентришем да  учим су ми  бескрајно заморни, као 

да  су се о моје мождане вијуге окачили невидљиви тегови, па ми не 

дају да мислим, на крају почнем да поспан зевам . 

 

Помирих се са тим вечитим одлагањем, на крају  привремено дигох 

руке од учења. Учићу мало касније, хајде сада  да мало одахнем,  да се 

опустим са друговима на игранкама, да се купам и сунчам на 

београдским речним плажама, да шетам на штрафти са друговима. А 

када се добро испроводим, сешћу једног лепог скорог дана  и почети 

свим снагама да учим као раније.  

 

Ипак сам убеђен да ће једног лепог дана доћи моје време, када ће све 

опет бити као пре.  

 

А неки други студенти успевају да одрже корак.  

 

Долазим све ређе на факултет, хватам постиђен себе у размишљањима 

да завидим другим  студентима који редовно уче?. Опет, као у 

гимназији, покушавам да нађем нека оправдања: они су имућнији, 

привилеговани су, из политички утицајних породица. Што се одражава 

на њихову мотивацију, концентрацију. Могуће је да је тако. Али зашто 

ја не победим себе? Најтеже је победити себе, треба прво препознати 

своје мане или пропусте. А онда уложити труд да се ствари ураде како 

треба. 

 

Највећа човекова победа је победа над самим собом! 

 

Али ко мени сада брани да учим?. Ипак ћу ја све то превазићи. Увиђам 

колико  је се тешко одвићи. Притисле ме море прошлости. Морам себе 

победити, и почети да учим.  

 

Упркос свега, остаје мучан осећај инфериорности у односу на остале 

студенте који редовно прате наставу. Али убеђујем себе да они нису 

бољи од мене,  једноставно све ово је настало стицајем мени добро 
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познатих несретних околности које морам трудом постепене 

превазилазити. Али други не знају оно што ја знам. Или можда мисле 

да сам неинтелигентан? 

 

Како друштво делује на људе? Све чешће о томе размишљам. Страх, 

неизвесност, неправде и свакојаке запостављености што ја 

доживљавам још од 1950 године до данас, гуше моје мисли, 

деформишу моја размишљања, деформишу моју личност, смањују је, 

невидљиво је окивају. Мој мозак у условима оваквих ограничавања 

постаје повремено као завезан ланцима, мисли се тешко појављују, 

када почнем да размишљам као да почињем да заглибљене ципеле 

извлачим из дубоког блата, извучем их на једвите јаде. Или када се 

мисли  јаве, наједном нестану као звезде репатице?. Немам снаге да се 

удубим, да се концентришем, да направим резиме. Једноставно, 

смањила се она ранија ментална креативна стваралачка енергија, 

просто изчилила.  

 

Долазим до врло обогаћујућег сазнања: мозак без слободе једноставно 

не може да функционише, неслобода, страх, принуда, га спаруше, као 

што суша спржи свеже цветове и траву. Мозгу је потребан слободан 

простор да се размахне, као  што су рибама потребна пераја да заплове 

кроз воду. 

 

Али није само моје логичко размишљање пригушено, око себе видим 

уморне и апатичне људе, не могу рећи да су они распамећени, не, они 

не личе на неке пијанце или вагабунде, али и таквих нажалост има све 

више. Али је за мене застрашујуће, да се сурећем са оним до јуче 

отреситим и мудрим људима, како се сада тетурајући тумарају 

улицама, зуре испред себе забринутим уморним очима, претурају 

преко језика свакојаке небулозне мисли и речи. Не могу да их 

препознам, као да су то неки други људи?. Муче их неке бриге, чини 

ми се?. 

 

Друштво може произвести ослобађање људског ума, тада настају 

грандиозна остварења. А када нема праве слободе, нестаје 

рационалност размишљања,  све тавори. 

 

Упознао сам на факултету Мирчету Божовића, студента прве године 

као и ја, он је из Пљеваља, висок и изразито црномањаст. Мужевни и 

отресити Мирчета је симпатичан девојакама, иако је помало стидљив. 

Он је из сиромашне породице, прави брђанин, изгледа сликовито. За 

њега је најважније да учи, да се извуче из сиромаштва. Редовно долази 
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на предавања, бележи, учи код куће, иде на колоквијуме, и полаже их. 

Стицајем околности смо постали нераздвојни пријатељи.  

 

Мирчета је за мене у исто време охрабрење, али ме наводи да се 

запитам: зашто и ја тако не поступим, зашто не учим?  

 

Посматрам наше професоре, неки се понашају као професори из 

уобичајених клишеа, имају строга и интелектуална лица, њихове речи 

одају моралност и правичност. Али видех за катедрама и оне 

другачије, што цинично и скоро дрско зверају на студенте као 

иследници. Такви ме увек подсете на иследника из Испоставе 

милиције Савски венац на Железничкој станици, што ме је испитивао 

12. маја 1953. године.  

 

Отуда сам почео да професоре подсвесно делим на оне који су строги, 

који личе на бирократе, политичке моћнике, који ме подсећају на 

поједине, такође строге, гимназијске професор;  и на оне, који су само 

стручњаци, и ништа друго.  

 

Ови потоњи су ме усхићавали и мотивисали да почнем да учим. А ове 

прве када видим, само се следим, укочили би ми се мисли, губио бих 

поверење у себе.  

 

Професор Анализе биланса Коста Васиљевић је отац мога школског 

друга Ђорђа, Ђоке Васиљевића, за кога ме везују пријатна сећања. 

Када сам први пут видео професора Васиљевића, уочио сам колико 

његов син личи на њега, пре свега, по изразу лица. Он је строг, али му 

се на лицу одражавају правичност и скромност. Анализа биланса је 

предмет који нема никакве везе са политичким теоријама. Професор 

Васиљевић ми управо изгледа као наставни кадар, који није повезан ни 

са каквим политичким структурама, он је једноставно стручњак, и то 

врхунски, сви га цене и уважавају. Једном нам је професор Васиљевић, 

сав насмејан испричао ову анегдоту:'' Каже један наш директор на 

француском ''Je suis rottu.'' Преведено на српски то би требало да значи 

''Ја сам ротиран ( са положаја)'', али ако се изговори мало другачије, 

значило би ''Ја сам испечен.''  

 

Такав је на неки начин и професор Стеван Куколеча, који предаје 

Економику и организацију, он је висок и изразито црномањаст, витак; 

увек када га видим помислим да је Црногорац ( напомена: касније сам 

сазнао да је са Баније). Делује као истински научник који се у животу 

посветио једино науци, по цртама лица  и речима  закључио бих да је 
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врло строг, али у исто време и врло поштен и правичан. Он је у исто 

време врло доброћудан, као неки брижан отац; њему су у првом плану 

наука, струка, интерес студената и друштва, али изнад свега породица. 

Он је породичан човек-то су моји утисци о њему. А предмет 

Економика и организација нема никакве везе са политичком 

економијом и  марксизмом. Не, он није никакав политичар, он је 

стручњак.  

 

Професор Ђура Микијељ је блед, нервозан, изнурен, када говори дрхте 

му руке, делује ми као врхунски стручњак, али изгледа као да је у 

неким неприликама?. Подсети ме због дрхтања руку и немоћи у 

покретима тела и у дахтавом уморном гласу, на професора математике 

из Прве београдске гимназије, Екмеџића.  

 

Најнеобичнија личност је професор Економске географије Маријан 

Хубени. Он има у себи нешто тајанствено, али врло драго, врло је 

шармантан, као да је био некако повучен у страну, али сам запазио да 

су га сви изузетно уважавали и поштовали. Као и професор Куколеча, 

подсећао  ме је  на брижног оца, приврженог породици и деци. 

 

Професорка Енглеског језика Михајловић је енергична отресита млађа 

жена, подоста млађа од моје мајке, плава. Врло је прагматична, 

рационална, личи  не јунакиње из савремених енглеских филмова. 

Вероватно је студирала у Енглеској, размишљам. Да, заборавих да 

кажем, она је још увек привлачна жена.  

 

Професор Политичке економије Давидовић је посебно занимљив, чим 

га спазих, стекох утисак да је он политички врло утицајан и моћан. 

Има строго лице, подсећа на политичке функционере, комунистичке 

државнике. Али не оне круте бирократе, не, стичем утисак да је 

професор Давидовић поштен комуниста, идеалиста.  

 

Кораћ је висок и мужеван, подсећа на адвокате свезналице, који су 

годинама стекли свакојака искуства,  врло je прагматичан.  

 

А висока и покрупна, Радмила Стојановић се целим бићем посветила 

науци, она је крцата знањем, као „око у чардаку препуном пшенице“, 

мудра је „као пчелица“. Чини ми се да je посвећeњем науци 

запоставила неке друге животне садржаје, али је још увек жена у 

лепим годинама. 
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Мирчета Божовић ми се често, када  би се завршила послеподневна 

предавања, или увече када би он завршио са учењем у својој скромној 

соби у Студентском граду, придруживао у Кнез Михајловој улици.    

 

Драги колега студент В ( заборављено име, прим.аутора), је повисок, 

врло плав и пегав, Херцеговац је, из Поповог поља. Врло је отресит, са 

његовог лица и из речи се просипају мудрост и божији дарови. Од 

раније сматрам да су Херцеговци најбистрији у земљи, Црногорци 

кошчати и најхеројскији, а Далматинци најзгоднији и најпривлачнији 

мушкаци, али су и Далматинке прелепе. Дружење са В. ме  је још више 

убедило да су заиста Херцеговци мудраци. У њему препознајем дух 

мајке моје мајке Савке Поповић, девојачко презиме Беатовић, чији су 

преци  дошли почетком 20 века из Херцеговине, са падина Лебршника, 

изнад Гацког, у Братунац и  Сребреницу у Источној Босни. 

Херцеговци су ми тако драги. Као и моји Србијанци, Подрињци и 

Босанци.  

 

Божо Радовић је Црногорац из Боке Которске, повисок, нешто му са 

руком није у реду, али кипти од енергије и жеље да учи, отресит млад 

човек, али врло незадовољан; жалио ми се у више наврата да када је 

био у највећој кризи у Београду, нико му није хтео помоћи?. Као да се 

разочарао у људе? Осећам се понекад прозван, али како бих му ја 

могао помоћи? Чини ми се да он и мене посматра са некавом срџбом, 

почињем да се осећам као кривац?.  

 

Мишо Поповић је из Бијелог Поља, повисок, витак и смирен момак, 

врло драг и нераздвојан друг у незаборавним дружењима и сусретима 

и догађајима. Током следећих година студирања, показао се, као  врло 

приљежан студент, отресит горштак, и нераздвојан друг. Његов отац је 

како ми рече, значајан политички функционер у Црној Гори.  

 

Љубомир Аксентијевић из Београда са надимком Жак ( јер му је мајка  

Францускиња), изговара „р“ као Фрацузи. Иако млад, делује као неки 

захтевни професор, он тако много зна о свему, да не кажем да је „жива 

енциклопедија“?.  

 

Уместо мојих ранијих другова из Београда, Владе Милићевића, 

Драгана Дмитровића, Димчета Ристића, и  других, у мој живот долазе 

све више они из унутрашњости, пре свега Црногорци.  

 

Рођак Душко Станојевић је из Лознице, његови Станојевићи су 

пореклом из Доње Буковице код Љубовије ( то су  они лознички 
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Станојевићи који су нам помогли да нађемо стан у Лозници 1944. 

године), такође је уписао  Економски  факултет. Душко је драг, 

разуман и мудар „као пчелица“. Усхићујe ме његовa смиреност и 

одмереност, он је младић-мудрац. Такви су људи из нашег завичаја. 

Његов  задатак број један је да учи сваки дан, он жели да буде одличан 

студент. Цина, његова старија сестра, такође студира у Београду. Кад 

сам сазнао да Душко свира кларинет, схватио сам да сам добио 

поузданог члана оркестра, у исто време  рођака, и нераздвојног друга.    

 

Мама ми је и раније спомињала Велизара Димитрића, он је из села 

Зелиња у Босни, на обали Дрине, између Братунца и Зворника, он  је 

сада на мом факултету  значајан функционер. ''Па ја се њега сећам, 

висок смеђ човек'', рекох мами , ''он је за време рата био избеглица у 

Грачаници, уз Грачаничку реку. Добро се сећам и да се Велизарова  

сестра Роса удала за нашег далеког рођака Милутина Николића из 

Грачанице, кога је упознала за време рата као избеглица у његовој 

кући.'' 

 

Ишао сам на шалтер да се распитам за њега, службеница ми кратко 

рече да је он Началник за студентска  питања, који седи за суседним 

шалтером, где сам се одмах упутио. Представио сам му се кратко, он 

се одмах сети ко сам, виде се блесак наклоности на његовом лицу, 

трже се у тренутку и постаде званичан, али и даље помало 

благонаклон. Он је савестан и частан службеник, нема 

фамилијарности. Већина комуниста су такви.  Рекох му да само желим 

да му се јавим, других  разлога нема. Али сам се у више наврата 

запитао: да ли му  се ја јављам из учтивости, или подсвесно очекујем 

некакву његову подршку? У чему? Он је значајна лнчност на 

факултету, може помислити да тражим од њега неку услугу, или 

привилегију?. Не никако, протекције нема у овоме друштву. Преда 

мном је строги  званичник, крајње озбиљан, поштен и моралан 

партијски  функционер. Комуниста идеалист, то су моји први утисци о 

Велизару Димитрићу. Упркос формалне строгости, он није нимало 

заборавио наше раније везе, добронамеран је, али ми дискретно ставља 

до знања, да упркос земљачких и родбинских веза, не смем ни да 

помислим да од њега очекујем било какве привилегије? (Касније ми је 

спомињао његове личне везе са моћним политичаром Родољубом 

Чолаковићем, земљаком из суседне Бијељине).  

 

Тако је почело моје повремено друговање са Велизаром Димитрићем. 

Када бих га касније повремено сретао, постепено би ми се у сећањима 

оцртавала његова висока појава из ратних дана, иако сам тада имао 
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само пет до осам година, сетио сам га се. Он је се постепено 

открављивао према мени, временом поче и да ми се поверава. Врло 

зачуђен и са неверицом, сам слушао његове запенушане речи, схватио 

сам да је он због нечега и на некога истински огорчен, када поче да се 

острашжћено и љутито жали на корупцију и привилегије, 

употребљавајући повремено реч „ЛОПОВИ“, разумео сам зашто еј 

тако љут. Када прича у угловима усана му се скупи  бела пеница. А он 

то не види?. Подсети ме на рођака Милића и информбировца Данила 

Крстајића. Жали се да је због своје правичности гурнут на споредно 

место на Економском  факултету.  

 

Он има врло промукао глас, толико промукао да тешко говори. Неки 

су говорили за њега ''Изгубио глас''. Велизар ми је објаснио откуд то: 

при крају  Другог  светског рата био је ухапшен у Дрињачи  од 

партизанских официра муслиманске народности, нешто су му  

пребацивали на националној основи, тада су га по највећем мразу, 

само у кошуљи, спровели пешке у Сребреницу, удаљену око тридесет 

километара, на ветру и мразу је назебао и оштетио гласне  жице, те од 

тада говори промукло. 

 

Како сме тако отворено да се жали на данашњицу?  

 

Мој живот сада личи на велики једрењак који је дуго био у месту на 

бескрајној пучини јер није било ни дашка ветра, а онда поче да пирка 

ветрић, почеше да се затежу једра, груну снажна ваздушна струја, 

једра се натегнуше као струне на гуслама, и галија снажно крете. 

 

У моме животу почеше да се дешавају промене на боље!   

 

Сада је Београд за мене све више весела граја драгих студената у 

аулама факултета, радосна руковања и шетње улицама и парковима, 

веслање са друштвом Савом и Дунавом, мене сада више девојке не 

виде као сетног мршавка, него као мишићавог и популарног момка.  

 

Питам се: како је могуће да сам сада заволео Београд?   

 

Зато што ми је боље! 

 

Београд ме више не гуши, напротив у њему се осећам  радостан, не 

идем више на железничку станицу, не желим да напустим Београд, 

сада радо слушам песму мога познаника Жарка Петровића:'' БЕОГРАД  

ВОЛИМ КАД СВИЋЕ, БЕОГРАД  ВОЛИМ КАД  СПИ“.  



184 

 

 

Београд је постао диван град за мене. 

 

 

Септембар 1955 године. У биоскопу са Меримом. 

 

Мериму ( име измењено, прим.аутора) виђам по ходницима факултета, 

пуца од женствености, очи јој букте од притајене страсти, усне јој се 

сасушиле од неке унутрашње јаре. А увек је сама.? Питам се, како је 

могуће, тако привлачна девојка, а увек сама? Мерима често виђам у 

факултетској библиотеци, у сутерену, у приземљу ауле. Приљежно 

узима скрипта из приручне бибилотеке, заузима резервисано место у 

читаоници, и учи. 

 

Позвах је једном да учимо заједно, она ми одговори смушено да већ 

учи са неким Јовом. Предложих јој онда да идемо у биоскоп. ''Који 

филм се даје?'', запита ме зарумењена. Препознао сам да је она 

прихватила мој позив из прве, али да је то исхитрено прихватање хтела 

да ублажи питањем о филму. '' Имају два филма, па изабери, оба се 

дају у биоскопима у Земуну: у '' Јединству''  „Источно од раја“, игра 

Џемс Дин, а у ''Централу'' филм '' Казабланка'' у коме игра Хамфри 

Богарт'', ставих је пред свршен чин. ''Хајде болан, Хамфри Богарт је 

прави џентлмен, не знам вала зашто, али ми се нешто не свиђа онај 

Џемс Дин, некако ми је сувише декадентан. А и волим да гледам 

арапске земље'', подиже задовољно тон. 

 

Мерима станује у Студентском граду, тамо иде понекад на игранке у 

салу коју зову ''Кифла''. Каже да тамо често има туча. Сазнао сам да је 

активна у студентској организацији. Предложила ми је да идем на 

радну акцију, на изградњу фабрике у Зрењанину. Рекох јој:'' Давно су 

завршене радне акције за пругу Брчко-Бановићи, Шамац-Сарајево, 

Добој-Бања Лука. Сећам се да су омладинци носили транспаренте: Ми 

градимо пругу, пруга гради нас.'' . 

 

''Мене бабо пушта, а ти момак па нећеш'',  слегну она раменима. '' 

Мало место ништа не ваља, све се види, све се зна, а у Београду те 

болан скоро нико не познаје'', поверава ми се искрено Мерима. Јасно 

ми је зашто је привлачи Београд. 

 

 

 



185 

 

29 септембар 1955 године. Сусрет са ујком 

Ђорђом Беатовићем у Кнез Михајловој 

улици. 

 

  

С'лева на десно: Јованка Беатовић, Ђорђо 

Беатовић и Владо Беатовић. 

 

Препознајем из даљине маминог ујака Ђорђу 

Беатовић ( том 1), иде лаганим  корацима, као да 

одмерава где ће стати?. Препознао ме је још 

издалека, насмешио се дискретно. Сивкастоплав 

сако затегао на високом кошчатом телу, према 

мени се окрену мудро лице, као у Иве Андрића, загрли ме дискретно. 

Јавих му се учтиво, ословљавам га са ''ви''. Он је стално због нечега у 

бригама. Повери ми се, сада је без посла, треба да преузме неку 

словеначку продавницу намештаја. Кретосмо ка Калемегдану малом 

улицом упоредно са Кнез Михајловом.  

 

Из неког стана на спрату допреше носталгични тонови песме коју су 

певали српски војници у Првом светском рату „ТАМО ДАЛЕКО“. 

Ујко Ђорђо, окрете уши у правцу одакле долази мелодија, стаде у 

месту као укопан. Слуша без речи, очи му засузише. Није чудо, он је  

активан у редовима СПЦ ( Српске православне цркве), и у председник 

је Удружења бораца ранијих ратова. Као српски патриота био је 

прогањан још од Аустроугара.  

 

“Млади нараштаји заборављају, оно што је данас гура оно што би јуче, 

а од овога данас и прошлости, настаће сутра. А шта су наше генерације 

претрпеле?'', тихо казујући гледа ме право у очи испитивачки, као да 

ме проверава?. 

 

 ''Баш малопре сретох Велу Зарића ( том 1) из Братунца, каква 

случајност'', хоћу да га обрадујем. Ујко Ђорђо се на ове моје речи 

замисли, нешто се присећа:” Велин отац Влајко је из Слапашнице, 

тамо изнад Дрине наспрам Узовнице. Био је велики патриота, хапшен 

заједно са мном. Знах Косту Тодоровића( том 1) што га Аустријанци 

спалише у Сребреници, знах Атанасија Солу ( том 1), Мустафу 

Голубића, још и неке од атентатора Принца  Фердинанда ( том 1)”. 
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Ђука Царапа и његова  

супруга Деса Беатовић. 

 

 

Колико је Београд велики град, а већ 

неколико пролазника се уљудно јави  

наклоном ујки Ђорђу. ''Савин ( мајка моје 

мајке), и мој отац, су били оптужени за 

велеиздају. Још у Балканским ратовима 

нагрнуше наши Срби добровољци из 

Америке, а било их је још више у Првом 

светском рату, а када Аустругарска прогласи 

Анексију 1905 године, основаше Народну 

одбрану, почеше прогони, судски процеси, једина нада је био 

Словенски југ. А сада се то све истрошило, ове нове генерације слабо 

маре за патриотизам.“ 

 

Када год на радију чујемо патриотске песме као што су „ТАМО 

ДАЛЕКО“ и „КРЕЋЕ СЕ ЛАЂА ФРАНЦУСКА“, запазим у очевим 

очима сузу. На мене та песма делује сасвим другачије, старомодно. 

Тачно је да су ове две песме врло мелодичне, али то може да растужи 

само старије људе, жао ми је оца, па он је већ постарији човек. Тешко 

му падају модерна времена, дух нових младих генерација, сада су 

друга времена, то више није актуелно. Мене не привлаче нарочито  

прошлост и наша славна историја, него игранке и проводи.  

 
О песми „Креће се лађа Француска“ сам чуо различита нагађања. 

''Французи заједно са савезницима нису на време превезли српске 

војнике, костуре, који су прошли кроз снегом завејане албанске 

гудуре, нису им дали бродове, натерали их да још двеста километара 

иду кроз мочваре, а наивни Срби уместо да их окриве, опевају их у 

песмама, кују их у звезде'', рече једном професор Милановић. 

  

  

30 септембар 1955 године. Београд-Вољене песме. 

  

Амерички џез, рок енд рол су у моди, на игранкама рок само трешти, 

парови се махнито савијају и повијају у ритму помодне музике, 

београдска омладина је у истинској еуфорији, у трансу.. 
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Али да будем искрен, много више ми се свиђају италијансе канцоне, 

нарочито тантарела, али и француске шансоне. Али још више српске 

народне песме, поготову оне изворне. Запажам појаву понеке нове, 

компоноване српске песме, која претендује да буде народна, али је 

негде на пола пута између забавне и народне музике. Дивне су сунцем 

распеване далматинске песме, поготову оне које сијају топлим 

медитеранским жаловима, из којих се чују кликтања галебова на 

морском жалу. Севдалинке су истинске уметничке творевине, бисер 

нашег балканског фолклора, а да не говорим о македонским народним 

песмама. Народне песме из Славоније су типична словенска 

интонација, кад обесни певач запева одушевљено ''Ајд у коло 

шокадијо!'', учини ми се да сам негде  у Салвонији. Албанци такође 

имају врло лепе песме, често се чује убрзана оријентална мелодија 

„SHOTE, MORI SHOTE“. Словеначке су лепе на свој начин, али је то 

мирнија мелодичнст, има чак понегде алпског јодловања. Румунске, 

српске  и бугарске игре  је понекад тешко разлучити, скоро су исте, а и 

њихове песме су врло сличне. Грчка музика је сунце које се пресијава 

на сјајном бузукију, израелске су препуне невероватних аутентичних 

осећања, оне усхићују. 

 

Питам се: зашто највише волим да слушам руске и мађарске народне 

песме, стално их тражим по радио станицама?. Када их нађем настаје 

истинско путовање ван стварности. Руске песме су као стихија, грми 

северна низија, ваља се планетарна непогода пуна оптимизма и снаге. 

Руси су вековима били на удару Монгола и Татара, и никада нису 

поклекли, то је велики народ. Сада у време поновног зближавања 

Југославије и Совјетског Савеза, на радиу су све присутније руске 

песме и из дугих совјетских република, укључујући и азијске. Врло је 

популарна мелодија која је често на радиу, многи је певуше “Толка у 

љубимој, могу бит такие необикновеније глаза''. Ова песма има 

изражен оријентални призвук, врло благ, али има и словенску 

осећајност, баш онакву као  наше балканске народне песме. Можда су 

је Руси намерно пласирали код нас управо због тога?.  

 

А мађарске песме су нешто врло посебно. Када сам их чуо по први пут 

на радиу, мислио сам да су то словачке, и украјинске песме, али као 

мало „забиберене“ балканском ритмичном паприком и дертом, пуне 

енергичне меланхолије, као да потичу из народа који због нечега пати, 

али се никако не предаје. ''ЈА САМ МАЛА ГАРАВА ЦРНООКА 

ЦИГАНКА'' је омиљена  мађарска  мелодија која се свира у свим 

кафанама у Београду и Србији, и шире на Балкану. Многи и не знају да 

је мађарска песма, мисле да је наша.   
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Септембар 1955 године. Сусрет са ујком Мирком Беатовићем у 

продавници ципела''Бата'', у Булевару револуције у Београду. 

  

Мама ме уведе у продавницу обуће „БАТА“ у Булевару револуције, 

преко пута Правног факултета. Пословођа ове продавнице је њен ујак 

Мирко Беатовић, брат њене мајке Саве. Кад год види маму, обрадује се 

као мало дете, види се колико је воли, повика радосно иза пулта:'' Јој 

моје Зоре!''. Такви су искрени Херцеговци. Не знам зашто, али увек 

када га сретнем, у њему видим мирног ухрањеног плавог господина, 

бескрајну доброту и забринутост, и у исто време неку помиреност са 

нечим лошим што му се дешава?. Шта се њему дешава? Сећам се 

немилих давних догађаја, нешто назирем?. Његова супруга, ујна 

Јелена, доста је млађа од њега,  лепушкаста. Имају синове Дејана и 

Александра. Сазнао сам још раније да је ујна Јелена имала велике 

неприлике још од 1945 године, оптужили су је тада неосновано да је 

сарађивала са немачким окупаторима, само зато што је била запослена 

у време тешке немачке окупације, да би преживела. 

 

 

Септембар 1955 године. Милић одличан из географије, зову га у 

школи Магелан. 

 

Сваке суботе у поподневним часовима се одржава игранка-матине у 

Средњој економској школи, на углу Цетињске и улице Народног 

фронта. Млађи брат Милић свако јутро иде у ову школу.  

 

У сали где се одржава игранка његови школски другови и другарице 

му довикују:„ Магелан!“ Сазнао сам да Милић обожава географију, па 

је отуда и добио овај надимак. 

 

  

1 октобар 1955 године. Погинуо Џемс Дин. 

 

Вест да је Џемс Дин погинуо у саобраћајној несрећи је привукла 

извесну пажњу младих у Београду. Нисам имао појма да је београдска 

омладина била толико заинтересована за овог великог америчког 

глумца, оваква збуњеност због смрти Џемса Дина је ипак за мене била 

изненађее, и доказ да је он заиста  оставио траг у душама младих са 

овога простора, да их је обележио. То се видело и по изразима лица 

младих у Београду, они су имитирали свога  идола..  
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Драган Дмитровић је само промрмљао:'' Нешто је био мрачан, неки 

незадовољник.'' Дејан Вујинић се умеша:'' Вечити бунџија!''. Светозар 

Ћук шета поред њих, тражи реч:''Можда је судар био његова подсвесна 

жеља, притиснуо је потсвесно кочнице за време судара, у самоубиство, 

уместо да прикочи, скрене, мора да га је нешто  мучило.?'  

 

''А шта ако желимо оно што нам  природно припада, што смо кадри да 

добијемо својим способностима и радом, шта ако нам неко то 

неправедно оспорава, то значи да немамо право да остваримо наше 

потенцијале''?, пита га пркосно Душан Стефановић, звани Дуле 

Гламба. „Трагедија Џемса Дина је била управо у томе, што је имао 

огромне потенцијале, а богатство и моћ су имали они за које је он 

процењивао да то не заслужују, можда су и њега прикочили,  зато је 

Џемс Дин био побуњеник без свесног, али са подсвесним разлогом'', 

он се изјасни.. 

 

Гледао сам сваки његов филм, неке и по неколико пута. Питао сам се 

увек, да ли је Џемс Дин надувана холивудска фаца, да тако привуче 

наивне и попуњава биоскопске сале, или је он заиста вансеријска 

личност?. Пре свега установих да он носи у себи некакву тајну, као 

што шкољка може носити у себи бисер. Чини ми се да управо та сетна, 

носталгична тајна, поседује снажан али дискретан шарм, који 

девојкама улази директно у подсвест. Питам се: зашто? Зато јер је 

привлачан младић, имао је јуче свега двадесетичетири године. Испод 

лица сањалице се назире мужевност која девојкама обећава свакаква 

скривена узбуђења и дивне тренутке, у исто време им нуди 

меланхолично разумевање, али и снажан загрљај, због нечега 

побуњеног, тужног али привлачног мушкарца,  који упркос свега тога, 

свакој  жени може понудити многа задовољства из њених 

најтајновитијих снова. А жене  осећају инстинктивно да им он може 

свашта пружити. Али шта га мучи? Шта оне ту могу учинити, зашто 

их то привлачи? Па оне ће му се наћи при руци, биће му мајке или 

сестре. Његова привлачност је у тајанствености, недоречености 

младића од некога притиснутога, али који се не предаје. Од кога је он 

притиснут? То не могу да схватим?. Он је и самоуверен, али нимало 

није уображен.  

 

Запажам све више у изразима лица и поступцима младих Београђана, у 

њиховом начину облачења, да се неки од њих идентификују са њим, да 

га имитирају.  

Све сам више убеђен да Београд није источна Европа,  да се овде шири 

све јачи утицај Америке  и Запада. 
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12 октобар 1955 године. Ратимир Оклобџија ( име измењено, 

прим.аутора) ми одузима слику.  

На игранке у чувени „ИНДЕКС“ долазе углавном студенти и 

студенткиње, али има и ученица, залута и понеки ђак виших разреда 

гимназије. Овде Бора повремено свира са његовим оркестром. У 

оркестру су обавезно, кларинетиста и саксофониста Карло Такач, и 

бубњар- код девојака популарни Никола Мицкић,  звани Ципов. 

  

Чим се уђе у салу скоро да се судари са групицом која стално стоји 

пред шанком са чашама  жестоких пића у рукама, које би повремено 

самоуверено , скоро изазивачки, приносили устима. Са њима никад 

нисам разговарао, нити им се јављаа у пролазу, јер су они старији од 

мене, углавном су то Борини вршњаци. А и зато јер се ја са таквим не 

волим да дружим. Пиће није обавезно у Индексу, али би они увек 

држали  чаше у рукама, очигледно имају новца, чим пију жестока 

алкохолна пића. Ја никад не пијем алкохол, можда понекад наручим 

неки сок или лимунаду, али и то избегавам, јер је скупо. Ови жестоки 

момци испред шанка сви пуше. Не пушим, не могу да схватим пушаче, 

зашто то чине, па то је смишљена самодеструкција?. Исто мислим и о 

онима који троше алкохолна пића. И пушачи и они који пију, су за 

мене ирационалне особе. 

 

Има још нешто што одваја ову групицу од осталих, а то је што су 

стално заједно испред шанка, увек би били на истом месту. Др угачији 

су од већине присутних, и зато јер су снажни и мужевни, пуни  себе, 

уображени и надмени.То је била дружина јаких момака, од који су сви 

у Индексу зазирали.  

 

У средини ових снагатора је Млађа, звани Коњ, он је познати заводник 

у „„Индексу‟‟. Повиши средњи раст, стамен, светло смеђе скоро плаве 

коврџаве локне се таласају на снажној мушкој глави интелигентног 

лица, спуштајући се ка лежерно  задигнутој крагни сакоа. Не разумем 

зашто га зову Млађа Коњ, јер он са тим именом нема ама баш ништа 

заједничко?. Неко рече да је он из Шапца. Млађа је по мени 

комбинација словенског шарма, и још неких других утицаја, које сам 

препознавао у његовим гестовима које сам дискретно, али врло 

пажљиво пратио из прикрајка,. Он покушава да гледа девојке ''из малог 

мозга'', као што то чини амерички глумац Виктор Мечер. Када почеше 

да се дају италијански филмови са Росаном Брацијем, препознах на 

Млађином лицу сенке латинске тајанствене заводничке гримасе Росана 

Брација. Са њим је био обично Миша Дебели, упадљиво је плав, још је 
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кошчатији од Млађе, ипак га понекад зову Дебели, јер су се на њему 

већ назирале понегде мало израженије  облине, које су својственије већ 

средовечном мужевном мушкарцу, него ли момку његових година..  

 

Понекад се из те групе  зачуло карактеристично крцкање стакла, видех 

стаклиће који се круне са чаша под  зубима обесних младића, само су 

падали по поду. Логички је несхватљиво, да  никад нисам видео крв на 

њиховим уснама. Да ли су они научили вештину од индијских 

факира?. Они су истински уметници завођења девојака, познају 

њихову психологију. Никад не појуре девојци да је замоле за игру, 

стоје самоуверено испред шанка, и меркају коју ће да изаберу. Видим 

да импонују девојкама. А онда у одсудном моменту јој само из даљине 

климну главом када засвира танго, она им убрзано крене у сусрет, и 

убрзо се прилепе у лаганом ритму танга, девојка му нежно наслони 

главу на снажно раме. 

 

У овом необичном друштванцету испред шанка је повремено робусни 

рвач Стефан-Стевица Марковић, кога знам из Рвачког клуба 

„Железничар“ где одем повремено на тренинг. Набијени снагом 

Стевица гледа око себе самоуверено, или попреко, чини ми се да је 

склон тучама?.  

 

Низ степенице наиђе понекад  ретко привлачан младић Александар 

Гаврић, старији друг из моје школе, у кожној светло жућкастој 

виндјакни. Чим им се придружи наручује чашу, није га ретко било 

видети како загрејан алкохолом, повремено стави врх чаше међу зубе, 

и грицка стакло. Њега нешто мучи? Шта? Несретна љубав? Или ова 

несретна генерација ?  

 

Са Стевицом  понекад долази у „Индекс“ врло необичан момак, скоро 

већ зрео човек, крупна људина, дуге црне косе која му пада на ревере 

искрзаног сакоа, држи дуге руке као лопате; појави се сав мрачан, као 

гусар из америчких филмова, кажу да је он лађар са Дунава. Врло 

занимљиво, невероватно се свиђа појединим девојкама. Интелектуалке 

неће ни да чују за њега, само окрену уображено главу када га виде. За 

њега се причало да ону мушку ствар има толико дугу, да мора да је 

везује штруфном око бутине све до колена. То ми је рекла једна 

девојка која редовно долази у „Индекс“:'' Тешко ли се мајци оне коју 

он доведе на његов шлеп, он уме да буде садиста, ону ствар дубоко 

завуче, па нагло тргне напоље, извуче материцу напоље.'' 
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Почела су снимања копродукционих филмова са странцима, долазе 

чувени глумци, препричава се да је егзотични лађар постао љубавник 

једног чувеног страног глумца хомосексулаца. Иако су то многи 

прихватали здраво за готово,  нисам у то олако поверовао?.  

  

Врло атрактивни Ђокица Богдановић је данас у „„Индексу‟‟, сам је, без 

његове нераздвојне девојке Сиде Коен. Огледа се на огледалцету у 

холу, стадох иза њега дискретно, наместих фризуру, видех свој мањи 

лик  иза његовог увећаног. Он је плав, а из даљине се назире према 

његовом, мој црномањасти лик. 

  

Неко ми даде једну порнографску слику, испод ње одштампан текст на 

немачком језику, писан руком, некаква готска мени нерзумљива слова. 

Слику показах Банету Милосављевићу, Нишлији, он је студент права, 

дао сам му надимак Манулаћ ( по младом јунаку романа Стевана  

Сремца). Он поче да је показује још неким посетиоцима „Индекс“-а.  

 

У том тренутку нам приђе надмени Ратимир Оклобџија. Исприча ми 

хвалисаво да је у Борчи, и још неким селима у  околини Београда на 

тамошњим игранкама раскринкао и похапсио неколико група 

силеџија. Гледа ме продорно као иследник. Ратимир пружи руку, 

зграби слику, и стави  је одмах у џеп, као да је његова, а не моја. Одузе 

ми је. И оде на лево круг без речи.  

 

Упознао сам игром случајности странце који снимају филмове у 

Београду, пре свега Италијане. У нашој земљи је све јефтиније, ту је и 

Филмски град који им нуди врло лепе погодности, имају на избору 

мужевне статисте и лепе девојке. Италијански режисер је казао у моме 

присуству Банету Милосављевићу:'' Срби су диван дивљи и егзотичан 

народ''. Ове речи ми се не свиђају, ми нисмо дивљи народ, ми смо 

Европа. Гледам упитно у Банета, али учтиво посматрам и Италијана? 

Учини ми се да се Бане задовољно насмешио, да доби некакав поносан 

израз разузданог Балканца?. Можда ми се само тако учинило?. Ја сам 

другачије реаговао, само сам проницљиво, али врло учтиво погледао 

овога филмаџију. Он ме је схватио и иронично се насмешио. Али ми је 

на крају благонаклоно са дискретним уважавањем климнуо главом.  

 

Статирао сам у страним филмовима да зарадим неки динар. Један 

италијански филмски посленик ме повуче у страну, рече кратко на 

енглеском:'' Београђанке се не купају редовно''. Откуд он то зна-питам 

се? Да ли жели да каже да их је имао више, да су лаке?   
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Октобар 1955 године. Умро Владо Беатовић. 

  

Увели су нам телефон, тата донесе телефонски апарат, дођоше два 

радника поште. Наместише га на ормар изнад мога кревета. То је 

велика радост, пре свега за нас младе.  

 

У нашем заједничком стану у другом већем делу станује породица др 

Југослава Тршића. Др Тршић је психијатар, висок човек, ћути 

тајанствено када пролази кроз заједнички ходник. Он је ожењен, имају 

малог сина скоро бебу, сви су врло црномањасти. Са њима живе у 

заједници  докторови већ остарели родитељи, и маћеха докторове 

супруге. Мама каже строго да се Тршићима увек јавимо учтиво и 

љубазно.  

 

Карађорђева улица, за разлику од мирне слепе улице Генерала 

Махина, је широка артерија градског саобраћаја, кроз коју непрестано 

и дању и ноћу тутње свакојака возила. Прашина би се зачас ухватила 

по прозорима. 

 

Маћеха супруге др Тршића је врло занимљива жена. Ова седа старица 

спава у малој собици поред њиховог купатила. Она воли да буде сама, 

једном нам је испричала да не зна ко су јој родитељи, нађена је 

остављена као беба у пеленама на неком броду укотвљеном у Савском 

пристаништу. Усвојио ју је брачни пар, власници познате кафане 

''Морнар'', преко пута Савског пристаништа. Ваљда је зато ћутљива, 

тужно је држала њену главу оивичену седоплавом слепљеном 

проређеном поседелом косом старице. 

 

 Код Тршића смо затекли још једну врло занимљиву особу, постарију 

жену врло углађенх манира, иако се види да је сиромашна, понаша се 

достојанствено, са израженом етикцијом, личи на француске 

гувернанте из старих руских филмова. Она се зове Милица 

Хребељановић. Сазнали смо да је потомак славне српске царске лозе 

Хребељановића. ''Да није у кризи, па се лажно представља?'', запитах 

маму. ''Не бих рекла, делује убедљиво и достојанствено.'' . Касније сам 

увидео да је мама била потпуно у праву. 

  

Др Тршић је тати поменуо да цела његова породица жели да се исели 

за Америку. Зашто?, питамо се. Тамо се боље живи, психијатри су 

врло тражени. Али др Тршић нам једном исприча да мора у Америци 

да положи додатне испите, мора тамо да нострификује нашу диплому. 
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Сада смо суседи маминог ујака Владе Беатовића ( који се у неколико 

наврата помиње у претходном тому ове књиге, том 1).  Стан Беатовића 

се налази у суседном  блоку зграда тамо између Студентског дома 

„Ђилас“ и Економског факултета. Мама до њих навраћа, никад никога 

од нас не поведе, каже:'' Није то за вас.'' Знам да се плаши заразе, јер 

отац и син болују од туберкулозе. Ту близу станује и Сретен Полић из 

Узовнице ( који је такође спомињан у претходном тому, прим.аутора). 

Ову поштену породицу, као што знају читаоци ове Саге, већ 

петнаестак година потресају свакојаке невоље и истинске трагедије.  

 

У фебруару ове године умре им син Миша,  младић од двадесетак 

година.   

''Неће ни ујко Владо још  дуго, ископнио је'',  рече мама враћајући се из 

посете,''дотуче га Мишина смрт.'' 

  

Као да је мама предосетила трагедију, зазвони јетко телефон у тишини 

стана, тетка Мира хукну у слушалицу гласно и потрешено, чух и ја:'' 

Умро ујко Владо.!''. 

 

Са родитељима је остао син Душко, повисок и плав симпатичан, 

лепушкаст  младић. Он ми је једном казао у Кнез Михајловој улици, да 

жели да напусти земљу. Жали се да не може да добије пасош.  ''Морам 

да се уклањам док сам здрав и читав, нема овде живота за мене'', 

поверио ми се једном док смо сами ми двојица шетали мирним 

калемегданским алејама. 

  

Летимично бих бацио поглед на рецепт за торту написан мамином 

руком, када год бих видео мамин рукопис, увек бих се запитао откуд 

такав рукопис, јер никад нисам видео такав необичан рукопис?.Слова 

су велика, подједнаке величине, иду подједнако у висину и ширину, 

тако су уредна, као што је врло педантно поткресана ограда од шибља 

у неком дворишту, све „под конац“. Оно што одмах пада у очи и плени 

пажњу, је да слова нису накривљена као код других на десну страну, 

него јако улево. Прочитах негде да тако пишу Арапи. Никад нисам 

мога докучити откад такав рукопис код маме?.  
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30 октобар 1955 године. Експлодирао совјетски бојни брод 

„Новоросијск“ укотвљен у Севастопољу. 

 

Кажу да је то највећа совјетска морнаричка хаварија, погинуло је шест 

стотина осам  људи, пренесе Радио Београд. Јесен је увелико у 

Београду, срећем смркнута лица. ''Ово није никако добра вест'', чух  

кроз фијуке хладне кошаве у дворишту наше зграде коментар комшија 

старијих људи. ''Саботажа'', чује се неки други глас. Чија? Не схватам 

чија?. 

 

 

1 новембар 1955 године. Енглески нобеловац Бертран Расел о 

будућности образовања и политичкој пропаганди. 

 

У одељку за научне приказе у листу „Политика“ прочитах дословце 

зачуђујуће мисли енглеског филоофа Бертранда Расела. Он се бави са 

више научних дисциплина, и тврди да ће образовање у будућности 

бити из корена промењено. Тимови стручњака ће производити људе са 

унапред програмираним шемама понашања. Ако треба биће тако 

условљени и обучени, да ће се по потреби стварати такви профили 

људи које ће бити лако  убедити да је црно бело, и да је бело црно, што 

би могло отворити неслућене могућности за манипулацију 

појединцима и читавим народима?. 

 

Застрашујући је Запад, они користе науку, они све могу урадити, 

створили су атомску бомбу, и свакојака научна открића, можда једном 

могу открити  формулу вечитог живота, или одласка на друге планете?  

 

 

12 новембар 1955. година. Ратимир Оклобџија студира право.   

  

На Дорћолу поред Гимназије Моша Пијаде у порти Цркве Александра 

Невског, Ратимир објашњава радозналим другарима који сви окренули 

погледе у њега, понеки са страхопоштовањем: да је врло поучно и 

применљиво за наше околности Римско право.  

 

Тврди да је извесно време у Старом Риму било правило да се 

неистомишљеници кажњавају јавно, те да тако буду њиховим 

примером заплашени сви они који би се дрзнули да критикују 

владаре:” Драги моји, данас су друга, тешка и сложена времена, нашу 

Револуцију са свих страна угрожавају најподмуклији непријатељи, са 

њима се морамо обрачунавати сурово и без икакве милости. Прошло је 
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време да то чинимо јавно, да тако јавност буде заплашена, сломили 

смо ми кичму најопаснијим непријатељима, народ је довољно 

заплашен. Сада би јавно препознатљиво кажњавање могло бити 

опасно по нашу демократску државу, која ужива велики углед у свету, 

то би могло бити врло штетно,  јер би тако наша земља могла губити 

углед у земљи и свету. Сада ми то чинимо „испод жита“, кажњавамо 

непријатеље, али то скривамо. Нама је сада циљ не толико  само 

заплашивање, него пре свега да откријемо потенцијалне непријатеље, 

и да их неутралишемо пре него што постану наши активни 

непријатељи. Желимо да откријемо све оне који нас не симпатишу, 

који нису са нама, јер знајте: „ко није са нама, тај је против нас“. И да 

их збришемо невидљиво, да их згромимо, да то нико не препозна. Ми 

желимо сретно друштво за већину грађана, жртвујемо појединце зарад 

колективних интереса. Велики Макијавели је био геније, иако је 

жабар”.  

  

Јоца Јаблан се шали, диже прст као мали ђачић:'' Професоре, могу ли 

да питам, како казните некога, а то се не види?”. ”Па тако, пребијемо 

га на јавном месту, или његово дете, кажемо да су то учинили уличари 

хулигани, наведемо му кћерку да се прокурва, кажемо-курвештија 

сама крива; или мужевима који „просипају сирће“ набијемо „рогове“, 

имамо ми агише неодољиве заводнике, могу сваку жену да излуде. 

Јоцо, има и једноставнијих метода, осудимо дилеју на казну затвора, 

јер је наводно починио кривично дело, иако није, па нек докаже да 

није?. Може да нас цимне за ....,  показа руком негде доле. Или кажемо 

да је будалетина, лудак, леле му га мајке када га довате наши лелемуди 

психијатри?. Ама отрујемо дилеју, дошло је до стани-пани, треба 

истребити ту капиталистичку гамад  једном заувек!”  

  

”Како му набијете рогове, то ваљда одлучује његова жена?'', радознао 

сам.  

 

“Слушај ти мастиљару, то је ствар технике, неки пут иде брзо ако су 

односи између мужа и жене већ поремећени, или где влада међусобна 

љубавна засићеност, јер већина удатих жена су ти курвештије, једва 

чекају да наиђе неки курати дасован, подметнемо им нашег заводника: 

на радном месту ако је запослена, у комшилуку, код пријатељице, код 

неког занатлије, примамо за поштаре и милиционаре најзгодније, он у 

свако доба бане на врата када муж није код куће, жена лујка позове на 

кафу, дуга коса-кратка памет буразеру, збрза ти је бато наш 

обавештајац, ко кеца на десет. Имамо наше зубаре, на столици је 

најлакше збари. Ама нема те која ће одолети?. Ако треба ставимо 
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камењарки мало јохимбина'', извуче Ратимир из џепа некакву тубу са 

беличастим прахом. '' Ама оне су све до једне камењарке, звечарке, 

једва чекају, моле Бога да наиђе неки, нема верне жене”, већ се гласно 

и победнички смеје његов колега Драго. ''У данашње време пустити 

саму жену на београдску калдрму, ти је исто као када би антилопа 

шетала кроз  савану препуну лавова и тигрова, најебала је реакција ко 

жути'', стеже Драго песницу, прети непријатељима коју дижу главу. 

 

Ту је и необичан момак за којим девојке у правом смислу речи губе 

главу, често је у друштву са Ратом и Драгом, студира права, отац му је 

негде са црногорских брда, а мајка католкиња из Херцег Новог. 

Црнокоса кошчата црногорска момчина, има пак заводничку ћуд 

медитеранца, личи духом више на Далматинца, но на Црногорца, врло 

је шармантан, и уме лепо да прича и пева. Тако је то кад се споје 

брђанин и приморац, размишљам?. Причало се да подсвесно не воли 

православце, ни оне из Црне Горе, ни оне из Србије?. Не знам да ли је 

то тачио?. Он стално певуши ону познату песму са далматинским 

нагласком:'' Tko drukčije kaže, kleveće i laže, našu će osjetit pest! Sve 

prste na ruci, u jadu i muci, partizanska složila je svijest. Pa sad, kad i treba, 

do sunca do neba , visoko mi dižemo pest. Овај Приморац само грми:'' 

Реакцију ћемо сабити под земљу. Да им пијемо крв на сламку, да не 

могу да дигну главу, сваки дан, на сваком месту, да буде та пошаст 

уморна, да јој није ни до чега, да ми остваримо наш зацртани план''. 

 

''А чекај ко ће да ствара, да ради, ако су сви изнурени?“ питам га 

учтиво. 

 

''Радничка класа, коју не дирамо, мануелни радници су нама ти који 

нама требају, а не мастиљари'', хукну Давор дувајући у шаке 

ратоборно, скоро да хоће да се побије са мном.  

  

Ратимитров отац је чувар у затвору, прво је био у Београду, онда у 

Забели. Станују у великом стану у приземљу код биоскопа ''Дрина'', у 

згради са  два спрата, у Чаплиновој улици. Виђао сам повремено 

његовог крупног оца, високог и црномањастог, стално је намрштен, са 

цигаретом у устима, непрестано дими. Када дођем не каже ни добар 

дан, само оде у другу просторију, чува он неку своју грозну тајну, шта 

није све тај претурио преко главе, мислим да је огуглао јер личи на 

џелата из страних филмова?.  

 

''Ћале дође кући изненада на пар дана, тај пије ко смук, коцка се где 

год стигне, има  велику лову, јури курве'', повери ми се једном 



198 

 

Ратимир. Имају простран  стан препун прелепог новог полираног 

намештаја. Рата је  увек обучен по последњој моди,  сјакте му се на 

ногама нове ципеле, одвео ме је великодушно неколико пута на 

баклаве у посластичарницу у Македонској улици. 

 

Ратимирова мајка је још увек привлачна плавуша, сва чврста и витка, 

као змија, испод тесне хаљине се назиру изазовне чврсте облине. Са 

Ратниим друговима се понаша као са вршањацима, изненада се уме 

закикотати из грла као шипарица. Села му је једном пред свима нама 

његовим друговима мазно у крило. Њене дуге витке ноге се кокетно 

укрстише, скоро да дискретно показа  бутине. Једном зазвоних на 

вратима, није било никога код куће, она се скоро издра на мене:'' Је ли 

ти бре, имаш ли ти  девојку, а зашто немаш?''. Стегну ме изненадно за 

мишицу, и привуче нагло уз себе грлено се смејући. 

 

Једанпут када је Ратин отац био присутан, седео и пио кафу, пушио је 

и пиљио у под без речи као и обично, утом бану на врата весела Ратина 

дружина, а његова мајка само рече учтиво и озбиљно:'' Добар дан'', и 

истог момента се удаљи из просторије. Просто не могу да је 

препознам, као да је то сада била нека друга особа, тако се промени, 

постаде врло озбиљна. Ратимир своју мајку није звао ''мама'', него 

''Јованка'', као да му је другарица. ''Ћалац кад затреба, кеву пропусти 

кроз шаке, ама треба њој то, зна ћалац шта ради'', повери ми се једном 

Рата. 

  

 

24  новембар 1955 године. Проститутке у социјализму. 

  

Лист Политика је недавно објавио врло занимљив текст о 

проституткама. Добро ми је познато да их има у капиталистичким 

државама, било их је и у Краљевини Југославији, па чак и у Србији.  

Писац овога текста у најважнијем листу у земљи тврди да: 

социјалистичка држава омогућава свакоме запослење, наш 

самоуправни морал ставља човека у први план, ако има таквих жена 

које то раде, онда су на делу жене из породица, развлашћених 

капиталистичких елемената, да би на крају егзалтирано узвикнуо:'' 

Човек, како то гордо звучи!'' 

 

Колико ја имам увида, а много се крећем, срећем много људи, у 

Београду су проститутке ретке, али их ипак има. Виђао сам их 

повремено у близини Хотела ''Мажестик'', где су отседали странци, 

шћућуриле би се на кишици виркајући из оближњих хаустора, 
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преплашено би гледале у правцу ''Мажестика'', да виде неког странца, 

потенцијалног клијента?. 

 

Ретко сам долазио у кафану Хотела ''Мажестик'' јер су тамо пића врло 

скупа. Али сам, пролазећи тротоаром поред хотела, радознало бацао 

поглед унутра. Понекад бих виђао жене сумњивог понашања, које су у 

друштву са флегматичним странцима. Увек ми је било чудно, како 

наша свемоћна полиција која све зна, све види, све контролише, то 

ипак прећутно дозвољава?. Који би могао бити разлог томе?  

 

Виђао сам повремене рације проститутки. Наиђе полицијска марица, 

изненада дојури пред ''Мажестик'', излете бесни милиционари, брзо 

покупе неколико њих,  угурају их у марицу, као када у селу увече 

натерају кокошке у кокошарник. Причало  се да проститутке шаљу на 

преваспитавање у ''Падињак'' ( назив за затвор у Падинској Скели), где 

ће радити на пољима. Али после тога бих опет виђао неке како стоје 

шћућурене по капијама зграда око ''Мажестика'', као покисли голубови  

под стрехама?. Истински се растужих када препознах у пролазу, како 

из једне капије вири Лила. ( То је она моја прва љубав, са којом сам 

играо фоте пре три године код Дунав станице, том 1).  

 

Видео сам једном Рату и Драгу како одведоше две проститутке испред 

''Мажестика'', држе их за рамена као две мале кравице, оне савиле 

главе и иду послушно без речи. Драго их само лупка руком благо по 

слабинама и шапуће:''  Ајте, ајте''. Ратимир ми у пролазу махну важно 

руком, као да обавља најважнији посао за спас нације и државе.  

  

Сутрадан  Рата иде важно Штрафтом, држи руке у џеповима, звиждуће 

као да је Кнез Михајлова његова својина. Он зна многе тајне, он се за 

неке ствари  уображено удубио у улогу свезналице?. Унесе ми се у 

самоуверено у лице, закорачи шеретски тајанствено као што то чини 

Чарли Чаплин:'' Проститутке  су нам потребне, али их не сме бити 

много, тек понека, да би наши уважени пословни партнери, странци,  

имали забаву.“  Изненада ме је тада стегнуо снажно за мишицу, рука 

ме заболи:” Ако хоће да то ради, свака мора са нама да сарађује, да нам 

прича шта ти странци пешовани мисле о другу Титу и Југи?. А све те 

курвештије које се подају за паре, ту су по казни, то су ћерке, сестре 

или супруге огавних буржуја, казнили смо их, гурнули у проституцију. 

Вежи коња где ти газда каже'', хукну Рата победнички, ударајући ме 

снажно по унутрашњој страни шаке.  
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И оде шепурећи се као паун, као да је посисао сва могућа знања?. 

Признавао сам себи да сам од њега сазнао много шта што нисам знао. 

Он је полицијски агент, дакле такви би требало да буду мудри и 

одмерени? Међутим поједини његови поступци и речи, нису били  

складу са мојом увреженом представом о агентима, напротив, 

изазивали су сумњу у логичност његових поступака и стварали у мени 

лошу слику о њему као човеку и полицајцу.  

 

 

Децембар 1955 године. Драго Беатовић 

  

Бака Сава летос помену брата Драгу Беатовића, он је сада значајна 

личност, иследник на дужности негде у Мачви:'' Мој Драго је, Бога ми 

поштен, он кажњава оне који не поштују закон'', шири руке бака Сава, 

као да се због нечега правда.  

 

Драго Беатовић је политички моћан и утицајан, а у исто време његови 

најближи сродници Поповићи и поједини Беатовићи, су у политичкој 

немилости, неки од њих су истински страдалници?.Његову сестру баку 

Саву и њеног мужа, стално киње локални моћници у Братунцу. 

Разумљиво ми је како то он, иако је тако моћан, ипак ништа не 

предузима да заштити своје најближе. Не сме, јер би и он сам пао у 

политичку немилост, види то он, види да то није на своме месту, али 

ћути, не може ништа да учини.  

 

Комунизам је врло специфична идеологија, њена суштина је обрачун 

са неистомишљеницима, био сам сведок да је управо због разлика у 

мишљењима долазило до сукоба међу најближним сродннцма, 

распадали су се због тога поједни бракови, или је устајао брат на 

брата. Ипак, бака Сава је врло мудра жена, она је све смиривала, 

односи њене прогањане од комуниста породице, никад нису били 

ремећени са строгим полицијским иследником братом Драгом? 

 

Мама би га повремено, ретко споменула, не памтим да је код нас икад 

долазио. Вероватно не долази ни код београдских Беатовића, не може 

да им погледа у очи, јер зна да су у немилости, и да им не може 

помоћи ( Видеће се у каснијим томовима, како је разочаран вратио 

ручни сат Титу, који је добио лично од Тита, као заслужан полицајац. 

Нажалост, ујко Драго Беатовић је трагично завршио свој живот ).  
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Ујак Божо, мамин брат официр ( видети том 1, прим.аутора ),  изразито 

је наочит. На прослави годишњице битке на Мишару ( Први српски 

устанак против Турака) играо је улогу Вожда Карађорђа.  

 

Он никада није разговарао са мојом мајком и сродницима о 

политичким неприликама родитеља и рођака. Изгледа да се он савија 

пред неминовностима, он све то види, али не може ништа да учини, 

мора да ћути.  

 

И ја ту не могу ништа учинити, ја сам студент прве године, немам 

никакав утицај. 

 

  

31 децембар 1955 године: Са оркестром на Дочеку Нове 1956 

године у фабрици ''Индустрија мотора Раковица''. 

  

Оркестар у коме сам бубњар наступа повремено на ђачким игранкама. 

Ја сам у исто време члан оркестра, и менаџер, изналазим тезге, како се 

то каже у београдском жаргону, истражујем и ступам у контакте  са 

установама којима треба оркестар за игранке.  

 

Другови су ме хвалили да зачас изналазим тезге. 

 

Када би се приближавали 29 новембар и дочеци нове године, дао бих 

се у потрагу да увек изнађем неку фабрику са којом бих склопио 

уговор да им мој аматерски оркестар улепша свечаност. Набавио бих 

телефонски именик Београда са бројевима телефона фабрика и 

предузећа, и онда самоуверено окретао телефоне, и то само 

канцеларију генералног директора, он је тај који доноси одлуке. 

 

Представим се, укратко испричам о чему се ради, знам да ћу наћи 

заинтересоване, само треба истраживати, позивати и разговарати, 

треба убедити одговорне руководиоце да нас барем саслушају, па нека 

процене?. Мој оркестар је аматерски, бољи оркестри траже много 

више новца, а ми имамо неки минимум квалитета који је довољан за 

скромне фабричке прохтеве, а и наша цена, коју ја као менаџер 

оркестар захтевам, је врло скромна. Тако да су обе стране биле 

задовољне. 

 

Директор ''Индустрије мотора у Раковици'', када ме саслуша преко 

телефона, беше кратак, али врло послован:'' Дођите на разговор сутра у 

12 часова''. Био сам у пет минута до 12 часова на капији велике 
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фабрике у широкој улици у Раковици, тамо на крају Топчидера куда 

бучно звоне трамваји, ја сам увек врло тачан и дисциплинован. У 

одређено време на улазу ме сачека услужан стражар, поведе ме право у  

канцеларију генералног директора, успут док ходамо брзо, загледао ме 

је радознало као значајну личност. За разговор сам се лепо обукао и 

ставио кравату. Уђох са поштовањем, али и самоуверено у канцеларију 

директора, врло учтиво га поздравих. Преда мном је повисок витак 

човек, самоуверен и строг, али ме је посматрао са израженим 

симпатијама? Погледа ме продорно, али већ после неколико 

измењених речи он се промени, нагло постаде благонаклон, прихвати 

ме са уважавањем. Пита за састав  оркестра, за мелодије које ћемо 

свирати, да ли  знамо да свирамо окретне игре,али и народна кола?. На 

крају се заинтересовао за цену. ''То ми изгледа прихватљиво, али је 

потребна проба?''  закључи он наш разговор. 

 

Не бих да у детаље описујем пробу. Поставили смо наше инструменте 

на позорницу у великој свечаној сали намењеној за фабричке прославе 

и скупове радника, на којима се славе радна остварења. По зидовима 

су висили транспаренти са политичким паролама. Пред нама у 

фабричкој сали на постављеним седиштима седе чланови комисије 

задужени да провере, да ли ће наш оркестар задовољити њихове 

захтеве?. Наручују танго, валцере, фокстрот, понеко коло. 

 

Када се проба заврши, приђе ми један погурени мршавко из комисије, 

повуче ме поверљиво у страну загонетно се смешкајући, рече да су 

задовољни, али да треба да се договоре, па да сачекамо петнаестак 

минута. Они се повукоше. Након изреченог времена појави се 

представник комисије, држи у руци три примерка Уговора. Прочитах 

летимице, све је било у реду. Задовољан, потписах одмах Уговор. 

 

Дође дуго очекивани дочек нове године. Када се увелико 

приближавала поноћ, у сали настаде неуобичајено узбуђење, нешто се 

дешавало? Убрзаним кораком ми приђе један од организатора:''  Сада 

свирајте ''Ужичко коло'', долазе наши високи државни руководиоци''.  

 

Није прошло ни минут, а у салу је ушла делегација највиших 

државника, међу којима сам препознао све саме високе људе, 

Светозара Вукмановића-Темпа, Милентија  Поповића и Петра 

Стамболића, само су проминули и нестали, вероватно да поразговарају 

са директорима фабрике?. Они ову ноћ обилазе свечане прославе нове 

године у разним великим фабрикама, да радни људи виде да је 

државни врх са њима-помислих, када видех у одласку њихова широка 
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леђа?. Отишли су журно ка излазу, како су и ушли, где су их чекали 

возила, обезбеђење и њихови шофери. Да иду да обилазе друге 

фабрике, да увеличају новогодишњу свечаност у славу радних победа 

наше радничке класе. 

  

Ујутру сам донео кући једну повећу кесу пуну новца. Истресао сам 

новац на сто, дао брату Милићу нешто, и сестри Нади, такође. Њих 

двоје пресретни, а ја највише од свих. Родитељи неће да узму ништа, 

кажу ми да то чувам за себе, да штедим, да што дуже имам за изласке. 

 

И овако сам започињао поново да градим своје уздрмано 

самопоуздање.   

 

15 јануар 1956 годин. На Златибору у Студентском одмаралишту 

''Ратко Митровић''. 

 

Сазнао сам да Студентска поликлиника шаље студенте на опоравак на 

Златибор.  

 

Одох у Студентску поликлинику у улици Пролетерских бригада, 

сачеках ред да уђем у амбуланту, закуцах на врата, уђох, када тамо на 

моје пријатно изненађење је седео лично др Веселин Савић!. Он је 

нешто важно бележио, одложи пенкало и подиже поглед ка мени, 

препознаде ме. После неколико уобичајених речи, пређох на ствар, 

рекох му о чему се ради. '' Ево ти петнаест дана'', написа упут 

саветујући ми да могу да путујем одмах. И онда опет  поче по обичају 

да се дере на мене и да псује. 

 

Воз за Ужице полази са старе Железничке станице тамо наспрам Аде 

Циганлије. Од Ужица се аутобус пење вијугавим серпентинама 

тридесетак километара све до Партизанских вода, које се налазе на око 

1.000 метара надморске висине. Пада снег, око пута зјапе бездне 

провалије. 

 

Када изађох из аутобуса на Партизанским водама, пред мојим очима се 

указа  залеђено језерце. Неки младићи би се залетили и клизали се по 

њему у зимскм ципелама. Рекоше ми весело где је Студентско 

одмаралиште ''Ратко Митровић'', кретох ка њему, и право у пријемну 

канцеларију. Преда мном је стојао висок крупан плав човек, старији 

десетак година од мене, али је још увек деловао младалачки, смејао се 

широко, скоро да ме загрли, учини ми се. Тако ми је близак по духу и 

говору? Тако упознах Милосава Јездовића, директор Одмаралишта. 
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Говори ијекавски, растеже, нимало тешко ми није било да закључим да 

је из ових крајева; сазнао сам да је из оближњег златиборског села 

Шљивовица.  

 

Нисам тада био свестан да је овим започело моје вишегодишње 

друговање са овим необичним Златиборцем. 

 

У соби сам са два студента, оба Црногорца. Један је донео гитару, он 

има много слуха, врло лепо пева. Углавном је певао руске песме. Врло 

сам се пријатно изненадио када је запевао песму ''Вижу ниви, вижу 

поља, вижу реки и морја, ета рускаја природа, ета рускаја земља''. Па ја 

сам ову песму слушао за време рата у Љубовији, од Руса белогардејаца 

( видети том 1). 

 

Боравак на Златибору је брзо прошао. Тамо, зимско сунце, када је 

ведро, запече као да је лето. Вратио сам се у Београд одморан и 

преплануо као усред лета после боравка на мору. 

 

1 фебруар 1956 године. Тренинг у Рвачком клубу ''Железничар''. 

 

Драган  Дмитровић и ја изађосмо расположени из биоскопа ''Дрина''. 

Где смо гледали врло занимљив филм из народно-ослободилачке 

борбе ''Ешалон доктора ''М'', о борби партизана против балиста. 

Маријан Ловрић и Северин Бијелић глуме  кошчате партизане, борце 

за правду.  

 

То је увидео слободољубиви вођа балиста и придружио им се. 

 

После филма нас двојица кетосмо трамвајем ''двојка'' до Железничке 

станице, а одатле пешке Савском улицом, све  до Железничке 

ложионице на Мостару. Тамо се у једној погодној повећој просторији, 

такорећи усред железничких шина, одржавају тренинзи рвача овога  

клуба.  

 

Читаковић је шампион Југославије у тешкој категорији, обријане 

главе, светло смеђ, скоро плав, сав у мишићама, оним облим, он је 

истински џин. Рече ми да су његови од Бајине Баште, дакле земљак, а 

ја сам на људе из родног краја врло осетљив. 

 

. ''Приповетка Милована Глишића ''РВАЧ'' се дешава на Немићу 

такорећи изнад Бајине Баште, у којој је описано како је хроми српски 

старац оборио обесног Турчина обријане главе и дугог перчина. 
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Изазивао Турчин све на вашару ко сме да се са њим похрве, нико не 

сме, стари хроми старац прихвати, обори га'', смејући се испричах 

Чити у даху.  

 

Чита ме је ћутећи саслушао, као да није ни чуо моју причу.  

 

Симић је такође врло снажан, плав и самоуверен; чуо сам да му је 

камион прешао преко ноге, а да је све прошло без већих последица. 

Стефан Марковић трчи у круг, прескаче конопац у рукама, онда узме 

тегове,  није џин, али  је врло набијен, испод плаве косе се назире 

стврднуто лице опасног момка са београдске калдрме, спремног да се 

зачас побије. Док трчимо у круг, или повремено дижемо тегове, 

одјекивале би  сирене возова који би хујали ка југ,  локомотива 

маневарка на суседном вагону само захукће као да се због нечега 

наљути.А из суседне просторије се на радиу чује глас Предрага 

Гојковића-Цунета, како јодлује мексиканску песму ''Гвадалахара''. 

Када он утихну,  просторију испуни ватрена мекисканска песма '' La 

paloma blanca''. 

 

12 фебруар 1956 године. Сусрет са Весном у биоскопу ''Звезда''. 

 

Филм ''Песма са кумбаре'' се даје у биоскопу ''Звезда'' у режији Радоша 

Новаковића. Хор младића и девојака пре журнала запева из дубине 

груди '' Уз друга нам Тита јуначкога сина, нас неће ни пакао смест`, ко 

другачије каже, клевеће и лаже, ми чврсто стискамо пест''. Спикер 

журнала сонорним баритоном саопштава вести:'' Снежна лавина 

затрпала градилиште хидроелектране ''Маврово'', околна села и 

караулу Жужа на албанској граници, има и мртвих''. Спикер даље, 

поносним гласом који трепери као струна, набраја наша остварења, 

ређа новоизграђене фабрике, набраја све нове производе, на крају 

изрече импозантну бројку новоотворених радних места.  

 

Радња филма се дешава зa време Првог српског устанка. Један млади 

устаник приликом опсаде Београда, успева да уђе у  град и отвори 

капије града. После тога устаници улазе у Београд, а млади устаник се 

заљубљује у девојку која је турског порекла, што њему није сметало, и 

тада почињу да се ређају врло узбудљиви догађаји. Бата Живојиновић  

је у овом филму одиграо своју прву филмску улогу. Поред њега, у 

филму играју Милена Дапчевић, Рената Улмански и Миливоје 

Поповић. 
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Када се филм завршио, погледао сам Владу Милићевића који је седео 

поред мене и тргох се када одмах поред Владе, спазих Весну. Седи са 

једним повисоким момком отреситог и продорног израза лица. Није ме 

ни приметила. Или се правила да ме не види? 

 

1 март 1956 године. Косово, као друга држава. 

 

Мужевног Мирка Ћука, кога зову ''Тарзан'' због његове снаге, као што 

је већ описано, упознао сам прошлог лета у Милочеру. Он је из 

Вучитрна, са Косова. Мирко је врло смирен и разуман, драг друг, 

неколико година старији од мене. Није ретко да га сретнем увече у 

шетњама штрафтом. Обично је сам, понекад  са својим братом, такође 

кошчатим момком, Буцом. Мирко је због нечега тужан,  питам се 

зашто стално ћути?.  

 

Временом сам сазнао да је тужан због тешке ситуације на Косову. Од  

браће Ћук сам чуо понешто о Косову, о чему досада нисам имао ни 

појма, нити сам сањао да је тако нешто могуће у нашој земљи.  

 

''Не могу да се врате на Косово прогнани Срби, таква је државна 

политика?'', тихо изусти Мирко. ''Не разумем зашто, коме то смета''?, 

зачудих се искрено.  

 

Умеша се Буца као професор који појашњава ученику:'' Изгледа да 

наши желе да увуку Албанију да се прикључи Југославији, желе тако 

да смире и придобију Албанце, да се не побуне?''. Мирко је имао 

обичај да ме ухвати под руку док би говорио о стању на Косову:'' 

Дозвољавају да се Албанци насељавају из Албаније на Косово, 

Београд све Албанцима гледа кроз прсте. Не сме Српкиња да оде сама 

да чува стоку, ни на пијацу, ни у шуму, оскрнавише честитим Србима 

женску чељад. А нема казне, само кажу они у милицији:''  Нешто са 

њим није душевно  у реду''.   

 

Буца се замисли и растужи:'' Шта су Српкиње вековима трпеле на 

Косову, како су биле обешчашћиване, без заштите, послушај само кад 

певају наше косовске песме, осетићеш тугу безнађа наших жена. Али 

иако обешчашћене уздигнуте главе са оптимизмом и надом гледају 

напред''.  

 

''А какав је био однос Албанаца на Косову према српским женама за 

време Краљевине Југославије'', радознао сам, ''мени су родитељи 

причали да је један Албанац из околине Прешева нешто покушао са 
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једном девојком Српкињом 1936 године. Срби се окупе и крену ка 

његовој кући и он престрашен побегне у Турску, а они му кућу сравне 

са земљом и све запале, и никад ништа више слично није било''. 

 

 '' Да, да '' надовеза живо, скоро да се развесели Мирко, ''  за време 

Краљевине Југославије тога није било,  јер су се закони морали 

поштовати, казне су биле врло оштре, а данас за њих нема казне''.  

 

Док ово слушам, излазио ми је пред очи  југословенски војник у 

посластичарници чији је власник био Албанац, негде у Прешеву, или 

Велесу, можда је то било 1939 године?. Био сам врло мало дете, једва 

се сећам. Једе баклаву и пије бозу, савио се, сива униформа му пуца на 

леђима. Наједном засвира труба из касарне повечерје, знак да се мора 

што пре бити у касарни. Војник само поскочи, а Албанац заигра пред 

њим само му се клања.  Војници и наша униформа су тада били 

поштовани изнад свега. 

 

Од мојих родитеља сам слушао само лепе речи о Албанцима у 

Прешеву и Македонији, сви су се међусобно лепо слагали, владао је 

ред, рад, закон. Албанци изузетно цене пријатељски однос и када  

стекну поверење, постају искрени и привржени. 

 

 

9 март 1956 године. Кипарски архиепископ Макариос ухапшен од 

Британаца и депортован на Сејшеле. 

 

Много се говори о православном архиепископу Макариосу, борцу за 

права кипарских Грка. Ситуација се тамо одавно опасно закувава. 

Изгледа да Британци желе да смире ситуацију,  па су архиепископа 

Макариоса до даљег  депортовали на Сејшеле. Знам да су Британци 

кроз историју бивали често на страни Турака, ипак, ово сада ме је 

прилично изненадило?. 

 

Са тихим и горким хумором присећам се да је и у нашој родбини ових 

година било такође депортовања.   

 

Ево о чему се радило. Теча Часлав се недавно оженио сестром моје 

мајке, тетком Миленом. Ступили су у брак у касним годинама, немају 

децу, нити ће имати. Он је после Другог светског рата када је 

ослобођен из немачког заробљеништва, где је сво време био као војник 

војске поражене Краљевине Југославије, емигрирао трбухом за крухом 

у Аустралију, где је радио у пошти као службеник. Он је истински 
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интелектуалац. Течно говори и пише немачки, енглески и француски. 

Запослен је као преводилац у Институту за физичку културу 

лоцираном на Кошутњаку. 

 

Он је врло занимљива личност. Плав, висок и крупан,  лица мудрог 

човека. Воли да шета са нама младићима увече Кнез Михајловом 

улицом. Има манире Енглеза и Аустралијанаца. У неколико наврата 

сав радостан је причао родитељима за мене и старијег брата:'' Какви су 

ко Далматинци''. Он је упознао Далматинце за време боравка у 

Аустралији.  

 

Иначе је из Сребренице, значи из истога краја одакле и моја мајка и 

његова супруга. Отуда је сличног менталитета и нама драг. Није 

отворено критиковао поредак, али се дало назрети, па он се није ни 

трудио да то прикрива,  отворено је истицао да обожава Краља Петра и 

монархију. Причао нам је о Србима који живе у Аустралији и западној 

Европи, како читају емигрантске новине, славе црквене празнике, иду 

у православне храмове. Из његових речи сам схватио да у емиграцији 

постоји велико неповерење према Титу и  данашњој Југославији. 

 

Зашто говорим о депортацијама у вези тече Часлава? Зато, јер је он 

будући да је релативно кратко време боравио у Београду, а са 

искуствима Аустралије демократске земље, није, за ово време био 

довољно упознао југословенски режим и разгранатост полицијских 

служби, па је олако и несмотрено хвалио Краља Петра. Чиме је 

прувукао пажњу и неповерење УДБЕ. Брзо је постао сумњив, њима не 

треба много да некога ставе под надзор?. Када би долазиле неке стране 

политичке делегације, полиција би га једноставно депортовала на 

неколико дана, за цело време док би у Београду у посети били странци. 

Он никад није причао где је био, само је тмурно сав изгужван, 

необријан и изморен, говорио тетки Милени нервозно:'' Ништа ме не 

питај где сам био, и шта сам радио?''.  

 

Неки суседи су ми говорили за његова повремена одсуствовања, као да 

је био са неким женама?. У то никад нисам поверовао. 

 

Не могу да схватим зашто га одводе из Београда за време посета 

страних политичара? Он њима не жели да се приближи, нити да се за 

то време повезује са истомишљеницима?.Вероватно је на делу 

демонстрација силе, заплашивање реакције ( назив за критичаре 

режима).  
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 10 март 1956 године. Борис Хујбер на игранци у „„Индексу‟‟. 

 

Кнез Михајловом се скоро свако вече из даљине полако и уморно 

клима плав повисок младић, вуче ногу за ногом, замишљен је, са 

ликом забринутог интелектуалца. За њега кажу: ''Он је инвентар у 

''„„Индексу‟‟''.  Тамо га и виђам сваке суботе, на омиљеној игранци, где 

се скупљају београдски студенти. 

 

Студентске игранке се одржавају такође код ''Лоле'' (студентски дом 

''Иво Лола Рибар'' код Вуковог споменика, прим.аутора); у студентској 

мензи ''ТРИ КОСТУРА'', близу комплекса болница; у Клубу 

медицинара на Медицинском факултету; и у ''Кифли'' у Студентском 

граду. 

 

Запазио сам различит састав посетилаца на ова три места где се 

одржавају студентске игранке. У ''„„Индексу‟‟'' се највише окупљају 

они из грађанских београдских породица, тамо влада истинска 

београдска атмосфера. Код ''Лоле'' и у ''Кифли'' пак, махом су студенти 

из унутрашњости који станују у оближњим студентским домовима. 

Тамо се боље осећају него ли у ''„„Индексу‟‟'', где помало одударају од, 

по њима, ушлифованих, углађених, помало блазираних  момака, које је 

однеговала београдска калдрма. Осећам се добро на свим местима, али 

признајем, да ми је ипак на неки начни лепше код ''Лоле'' јер су,  

студенти који се тамо окупљају,  отворенији, искренији, спонтанији. 

Долазак на игранку код ''Лоле'' за мене је био носталгични пут у 

прошлост, у места која сам напустио. Слушајући њихове нагласке 

замишљао сам да сам у ијекавској западној Србији, да сам допутовао у 

Босну, Херцеговину, Црну гору, или чак  у Далмацију?. А онда када 

забрзају речима јужњаци, запљуснуше ме сећања на Ниш, Крушевац, 

Житковац, израњали би  ликови мојих другова из тих давних времена 

детињства,  смејали су ми се, тапшу ме, дружимо се и играмо, као да 

сам на обали жућкасте Нишаве?.  

 

''Не иди бре код ''Лоле'', тамо долазе све сами ''џовани?'', упозори ме 

једном на штрафти Н.. . Али сам чуо и коментаре за Београђане, да су 

''Београђани усукани уображени снобови''.  

 

Борис Хујбер тако подсећа на Јована Гуцића, има нешто грађанско у 

себи, чак и аристократско, оба су плаво беличасти, бледуњави,  

сувоњави, смирени, и Борис је као и Јоца Гуцић, често са машном, у 

новом оделу.  
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''Имаш необично презиме'', погледах га смешкајући се пријатељски. 

''То је замршено очево порекло..'' Не стигну да заврши реченицу, 

музика засвира мелодију Жарка Петровића ''СВЕ МОЈЕ ЈЕСЕНИ СУ 

ТУЖНЕ'', која се игра као танго, и Борис се из места устреми и 

наклони студенткињи која је стидљиво седела у ћошку. Он је 

покушаво да ступи у разговор са партнерком, она поносито дигла нос. 

А малопре играла са Млађом ''Коњом'', сва пресретна му била нежно 

ставила главу на раме?. Девојке воле мангупе и снажне момке, тако ми 

се одавно чини? Борис се на крају игре учтиво наклони партнерки, 

врати се помало онерасположен, вероватно због охоле и надмене 

партнерке.  

 

Схватих да постоје још неки разлози наглог тмурног расположења, 

којих се Борис због нечега баш сада присети, и сместа ми се повери, 

видим да га то мучи као нека мора:” Када сам био у војсци нашли ми 

нешто у војничком сандуку, имао сам личну бусолу, понео је у војску 

онако, оптужише ме да сам донео бусолу да са њом бежим преко 

границе, замало да ме пошаљу на робију''.  

 

Борис је интелектуалац из грађанске породице. Отац му је професор 

универзитета који није члан Партије. Има страно име. То га на неки 

начин чини ранљивим у данашњем друштву, поготову на служењу 

војног рока. Знам добро шта је ЈНА, за најмању ситницу некога 

прогласе за сумњиву личност, параноја је права реч. Војска је нешто 

сасвим друго, него ли живот у Београду?. Растао сам поред касарни, 

знам официре и војнике. Очигледно да Борис није знао где иде, чим је 

тамо понео бусолу. Али ми он појасни да је то био учинио са најбољом 

патриотском намером, да је употреби за војне потребе. Али га они 

тамо погрешно схватише.  

 

Како је могуће да војне власти буду тако недовољно проницљиве, да 

поштеног младића, искреног патриоту, прогласе за политички 

непоузданог?  

 

А како је наш војник био поштован у војсци Краљевине Југославије, 

официри су га уважавали, није се могло ни  замислити да неки официр 

војника ниподоштава или шиканира?. 

 

''Знаш ли ти да су се енглески шпијуни Бурес и Маклин који су били 

нестали, се после пет година изненадно појавили у Совјетском 

Савезу''?, забезекнуто ће  Борис мени. ''Шта је то тамо у Грузији, 
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Грузијци изашли на улице зато што је Хрушчов напао Стаљина, тек 

сад ништа не разумем''?, још више се чуди Борис. 

 

Али мени постаје све јасније у вези његових неприлика. Он заборавља 

да и зидови имају уши, и да полиција не воли било какве јавне 

политичке анализе, поготову међу студентима. 

 

У ''Индекс'' долази још један студент који је тако сличан Јоци Гуцићу и 

Борису Хујберу, он је плав, витак и повисок. Има нтелигентно лице. 

Зове се Душан Покорни. И он је стално сам, нестао у мислима у свом 

необичном свету? 

 

11 март 1956 године. Филм ''„„Хамлет‟‟'', са Лоренсом  Оливијем у 

главној улози. 

 

Лоренс Оливије  је незабораван у филму „„Хамлет‟‟. Колико је био 

убедљив и грандиозан када би се приближавао  месту где је уобичавао 

да се појављује дух његовог оца?. Сваки његов корак, сваки његов 

гест, израз лица, покрет очију, су се савршено уклапали у амбијент, 

стварајући незаборавну атмосферу догађања, интензитет акције је се 

развијао постепено, глумац је корачао храбро напред ка месту где би 

се обично појављивао дух његовог оца, он се нимало није плашио, као 

да сам себи каже:'' Па то је мој отац!'' . Широко отворених очију би се 

приближавао духу оца који је као утвара израњао из магле и сумрака. 

Био сам дубоко узбуђен. Дуго нисам могао да заборавим ову 

невероватно аутентичну сцену. Његов израз лица, гестови, поглед, он 

је све казао боље него да је то неко урадио са томовима романа.  

 

Лоренс Оливије је велики уметник, ја сам био истински опседнут 

његовим снажним духом.  

 

Међу мојим друговима је изазвала различите реакције вест коју смо 

чули на радиу: да су Лоренс Оливије и његова изабраница толико 

заљубљени једно у друго, да перу зубе истом четкицом за зубе. Неки 

су тврдили да то није културно, да није  хигијенски. ''На крају то није 

на свом месту, то је интимна ствар коју свако воли да обавља сам, без 

туђег присуства'', слегнуће резигнирано раменима Дуле Стефановић, 

Гамба. ''Прање зуба није увек пријатна и  естетска  ствар, шта на 

пример ако се наиђе на остатке хране'', умеша се грлато Драган 

Дмитровић. Други су опет супротстављали аргументе, да је љубљење у 

уста, стављање језика, много интимније, мање хигијенско, него ли 
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прање истом зубном четкицом, а то сви раде.  '' Да, али љубавници 

претходно пажљиво оперу зубе'', упоран је у својој тези Дуле Гламба. 

 

Драган Дмитровић се насмеја, хоће нешто да каже, сви га погледаше 

изчекујући:'' Ту нешто природа није подесила како треба'', смијуљи се 

помало скептично, ''сала за уживање је поред ВЦ-а''.  

 

''Па шта, живот је такав ''чупав и длакав'', опере се, окупа, отклоне 

непријатни мириси, и све је опет предивно'', млатара рукама Света 

Ћук.  

 

У дискусију се умеша мужевни Јоца Јаблан: ''У животу ништа није 

идеално. Сви говоримо понекад презриво ''гузица, буља, дупе'', ти 

делови тела су нам тако одвратни, али када  видиш неку како се врцка 

сукњицом, схватимо, колико та одвратна ствар може бити 

најпривлачнија'' .'' А тек о мушким буљама шта да кажемо, нама 

мушкарцима изгледају најодвратније, видимо некога момка, одвратно, 

ужасно, а девојке му упиљиле у буљу као у кошницу меда''.   

 

Миле је хомосексуалац:'' Ништа лепше од задњице младог и здравог 

мушкарца''. '' А што смрди, прљаво'', завика љутито Света. '' Као да она 

женска ствар није прљава'' упорно ће Миле'' ту има излучевина које су 

милион пута смрдљивије и одвратније од измета''.  

 

 '' Дуле Гламба рече: ''Замисли, ти је обожаваш, а она оде у клозет, 

само из ње излази као из чесме''. '' Дуле, и ти кад одеш у ВЦ исто је 

тако, а твоја Маца те ипак обожава, живот је такав, ''чупав и длакав'' 

маше руком Јоца Јаблан.  

 

Умешах се и ја:'' Тако је природа подарила свима, човек је несавршено 

биће, али упркос свега живот буја и опстаје, и предиван је. Читао сам  

у Америчкој читаоници како се треба понашати у ВЦ-еу: ''потреба се 

обавља брзо; труди се да има што мање звукова; одмах се повуче вода  

да се отклони непријатан мирис; обрише се брзо тоалет папиром; 

оперу се руке сапуном; у ВЦ шољи треба држати сапун дезодоранс. 

Американци кажу да се тако потреба може претворити у нешто врло 

пријатно. Кажу, зар има нешто пријатније него се ослободити, 

испразнити стомак на културан начин, тако се лепо осећаш. Оно што је 

природно је тако, и не може се избећи, значи да је нормално. Оно што 

је нормално лепо је. То је тако, то је неминовно.''   
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Дуле Гламба се преиспитује о судбини човека:'' Шта то нагони човека 

и жену да се јуре, завлаче једно у друге, откуд такво ирационално 

задовољство да се увлаче једно у друго?''   

 

Јоца Јаблан  закључи дискусију:'' Како је тако је, људи су робови 

својих усађених инстинката''. У пролазу нам се придружи Микица 

Петровић, он студира психологију, слуша шта причамо, стаде међу 

нас:'' Познато је у психологији и психијатрији да је један од симптома 

душевног поремећаја некрофилије, поигравање са изметом, разговори 

о пражњењу стомака, бављење таквим темама, оставите то, нисте ви 

бабе и деде, живот је леп, заборавите те ружне теме''. Микица 

настави:'' Генијални шпанско-француски сликар Салвадор Дали је 

написао аутобиографску књигу у којој се у појединим поглављима 

бави путањом измета кроз црева на путу изласка из људског тела, када 

свира као ауто сиреном''. '' Знате, у психијатрији има случај девојке 

која се заљубила у младића, и непрестано га замишља како седи на ВЦ 

шољи. То јој постаде опсесија, не може да се отараси, почиње да јој 

постаје одвратан. Знате шта су установили психијатри, да  је она сама 

себи одвратна, што је обавезна да обавља потребу на ВЦ шољи, па то 

пројектује у свога младића. Излечили су је од те море. Објаснили су јој 

да то није нешта одвратно, него природно. Опсесивни кошмар је 

нестао''. 

 

''Ипак, није све тако једноставно. Када си у браку, у почетку љубав 

само цвета, буја као пролећно цвеће, али временом слаби, као  јело 

које се једе сваки дан па досади.'' 

 

.'' Није то баш тако једноставно, има ту и других ствари, живиш са њом 

у четири зида, има  свакаквих ситуација, она оде у ВЦ, а одмах затим 

тебе потера потреба, јурнеш у ВЦ, једва чекаш да она изађе, тамо 

затекнеш одвратан мирис, и  обратно. Све ти се згади.'', каже Јоца. 

 

'' А како се не згадиш сам себи''?, Ћук је као и обично љубопитљив. 

 

Разиђсомо се. Расправама нема краја.  

 

Маца ( име измењено)  је врло дражесна, она важи за савремену 

девојку. А ја тако не мислим, једноставно, она је неконвенционална, 

њу нервира грађански лажни морал и дволичност, она је побуњеник 

против дуплих стандарда, Маца скоро загалами:''  Људи моји, па ви и 

не сањате чега све има,  причала ми Даца, она је проститутка, када 

неко загори, када му дође жеља, може се десити да је неокупан, да није 
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опрао зубе, да заудара, ама када страст навали, ништа, ама баш ништа 

не смета. Знате ли ви момци шта је то француски пољубац?''  

 

Испружи ка нама, кроз прорез хаљине, дугачку витку ногу као 

манекенка. Док стоји скоро на једној нози, дојке јој се дрмусају као од 

гуме. Момци је окружише као што пси када се сјате око некога ко хоће 

да им да хлеба, очекују нестрпљиво њену причу о француском 

пољупцу?. Њој очи засјактише, радосна је што је опкољена мужевним 

младићима, очигледно јој јако прија да буде у центру њихове пажње.'' 

То је када се двоје пољубе у уста, гурну језике, пусте пљувачку, да се 

све измеша, и то траје врло дуго. Французи су велики љубавници, 

знају шта је право задовољство'', она се уздигла на потпетице, кликти, 

просипа вруће погледе на све стране, и уз гласан кикот хвата момке за 

лактове  руку. 

 

''Француска перверзија, ''соасант неф'' (69).  Импотентни западњаци. 

Зато странкиње долазе код нас на море, наши су пуни снаге, на прави 

мушки начин, удри међу рогове, а не балављење и гњаважа'', каже 

реско црномањасти робусни Света Ћук.  

 

Деја Вујинић се смијуљи мудро:'' Италијански папараци су у паници 

због наших  фрајера, странкиње се сјатиле на наш Јадран, остаде 

Италија празна''.  

 

Маца се не предаје, жели и даље да момци око ње сјакте за њом,  да се 

успаљују: ''Има их свакојаких, неки се напале још са врата, она ствар 

им се учврсти још на вратима к`о оклагија, док су други труба, јој 

замлате. Имају неки међу ногама чворновату мочугу, други малу 

дечију китицу, има их свакојаких''.   

 

На ове њене речи мушко друштво заграји, загалами као пијанци у 

крчми, неки предложише да треба да се измери колика је чија дужина, 

питају је да ли дужина уда игра улогу?. Запљушташе питања?. Маца се 

окрете у месту, показује руком на нешто на земљи, узвикујући:'' Чек, 

чек, шта је оно, само да видим, '', као потрча да види, и оде, и побеже. 

Махну из даљине руком победнички. 

 

Схватили смо да је побегла у страху да је неко од присутних не ухвати 

у крагну, и одвуче у оближљи хаустор. 
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1 април 1956 године. Наша сустанарка госпођа Хребељановић о 

сусетки која је говорила мужу:'' Нисам ја Шиптарка,  да не смем 

ни са ким да прозборим ни реч''. 

 

У приземљу наше зграде,  налази се бакалница, мало је увучена, 

повећа продавница мешовите робе. По први пут се у продавницама 

појавила супа у кесици, коју производи нека хрватска фабрика. О томе 

се већ дуже време препричава у комшилуку ''само мало прокуваш 

воду, и у њу изаспеш кесицу, и супа готова'', усхићене су сусетке 

домаћице. ''Нека фирма из Хрватске'', рече мама кратко, показујући 

нам жућкасту кесицу, тако чврсту као да је од пластике, а није, хартија 

је. На кесици стоји слика коке, испод коке златаст текст латиницом: 

''КОКОШИЈА ЈУХА''.  У Узовници кажу ''јука'', а Србија, сетих се.  

 

Сумњао сам да то ипак није укусно,  да је то вештачки прашак?. Мама 

стави воду да прокључа, мама увек пусти да вода добро прокључа да 

тако убије микробе, онда би отворила кесицу, и изасула је у шерпу са 

водом. Постави тањире. Није прошло ни неколико минута, супа је била 

спремна. Мама насу супу у тањире, жућкаста масна супа се 

пресијавала док у су у њој  пливале мале кнедлице од гриза. Пробах, 

невероватно, па то је врло укусно, као права кокошија супа.  

 

Ова хрватска кокошија јуха је мала сензација, или још боље речено 

кухињска револуција.  ''Хрвати су ближе Европи од нас, они предњаче 

у новинама'',  додаде мама. Тата се слаже да је супа врло укусна: ''Врло 

укусна, брзо се спрема, а није ни скупа''.  

 

Знамо ми од раније за овакве инстант супе, доносио их је тата са пута у 

иностранству. Нисмо веровали да је наша супа исто тако укусна као 

стране, сада смо се уверили да јесте. Та страна вештачка супа је за нас 

било нешто неприродно, нездраво?. Чак и богохулно? Како се 

жућкаста здрава супа може претворити у прах, и ставити у кесицу?  

 

Ипак, мама је била неповерљива, била је убеђена да је ова супа 

комерцијални привид, да ни издалека није хранљива  као природна 

супа.. 

 

Мама и ја сиђосмо да обавимо куповине у продавници, и да доведем 

десетогодишњу сестрицу Наду, која се заиграла у дворишту са 

другарицама, видео бих са прозора њену плаву косицу како лепрша на 

промаји у пространом четвороуганом дворишту, док се јурила 
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заиграна са децом. Наду обожавам, играм се са њом, она воли да ми 

седне на колена, и да ме загрли. 

 

Двориште наше зграде је четвороугаоно, велико је као игралиште за 

мали фудбал, можда и мало веће. Уствари то и није двориште само 

наше зграде, ово двориште оивичава још једна зграда према реци Сави. 

У дворишту обичавају да се играју деца, њиме пролазе станари ка 

својим становима, у које се улази кроз двориште, то је место где 

суседи понекад застану и ћаскају, неки када је топло време, би 

једноставно изнели столичице и седали уза зид.  

 

А ми у наш стан на трећем спрату улазимо кроз улаз из бучне и 

прашњаве Карађорђеве улице. 

 

Када смо мама и ја ушли кроз, увек широм отворену дворишну капију, 

спазили смо погрбљену и шћућурену фигуру наше необичне 

сустанарке старице, госпође Хребељановић, она је баш разговарала 

нешто са сестрицом Надом, милујући је благо по плавој косици. Нада 

је пажљиво гледала и слушала.  

 

Мама се поздрави са њом учтиво и љубазно, међу њима започе за мене 

врло необичан и занимљив разговор. Повод  овом разговору је била  

сусетка из неке од дворишних зграда што гледају према Сави, која се 

на неколико метара од нас баш сада жучно расправљала са младом 

женом из приземља. Чусмо нехотице цео разговор:'' Не смем ни са ким 

да проговорим ни реч, мој муж треба да зна да ја нисам Шиптарка, још 

би ми ставио фереџу'', забаци она нервозно главу уназад, док јој се 

дуга, као гар црна коса, обави  око главе и врата као перика. Онда 

изненада оде пркосно уздигнуте главе, као некоме уз инат ударајући 

звучно високим потпетицама по бетону дворишта. Бат њених 

потпетица је одјекивао по оближњим хаусторима, мешајући се са 

мјаукањем мачака. Сви су заћутали. 

 

Мама љубазно позва госпођу Хребељановић на кафу. Кренусмо сво 

четворо на улицу, па у наш стан. Идемо полако уз степенице на трећи 

спрат, стара жена се брзо замара, замолила би маму да застане, 

наслонила би се на зид и  почињала да дахће. Њих две сво време 

разговарају тихо.  

 

Госпођа Хребељановић је дуго живела у некој западној земљи, то сам 

чуо одраније од маме. Препознајем у њој неку , за наше овдашње 

прилке неуобичаејну углађеност, крајње је скромна, али је врло 
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достојанствена, једноставна. Када се са њом разговара, осећа се 

неуобичајена лакоћа, која проистиче из њене ненаметљивости. Она је 

сиромашна, више него на ивици социјале, ми који овде станујемо и 

виђамо је сваки дан, то врло добро знамо, то се  на први поглед и види 

по њеној изношеној, али врло чистој одећи, и по њеном измршавелом 

лицу и телу, којем очигледно недостаје храна. Мама је повремено 

позивала на оброк, што она никад није хтела да прихвати, енергично и 

поносито је одбијала било какав облик понуђене помоћи. Отменост-то 

је права реч која ми прва падне на памет када  бих помислио на њу. 

Достојанство и отменост, префињеност, и мудрост. Њу красе част и 

поштење. Њу красе најбоље људске особине.  

 

Она се не жали, али се мами поверила где се све потуцала ''по белом  

свету'', од немила до недрага. Као да је из породице руског цара 

Романова?. Сада под старост, када је све прохујало, дошла је у своју 

земљу и у њој нашла мир, како год да је, код својих је ипак најбоље?. 

Говори полако и размишља о свакој речи, речи су за њу тако скупе. У 

њеном изговору препознајем благ страни нагласак. Толико пута сам се 

питао: како се оваква ваљана особа није скрасила негде тамо у белом 

свету, како није засновала своју породицу, или остварила каријеру, 

када има толико дарова, остаде цео живот сиротица и уседелица? Нико 

је о томе никада није запиткивао. А она ћути о томе, никад никоме 

није хтела казала ни реч о себи. Она је за све нас била, и заувек остала, 

велика тајна. 

 

Неки суседи су је оговарали:'' Мани је, то је лудача, уображава да је 

принцеза, најобичнија лажљивица?'' Овакве  коментаре сам оцењивао 

као врло неумесне и неучтиве, малограђанске, ''рекла-казала'', или 

једноставно као плод непознавања ове необичне жене. Као да је 

препознавале сличне могуће коментаре, гледала нас је мудро и 

скромно, скоро понизно, али без да би икада и најмање изгубила од 

свог достојанства.  

 

''Ми Срби смо имали наш стари патријархални менталитет, имали смо 

наше домаће васпитање, нашу православну културу, коју смо од 1945. 

године до данас у много чему изгубили. Ја сам живела толике године у 

Западној Европи, познајем је, њен  дух и њену душу. Код нас постоји 

склоност да се под плаштом модерног  западног стила живота, 

прихвата оно што не ваља, уместо оног што је добро. Положај жене и 

женских слобода је тамо потпуно другачији него ли код нас, то се не 

може никако поредити?'', поверава се икрено мами.''  
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Штрецнух се, како сме ово да говори?. Она спази моју гримасу страха 

на лицу, али настави да казује своје деликатне опаске о нашем 

друштву. 

 

 ''Нажалост код нас понеке жене мешају модерно и лакомислено?'', 

климну јој мама главом.  

 

Посматрам госпођу Хребељановић., она чува неку своју тајну као 

шкољка свој бисер, ко зна шта је она све претрпела док је била ван 

земље?.Госпођа Хребељановић  наслонивши погрбљена леђа на 

столицу, као да хоће да их исправи, је посматрала маму радознало, 

скоро испитивачки, као да у њој открива нешто ново, чему се није 

надала:'' Ова наша сусетка има право када каже да су наше жене 

различите од Муслиманки и Албанки'', запазих да није  казала скоро 

увредљиву реч ''Шиптарки'', она је тако толерантна и префињена, ''али 

то не значи да треба да буду раскалашне. Са непознатим особама се у 

западном свету не  ступа олако у разговор, поготову се не распредају 

дуге приче. Она мисли да је савремено, ако са сваким ко јој се обрати, 

почне да ћаска и да  се шали''. 

 

Док држим Наду у крилу, која ме је нежно загрлила, умешах се у 

разговор:'' А шта ако она то рационално жели, свиђа јој се још неки 

мушкарац  сем мужа?''  Она се удуби у размишљање и изнесе смирено 

свој став:'' Кризе и монотоније у браку, несугласице, засићености, 

сусрети са атрактивнијим  особама него што је  брачни партнер или 

партнерка, тога је увек било, и биће. Али то не значи, да када се тако 

нешто појави, одмах удри у прељубу. Психолози кажу да је неверност 

у мислима или речима, исто што и неверност ''на делу''.  

 

Посматрам је, и чини ми се  да је она ипак помало старомодна?. 

Прострелише ме њене проницљиве и оштроумне очи, обрати ми се као 

да чита моје мисли: 

''Супружници уместо тога, треба да разговарају, да покушају да ствари 

поправе. Једна моја рођака из Шумадије, у браку је двадесет година, 

каже ми да јој је муж окренуо леђа:'' Ама, Јова изгубио интерес за 

мене, мислим и за друге жене, није њему више ни до чега?''.  А ја знам 

да Јова није изгубио нтерес ни за њу, ни за друге жене. Питам Јову 

како је са супругом, он ми каже исто што и она:'' Изгубила ми жена 

сваку жељу за иитимности са мном,  само ми окрене леђа, прегорела?''. 

А знам да ни она није, како он каже, прегорела за друге  мушкарце. 

Није вредело моје убеђивање да је потребно да разговарају, јер једно 

друго погрешно процењују. Радило се о пролазној кризи, како неки то 
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банално кажу, засићености, које има у сваком браку, и то се да 

поправити; осмех, нежност, одлазак у позориште, мали поклон. Они од  

тада, свако на своју страну. Нису се званично развели због деце, али су 

пошли свако својим путем. А да су мало поразговарали, вероватно би 

имали лепши и узбудљивији живот, и сретнију децу''.  

 

Ове њене речи су ме задивиле. Рекох јој узбуђено:'' Ми смо склони 

пребрзим проценама, треба схватити другу страну, потрудити се ''. 

Осећам, она види да су ме њене  речи дирнуле:''  На западу су склони 

да кризе превазилазе, да исправе, да све поново дође на своје место, а 

не одмах као да једва чекају да имају оправдање за јуриш у неку 

авантуру. Јер све има свој цену, све има своје добре и лоше стране, ако 

хоћеш чари стабилне породице, мораш се одрећи разнобојних цветова 

који ти се нуде, не може и једно и друго''.  

 

''Има много стабилних породица данас у Београду'', рекох јој. 

''Свакако, и то треба сачувати, да овај тренд не узме маха, ако се то 

деси страда породица, а породица је  ''основна ћелија друштва''. Ато 

Запад одличио зна, а наши овде не знају''. 

 

 

20 април 1956  године. Душко Беатовић. 

 

Рођака Душка повремено виђам на штрафти, плави му се коса из 

даљине, обично је сам. Делује врло забринуто. Он личи на Беатовиће, 

висок је и стасит, шармантан младић. Душко је врло драг и разуман, 

али ми се све чини да је у некаквим неприликама. Док би полагано и 

опрезно корачао Кнез Михајловом, би се ,  преплашено освртао око 

себе, као да ће га сваки час неко да га нападне?.  

 

Душко ми се поверио да  жели да напусти земљу. Схватам га јер добро 

знам шта се све дешавало са његовом породицом (описано у 

претходном тому ове књиге, прим.аутора). Шта је ово са Беатовићима, 

као да су у нечијој немилости? Зашто? Пита ме како да напусти 

земљу?  Ја му ту ништа не могу помоћи.  

 

Шта је са породицом кума Бошка Томића, Дуњићима,  Данилом 

Крстајићем?  

 

Сам себе питам: Како сам ја сада тако непријемчив за туђе бриге, а и 

сам сам  их до недавно имао, а сада сам скоро све позаборављао? 
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Врло добро се сећам политичких неприлика Душковог покојног оца. 

Он је утучен јер је недавно изгубио брата Мишка, нешто пре тога умро 

му је отац, и сада су Душко и његова мајка сами.  

 

Душко ме повуче у страну из реке шетача:'' Хоћу да идем на Запад, у 

слободу, али питам се да ли данас има игде слободе у свету. Енглески 

гњурац сишао у море у Енглеској да испитује совјетске подморнице, и 

нестаде без трага и гласа. Ко сам ја према њему, може и мене да 

прогута мрак?'' 

 

Душко ми делује као плашљивко? Последица моје лоше процене? Он 

је изложен притисцима, којима ја нисам, па ми зато тако изгледа? Ко 

зна како сам ја другиам изгледао када сам и ја лично био тако 

угрожен? . 

 

 

27 април 1956 године. Тешкаш Роки Марћано се повлачи 

непоражен. Наслеђује га Лојд Патерсон. 

 

Италијани су велики и врло поносан  народ. Не желе да било када, и  

било где, буду поражени. Невероватно популарни Роки Марћано, 

пореклом Италинан, се повлачи непоражен.  

 

Мене збуњује како су Италијани и њихова мафија тако моћни у 

свемоћној Америци?  Ко влада Америком?  

 

 

4 мај 1956 године. Код судије за прекршаје због препродаје 

биоскопских карата. 

 

Нисам тапкарош, тиме се не бавим, али признајем себи да сам под 

утицајем другова у неколико наврата препродавао биоскопске карте. 

Пре неки дан налетесмо Влада Милићевић и ја на Чубурца Дракчета, у 

трку нас повуче:'' Хајте, потрчимо, на каси биоскопа ''Козара''  ради мој 

друг, огроман је ред, даће ми двадесет карата, зарадићете лову, зачас 

се прода?''.  

 

Каква случајност, Влада и ја смо баш били пошли тамо да гледамо 

филм. Будући да ретко имам џепарац, нисмо никако могли одолети 

тако примамљивој понуди. Мада ме је увек, када сам понекад, што је 

било врло ретко, препродавао карте, гризла би ме пробуђена савест 
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када бих остао сам: то није на свом месту, то је прекршај закона, 

незаконита олака  зарада новца?.  

 

Док смо шушкали кроз зубе у руљи нудећи:'' Карта више, карта више!'', 

приђоше нам два тајанствена снажна момка, показаше службене 

легитимације, они су из полиције. Одузеше нам карте, поведоше нас 

енергично у страну, узеше нам личне податке, саопштавајући нам да 

очекујемо позиве код судије за прекршаје. 

 

Дође и тај дан, прво уђе Влада, после четврт часа изађе сав црвен, види 

се да је доживео непријатно испитивање. Уђох одмах и ја. Судија за 

прекршаје је  плав,  скоро средовечан човек, лукавог и подмуклог 

израза лица. Али ме је цело време осмтрао радознало насмејаним 

очима, чини ми се са симпатијама?. Чак ме није ни  опоменуо да то 

више не радим. Гледао ме је сво време испод ока, испитивачки. 

Збуњен сам, не схватам овакав обрт?. Очекивао сам строгост, и казну?. 

 

Пођосмо кући, Влада ми рече да га је судија за прекршаје казнио 

новчано, сума није била баш тако мала. '''А како си ти прошао?'',  гледа 

ме Влада радознало. Исто као и ти, слагах Владу, јер ме судија не само 

да није казнио, него ме није ни опоменуо, већ се сво време скоро 

шалио са мном. Једноставно не желим пред Владом да ја испадам 

привилегован због нечега. 

 

Дуго сам размишљао о различитим аршинима судије за прекршаје?. 

Зашто није и мене казнио? Да ли је се иза тога скривала некаква 

симпатија? Шта је посреди?  

 

Влада је био заплашен, новчана казна је висока, грдили су га код куће, 

и њему више никад није пало на памет да препродаје карте. Дакле, 

казна је деловала васпитно на њега. Знам неке који су почели са 

препродајом карата, па су завршили у тучама, провалама, пошли 

стазом криминалаца. 

 

Дошао сам до закључка да је судија за прекршаје требао да казни и 

мене. А због нечега то није урадио?.  

 

Ипак, више никад нисам препродавао карте.  
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15 мај 1956 године. Започело емитовање Телевизије Загреб, прве 

телевизијске станице у Југославији. 

 

Већ дуго слушам да постоји телевизија, да на њој могу да се из стана 

гледају филмови и преноси свакојаких догађаја. Телевизију сам већ 

видео у америчким  филмовима. Заиста је то велика ствар седети у 

своме стану и гледати догађања на екрану, као у своме личном 

биоскопу?. 

 

У ''Политици'' је обзнањено да је телевизија  стигла и у нашу земљу. 

Почело је експериментално емитовање у Загребу, а ускоро у Београду 

почиње редован програм.  

 

Наша замља не заостаје у технолошким иновацијама, држи корак са 

светом-грме наше радио станице. 

 

 

20 мај 1956 године. Ујна Ивка, сродница вајара Мештровића, жели 

да школује кћерку Миру у Америци. 

 

Ујна Ивка је у праведном бесу, а он је најжешћи:” Ако бану на врата да 

нас исељавају, узећу сикиру!”, разгоропађена ујна Ивка широко 

раширених очију прича мами коју јако воли, скоро обожава. Неко им 

прети да их исели због нечега из њиховог стана. Живе у свакодневној 

неизвесности и страху. Мама ћути, не зна шта да каже. ''Зоро, моја 

родбина из Америке, Мештровићи, позвали моју Миру да студира 

тамо, све на њихов трошак'', ухвати наједном преображена, радосно 

маму за рукав досипајући јој још кафе. Мама је се смешкала радосно, 

али ништа није казала, знам да мисли да би то било дивно, али ако се 

оствари?.  

 

Ујко Ђорђо је врло активан у Удружењу Солунаца и у Српској 

православној цркви. Био је прогањан као Србин од стране Аустроугара 

у Босни, због чега је за време целог Другог светског рата био под 

надзором окупаторских власти. Све су Немци знали, ко је раније био 

против њихових, чуо сам за то. Откуд они све то знају? 

 

Ујко Ђорђо, Др.Веслин Савић и професор Бошко Томић, су за време 

рата покушавали да мире четнике и партизане, због чега су били на 

удару немачких окупационих власти, које су  имале намеру да завађају 

борце за слободу. А они су радили на мирењу. “Јуче овде седели 

Ђорђо и Веско (др.Веселин Савић)'', настави ујна Ивка тихо и смирено. 
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Онда се опет разгоропади:” За време рата смо спашавали комунисте из 

затвора. Леку ( Александра Ранковића, прим.аутора) спасли смо од 

Немаца, а Ђорђу комуњаре уместо да одликују прогоне, `оће да нас 

иселе одавде, где, на улицу?''  

 

Тачно је да су за време рата спашавали комунисте из немачих затвора, 

преко Царапе, функционера Недићеве полиције, за кога је удата Деса 

сестра ујка Ђорђе ( сада живе у Америци, прим.аутора, том 1). 

 

Отворише се врата простране собе где спавају ћерке Мира и Беба. Зачу 

се мазан глас Дорис Деј, певала је песму коју је звиждукао и певушио 

цео Београд: Que Sera, sera, Whatever Will Be, will be. Мира и Беба су 

лепе девојке, високе и витке, уживеле се у полетну мелодију. Мира 

надахнуто запевуши: ''ШТО ЋЕ БИТИ, БИЋЕ''.  

 

Старија Мира је црнка, више личи на мајку, виђам је често у Кнез 

Михајловој са другарицом Бубом, шетају у бескрај до Калемегдана и 

натраг. Кад год видим из даљине Мирину издужену фигуру витке 

црнке, увек се сетим њене маме Далматинке. Мира има у себи нешто 

од динарског сунчаног Медитерана. Она има мудре маркантне очи и 

црте лица. Беба је другачија, она је привлачна плавуша. “Беба је више 

повукла на Беатовиће'',  рекла је  једном мама.  

 

Беба се често шета са привлачним високим и крупним младићем, лепо 

обученим и углађеним. Врло су прикладан пар.  

  

 

1956 године (датум непознат). Оженио се Драгољуб Крсмановић . 

  

Драгољуб и Милић ( Јовин)  су најближи рођаци. Често су 

нераздвојни, још као деца су навикли да се задиркују. Драгољуб у 

бришњачи ( назив за њиву, прим.аутора), чувајући стоку умео би да 

заподева:” Милић Анчић, Јовин Вранчић!”. Драгољуб, Милића назива 

Анчић због тетке Анке, чика Васине супруге. Она је угледни професор 

гимназије из врло имућне породице у Ботошу у Банату:” Пусти 

Милића , стално се прави важан због тетке Анке''. 

 

Драгољуб одслужи војску две године у морнарици, као везиста. Сада је 

време да се жени. “Бегенисо Драгољуб цуру из Малог Зворника'', 

ћућори баба Јелисавка баби Бојци смијуљићи се тајанствено. “Из које 

је вамилије?”, окрете јој се деда Велизар радознао. ''Ене је горе у кући 
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наспрам моста за Братунац, осочили је, довели је да се упознају, лијепа 

цура, плава, име јој је Слава, од Малог Зворника је, доле ка Лозници''. 

  

Деда Милутин пати повремено од повишеног притиска, повремено га 

ухвати несвестица:'' Кад навали ђавоља, оће да обори, не дам се'', 

понекад се пожали деда Милутин као да пркоси невидљивом 

непријатељу који га подмукло ухватио за гушу?. Воли деда Милутин и 

да попије. 

 

''Ено оца пао у јендек, опет промашио на улазу у сокак!'', зачу се глас 

од пута што верно прати Дрину где год она завијуга. Отрчаше брже-

боље синови Крсман и Драгољуб низ сокак ка путу, нађоше деда 

Милутина, извалио се у јендек поред пута, жмирка као у своме 

кревету, бледуњава црвенкаста водица му цури из носа. Поведоше га 

уз сокак, држе га испод пазуха, скоро да га вуку, један са једне, други 

са друге стране. Деда Милутин тетурајућио се више кркља него што 

проговара:”  Водите ме горе у салу ( назив за део куће на спрату, 

прим.аутора), у моју собу!”. Драгољуб му каже:'' Ајде тата полако, ајде 

полако''. 

  

Мени се понекад учини да је Драгољуб више поносан на породицу 

његове мајке бабе Зорке из Томња, тамо од Крупња ка Мачковом 

камену, него ли на Крсмановиће?. Ово ми је било утолико чудније јер 

су Крсмановићи врло поносни на своје, Крсмановићи су род који има 

велики углед у Подрињу, ово презиме људи  у свакој прилици 

изговарају са уважавањем. Драгољуб је ишао повремено са мајком у 

њено село Томањ, тамо иза оних високих брда ка Мачковом камену, 

припитомио се на њих-помислих?. Драгољуб би повремено показао 

руком ка Мачковом камену:” Мајка је из Рађевине , из Томња, три 

километра изнад Крупња”. 

 

 ''Ипак Томањ је подалеко од Узовнице'', радознао запитах Драгољуба '' 

како су се упознали, вероватно на неком вашару?'' ”Јок'', Драгољуб се, 

због нечега наједном силно обрадова, ''покојни чича Обрен док је био у 

мисији  у Француској, тамо упозно мајчиног оца, били нераздвојни 

другари, па их осочио”.   

 

Баба Зорка је повитка, али има продоран и лукав израз лица, отресита 

је то жена. Она ужива да прича своје успомене увече уз петролејку, 

када  би сви поседали око ње. док би напољу витлали снегови, или 

лети испод липе, док док је око куће одјекивао пој цврчака. Иако је то 

више пута описивала, када год може она спомене, како је била болесна 
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још оног рата, и како је једва сачувала живу главу.” Знаш, имала сам 

изгледа тифус, `оће душа да искочи на нос, оће да оде Богу на истину, 

бунцам, наједном нешто пуче, удари камен у стакло, скочих, ладан 

зној ме облио, истом дођох себи, прездравих.''   

 

Крсман као толико пута раније одмахну руком:” Ама јок мајко, није то 

био тифус, ти си имала блаже запаљење мозга''. 

 

 

1 јуни 1956 године. Вјачеслав Молотов напушта положај министра 

иностраних послова Совјетског Савеза, наименован је за 

амбасадора СССР-а у Монголији.  

 

''Нешто се замерио, па га гурнули богу иза леђа'', прошапута тата 

резигнирано. 

 

   

24  јуни 1956 године. У Другој интерној клиници. 

  

Већ неколико дана ме је забрињавао непријатан и перманентан бол у 

грлу. Одједном потпуно изгубих апетит, што ми се никад досада није 

десило?. Онемоћах изненада, падох у кревет. Осетио сам прво 

необичан бол у зглавцима руке, на искрају  шаке, а касније се, као неки 

ноћни инсект, премести на лактове. Болови се појачаше, отшеташе у 

рамена. Предосећам да нешто не ваља. А онда се преместише као по 

нечијој команди у колена. И ту се зауставише. Одатле не мичу. 

 

Овако нешто ми се никад досада није дешавало?. Лежим на, за мене 

кратком каучу, из којег ми вире стопала. Болови у коленима ме још 

више уплашише. Осетих се заокружен, као да сам  нечијој заседи?   

 

Иако су ме мучили врло јаки болови, смогнуо бих снаге да размишљам 

откуд болест? Овог пролећа су биле дуге и хладне кише, кошава је 

продирала у кости, а ђонови ципела су били пробушени, газио сам 

данима стопалима по хладном асфалту, није било новца за поправку?. 

Назебао сам. Већ дуже време ме је мучио грип, не одлежах, претвори 

се у  ангину.  

 

Не памтим када сам био болестан. Вероватно нисам залечио ангину?. 

 

Дође високи др Југослав Тршић, наш сустанар. Он је психијатар, али, 

он је завршио Медицински факултет, дакле ипак је лекар. Он је увек 
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ћутљив, пази строго на сваку реч, врло мало говори, помало је 

тајанствен. Погледа моје запаљене и натекле зглобове, пипка их благо, 

пита ме:'' Да ли боли?''  Рече: '' Зини!'' Загледа у крајнике.  

 

Његова дијагноза је била узнемиравајућа:'' Крајници су врло гнојави, 

колена отекла, имаш запаљење зглобова''. Каже родитељима да је то 

врло подмукла болест, која, ако се не лечи благовремено и како треба, 

може нанети непоправљиве штете срцу.  

 

''Мора одмах у болницу'', окрете се родитељима. Гледао ме је као 

џелат:'' Никад се више не можеш бавити спортом'', као да ликује, као 

да ми изриче смртну пресуду. ''Не мора тако да буде, проћи ће то све 

без последица'', кажем одлучно, са непољуљаним оптимизмом, убеђен 

сам да он греши, па он није одавно са болесницима, он је психијатар?. 

Он ништа на то не одговори, само ме погледа, рече родитељима да 

одмах позову Теренску службу да дођу болничка кола, да ме одвезу 

прво у Студентску поликлинику у улици Пролетерских бригада, пошто 

сам студент, да они дају упут за болницу.  

 

И оде. Мама му није понудила никакво послужење јер ово није била 

прилика за тако нешто. 

 

Отац, уместо да позове болничка кола, позва такси. Једва сиђох низ 

степенице са трећег спрата, болови у коленима су повремено бивали 

неподношљиви. Такси нас одвезе право у Студентску поликлинику. 

Опет започе пењање, овога пута на први спрат. Врло тешко корачам. 

Сачекасмо у чекаоници, уђосмо. Кад тамо, на моје пријатно 

изненађење, пред нама се појави др. Веселин Савић. Поздрави се са 

оцем, рече ми, скоро дрекну:'' Седи, шта је сад опет?''. Тата му укратко 

објасни. Он узе некакву кашичицу из чаше пуне течности, загледа ми 

грло, погледа црвена и отекла колена:'' Одмах у болницу, бољка је 

откривена на време, биће све у реду''.  

 

Потапша ме и насмеши се:'' На муци се познају  јунаци''. Тата се 

охрабрен насмеши. 

 

'' Ево упут за Другу интерну клинику, сада ће доћи амбулантна кола да 

га тамо пребаце, ви можете кући'', рече оцу љубазно, а ми ћемо се за 

даље за њега постарати''. '' Замолио бих Вас докторе Савићу да идем и 

ја ?'', рече отац. ''Може, рећи ћу шоферу, ако прихвати?'', дозволи 

др.Савић. 
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Болничар дође, помаже да сиђем са спрата, он и  отац ме подржавају 

испод пазуха. Опет имам повремено несносне болове у коленима. 

Уведоше ме у кола Хитне помоћи, болничар рече оцу званично:'' Не 

можете унутра, нема места, имамо још једног болесника''. Отац се 

поздрави са мном и оде, записавши од болничара назив болнице, да би 

могли да ме посете и да се интересују се за моје здравље. Поче да 

завија сирена, прво благо, па онда јако, возила су се само уклањала 

пред нама. Скоро да се уплаших, зар је толико хитно?.  

 

Убрзо сам схватио откуд  завијање сирена и таква јурњава ка болници, 

схватих са олакшањем да то није било због мене, него због оног другог 

болесника. Он се налазио у лежају насред повећег болничког возила, 

наочиглед нас је умирао већ постарији човек, повисок, витак, светло 

смеђе, мале и лепо однеговане брадице. Деловао је као странац, као 

научник из неког страног филма?.Грцао је, дрхтао, гушио се, наједном 

побеле, на лицу му се појави самртни грч, видело се да се бори за 

живот, да губи ваздух. Болничар и лекар скочише усплахирени, на уста 

му прислонише некакву цев, лекар извади велику дугачку ињекцију и 

забоде је право у срце. Несретник се нагло задрмуса, протресе се 

закратко, само отвори уста. Измерише му пулс, он заврну беоњаче.  

 

Умро је пред нама. 

 

Док се кола приближаваху кругу болница, чух да је умрли Словенац, 

народни посланик Скупштине Југославије, стрефио га је разоран 

инфаркт, баш док је био за скупштинском говорницом. 

 

Мени болови умање повремено, онда осетим олакшање. Очекујем да 

одмах почне лечење, да се тако спрече последице на срцу. Док се 

попречним улицама приближавамо комплексу болничких зграда у 

кругу Медицинског факултета, питао сам се где би могла бити  зграда 

Друге интерне клинике?. Да,  сетих се, одмах тамо са леве стране,  

преко пута Деканата Медицинског факултета. 

  

Кола зачас стигоше пред клинику. Болничар ме уведе уз степенце, па у 

зграду, портир погледа упут, и рече да ме воде на трећи спрат. Уђосмо 

у лифт, и одведоше ме право на трећи спрат. Сестре погледаше упут, 

доведоше ме до кревета у великој соби у облику правоугаоника. 

Кревети иду све поред зидова у круг, вероватно их има најмање 

четрдесет.  
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Већина болесника  седе и гледају апатично у мене, док други леже 

загњурени у јастуке, или згрчени под покривачима, неки једноставно  

жмуре, или би безнадежно зурили у плафон. Једном од њих нагло 

позли, узврте се особље, дадоше му ињекцију, схватих да је преминуо. 

Изнеше одмах тело преминулог. Преко пута мене је кревет у коме 

лежи младић који је тежак срчани болесник. Тешко дише, гуши се, а на 

врату  му убрзано куца натекла жила, копрца се на врату као змија у 

процепу. Сазнах  да је несретни младић Албанац из Подујева. 

 

Дођоше лекари у визиту  заједно са студентима, загледали су ми 

колена, слушали слушалицама, кажу да на срећу нема дијастолног 

шума, него да се чује само систолни. ''Дијастолни шум значи да је срце  

оштећено, а систолни, да нема знака било каквог обољења'', поново се 

родих када ми то рекоше болничари.   

 

Мој лекар је др Срећко Недељковић, повисок крупан црномањаст 

човек, стално је насмејан, преплануо, делује као неки добро 

утренирани спортиста. Чим ме виде поче да се смеје и да се шали се са 

мном. Не могу да разумем откуд му такво пријатељско опхођење са 

мном?. Чух од болесника поред мене, да је др Недељковић познати 

шахиста. Чуо сам већ за њега. А сада сам сазнао и да је  лекар 

шаховске репрезентације Југославије.  

 

Разумео сам зашто је такав према мени кад сам га једном приликом 

видео да  са њим у ходнику важно разговара др Веселин Савић.  

 

Колико је др Срећковић насмејан и благонаклон, отворен, 

оптмистичан, толико је дугачији доцент др Владан Јосиповић. За 

разлику од црномањастог др Срећковића, др Јосиповић је светло смеђ, 

повисок човек,  врло озбиљан и строг, али коректан. Неко рече да је из 

села Звиздар код Обреновца. Звиздар, а не Звездар? Икавштина стигла 

и до Обреновца? Вероватно од Подринаца који су силазили са 

дринских и ваљевских планина Колубаром? 

 

Топло је летње време, па су широм отворени велики прозори са 

западне стране велике собе. У зеленилу спарног јунског дана, у 

даљини је се назирао стадион фудбалског клуба ''ПАРТИЗАН''. Виделе 

сусе колоне навијача како извиру из суседних улица, хрле, уливајући 

се све  једну велику реку навијача која је се уливала у капије великог 

стадиона. Зачуше се скандирања и овације.  
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Ето, они нису болесни, а ја сам болестан у кревету?. Како је живот 

неправедан, стално се питам?. Као да ме неко злобан казнио? Зашто да 

болест снађе баш мене?  

 

У кревету до мене лежи, неколико година од мене старији, младић 

интелигентног лица, оболео је од много теже болести-каже ми. Гледа 

ме загонетно, као да ми каже: ''Треба да схватиш неке ствари, буди 

сретан, видиш како је са мном, још не познајеш све?''. Ћутим. Зебња. 

Само да се што пре извучем одавде.  

 

Видим из израза лица лекара да су ипак забринути због мене, да желе 

да предузму што пре све што треба да ми болест не оштети срце.  

 

Једно јутро рекоше да ми је лице пожутело, обавише све прегледе. 

Нашли су неку бактерију у грлу, која је изазвала болест. Дадоше ми 

неке лекове, и жута боја нестаде као руком однета.  Откуд мени 

жутица? Све се окомило против мене?. 

 

Када је др Недељковић сазнао да отац повремено службено путује ван 

земље, одмах му је са пуном озбиљношћу рекао да ако може да 

најхитније набави лек ''ДЕЛТА КОРТИЗОН''?.  

 

Отац оде журно кући да зове своје пословне пријатеље из западне 

Европе да набаве тај лек што пре. Отац се убрзо врати, сав сија, речи 

им да су лек купили,  да је послат по једном странцу који долази возом 

сутра у Београд.  

 

Стиже овај спасоносни лек.  

 

Почех брзо да се опорављам. Прво поче да ми се враћа апетит, на 

мерењу видим да ми се враћају изгубљени килограми, живнух, врати 

ми се уобичајена живост. 

 

Слушао сам приче болесника да срце може да ослаби и од бактерија, 

наводе пример др Јосиповића, који је, кажу, имао проблема са срчаним 

залисцима, управо због неке бактерије. Болест никога не штеди. 

 

Кроз собу би за време визите пролазила свита лекара и болничарки. 

Ишли су брзо од кревета до кревета, као на собном летећем ћилиму, ка 

на покретној траци, застали би да виде болесника, око њих би се 

сјатили студенти и студенткиње, у средини свите обично иде 

заповеднички старији црномањаст витак човек  врло строгог лица.  
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 Конобар Хотела ''БАЛКАН'' који је лежао у  суседном кревету 

дошапну ми са страхопоштовањем уперивши руком на њега:'' То је 

професор Беровић, он је лични Титов лекар''.  

 

Одмах сам се сетио да га је једном поменуо др Савић. Питао сам се 

још онда, какве ја имам везе са професором Беровићем?  

  

Неколико пута су ми прегледали срце на рентгену. Мама ми је рекла 

да су у почетку сумњали да имам проширено срце, али када су чули да 

се бавим спортом, установили су да је то здраво спортско срце, које 

сам стекао ннтензивним и дуготрајним растезањем федера.  

 

Отац ми за вреем посете донесе врло занимљиву књигу о Русу пилоту, 

који, иако је у рату изгубио једну ногу,  упркос тог хендидикепа 

постао је врстан пилот, који је све задивио и добио прегршт 

одликовања.  

  

Ова соба је препуна тешких болесника. Скоро свакодневно неко умре, 

само се тргну, људи нестају као биљке, изнесу их као трупла и доводе 

друге. То ме не погађа нарочито, постајем свестан тога тужног осећаја, 

чини ми се да је тако јер сам огуглао за време рата посматрајући 

изгинуле, лешеве у Дрини, а ни мене и моје блиске живот није штедео 

последњих неколико година. 

 

У пар наврата је долазио у собу мршав бледуњав младић мојих година,  

доведе га лекар до  мога кревета, каже ми : ''И он је имао запаљење 

зглобова''. Седе на ивицу мога кревета, врло је драг, мудрог  разумног 

лица, каже ми  сетно:'' Буди сретан, није ти оштетило срце, мени јесте''. 

 

У соби је и неколико лаких болесника, један од њих је изразито плав 

момак од Зајечара је, врло је снажан. Стаде пред мене, заузе гард, рече 

ми да је боксер. По рукама су му се јављале ружичасте пеге, каже да је 

то више естетски него  ли здравствени проблем. ''Можда је симптом 

нечега?'', питам. ''Али ја се осећам одлично'', заузе он боксерски гард 

поигравајући преда мном као боксер  у рингу.  

 

Неки његови поступци су ме повремено истински запрепашћивали, 

али сам ипак то временом схватао као његову младалачку обест. 

Одводио би ме у мртвачницу, нагло би открио леш и повукао би га за 

ноге. Једном сам га видео како је угурао у лифт колица  са 
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натовареном мртвом  женом, и возао је горе-доле лифтом. Чини ми се 

да је он тиме хтео да покаже надмоћ и тријумф живота над смрћу. 

 

На крају су га по казни послали кући. 

 

Црномањасти пацијент, млад човек, који лежи у кревету поред мене, је 

конобар у Хотелу ''БАЛКАН''. Каже, смешка се јаросно, као да се 

радује:'' Наједном почех да се гојим, каиш ми постаде кратак, а осећам 

се лоше, одох на преглед, кажу ми да имам воду у стомаку''. Он не зна 

од чега болује, али чух од плаве, лепе  болничарке поразну дијагнозу: 

РАК. Једно јутро га одведоше, вратише га после два три сата на 

колицама  немоћног, једва га поставише у кревет, болничарка ми рече 

шапатом:'' Да буде тихо и мирно, оперисан је''.  

 

Не могу да схватим, ово није хирургија, питам је:''Јесу ли га оперисали 

на Хируршкој клиници?'' ''Не, овде су га оперисали професори''. Није 

ми јасно, како некога могу оперисати у интерној клиници?  

 

Он се пробуди, окрете се са тешкоћом према мени, једва шапуће:'' 

Оперисали су ме, без анестезије, ужасно је болело, сво време су ми  

говорили: Ти си потомак Милоша Обилића и Краљевића Марка, имаш 

да трпиш бол''. 

  

Полако се враћам у нормалу. Са конобаром Хотела ''БАЛКАН'' сам се 

лепо дружио, понекад се и шалио, можда он то није увек желео, иако 

му је то пријало. Увидео сам да је он био променљивог расположења, 

што је сасвим нормално, када  је у питању такав тежак болесник. 

Можда ја увек нисам брижљиво пратио његово расположење. Једном, 

за време доручка, гласно сам се смејао, он је ћутао, он се због нечега 

разљути,  зграби шољу топле беле кафе и просу ми је у лице.  

 

Конзилијум лекара одлучи да ме због тога отпусте из ове болнице, 

одлучише да ме сместе у Стационар Студентске поликлинике код 

Славије. Рекоше родитељима да ће они све то обавити, али да ћу прво 

бити оперисан од крајника, а са операције ћу бити директно пребачен у 

Студентску поликлинику изнад Славије. 

 

Дође болничар по мене, одведе ме пешке у зграду где ћу бити 

оперисан, каже ми:'' Не бој се, ништа не боли, дају локалну 

аанестезију, после операције неколико дана боли, али није страшно, 

све брзо прође''.  
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Смирен седох на столицу за операцију. Операција започе, трајала је 

око пола сата, осећао сам ужасне болове, али не може да се проговори, 

а хирург каже да морам да ћутим. И да могу да говорим не бих 

кукавички  јаукао. Лекар и болничарка видеше упркос мога 

савладавања да трпим ужасне болове. Лекар рече болничарки:'' Дај да 

видим ињекцију коју си му дала?''. Она му даде. Он загледа и узвикну 

љутито:'' Ниси му дала наркотик, него дестилисану воду, одмах дај 

праву ињекцију''.  

 

Чим ми она даде инјекцију, болови уминуше. 

 

Болничарка ме отпрати до болничких кола. Шофер ми рече:'' Идемо у 

Студентску поликлинику у улици Проте Матеје''. Одведоше ме на први 

спрат у  собу са два кревета, болови су постајали све неподошљивији, 

у соби са мном је био још један студент, рече да је Далматинац, 

посматрао ме је са разумевањем:'' Биће боље, проћи ће то, операција 

крајника је лака''.  Болови не јењавају, повремено су све несноснији, 

нарочито када се мора гутати храна, ма колико да је течна.  

 

Ипак, почех полако се опорављам.  

 

Отац ми је постао још дражи, спасао ми је здравље са леком који је 

најхитније набавио из иностранства. Стојим на прозору, очекујем га да 

се појави на тротоару испред Стационара, видех га како излази из 

службеног аутомобила, испред зграде Стационара. Стоји са њим човек 

средњег раста, радознало  се окреће око себе, отац ми рече када се 

попе у моју собу на спрату да је то био његов пословни пријатељ, 

Немац. 

 

 

1. јули 1956 године. Филм ''Снегови Килиманџара''. 

 

Лекари су ме посаветовали: што више одмора, здрава и јака храна, да 

се умерено крећем, да се не замарам, изричито нагласише-никакво 

излагање сунцу. Контролни преглед ми одредише за 15. септембар. 

 

Када сам осетио да сам почео да се опорављам, устадох, и опрезно 

кренух у центар града, у шетњу. Загледам се у огледалима, омршавио 

сам, видим  бледу сенку себе. Срете ме Мирчета Божовић, посматрао 

ме је зачуђено, читао сам у његовим очима прикривено сажаљење, 

хоће да ме охрабри:'' Ко јабука си био, ископнио си. Али брзо ћеш се 

ти повратити''.  



233 

 

 

Нисам био толико дуго времена у биоскопу. Позвах га да идемо у 

биоскоп ''Звезду'', платићу обе улазнице, даје се филм ''Снегови 

Килиманџара'', са Грегори Пеком, Aвом Гарднер и Сузаном Хејворт у 

главним улогама.  

 

Нема више оне раније живости коју сам ширио око себе. Полако 

ходамо, скоро да ћутимо. ''То је по роману Ернеста Хемингвеја'', 

Мирчета покушава успут да унесе мало живости и уобичајени 

оптимизам. 

 

Упркос моје болести, имам енергије да размишљам о овом великом 

америчком писцу, његов живот ми је нејасан, имао је толико 

неприлика?. Када бих видео његову слику, осећао сам да је овај, 

постарији племенити човек, због нечега јако забринут, и одмах бих се 

запитао: зашто је сетан, шта га то стално мучи? Читао сам о њему да је 

левичар, да је био учесник Шпанског грађанског рата, да је путовао 

свугде по свету, па и по Африци.  

 

Зачудих се-Американац, а  у последње време се зближава са Кубом?. 

 

''Откуд те сталне неприлике Ернесту Хемингвеју?'', упитах једном оца . 

''Левичаре не воле у Америци'', рече отац кратко. Не разумем какве 

везе имају његове животне неприлике са његовим левичарством? Нико 

га није оптужио, нити судио због тога?  

 

Поче журнал, као и обично груну хор полетних младића и девојака:'' 

Уз друга нам Тита јуначкога сина, ко друк`чије каже, клевеће и лаже, 

ми стежемо пес`, све јаче и јаче''. Јави ми се уобичајена екстаза, али се 

јави и зебња: Ко су ти који другачије кажу, зашто стежу песницу ( 

прим.аутора)? Против кога?  

 

Журнал се наставља. Изграђена је још једна нова фабрика, Владимир 

Бакарић, ,Вељко Влаховић и Светозар Вукмановић, важно пролазе 

кроз хале окружени инжењерима и радницима. Спикер је грмио о 

нашим новим радним победама.  

 

Филм ''Снегови Килимаџара'' се одиграва у различитим декорима. Час 

је дивља црна Африка, час Шпанија у ружама којом одјекују 

кастањете. Грегори Пек, који игра главну мушку улогу, лежи тешко 

оболео у шатору на ободу џунгле у Африци, гангрена му је захватила 

ногу до колена, лекари размишљају да му одсеку ногу?. Он је у 

http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%92%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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бунилу, бунца. Око шатора  у џунгли злокобно завијају гладни шакали. 

На срећу, главни глумац постепено оздрављује. Као чудом, победио је 

опасну болест, и када је се опоравио, отишао је са пријатељицом 

(глуми је Ава Гарднер, прим.аутора), у Шпанију. Следећа сцена се 

даље одвијала  у неком егзотичном кабареу препуном зелених, јужних 

засада и акваријума. Пред столом  за којим  седе главни глумац и 

његова заносна пријатељица, врло привлачан младић, Шпанац. почиње 

бесно да игра фламенко. Одјекује бат обуће о дрвени под, звече 

кастањете, кабаре бруји од енергије играча. Грегори Пек устаје и 

одлази зачас ка тоалету, враћа се, за столом нема његове пријатељице. 

Он се забринуто осврће, тражећи је погледом, као да предосећа неку 

непријатност?.У том тренутку прилази му врло услужан конобар, 

обраћајући му се као да се ништа необично није десило:'' Сењор, ваша 

пријатељица је отишла са играчем фламенка'' . 

 

Грегори Пек тешко пребољева овај љубавни промашај. Много касније 

среће себичну неверницу. Али то није више оно што је било раније. 

 

Све ми се чини да је Ернест Хемингвеј имао много несрећа у животу,  

да у овом филму има подоста аутобиографског. 

 

 

2 јули 1956.  У Студентској поликлиници. 

 

Упутих се полако у Студентску поликлинику у улици Пролетерских 

бригада. Показаше ординацију на којој пише: ПРЕДЛОЗИ ЗА 

ОПОРАВАК НА ЗЛАТИБОРУ, лекар, др Веселин Савић.   

 

Закуцах на врата.  Опет сам стајао пред др Савићем. Стидим се да се 

пред њим појавим овако изнурен и убледео и да тражим опоравак, 

испада као да је у питању нека рођачка веза и протекција?. Он нагло 

устаде и приђе ми галамећи:'' Не зајебавај, то што си имао је 

најобичнија кијавица, зајебанција, знаш ли ти да сам ја био у логору 

кандидат за гасну комору, све се преживи''. Ћутим, ништа не говорим, 

др Савић се грохотом насмеја, рече ми исто оно што и 1953 године у 

улици Џорџа Вашингтона:'' Опет братија пуцала у Распућина, шенлуче 

хазурале бегови и аге?''. Приђе и загледа ме у лице, стеже  мишице:'' 

Ево ти три недеље опоравка''.   

 

Захвалих му се.  
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Док одлазим, он устаде и сво време ме прати проницљивим погледом, 

када сам се ухватио за кваку врата, он се издера:''  Када се вратиш, 

дођи до мене!''. 

 

 

3 јули 1956 године.  У Узовници после болести. 

 

Мама и ја дођосмо до Бање Ковиљаче возом, није било одмах аутобуса 

који иде србијанском страном ка Љубовији. Док седимо на клупи у 

парку Бање Ковиљаче, између цветних бањских алеја наиђоше два 

ателетски грађена момка, пуцају од  снаге и мишића, осећам да су се 

упутили оближњој  Дрини на плажу. Мама виде мој тужан, али нимало 

завидљив поглед:'' Брзо ћеш се оправити, видећеш''.  

 

Како они пуцају од здравља, набрекли им мишићи, јуре на Дрину да 

пливају, а ја овако испијен, где је ту правда? 

 

Дођосмо до Зворника, ту ухватисмо први аутобус који наиђе 

босанском страном ка Братунцу. Један бркати Босанац који је седео на 

седишту испред нас, када чу да се ми распитујемо како да пређемо 

преко Дрине чамцем из Босне у Србију, када сиђемо у Босни наспрам 

Узовнице, која је у Србији, окрете нам се уназад љубазно, радостан да 

нам може бити од помоћи:'' Има чамац за прелаз у Србију наспрам 

Узовнице, баш код Црног вира. Сиђите ту, шофер ће вас пустити да 

изађете баш код куће чамџије''.  

 

Мама устаде и упути се шоферу, врати се смешкајући се: ''Зна шофер 

где је то, стаће''.  

 

Није прошло сат времена, аутобус зашкрипа кочницама, изађосмо у 

облаку прашине на пут на планинском  превоју уздигнутом изнад 

букова Дрине, видим тамо у Србији Узовничку реку, то и није река 

него речица, или пре повећи поток, како се светлуца малим буковима 

преливајући се преко каскада каменчића док жури да се улије у велику 

Дрину. Наиђоше неке плећате брке, мама се распита за чамац, дође 

доброћудан и насмејан младић:'' Хајде болан, `вудер'', показа низ пут 

који очигледно силази валовитој запенушаној  великој реци. Кроз 

грање ме радује и весели  снажна река, увија се као аждаја, пенуша се 

буковима на зрацима сунца. Чамац се љуља на таласима као орахова 

љуска, као индијанске пироге у каубојским филмовима. Украјчисмо 

баш наспрам ушћа Узовничке реке, изађосмо на песак, мама плати  
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Босанцу, он завесла снажно ка Босни узвикујући весело:'' У здрављу 

ми били!'' 

 

Кретосмо кући, не кроз центар села, тамо ка цркви, него скретосмо 

удесно уз Дрину, кроз поља, то је много краће. Нема пута, идемо 

међама и пртинама. Има два километра пешачења, идемо полако, 

стигосмо под кућу, кроз шикаре и жбуње, сунце сија свугде око нас, 

около драга позната брда, грлица сањиво грличе у крошњи високог 

јаблана поред Дрине наговештавајући благост и љубав родног 

завичаја.  

Најчешће бих седео под липом пред кућом, устанем па мало прошетам 

око куће, сиђем на пут низ сокак, спуст им се до Дрине, седнем на 

обалу обраслу жбуњем и посматрам убрзану реку, слушам голубове и 

грлице. Очекујем снагу да се поврати, као једрењак што изчекује да 

оде бонаца, да ветар груне у једра. Знам шта је родни крај, стално се 

сећам оне приповетке ДОМОВИНО ТИ СИ КАО ЗДРАВЉЕ, у којој се 

говори о човеку, ''наше горе лист'' из Далмације, који се после деценија 

тешког аргатовања у туђини вратио у домовину изнурен и исцеђен као 

лимун. Удише свеж ваздух, милују га сунце и поветарац са мора, он 

тражи своју младост, своје проћердане године, очекује да му домовина 

врати здравље и снагу. 

Апетит се постепено враћа. Мама спрема јела која највише волим. 

Осећам да  полако навире снага.  

 

Одлучих да одем са братом Милићем до Ушћа, око километар од куће 

узводно, где се улива речица Грачаница. Тамо сретосмо старе другове 

из игре и уживања у чарима Дрине, Перу Нешковића и Милана 

Мићића. Благо сунце мами, хтео бих да се барем мало сунчам,  да се 

бућнем само једном у зелену Дрину, да барем једном запливам. Али не 

смем, јер су лекари казали да то не радим. Ипак повремено скинем 

кошуљу и постепено се излажем сунцу. Али у Дрину не идем, хладна 

је. Седну поред  мене на обалу реке Јока ( Нешковић), Перина сестра, и 

њена плавокоса другарица, запиткују ме радознало, занима их како сам 

се  разболео. 

 

Имам пецаљку, то је разонода, пецање враћа смиреност и 

концентрацију.  

 

Почех све више да се излажем сунцу. А једног дана када осетих снагу, 

запливах у топлом плићаку. И тако сваког дана све више и боље. 

 

Дрино, ти си као здравље! 
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19  јули 1956 године. Играм шах са чика Љубом Крсмановићем. 

  

На клупи у дворишту њихове куће под брдом, седе чика Љубо и 

стрина Јованка,  упадљиви су и по томе што су обоје црнокоси. Држе у 

рукама напредно плавокосо детенце. Читаоци првог тома ће се сетити 

Љубе Крсмановића, то је онај очев близак рођак, који је јануара 1943. 

довео две Јеврејке у Узовницу, да их спасе од Немаца.( том 1). Он је 

после рата једно време био један од најбољих боксера у полутешкој 

категорији у земљи. Он је официр и свестран спортиста.  

 

''Шах развија размишљање, концентрацију, комбинаторику, 

сналажљивост, смисао за тактику и стратегију'', погледа ме чика Љубо 

као професор, показујући на шаховску таблу испред нас са поређаним 

фигурама. ''Шах ми је много помогао у боксу'', повери се, док ми стеже 

мишицу, као да проверава  њену чврстину. 

 

Чика Васо, брат чика Љубе је професор Грађевинске школе у Београду. 

Он је средњег раста  и кошчат, црне обрве се спајају скоро љутито 

изнад очију као две пијавице. Врло је учен и правичан. Ужива велики 

углед у овом делу Србије, читаве генерације  деце из овога краја је 

подржавао да се школују у Београду. Чика Васо крете полаганим 

кораком гледајући пажљиво испред себе, и седе за постављен сточић 

на сувој земљи пред кућом. Утом наиђе путељком изнад куће тата, и 

он им се придружи. Срдачно се поздравише и изљубише њих двојица, 

најближи рођаци.  

 

Сокаком се зачу весела граја доле негде од пута поред Дрине. Иду 

неки људи ка кући под брегом. Бануше пред кућу Мишо-Еро, кум 

Велизар Ковачевић и Влајо Крсмановић. Деда Влајо је импозантан, 

плав и кошчат, дугачки бркови се подвијају ка ушима. Тако замишљам 

старе Словене. Сви се сјатише око стола. Баба Драгиња донесе сатлик 

џане, и мале чашице. Одпочеше наздрављање, одзвања куцање малих 

чашица..  

 

Знао сам да ће говорити о политици. Тата се окрете Миши-Ери:'' 

Рођаче Мишо, ти си мудар, кроз шалу казујеш највеће истине''.  

 

То је отац и мени казао o Миши Ери  у неколико наврата. Он јако 

уважава чика Мишу Еру.  

 

''Мили Бого, моји људи, шта је ово са овом Француском, погуби све 

колоиије. А јој, 41. када дођоше Швабе на њи`ову границу, они 
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предадоше земљу без борбе. А што се таде толике њи`ове колоније не 

побунише. Ја ти ништа не разумем'', скоро зајаука чика Мишо. 

''Французи су врло мудар народ, они  имају читаве институте који 

проучавају, они су добро измозгали: Ако заратимо са Хитлером, биће 

погибељ нашег народа, ако се предамо на крају ће нас ослободити 

савезници'', гледа га проницљиво чика Васо. ''Еве ти га на! Изгибе 

сваки четврти Рус, милион и седам сто `иљада нашијех душа, а нико од 

Француза'', нервира се Мишо Еро. Деда Влајо је мудар човек, иако није 

школован:'' Изгубили Французи у Првом светском рату против Немаца 

два милиона војника, извукли поуку, опаметили се, а ко нама брани да 

се и ми опаметимо?'' 

 

Тата ћути, неће да се меша у политичке расправе.  

 

Кум Велизар Ковачевић узе чашицу миришљаве џане и наздрави 

свима:''`Ајд у здравље, баталимо ћорава посла, ко је још од политике 

видијо вајде''. 

 

Мишо Еро опет узе реч:'' Тито, Џавахарал Нехру и Гамал Абдел Насер  

потписали Брионску декларацију. Нема бато, лупише руком о сто, 

осудише блоковску поделу света!'' 

 

Август 1956 године. У Студентском одмаралишту у Партизанским 

водама на Златибору. 

  

Кренух аутобусом из Љубовије за Ужице, а одатле за Партизанске 

воде. Толико пута сам путовао као дете или дечак од Љубовије до 

Ужица, или обратно, када смо живели у Македонији и  јужној Србији, 

то је за мене, и за целу  породицу, истинска носталгична маршрута. То 

су за мене давно заборављене стазе и путање! Али не потпуно, оне 

живе у мени, негде дубоко запретене у измаглици моје узбуркане 

подсвести. 

 

 

Златибор. 

 

Аутобус крете ка Партизанским водама, 

мили од Ужица узбрдо, са десне стране 

загледам у дубоке провалије, замишљњам 

да је тако језовито гледати из авиона, мада 

никад нисам путовао авионом. Партизанске 

воде се не налазе на надморској висини, 
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одмаралаиште је на коти од око 1.000 метара, около се уздижу висови 

до 1.500 метара. Врх Чигота се уздигао као гротло вулкана. Место се 

налази на висоравни, свугде около се зелене борови, у недоглед се 

простиру травнати пашњаци из којих на сваком кораку клобучају 

извори, на ливадама мирно пасу стада рунастобелих оваца, поред њих 

чобанице држе преслице у рукама, чује  се свирала.  

 

Ово је права сеоска Србија. Србија је вечита. 

 

Овакав призор сам безброј пута гледао на Дрини. Претпостављао сам 

да људи овде говоре исто као на Дрини, то је близу, западна Србија је 

ово, исти народ. Уверих се да сам био у праву, када чух распеване Ере, 

како у пролазу довикују, шта ће тога дана да ураде.  

 

У долиници планинског месташца  налази се вештачко језерце, за које 

сам сазнао да се у њему може купати.   

 

Одмаралиште има више зграда. Једну централну, са приземљем и 

спратом, у којој је смештена кухиња са рестораном. Спаваонице се 

налазе у засебним депандансима, малим вилама, које су у Краљевини 

Југославији биле у приватној својини. Храна је врло укусна и обилна, 

особље љубазно, све је како се само може пожелети. 

 

Ипак, наше друштво је хумано, брине о студентима.  

 

Још сам далеко од раније форме, тек треба да се опорављам. Још сам 

бледуњав, нема оне раније снаге и виталности, нема уоубичајеног сјаја 

у оку. Девојке се шетају, важне и обесне, само негде шмугну, чини ми 

се да ме скоро не запажају онако како је то било раније, пре болести?. 

Оне имају интуицију, све немушто осете?. А за мене је то, болан 

осећај,.. 

  

Сретох у ресторану познате другове из Београда, зачудих се колико је 

овај свет мали. Из даљине виче неко:'' Откуд ти овде!''  Схватих да ми 

је глас познат, зајури се неко раздраган на мене, просто хоће да ме 

обори, препознах обрадован да је тај весељак управо Мома Јовичић, 

звани Магарац. Толико пута сам већ описивао моје чуђење што тако 

интелигентног младића, најбољег студента Медицинског факултета у 

Београду, зову тако увредљивим, неумесним надимком. Он је и даље 

помршав и блед. Помислих како није преплануо, али, тај се и не сунча, 

то њему није нимало важно, па он је одувек бледуњав. Можда он овде 

на планни, уместо да се шета и стиче кондицију и челичи здравље, се 
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завлачи у собу и нешто проучава, или буљи у бескрајне шаховске 

партије доконих студената? Можда оде у суседни ресторан на обали 

језера и тамо убија време у диму цигаерта и роштиља? 

 

Иза њега се поводи Аца, студент медицине из Трстеника, скоро се 

тетура због нечега, завија стазом, увија се, савија се земљи, држи се 

рукама за стомак, зацењен је због нечега од смеха? Виђао сам га 

понекад у Београду са Момом. Он је витак, црномањаст и повисок, 

важи за великог шаљивџију. Мома који је често тужан,  дружи се са 

њим, да би се поред њега развеселио. Иако је Аца склон шали, и он се 

често, изненада снужди, као да га нешто мучи. Шта би то могло бити, 

питам се?. Једном ми се Аца у Београду поверио, али ја нисам могао 

никако да схватим о чему се то ради са њим?.  Изгледа да има 

неприлика, али ми никад није причао какве су то неприлике, изгледа 

да га окружење не схвата исправно?. Нисам никад  до краја сазнао о 

чему се ту ради, јер би он увек одмахнуо нехајно руком и скренуо 

разговор на другу тему. 

 

 Колико је Мома генијалан студент, који изазива дивљење професора, 

толико је понекад умео бити и неумесан у својим шалама.  

 

Ево како се збила та његова неслана шала на Златибору.  

 

Мома сиђе послом аутобусом двадесет пет километара у оближњи 

град Ужице, у долини, на обронцима планине, и отуда посла телеграм 

Аци, да му је отац на самрти. Аца дубоко потрешен и са сузама у 

очима, покупи на брзину своје ствари, па  право на аутобус за Ужице, 

да тамо хвата први воз за Трстеник који није тако далеко. На 

аутобуској станици обесни студенти грохотом се смејући, рекоше му 

да је то била шала. Он се обрадова, али и разбесни:'' Убићу онога ко је 

то урадио''. Никад није сазнао да је то био Мома. Цело студентско 

одмаралиште је данима  брујало и препричавало овај догађај са 

телеграмом. 

 

Никад нисам сазнао откуд Аци надимак Албус?. Не знам зашто су се 

сви окомили на сиротог Ацу, он је тако добар и пријатељски 

настројен?. У групи постоји склоност да се сви окоме на најмирнијег и 

најбезазленијег. Аца је паметан младић, али је притиснут мени 

непознатим невољама, како се то каже:'' Плаши се и своје сенке''. То 

његови другови осете инстинктиво, као када вуци осете крв. Они га не 

разумеју, ја се трудим да га разумем и подржим.  
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На радиу одјекују рекламе за сапун Албус. Размишљам да ето и код 

нас продиру капитализам и економска пропаганда. Југославија се 

отвара западним утицајима. Аца седи и гледа како су се у партију шаха 

удубили вечити ривали Илија Мољковић и Пушоња ( Пушоњић). На 

радиу су рефрени реклама  прекидани модерним џез мелодијама 

Квартета Предрага Ивановића, повремено би се зачуо глас спикера, он 

би у паузи када утихне музика понављао рекламну поруку:''  Купујте 

Албус сапун''. 

 

Долете један студент пакосник, он је лукави Херцеговац, још са врата 

завика из свег гласа:'' Ацо, ево  спомињу те  стално на радиу, узвикују 

стално Албус''.  

 

Као да је Аца наиван, да помисли да у тој реклами има неке алузије на 

његово име; није он умислио да је нека важна личност?. Аца је 

разуман и паметан, и овако нешто му никад не би могло пасти на 

памет. 

 

Мома ми је испричао да је на психијатријској клиници у Београду 

разговарао са пацијентом оболелим од тешког облика маније гоњења, 

који је умишљао да му преко речи песама на радиу његови подмукли 

свеприсутни прогонитељи нешто потајно поручују и раде о глави. То 

је била манија величине, комбинован са тешким обликом параноје, 

дијагностицира Мома. 

  

У соби сам са двојицом студената Црногораца, они јако воле руске 

песме и романсе, био сам скоро потрешен када један од њих тихо 

запева тужну руску песму, ону коју сам слушао у Љубовији за време 

Другог светског рата од Руса белогардејаца:'' Вижу њиви, вижу поља, 

вижу реки и морја, ета рускаја природа, ета  рускаја земља''.  

 

Црногорци важе за неслухисте, а ова двојица су врло надарени за 

музику. Каква необична случајност, откуд да знају баш ту руску 

песму? Из разговора са њима сазнао сам да Црногорци воле Русе и 

Словене, али сам до тога сазнања долазио и раније.  

 

То што ми Југословени волимо Словене, то је тако јер смо Словени, и 

тако  нас на сваком кораку васпитавају, па наша химна се зове ''ХЕЈ 

СЛОВЕНИ, ЈОШТЕ ЖИВИ РЕЧ НАШИХ ДЕДОВА''. 

  

Наша соба је повећа, имају  још четири кревета. Спремачица је 

изразито плавокоса сувоњава жена средњих година, иако је 
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Златиборка, зову је због нечега Силвана. Питам се, зашто има такав 

страни надимак? Види се по наречју да растеже по ерски, отворена је и 

искрена као што су то људи из ових крајева, има добро срце-како се то 

каже. Али одећом и понеким својим гестом опонаша помало оне из 

градова. Са сетом помишљам да наш менталитет узмиче пред светском 

плимом. Можда се  непознатим моћницима из овога краја, 

надзорницима људских понашања, управо не свиђа то, што она 

мештанка, спремачица студентских соба, напушта изворни дух, 

облачећи се по београдској моди?  

 

У кревету до мене спава високи и светлосмеђи Пушоња ( од презимена 

Пушоњић), он је сувоњав, али је  кошутњав, пореклом је из оближњег 

Пријепоља, његов отац је професор гимназије у Земуну, познајем га 

отуда из виђења, он је кошаркаш. Стално је сам и замишљен, у 

мислима отсутан, али све побеђује у шаху, једино му је Илија 

Мољковић тврд орах. Илија је студент из такође оближњег Кремана, 

непредвидљив момак, и он је чудак, сталио је сам, замишљен, ћутљив, 

повремено ми делује необично. За Илију неко рече:'' Био у бајбокани''.  

 

Пушоња се преко дана скија, јури по снегу, а када  дође увече, понекад 

се сјури у кревет у панталонама, такорећи у ципелама. Имам утисак да 

некоме пркоси? Без обзира на све ово, девојке за њим просто лудују.  

 

15 септембар 1956  године. Преглед на Другој интерној клиници. 

 

Дођох преплануо и опорављен на заказани контролни преглед на 

Другој интерној клиници. Само што сам ушао у чекаоницу, отворише 

се врата ординације и на њима се појави плав симпатичан млађи лекар, 

личио је на Руса. Узе мој картон, погледа летимично, посматрајући ме, 

смешкао је се због нечега цело време задовољно ослушну 

слушалицама срце, и рече ми радосно:'' Све је савршено, ти си потпуно 

здрав, нема никаквих последица, нити ће их бити''. 

 

Здрав сам, срце ми није нимало оштећено, сретан јурим у мој драги 

Београд,  да буде све као раније.  

 

Али се стално питам, како је могуће да се дијагнозе и процене лекара 

тако брзо мењају, или показују као нетачне?. Мама је вероватно у 

праву, када стално тврди:''  Тешко ли се ономе ко једном падне у руке 

лекара, и ако ти није ништа, они ће ти наћи сто свакојаких ствари. Иди 

код лекара само када мораш''. 

 



243 

 

Септембар 1956 године. Ив Монтан у Београду на Коларчевом 

универзитету. 

 

Велика сала Коларчевог универзитета и балкон су били испуњени до 

последњег места. Било је доста посла и за тапкароше, чуди ме да их 

полиција није јурила, није их било тешко препознати, само зује кроз 

зубе:'' Карта више!''  

 

Почело је пљескање десетак минута пре почетка, иза завесе се најзад 

појави онај због кога су толики гости наврли на концерт, а то су биле 

понајвише девојке и младе жене.  

 

 

Ив Монтан 

 

Ив Монтан делује смеђе, средњег је раста, витак је, али лепо грађен. 

Помало је претерано префињених манира. Није робустан и румен као 

наши људи. Па он је Француз. Не, он није нимало феминизиран, 

напротив, он је мужеван, али више за културне 

критеријуме Францускиња. Наши људи 

категоризују оне из западних држава као 

''женскасте'', зато што су углађени и префињени. 

Ми смо још рурална држава, овде се изнад свега 

цени физичка снага. Ив Монтан ми ипак делује 

некако интелектуално?. Француска је друго, а друго је Југославија. 

 

Овде се давало неколико његових филмова. У једном филму он стојећи 

мокри поносно по трави пред усхићеном партнерком, као да је то знак 

мужевности?. Овде би такав гест мушкарца био одбојан. Учини ми се 

да је са њим у Београду овога пута била у друштву његова супруга 

плавокоса Симон Сињоре, али нисам био баш сигуран?.  

 

Пред београдску публику је изашао не певач, него скоро гимнастичар, 

или акробата. Али ни једног момента циркусан, или кловн. Он се 

увија, савија, гестикулира, гимнастицира, он је и глумац и забављач. 

Али он не личи на Југословена или Београђанина. Пева и забавља из 

срца, надахнуто. Слично се понаша и Ђорђе Марјановић, вероватно 

под утицајем трендова који долазе из Француске?. 

 

Препознао сам поједине шансоне из репертоара Мориса Шевалијеа и 

Едит Пјаф. Интерпретирао је и песме Жака Превера. 
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Септембар 1956 године. Сусрет са Дујом и Страхињом у Кнез 

Михајловој улици. 

  

Учини ми се да видех Дују Радослава Недића, и Страхињу 

Кастратовића, како стоје на почетку Кнез Михајлове наспрам кафане 

''Загреб'' ( ''Руски цар'', прим.аутора). Као што је описано раније, њих 

сам упознао прошлог лета у Милочеру. Приђох ближе да се уверим, и 

обрадовах се-они су. Чим ме спазише приђоше ми радосно ме грлећи. 

Рекоше ми да су дошли у Београд на студије, обојица су уписали 

Правни факултет, желе да наставе породичну традицију. Обојици су 

очеви угледни адвокати на Косову. 

  

Од овог сусрета ће настати наше дуго заједничко дружење. Упознаше 

ме са Коканом Карамиком  из Приштине, који такође студира права.  

 

Наши сусрети су такорећи свакодневни, увече у Кнез Михајловој, а 

викендом по игранкама. Као Београђанин сам их упознавао са главним 

градом, биоскопима, позориштнма, стадионима, излетиштима. 

Захваљујући мени су срели нове другове, од којих су неки касније 

постали нераздвојни у њиховим заједничким дружењима. Ишли би  

заједно на игранке у чувени ''Индекс'', код ''Лоле''  (Студентски дом 

''Иво Лола Рибар'', прим.аутора), на ''Звездино'' на Калемегдану када је 

топло.  

 

Обилазили би смо цео Београд у потрази за  школским игранкама 

одржаваним у београдским гимназијама. Нарочито им се свиђао 

биоскоп ''Балкан''; знам зашто, јер није тако модеран као други велики 

београдски биоскопи у центру града, подсећа их на косовску 

провинцију. Они увек плате улазнице, а ја пошто немам новца, 

принуђен сам да се шверцујем. То је њима у почетку било необично, 

скоро да сам био мало изгубио углед у њиховим очима, после су се 

навикли, и налазили су да је то врло забавно.  

 

Они обожавају оријенталне посластичарнице. Дујо када год изађе, 

наврати на баклаве код ''Меџеда'' у Кнез Михајловој, или код 

''Пеливана'' у Булевару Револуције преко пута Главне поште. Ишли 

смо и у посластичарнице код Железничке станице. У тим приликама 

би се јављао проблем, ја немам увек новца као они да често идем на 

баклаве или бозу, они би ме нудили, ја сам одбијао. Почињао бих да 

избегавам такве неугодне ситуације., закључујући да би они требали  
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да воде рачуна о томе, да не улазе сваки час у посластичарнице када су 

са мном у друштву?. 

 

Дујо и Страхиња уживају када се нађу у некој оријенталној 

посластичарници  доле негде близу железничке станице. Просто сијају. 

Знам зашто, железничка станица их подсећа на Косово, на родни крај. 

 

Запазио са још једну врло изражену разлику, у односу на њих. Они уче 

врло приљежно, редовно иду на наставу. Када одем да их сусретнем на 

Правном факултету, налазио бих их у читаоници удубљене у 

уџбенике, проучавали су право врло темељито, врло су мотивисани да 

редовно полажу испите. 

 

Не да ја не желим да учим, ја то желим, повремено жарко пожелим да 

седнем у собу за сто, или да узмем књигу из библиотеке на факултету. 

Тада се спремим, набавим књиге, али нема новца за све уџбенике и 

скрипта, то ме већ помало деморалише? Најзад смогнем мотив да 

седнем за сто. Опет се понавља иста прича, ухвати ме необјашњива 

поспаност, јави се немоћ концентрације?. Упркос почетне жеље да 

најзад загрејем столицу, увек искрсне неки разлог који ме одбија од 

учења.  

 

Постадох свестан да су моје амбиције да постанем одличан студент, 

још увек усахле.  

 

А родитељи стално инсистирају да почнем најзад да учим. 

  

Дујо је смеђ, средњег раста, али је набијен. Чуди ме да тренира 

кошарку, боље би му пристајао неки други спорт? Одведох га у 

просторије Рвачког клуба ''Црвена звезда'', које се сада налазе у 

спортској  сали Средње економске школе у Цетињској улици. Нисам 

такмичар, идем на кондиционе тренинге, трчим, вежбам на справама, 

дижем тегове. Чини ми се да Дујо тренира кошарку аматерски, као и ја 

рвање, види се по њему да има дугачији, округао склоп мишића, него 

ли што су моји мишићи. Моји мишићи су изражени, затегнути, 

гимнастичарски.  

 

Показах му на тегове на поду сале, да би их он подигао. Показах му 

како се то ради, и ја их подигох са лакоћом.  Дујо приђе теговима, саже 

се, не иде. Кажем му да је то ствар тренинга. Наиђе снажни Аца 

Милинковић, и подиже ове тегове трзајем само једном руком.  
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Ацин брат је изузетно вешт играч фламенка. Када су у Београду били 

фудбалери шпанског Реала, и када су видели како игра ову њихову 

националну игру као да је прави Шпанац, поврх тога, врло 

црномањаст, витак, са кукастим носом, као да је из Андалузије, одмах 

су га одушевљени одвели са собом на турнеју по Европи. 

  

Страхиња Кастратовић  је повисок, има светло смеђу помало локнасту 

косу, он такође тренира кошарку. Сазнао сам да је био најбољи ђак. 

Неки га због презимена прозваше Фидел Кастро, чини ми се да сам му 

ја наденуо овај надимак?. Питао сам га једном откуд потиче презиме 

Кастратовић, износим му моје мишљење да то нема црногорске, него 

превасходно албанске лингвистичке корене; он се не слаже, објасни ми 

да су његови дошли на Косово из Васојевића, као и  Дујини такође, па 

се однекле прикачило презиме Кастратовић.  

 

Код Страхиње и Дује ми се нарочито допадају њихова међусобна 

земљачка солидарност и лојалност. Црногорци су сложнији од нас 

Србијанаца. 

 

Дујо и Страхиња изванредно играју рок енд рол и твист у „„Индексу‟‟, 

обрћу се брзо као чигре, савијају се, окрећу рукама око себе витка тела 

партнерки. А ја више волим лагане игре. Вероватно зато што нисам 

никад играо народна кола. Учини ми  се да Страхиња који обожава 

Џемса Дина, почиње да га подсвесно имитира, не верујем да то чини 

свесно и намерно, једноставно гледајући његове филмове, упознао је 

неке његове карактеристичне црте, па му се то упило -тако ми изгледа? 

  

Бора излази често са високом плавом девојком, зове се Љиља. Она је 

пореклом Немица из Војводине. Питам се шта је то са Бором? У 

Земуну се забављао са Аном, Немицом, а сада опет Немица? 

 

 

 1956 година. Јосип броз Тито и Јованка Броз, у посети Москви. 

  

Новине су препуне текстова и фотографија о зближавању са СССР-о. 

Јосип Броз Тито и Јованка Броз су у дошли у посету Москви. 

Раширених руку их је примио лично Никита Хрушчов и изљубио се са 

њима.  

 

Питам се да ли се у нашу земљу почиње да враћа прошлост, оно што 

се дешавало пре Резолуције Информбироа 1948. године? То ми изгледа 

скоро невероватно?. На радиу одјекују руске народне песме, хучи 
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бескрајна руска равница, ваља се стихија као непогода. Песма ”Тољка 

у љубимој, могу бит такије, необикневеније  глаза'' није типична руска 

мелодија, негде је из Средње Азије, али упоредо са оријенталним 

мелосом  је присутна и значајна  доза словенске осећајности. Некако 

подсећа на наше балканске мелодије? Можда је лансирана управо зато, 

Руси су мудри политичари,  да придобијају и  наше људе, који не 

уживају само у нашим осећајним словенским мелодијама, него и у 

оним оријенталним?.  

 

Политика је свугде присутна. 

 

  

15  октобар 1956 године. Сестра Нада најбоља у разреду на тесту 

интелигенције. 

  

Сестра Нада је на тестовима интелигенције у њеном разреду  била 

најбоља. А није одлична. Она је се тужна и узнемирена све чешће 

жалила родитељима на професорку која је због нечега кињи и 

запоставља?. Каже да јој нешто пребацује на политичкој основи. Мама 

је посаветова да пази на часовима и да ће то проћи.  

 

Одвео сам Наду у биоскоп ''Централ'' у главној улици у Земуну. 

Приказивао се   филм ''Краљ н ја'', са Јул Бринером у главној улози. Он 

је амерички глумац руског порекла. Нади се он  јако свидео. Када смо 

се доселили у Земун, она је имала само пет година. Обрадовао сам се 

када ми је вечерас показала посластичарницу, у главној земунској 

улици,  где је мама још у то давно време водила на баклаве. Значи, 

сећа се! 

 

 

23 октобар 1956 године. Мађарска револуција  

  

Целу ноћ сам сањао врло необичан сан. Улицама неког великог града 

људска бића јуришају невероватном брзином, као да су видљиви 

балистички пројектили, као пушчани светлећи хици, цео град постаје 

ратно поприште, чују се сирене, одјекују пуцњи и детонације, улице се 

задимиле, руше се зграде, претурају возила, кроз улице јури руља као 

огромна побеснела река која је провалила брану, све руши пред собом, 

оне који падну, стампедо немилосрдно гази.  
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Мађарска револуција 1956 године. 

 

 

Ујутру Радио Београд јави за крваву 

побуну у Мађарској. Вероватно сам 

био синоћ нешто начуо негде, па отуда 

овај необични језиви сан?.   

 

На факултету ми у вези ових догађаја 

Мирчета Божовић дошапну:'' Неко је 

испровоцирао Мађаре?''. Са стране 

стоји грмаљ Ликота чији су колонизирани у Војводини, он је 

загрижени политички активиста. Приближи нам се и рече:”  Руси су их 

нмерно испровоцирали, видели да тиња побуна, овако су се са њима 

обрачунали пре него што су још више ојачали, превентивна акција. А 

баћушке су се оправдале: побунили се, држава мора да се брани. 

 

 

26 октобар 1956 године. Црвена армија ушла у Мађарску. 

 

Београд ври! Чује се на радиу да Црвеноармејци крше отпор, да су 

мађарске власти намерно отвориле границу према Аустрији, то је 

сигуроносни вентил, да се кроз њега пропусте побуњеници. На 

десетине хииљада Мађара  је тако избегло на Запад. 

 

Уопште не схватам, да ли је наша држава на страни побуњеника, или је 

за совјетску интервенцију, не знам ни шта мисле обични људи? Овде 

влада  истинска конфузија. 

  

1956 година. Олимпијада у Мелбурну. 

Колико је се и спорт исполитизовао? Поједине арапске земље су 

бојкотовале Олимпијске игре због Суецке кризе. Због совјетске 

интервенције у Мађарској, поједине Западно Европске земље такође 

бојкотују ове Олимпијске игре. Свугде се препричава како се за време 

ватерполо утакмице између СССР-а и Мађарске у Мелбурну базен 

зацрвенео од крви. Игре је бојкотовала и Кина, у знак протеста што је 

дозвољено Тајвану да се такмичи под именом Републике Кине. 
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Мене радује једна ствар. Совјетски такмичари освајају све више 

олимпијских медаља, избијају на чело.Нисам никакав загрижени 

совјетски присталица, или националиста, волим све народе, никога не 

мрзим. Али, зашто ми Словени немамо право да сходно нашој 

бројности заузимамо реципрочне позиције у свету? 

А после ове међународне политичке гунгуле и антагонизама насталих 

поводом Олимпијаде у Мелбурну, у мојој свести је настала још већа 

конфузија и неразумевање о односу снага, о чему се ради у свету?. 

 

Јануар 1957  године. Мира Срећковић, ИНДЕКС. 

Прошао је дочек Нове 1957 године. Свирао сам са мојим оркестром у 

Фабрици медицинских инструмената ''Сутјеска'', тамо код Панчевачког 

моста. То је била уобичајена, монотона, синдикална новогодишња 

прослава. Поређани фабрички столови, тањири са храном на 

столовима, свугде флаше пића, свечано обучени и окићени радни људи 

 

Када се приближи дванаест часова  сви поустајаше, држећи чаше у 

рукама, грлили су  се и љубили, честитајући једни другима Нову 

годину. 

 

Иако је био четврти дан од Новогодишње ноћи, славило се и 

забављало из ноћи у ноћ, још увек се није запажао замор међу 

посетиоцима игранке у „„Индексу‟‟.У ваздуху још још увек лебди 

уобичајено празнично расположење. Друштво код шанка, које ломи 

чаше устима, стоји важно и упорно са чашицама жестоких пића у 

рукама. Они се баве само собом, не јуришају на девојке када оркестар 

засвира. Али пажљивом оку не би могло промаћи да они, повремено, 

важно, скоро заповеднички, погледају у правцу неке девојке, колико 

дискретно, толико самоуверено и супериорно. А када зажеле да играју 

са њима, само им намигну. Некима од ових девојака не смета таква 

уображеност ових жестоких момака, напротив, чини ми се да им се то 

свиђа? Размишљам о овим девојкама, неко обожава неку девојку, кује 

је у звезде, види у њој нешто узвишено и јединствено, поштује је и 

уважава, она дигла нос?.А овамо, овде у „„Индексу‟‟, та узвишена 

девојка падне на најмањи миг ових охолих младића код шанка што 

гризу чаше. 
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Запазио сам у Кнез Михајловој улици високу, витку и плаву 

вршњакињу, као да је Швеђанка?. Врло је лепа, као нека глумица. 

Поврх свега делује аристократски. Када год прође наспрам мене са 

другарицом, пркосно напући усне, дискретно би нам се сусрели 

погледи, а онда би она одмах погледала у земљу као да се мири са 

нечим?, Па би брзо и уображено скренула поглед. Она је врло поносна 

девојка. Ја о њој почињем да размишљам?. Не само то, ја идем с' ќраја 

на крај штрафте и тражим је погледом.? Целу Новогодишњу ноћ, док 

сам ударао у бубањ са мојим оркестром на сивом фабричком 

синдикалном дочеку Нове године, непрестано сам мислио само на њу?.  

 

Почех да кујем план како да јој приђем?.    

 

Наш сусрет се одиграо изненадно баш у „„Индексу‟‟. Висока плавуша  

са другарицом се у ходу запути од улаза кроз парове који су бесно 

играли у ритму Let‟s twist again. Стадоше на пар метара од мене, 

наслонише се уза зид, као нешто наизглед незаинтересовано ћаскају. 

Оркестар засвира мелодију коју је донела у Београд Едит Пијаф: 

ПАДАМ. То је и шансона, али је на игранкама свирају понекад као 

танго, или валцер, како где. А танго је игра заљубљених.   

 

Погледах је дискретно, сусретоше нам се топли радосни погледи. 

Климнух јој главом из даљине, позивајући је на игру, она се усмери ка 

мени и подијуму за игру, уствари то и није било подијума, играло је се 

у целој сали. Чим сам јој додирнуо леву руку мојом десном руком, 

одмах сам схватио да је она врло осећајна, да не кажем сензуална 

особа, јер би то било сувише, пошто тај жар нисам осетио. А када сам 

је учтиво обухватио десном руком око витког струка, када нам се 

сусретоши искричави погледи, схватио сам да је она та коју ја тражим 

по игранкама. 

 

Има пријатан глас. Рече ми да станује на углу Маршала Тита, преко 

пута Цветног трга и Пионирског парка. Њени родитељи су професори 

гимназије. Колико схватам она је пречанка ( из Војводине). Предложих 

јој да је отпратим до стана, она се захвали учтиво и љубазно, каже да 

не може да се раздвоји од другарице, али ми даде број телефона. 

Схватих да жели да настави дружење са мном. Нарочито су ми остали 

у сећању њена углађеност и префињеност. 
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Јануар 1957 године. Ујна Ђука и Витомир Дуњић. 

  

Мамина ујна Ђука Дуњић, сестра ујке Ђорђе Беатовића, станује у 

једној краткој и  ноћу мрачној и неосветљеној улици без сијалица на 

Душановцу, где из мрака излећу лају бесни пси. Успут ми мама опет 

исприча, оно што сам слушао и раније, да је Ђукин муж био осуђен 

1945 године у Ужицу на смрт као ”ратни богаташ”, али да је   у 

последњем моменту био помилован на затворску казну од шест година 

робије.  

 

''Не разумем како то 'ратни богаташ?“, запитах маму. ''Па данас то 

кажу за многе, само ако су били богати раније, то су рекли и за мога 

оца ”, појасни мама. Ђукин муж је био трговац у Бајиној Башти, 

даноноћно је радећи стекао велику бојаџиницу, упоредо се бавио и  

трговином. Нова власт му је све одузела 1945. године. Још ни дан 

данас ми није јасно то са одузимањем имовине? Можда тако треба 

засада, касније ће бити боље.? Неки моћници то правдају: нису они 

предратни богаташи били цвећке, експлоатисали су и варали наиван 

народ. 

  

Зграбих дебео штап јер на нас из мрачног ћошка залаја неколико 

вучјака. Заминусмо у правоуганоо мрачно двориште, банусмо пред низ 

убогих кућица, уџерица осветљени прозорчићи бацају мало светлости 

у таму; стоје у полумраку пред вратима уџерица раздрљени станари, 

пијанци држе флаше у рукама, гледају нас попреко, рекосмо учтиво 

ДОБРО ВЕЧЕ!, не одговарају, један од њих само пљуну љутито из 

уста непопијени гутљај пића на тло. Са једног прага љутито зарежа на 

нас повећи кер.  

 

“Ево овде пише Витомир Ђукић!”, рече мама зурећи у полумраку на 

врата кућице на искрајку поређаних уџерица, приближила очи јер не 

може у мраку да прочита:'' Јесте, они су'', па, закуца опрезно, као да 

проверава. Врата отвори ујна Ђука, повисока и кошчата старија жена, 

обрадова се, иако видљиво изнурена, она ипак од радости засија. 

Споро би ишла по соби умртвљеним кораком да нам донесе слатко од 

вишања да нас послужи, види се да је притисла голема мука.  

 

“Отишо Вито, утовара угаљ, мора, иако побољева од робије, нема од 

чега да се живи”, појада се ујна Ђука. ”Ево већ десет  година је лишен 

свих грађанских права, не дају му да ради, одузели нам велику кућу у 

Рајићевој улици са петнаест станова, а ми сада подстанари”. Седи, 

скрстила руке на грудима, укочене очи су немоћне да засузе, види јој 
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се умртвљен  израз лица. Оде неколико корака, полако, корачала је  

безвољно, отвори дрхтавим рукама избледели бело обојени орман са 

кога се одавно окрунила боја, извади дрхтавим рукама сјајни часопис. 

Видех јарке боје и фреске:”  Ово је Гласник наше цркве, објавили моју 

причу како су дошли Аустријанци у Сребреницу и одвели нашу мајку 

Госпаву Беатовић у Тузлу, а ми мала деца остали сами”. Гледао сам 

нетремице овај црквени часопис, шарене се корице у шароликим 

бојама, крст, ликови  светаца, преко целе странице стоји слика 

повисоке кошчате жене, уздигла руке пркосно испод вешала. 

“Обесише у Тузли мајку. Оптужили је да је чувала српске комите. Она 

је прва жена Српкиња обешена у Аустро-угарској”.  

 

Како то , њена мајка жена-српски јунак, а овако се наше данашње 

власти понашају према њој? Многе ствари су ми данас неразумљиве?. 

  

“Ноћу нам комшије лупају у зид, бацају измет пса на праг, пију нам 

крв, урнисаше нас. Вито је стар и болестан, не дају му ноћу да спава, а 

мора да се одмори  да би могао ујутру да ради”.  

  

Тужно, трагично, помислих да је браним са друговима од комшија, али 

схватих да је таква идеја неостварљива. 

 

 При одласку, ходајући полако кроз густу помрчину дворишта, иза нас 

се отшкринуше врата, собна сијалица обасја истурену женску зборану 

руку, старија жена промоли главу из светлости собе у помрчину 

дворишта, прошаптавши комшији на прагу суседног станчића:” Ко је 

ово долазио код Дуњића, погледај дер ти ко се то дружи са 

реакцијом?''. 

 

  

19 фебруар 1957 године. У Јаворовом долу код Никшића камион са 

радницима пао у провалију-седам мртвих. 

 

Мама држи новине и пажљиво прегледа читуље, онда пажљиво 

одложи ''Политику'' на сто, а ми једва чекамо да дође ред на нас, да и 

ми прелистамо, да видимо шта се дешава?  ''Код Никшића пао камион 

у провалију, шта је ово, мало, мало, па неке несрећа?'', брине мама. 
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Фебруар 1957  година. Чика Чеда Јовичић. 

  

Старији брат Бора је напустио студије Правног факултета. Определио 

се да настави школовање на Вишој педагошкој школи у Београду. 

Нешто није ишло. Мајка је ишла у вези уписа на Вишу педагошку, 

тамо јој је помогао извесни господин Чедомир Јовичић,  секретар ове 

школе.  

 

Упознао сам га када сам заједно са мамом био у тој школи у вези 

званичних формалности око братовог уписа. Из канцеларије пред нас 

изађе старији симпатичан сед чикица, смежуран човек, некако 

немоћан, сав јадан,  због нечега  унесрећен, био је изразито  плав, сув 

као грана. Причао је брзо, због нечега се изненада изнервира и 

замлатара нервозно рукама, не разумем зашто се без разлога наљути, 

каже мами као да се хвали, да му је познати песник Јован Дучић ујак, 

да је он лично био дипломата Краљевине Југославије. Извади 

дрхтавим снемоћалим рукама из џепа некакав згужван документ на 

француском,  са великим избледелим печатом. Хартија тврда и дебела 

као кожа, маше пред нама:'' То је диплома универзитета у Лијежу, 

Белгија. Ево видите децо где сам спао, још је ово добро, све до 1947 

године нигде ми нису дали посао, а од 1947 до 1950 године сам радио 

као дактилограф у Угоститељском  предузећу ''Београд''. Сво време 

док је ово узбуђен говорио, нервозно је подрхтавао,  руке су му 

дрхтале. Он ми у томе момемнту није би нимало убедљив? Да није 

неки чудак? Али зашто би нас он обмањивао?  

 

Оно што је највише иаззивало моје неповерење према њему као човеку 

достојном поверења, је што тако отворено пред нама напада власт, па 

мене је први пут видео у животу, како то сме, делује ми чудно, да  

нешто није са  њим у реду? Посматрам га, ипак ми се чини да је 

огуглао од свега и свачега што је претрпео, прегорео од свакојаких 

неприлика, баш га брига?. Говори гласно, други га чују, он нимало не 

хаје што га слушају. Прича да има сина од око дванаест година. 

”Студирао сам  од 1927 до 1931 године чувени Факултет 

комерцијалних наука у Лијежу у Белгији, знам течно француски. 

Развели су ме”.  

 

Ко га је развео?, зачудих се. Како могу некога развести, ако он, или 

она, то не жели? Мада сам одраније био упознат са некима који су 

слично доживели у браку, знам донекле како се све то може подмукло 

одвијати и подешавати?. Сазнали смо да његова жена живи у Дому за 

старе у Немачкој, при некој Католичкој цркви.  Откуд тамо?  
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Растали смо се, ипак ми је био драг, одлазио сам са сажаљењем и 

симпатијама за њега. 

 

 

Фебруар 1957 године. Пао на земљу совјетски сателит Спутњик 

лансиран још јесенас. 

 

Да ли је ово неуспех, или тако треба да буде? Американци све више 

улазе у трку наоружања и освајања космоса, Руси се не либе 

прихватају изазов. Почиње велики ривалитет, неки кажу да је то 

Хладни рат, то сам прочитао више пута у новинама, и чуо тај израз на 

радиу. 

 

 

 

Спутњик 

2 март 1957 године. Са Миром Срећковић у 

биоскопу ''Браћа Стаменковић''. 

Мира и ја се повремено сусретнемо, ја јој окренем 

телефоном, она се љубазно јави, али то је било 

више другарство, него  ли забављање.  

Позвао сам је да гледамо филм ''Суботом увече'', 

то је нов филм снимљен ове године у режији Владимира Погачића. 

Екипа глумаца је изврсна: Павле Вујисић, Северин Бијелић, боксер 

Павле Шовљански и Милан Срдоч. Сала бисокопа'' Браћа 

Стаменковић'', на искрају Београда ка Карабурми, је била полупразна. 

Будући да нисам имао новца за улазнице, увео сам је у бисокопску 

салу без карте, без да је то она то запазила. У првом налету посетилаца 

на улазу биоскопа, кренуо бих лево, ка једном цепачу карата, онда бих 

се наједном окренем другоме, Мира ме је следила, и тако уђосмо у 

биоскоп без карте. Она није имала појма шта се дешавало, није ни 

сањала  да смо ушли без карте.  

Она воли да се усредсреди на филм, зато нисмо разговарали за време 

представе. Иначе ја немам обичај да причам док гледам филм. На 

филму је се приказивала  београдска кошава. Кошава је на свој начин 

нешто што оличава Београд зими, дочарава његову стварност и хладан 

ветар који дува са севера.  
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Каква занимљива коинциденција?.Баш када дођосмо пред биоскоп 

''Браћа Стаменковић'', тамо на брежуљку изнад Дунава код 

Панчевачког моста, ледена кошава што дува однекле са Карпата, нас је 

скоро обарала с'ногу, претворивши нам наквашене обрве у леденице. 

Подигох крагну мога сакоа, јер не носим зимски капут никада. Баш ће 

бити пријатно у биоскопској сали, тамо има велика пећ бубњара? 

У филму двоје млади се такође смрзавају на кошави, желе да буду 

заједно, а немају стан. Акције из кадра у кадар се убрзано одвијају, 

укључује се стари доктор, љубитељ бокса. Радња филма се изненада 

премести на неку игранку, свирао је одличан џез, младић се не усуђује 

да замоли за игру девојку која му се свиђа, због тога пати.  

Изађосмо из прохладне сале право у ковитлац ледене кошаве која 

витла понеку снежну пахуљицу, у сумраку ноћи у  београдском 

предграђу на обали Дунава. Кошава из неба баца у очи и лица велике 

пахуљице снега. Скоро да се невреме претвори у мећаву?. Морам 

сваки час да бришем очи, повремено скоро да ништа не видим?.Тло се 

забеле, постаде клизаво, као да је стакло посуто уљем, пролазили смо 

поред кафанице у бараци што носталгично са узвишења посматра 

Дунав, унутра је буктала велика ужарена фуруна, уздиже се скоро до 

ниског плафона бараке. Како би било лепо да се згрејемо, и 

коментаришемо филм?. Згледасмо се, то мислимо обоје. Не могу је 

позвати на топао чај, јер немам ни динара у џепу. Али то не могу да јој 

саопштим. Она ме је цело време посматрала упитно, вероватно се 

чудила што не свратимо? 

''Рећи ћу ти нешто, немој да те то изненади, ми смо ушли на овај филм 

без карте'',  покушавам да јој ставим овлаш руку на раме, и да јој 

кажем отворено да немам новца. Она застаде, погледа ме скоро 

зачуђено?. Ћути, ништа не каже. Преко лица јој прелете гримаса која 

ми наговести да тиме нисам убрао поене. А ја сам мислио да ће јој то 

бити забавно и духовито. 

'' Кошава дува, хладно је, идем кући'', скоро да је нервозна. ''Баш као у 

филму?'', покушавам да је наведем на разговор. Она се увија у зимски 

капут, ставља капуљачу, навлачи рукавице. Ја немам зимски капут, 

капу не носим, нити сам икад носио рукавице. Мама ми говори да 

обучем дебеле вунене чарапе, вунени џемпер, каже да је напољу врло 

хладно, не пада ми на на крај памети да то радим, нисам ја неки 

метиљавко или чикица. 
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9  март 1957 године. Београдски студенти се сунчају на Авали. 

 

Авала са својих 550 метара надморске висине се налази у предграђу 

Београда, више је велико брдо, него ли мала планина. Али је врло  

пријатно испети на врх, од подножја где стаје градски аутобус. Данас 

је прохладан али ведар дан, али  ваздух повремено затрепери 

благошћу, која само што не каже да је пролеће већ ту негде близу? 

Греје сунце, ако се не заклониш од кошаве која најчешће дува у 

Београду хладно је, али ако одеш у заклон, тамо је на сунцу топло иако 

је почетак марта. Поготову на врху Авале на 550 метара  сунце осетно 

топлије греје, него доле у Београду.  

 

 

Моји другови су навикли да увек буду препланули, чак и зими јер тада 

неки од њих иду на скијање. Или једноставно, често седимо када 

огреје сунце на Калемегданским зидинама, ту се може стећи бронзани 

тен још крајем марта.. 

 

Дремамо смо наслоњени у заветрини 

изложеној топлим сунчаним зрацима, неки 

се скидоше у кошуље, седе голи до појаса.  

 

 

 

Авала 

Орасположени смо разговарали о свакојаким темама.  

''Богами уфитиљили капиталисти'', поче иронично и провокативно 

Ратимир Оклобџија. ''Француска губи једно по једну колонију, одоше 

Вијетнам, оде Лаос, оде Камбоџа''. ''Море оде цела Северна Африка, 

сви подобијаше независност, изгубиће и колоније у Црној Африци'', 

дигао песницу поносно у вис Драго. Умеша се Света Ћук промуклим 

гласом кривца:'' Француска је чудна земља, откуд њој толике колоније, 

а овамо изгуби зачас рат са Немцима 1941 године, уђоше Немци и 

покорише целу Француску без икаквог отпора, а како тада не погуби 

колоније, како тада црнци не искористише слабост Француске и не 

побунише  се?''.   

 

Рата упорно развија своју теорију:'' Није само Француска у питању, и 

друге западне државе погубише колоније, ено покушаше капиталисти 

да ставе под контролу Суецки канал, не да Насер, прпа брале, 
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повукоше се, стале на страну Египта Уједињене нације. Ено н Фидела 

Кастра под носем Американаца, па му не могу ништа?''.  

 

Десимир Вујинић би увек био приземљен, покушавао је самоувереним 

и мирним гласом да изнесе своје виђење:'' То западне државе дају 

њима независност ''про форме'', имају они и даље своје људе у тим 

земљама, ове земље ће бити званично независне, а ''де факто'' ће и 

даље бити западне марионете''.  

 

Драго му скоро оте реч из уста, никако се не слаже са Дејом:'' 

Империјализам и Запад су на умору, ослабили су, сада ће буразери 

Рује да стану на њихово место, уз СССР ће се сврстати 

деколонијаловане земље Африке и Азије''.  

 

Десимир Вујинић одмахује одречно главом:'' Ни говора, није лако то 

остварити јер би се томе успротивиле тамошње прозападне елите, а и 

Совјетски Савез има лошу репутацију, као стаљинистичка држава: 

Сибир, колхози, прогони. СССР није тамо присутан, нема он тамо 

своје људе, нема никакве шансе да их привуче себи?''.  

 

Са стране у кошуљи, наслоњен нехајно на сунцем загрејан топли 

мермер споменика Незнаном јунаку, стоји изразито висок и витак млад 

човек и будно прати шта се разговара. Његове плавкасте локнице 

прекривају главу лица изнуреног испијеног лепотана. Блед је, има 

велике модре подочњаке, делује уморно. Толико се удубио у 

изговорене речи, усне су му се померале као да у себи немушто 

изговара дијалоге присутних. Разуменко Параносић ( име измењено, 

прим.аутора), је београдски новинар, једно десетак година старији од 

свих нас, чух једном недавно на игранци у „„Индексу‟‟, како му скоро 

љутито  рече партнерка са којом је играо:'' Мршавко си, немам за шта 

да те ухватим?''. Он је интелектуалац познат по политичким анализама 

светске политике:'' Момци, свако се отима за реч, и не слуша шта 

други говоре, научите се да слушате саговорника, ово није дебатни 

психотерапеутски клуб у ''Лази Лазаревићу'', знајте мили моји да СССР 

нема шансе због своје лоше репутације у свету да замени 

империјалисте, Десимир је у праву, али то можемо учинити ми. 

Југославија као самоуправна земља са великим угледом у свету на 

челу са другом Титом, са њеним социјализмом хуманог лика, може 

бити мост између Истока и Запада, да развија сарадњу са земљама које 

се отимају из колонијалног јарма?''.   
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Онда Разуменко застаде осмотри око себе врло пажљиво, па шапућући 

важно ми стави руку на раме:'' Предложићемо ми њима наш 

самоуправни модел, увући ћемо се ми југовићи у Африку и Азију као 

Тројански коњ, а онда ће браћа Рује навалити за нама. Ко се задњи 

смеје најслађе се смеје!'', насмеја се Разуменко полугласно, савијајући  

себи главу  у омршавела недра. 

 

''Не можемо ми мала неразвијена балканска комунистичка држава да 

се са њима носимо, они су јачи, богатији, ми смо за њих ситниш'', не 

одустаје мудри Десимир од својих ставова. Он је најбољи ђак, 

методичан и рационалан.  

 

'' Слушај ти Дејо паметњаковићу, нисмо ми сами, ту је цео совјетски 

блок са нама на челу са СССР-ом, а имамо ми  још много пријатеља 

широм планете'', помирљиво ће Разуменко.  

 

''Живи били па видели'', потапша га Десимир самоуверено, али благо и 

пријатељски, по рамену ''Америка је незамисливо богата моћна 

држава, широм планете има свугде своје људе, своје кланове, увући ће 

СССР у живо блато такмичења, исцрпиће га економски, и на сваки 

други начин. Американци имају врхунске мислиоце друштвених 

наука, а СССР ставља акценат само на техничке науке, уместо да 

развија друштвене науке такође. Надмудриће их Американци!'' 

 

 

1 април 1957 године. Размишљања 

  

Мој живот је сада лепши,  безбрижан је-то је права реч.  Ја сам сада 

сретан.  

 

Затичем себе да често размишљам о представи Београда у мојим 

очима. Такорећи до јуче то је био за мене град у коме се нисам осећао 

у  својој кожи. Сада једва чекам да сване дан, да се радостан улијем у 

реку пролазника београдским улицама, да се препустим свакодневним 

задовољствима, изласцима, игранкама, биоскопима, бескрајним 

шетњама са друговима? Чим је лепо време ишли би право у Кајакашки 

клуб ''Победа'' на Ади Хуји, Дунав и Сава тако миришу опојним  

озоном, који би улазио право у крв  и мозак.   

  

Ја никако не могу да заборавим стару славу одликаша, дечака који је 

просто гутао књиге, образовао се и свакодневно усавршавао. Али ми и 

даље не пада ни на крај памети, да узмем неку књигу у 
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руке.Једноставно, нешто ме одбија од учења, нешто што је јаче од 

мене? 

 

Повремено се запитам: Који је циљ мога живота? Забава, животна 

задовољства, изласци, девојке, то су приземни, овоземаљски садржаји, 

који испуњавају мој садашњи живот.Ипак, признајем себи да ми све то 

причињава бескрајно задовољство, чини ме задовољним и сретним.  

 

Да ли су прозаична свакодневна задовољства оно што ја стварно 

желим у животу?  Ово садашње опуштање, окретање забави и 

разоноди, задовољствима живота, за мене су природна реакција на 

дуге године зебње и туге. Како се то каже: да се мало издувам. 

 

Не спадам у оне који се задовољавају сивилом свакодневице, тежим 

узвишеним идеалима, мени су својствена значајна остварења, сам себи 

понекад заизгледам као голуб који лети ка облацима и висинама?. 

 

Као шо сам раније имао подсвесну жељу да будем одликаш, или 

најбољи ђак у разреду, сада моји мотиви и амбиције, уместо 

перфекције и успеха у учењу,  се изокрећу у перфекцију популарности 

међу друговима на штрафти и на београдским игранкама. И чини ми се 

да успевам у томе. Где год се појавим, осмехују ми се, поздрављају ме, 

прилазе ми и желе са мном да се друже.  

 

Моје амбиције су се само изокренуле. Негде морају да провале! 

 

Да неко не жели да ми створи предимензионирану, лажну лепу 

представу о мени самом, као о популарном момку са београдских 

улица, засновану на унапред монтираним поступцима појединих 

особа, запитам се повремено? Али ко би то могао све унапред 

планирати? Зашто? 

 

'Зар ти не знаш да си постао врло популаран на штрафти?'', рече ми 

рођака Мира Беатовић, синоћ док смо шетали Калемегданом. 

Помишљао сам понекада да сам заиста постао у извесној мери 

популаран на београдској калдрми, али сам тек када ми је то Мира 

казала, схватио да то нису само моја нагађања и претпоставке. Постах 

самоуверенији. Иако сам по природи скроман и приземљен, то сазнање 

ми прија. Да ли сам ја тривијалан, нескроман, монден, или сноб, 

малограђанин, питам се понекад? Проћи ће и ово, доћи ће друга 

времена када ћу прионути на учење, и посветити се оним правим 
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стварима: личном усавршавању.Тада ћу тежити да будем научник, а не 

популарни, помало површни  младић са београдске штрафте. 

 

Чини ми се да се ту ради о генетским, природним потенцијалима, они  

гурају индивиду да их оствари. Али шта ако је неко сиромашан, или је 

ометен  друштвеним неравноправностима, па не може да оствари своје 

потенцијале? Да ли ће то од њега направити побуњеног младог човека? 

И како да се избори? 

 

Ишао сам у Америчку читаоницу. Тамо бих узимао америчке новине 

укоричене у дрвене сјајне оквире, и гледао фотографије, или би 

понекад понешто прочитао. Около столова где се читају новине, дуж 

свих зидова све до плафона стоје жућкасте сјајно полиране полице 

наслагане свакојаким књигама. Ту нема белетристике, ту су стручне и 

научне студије, есеји, пише на једној полици: ECONOMY, загледах 

читајући наслове, привуче ми пажњу брошурица са насловом BRAND 

IMAGE ( имиџ, прим.аутора). Моје школско знање енглеског језика 

дозвољава ми да схватим узбуђујућу материју стварања представе о 

некој марки производа. Узех књижицу и обратих се врло озбиљној, али 

љубазној службеници, са молбом да је позајмим на неколико дана?. 

Она узе податке, и пружи ми учтиво брошуру.  

 

Економска пропаганда, политичка пропаганда, маркетинг, то су научне 

дисциплине за које сам начуо понешто на Економском факултету. 

Узех речник и почех да читам са великом знатижељом? 

 

Комерцијалне марке, или државе, па и појединици, нису привлачни 

сами по себи већ по представи коју изазивају у очима купаца или 

појединаца. На основу те представе купци се опредељују да ли ће 

купити неки бренд-марку производа,  ићи на одмор у ту и ту земљу, 

или ће се са неким спријатељити, или не. Те асоцијације се најчешће 

обављају у сферама подсвести. 

 

Врло занимљиво! 

 

Десило ми се једном нешто необично у Америчкој читаоници. 

Читајући америчке новине раширене на широком дрвеном држачу, 

видех слику совјетског десетобојца, светског шампиона, мислим да се 

звао Кузњецов или Коновалов:'' Совјетски спортиста је најбољи 

спортиста на свету,  јер десетобој обухвата десет спортова'', рекох врло 

учтиво старијој госпођи која издаје књиге, али са благом интонацијом 

поноса. Она је Американка, али прилично зна наш језик. Она спусти 
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свежањ књига и погледа ме кроз наочаре учтиво али и помало упитно. 

Рекох јој:'' Совјетски Савез је огромна држава са великим бројем 

становника, треба као и Америка да има сразмеран број медаља''. Она 

се учтиво насмеши и настави смирено свој посао.  

 

Волим СССР, али и Америку. Симпатије за Совјетски Савез немају 

никакве расне или политичке мотиве, нисам никакав русофил, или 

задрти словенофил, али је логична тежња сваке нације, да се постави у 

свету сходно својој бројности. Сасвим је природно да имам симпатије 

за Русе и Словене, ми смо слични народи. Чујем повремено:'' Победиће 

жута раса''. 

 

Маркетинг, то почиње све више да ме привлачи. Али на факултету се о 

тој новој дисциплини тако мало говори. Још ми није ни довољно јасно 

шта је то  маркетинг? Ми највише учимо марксизам. 

 

 

4 април  1957 године. Операција слепог црева. 

 

Нешто се дешавало са мојим здрављем?. Осетих нагли замор, појавише 

се јаки болови у стомаку, јави се повремено и несвестица?.То је 

трајало тако неколико дана, са тенденцијом погоршања. Бора ме 

придржава у соби, наједном не могу да стојим на ногама. У трену се 

сруших, изгубих свест. Одмах се и освестих. Дођоше родитељи, једва 

се довукох до кревета.  

 

Позваше лекара из дежурне службе. Лекар ми загледа грло, опипа 

пулс, измери температуру, поче да ми пипа стомак. Рече кратко 

родитељима да сумња на запаљење слепог црева, али да је потребно 

испитивање у клиници?.  

 

Позваше кола Хитне помоћи и одведоше ме право у болницу. 

 

Када су обавили потребне анализе, дође повисок, плав, снажан млад 

лекар, рекоше да је хирург, прегледа ме:'' Ово је за хирургију'', рече 

кратко и сурово. Претрнух када чух речи '' хирургија'', и '' хирург''. Не 

прође ни пола сата, дође болничар, сведе ме у двориште, стави у 

колица, па ме погура у колицима у суседну зграду. Гура колица на 

којима седим кроз бетонско двориште, уђосмо у повисоку велику 

зграду, уведе ме у лифт, и када стигосмо у велику собу са много 

кревета,  добих мој кревет. Обавише додатне прегледе, дијагноза је 

јасна: акутно запаљење слепог црева, потребна је хитна операција.  
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Све је ишло врло брзо: дође брица, обрија ме, онда ме поведоше у 

купатило, потом ме ставише у колица и одведоше у једну велику 

просторију, ставише ме на лежај за операције, привезаше кајишчиће, 

дадоше ми инјекцију локалне анестезије.  

 

Операција поче, уместо безболне операције осетих неподношљиви 

болови, около мене се нагнуло над моје тело више лекара и студената, 

сви посматрају како се обавља операција. Студенти су ту да уче, али 

ми засмета да они у мени виде објекат, болничку бројку, а не младића 

кога ће да секу?. Узвртише се, виде по моме лицу и грчевима тела, да 

су болови неподношљиви? Лекар рече болничарки:'' Дај да видим коју 

си му инекцију дала?''. Погледа и само рече кратко:'' Дала си му 

дестилисану воду, дај му праву инјекцију''. Болови уминуше. Мене су 

секли на живо, без анестезије.. 

 

Дође до мога кревета лекар који ме оперисао, смеје се скоро гласно:'' 

Болови јачају идентитет, јак си ти и млад''. 

 

Када сам се придигао одлазећи у просторију где се вади крв, са мном у 

лифту је била усплахирена средовечна жену, држала је у руци Налаз, 

пружајући га дрхтећим прстима ме пита шта ту пише, која је то болест. 

Узех и видех дијагнозу: CA.  Знам шта то значи, рак, али јој рекох: '' 

Не разумем се у медицину, не знам шта то значи''. 

 

Посетили  су ме Дујо Недић и Страхиња Кастратовић. 

 

  

1 мај 1957 године. На балетској представи Лабудово језеро у 

Народном позоришту. 

  

Димче Ристић је драг друг, често смо заједно. Данас смо нас двојица 

били на трећој галерији Народног позоришта. Ако нема публике на 

крају би пуштали посетиоце   без карте.  

 

Поглед ми залута у ложу испод нас. Обрадовах се, Весна је седела са 

другарицом, није ме видела. Када се представа завршила, надао сам се 

да ћу је срести у ходницима, али ње нигде више није било. 
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6 мај 1957 године. Умро Жозеф Маккарти. 

  

Ова вест није помпезно обзнањена ни у штампи ни на радиу, али је 

иаззвала страсне и контроверзне коментаре на разним странама. 

''Отровали га совјетски агенти у Америци'', погледа нас искоса 

познаник професора Милановића. СССР је огроман и моћан, то је 

подземље које дрма целим светом, то многи тврде. Деја Вујинић каже:  

''То су нејасне ствари, Марло је у праву када каже : Шта људи називају 

глупим? Нешто паметно што сами не разумеју. Ми ништа не 

разумемо!'' 

 

Професор Михајловић  окреће главу лево, десно, што значи да се не 

слаже:'' Ама јок, хоћеш да кажеш да су га отровали амерички Јевреји, 

то је апсолутно нетачно. '' 

 

А како Совјети нама не могу ништа? Не схватам игру. Или су и овде 

присутни, али се скривају?. Да ли је Тито западни, или руски човек?   

  

У суседној улици Ђуре Ђаковића , станује сама, стара  жена,  пореклом 

Рускиња, њени су избегли из бољшевичке Русије. Пала ми је у очи 

због изразито белог тена, и због израза лица који одаје племениту и 

отмену жену. Хода полако, држи усправно и поносно главу, иако је 

врло сиромашна, што јој се види по одећи и обући. Видим је 

повремено у пролазу да љубазно поразговара са мамом. Мама је хвали, 

прича сажаљиво како јој се ова необична старица жалила:'' Трују ме, 

улазе ми тајно бољшевички агенти у стан''.  

 

Како овде бољшевички агенти, ово није Совјетски Савез, Југославија 

се одвојила од СССР-а, 1948 године? 

  

Хладни рат, сетих се опет, нечијих речи:'' Планета постаје 

генерализована параноја''. 

 

 

1 јуни 1957 године. Пеко и Владо Дапчевић. 

  

Пеко Дапчевић је возио луксузни аутомобил кроз центар Београда. 

Нагло заокрену са Теразија улево у Булевар Револуције. Волан држи 

снажан, светло смеђ човек, са израженим  јагодицама и јаком брадом, 

које назначавају одлучност и снагу. Личи на официра Црвене Армије, 

још му фали машингевер на грудима? Пуца од једрине. Пеко Дапчевић 
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је легендарни партизански војсковођа, који је руководио операцијом 

ослобађања Београда 1944 године.  

 

Дапчевићи су врло угледна породица, чак су у крвној вези са 

црногорском принцезом, касније италијанском краљицом, то сам негде 

прочитао. А Беатовиће баба Саве оптуживали да су племићка плава 

лоза, само зато што су врло, врло далеки рођаци црногорске принцезе. 

А он близак сродник, и њега нико не сумњичи?. 

  

Не могу да разумем неке поступке комуниста?. Знам лично, а и слушао 

сам, да су се најближи сродници партизани обрачунавали међусобно, 

или прогонили своје блиске, само зато што су били четници?. Тако је 

Пеко Дапчевић био један од лидера земље, а његов рођени брат Владо 

Дапчевић жртва  прогона као Информбировац? Владо је провео од 

1948. до 1956 године на робији на Голом отоку, где је био подвргаван  

зверским мучењима. По ослобађању из затвора он бежи преко границе 

у Албанију, одатле у Совјетски Савез ( видеће  се у следећим томовима  

сусрети аутора са Владом Дапчевићем у Бриселу, када је на њега 

покушан атентат, прим.аутора). 

  

Разговарао сам о Влади Дапчевићу са једним његовим сродником, 

високим полицијским функционером, који  се дружи са др Веселином 

Савићем и ујком Ђорђом Беатовићем. Он ми рече:” Владо јесте 

грешио, иако му је Пеко рођени брат.`Ајде реци ти мени шта ће он са 

Русима? Ми смо ти на другој страни. Бацали смо га на муке које ретко 

ко може да издржи.” Окрете ми се победнички сав радостан:” Знаш ли 

ти да је Владо наше горе лист, наш  понос. Доказао  је да је лоза 

Дапчевића јака ко челик? Наш народ је јак, жилав а то је био тест 

виталности, Владо Дапчевић га је положио, он је наша дика и понос. 

Живјеће овај народ!”  

  

Ухвати ме за руку, загонетно се смијуљећи, али врло пријатељски, 

пиљи у мене, крије неку тајну. Ухвати ме чврсто за десну мишицу, 

опипава је, стеже, одмерава. Имам утисак да му је др Савић нешто 

причао о мени?. 

  

Ништа не кажем на то, ћутим. Али врло интензивно размишљам: зар је 

потребно некоме уништавати здравље да би се сазнала његова 

виталност, зашто му нису дали неки користан посао да се на њему 

докаже? Полицајци некако олако говоре о туђим патњама, немају моћ 

стављања на туђе место?. Док сами не доживе страдања, неће схватити 
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друге?. Требало би и вас ставити на такве муке, размишљам о 

безосећајним властелинима, лако је туђом руком ударати по трњу?. 

 

 

15 јуни 1957 године. Милић у Грачаничкој ријеци. 

 

Милић ( млађи брат) обожава да се дружи са децом воденичара из 

доњег дела села Грачаница, на Грачаничкој реци, доле ка Ушћу. 

Запазио сам да он осећа неку потсвесну симпатију за оне који су 

изразито плави као и он. Бескрајно би се дружио са плавокосом децом 

Ђоје и Бојке Крсмановић, и са витком вршњакињом Видом, ћерком 

кума Велизара Ковачевића. 

 

Нада, једанаестогодишња сестрица,  је често уз мајку. 

 

 

Јули 1957 године. У Међународном студентском кампу у Задру. 

  

Дођох на две недеље у Међународни студентски камп у Задру. 

Родитељи смогли мало новца  да се одморим после операције слепог 

црева. У друштву сам са  Дујом Недићем, Страхињом Кастратовићем, 

Угром, Љубом Бангавим и Коканом Карамиком. Плави мишићави 

Угра је рвач Црвене звезде, он тако личи на француског глумца Жана 

Мареа. 

 

 

Задар. 

  

Затекох у кампу на моју велику радост Момчила Јовичића '' Магарца'' 

и Ацу ''Албуса''.  Аца је и даље велики забављач, што је пажљиви 

читалац могао запазити у претходним поглављима.  

 

На подијуму за игру је млади 

Француз приказивао тачку 

пантониме. Он је црномањаст, 

повисок и поснажан, али не 

делује као спортиста јер нема 

изражене мишиће. Сав је бео, 

као да је напудерисан, личио 

је на неког балетана. Изводи 

пантомиму го до појаса, али 

делује некако сувише 
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префињено. Неки прошапташе:''  Педер''. Не верујем да је тако. На 

Западу су људи префињенији, а то нашим људима изгледа као 

женскасто. Он је заиста врло умешно приказао покретима и увијањима 

тела његову визију стварности. Али то је нама страно. Ми то не 

разумемо. ''Море паламуди'', кикоће се Аца. 

 

Моје друштво процењује западне студенте и уопште туристе, као 

бледуњаве, чак феминизиране. Ову појаву сам описивао и у ранијим 

поглављима, Запад је други свет. Ми смо балканска рурална земља, 

али се ради и о сусрету две различите културе.  

 

Аца снажно инспирисан тачком Француза, излете раздрагано на 

подијум, хоће да се и он покаже?.Док је орекестар бесно свирао и 

бубњар снажно ударао палицама, а певач острашћено понављао речи:'' 

Истанбул, Константинопољ, Истанбул'', Аца у трку скиде сако, завитла 

га на песковиту обалу мора, и поче да игра весело, затим скиде 

кошуљу, па и панталоне, остаде само у купаћим гаћицама. Наши су се 

ваљали од смеха, а мене занимају реакције странаца,  да ли они имају 

исти смисао за хумор као и ми, да ли ову Ацину соло тачку 

доживљавају као неукус?  

 

На моје задовољство, из израза њихових лица закључујем да им се 

свидело јер су неки до њих почели да се гласно смеју са симпатијама 

гледајући у Ацу, који је већ  победнички облачио одело. Мада сам код 

неких од њих запазио  прихватање Ацине тачке као смешне, имао сам 

утисак да је за њихове укусе она ипак била помало наивна и 

детињаста?. 

 

Дружим се са Куртом, немачким студентом. Јако му се свиђа песма 

композитора Жарка Петровића “Све моје јесени су тужне”. Каже да 

никад у животу није чуо лепшу песму. Овакав став према овој песми, 

увек због нечега сетног Курта , побуђује мој нарочит интерес?. Немци 

нису меланхоличан народ, већ врло енергични и прагматични. Можда 

је ова меланхолија због поделе Немачке? Да није Лужички Србин? 

Али га то никада нисам запитао.  

 

Слушам већ дуже време злобнике:'' Немачка. Двоје. Политичка 

шизофренија. Казнили их. Располутили их''.  Са једне стране овде 

постоји сећање на немачку окупацију, али да ли је то био немачки 

народ, или су нас окупирали хитлеровци? Шта је да је посреди,  

мржња према Немцима није солуција. 
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Курт ми показа једном на плажи истинског џина, рече да никад није 

видео тако снажног мушкарца. “Он се зове Половина”, изговори Курт 

ово име са типичним немачким акцентом. Као да је уопште важно да 

ли је неко џин? Објасних Курту укратко шта значи реч ''Половина'' на  

српском. Он ме испитивачки  брзо погледа испод ока, лукаво 

шкиљећи.  

 

Размишљам о чудној коинциденцији. Моја досадашња друговања и 

зближавања  су била јако добра са оним особама које су немачке или 

мађарске националности? Чак имам другова Цигана, са којима се лепо 

слажем. Као да нека невидљива рука подешава да се дружим са онима 

који нису Срби?. Имам осећај да је то нека група губитника, ето и мене 

тамо сврставају, стављају?. Зашто? Ко су ти који то чине? Шта хоће 

тиме да кажу? Или ми се то само тако чини?  

  

На плажи је повећа група  младих људи,  скоро младића, увек  су 

заједно, дишу као један, делују као неки спортски тим, мишићави су и  

дисциплиновани. Чух, да говоре српски, али са јаким руским 

нагласком. Неко рече:” Суворовци!”. То су деца сирочићи која су 

након рата из наше земље били послати на школовање у СССР.  

 

Када год их видим одмах се сетим “Совјетске Југославије”, онаква 

каква је била пре раскида са СССР-ом, 1948 године. Мома Јовичић 

видећи моју недоумицу, се закикота:” Е бре ништа не знаш, суворовци 

су јањичари. Око 15.000 наших омладинаца је послато крајем 1944 

године у СССР на “идеолошко преваспитавање.”  

 

Оде у воду, заплива, видим да није још завршио причу, леже мокар у 

песак поред мене, окрете ми се нестрпљиво:” Више од 10.000 деце из 

четничких породица је 1944 године одузето од мајки и послато у 

Бугарску на преваспитавање у комунистичком духу .“ 

  

Суворовци су Југословени, а сви, скоро до једног су плави, откуд то? 

Југословена има и плавих и тамнокосих. Очигледно узорак који је био 

послат у СССР није био репрезентативан што се тиче боје косе? 

Зашто? Вероватно намерно изабрали  све плаве, да када буду у Русији, 

да Руси браћа Словени да виде да смо и ми плави, да смо и ми 

Словени? Мада Совјети воде рачуна и о азијатским мањинама које су 

црнокосе?.   

 

Утом међу суворовцима настаде комешање, један од њих 

белоплавкасте косе, средњег раста, али сав набијен мишићима, истрча 



268 

 

са ножем у рукама, окрете се дрско групи немачких студената претећи. 

Ови се само уклонише, нестадоше без речи.  

 

Ствар се некако изглади.  

 

Сазнасмо да им се неко од наших жалио суворовцима на наводно 

арогантно понашање немачких студената, што ја нисам никада 

запазио. Осећао сам се постиђено и непријатно. Извиних се потрешен 

Курту, који ме погледа учтиво, али без речи. Разумем да Руси чувају 

врло болне успомене на рат са Хитлером, да је немачка војска 

починила многа злодела у Совјетском Савезу, то сам сазнао гледајући 

совјетске  филмове, али то је прошлост, шта су им криви недужни 

немачки студенти? 

  

Испред саме плаже Међународног студентског кампа у Задру из воде 

вире развалине неког мањег брода, за који рекоше да су остаци  

италијанског бродића потопљеног за време рата. Занимљиво је 

допливати до развалина потонулог пловила и ухватити се за беле 

бокове, стати на некада луксузна врата и посматрати и сећати се рата?. 

Како је то некада био удобан и раскошан мали брод? Следећи дан опет 

занимљив призор. Више сувороваца је се испело тријумфално на 

остатке овог хаварисаног италијанског броићда. Постројили се као 

морнари на некој ратној фрегати, све саме плаве атлете, сликали су се 

држећи високо уздигнуте руке са чврсто стиснутим песницама. 

 

  

Задар. 

 

Изнад кампа, мало узбрдо, штрче остаци неких капија, стоје остаци 

бетонске дугачке ограде, нека зарђала порушена рампа, обрушеним 

зидом обраслим травом шетали би велики зелени гуштери. Један 

младић Задранин ми објасни да је ту до завршетка Другог светског 

рата била граница између Италије и Југославије.  

 

Није ми јасно да ли он за тим тугује, или се радује?   
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Затекох ту на некадашњој граници две државе групу сувороваца, док 

су жучно расправљали са неколико мештана. Суворовци сматрају да су 

Далматинци Југословени, да су они јужни Словени, да је очигледно 

доминантно њихово словенско генетско наслеђе, које се препознаје по 

боји косе, али нарочито по очима голубије боје, мада признају да су 

чули подоста италијанских речи,  и песме   сличне италијанским, 

спомињу италијанска имена?.  

 

Један суворовац, мишићи му се колутају као јастучићи испод мајице са 

трегерима, поче да прекорева познаника Задранина:” Зашто 

употребљаваш италијанске речи, има толико наших словенских лепих 

речи, зашто кажеш  “рива”, зашто ”адио”, кажи ''довиђења''!  Млади 

Задранин је помирљив и лукав, потапша га пријатељски:” Ви сте у 

праву, овде је вековима спровођена италијанизација.'' Суворовац се 

насмеши задовољно. Онда се сви заједно сликаше на руинама 

некадашње пограничне постаје Италије. 

  

Сутрадан сретох младића Задранина. 

Из даљине ми лукаво намигну док 

узвикује сав насмејан:” Коме ва, 

бонаца?“, показујући руком на мирно 

море. ”Адио”, поздрави кратко. 

 

 

 

Бора, са његовим оркестром, на острву Крку 

 

Лето 1957. године, Бора са његовим оркестром на острву Крку. 

Упознао Белгијанку Андре Димонсо. 

 

Бора је на острву Крку упознао младу Белгијанку Андре Димонсо,  

професорку гимназије из Брисела. Сликао се са њом, младом, високом 

и витком девојком интелигентног лица. Бора је испричао родитељима 

да се забавља са њом, да је то озбиљна веза, да су се договорили да 

ступе у брак, да се са њом договорио да иде за Белгију. 

 

Родитељи не желе да се мешају, кажу му:'' Зрео си, знаш најбоље, сам 

процени и одлучи''. 
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20 август 1957 године. Лепа Цана, рођака Милића Јовиног. 

  

Чика Јово Крсмановић би метнуо шајкачу на главу, узео штап у руке, и 

из засеока Крсмановића се упутио право, ногу пред ногу, ка суседном 

Ушћу, састајалишту, код Милене Мићић, где би са суседима играо 

карте, пио кафу и ракију. Она је уствари држала малу непријављену 

кафаницу. 

  

Када би наишли сплавови низ Дрину, Ушће би било њихова постаја, 

сплавари би ту прикрајчили и заноћили. Први сплав се увек лако 

украјчи, овде је Дрина поред обале мирна, онај који држи велико весло 

у рукама, би са брзе матице хитро и снажно забацио сплав у дубоку 

мирну воду поред обале, трупла сплава би се тупо скоро бесчујно 

зарилау песковито ушће речице Грачанице, и стала у месту.Како би 

други сплавови долазили, прилепљивали би се уз онај први који је 

пристао, тако би се нанизало на десетине сплавова, као дугачка возна 

композиција, све од Ушћа до 

суседног села Лоњина, узводно уз 

Дрину.  

 

- 

Дрински сплав. 

 

 

Створила би се поворка снажних 

сунцем и оштрим дринским 

развигорцем опаљених сплавара, 

силазили су са присталих сплавова, пењући се путељком од Дрине ка 

кући Милене Мићић. Заноћиће код ње, она ће их услужити храном, 

ракијом, кафом.  

 

“Заувар”, каже Милена као да се правда, “бојсен севап  је, треба 

платити, купити што треба, јашта ћеш, то ти је живот”. 

  

Чика Јово не иде на ракију код Милене када наиђу сплавари..  

  

Чика Јово и тетка Пела су сретни, јер им је кћерка Јока трудна, очекују 

унуче.  

  

Када се крене од засеока Крсмановића ка цркви у центру села, са доње 

стране пута иза куће кума Ненада Васића, стоји једна повећа кућа, али 

још недограђена, неугледна, као да је запуштена, кажу да у њој одавно 
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нико не живи. Кажу, то је Перкова кућа. Неки је називају и “Судница”. 

Никад нисам сазнао ко је тај необични Перко Драгутиновић?. Чуо сам 

да је брат чика Бебана, чији је син Мићо био мој нераздвојни друг у 

игри у узовничкој основној школи.  

 

Али у последње време се нешто дешава у тој, како ми изгледа уклетој 

кући, нешто се ради? Видим повремено у пролазу да би из ње излазио 

један млад, поснажнији светло смеђ човек, средњег раста?. 

 

Кажу да је то Бојо Живковић, ковач. Он је изучио занат код познатог 

мајстора Раденка Пуцаревића. Кад год би ме видео смешио се 

пријатељски, разговарајући дуго са мном, дружимо се често, иако је он 

много старији. Он је из оближње старе Љубовије. Сазнах да је Бојо 

купио ову кућу од Перка. 

  

Породици чика Јове је дошла у посету даља рођака из Лозничког поља, 

зове се Цана, она је врло привлачна  вршњакиња. Стоји у њиви у 

''Аништу'', како се зове њива испод пута поред Дрине, ка узовничкој 

цркви, са копачима. Копају по цео дан на врућем летњем сунцу. Цана 

стаде, наслонила се на мотику коју држи испред себе и гледа из 

даљине нетремице на пут, ка мени. Она је повисока, светло смеђа, 

насред издуженог тела се назире врло танак струк, изнад њега недра 

која крију бујне чврсте лопте које се колутају, са танког струка силази 

раскошна облина кукова, истурила дугу ногу кокетно испред мотике. 

Копачица кукуруза, а има лице француске филмске глумице?.  

  

Виђам је често са Милићем ( Јовиним). Нешто страсно и дуго  

распредају. 

  

Био је вашер (овде не кажу ''вашар'', него ''вашер'', прим.аутора) код 

Узовничке  цркве. Било је много света. По црквеној порти разапете 

шатре, шарене се лицидерска срца, столови препуни пита, штрудли, 

печења, ракије, свира цигански оркестар, завија ћемане, удара снажно 

бубањ, чује се још од Полића гробља, и даље скоро до Крсмановића 

кућа.  

 

Док се у сумрак враћам кући са вашара и ослушкујем далеке али врло 

снажне одјеке бубња, замишљам коло како још бесно вијори и завија. 

Видех да ме сустижу полако идући са вашера, Цана и Милић. Нешто 

су бескрајно страсно расправљали.. 
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21. август 1957. године. Двајт Ајзенхауер огласио прекид 

нуклеарних проба за две године. 

 

''То је добро'', рече кратко тата. Негде сам прочитао да је Ајзенхауер 

озбиљно болестан. 

 

 

  

Септембар 1957 године. Професор Милановић:”Стерилне реформе 

режима”. 

  

Професор Милановић би када је лепо време скоро свако вече био у 

Кнез Михајловој улици. Обично се шета са господином Михајлом кога 

сам такође упознао у Милочеру јула 1955. године. Кад се сусретнемо, 

понекад им се придружим и наставимо заједно. А неки пут их само 

учтиво поздравим, они климну главом и негде продуже журно. Наши 

разговори су  озбиљни, најчешћа тема је политика, што они намећу. Ја 

само прихватам да их слушам више из учтивости, а сам не учествујем 

у расправама, јер ме политика све мање интересује.  

 

Професор Милановић упорно и оштро критикује званичну власт. 

Збуњују ме његова отвореност и неуобичајена оштрина?. Како сме? Да 

није провокатор? Чак је на моје необично чуђење једном споменуо и 

председника Тита?. Како га досада нису спречили или казнили? 

 

То сам једном рекао мами. ”Они нека причају, ти ћути, не критикуј 

никога, бежи даље од њих”, усмери ме мама. 

  

“Јао нама Србима, где год се окренемо, јао нама, коме год да се 

обратимо, јао нама Србима”, савио главу растужен професор 

Милановић. Гледам га са уважавањем, али не схватам шта жели да 

каже? Он ме погледа са разумевањем, извади лист са текстом куцаним 

на писаћој машини и поче да чита у ходу:” 1944 године Тита су 

одлично наоружали западни савезници. Када је капитулирала Италија, 

дванаест италијанских дивизија “кобајаги разоружаних” су 

партизанима  оставиле  комплетно наоружање, само Америка је дала 

партизанима седамдесет шест хиљада тона разног материјала, Титу је 

послато сто хиљада пушака, педесет хиљада митраљеза, 1380 

минобацача, 324 хиљаде мина, 636 хиљада ручних бомби, 100 милиона 

метака, 700 радио станица, 175 хиљада униформи, 260 хиљада пари 

чизама.” 
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Како је образован господин Милановић, стално размишљам, он је жива 

енциклопедија, како то све зна? Уопште не сумњам у његово знање, 

ипак, закључујем да је његов знање логична последица његовог 

образовања, он је професор, то му је струка.  

 

Шта је ту лоше ако су наоружавали  партизане?  

 

Он као да чита моје мисли настави:” А Дражу Михајловића сви 

оставили на цедилу, напали га, одбацили, нико га не помаже, а он је 

Србин, вођа српских четника, а Тито  интернационалиста”.  

  

Сетих се предивних пакета УНРЕ, које смо добијали одмах после рата, 

то нас је спасавало од глади. Па зар је то лоше што су нам слали? Па 

нама је данас добро, ми лепо живимо.  

 

Али ипак има појединаца који се жале.  

 

Скоро да заборавим да сам се и ја донедавно тако жалио. И ја сам 

несавршен? Сада када ми је боље, не занимају ме више жалопојке 

незадовољника? 

 

Професор проучавајући из профила моје недоумице трже ме из 

размишљања: 

”Јао Србину, окрене ли се Америци, Европи. Англоамериканци  у рату 

бацили више бомби на Србију него ли Хитлер. Јао Србину од Руса, 

када су српски четници били у офанзиви против партизана, 1944 

године је у Србију дошло милион Црвеноармејаца и Бугара са 

хиљадама тенкова; јао Србину, из Албаније упадоше партизани Енвер 

Хоџе; јао  Србину од усташа, од Немаца, где год се окренеш, сви хоће 

да нас слабе, руше?. Врхунац катастрофе је био када је наш краљ 

Петар Други Карађорђевић који нас воли као своје, морао под 

притиском Винстона Черчила  да позове, преко радиа ББЦ, српски 

народ и четнике да се ставе под команду Ј.Б.Тита. Дражу су издали 

Енглези доставивши ОЗНИ шифру његове радио-станице. А колико су 

четници спасили америчких пилота? Четници су за улазак у Европу, за 

монархију, капитализам, а Тито је за комунистичку диктатуру, за хаос 

и неред”. 

  

Па подржавали Тита, јер је он имао више успеха против Немаца, 

помислих, блокирао је немачке дивизије?. 
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Скоро да се ухватих за главу када професор настави да чита, ја о овим 

подацима нисам имао појма:” Губици Краљевине Србије у Првом  

светском рату изнети на Мировној конференцији у Паризу 1918 године 

износили су: 402.435 војника, 845.000 цивила, укупно милион и 

247.435 људи. То је 28 % од укупне популације, или 53% од мушког 

становништва узраста од 18 до 55 година. Питање је да није и ово 

умањено! Изгинуло је 600.000 Хрвата и Словенаца. Нахушкали браћу  

једне против других. А колико је тек Срба изгинуло у Другом  

светском рату, а и других словенских народа”.  

  

Па само у једној бици у Француској у Првом светском рату је изгинуло 

два милиона Француза и Немаца-сетих се једне лекције из историје, 

нисмо само ми гинули, него и други, таква су била времена тада. Рекох 

ово смирено професору Милановићу. 

  

Он ме и не саслуша, настави:” Цео XX. век, је век завере против 

Словена, а и против Германа. Али због дијаметрално различитих 

разлога. Против Германа је због Немачке која жели да влада Европом 

и светом. Док је против Словена пре свега зато јер су врло бројни и 

надарени, покривају огромну територију, изузетно стратешки значајну, 

поврх свега баснословно богату природним ресурсима, ту се пре свега  

ради о Сибиру и нафти у Каспијском мору. Убацили су им комунизам  

да их ослабе изнутра. ”. 

  

Ове речи изузетно уважаваног професора некако ме се не досежу 

дубље, мислим, ми живимо данас боље, тако је са већином грађана, а 

СССР је моћан, тамо сунце никад не залази, ко шта може СССР-у, 

професор је због нечега огорчен, због чега?  

 

О четницима сада имам другачију представу него што сам је имао као 

дете за време рата. Ја сам четнике видео у рату својим очима. Моја 

сећања на њих су слике Срба земљорадника одметнутих у планине, а 

партизане сам од почетак рата видео сасвим другачије: као врло 

прорачунате, методичне масовике који лукаво заводе народ. Чинило 

ми се још као детету да иза комуниста стоје неке моћније силе. Имао 

сам за четнике тада симпатије јер сам више инстинктивно, него  

разумом, осећао да их велике силе варају у корист Тита. Никако нисам 

схватао зашто? Сажаљење према слабијем- то привлачи децу. У 

основној школи и гимназији су нас учили да су четници били 

издајници и сарадници  окупатора. Маминог рођака познатог 

четничког војводу Јездмира Дангића су комунисти стрељали као 

наводног немачког квислинга, ја сам га као дете сретао за време рата, 
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знам његову децу, нисам могао сасвим да поверујем у такве  приче. 

Знам добро да је за време рата спашавао Србе, и не само њих, од 

усташа.  

 

Још као мало дете сам знао врло добро шта у ушима Србина значи реч 

УСТАША. Од муслимана сам одмах после рата сазнао да реч 

ЧЕТНИК, у њиховим ушима звучи као реч УСТАША, Србима.  

 

Ко је овде у праву? 

 

Ипак ме збуњује што Тита сви подржавају, и Руси, иако је 1948 године 

са њима раскинуо, и велике западне силе га подржавају, иако овде 

стално слушам званичне критике на рачун капиталиста.  

  

Има врло чудних ствари?. Ипак је барем донекле у праву професор 

Милановић, када говори да нико не воли Србе. Кума професора Бошка 

Томића су прогонили Аустроугари, затим је имао као левичар 

проблема у Краљевини Југославији. А када су дошли Немци 1941 

године, за сво време окупације су га држали у логору на Бањици. Био 

сам врло зачуђен, скоро запрепашћен, када сам сазнао од куме Милке, 

његове супруге, како су га 1945 године официри НКВД држали 

двадесет дана у кућном притвору у његовом стану у Молеровој улици 

број 35 у Београду,  и сво време га испитивали држећи му  револвере 

на челу, тада је оседео; потом су он и његова породица сатрвени од 

нове комунистичке Југославије. Професор Томић је уствари био 

патриота. 

 

Још је трагичнија судбина поменутог четничког војсковође Јездимира 

Дангића, рођака мајке, он је као саборац професора Томића био на 

робији у Аустроугарској, онда заробљен од Немаца био послат у логор 

у Пољској, учествовао је у Варшавском устанку, потом заробљен од 

Црвене Армије која га је  испоручила Титу, који га је осудио на смртну 

казну стрељањем у Сарајеву 1945 године као наводног квислинга и 

крволока. И Дангићева једина грешка је била што је волео свој народ.  

 

О овоме сам често размишљао, али никада нисам  стигао да о томе 

поразговарам са професором Милановићем. 

  

”Е мој брајко, у Другом светском рату су комунисти убили око 800 

православних свештеника свих чинова, цепане су Библије, листовима 

њиховим су завијали цигаре. Данас је наша црква сабијена под земљу. 

Још горе је са руском црквом.”  
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Опростио је се од мене важно ме тапшући по рамену. 

 

Он сме тако отворено и оштро да критикује јер је теолог. Изгледа да је 

он неко тајанствено и важно световно  лице, а њима се гледа кроз 

прсте?. Наша Православна црква је вековима турске окупације 

одржавала и јачала наш национални дух и идентитет, то чини и сада. 

 

Понекад се професору Милановићу придружи известан господин 

Стангачиловић. Повисок скоро плав човек. Жива енциклопедија. Они 

су апсолутни политички истомишљеници. ''Откуда Вам тако необично 

презиме господине Стангачиловић?, упитах га  за време једне шетње. 

Професор Стангачиловић ми објасни да његово презиме настаје од 

румунске речи ''стангаческу'', што значи лево. 

  

Рођак Душко Беатовић, наиђе из даљине. Старомодно учтив, поздрави 

наклоном оба професора. Слуша их, али мудро ћути. Душко је из 

српске поштене патријалхалне породице из Босне, лепо је васпитан. 

Има ту, чини ми се, аустроугарског шлифа?. Видим по његовом изразу 

лица да се дубоко слаже са професоровим  ставовима. Зашто онда 

ћути? Плаши се да се не офира као политички незадовољник. Душко је 

врло мудар, закључујем, не иде он грлом у јагоде.  

 

Душко ми рече блед и забринут вечерас на штрафти:” Размишљам да 

напустим земљу”.  

 

10 септембар 1957 године: Вито Васић, дошао на студије у Београд. 

 

Вито је наш рођак из Врпоља изнад Љубовије, његова мајка је тетка 

Дика, кћерка покојног Драге, брата деде Велизара. Деда Драго је 

погинуо на Солунском фронту, баба Јелисавка удовица његова супруга 

се није преудавала, придружила се домаћинству деде Велизара и бабе 

Бојке, тако им је лакше, слажу се добро. Вито  је дошао у Београд, 

уписао се на Правни факутет. Он је изразито плав, крупан. Одувек је 

био драг другар у игри. 

 

Септембар 1957. године. Посета Андре Димонсо Београду. 

 

Деде, тако је Бора зове, је дошла у Београд да упозна родитеље свога 

будућег супруга, који треба да дође у Брисел да тамо живе заједно. 

Она је врло драга и љубазна са свима нама. Договорено је да Бора 

ускоро отпутује за Брисел 
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Септембар 1957 године. Јока Крсмановић се удала за Томислава 

Урошевића. 

  

Сазнадосмо радосну вест да се Јока удала. Она у пролазу наврати код 

нас у стан у Карађорђевој улици у згради Хотела ''Бристол''. Види се са 

врата да је била због нечега нерасположена, да је нешто мучи?. Кратко 

се поздрави са свима нама, онда снуждена седе на крајичак столице, 

као голуб на грану, обухвати лице са обе  руке и поче да јеца:'' Мога 

Тому  ухапсили, осуђен је на две године, кажу да је присталица 

Милована Ђиласа''. Сви је посматрамо ћутке, растужени.  

 

Мама јој рече да је охрабри: ''Ради свој посао и ћути, то ће проћи, зачас 

пролете две године, млади сте, изаћи ће он са робије''.  

 

Јока се тек тада расплака:'' Ништа Томо није урадио, нешто чаврљао у 

шали, они се ухватили за то, од мене захтевају у фабрици да се од њега 

разведем, кажу ми –Шта ћеш ти са издајником и ревизионистом''. Док 

брише марамицом сузне очи једва настави:'' Ја нећу да се разведем, 

они ме преместише поред машине што бубња и праши ваздух, 

смањише ми плату, гоне ме, распињу ме ко Исуса Христа на крсту''.  

 

4 октобар 1957 године. СССР лансирао СПУТЊИК 1, први 

вештачки сателит-Почетак космичке ере. 

 

СССР је први лансирао сателит  у космос- бруји цео Београд, цела 

земља је у тихој еуфорији. Русофили су ван себе од радости, потајно 

ликују, али то не смеју јавно да испоље.  

 

5  октобар 1957 године. Милован Ђилас, затвореник у Сремској 

Митровици. 

 

У Београду се опет нашироко прича о Миловану Ђиласу, осуђен је на 

још седам година затвора, јер је у САД публиковао најновију књигу 

''Нова класа''; политичари су бесни, кажу, биће му одузета сва 

одликовања и чин резервног генерал-пуковника. 

 

12 октобар 1957 године. Милић Крсмановић, Јовин у санаторијуму 

за тбц у Кнез Селу код Ниша. 

  

Милић Крсмановић Јовин је озбиљно болестан од туберкулозе. Оболео 

је док  је спасавао потопљена постројења на изградњи хидроцентрале 

''Зворник'' 1951. године. Загазио је зими до главе у надошлу мутну 
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ледену Дрину. Тетка Пела му је често лети љутито говорила пред 

свима нама:” Мића, не иди на сунце, рек`о доктор да увек будеш у 

`ладу”. Милић је није слушао, јурио је у Дрину и на сунце. Болест је 

подмукло узимала маха. 

  

”Спасавао сам машине зворничке хидроцентрале које поплави Дрина, 

био на градњи хидроцентрале на Мратињу, ухватио сам онога из 

организације ''Млади муслимани'' са бомбом, хтео је да дигне 

Зворничку брану у ваздух”, каже нам данас Милић као да се правда, 

као да га неко терети за издају.  

 

Он је у пролазу кроз Београд за санаторијум у Кнез Селу. Делује 

немоћно, као да га неко тамо шаље на силу, по казни. ”Јесам ли ово 

заслужио, уместо да ме похвале, да ми одају признање, газио сам усред 

зиме у ледену воду до груди да спашавам машине, а мени све ово сада 

чине?”. 

 

Ко му шта чини? Он је болестан због уласка у ледену Дрину усред  

зиме, нико га није на то присиљавао, то је чинио по своме личном 

избору. 

  

У више наврата сам слушао Милићеве жалбе да узимају  маха 

корупција и самовоља. Он је такве девијације врло оштро критиковао. 

Неколико пута ми је причао да га дискриминишу због тога што је 

критиковао привилегије у  његовом предузећу ХИДРОГРАДЊА. 

 

Питао сам се: Зашто он критикује неправде, зашто изазива против себе 

своје претпостављене? Милић има изражен смисао за правду и 

правичност, то је био мој закључак. Милић је по овој карактерној 

особини врло сличан Велизару Димитрићу. Мени се све више чини да 

код људи из нашег краја има нешто у генима, имају дубоко усађен 

смисао и осећај за правичност, за јунаштво и честитост. 

 

20 октобар 1957 године. Ејн Ренд. 

 

У Америчкој читаоници сам сазнао за америчку списатељицу руског 

порекла, зове се Ејн Ренд. Публиковала је роман који ја усталасао 

америчку јавност, зове  се ''Atlas_Shrugged''. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Shrugged
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Новембар 1957 године. Совјетски Савез лансирао СПУТНИК 2, са 

првом животињом у свемиру, псом Лајком. 

 

Ова вест је прворазредна сензација. Престиж СССР-а у Југославији 

вртоглаво расте. 

 

 

17 новембар 1957 године. Жарко Петровић отвара новосаграђени 

Дом синдиката у Београду- Песма ''Све моје јесени су тужне''. 

  

Мелодија СВЕ МОЈЕ ЈЕСЕНИ СУ ТУЖНЕ је постала хит на радиу, на 

игранкама, по кафанама. Композитор ове мелодије Жарко Петровић је 

постао преко ноћи популаран, да не кажем славан. Мелодија је као што 

јој име каже тужна, подсећа на јесен, подстиче меланхолична 

расположења. Али је врло мелодична и свиђа се публици, иако је 

сетна,  шири око себе оптимизам и наду, сви  је певуше или звижде.  

 

 

Жарко Петровић. 

 

Жарка Петровића сам упознао на београдским 

игранкама. Он је благ плав повисок момак, озбиљан и 

разуман. Из Ужица је, дакле земљак. Свиђа ми се код 

њега што чува аутентичност која краси оне из 

унутрашњости, који нису подлегли београдској 

отуђености. Из сваке његове речи избијају Ужице, Ере 

и планине. Има Ужичана, Ера који су изразито црномањасти, док 

Жарко Петровић припада онима плавим. Ови плави Ужичани и Ере, су 

ми некао сличнији по духу оним плавушанима из Братунца и 

Сребренице, из Босне, него ли онима из Шумадије и јужне Србије. 

Уосталом, Ужице је Западна Србија која гравитира Босни , Хрватској и 

Херцеговини.  

 

На моје питање, како је компоновао ту мелодију, објаснио ми је да је у 

питању нека неузвраћена, полу узвраћена, или неповољно завршена 

љубавна прича, дешавала се на  ужичким мостовима на Ђетињи. 

  

Сретох Жарка на ветрометни београдских Теразија, увијен у некакав 

мантил који је за топлије време, ветар му повија златасту густу косу, у 

ходу се увија и позива ме да дођем на отварање Дома синдиката са 

његовим концертом, под називом ''СВЕ МОЈЕ ЈЕСЕНИ СУ ТУЖНЕ''. 
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Увео ме је, данас, на отварање, велелепног Дома синдиката, без карте. 

Огроман хол бљешти у неону, сијају се нова седишта, на плафону 

бљеште окачени рефлектори. Права гала представа. Улазе посетиоци, 

само куљају, влада свечана атмосфера, неке од њих препознајем. 

Сретох Страхињу Кастратовића и Кокана Карамику. Страхиња ми у 

пролазу шапну нехајно:'' Виђам те са једном девојком, отуђио си се''. 

Страхиња је одличан студент, има сестру Борјанку. Летос у 

Дубровнику је био у друштву са шармантном рођаком, студенткињом,  

чији је отац  дуго живео у Америци. 

 

Подигох главу ка плафону, седим тачно испред рефлектора окаченог 

високо уз плафон, па се помакох. Када идем улицом, увек идем кроз 

наткриљене делове улице, или далеко од зграда, да нешто не падне 

одозго?.Када видим шахт  увек га заобиђем? Не јуначим се са водом, 

не пијем, не пушим. Поштујем десет Божијих заповести. Признајем 

себи да сам постао помало распојасан са девојкама. Зашто сам такав? 

Тражим ону праву, а не налазим је?. Ваљда ћу је срести и, бити само са 

њом, па ћу заборавити на бескрајне шетње штрафтом, Калемегданом, и 

нећу више јурити по игранкама са једног на други крај Београда?. 

 

 

18 новембар 1957 године. Вијетнам. 

 

Није ми јасно шта се дешава у Вијетнаму? Ко са ким, и зашто ратује? 

Изгледа да Американцима не иде тако лако како су замишљали?. Још 

већу конфузију уносе за мене необични политички догађаји, Савезна 

Република Немачка је прекинула дипломатске односе са Југославијом, 

јер је наша земља признала Источну Немачку?.  

 

Значи ли то да је сада наша земља ближе Москви, него Западу?  

 

 Студије 1957 године. 

 

 Амерички хеликоптери 

 

И даље немам истинске воље за учењем, 

нема оног правог мотива који ће да ме 

покрене  да прибавим уџбенике или 

скрипта,  да се затворим у собу и учим свим 

срцем, да заборавим на све око себе?.Али не 

иде, па не иде. Родитељи инсистирају да 

најзад почнем да учим, време пролази, а ја опет одлажем од понедељка 
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до понедељка. Схаватам да године пролазе, просто лете. А ја још 

нисам почео  озбиљно да учим. 

 

Нешто није у реду са овом генерацијом, просек студирања на 

Београдском универзитету је осам година, а многи никад и не заврше 

студије?. Поједини аналитичари интерпретирају да је то добро, јер 

наводно нема довољно радних места за све, продужено студирање 

наводно има и добре стране, јер смањује притисак на запослење. Други 

опет износе друге разлоге, наводно се тако апсорбује бунтовничка 

енергија незадовољства младих, смањује се могућност њиховог 

''изласка на улице''?. 

 

Никако се не слажем са оваквим интерпретацијама, младима треба 

обезбедити радна места  и перспективу. Али не схватам како неко 

постиже продужено  студирање? Мени нико не смета да учим, ја то 

сам нећу?.  

 

Али се освешћујем, понирем у себе, у прошлост, да сазнам како се у 

мени угасио мотив за учењем?  Крива је средина, или  тачније речено, 

криво је друштво, то ја одавно у подсвести пребирам. Сада сам постао 

свестан тога.  

 

А ко је крив, зашто други не уче? Зашто сваку годину студирају по две 

године, уместо да заврше студије за четири, просек студија је осам 

година?  

  

Дивим се, и помало завидим рођаку Душку Станојевићу из Лознице, 

који је чак и стан нашао близу факултета, на врху Каменичке, на 

ћошку са Ломином улицом. Редовно иде на предавања, слуша, прави 

забелешке, учи код куће, редовно полаже колоквијуме и спрема 

испите. Дуле је мудар као пчелица. Он је одличан кларинетиста, 

постао је незаменљив члан мога оркестра. Једном сам му споменуо 

како смо се дружили крајем рата, док је моја породица живела 

неколико месеци у Лозници. Обрадовао ме је да се свега сећа, чак и 

како смо ишли да се купамо у муљевитом Јадру. 

 

Врло савестан студент је и мој нераздвојни друг Мирчета Божовић, он 

такође полаже испите на време. Мирчета ми прича о његовој рођеној 

сестри студенткињи која такође, као и он, станује у Студентском 

граду. Они су из неког села испод неке планине код Пљеваља. То је 

старински свет. Мирчета се са необичном топлином сећа родитеља, 

браће, сестара. Сада, из београдске перспективе то му изгледа као 
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нестварна егзотична стварност, као нека давно прошла времена и 

заборављени простори.  

  

Београд постаје за мене место боравка које ми се све више свиђа. 

Закључујем, да је то зато, што ми је сада у Београду лепо. 

  

Сећам се повремено Иследника и Шерифа. Али ноћних мора има све 

мање.  

 

Весна ми је сада у неком другом удаљеном, заборављеном  свету. А 

девојка из Дома у Дринчићевој улици је, колико  давна гинмназијска 

успомена, толико и као нешто врло лепо у моме животу, што нећу 

никада заборавити. 

 

Сретан период од 1957 године. 

  

Увече лежем у кревет необично нестрпљив да сване нови дан, нови 

дан радости. За мене је сваки дан постао велика свечаност животне 

радости и оптимизма, а раније сам се будио мрзовољан и тмуран. Мој 

живот се у последње време значајно мења набоље. Та значајна 

промена је настајала можда постепено, али сам је препознао тек сада, 

некако изненадно. 

 

“Ојужило је”, као да ми повремено суфлира неки унутрашњи глас.  

  

Спавам одлично, имам изванредан апетит, немам никаквих стресова, 

све се смирило, као када прође бура. Имам друштво са којим  се виђам 

сваки дан, одем ујутру од куће, дођем у подне, и опет одем негде, 

вратим се увече касно. Спавам ујутру до девет часова. Идем у 

биоскопе, на игранке, на плаже, у спортске дворане.  

 

Живот је леп. 

 

Увиђам несавршеност људске природе.Неко пати, а када патње прођу 

и ствари крену набоље, особа то и не примети благовремено. И 

заборави раније патње као да их никад није ни било. Има и другачијих 

несретних комбинација. Неки се злопате због разноразних разлога, а 

они око њих то уопште не препознају. Или некима је добро, све им иде 

као ''по лоју'', они онда упорно тврде да је свима добро, хвале друштво, 

уздижу га у небеса. А ако неки устврде да нешто не ваља, у стању су 

да се  опасно заваде са онима који тврде да  њима није добро.  
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Једноставно, недостају исправне процене. 

  

Стичем старо самопоуздање, осећам да се комешају давно успаване 

амбиције, као да се јегуље протежу у бистрој води будећи се из 

вишегодишњег дубоког сна, који и није био сан, већ истинска наркоза. 

Тек сада се освешћујем увиђајући колико је то све, болно и сложено.  

 

Осећам негде дубоко у подсвести да ми се постепено јавља жеља за 

учењем. Онда ова жеља постаје све интензивнија: нећу само да учим 

да тек положим испит, него желим да добијам високе оцене, па и 

десетке?. Освестих се радостан, па мене почиње да интересује наука, 

идем све чешће у Америчку читаоницу, истински ме радује да ме све 

више занимају књиге из маркетинга и економске пропаганде. 

  

Па мени је сада лепо, живимо у добром друштву. Сетих се времена све 

до доласка у Београд. Чак и онда сам био уз званични поредак. Иако 

ми је јасно да је сво зло почело још у Нишу. Некако потискујем у 

заборав замрачени период од доласка у Земун и првих дана у Београду.  

Потрајло је то поприлично, скоро се застидих моје ондашње 

нетрпељивости према друштву.  

 

Сада хвалим данашњицу-тако неки називају званични поредак. 

Сметају ми они који га критикују, изгледају ми као неки чудаци и 

занесењаци?. Или неспособњаковићи, па им други крив?.  

 

Али се сећам да сам и ја донедавно на неки начин био као и они, 

незадовољник?. 

  

Човек види стварност кроз своју личну ситуацију. Ако је њему добро 

мисли да је свима добро, а ако је њему лично лоше, каже да је друштво 

лоше. Где је ту објективност у процени стварности? Човек је 

несавршен-то је мој закључак до кога увек долазим после оваквих 

тужних размишљања.  

 

И љубав је ''прах и пепео''? А и како смо се заљубили у обожавану 

особу? Једноставно је срели  случајно, и мислимо да је она једина на 

свету?. А да смо срели неку другу, опет би се можда заљубили.? 

Љубав, велика, усхићена, а наједном пукне као балон од сапунице, што 

га деца на улици праве?. Да ли је човек узвишен, или је блато? 

 

А како се понашају државници? Значи, пошто им је добро, могу 

тврдити да је свима добро?. А шта ако, свима није добро, а само њима 
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је добро? На властодршцима лежи велика одговорност.?Друго су 

обични грађани, а друго властодршци, они морају бити објективни у 

проценама, моралнији, патриоти, образовани и интелигенетни, не 

смеју стварност видети субјективно, онако како је њима, него како је 

већини грађана?. Морају  живети не само за себе, него превасходно и 

изнад свега за друге. 

 

20 новембар 1957 године. Балетан Трнинић у Каменичкој улици.  

 

Има шала које су духовите, префињене, али и оних које то нису. Сам 

себи признајем, да понекад могу бити баналан или површан. Осећам да 

тада нисам у складу са самим собом.  То је непријатан, или још више 

од тога, болан осећај.  

 

Са врха Каменичке улице што води ка Економском факултету, све до 

улице Гаврила Принципа иду степенице. Између степеница и уске 

Каменичке улице  налази се метална ограда од цеви обојених у зелену  

боју. Ове цеви су шупље, открили смо да се кроз њих може 

разговарати као телефоном. Неко стане на врх Каменичке улице, и 

нешто гласно виче у цеви, а то би се чуло стотинак метара низ стрму 

улицу. Наиђе неки пролазник и окреће се око себе у чуду, чује да неко 

говори ту поред њега, а не види га?. 

 

Приближавајући се улици Гаврила Принципа, тамо где сече 

Каменичку, видех младог човека како се пијан тетурајући неопрезно 

приближи камионету који је јурио средином улице. Камионет га лупну 

и одбаци неколико метара, а млади пијанац, иако загрејан,  брзо је 

реаговао, у лету се обрнуо и дочекао се на руке. Одмах се подиже, као 

акробата и настави својим путем, као да ништа није ни било. Иако, 

ударац није био нимало наиван, он продужи низ улицу, благо се 

тетурајући. 

 

Наставих даље уз стрму Каменичку улицу, и мимоиђох се са познатим 

балетаном, чланом Народног позоришта, Трнинићем. Знамо се, 

повремено би измењали неколико реченица. 

 

Новембар 1957 године. Бора на Златибору у Студентском 

одмаралишту ''Ратко Митровић''. 

 

Бора је добио преко Студентске поликлинике петнаест дана опоравка 

на Златибору. Вратио се освежен, тежи неколико килограма, и 

преплануо. Он се спрема за одлазак у Брисел. 
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15 децембар 1957 године. Бора одлази за Белгију.  

 

Бора је отпутовао за Брисел код  његове будуће супруге Деде. Они ће 

се венчати. Он ће тамо да студира. 

 

Децембар 1957 године. Никола Каваја искочио из воза и побегао. 

  

Данас сам од Драге агента сазнао да је неки Црногорац необичног 

имена Никола Каваја, недавно искочио из воза. Био је упућен на Голи 

оток да издржава казну затвора као информбировац, отео се у возу 

пратиоцима, искористио њихову малу непажњу, искочио кроз прозор и 

побегао преко границе.  

 

Драгини другови се засмејаше грохотом. Један повика гласно 

подригујући из дубине стомака:'' Ама не будалите, он је наше горе 

лист, Црногорац, брате рођени, браћа му били партизани, он воли 

Русе, Словене, тај ће тамо у Америци да ради тајно за нас”.  

 

Онда разгаљени почеше да причају о успесима у надзиравању страних 

западних амбасада. Нарочито су за њих били значајни њихови 

заводнички успеси са женама, или љубавницама мушкараца из 

непријатељског  табора. 

  

Драго је у неколико наврата изјавио да УДБА контролише Цркву, не 

само овде, него и у Америци. ''Што не можемо ми, уради иловача, 

поумираше у Америци владике Иринеј Ђорђевић и Николај 

Велимировић Златоусти, они који су највише блатили Тита и нашу 

Југу”.  

 

16 децембар 1957 године. Часлав Крсмановић, муж тетке Милене.  

  

Тетка Милена, мамина сестра, је отишла из малог места, источно-

босанске касабе Братунац, у коме је била виђена као кћерка 

реакционара Васе Поповића, да нађе мира у неком скровитом кутку у 

великом граду Београду, где је не познају као у родној варошици. Она 

је извесно време по доласку у Београд  у поратним годинама радила 

као службеница у пројектантском бироу, на првом спрату велике сиве 

модерне зграде, тамо на углу улица Пролетерских бригада и Проте 

Матеје. Становала је у заједници са тетком Миром и течом Остојом у 

суседној Каленићевој улици број 6, код Каленића пијаце, и свако јутро  

би журила на посао, плашећи се да не закасни ни минут. Тетка 

Милена, интелигентна и врло дисциплинована, била је најбољи ђак. 
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Она је маркантна и привлачна млада жена. Али је добила 

патријархално породично васпитање, што је сасвим природно, пошто 

потиче из српске православне свештеничке породице која баштини 

вековне српске најузивишеније вредности.   

 

Била је усамљена. Природно, тежила је да упозна човека сличних 

схватања и животних нада. Преко неких пријатеља упознала је 

озбиљног човека њених година. Једног топлог летњег дана одоше на 

излет у природу у Кошутњак. Он јој се на неки начин свиђао, али се 

десило нешто што га је у њеним очима бесповратно понизило и 

обезвредило?.Природна потреба га је нагло нагнала да се ослободи у 

оближњем шумарку, он је на брзину извадио из торбице тоалетни 

папир, и са папиром у руци се удаљио. Њој се никако није свидео 

начин на који је извадио папир, како га је држао у руци, сматра да је 

тиме показао да није префињен. Веза је била ускоро раскинута. 

 

Њен први брак, одмах после рата, у Сребреници није био успешан, 

развела се. Већ тада јој је било помало оштећено здравље. Имала је 

потом једну озбиљну и деликатну операцију у Београду, лекар је 

оперисао немарно и погрешно, то сам чуо од тетке Мире, остале су 

тешке последице по цео живот. Не може да има децу. Никад јој није 

пало на памет да поднесе кривичну пријаву против овог несавесног 

лекара.  

  

Удала се недавно поново, овога пута за Часлава Крсмановића из 

Сребренице, који је, као војник Краљевине Југославије, заробљен од 

Немаца, а по завршетку рата из Немачке је отишао за Аустралију, где 

је радио неколико година као службеник поште. Часлав  је крупан, 

висок, има плаву косу, сву у локнама, чим сам га видео  помислио сам: 

колико је он однегован, уредан,  поврх свега смирен и врло образован, 

још поред тога зна течно неколико страних језика,. Ваљан човек?. 

Запослио се у Заводу за физичку култру у Кошутњаку као преводилац. 

Сазнао сам од неких људи из ове установе да је врстан стручњак, 

драгоцен за установу. Једном ми је теча Часлав показао превод текста 

на енглески језик, који је написао др Смодлака. Иако је моје познавање 

енглеског било врло скромно, стекао сам утисак да је превод на врло 

високом нивоу. А то сам чуо и од врло компетентних лингвиста. Њега 

су сви изузетно ценили као врсног преводиоца. 

 

''Потребан сам им, јер ова земља много улаже у спорт, зато ме држе 

као мало воде на длану.'' Обрадовао сам се да те речи чујем од њега. 

Па зар има нешто лоше у томе што се улаже у спорт?  
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Понекад се запитам, око чудне коинциденције са прилично ретким 

презименом Крсмановић?.Старија сестра тетка Милене, Зора, моја 

мајка, удата је за Крсмановића, а сада се и тетка Милена удаде за 

човека истога презимена, које није тако често?. Сребреница је 

петнаестак километара удаљена од родног села мог оца. Вероватно су 

неки наши рођаци, Крсмановићи приликом миграција у прошлим 

вековима скренули ка Сребреници? 

 

Часлав је врло пријатељски настројен према нама. Док је  више година 

живео у Аустралији дружио се са Далматинцима. Због нечега је  

налазио, и то ми неколико пута рекао, да старији брат и ја личимо на 

Далматинце. Имао је обичај да изговара енглеску реч ”Бастард”, то му 

је била узречица. Волео је да се креће у друштву нас млађих, понекад 

би нам се придужио у Кнез Михајловој улици.  

 

Препознао сам да он не воли данашњицу. Стичем утисак да је пао под 

утицај политичке  емиграције у Аустралији?. Једном сам га запитао, 

одакле су његови Крсмановићи, претпостављајући да имају везе са 

нашим Крсмановићима?.  

 

Нисмо могли установити директне везе, али вероватно то датира од 

ранијих заједничких сеоба. 

 

23 децембар 1957 године. Марица Селград-Немица. 

 

У холу Дома синдиката се одржавају игранке.  

 

Марица је висока  смеђа девојка зеленкастих очију. Отпратих је после 

игранке Булеваром Револуције ка аутобусу, она станује негде код 

Цветкове пијаце. Показала ми је успут слику Граца. Марица је наша 

Немица, учтива и помало стидљива девојка. Због нечега је 

преплашена.  

 

4 јануар 1958 године. Тата један од најбољих дуванских стручњака 

у земљи. 

  

Док се Милић ( мој млађи брат, прим.аутора), и ја, одмарамо од 

неколико непроспаваних ноћи дочека Нове године, одлучио сам, да од 

позамашне суме коју сам зарадио свирајући са мојим оркестром на 

Дочеку нове године у Фабрици кугличних лежаја, највећи део задржим 
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за себе, а други мањи део да дам брату Милићу, нешто сестри Нади ( 

12 година), остатак родитељима.  

 

Мама рече:'' Не треба''.  

 

Тата је због нечега радостан, сјакти као да је у празничном 

расположењу, док  држи у рукама часопис ''Дуванске индустрије 

Југославије'' и показује нам списак најбољих дуванских стручњака у 

земљи. Тата је у самом врху. Он је врло вредан, дисциплинован, 

мотивисан, има огромно знање и искуство. Његовом рукопису се 

одувек дивим, има сређен, естетски крајње дотеран рукопис који одаје 

врло методичну и смирену особу. Док је мамин рукопис сасвим 

другачији, чим се погледа изгледа необично, слова иду у висину и у 

лево. Али су врло хармонична, једнака, и врло правилно поређана. 

Никад нисам могао да сазнам зашто мама тако пише?  

 

Рукописи мога млађег брата и мој су на неки начин међусобно слични, 

недефинисани и несређени. Није чудо, шта смо све претрпели? Бора ( 

старији  брат, прим.аутора) има изграђенији рукопис, слова су 

уреднија и лепше распоређена. Али ни изблиза као очев.  

 

Отац с' времена на време путује у западне земље, где уговара продају 

нашег дувана, понекад га виђам и са страним партнерима у Хотелу 

''Мажестик''. Требало је да допутује возом из Софије татин пословни 

пријатељ из Белгије господин Ван Мол. Он је Фламанац. Препознао 

сам да тата у Белгији више сарађује са Фламанцима, него ли са 

Валонцима. Тата је био тог дана због нечега спречен, и рекао је да ја 

уместо њега одем на железничку станицу и да сачекам господниа Ван 

Мола.  

 

Дође воз из Софије. Локомотиве више нису на угаљ, него на бензин, 

композиција воза иде глатко по шинама, као да плови, нема дима, 

жара. Из вагона полако искорача низ спуштене степенице човек 

осредњег раста, продорних црта лица, гледа у мене радознало и 

пријатељски, одмах сам га препознао и учтиво му се јавио. Он се 

насмеја благонаклоно. ''Идемо у Хотел ''Мажестик''. Узећемо такси'', 

рекох му учтиво узимајући у руке његова два луксузно дизајнирана 

кофера. Он неће ни да чује, хоће да оба понесе до изласка из 

железничке станице. На крају узесмо сваки по један кофер у руке. '' 

Овај воз је чудо, јури брзо'', као да се чуди да на Балкану има таквих 

возова. Такси крете узбрдо Балканском улицом, господин Ван Мол 
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провирује кроз стакло, чуди се као да се пењемо на Мон Блан:'' 

Стрмо'', показује руком вертикално. Белгија је равна земља, сетих се. 

 

Сталио слушам имена свакојаких страних државника: Ентони Идна, 

Никите Хрушчова, Хари Трумана, Рене Котија, Винстона Черчила,  

Шарла де Гола, Мао Це Тунга, Давида Бен Гуриона, Ким Ил Сунга, 

Насера лидера несврстаних, Нехруа, Сукарна, Хаиле Селасија, цара 

Јапана Хирохита, Де Гасперија, Салазара, Франка, Конрада Аденауера, 

Ајзенхаура.  

 

Име енглеског политичара Мак Милана памтим, јер се мој отац зове 

Милан. 

  

Напољу је хладно, тротоари се заледили, дува ледена кошава. Кренух у 

шетњу.   Београд, у првим новогодишњим данима, је увек препун 

пријатних узбуђења. На степеницама је мама разговарала са госпођом 

Хребељановић о опасној поледици, на којој се може зачас пасти и 

сломити нога, не дај боже кук, кичма, или повредити глава. Из стана 

поред нас се отворише врата, изађе строга  жена, супруга судије 

Милорадовића, када чу о чему разговарају, пожали се мами да  се наш 

сусед Н.. оклизнуо и сломио раме:'' Где се тај није пентрао, падао је са  

мостова, никад му ништа није било, а сада настрада, оклизну се на 

улици?''.  

 

Госпођа Хребељановић је посматрала пажљиво и учтиво, чека да 

заврши излагања, па јој тихим гласом прозбори:'' Оклизнути се на 

улици може бити кобно за старије људе и жене. Када идете по снегу 

или залеђеном, пазите нарочито да вам се очи не засузе, онда не 

видите, и лако се оклизнете, чим очи засузе, знајте да је ђаво однео 

шалу, узмите то као сигнал опасности?''. 

 

12. јануар 1958. године-Љуба Аксентијевић звани Жак. 

  

Љуба Аксентијевић је нераздвојни Милићев друг, он је такође студент 

економије, разликује се од осталих  другова по много чему, али и по 

томе што је политички активан; узгред, његова мајка је Францускиња. 

Он зна француски, “р” изговара као Французи. Покушава да ми 

објасни узроке продуженог студирања:” Боље је да студирају тако 

дуго, јер ако би редовно завршавали, био би велики притисак на радна 

места, а њих нема довољно, настале би социјалне тензије, то би могло 

створити озбиљне политичке проблеме.”   
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Не слажем се са њим: уместо продужених студија, било би боље 

обезбедити нова радна места, и све запослити, овако пропадају читаве 

генерације. 

  

Љуба ми предложи да лети за време распуста радим у студентским 

камповима на мору, саветује ми да се пријавим:“ Будеш цело лето 

бесплатно на мору, имаш стан, храну, добијеш и џепарац, помало 

радиш понешто, није напорно, купаш се, проводиш, упознајеш младе 

из целог света. Још ти се призна као да си био на радној акцији”.  

 

Ово ми зазвуча као врло примамљиво. Рекох родитељима. Они ме 

посаветоваше да то прихватим. 

 

31. јануар 1958. године. Американци лансирали први њихов 

сателит. 

 

Американци лансирају њихов сателит у космос, то обзнањује и 

штампа. 

 

1958 година. Течо Миладин и тетка Сека се договорили да купе 

кућу у Београду. 

  

Њихова два сина расту, треба да иду у школе и на факултете кад дође 

време за то. Течо Миладин има парохију у Козлуку, у Босни између 

Зворника и Бијељине. Долазио је у Београд да истражује погодну кућу. 

Замало да је купио једну кућу изнад Поште у Устаничкој улици. Ипак 

се одлучио за приземну кућу у оближњој Озренској улици број 13, 

близу Маринкове Баре. Кућа је лепа, у мирном крају, са зеленим 

пространим двориштем. Тетка Сека је са млађим сином Батом, 

учеником основне школе  дошла у Београд, а течо Миладин је остао до 

краја службе у Козлуку. Старији син Бобо се уписао у Средњу 

пољопривредну школу  у Бијељини. 

 

7 фебруар 1958 године.. Драго и  Рато Оклобџија о погибији 

фудбалера Манчестера. 

 

Њих двојица су били врло загонетни док су ми тврдили да су се петог 

фебруара скоро сударили са неколико фудбалера Манчестер Јунајтед, 

испред продавнице наочара ''Оптика'' на углу Сремске и Маршала Тита 

улице.  Како кажу, један од њих је пришао црнокосом играчу високом 

Шкоту и поздравио га на енглеском, пожелевши му сретан пут. 
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1 март 1953. године. Удеси у свету и 

земљи. 

 

Турски брод потонуо у Мраморном 

мору, три стотине мртвих. Стално удеси. 

А Бертранд  Расел лансира кампању за 

смањење нуклеарног оружја. 

 

 21 март 1958 године. Ђилас поносито шета Булеваром револуције. 

  

Булеваром револуције поред Пионирског парка, од улице Кнеза 

Милоша ка Тргу Маркса и Енгелса, из даљине се приближава повисока 

фигура кошчатог човека, који хода усправног тела, корача полако 

високо уздигнуте главе, тај човек је ухрањен, светло смеђ леп човек. 

''То је Милован Ђилас, изашао са робије'', чух шапат пролазника. 

Прође поред мене подигао поносно главу, никога не гледа.  

 

Наиђе професор Милановић, нестрпљив сам да му саопштим да сам 

малопре видео Милована Ђиласа у пролазу. '' Прође Милован Ђилас, 

добро изгледа, здрав, румен, повисок смеђ човек, иде, никога не 

гледа'', рекох. ''Они Ђиласа прогласише за ревизионисту, а баш он се 

изјаснио против ревизионистичког курса КПЈ и Јосипа Броза Тита'', 

одмахну руком професор Милановић, ''ту су ствари нејасне, Ђилас се 

такође изјаснио против резолуције Информбироа, чак је у вези тога 

комуницирао са руководиоцима Коминтерне, али његова оптужба да 

се у Југославији спроводи класна диференцијација, је управо на 

позицијама совјетског, или кинеског курса. Дакле, он није 

ревизиониста, него је противник ревизионизма''. 

  

3 Март  1958 године. Другови из краја. 

 

У крају, на углу Краљевића Марка и Карађорђеве, се окупљају млади 

из комшилука: врло снажни Црвени ( ово је Црвени из Сава Мале, а 

има и онај други Црвени са Дорћола, прим.аутора), чувен по тучама; са 

њима је често омањи, али набијени Јумба, ту је и Ћата ( Ћатић), и још 

један, коме не могу да запамтим име, јер је италијанско. Овај потоњи 

делује понекад као да је склон  тучама? .  

 

Ишли смо у биоскоп ''Космај'', где се давао филм ''Трамвај звани 

жеља'', у главној улози је Марлон Брандо. То је прилично стари филм. 

Кажу да се Марлон Брандо толико уживљава у улоге, да не може да се 
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ослободи играних ликова, новинари кажу да га то води понекад у 

праву кризу идентитета. Нестрпљив сам да чујем журнал, пре свега 

песму ''Уз друга нам Тита јуначкога сина''. Журнал бруји: ''Довршена 

друга етапа ХЕ Јабланица''. 

  

 Март 1958. године.Умро Ђојо Крсмановић 

  

Данас је умро од срца Ђојо, брат чика Љубе. Не могу да поверујем, па 

био је тако јак, здрав. Он је из године у годину све више побољевао и 

копнио. Баба Драгиња ми је једном приликом испричала да је Ђојо још 

када је био у четницима оболео од срца. ''Ђојо је био у четницима, а 

чика Љубо партизан, како то''', запитах бабу Драгињу. '' Ђоју отерали 

четници на силу'', она кратко одговори. 

 

Ову трагичну вест нам је телефоном јавила, јецајући, тетка Јованка, 

супруга чика Љубе. Дођох у њихов стан у улици Милоша Поцерца, 

тамо испод Генералштаба ка Железничкој станици, да изјавим 

саучешће. Ђојо је умро врло млад, имао је само 33 године. Оставио је 

иза себе супругу и три сина.  

 

Иако је мени лично боље, дубоко у себи осећам трагику ових времена 

која однесоше изненадно, и неумитно, блиског сродника. Једва 

уздржавам сузе, све се накупило, због Ђоје, због свега. 

 

2 април 1958 године. Западна штампа хвали СФР Југославију и 

Тита. 

  

Читам новине у страним  читаоницама, кажу: да је у Југославији 

заведено самоуправљање, најдемократскији систем у свету, да је Тито 

борац за слободу и демократију, узор свету, Југославија је мост између 

Истока и Запада, фактор мира и мирољубиве коегзистенције. Западни 

новинари тврде да Југославија добија значајне западне кредите, да би 

ојачала економски и да би могла да се демократизује. 

  

Никако ми није јасно ово политичко двојство. Званично смо уз Запад, 

добијамо свакодневне похвале Запада, а овамо на сваком кораку 

скривена пропаганда против Запада?. Неки данас критикују ( 

незванично) Америку што је лансирала најновији сателит ''Експлорер 

3' ?'.  

 

О чему се ту ради? Запад очигледно симпатише и, подржава 

Југославију. Вероватно да би је држао ван утицаја СССР-а? Али зашто 
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Запад овде не унапреди демократију и људска права? Тако би  

најлакше нашу земљу одвојио од совјетског утицаја?.  

 

Наведене похвале југословенском моделу у много чему су претеране, 

нетачне, мени то није тешко да препознам..  

 

Април  1958 године. Игранка у Студентској мензи КОД ТРИ 

КОСТУРА. 

  

Између парова који играју, бахато је се пробија младић плаве, скоро 

беле косе,  средњег раста, али врло снажне грађе, изгледа тврд као 

камен. То је чувени каскадер звани Бата Камени, познат је као 

кавгаџија. Упути се право ка мени гледајући ме претећи. Гурну ме 

руком, прекиде ме у игри са једном девојком. Стаде пред мене спреман 

на тучу, бацајући опушак на под, јетко ми рече:” Подигни!”. Неко  ми 

прошапута:” Играш са Батином сестром!”. Одмах сам схватио да би 

препирање са њим могло да се изроди у тучу, па се по девизи 

паметнији попушта  сагох , дигох опушак, и пружих му га са речима: 

”Изволи!” Он се окрете и  оде.  

 

3 април 1958 године. Београдска штрафта. 

  

Кнез Михајлова популарна ''Штрафта'', чувени београдски корзо, увек 

је у свако доба године, чак и по цичи зими, препуна младих и 

раздраганих људи. Поготову у пролеће. Поново се сетих  како је 

добила име: када су 1952. године због повећаног броја возила у Кнез 

Михајловој направили штрафтасти пешачки прелаз испред Руског 

цара, постала је ''Штрафта''. Од тада, ми ђаци Прве мушке гимназије 

кажемо:” Вечерас на штрафти!” 

  

Тротоаром Кнез Михајлове улице од Калемегдана трчи гласно се 

смејући неколико високих  делија, свако на својим леђима носи свога 

друга, док јаросно трче, гурали су мирне пролазнике у страну, цело 

време врло гласно  подригујући из дубине стомака, као да некога 

изазивају?. Један ми протрчавајући поред мене подригну иазазивачки 

право у лице.  
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Сви су се пред њима склањали 

преплашени. Нико не сме ни 

да писне, то су познате 

силеџије. Милиционери су 

се правили да их не виде. 

Говорило се за њих '' Агише''.  

Видох Ратимира Оклобџију, трчи 

поред њих, више каска са стране,  

као неки водник поред свога 

вода. Данас  ми  баш рече  да је опет негде у Крњачи  ухватио на некој 

сеоској игранци опасне табаџије које одавно траже,  због чега је био 

похваљен од свога шефа у полицији.  

  

Кад дођоше до почетка Кнез Михајлове код Руског цара, хукнувши 

спустише своје терете на земљу, а они што су били на њиховим леђима 

почеше да се отресају као паунови.  

 

Драго закорачи неколико корака, стаде насред улице, и дижући у вис 

средњи прст десне шаке показујући покрете који одају нешто 

непристојно, проговори дрско и цинично једном од снуждених 

скрушених младића, који баш тада беше у пролазу:" Водили смо ти 

ноћас чамцем Мару на Аду Циганлију, била је редаљка, Мара ти је 

пукла, свих седам смо се изређали!” Један други се закикота, улица је 

одзвањала:” Је ли то она Мара, кћерка онога адвоката што брани 

буржује?"   

 

Да, сетих је се,  њен отац је познати адвокат.  

  

На моје очи су недавно на игранци у Другој женској гимназији  у ВЦ-у 

претукли до крви мог школског друга Стефана, само  зато што је носио 

лептир машну, псујући му мајку буржујску. Нико их није хапсио, нити 

ометао.  

 

А ако се коров не посече, он буја, и затрпа башту, све упропасти. Знам 

то. Како то не знају они који треба да знају?. Па они су хулигани?. 

  

Наједном се пронесе вест да од Руског цара иде група странаца.  

  

Истога момента штрафтом према Тргу Републике одјури  група 

стаситих дугајлија, међу њима и они плавокоси, толико су били 

високи, као да су били на штулама. Сазнадох да су спазили  групу 
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плавокосих странаца, Скандинаваца, и пркосно прошли поред њих, за 

главу и по виши од њих,  плављи од њих,  гледајући их сво време 

надмоћно и изазивачки. 

  

Неки од њих су били велики русофили и словенофили, волели су Русе 

изнад свега. Ту не би могло бити ништа лоше, словенска солидарност? 

Али они наводни словенофили, наводно воле свој народ, поносни су на 

њега, а овамо штете на сваком кораку? Уколико воле Словене, онда то 

треба да  докажу добрим делима према њима?. А не обратно. Поврх 

свега неки од њих се осећају тајно подржавани од Руса, сами ми 

рекоше једном, а онда би охрабрени постајали још бахатији, још веће 

силеџије.  

  

Био сам у неколико наврата са њима када су сретали неке руске 

делегације. Они су доводили  њима неке наше плаве, са плавим очима, 

говорећи Русима поносно да смо ми Словени, плави као и они, да смо 

Православци, да имамо сличан језик, да смо иста раса, исти дух.  

 

Једном један Рус рече Ратимиру Оклобџији:” Ама, ипак видим да су 

већина Југословена смеђи, има подоста и црнокосих?”. Ратимир 

забринуто узврати:” То само тако изгледа увече, или кад је тамно, 

погледајте њихове очи, видећете да су већини светле, црна боја 

прекрива плаву, овде су се Словени вековима мешали.”  Повуче Руса у 

страну ка Теразијама испред Хотела “Москва” да посматрају боју 

очију пролазника. Каква коинициденција, одједном почеше да наилазе 

све неки плави, плавооки, Ратимир је сав сијао од задовољства.  

 

”Нас полицајце понижавају, био сам на стажу у појединим страним 

полицијама, најгори су Белгијанци и Швајцарци, тамо сам доживео 

највеће провокације. Хоћемо у једну државу са СССР, да будемо 

република СССР-а, доста понижавања!”  

 

Али Рус није био нимало задовољан:” Не може то тако, то би био 

словенски расизам, а у СССР-у има много несловенских народа, имамо 

пријатеље Кинезе, Арапе, Индијце, итд, ако се окренемо само 

Словенима, онда ћемо у изолацију?”. Ипак на крају Рус загрли срдачно 

Ратимира, тапшући га по раменима изговарајући, учини ми се са 

сузним очима:” Баћушка!” 

  

Ратимир ми се једном пијан похвали, позва ме на руски шлеп, тамо сам 

упознао групу руских лађара, рече ми победнички да је у вези са 

братском руском полицијом, да заједно јуре западне шпијуне. “А 
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понешто се и заради”, показа ми руком на торбу пуну скупоцених пића 

и кавијара. ”Има и других послића, да ти не причам?”, Ратимир је се 

посебно осећао свемоћан због ове ”руске везе”. 

  

Почињем да схватам зашто је Ратимир послао плавокосе дугајлије: да 

туњавим западњацима, странцима, покажу супериорност плаве 

словенске расе. 

  

Иако су најобичнији хулигани-криминалци, они су на неки конфузан 

начин поносни на свој народ. Они су особе ниске свести, ноторне 

незналице, на неки њихов начин су поносни на свој народ? А овамо су 

ипак истинске штеточине?  

 

Није ми било јасно зашто њих милиција и власт толеришу? Вероватно 

обављају неке прљаве задатке за њих?. Зар им треба за узврат 

дозволити да се овако вандалски понашају? Ако већ сарађују тајно са 

Русима зарад патриотских идеала, није ми јасно зашто онда шверцују?  

Сви су лепо обучени, пуни новца.  

  

Југославија је званично са Западом. А незванично овако? Нешто овде 

шкрипи?.  

  

Сретао сам на штрафти, у Паласу, у Мажестику, моје познанике 

Стефана Марковића и Уроша Милићевића, који су пријатељи 

француског глумца Алена Делона, који ових дана снима 

копродукциони филм у Југославији; у близини видех и познатог 

каскадера Бату Каменог са којим сам имао описану недавну неугодну 

епизоду на игранци ''Код три костура'', када је захтевао да подигнем 

опушак са пода. 

 

Ту је често и познати Црвени. Била је незаборавна његова туча са 

чувеним Бором Главоњом  са Душановца на игранци код "Металца", 

Теразије број 5 у подруму. Није баш добро прошао у тучи испред 

Народног позоришта са Данилом Црногорцом, није лако било ни са 

снажним жутокосим Церовићем  из Савске улице. 

  

Зуцкало се, и знало, није била никаква тајна,  да је плави лепотан 

Драго, тајни љубавник љубавнице дипломате ривалске капиталистичке 

државе. Уједно је успео да заведе жену једног западног новинара који 

је оштро критиковао Југославију. Убацио се код лаковерног новинара 

да му кречи стан и врши поправке. Овај је често био отсутан, његова 
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жена је због тога била незадовољна, а Драго, мушкарчина јој разбио 

брачну монотонију.  

 

Обавештајац Драго је био специјализован да заводи ћерке и супруге 

реакционара и буржуја, хвалио се  у најужем кругу агиша:" Ама оне се 

саме  попну и без јохимбина, нема поштене жене, све су ти оне курве, 

откако радим у полицији све сам видео, нема ниједне поштене". Неко 

му рече:" А мушкарци, мислиш да су бољи?". Драго  јетко одговори:" 

Друго су мушкарци а друго су жене, што мушкарац има више рецки, 

расте му цена, а код жена обратно, ако више пута рашири ноге, сви је 

онда зову курва!"   

 

Таква Драгина завођења су прослављана као победа над трулим 

Западом, причали су победнички за кафанским столовима:“ Тај 

западни шоња нас блати, нама овде жели да продаје муда за бубреге, а 

она његова дудла  Драги …”. 

  

Кнез Михајловом јуре две веспе, на једној седи Ратимир, обгрлио око 

струка једну девојку, на другој је сам Драго. Сви се окрећу за њима. 

Веспу данас има само мали круг Београђана, оних добро стојећих. У ту 

групу привилегованих спадају и Ратимир и Драго. Видео сам како 

долазе до новца! 

 

18 април 1958 године. У свемиру се распао совјетски сателит 

''СПУТЊИК 2''. 

 

О чему се ради? Да нија саботажа? Како? 

 

1958 година. Умро деда Велизар ( рођен 1885 године). 

  

Деда Велизар је био генетски предодређен да живи сто година-увек 

сам то мислио посматрајући колико је он природно виталан. Иако није 

завршио школе, он уме да води врло здрав живот. Радио је по цео дан 

на чистом ваздуху и сунцу тежачке напорне послове, али никад није 

претеривао, имао је обичај да мало отспава пре подне, а онда и по 

подне, када му то дозвољавају обавезе. Сваки дан је са прозора узимао 

карлицу са свеже скуваним млеком, где  је баба Бојка  скинула са 

шпорета да се охлади, помакао би стврднути кајмак, појео мало 

кајмака, а онда би нагнуо и напио се топлог млека. Волио је да попије 

ракије понекад,  сишао би у подрум где су била бурад, узео натегу и 

завукао је у буре. Али је у алкохолу био  умерен, ретко када да је био 

загрејан, поготову не пијан?. Пушио је од малих ногу-и то знам. То му 
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је била мана. Водио је рачуна о исхрани, јео је поврће, 

суво месо, сир, кајмак, јаја и свако вече сланину са 

белим луком.  

  

Деда Велизар Крсмановић 

 

Био је здрав, како се то каже, као дрен. Само једном у 

животу је био болестан, и то од запаљења плућа, док је био на 

Солунском фронту. Али се брзо опоравио. Рањавање динамитом кад је 

изгубио прсте на десној руци, није нимало оштетило  његово здравље 

и физичку кондицију. 

  

Никад није био код лекара, нити зубара, никад није обављао било 

какве лабораторијске или било које друге прегледе и анализе.  

 

Није хтео да чује за лекаре. То је била његова истинска фобија. 

  

Болест га је оборила изненада. Негде на некој киши, можда на промаји, 

назебе, доби опет запаљење плућа, као када је био на Солунском 

фронту. Наговарали су га да иде лекару, неће ни да чује. Болест узе 

маха, појави се вода у плућима, хоће да га угуши. Морао је да 

прихвати да буде пребачен у љубовијску болницу. У овој болници је и 

умро. Деди је олакшала смрт помисао на сина и на четворо унучади.  

 

Пред смрт га је посетио Боро, који се спремао да оде за Брисел. 

 

1958 година. Журнал, лепа револуционарна песма. 

  

Биоскоп  је и даље моја омиљена забава. Филм је врло важан, али је за 

мене и даље врло узбудљиво да увек, пре филма, чујем журнал вести, 

да пре журнала чим се угаси светло засвира  омиљена револуционарна 

песма. Ова песма одавно у мени повезује прошлост и садашњост, 

подсећа на песму из детињства “Друг нам  Тито борац за слободу, води 

народ свој”, која изазива  екстазу.  

 

Одјекну  глас Ђорђа Марјановића и песма ”Романа”, кога намах 

замени весели Доменико Модуњо ” Марина, Марина, Марина!”  

 

Чини ми се да долазе нека нова времена, скоро да потпуно нестаје 

револуционарни занос. Нема више оних правих револуционарних 

песама, али има још увек ова за време журнала. Та песма је тако 

носталгична. 
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19 април 1958 године. Бодуен, Краљ Белгије, званично прогласио 

отварање Светске изложбе у Бриселу.  

 

Школски друг Бора Мирковић ме је сусрео пре пар недеља на улици, 

приђе ми срдачно, замоли да му дам Борин ( Бора сада живи у Брислу, 

где је у браку са Андре Деде Димонсо, прим.аутора) телефон у 

Бриселу, жели да га тамо сусретне. Каже да ће бити запослен као 

дежурни на нашем штанду на Светској изложби у Бриселу. Он је 

погодна личност за ту улогу, наочит је и образован, зна стране језике, 

политички је врло поуздан.  

 

Брата Бору и Андре је у Бриселу такође посетила  Борјанка 

Кастратовић, сестра Страхиње Кастратовића. Она ми је једном 

испричала да познаје шаховског велемајстора Матановића који је 

велико име у нашем шаху. 

  

20 јуни 1958 године. Необични међународни политички догађаји. 

 

Совјетски Савез не посустаје, напротив као да је добио крила, лансира 

''СПУТЊИК 3''. Закувава се на шаховској политичкој табли са 

Мађарском, обешен је Имре Нађ. Занимљиво је да Београд не придаје 

иоле значајнију пажњу избору великог антифашисте Де Гола на чело 

Француске?. Сазнао сам и разлог: подржавао је Дражу Михајловића, о 

Титу није мислио најбоље. 

  

10  јули 1958 године. Породица Миће Тадића. 

 

У писму Бора нам јавља да се дружи са Мићом Тадићем, сродником 

чика Чеде Јовичића. Сазнадосмо да је Мићин отац из Дрлача код 

Љубовије, дакле земљак.  

 

Добих од Боре задатак да посетим Мићину породицу у Београду. 

Сретох Милку, Мићину сестру, она је бледа и изражено црнокоса, има 

велике модре подочњаке, сличних је година као и ја. Први утисак који 

сам стекао чим сам је видео, је да је тужна, изгледа да је у свакојаким 

неприликама?. Сазнао сам да јој је мајка умрла прошле године са 44 

године старости. ''Мића је затражио политички азил у Белгији'', 

промрмља нервозно. Милка је узнемирена, жали се, врло је забринута 

да неки моћни људи хоће да им отму њихов породични стан. 
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11 јули 1958 године. Чика Васо Крсмановић у Узовници. 

  

Заустави се на Ушћу “пошта”, тако су звали камион који превози  

путнике из правца Шапца и Лознице ка Љубовији и Ужицу. Када се 

слегну сивкастобели облак прашине, тек онда путници подигоше 

цираду на задњем делу камиона, да би тако могли изаћи из 

унутрашњости  теретног возила  претвореног у сврхе превоза путника.. 

 

Унутра се видеше клупе поређане у круг са стране, и један ред 

седишта у средини. Из камиона журно сиђе низ металне иастурене 

степенице младић, види се да му је позлило од вожње, стаде поред 

пута у зелени густиш и исповраћа се. Онда се из црниле утробе 

акмиона појави чика Васо, повисок и маркантан, накострешиле му се 

велике  густе црне обрве, силази полако низ степенице  полако се 

савијајући , а онда се окрете ка унутрашњости возила, пружајући руку 

насмејаној шипарици, скоро задевојченој, која скочи весело на 

прашњав пут и одмах отрча ка ивици пута, стаде у месту као укопана 

загледајући се као опчињена у зелену Дрину и околна сура брда. Утом  

из камиона поче да силази  средовечна, још увек  привлачна жена, 

истури кокетно ногу низ степенике, сиђе на тло полагано се 

придржавајући за чика Васу.  

 

Кретоше сво троје пешке са коферима, оближњој кући чика Васиног 

брата Ђоје. Девојка цело време брза испред њих и гледа задивљено у 

зелене матице, диже поглед као зеленим крошњама високе тополе 

изнад реке, онда обори очи у велике рибе у плићаку. ''Ено роде'' 

узвикну весело трчећи путем испред њих двоје.  Знао сам да се 

унапред радовала чарима купања у овој необичној реци и њој 

непознатом крају.  

 

Чика Васо је прво био професор, а онда директор Средње грађевинске 

школе у Београду. Стекао је неизмерно поштовање у  своме родном 

крају, јер је многима помогао да се упишу у његову, или неку другу 

београдску школу, или на студије, да добију места у интернату, право 

на  стипендију, или да  се запосле.  “Васо Крсмановић је многе из 

нашег краја извео на пут”, причало се широм целе Азбуковице.  

 

Није имао среће у првом браку, развео се од супруге професорке Анке, 

са којом има кћерку Миру. Нема драге рођакице Мире и њене маме 

тетка Анке већ неколико година у Узовници, виђао сам  их прошлих 

година на плажи на Дрини, на шумовитом дринском острву 

Крсмановића Чагељу, наспрам засеока Крсмановића.  
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Како ми рече Душанка, нова супруга чика Васе се зове  Јелица, и 

професор је језика у некој београдској средњој школи. Неко рече:'' 

Када се Васо вратио из немачког заробљеништва, оде право у Банат, у 

Ботош, својој  жени Анки, а Анка љута к`о рис, јер су њеном оцу 

одузели осамдесет хектара, каже Васи она – Што си се вратио, вратиле 

се само комуњаре''. 

  

Док смо се купали  на Ушћу Грачанице у Дрину, наиђе Крсман 

Крсмановић, близак рођак оца ( видети том 1). У друштву је са  

бахатим човеком који уображено и дрско гледа у присутне, као да су 

му посилни, чух да је то важна личност, како кажу у Узовници 

дрматор, он је управник Поште у Лозници. Крсман, сувоњав, али 

жилав, са лицем професора, само би поскакивао око њега, али запазих 

са задовољством да Крсман никако није губио своје достојанство.  

 

Управник поште је страстан  риболовац, дошапну ми Крсман. Крсман 

је припремио динамит, иако је то забрањено. Али нико и не хаје за то, 

ту је локални моћник, њему је све дозвољено. Крсман узе цео један 

хлеб, поче да га дроби и баца у вир где се улива речица Грачаница у 

Дрину, да тако намами рибе. Зна Крсман, мештанин,  да ту има доста 

риба, не само ситнијих него и крупнијих, долазе ту да хватају све оно 

што из брда доноси речица Грачаница.  

 

Узе динамит у руке, ја побегох брже боље што даље могу. Од како је 

деди Велизару динамит експлодирао у руци и осакатио му леву шаку, 

чим чујем реч динамит, бежим, такорећи, главом без обзира. Управник 

поште забленут стоји поред њега укочен. Баш је неопрезан, помислих. 

Управник, а не познаје Дрину и ћуд експлозива? Утеши ме што знам 

да је Крсман врло смирен и што год да ради, то ради савесно и 

темељито.  

 

Крсман кресну динамит и баци га, зачу се потмула подводна нејака 

експлозија пригушена водом, подиже се млаз воде у вис као мали 

изненадни гејзир што га изнедри Дрина. Површина реке се у трену 

забели стомацима ошамућених или већ мртвих риба. Видех рибе кроз 

бистру зеленкасту воду изокренуте на дубоком дну вира. Крсман 

главом снажно зарони, повуче остатак тела под воду, отворио широм 

очи и гледа у води. Он је човек са Дрине, видим га кроз прозирну воду 

како рони брзо до дна као гњурац, изрони би повремено и бацао рибе 

на песковиту обалу. Управник Поште је за то време стојао на обали, 

ништа не радећи, он је чекао да Крсман повади све мртве рибе. Крсман 
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када заврши посао под водом се испе на песковиту обалу, и брзо поче 

да купи рибе, напуни зачас једну осредњу корпу. 

 

Јули 1958 године. У Студентском граду са Мирчетом Божовићем. 

 

Мирчета је популаран у Студентском граду, студенткиње га из шале 

зову ''Техниколор''. Једна од њих ми је објаснила, док су нас 

угошћавале у њиховој скромној студентској соби кафом и домаћом 

штрудлом са маком, да су му дале тај оригинални надимак из 

милоште: због јарких боја поједних делова његове одеће.  

 

Са нама је и свршени студент архитектуре, неколико година старији од 

нас,  велики заводник, ја сам га прозвао ''Свети Петар'', баш се вратио 

из Америке препун свакојаких врло занимљивих прича.  

 

Ту се нађе даља рођака Љубинка Мартиновић. Она има другарицу која 

је такође из Црне Горе. Црногорке умеју понекад бити расне као и 

мушкарци Црногорци, али ова њена  светлосмеђа другарица је 

насупрот томе, оличење нежности и умиљатости. У соби са њима је 

лепа нежна Дубровчанка препуна женствености, она има незаборавну 

љубав, студента из Обреновца, спомињала ми је романтичне састанке 

са њим на три моста у Обреновцу. Усхићује ме колико је та љубав 

узвишена и дубока, а Дубровник и Обреновац су толико различити. 

 

12 јули 1958 године. Лепи пилот Цвико, опеван у зворничком 

крају:'' ПИЛОТ ЦВИКА ЛЕПШИ ОД БЕН КВИКА''. 

 

Цвико, или Цвика, како ко воли да изговара, у Београду кажу ''Цвика'', 

у Зворнику,  ''Цвико'', је брат тече Раде Кљајића из Зворника, чија је 

супруга Љуба Кљајић из Братунца,  блиска мамина сродница. Он је 

прилично старији од мене, по занимању је пилот.  

 

Када сам га први пут видео, предамном је стајао висок, мужеван, врло 

складно грађен грмаљ, плавушан са префињеним лицем холивудског 

лепотана. Одмах помислих: изузетно атрактиван мушкарац. Не могу да 

одвојим очи од њега.  

 

Он од тада воли да се дружи са мном  на штрафти., плава људина, 

Србин, а понаша се као Италијан, почиње да разговора са непознатим  

шетачицама, где год му се укаже прилика одмах им се удвара, даје 

комплименте, добацује им?. Из искуства знам да се девојке према 

таквим нападним удварачима обично односе одбојно, понекад их заспу 
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увредама, али нисам запазио ниједну од многих младих жена којима се 

Цвико тако обраћао, да га је одбила, чак и најмањим гестом, или 

изразом лица, или речју. Напротив, све су се смејале, или смешкале 

задовољно, видео сам да им је то било забавно. 

 

Да, заборавих да испричам, Цвико је крајем рата у Лозници доживео 

трагедију, изгубио је рођеног брата партизана, кажу, био је још 

згоднији од Цвике. Дошао његов брат са његовим партизанским 

одредом преко Дрине са Мајевице у Србију, у Лозницу, на Мајевици 

су водили жестоке даноноћне борбе са Немцима и усташама, а рат је 

велика мука; од вишегодишњих свакодневних борби, рањавања, смрти 

и свакојаких ужаса, многи изгубе разум, или постану звери. Цвикин 

брат се споречка због џемпера са саборцем из одреда на цветној 

ливади изнад Лознице, свиде му се бели џемпер од вуне,  баш је 

замишљао како ће му пред девојкама лепо стајати на снажним 

плећима, онај други ван себе од беса извади револвер и уби га на лицу 

места. Убицу одмах ухапсише и свезаше  

( Касније су установили да је убиство починио у стању душевног 

растројства, прим.аутора). 

 

Већ поодавно знам да се власт поноси нашим наочитим људима. 

Можда су Цвику управо изабрали да буде пилот. због његовог изгледа, 

а он је и мудар и врло способан. Замишљао сам повремено Цвику како 

оставља копилоту инструменте у авиону, и излази да се прошета међу 

путницима. Видео сам га, како самоуверено, уздигнуте главе, корача 

кроз летилицу која је међу облацима, док га сви они у авиону који се 

плаше висина  гледају охрабрени, а сјактаве очи задивљених жена 

уперене у Цвику као рефлектори. 

 

Да, то је тако. Испада да овај поредак воли своје људе и свој народ, да 

се ваљаним појединцима, као што је Цвико, дичи и поноси.? То само 

тако изгледа. Поносе се Цвиком, а многе друге киње неосновано?  

 

12  јули 1958 године. Суседи у згради. 

 

У згради изнад дворишта ка Сави станује изразито црномањаста Цица, 

она је пореклом из Рогачице, између Љубовије и Бајине Баште, њени 

су се одселили негде код Ваљева.  

 

До наших врата станује породица Станић, они су Црногорци. На 

спрату ниже је стан породице судије Милорадовића. 
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16 Јули 1958 године. Гробаров у кафани Под Липом. 

  

Одавно жарко желим да частим Јакова Гробарова, да га добро 

нахраним, стално мислим на то, али немам новца. Зарадих данас по 

подне нешто новца, свирао сам са оркестром матине у суседној Месној 

заједници у улици Браће Југовића. После свирке кренух ка кафаници 

''Под липом'', да га тамо потражим, јер он често тамо седи доле у 

задимљеном подруму, изваљен комотно на дрвеним излизаним 

клупама, као да је у своме стану. Јакова познају сви конобари и 

шефови сала, он у такорећи у свакој кафани увек има неко своје 

друштво.  

 

Овде су такорећи једна до друге три познате кафане које чине чувени 

''Бермудски троугао'': Под липом, Шуматовац и Грмеч. Гробаров је 

обично ту негде на тим релацијама. Знам да је без прихода и без стана, 

преживљава тако што му понеко понешто да, плати му тањир 

пребранца или сарме, наручи му флашу пива. А где спава? То само Бог 

зна, где стигне, прими га неко од познаника у неки ћошак, одведе га 

подрум где има неки стари иструлели кауч, баш поред дебеле цеви 

радијатора. Јаков је пресретан, нема хладноће за њега ове зиме. Или га 

сместе негде на таваницу где га на давно одбаченом кревету 

поломљених ногара на коме са њим ноћу маучу мачке, ушушкају 

преко главе у старе перјане јастуке, гњиле јоргане и ћебад, он је 

задовољан. Понекад би га смештали у топли  ходник. Боље него 

напољу. Смрзава се понекад и гладује. А није клонуо! Тај  је чврст, 

држи се. Он је боем, анархиста, бунтовник. Нешто му даје снагу да 

истраје, тај никад не губи наду?. 

 

Јаков је необична личност, мене одувек занима ко је он, одакле је, шта 

је по струци, има ли некога од породице? Зашто је такав, зашто се 

препустио и утонуо у такав пасји живот, да ли је нешто у њему 

препукло, или је због некога и нечега претворен у скитницу и 

клошара? Никад нисам помислио да је Јаков клошар, као толики 

други, иако тако понекад изгледа. Он је другачији, носи неку своју 

тајну,  има он неку своју дубину, али не успева да се оствари. Зашто?  

Има нешто што га спречава? Шта? Ко?  

 

Увек када би ме видео, јавио би ми се, очигледно гладан, скоро увек је 

се гегао полупијан.  

 

''Је ли Гробаров твоје право презиме?'', запитах га враголасто једном 

док је јео порцију сарме којом сам га частио. '' Не, моје право презиме 
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је другачије, ја сам Херцеговац''. Ово ми не одговори клошар, него 

отресит и мудар човек. Просто се тргнух од овог сазнања.  

 

О Херцеговцима имам најбоље мишљење, радознао сам да више 

сазнам о њему?. Он ми изрецитова неколико његових песама. Колико 

он по свом спољашњем немарном изгледу делује клошарски, толико 

његове песме личе на аристократу духа. То ме још више подстакну да 

истражујем ко је овај загонетни човек? 

 

Сиђох у подрум кафане ''Под липом'', одлучан да сретнем Јакова, и да 

му платим јело и пиће? Обрадовах се, он је ту, Јаков ме назре кроз 

облак дима, и одмах узвикну радосно моје име. Наручих му са великим 

задовољством тањир пребранца са хлебом, купус салатом  и пивом. 

Јаков данас делује уморно, бледо и болесно. Нешто га је мучило, он 

због нечега страшно пати?. Па због тога заборав налази у кафанама и 

пићу, живи од данас до сутра.  

 

''На, узми ово, читај'', тутну ми у руке неколико његових песама на 

брзину исписаних на исцепљеним страницама нечијег џепног нотеса. 

Читам још једном пријатно изненађен. Песме су лепе, он има мисаону 

дубину, али га нешто изнутра гута и прождире?. У његовим песмама 

налазим луцидност, што је у супротности са мојом годинама 

увреженом представом о њему. Увиђам да сам био пребрз у процени.  

 

Гробаров је омиљен код београдских боема, скитница, проститутки, 

песника, сањара, келнера. Запазих да га благонаклоно гледају и 

новинари, виђао сам га у друштву појединих чланова Удружења 

књижевника, и појединих врло угледних интелектуалаца. 

  

Јаков је умео загрејан чашицом да врло оштро критикује режим, али га 

нико никад није узимао сувише озбиљно. Неке жене, које га нису 

довољно познавале би се само стресле од страха када би он увредљиво 

споменуо неког високог руководиоца. Друге би се пак гласно 

полушаљиво закашљале, махнувши нехајно руком:'' Ама, мани Јакова! 

'' 

  

Ипак сам једном у кафани “Гргеч” чуо, високог рмпалију агента Драгу, 

друга Ратимира Оклобџије:” Није тај мастиљар баш тако безазлен као 

што изгледа, 'просипа ли тај сирће просипа по бурдељима, где год 

макне!”. 
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Јаков саже главу, поједе тањир пасуља дубоко уживајући, док је гризао 

са задовољством хлеб, повремено би пио пива из чаше. Зачудо не 

мљацка, отмено преврће храну у устима као Жан Габен. 

 

За истим столом са Јаковом седи високи и кошчати Војкан Друмски, 

он је  шумадијска људина, рече ми  једном, чини ми се, да је из 

Аранђеловца,  да је тамо имао неке проблеме, па је избегао у Београд. 

Друмски се распричао са девојком  дугачке разабрушене црне косе, 

која делује као да је, од мушкараца размажена, предражесна шипарица, 

изненадих се њеним изненађујуће луцидним изразом лица?.  

 

А она обрадована што је сви гледају, скочи на дрвену клупу и 

обавијајући у брзом потезу бујну црну косу око главе, страсно запева:'' 

Девојко мала, песмо мога града, што си ми дала срце пуно сна, ко што 

се сетих кишу да ти купим, и облак млади под којим стојим ја''.  То је 

мелодија коју пева Ђуза Стојиљковић у  филму ''Љубав и мода''.  

 

''Лепо певаш, настави'', рече неко од присутних. Сетих се ове необичне 

девојке, сретао сам је у полутами на Трећој галерији Народног 

позоришта. 

 

Дискутантни наставише да бистре политику.  

 

Јаков поче да отсутно мрмља присутним брадоњама за дугачким 

столом у подруму кафане ПОД ЛИПОМ, што се претвори у његов 

монолог. Питам се да ли га неко слуша шта говори?  

 

Знам их све одавно. То су људи у проблемима, очекују саговорнике да 

им се изјадају,  јер немају коме другоме, нико неће да их слуша. Ја сам 

то пре извесног времена схватио као вид  психотерапије. Зато када 

нађу саговорника спремног да их саслуша, или се прави да их слуша, 

почињали би своју бескрајну причу.  

 

Међутим, проблем је често управо у томе, што би се обично сретало 

неколико њих сличних, сви би они били жељни исповедања? Тада 

обично настају дуги монолози, уместо дијалога, једва се чека да неко 

заврши реч, скоро нико никога не слуша шта говори, онда на крају 

настане отимање за реч. То се понавља такорећи унедоглед; у 

кафанском диму увек иста прича. Свако прича за себе, скоро да нико 

никог не слуша. 
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Први поче Јаков:” Милан Недић није квислинг, него српска мајка, да 

су њега слушали 1941 године за време окупације, не би било 

милионских српских жртава. Он је антички херој, довео је у питање 

свој углед, ставио га на коцку, да би спасио свој род. Недић је, брацо,  

знао  да сви помажу партизане, отворено, или тајно, да хоће да их 

устоличе овде, да ће Немци бити и отићи, а да ће комунисти остати 

овде и све нас уништити”.  

 

“Мани се Јакове, ђе је Недић српска мајка, па он је био немачки 

намесник Србије”, прекиде га Нешко Пљевљак, колега са факултета. 

“Чекај, чекај!”, прену се Јаков гледајући топло Нешка, он препознаје 

да су исте горе лист, Јаков воли динарце, лако их препозна по 

нагласку, изразу лица и стасу:  ” Недић се свесно жртвовао, није повео 

свој народ за рачун Стаљина и Черчила “  “Не будали, па Стаљин и 

Черчил су се борили заједно са Титом против нациста, партизани су 

овде блокирали бројне немачке дивизије, да Црвена армија сломи 

кичму Хитлеру”, осу као осица Нешко.  

 

Слушам ову острашћену политичку расправу, мада ме то не занима 

посебно, стално мислим да шмугнем да у Балкану гледам филм 

''Грађанин Кејн'' у коме игра Орсон Велс. 

 

 “Камо среће да 27 марта 1941 године нисмо изговорили БОЉЕ РАТ 

НЕГО ПАКТ, БОЉЕ ГРОБ НЕГО РОБ, не би било два милиона 

српских жртава у рату, не би било братоубилаштва, а рат би прошао, 

дошли би савезници, и ослободили нас, а овамо ми испали поносни, а 

страдали”. Јаков већ уморан преплиће језиком, скоро да нема снаге да 

говори, повремено задрема, глава му само нагло клоне на кафански 

сто, чу се благ туп удар главом у сто. Јаков се нагло и енергично трже, 

усправи главу, поче да говори себи у недра, скоро да више не може да 

изговара речи разговетно.  

 

Девојци се замутише очи, уковрнуше се страсно, она устаде, сви 

престадоше да слушају Јакова и Нешка, очигледно да јој јако прија 

што су сви упрли очи у њу, нарочито мушкарци, она као естрадна 

звезда размахну рукама, као да је на позорници, зањиха се куковима у 

ритму шоте:'' Шоте мори шоте, шоте машала'', овога пута ме помало 

разочара њена првобитна луцидност, скоро да је заиграла као харемска 

лепотица. Она се размаха, скину виндјакну и завитла је негде у страну, 

попе се опет на дрвену клупу, схватих да је то несазрела гимназијалка, 

запева још једну албанску песму са Косова:'' Ени криси пушка, ени 

криси пушка, доле украј Дрими''. Сви устадоше и почеше да пљескају 
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одушевљено. Девојка се још више узбуди, извади из неког буџака хула 

хоп обруче, навуче их око кукова и зањиха се, поче грлено  познату 

песму  Есме Реџепове:'' Чај шукарије''.  

 

А зашто пева само албанске песме са Косова, питам се у себи, али 

ништа не рекох?. 

 

”А шта би нам рекли други народи, што се ви нисте борили као ми; па 

наша земља би тако била 1945 године у табору губитника Сила 

осовине, ми Срби смо врло поносан народ”, већ је одмеренији Нешко, 

али очигледно упоран у својој тези. Јаков је све уморнији, глава му 

само лупне о груди, он је једва уздигне, очи се склопиле, надјача 

замор, говори, али као да мрмља себи у недра, не могу да разазнам 

јасно шта говори:“ Једно је понос, а друго је стварност, да смо били 

мање поносни сада би били бројнији, јачи, мудрији, не би овде био 

комунизам. Ђенерал Милан Недић је рођен  крајем 19 века. Био је 

запажен борац у Првом светском рату, прешао преко Албаније, након 

априлског рата пружајући отпор окупаторској војсци бива заробљен. 

Четници су први у Европи дигли устанак, и наносили су  Немцима 

велике губитке, а после напада Немачке на СССР партизани подигоше 

устанак. Немци одговарају-за једног убијеног Немца 100 стрељаних, за 

једног рањеног 50. Бугари, Шиптари, усташе, распарчаше  земљу. 

Недић процењује да би као председник Српске владе, под окупираном 

немачком власти, могао да спасе свој народ.”. 

 

Пренух се, мене овакви разговори нимало не занимају, нити ја те 

историјске податке познајем, шта ћу ја овде тако дуго, па ту је пар 

стотина метара у Косовској улици ''Кинотека''. Тамо се дају дивни 

филмови, лако се улази без карте, гледао сам тамо незаборавне 

филмове по сценарију песника Жака Превера ''Деца раја'' и ''Обала у 

магли'', па и ''Еротикон'' са нагом  Хеди Ламар. Никад нећу заборавити 

фим ''Играла је само једно лето''. 

 

Остадох још мало да још једном чујем Гробарова. Јаков опет клону, 

рашири руке око стола као да се предаје, леже на сто целим грудима. 

Савлада се и једва диже главу, смогну снаге, отпи пива, па поче мало 

гласније:” Недић није ништа тражио за себе, његов лични живот је 

уништен, његов син, снаја и унук  су убијени средином лета 1941 

године у експлозији складишта муниције у Смедереву, Недић је 

прихватио савез са Немцима, жртвовао себе и свој углед,  да спасе свој 

народ. Тајно је подржавао четнике, борио се против партизана, спасао 

600 српских масона, спасавао Јевреје, ослободио велики број српских 
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заробљеника из Немачке, организовао слање пакета заробљеницима, 

давао њиховим породицама редовну месечну помоћ, смештао ратну 

сирочад у установе, жалиоцима помагао''. Јаков просто подскочи, попе 

се некако на клупу, ноге му клецају:'' Ој Хитлеру ћелави, тебе Недић 

превари, основао Горску стражу-па чувају Дражу!”, одјекну његов 

слабашни глас, зачудо сада звонкији и разговетнији. Стојећи на клупи 

он победнички настави:'' Спречио је одношење хиљада вагона 

пшенице у Немачку, збринуо је 400.000 избеглица који су дошли  

преко Дрине, очински је прихватио 10.000 избеглица Словенаца,  и 

нешто Хрвата, поново отворио Београдски универзитет, отварао 

одмаралишта за децу, планирао изградњу Србије” .  

 

Јаков скочи са клупе, зачудо гипко и енергично, као да је младић. А 

малопре је био сипљиви чикица. 

 

Опет ступи на сцену ватрена гимназијалка црнка, која једва сачека да 

Јаков заврши његову тачку, она се наслони сањиво на лактове и запева 

севајући црним очима, сва узбуђена:'' Ја сам мала гарава, црноока 

циганка, ја сам мала гарава, црноока циганка''. Када Мађари певају 

своје мелодије, то тако подсећа на словенски мелос, али забиберен 

помало паприком, али када балканци запевају њихове песме, то више 

личи на српску народну песму из Војводине, али препуну паприке. 

 

Страсни дискутанти искористише њен мали предах па живо 

наставише. ”Стани, стани, заустави се мало Јакове”, сада ће 

помирљивије  Нешко, ”да је Недић био цвећка не би га убили 1945 

године”. “Јес вала, Недић пред Црвеном Армијом избегао у Аустрију, 

али га Англо-Саксонци онда ухвате и изруче Титу, нису ни смели да 

му суде, убише га!”, засмеја се  Јаков гласно хватајући Нешка за лакат, 

загрли га, поче да га љуби земљачки, устаде и оде без поздрава. 

 

Нешко викну за њим:'' И да није било 27. марта 1941 године, 

комунисти би опет дигли устанак, све би било исто. Тако је било 

записано''. 

20 јули  1958  године. Сусрет са познатом америчком уметницом. 

Двадесетдвогодишњак на његов данашњи рођендан се налази у широм 

отвореном трамвају, који као галија на шинама, плови скоро нечујно 

кроз топлу летњу ноћ од Лапада ка центру Дубровника. Пролећу 

сјактави свици као бачени опушци. Дубоко у мрачном амбису сјакти 

на месечини  маестралом намрешкана пучина. Запенушани валови у 
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бездну провалије бесно лупају о хриди усамљену уланчену барку. У 

налетима са пучине надође блага свежина мора, која успут у тмини у 

камењару, покупи мирис босиљка  и цвета зеленог дивљег лимуна. 

Колико је бескрајно сретан приморски црчак, ноћни музикант, који 

док дрема, гуди завучен у још топли камењар на окомитој провалији ка 

мору, кога полако хлади маестрал?. 

 

Кроз трамвај без прозора изненада улете слепи миш, обесне девојке 

завришташе, заорише се повици раздраганих младића. Дубровник је 

један од најлепших градова на свету, то многи тврде. Благо узбуркана 

тамна, лелујава бескрајна пучина, трепераве звезде изнад обриса брда 

у ноћи који својим тамним сенкама стражаре над градом на дубравама 

и увалама, као седам брегова Вечитог Рима, као да чежњиво 

наговештавају непредвидиву узбудљиву ноћ у овом романтичном 

медитеранском граду.  

  

На успутној трамвајској станици, уђе из мрака, изненада, једна млада 

жена, скоро девојка. Мој први утисак је био изнад свега: изузетно 

изненађење. Одмах препознах да је странкиња. Необично чуђење се 

намах претвори у истинско дивљење: била је невероватно лепа. Тако 

префињену и отмену жену нисам никад срео у животу. Као најлепше 

стране филмске диве. Имао сам утисак да гледам неки филм, у коме и 

ја учествујем, постадох глумац такође.  

 

Иако је трамвај био полупразан, она крете гипким кораком сва 

устрептала право ка мени, седе право поред мене на клупу, иако је 

свугде около било много слободних места. Задрхтах од необичне 

изненадне радости: каква дивна случајност.   

 

Оно што се даље дешавало ми је све више личило на неки необичан 

сан на јави, нисам никако могао да дођем себи. Ова необична дама ми 

се окрете из места, директно у лице, непрестано се смешкајући 

заносно, засу ме бујицом енглеских речи, подоста од тога разумем, 

иако говори врло брзо, јасно разазнах речи: “ Дошла сам да те водим 

на вечерашњу представу ''Лабудово језеро'' Америчког балетског 

театра на Летњој позорници.”  

 

На ове необичне и изненадне речи се запрепастих, скоро се 

преплаших: како да ме води када ме досада никад није видела? Као да 

је знала да сам у трамвају и дошла да седне баш поред мене?. Ко је 

она? Да није нека провокаторка? Ови Далматинци су отресит и лукав 

свет, запазио сам врло згодне девојке и младиће, знам да у Америци 
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има јака далматинска колонија, можда је ова отмена дама пореклом 

Далматинка, рођена у Америци, па дошла овде да проведе лето? Али 

како таква може бити оваква једна светска дама? Зар да се она бави 

таквим тричаријама? Не, то не иде никако?. О чему се онда ради?  

 

Необична странкиња заузе врло топао и присан стил понашања. 

Сазнадох да је из Њу Јорка,  схватих скоро понижен да је позната 

уметница, да гостује са неким ансамблом на Летњој позорници у 

Дубровнику, чух безброј других кратких причица. Да ми се тако 

нападно приближила нека друга жена, то би ми изгледало насртљиво, 

не понашају се тако ни неваспитани мушкарци, а поготову не жене? 

Али она је то учинила на тако достојанствен начин. Био сам дубоко 

импресиониран, скоро потрешен њеном интелигенцијом и шармом. 

Тако је драга, као да се знамо одувек?. А странкиња је из далеке 

Америке. 

 

 Зашто је онда таква? Не може бити разлог да сам је ја толико 

одушевио, нешто друго је посреди? Шта? Помислих помало растужен, 

ушла је још са врата трамваја насмејана и спремна да са било ким тако 

наступи, откуд је онда могла знати да сам ја овде? Сетих се када је у 

Београду недавно гостовао амерички џезиста Дизи Гилеспи са 

његовим оркестром у Дому синдиката, исто тако се појавила једна 

Американка, али ни издалека овако отмена, која је ушла у први ред и 

на сличан начин се окомила на једног мога друга? Помислих, 

разрешавам  узбудљиву енигму, па то је амерички стил, њихов 

патернализам велике нације, водеће силе, тако се понашајући шире 

симпатије за Америку, то су Американци и њихови обичаји? Значи 

због тога се тако понаша и према мени? Вероватно се тако могла 

окомити и на неког другог случајног пролазника, што ме истински 

растужи?. Све поче да ми постаје банално, прозаично, помало отужно. 

Као да сам ја нечија играчка ? 

  

Доле у провалији иако је ведро, разбеснели таласи су бесно лупали 

заланченом  барком о хриди. Као када неко разбешњен лупа о земљу 

орахом да га разбије.   

  

Изашли смо у центру Дубровника, и кренули у малу шетњу,  пола сата, 

до почетка представе. Рече да после Дубровника иду бродом ''ЈОН'' за 

Грчку,  онда настављају за Сент Андерс у Шпанији , па се онда враћају 

кући у Америку. 

  



312 

 

Убрзо је мој закључак почео да се клима и мења. Можда се тако 

нападно понашала у почетку и то би чинила и према многим другима; 

али се сада почело показивати, тако ми се барем чини, док посматрам 

њене блиставе очи, да је на делу и нешто друго?. Или  ми се тако само 

чинило? Стичем утисак да су  она и њен став према мени, њене речи, 

погледи, израз лица, гестови, исказане манифестације симпатије, 

почињали да добијају нове димензије? Назирао сам, тако ми се чинило, 

да  сада показује према мени искрене симпатије? Склон сам све више 

да закључим да је она ипак открила неки неочекивани чар овога 

случајног сусрета?. Гледала ме је сада врло испитивачки, као да 

открива нешто чему се није надала. Повремено прелети преко њених 

лукавих очију и црта лица нека муњевита сенка, као да хоће да ми 

каже: ЈА  ЗНАМ, А ТИ  НЕ  ЗНАШ.  

 

Као да наш сусрет није случајан, него некакво провиђење, Божја воља 

која њу усмери на мене. Очи пуне мудрости и без дна, иза којих се 

крила нека велика тајна, али и топлина према некоме ко не схвата неку 

њену тајну. Сваки њен поглед је за мене значио једну више степеницу 

усмеравања у све присутније осећање неке врло чудне симпатије 

према њој. Имао сам утисак да се исто дешава са њом?. Или је она 

нека врло рафинирана глумица? Учини ми се да је врло лукава, али и 

добронамерна.  

  

Да је није неко послао? Ко? Откуд је тај могао да зна да сам баш у том 

трамвају?  

  

Уведе ме у простор Летње позорнице поред службеника на улазу који 

цепа карте, иде гипка као од гуме, смејући се радосно около. Уведе ме 

тачно поред позорнице, видим први ред празан, можда још нису дошли 

посетиоци, или неће ни доћи, препознах у првом реду градоначелника 

Дубровника, има италијанско презиме. Одведе ме право на широку 

позорницу, што ме збуни, а онда обрадова: па она ме уважава. Па она 

је значајна, када може тако нешто да одлучи без да било кога пита за 

дозволу. Схватих да је то велика привилегија за мене, признање. Чиме 

сам га заслужио? Оставио сам на њу снажан утисак? Или једноставно, 

разрешила проблем, нема места у сали за мене, ставила ме овде на 

позорницу? Не, то не може бити посреди, видим да у сали да има 

места? Шта је онда у питању? Стојим на позорници, па ја заиста 

постадох глумац!  

  

Стојимо релативно близу једно другог, док на неколико метара од нас 

изводе пируете балерине лабудови ''Лабудовог језера'' Чајковског, 
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савијају се, лепршају крилцима као велики водени коњици; додирујем 

јој руку врло опрезно.   

 

 Одједном завлада потпун мрак, схватих-нестаде струја. Она се у 

мраку мало одмаче без речи од мене, онда се благо приби уз мене, тако 

сам мислио, и приближи врло дискретно своје лице уз моје. Стојим 

тако, ћутим обрадован њеном ненадном блискошћу, ништа не радим, 

само додирнух руком врло благо њено раме, ништа више. Очекујем  

радостан да она нешто предузме. Упали се наједном светло, све засија 

као у сунчано подне, редови у гледалишту се заталасаше као травната 

ливада када је повије налет ветра, чуше се међу гледаоцима узвици 

олакшања и радости, као одјеци далеких овација на фудбалској 

утакмици. Гледам у њу, тако мислим, схватих у секунди изненађен да 

у моме наручју није она, згранух се, у мојим рукама је био  врло леп 

балетан, црнокос, врло феминизиран, очигледно хомосексуалац. Он ми 

се унео у лице и гледа ме право у очи, насмејан и одушевљен, његове 

црне очи само трепћу великим трепавицама које се утапају у влажни 

сјај очију. Одмакох се од њега врло учтиво, осмехујући му се љубазно. 

Није ми јасно откуд он ту уместо ње, како се све то десило?. Да ли је 

овај необични неспоразум  случајност? Али откуд је она могла знати 

да ће нестати струја, то нико није знао, то се десило случајно? Није 

никако могуће да су и она и лепи балетан, очигледно хомосексуалац  у 

дослуху, да су могли унапред знати да ће бити прекид струје, и да се 

договоре да ми тако нешто учине? А зашто да ми то чине? Да јој неко 

није дошапнуо да ће тачно  у то време бити прекид струје? Оваква 

помисао ми се већ учини  параноична. 

  

После представе она изражава жељу да прошетамо, изнад Летње 

позорнице на брду је Дубровачко гробље у мраку и чемпресима. Жели 

због нечега да види Дубровачко гробље? Успут пењући се окомито 

узбрдо гробљу, зурећи у бездан провалије на чијем дну су таласи 

сијали сабласно на месечини, видех на дну амбиса исту усамљену 

барку како ношену запенушаним валовима бесно разбија месечину по 

хридима. Упитах је учтиво, како је то било могуће да је стајала на 

позорници скоро додирујући ме за руку док је било струје, а онда кад 

је нагло нестала струја нашао се уз мене тај балетан? Она мудро без 

икакве видљиве реакције  скрете разговор на другу тему.  

 

Шта је то било посреди? Да није на делу некаква нечија скривена 

порука? Ко, чија? Ама она је врло интелигентна и префригана, мозак 

јој врло брзо ради, није знала да ће бити прекид струје, али је 

муњевито реаговала и због нечега казала балетану да ми се приближи 
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у мраку. Добро, али зашто би то чинила?  Уколико је све ово тачно, 

онда је она нека врло тајанствена и значајна особа? Добро, уколико је 

она таква особа, шта би јој требала та замршена игра са тим 

балетаном? 

 

Али овакву помисао одмах одбацих као претерану и нелогичну. 

Једноставно, све ово вечерас је била  чиста случајност! 

  

Пребацих јој охрабрен и радостан врло дискретно руку преко рамена, 

она ме гледа учтиво дивним сјајним очима пуним радости и  топлине.  

  

На томе се све завршило. 

  

Растадосмо се. Позва ма да дођем пре подне у Хотел ЛАПАД на 

Лападу, по подне одлазе бродом за Атину, жели са мном да буде до 

тада.  

  

Чекала ме је на молу испред Хотела, спазих тамо колегу са факултета, 

плавокосог студента из Поповог поља, рече ми да ради као конобар 

лети у овоме Хотелу. Одједном неколико одушевљених прелепих 

балерина уз врискање и гласан смех се залетеше и у хаљинама 

поскакаше у топло море. Пружи ми руку, и поведе као мало дете, 

доведе ме до неких степеница које се  пењу кроз башту ружа и 

некаквих врло миришљавих засада. Изнад степеница  води узбрдо 

бетонски мали набој по коме се може ходати. Она ми рече смешкајући 

се да станем на тај набој, она иде степеницама, кретосмо обоје узбрдо 

држећи се за руке. Разгаљена ме је гледала радосна. Учини ми се да 

смо на позорници? Можда она баш то замишља? Сетих се слике из 

Библије- ASCENCION. 

 

Она је ујутро отпутовала огромним бродом ''ЈОН''  за Грчку, њихов 

аутобус је такође укрцан на брод. Ишао сам са њом све до уласка на 

брод, њене на палуби начичкане колегинице су нас гледале са висине  

радосне; она је била  тужна, скоро је заплакала, очи су јој засузиле. 

Помислих да можда и то није глума? Зар је могуће да је овако 

старомодна. Једноставно, они тамо у Америци, на Западу,  су постали 

сувише хладни, уздржани, спутавају емоције, сувише су прорачунати. 

Тамо је све сувише прозаично, сведено на новац, материјализам, а 

људска душа тражи нешто необично, романтично. Она се вратила 

аутентичној људској природи, опустила се. Сретна је на свој начин 

због тога. Можда мало свесно то чини, то јој  је узбудљиво. Чини ми се 

да она прозире у моја закључивања, лукаво ме је озарена погледала. 
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Можда се само забавља, поиграва са мном, глуми. Али чак и ако је то 

посреди, она ужива у тој игри.  

 

Када смо се поздравили  врло дискретним загрљајем, све њене 

другарице су одушевљено запљескале шкљоцајући фотографским 

апаратима и усмеравајући ка нама њихове камере, зачуше се весели 

узвици, гласан одушевљен смех. Док је велики брод ''ЈОН'' 

маневришући  полако испловљавао из дубровачке луке, она је стајала 

на палуби непрестано ми машући заједно са њеним другарицама,  све 

док брод не нестаде из видокруга.   

  

Годинама су стизала њена нежна писма. Позивала ме је у Америку. То 

сам схватао више као куртоазију, него као стварну могућност. Мада 

сам био убеђен да је ипак било и неке искрености. 

 

Август 1958 године. Сусрет Алена Делона и Стевана Марковића у 

Хотелу МАЖЕСТИК у Београду. 

 

Напомена: После овога сусрета Стевана Марковића са Аленом 

Делоном у Хотелу Мажестику у Београду, Стеван Марковић је отишао 

за Париз где је постао лични Делонов телохранитељ. Позната је афера 

која је узбуркала Пету републику, то се повезује са наводним 

познанством Стеван  Марковића  и председника Француске Жоржа 

Помпидуа. Стеван Марковић је октобра 1968.  године  убијен у 

Паризу. 

 

Напомена аутора: Ову причицу сам написао по сећању, није била 

записана у редове тадашњег дневника. Извињавам се ако има детаља 

који нису у потпуности  тачни. 

 

 

 

Клавириста је замишљен  младић, кратке сјајне коврџаве црне косе, 

јако се свиђа појединим женским посетитељкама, које су ћућориле 

међу собом окрећући се стидљиво около, да неко не види како оне 

показују на њега рукама испод стола. 

Витка млада жена интелигентног лица би 

узимала микрофон у руке, певала благим и 

звучним гласом француске шансоне. А 

када би запевала мађарске песме, то би 

била нека друга особа. 
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На врата кафане бану група бахатих  младића. Иза себе оставише 

широм отворена врата, промаја као фурија пови драперије и завесе. 

Конобар им се услужно и понизно поклони:'' Поштовање, поштовање''. 

Једнога од њих одмах препознах, плавокосог као земља снажног 

Стевана Марковића, знамо се из Рвачког клуба ''Железничар''.  

 

Ово друштво долази на игранку у састајалиште београдских студената 

''Индекс'' у подруму испод биоскопа ''20. Октобар'', тамо преко пута 

Хотела ''Москва''. На себе су привлачили пажњу својим  дрским  

самоуверним погледима и набијеним мишићима који су поигравали 

испод кошуља и виндијакни. Били су познати по томе што су имали 

обичај да зубима гризу чаше, стаклићи би само прштали по поду. 

Чудио сам се увек, никад није било окрвављених усана.  

Кафанска певачица, то није права реч, то је истинска  отмена дама,  се 

поклони као рафинирана глумица, зачуше се рески ударци клавиристе 

по типкама клавира, кроз салу проструја ватрена мелодија:'' Моја мала 

нема мане, нико нема такве драгане, нема, нема, нема  она никога, она 

воли само мене једнога, моја мала нема мане''. 

Кафаном се пронесоше дискретни аплаузи, неко повика тихо, БРАВО, 

БРАВО!  

Ова осећајна  ритмична мелодија унесе неочекивану живост у кафану, 

гости почеше да наручују  жестока  пића. 

Онда она промени репертоар, запева сетним пригушеним тоном 

омиљену песму Данице Обренић:'' Ти би хтео песмом да ти кажем 

колико те срце моје воли''.  Као да је хтела да смири поједине узбуђене 

госте?. 

Не могу да верујем својим очима, учини ми се да за суседним столом 

до групе Стевана Марковића седи француски глумац Ален Делон у 

друштву врло привлачне девојке, она се истиче сензуално уздигнутом 

горњом усном, очигледно је странкиња, помислих, Францускиња. 

Поред њих још два млада мушкарца који ми личе на макрое из 

француских филмова. Загледах боље, да то је, Ален Делон видео сам 

га јуче у Змај Јовиној улици ( у којој се у горњем делу налази 

Француска читаоница), доле негде испод Васине, недалеко од 

Народног позоришта. Та улица баш иде паралелно са Француском 

улицом, чекао сам да пређем улицу, наиђоше у топлом летњем дану 

луксузна кола страних регистрација широм отворених прозора, за 
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воланом млад црнокос човек елегантно обучен, лежерног 

наступа. Био је то  Ален Делон. Застадох да кола прођу, а 

онда пређох улицу. 

Натали Делон 

Запазих да она два мушкарца из Делонове пратње преко столова 

разговарају нешто са Стевичним друштвом. Један устаде  и 

пријатељски позва Стевицу на чистом српском језику, са београдским 

нагласком, да им се придружи. Препознах да су знанци. 

Ален Делон устаде учтиво, поклони се и поздрави са Стевицом. 

Понудише му столицу. Упадљиво поруменела, шармантна Делонова 

пратиља  сва насмејана ухвати обема рукама кошчату Стевичину шаку, 

и поче да је дрма као дебелу алку на капији, коју хоће на силу отвори. 

Да ли глуми руменило, или је стварно узбуђена? Францускиње су врло 

рафиниране, владају и бојом свога лица. О њима се свашта прича у 

Београду, чуо сам на француском језику израз ''69''. После неколико 

речи спојише столове и сви заједно поседаше, почеше весело да 

разговарају. Делонова пратиља је сво време љубопитљиво пиљила у 

Стевицу, као да је врло усхићена његовом снагом и робустношћу?. Да 

ли глуми?  

Из редова посетилаца кафане приђе оркестру громада од човека, плава 

људина се зањиха као медвед, узе микрофон и запева дубоким 

баритоном: 

''Чупћик, чупћик золотије, појти на каторгу в Сибир, Сибир тоже 

рускаја земља'', спусти главу на доле љутито, онда је намах диже као 

победнички, плава коса се расу по његовим широким плећима.  

Лепа Делонова пратиља устаде и одушевљена запљеска. Њој се 

очигледно свиђала балканска кафанска атмосфера. Помислих да је 

аватуристкиња, ко зна шта је она све претурила преко главе?. 

Мажестик је отмен Хотел, ту нема лумповања и кафанских певаљки и 

туча. Ово је стециште страних гостију. Али овога пута се кафана 

просто запали. Када отмена певачица из дубине груди запева 

осећајно:'' Ој рјабина кудрјава, рајбина рјабинушка'', тек тада у кафани 

настаде истински делиријум. Још мало па дар- мар. 

Застаде, па опет узе микрофон, кафаном се просу сетна мелодија 

ПАДАМ, ПАДАМ, коју пева Едит Пијаф. Док је певала, кафанска 
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певачица се у пар наврата дискретно наклонила ка столу Алена 

Делона, отуда јој узвратише учтивим климањем глава.  

Запаљива атмосфера у кафани се за моменат смири, као када ватра 

мало утихне, пре него што ће се претворити у истински пожар. 

Певачица се измени, као да постаде истинска фурија, зграби 

микрофон, глас заискричи кафану као ватра суву сламу:'' Ја сам мала 

гарава, црноока циганка, ја сам мала гарава, црноока циганка'', 

одјекивало је целим  Мажестиком.  

Мажестик се зањиха, намах претвори у балканску крчму, у сали полете 

неколико  чаша, зашкрипа срча по поду. 

Стеван Марковић и његови пријатељи устадоше, почеше пред свима да 

гризу бесно чаше, као глумци на бини, стаклићи само прште по поду.  

Ален Делон и његова лепа пријатељица устадоше, стојећи гледају у 

њих, не верујући својим очима, узвикивали су задивљено:'' О ла ла, о 

ла ла!'' 

У свеопштом усхићењу певачица као помахнитала, као некоме уз инат, 

запева: 

''Que serra , serra, то знамо само ти и ја, Que serra, serra, What wil bе, 

will be''.  

 

Узаврела  балканска кафана се њихала као брод у бури. Полете флаша 

пива ка вратима, разбијена  се докотрља пред  два стола  за којим су 

седеле проститутке које су зверале очима по сали да виде има ли 

странаца. Знам добро да раде за полицију, али су без обзира на то с' 

времена на време плашљиво провиривале кроз дебеле завесе излога 

кафане да не наиђе мурија. Како се флаша пива са треском распрсну 

пред њиховим столом, оне као преплашено јато голубова појурише ка 

вратима, вукући за собом своје ташнице, и некакве шарене шалове, 

одоше брже-боље тамо ка степеницама које воде ка Зеленом венцу. 

Зар је могуће да је присуство Алена Делона толико узбудило 

Београђане у Мажестику? Или је то због прелепе Францускиње са 

његове десне стране? Па ми Балканци, ми смо слуге инстиниката,  да 

ли ми то желимо да се покажемо пред рафинираном Францускињом да 

смо мушкарчине? Да ли је овако нешто могуће у Фанцуској?. 
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1 септембар 1958 године. Нада Јанков.  

Дујо Недић, Страхиња Кастратовић, Кокан Карамика и њихово 

друштво, се све више дистанцирају од мене, долазим до помало болног 

сазнања да полако, скоро нечујно, они одлазе из мога живота. Нећу се 

више са њима шетати београдским улицама као раније, нити ћемо 

заједно ићи на игранке, схватам да живот неумитно тече, и да свакога 

вуче на његову страну.  

 

Овом проређивању дружења са њима допринела је и девојка по имену 

Нада. Али највише од свега ме је од њих удаљила мени недовољно 

разумљива свађа са Дујом. Да напоменем, летос у Дубровнику је 

дошло до  жучне расправе између Дује и мене, пошто је дуже време 

тињало притајено незадовољство. Није ми довољно јасно откуд то 

тињајуће незадовољство, то се летос у предвечерје једног топлог 

приморског дана на пољанчету испред Међународног студентског 

центра у Дубровнику у вили Рашице на Лападу, претворило у 

кошкање, дошло је до размене удараца, мада то ипак није било 

истинско песничење. Пустио сам га да ме неколико пута удари не тако 

јако по лицу, отрпео сам да мени његова неразумљива љутина утихне, 

ја сам тренирао бокс, а могао сам да без тешкоћа пласирам снажне 

ударце, али нисам имао намеру да ово песничење крене у том 

нежељеном правцу. Други разлог је био, што сам неколико месеци пре 

тога имао операцију слепог црева и лекар ми је саветовао да се никако 

не напрежем. 

  

Штрафтом се повремено увече шета девојка неколико година млађа од 

мене, која се тек задевојчила, вероватно је ученица петог или шестог 

разреда гимназије; иде право ка мени изразита црнка препланулог 

тена, из очију које ми се изокрећу чим ме спази из даљине, кипти бујна 

сензуалност препуне живости гимназијалке, у њеном телу испод блузе, 

у очима, у њеним покретима, трепери досад за мене невиђена енергија 

преливања чврстих нетакнутих чедних колутова и лопти, које се више 

могу наслућивати, него ли видети. Устреми се на мене као случајно, 

спотаче се о нешто на тлу, посрља ми право у загрљај,  једва ме 

мимоиђе. И оде као да ништа није ни било. 

  

Вечерас у Кнез Михајловој улици она искрсну баш испред мене 

наспрам чувене посластичарнице ''Међед'', помоли се из реке 

ужурбаних младих што теку Кнез Михајловом улицом из различитих 

праваца. Уопште не знам како се све то десило, изгледа да сам 

ненамерно лактом благо окрзнуо њене, као камен чврсте груди? Или је 
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она намерно, а као случајно, налетела?. Она се тргну као да се убола на 

трн, али ту није било бола него нешто сасвим друго, стаде у месту као 

да се предаје, пожелих да је одмах чврсто загрлим руком око врата. 

Раније су нам се само погледи  сусретали, али је увек остајала нека 

невидљива дистанца незнаних, нешто као интелектуална 

резервисаност, или озбиљност. У овоме трену наиђе топлина, као да се 

знамо тако дуго, проговорих јој неколико речи, она одмах радосно 

прихвати, баријере се срушише као кула од карата, кретосмо заједно 

штрафтом, као да се знамо одувек. Речи само извиру, нешто 

неодољиво нас гура једно другоме.  

 

Толико пута размишљам како да убрзам зближавање са девојком до 

које ми је тако стало?. А то сада испаде спонтано. Нешто ту има што 

дође само од себе, али постоји и умешност, коју треба тренирати. 

Видео сам да сва сија због нашег изненадног и неочекиваног сусрета и 

блискости, која се нагло створи. Из целе ње зрачи немушто обећање 

будућих дружења која ће нам донети радости које можда досада нисмо  

осетили. Рече да се жури код неке другарице, сазнадох да станује у 

оближњој улици Мајке Јевросиме у  броју  50. Знајући унапред да ће 

одмах прихватити, предложих јој да је сачекам сутра у 7 увече испред 

биоскопа  ''Београд'', испод сата. Радостан схватих да је моју понуду 

прихватила одмах.   

  

Тако је Нада ушла у мој живот.  

 

Уместо дружења са Дујом и Страхињом, моје време и мисли су се сада 

усмериле ка Нади.  

 

Схватих радостан да постајем популаран међу друговима на штрафти, 

девојке ме у пролазу враголасто загледају, ојачао сам физички и 

духовно.  

 

Још само да почнем да учим. 

 

2 септембар 1958. Почела Телевизија у Београду. 

 

Емитовање експерименталног програма ТВ Београд је почело из 

студија на Сајму. Данас је Телевизија Београд емитовала прву ТВ 

драму ''Случај у трамвају''. То сам чуо на радију и прочитао у 

Политици. 
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О телевизији знамо врло мало, виђали смо то у америчким филмовима, 

има је у Америци, то је велико научно достигнуће, нама још увек 

недостижно. Чух да је телевизија уведена у неким западним државама.  

 

Али ко ће имати паре да купи телевизор? Таквих ће бити врло мало. То 

су они строги и важни. Сетих се као толико пута досада, тата је имао 

обичај да каже у полушали, полу збиљи : ”Ама они су ко мајмуни, што 

год виде тамо на Западу, они хоће одмах да уведу!”Тако тата оцени и 

настанак телевизије у Београду. 

 

У Политици пише да се наше фабрике које производе радио апарате  

припремају за серијску производњу телевизијских апарата. 

 

15 октобар 1958 године. Озрачени стручњаци Института ''Борис 

Кидрич'' у Винчи.  

 

Цела земља говори о несрећи стручњака Института ''Борис Кидрич'' у 

Винчи,  који су добили значајну дозу радиоактивног зрачења. 

Лекарски билтени су забрињавајући. На крају медији објавише са 

дозом олакшања и оптимизма,  да ће бити послати на лечење у 

Француску. 

 

Новембар 1958 године. Наши шахисти на 13. Шаховској 

олимпијади у Минхену други, одмах иза СССР-а. 

Још једна радосна вест која је обрадовала не само Београђане, него 

целу Југославију: наши шахисти на Тринаестој шаховској олимпијади 

у Минхену су други, одмах иза СССР-а. Нас Балканце сматрају за 

необразоване, а ми у игри мудрости други на планети. То ми даде ново 

самопоузадње, које би се нарочито активирало,  када бих био лети на 

мору са странцима.  

Новинске вести предочавају да се наставља трка у наоружању између 

СССР-а и САД, Совјетски Савез опет тестирао атомско оружје на 

Новој земљи.  

''Ено Американци совјетском непријатељу Борису Пастернаку 

доделили Нобелову награду, да напакосте Русима'', заједљиво ће Света 

Ћук. Деја Вујинић се не слаже потпуно са Светом:'' Тачно је да је се 

Пастернак критички изражавао према совјетским властима, али је он 

ипак одличан писац''. Умеша се плавокоси кум Реља Томић:'' Да јесте 
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одличан писац, али да ли заслужује Нобелову награду, то је друго 

питање?''. 

'' Нови Патријарх Герман је комуњара'',  неко добаци. 

 

11 новембар 1958 године. Игранка у Другој женској гимназији у 

улици Народног фронта. 

  

Погледом тражим Наду у сали на спрату Друге женске гимназије, 

договорили смо се да се овде вечерас нађемо. Зачу се енергичнo 

одбројавање бубњара, као да је диригент: један, два, три; оркестар из 

места звучно засвира популарну мелодију Пола Енке ''О КЕРОЛ'', која 

запљусну целу салу, певачица је се енергично њихала узвикујући 

узбуђено ''О Керол''. Колико је лепа ова мелодија, толико више ми на 

неки начин дочарава ово наше данашње необично време које јури и 

измиче. Али ова песма у исто време кипти од наде и оптимизма.  

 

Спазих Наду, играла је са снажним момком, он је покушавао да се 

прибије уз њу, она се дискретно одмаче. Оркестар направи паузу, Нада 

ме одмах спази, јурну из места ка мени ова радосна чаробна црнка, 

провлачила је се сретна и насмејана између парова који су се 

разилазили, док су младићи бацали на њу ватрене погледе, гледа ме 

као гар црним очима које искре малим дубоким ватрицама, које само 

сукну пламичцима као из неке пећинасте црнине. Загрли ме, осетих 

њене вреле усне, под мојом руком клизи свила њене хаљине испод које 

подрхтава глатак мишићав струк младе девојке, мој длан не може да се 

заустави док јој заобилази око струка. Кад год мој длан заклизи по 

њеном струку, као кад се заџара по ватрицама њених очију, прште 

мале жарке, падају као звездице на изражене прорезе на препланулим 

грудима њене као снег беле школске блузе.  

 

Погледах ка оркестру. Не могу да верујем очима: мој омиљени 

професор тромбона из Музичке школе СТАНКОВИЋ  Константин 

Шатров, први тромбон Југословенске филхармоније, а вуче цуг 

тромбона енергично горе доле у ритму џез мелодије, наочаре му благо 

спале ка носу. Како је то могуће, он је професор музичке школе, свира 

први тромбон у најбољем оркестру у земљи, а ево вечерас свира на 

ђачкој игранци?  Погледах клупу у искрајку, баш испод позорнице на 

којој је оркестар, седела је његова средовечна витка црномањаста 

супруга. Гледала је Наду и мене смешкајући се са неприкривеним 

симпатијама и задовољством.  
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Мелодија утихну, оркестар опет направи кратку паузу, професор 

Шатров спусти инструмент. Нада и ја занесени се приближисмо 

подијуму, он ме спази, дискретно махну руком у моме правцу и сиђе 

полако са позорнице, придружи се својој увек насмешеној супрузи. 

Приђох им, поздравих их обоје врло учтиво. Нада је стајала помало 

постиђена са стране. Професор Шатров ме гледа љубазно, препознаје 

моју љубопитљивост, каже, као да се правда, да му је сада неопходно 

затребао новац,  па зато свира џез.  

 

Замолих га да одсвирају Енкину мелодија ДАЈАНА. Његова супруга 

стално насмејана каже:” Видећемо се у Кнез Михајловој”. Да, ми се 

срећемо повремено у Кнез Михајловој улици, то су пријатни тренуци 

са дивним добронамерним људима.  

 

Оркестар поче да свира ДАЈАНА. Надина коса је мирисала на 

бусенове дивљег босиљка шибаног топлом летњом дунавском 

кошавом тамо негде испод Звездаре код Ада Хује, где смо били 

заједно једног топлог дана на једној окомитој травнатој падини са које 

пуца поглед на заталасани плави Дунав, били смо сами и хватали смо 

локере.  

 

Нада ми се опет поверили да је пре мене имала платонску љубав са 

неким војником, он је био Словенац, упознала га је на плажи на Сави.  

21 новембар 1958 године. Нада Јанков игра хула хоп код Владе.  

Породица Владе Милићевића се преселила из улице Генерала Махина 

у Рајићеву улицу код Калемегдана. Ова мала улица иде од Кнез 

Михајлове улице поред Академије ликовних уметности, па све до 

спољњег зида гараже Амбасаде Француске. Само бих дошао под 

прозоре стана на првом спрату, зазвиждао нашу договорену мелодију, 

то је била наша лозинка, он се појави на прозору, попнем се на спрат, 

или идемо на Дунав, у шетње, биоскопе, на концерте.  

Једном дођох код Владе са Надом, и зазвиждах му испод прозора, 

очекујем да се он појави, наједном стаде поред мене необичан човек, 

види се да је помало ментално ретардиран, и запева гласно скачући 

помамно:'' Ја сам Коле са Дорћола, к.. ми је ко у вола''. Ову песмицу је 

неколико пута понављао као рефрен. Влада се помоли на прозору 

смеуљећи се, сачекали смо да се ненадни непозвани певач издува и 

оде.  
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Нада и ја се попесмо у стан на првом спрату, тамо су Влада и његови 

нераздвојни другови плавокоси Мића Крагујевчанин и Јоца. Владин 

брат Цале је у школи. На каучу стоји пластични обруч, сада је у моди 

популарна игра обручем ХУЛА ХОП. Показах Нади на обруч, више да 

видим како ће да га врти око себе, него ли што то стварно желим. Она 

устаде са столице, усправи се, навуче на себе обруч и поче да га врти 

око себе, повременео се сагињући скоро до земље.  

 

22 новембар 1958 године. Нада на прегледу у Амбуланти СУП-а у 

улици Кнеза Милоша. 

Нада има благе гинеколошке проблеме, захтева од мене да негде 

обавимо преглед. Сетих се познаника из Милочера, професора 

Медицинског факултета у Београду, чувеног офтамолога доктора 

Ивана Станковића. Повремено сам се виђао са њим у његовом високо 

уздигнутом стану на самом левом почетку Булевара Револуције, тамо 

где се ова широка улица одваја од биоскопа ''Београд'' ка Народној 

скупштини. Његов отац је чувени научник Синиша Станковић. Ту 

срећем повремено и витког вршњака Прлета, кога сам такође упознао 

у Милочеру, он је Пожаревчанин, Ненин рођак. 

2 децембар 1958 године. Нада посетила наш стан. 

Др Станковић ми рече да Наду доведем на ту и ту адресу, у то и то 

време, он ће је одвести код гинеколога. Када дођох са Надом, мало се 

збуних  када сазнах да је то амбуланта СУП-а. Када се заврши преглед, 

Иван ме позва и рече ми озбиљно:'' Нада ти је привржена, ти си јој 

прва озбиљна веза''. 
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Шетајући се београдским улицама 

Наду сам упознао са рођаком 

Душком Станојевићем, а једном 

смо док смо се шетали 

Калемегданом срели и Велизара 

Димитрића, началника за 

студентска питања на Економском 

факултету.  

На Калимегдану децембра 1958 

године, с'лева на десно: рођак 

Душко Станојевић, Нада Јанков, и 

Аутор. 

Мама ми рече јутрос тихо, али као 

да ми саопштава врло значајну 

вест:'' Јуче била Нада, дошла на 

врата, сва радосна, прво оде до купатила, знаш она је фина девојка, 

воли те, можда то може бити врло озбиљна веза?''.  

Био сам изненађен, али ми се то и свидело. То јест, био сам пријатно 

изненађен. 

9 децембар 1958 године. Надина мајка посетила моје родитеље. 

Тата и мама желе са мном због нечега да разговарају? Видим по 

њиховој ужурбаности и неоуобичајеним покретима, да се ради о нечем 

важном? Кажу да их је јуче посетила Надина мајка!. 

Колико ме ова вест изненади, још ме више на неки начин обрадова. 

Знам да су моји родитељи врло учтиви, да се према сваком односе са 

уважавањем и поштовањем. Убеђен сам да су тако поступили и са 

Надином мајком.  

Настао је овакав разговор. Мама:'' Надина мајка је лекар, врло фина 

жена, она је озбиљна и добра мајка, брине за своју децу, Босанка је, на 

нас је оставила добар утисак у сваком погледу''. Тата:'' Она је 

забринута за кћерку, нешто не иде са школом, то су те године, 

пубертет, плаши се да је не ухвати улица, ово су тешка времена, 

захтева од нас да делујемо на тебе, да ти будеш чвршће са Надом,  да 

се ваша веза стабилизује, да је упућујеш да учи, да јој помогнеш да се 

извуче из кризе, њена мајка има у тебе велико поверење''. Мама:'' Нада 
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те воли искрено, она је фина девојка, њена мајка те цени, Нада је млада 

и лепа, прикладан сте пар''. Тата:'' Ожени се са њом, станујте са нама 

овде, снаћићемо се, имаће  места за све, Боро више није ту, а ти онда 

седи и загреј столицу, да завршиш студије, да се запослиш''. Мама:'' 

Онда ће те добити стан, и све ће бити у реду''. 

Слушам, али ме се то не досеже у том смислу и у тој мери како то 

замишљају моји родитељи, пријатно ми је да чујем да је Нади и њеној 

мајци толико стало до мене, да ме Нада воли, да њена мајка у мени 

види особу која може Наду исправно усмерити у животу, али ја не 

желим да се женим. Те у себи  заузимам одлучан и дефинитиван став, 

да о томе не треба ни да разговарам са мојим родитељима. 

Међутим  обоје гледају у мене нестрпљиво и упитно, захтевају да се 

изјасним јасно и прецизно?.  

Што и учиних:'' Не желим да се женим'', рекох кратко, а избегао сам да 

употребим уобичајену фразу ''не пада ми ни на крај памети'', јер  тако 

сви говоре, не желим да будем као сви. Наставих:'' Нада нема ни 17 

година, малолетна је, није завршила школу, нема приходе, нити стан. 

Наша веза није чврста, има нејасних прекида и њених поступака који 

ме зачуде, или изазову неповерење, имам свега 22 године, до 

завршетка студија има још доста, немам плату, немам стан, наш стан је 

мали, татина плата  је скромна''.  

Нисам ни завршио тата рече нестрпљиво:'' Нема овде никаквих 

проблема за долазак Наде?''. 

Одговорих им:'' Мене нимало не привлачи брак, још сам млад, највише 

ме привлаче изласци, игранке, биоскопи, а нарочито да цело лето идем 

на море, да се дружим са младима из целога света, хоћу да одем код 

Боре у Белгију''. Мама устаде са столице, поче да ме убеђује:'' То све 

можете чинити заједно, удвоје је још занимљивије?''.'' Не, никако, '' 

одговорих, ''мени то није нимало забавно са њом, највише волим 

слободу, још сам млад, има времена за брак.''.  

Родитељи ме познају, знају да своје ставове не мењам под туђим 

утицајима, ћуте и згледају се. Желим до краја да им појасним:'' Ни 

Нада ни ја немамо емотивну зрелост за брак, то би се брзо распало'', 

отворих им срце, потпуно сам искрен, ово је срж проблема. Мама се 

опет умеша:'' Нада је још скоро дете, када се уда, има свог мужа, своју 

породицу, свој дом, своју децу, она ће постати стабилна, добра супруга 
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и мајка, знај да је Нада добро и честито створење, видим то и по њој и 

по њеној мајци, Нада те искрено воли''. Покушавам да будем искрен 

према самом себи, Наду на неки начин волим, али то је пре свега 

страсна љубав са изразито привлачном девојком. Ту нема неких 

дубљих мотива, сем страсти. А зашто се све свело само на страст? Зато 

јер ја немам у њу поверења, она је сувише млада и још недовољно 

емотивно сазрела за брак, што угуши сваку моју искру дубље љубави 

према њој. 

Ипак ја о њој тако мало знам, и о њеној породици?. Па и она тако мало 

зна о мени, нисам јој много ни причао о себи. 

Питам се, да ли су њена осећања према мени, дакле, слична мојим 

осећањима према њој: страст?  Могу ли да изчиле при првом 

искушењу?   

Касније сам увидео да су Надина осећања према мени била сасвим 

другачија од мојих осећања према њој. Схватио сам да су њена 

осећања према мени у била искрена и дубока. А ја сам мислио 

обратно?. Али је све било касно. Схватио сам да сам према њој био 

пребрз у процени, да нисам закључивао на основу довољних 

чињеница, него на основу интуиције. Увидео сам да је Нада врло 

осетљива и крхка, да уме бити у кризним моментима импулсивна. Што 

се може правдати њеним годинама и необичном сплету околности. И 

да је у томе лежала моја велика одговорност, јер сам мушкарац и 

старији.  

Људе је јако тешко процењивати, а данашња духовна криза у нашој 

земљи је захватила не само младе, него и одрасле. Људи су као 

покретни песак, данас су овакви, сутра онакви?. Поготову шипарице из 

уздрманих породица у врсти духовног, или моралног, расула, и са 

проблемима у школи.  

Шта ја ту могу да урадим? И ја лично имам  проблема, а за њу не 

желим да се вежем на дуже време.  

О њој треба да се стара њена породица. 
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Децембар 1958 године. Титово путовање у Египат, Индонезију, 

Бурму, Индију, Шри Ланку, Етиопију, Судан, Египат, Грчку. 

 

Журнал пре филма у биоскопу ''Козара'' грми о нашим грандиозним 

остварењима, о изградњи хидроцентрала, фабрика, прорадила је најзад 

ТВ, наша социјалистичка домовина ужива огроман углед у свету, наш 

самоуправни модел је врло привлачан за афричке и азијске земље, које 

се ослобађају колонијалног јарма, Тито је признати у свету борац 

против неоколонијализма. Одлази у посету овим земљама да праве 

планове за ослобађање света. Тито је светски лидер број 1, Југославија 

је мост између Истока и Запада, води Несврстане ка ослобађању од 

стега колонијализма. 

 

Није се лако снаћи у лавиринту контрадикција. Запад нас помаже 

милијардама долара, то су ињекције које држе земљу, да није тога, 

кажу неки да би наша земља пала, клонула. Наша земља се одвојила од 

СССР-а 1948. године, а овамо овако дрвље и камење на западне 

државе и подстицање несврстаних против њих?  

 

Ја ништа не разумем?.  

24 децембар 1958 године. Професор Милановић: Да ли је 

Југославија социјалистичка земља?  

''Овде се спроводи рестаурација капитализма, и то оног најцрњег, 

бирократског, телекомандованог од стране етатистичких елита. Ево и 

Хрушчов је у магли, и он подржава Титов пут у социјализам?'', млати 

нервозно руком професор Милановић док шетамо алејама 

Калемегдана.  

'' Како то да су многи југословенски комунистички кадрови 

просовјетски настројени?'', погледах га упитно. '' То је продавање 

магле'', опет он одмахну руком помало нервозно.'' То је нека конфузна, 

дифузна, словенска солидарност, какви су то комунисти који се у 

Југославији боре за класну равноправност, када су социјалне разлике 

веће него икада, Ђилас је био потпуно у праву, али се Тољати не слаже 

баш сасвим са њим?''.   

Нада наиђе штрафтом са другарицом, када ме виде одмах ми приђе. 

Представих је професору Милановићу и присутнима. Сви ућуташе 

загледајући је знатижљељно. Она ме ухвати нежно за руку. Нада 
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никако не воли политичке теме. Зато шетам држећи је нежно за руку, 

да је смирим. 

Али то ми не смета да се сетим да очеви неколико мојих другова имају 

своја сопствена приватна предузећа, један од њих има педесет 

запослених. ''Зар то није капитализам?'',  опет запитах професора 

Милановића?  

Нада ме погледа напућених усана. Професор Милановић то спази, али 

уопште на Наду не обрати пажњу. Питам се зашто, јер он све види и 

нимало није наиван?. За мене је одавно енигма да га никад нисам 

видео ни са једном женом, нити да му се било када јавила барем једна 

једина женска особа за време безбројних заједничких шетњи 

штрафтом?. 

Као да некоме тера инат, професор Милановић подиже изненада тон:'' 

Ти наши капиталисти су све сами чланови КПЈ, или њихови људи, то 

нема благе веза са капитализмом, капитализам значи слободну 

тржишну утакмицу за све под равноправним условима'', чујем његове 

мудре речи.'' Западна огромна помоћ одржава ову нашу државу у 

инвалидским колицама, да није ње Југославија би одавно буктала у 

социјалним немирима, тај огроман новац је отишао у социјалне 

програме, привид благостања, шминку болесника, али и на  јачање 

полицијског и војног апарата, да се народ не сме побунити, Југославија 

има једну од најјачих армија у Европи''.  

Нада поче да ме вуче за руку, да скоро сви виде, даје ми знак да их 

напустим и кренем са њом у мрак Калемегдана, у сеновите алеје парка, 

да тамо будемо сами?. 

Професор Милановић спази њену нестрпљивост, само се лукаво 

насмеши.  

Као толико пута раније се запитах, како се не плаши да тако нешто 

говори, ни од кога досада нисам чуо такве оштре речи политичке 

критике?  

Радознао сам да чујем шта ће он даље рећи,  а у  исто време  ме 

неодољиво привлачи жеља да одем са Надом, да будемо сами у парку?. 

Професор видећи да се ја двоумим, да могу сваки час отићи, брже 

боље хоће да искаже до краја своје мисли:'' И што је најстрашније, тај 
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страни новац владајући слој дели међу собом, отворише фирме, 

покуповаше виле на мору и Златибору, у природи, возе бесна кола, 

опремише станове, имају рачуне у страним банкама, шаљу своју децу 

на студије ван земље.''  

Док ме Нада сада већ скоро болно цима за руку, у последњем тренутку 

не могу да одолим жељи да му реплицирам:'' А народу продају рог за 

свећу. Зар западне државе не увиђају да њихов новац иде у приватне 

џепове?'' Моја радозналост не јењава. ''Знају они све одлично, баш њих 

брига за нас, они само гледају своје интересе.'' 

На моје велико изненађење Нада се умеша због нечега нагло 

понукана:'' Не кажу џаба да ће жута раса победити, погледајте како се 

множе. А код нас многе моје другарице абортирале''. Скоро да се 

згранух, зар Нада има такву зрелост и познавање друштва? Она ме 

понекад врло пријатно изненади. Тек тада се разбудише моја узаврела 

осећања према њој.  

Да некако подржим Наду наставих њену идеју:'' Кинези су врло мудри, 

они  су увидели да су људски ресурси најважнији, они су 

најмногољуднија земља на планети, а ипак форсирају наталитет, да 

бројем становника освајају свет''.   

Очекивао сам да Наду постакнем да још нешто каже на ову тему?. Она 

је ћутала као заливена. 

Уместо ње поново ће професор Милановић егзалтирано:'' 

Упропашћују село, укинули су колективизацију, сељачке 

земљорадничке задруге, да би се у свету приказали као самоуправна 

демократска држава, која је дијаметрално различита од совјетског 

модела, то је продавање магле несврстанима. Аграрна политика не 

омогућава сељацима да зараде, удавише их наметима, опустошише 

село одвлачећи младе у градове, све девојке хоће у град да добију 

посао, стан, да буду слободне и независне, а тога немају у селу. Видиш 

ли ти како се на сваком кораку пропагира порнографија, упропастиће 

нам породицу?''. 

'' Не дају тако нешто Кинези код њих, они су мудрији од нас'', и даље 

покушавам да Наду позовем да се изјасни о жутој раси. Она ме опет 

нестрпљиво повуче за руку. Скоро одлазећи са Надом запитах 

професора:'' Па зар самоуправљање није врхунско достигнуће 

демократије?''. Као да ми каже довиђења, професор скоро да 
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издекламова:'' Радничко самоуправљање је фасада, све конце у својим 

рукама држе КПЈ и државни органи''. 

Нада и ја пођосмо, она поздрави учтиво са ''довиђења'', па кренусмо 

безбрижно сеновитим алејама ка Калемегдану. Нисмо више ни реч 

проговорили о политици, та тема њу нимало не занима.  

''Откуд теби та идеја да ће завладати жута раса?'' не могу да савладам 

љубопитљивост. Она ме ухвати за руку нежно, и насмеја се гласно:'' 

Моја бака има књигу ''Креманско пророчанство'' , тамо то пише''. 

25 децембар  1958 године. Нада Јанков пише песму 

  

Добио сам од Студентске поликлинике опет петнаестак  дана 

опоравка, овога пута у Студентском опоравилишту ''Ратко Митровић'' 

на Авали, код Београда.  

 

Увек када дођем у Студентску поликлинику у улици Пролетерских 

бригада да поднесем захтев за боравак у неком студентском 

опоравилишту, скоро увек бих необичном случајношћу тамо набасао 

право на др Веселина Савића. Када би ме видео, он би ми се 

благонаклоно насмешио, рекао бих да је се обрадовао, али то је лукаво 

укривао, због нечега би увек  глумио љутину, само се нагне преко 

стола и загалами:'' Слушај ти, чувај аманет мајке Југовића, јеси ли ме 

разумео, ево ти петнаест дана''. Он добро зна да сам здрав, али да у  

нашој бројној породици нема обилних оброка.  

 

Ово одмаралиште се налази на домак Београда, уствари то је предграђе 

Београда, у подножју Авале чија је висина 550 метара, Авала је више 

као велико брдо, иако је онижа планина. Смештај је обезбеђен у 

неколико нових зграда, собе су комфорне, топле и чисте, у приземљу 

је велика сала за послужење оброка, храна је обилата и укусна.  

 

Очигледно је да друштво води бригу о здрављу студената. То ми паде 

на памет када видех лепо уређену и чисто окречену зграду, у собама 

букте наложене бубњаре, промиче  брижно и вредно особље, на 

столовима се пуши обилна и укусна храна. Ово студентско 

опоравилиште одише топлином дома, породице, редом и радом. 

 

Овде сретох врло занимљиве девојке и младиће, не само студенте из 

Београда, него и из Новог Сада и других градова Србије. На моје 

велико изненађење затекох у ресторану даљу рођаку високу 
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црномањасту Љубинку Мартиновић, која се сва зарумени од радости 

када ме је виде. Њена мајка је из Сребренице, сестра тече Остоје 

Лазаревића, мужа мамине сестре тетке Мире, удата је стицајем 

околности за Љубинкиног оца са Цетиња у Црној Гори. Љубинкина 

мајка кубури са здрављем, то је велика туга. Њен брат течо Остоја би 

често причао са безнадежном тугом о њеним здравственим 

неприликама. Љубинкин отац је директор Више педагошке школе у 

Цетињу. Љубинка је врло разумна и драга као да ми је сестра.  

 

Има доста снега. Узимао бих скије у руке, то су оне војне скије што ми 

их је поклонио ујко Божо, и успињао бих се уз авалску страну, па бих 

онда правио спустове низ снежну падину. 

 

Иако је са Надом долазило, због мени недовољно јасних разлога, 

повремено до прекида у виђању, на њу ипак непрестано мислим.  

 

Њени родитељи су разведени. Колико сам схватио њен отац је шофер, 

истакла ми је то једном приликом нехајно, он је Бугарин, никад је 

нисам питао да ли је наш Бугарин, или онај прави Бугарин из 

Бугарске?. А то ме је због нечега стално копкало да је запитам?. Био 

сам изненађен када сам чуо од ње да је њена мајка по занимању 

лекарка?. ''Како лекар и шофер у браку?'' запитах је једном радознало. 

Она само слегну раменима. На моја питања да ли се виђа са оцем, да 

ли јој плаћа алиментацију, није ми дала било какве иоле прецизније 

одговоре.  

 

Једном док сам је чекао испред њене зграде у Мајке Јевросиме број 50, 

на углу са Нушићевом улицом, у строгом центру Београда, она слете 

трком низ степенице вишеспратне зграде држећи у рукама корпу за 

угаљ:'' Хајде са мном у подрум да узмем  дрва и угаљ!''. Спусти корпу 

и загрли ме рукама око врата. Утом низ степенице подрума право ка 

нама наиђе њена  бака, старија, али још прилично очувана жена, 

разумног и доброћудног лика. Забринута, узе од Наде корпу у руке,  

држи крпу да касније обрише руке, гледала је у мене радознало, да 

види са којим младићем се то дружи и непрестано о њему прича, њена  

унука шипарица, за којом њени вршњаци истински губе главе?. 

Препознајем у њеним очима бригу за женску децу у овим тешким 

временима несретних генерација, недовољно заштићену од појединих 

разуларених младића. Добро су ми познате неприлике које поједини 

родитељи имају са својим кћеркама. Али није много лакше ни 

младићима, и они имају своје муке са девојкама. Њена бака, својом 
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разумношћу и искреношћу подсећа на мамину родбину из Братунца и 

Сребренице, и зато ми је врло драга.  

 

Једном сам Надину мајку срео на улазу у Железничку станицу, скоро 

се сударих са њом. Гледала ме је тада са симпатијом, као мајка, па ја се 

забављам са њеном ћерком, али по њеним очима и начину како ме је у 

пролазу погледала, наслућујем да налази да сам привлачан и као 

мушкарац. Она је Босанка, црнка је. Али не тако тамна као Нада. 

Вероватно је и Надин отац црномањаст. Она је тада застала у пролазу 

ухвативши ме благо за руку:''  Знаш Томо, Нада је дете из разведеног 

брака, мењамо јој повремено школу, да се стабилизује у некој новој 

школској средини'', као да је мени тада правдала своју кћерку. Имам 

утисак да и она лично има доста неприлика, са ким, зашто - не знам - 

забринута је и сетна?. Једноставно, чини ми се да је цела породица у 

стању сталне уздрманости, сталних потреса, некаквих брига и 

страхова?.  

 

Нада  ми је испричала занимљив догађај коме је присуствовала и њена  

мајка. Био је то састанак лекарског особља тамо негде близу комплекса 

болничких зграда, нека синдикална болничка прослава 29 новембра, 

Дана Републике, у  здравственој установи где је била запослена њена 

мајка. И Нада је присуствовала овој прослави, њена мајка је тамо 

довела. Каже Нада да када је ушла у просторију, одједном су засијале 

очи  свих присутних мушкараца, који су, као по команди, упрли поглед 

у њу. Иако врло млада, Нада је сасвим свесна своје изузетне 

привлачности. Кикоћући, она ми је испричала да ју је тада један млад, 

снажан лекар, изненадним захватом ухватио за крагну пред мајком, и 

покушао пред свима да је одвуче у споредну просторију.  ''Отела сам 

му се, поцепао ми је једну патику'', Нада се смијуљила док ми је то 

причала.  

 

Често ми је спомињала њену велику љубав са војником Словенцом, 

кога је упознала лети на плажи на Сави између два моста, и тамо се 

често налазила са њим у топлим летњим данима.  

 

Из њених речи сам сазнао за још једну њену шипарачку симпатију: 

кловн, спортиста, који је радио на неком рингишпилу на падини у 

Жаркову и који је Наду до бесвести засмејавао. Нада ми никад није 

могла прецизније објаснити колико је дуго веза са њим трајала, и како 

се завршила?. Али ми се чини да је у обојицу била страсно 

заљубљена?. 
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Ипак ми се чини, да су то биле симпатије које већина девојака и  

младића има у тим годинама?.  

 

Једном у Дому синдиката на концерту Жарка Петровића, док смо 

чекали пред гардеробом да узмемо зимске капуте, наиђе витак плав 

човек средњих година, скоро да Нади може бити отац, врло 

самоувереног, боље речено дрског израза лица, као да је судија за 

прекршаје?. Нагло се приближи Нади, погледа је строго и заводнички, 

пружи нехајно заповеднички руку ка њеном лакту, иако сам ја са њом. 

Нада ћути, не реагује. 

 

Признајем себи, да такве њене  приче и овакви догађаји, у мени не 

стварају довољно основе за поверење у њу и њену стабилност?. 

Напротив. Али у исто време, схватам да сам и ја млад, и да моје 

процене нису довољно засноване на провереним чињеницама. Зато сам 

себи кажем да треба да будем са њом промишљен, да не будем пребрз 

и строг у проценама, да узимам у обзир њене године, породичне и 

друге околности. И да сачекам да је боље упознам.  

 

Поготову јер Нада није само девојка коју страсно волим, која је  

женствена, него и зато, јер је бистра и отресита, има добро и искрено 

срце, са њом се о свему може разговарати, идемо на игранке, у 

биоскопе, у позориште. Ја сам у њу ипак на неки начин истински 

заљубљен. Само на њу мислим.  

 

Али о браку ни помисли. 

 

Позвао сам је из телефонске говорнице испод Авале. Сва устрептала 

као затегнута струна виолине, шапуће ми нежне речи у ледену 

слушалицу јавне говорнице у подножју мале београдске планине, каже  

да је баш у овом тренутку мислила на мене, каже ми дрхтавим гласом 

да је то телепатија:'' Полазим одмах, чекај ме на аутобуској станици'', 

долазим за сат отприлике, и спусти слушалицу.  

  

Очекујући је шетао сам по снегу у хладном зимском дану, трљајући 

уши рукама да их загрејем, кретох падином узбрдо, изненада из 

шумарка у коме су се укривали, јурну на мене читав чопор паса 

луталица. Када је хладно и када су гладни, одбегли пси постају 

агресивни, кидишу врло опасно. Зграбих поломљену грану, једног  

црног вучјака ударих из све снаге право у лице. Он заскича тако, да је 

подножје Авале одзвањало. У трену чопор побеже. Пси су врло 
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занимљиви, ако осете несигурност и страх могу бити опасни. Треба им 

показати песницу, онда подвију реп и беже главом без обзира. 

 

После обрачуна са псима, победнички, низбрдицом стигох право на 

аутобуску станицу. Не прође мало, из даљине се зацрвени аутобус, 

што је ближи бивао је све  већи. Имам обичај да погађам шта ће се 

десити: на пример, процењивао бих  колико је сати? Погледам у сат, 

најчешће  погодим скоро у минут. Покушавам да погађам и овога пута: 

у овом аутобусу је Нада?. Аутобус прикочи, видех Наду као стоји 

радосна на излазу. Сиђе из аутобуса, иде право према мени, у хладном 

снежном зимском дану, из уста јој излазе облачићи паре, клиза се у 

ходу по разгаженим клизавицама, онако као на штрафти зими, сва 

уздрхтана и  замагљених  очију гласно говори приближавајући ми се, 

исте речи које ми је казала телефоном не хајући нимало за присутне 

пролазнике. ”Баш  када си ме звао телефоном, мислила сам на тебе, 

каква случајност, телепатија”. Исто се и мени дешава када ме она 

позове. Сва дрхти, али не од хладноће, иако је напољу јак мраз , вруће 

јој се усне као рингла када је загрлих. Једва смо чекали да будемо 

сами.  

 

Нада ми је се повремено жалила на  велике тешкоће у школи, на 

принудне промене школске средине. Она је у некој врсти кризе. Сада о 

томе ни речи. Али ја увек размишљам, зашто се то све дешава? О чему 

се ради? Да ли је она томе скривила? Или неко други? Ко? Зашто? 

Питао сам је о чему се ради, она појма нема, ништа не разуме?. Па она 

је неискусна,  скоро тинејџерка! 

 

Док ходамо ка шуми борова далеко од света, где ћемо бити сами, Нада 

из ташне истргну лист из свеске, и са сузама у очима написа следећи 

стих:“ Потрудимо се мало, из блата ће се назрети сјајни дијаманти”. 

Нада исто осећа и мисли што и ја, због тога ми је све дража. 

 

Кретосмо уз Авалу у сумрак ведре зимске ноћи, док нам модри месец 

одагнава таму и посматра нас са врхова високих борова, угнездио се 

горе као птица у гнезду на гранама, као тетреб у сламнатом гнезду, иде 

за нама где год макнемо, као верни пратиоц који нас никад неће 

напустити. Ходамо уз  падине Авале у белој тишини држећи се за 

руке, борови савили своје гране под теретом снежних наноса., скоро до 

наших глава. Тражимо скровито место да будемо сами?. Њене усне, 

док говори, уплићу се у заносну игру ружичастих линија и ниски као 

снег белих зуба, наговештавајући још један незабораван дан са њом. 

Одједном на залеђеној клизавици, падосмо обоје као по команди. 
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Дочекасмо се рефлексно на руке, као да смо знали да ћемо пасти. Нада 

се засмеја гасно:'' Обоје смо пали у исто време, телепатија. Верујем у 

Бога!''  

 

Ово је прилика коју одавно прижељкујем, да поразговарам отворено са 

Надом, да неке ствари разјаснимо. 

 

''Запазио сам, док сам те сачекивао испред школе, на одморима у 

школским двориштима, када си са твојим школским друштвом, да си 

некако сва преплашена, збуњена, несигурна у себе?. Покушај да се 

концентришеш, буди смирена, ти си бистра, пази на часу, учи код 

куће'',  саветујем  је добронамерно и искрено.  

 

Али се у исто време питам: А зашто онда ја не учим? 

 

Она ме погледа, видим да јој се тема не свиђа, али да ипак жели да 

прича о томе, једино из разлога да мени угоди, јер она мени никада 

ништа не одбија, шта год кажем уради без поговора:'' Како не бих била 

када ме нико не цени, ја не добијам оцене које заслужујем. Знаш ли ти 

да ме они селе из школе у школу, таман крене набоље у једној школи, 

нешто се промени. А неки други су одликаши, праве се важни. Не 

фермају ме ни ''за црвљив сир'', сем што ми се фрајери набацују где год 

стигну, само да би ме збрзали у неки хаустор''. Уздахну. '' Нико тамо 

мене не разуме, понижавају ме, стидим се саме себе, само ћутим на 

часовима '', као да се прену.  

 

Ево прилике да је запитам још нешто што сам одавно препознао код 

ње: 

'' Како то, у школској средини си несигурна, али када си са твојим 

другарицама из краја где станујеш, све лете око тебе, ти  си 

најпопуларнија од свих, све тебе гледају као у Бога. Шта је сад то?''. 

Она обори очи, дубоко премишљајући, покушавала је да се 

самоанализира, мада знам да она то никад није чинила, па она је скоро 

још дете?. Нада се просто прену, усправи се:'' То одавно траје, ја 

живим на два колосека. Када одем у школу стидим се што постојим, 

безвредна сам, нико ме не ферма ни ''за црвљив сир''. А када изађем 

увече у крај са другарицама из детињства, на штрафту, ја заборавим 

школу. Оне су моје друштво из детињства, воле ме, па ја  сам увек 

била главна, када сам са њима постанем друга, главна, момци ме 

гледају, облећу око мене .А у школи сам проблем, нико и ништа?''.  
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Размишљам да јој дам савет, јер се и мени понекад  тако нешто  

дешавало, познајем такву рањиву психологију:'' Покушај да сјединиш  

те две психологије  у једну, тако ћеш постати самоуверенија, 

сталоженија, духовно јача''. Она ме  посматра бело, као да сам написао 

нешто на табли, а она на табли не види баш ништа?.   

 

Нисам се обесхрабривао, можда је она још сувише млада, недовољно 

освешћена, ја сам старији неколико година, и ја сам тако био 

недовољно свестан када сам био њених година, она ће ме схватити 

када још више сазре?.  

 

Патња продуховљује, сазрева, буди људскост скривену у свакоме. 

Хоћу да наставим, она ће ваљда бар нешто схватити:'' Препознао сам 

да се мењаш у зависности од тога са ким разговараш, са неким си 

понизна, весела, или си са неким другим тужна, своја, или чак 

уображена, просто не могу да те препознам, мењаш се сваки час?''.Она 

ме гледа  разумним као угљен црнм очима:'' Када са неким разговарам, 

ја се увек са њим поистовећујем, удаљим се од себе, као пас са својим 

гоподаром. Почињем да  се понашам као господар, личим на њега, 

поистовећујем  се са њим. Стидим се због нечега да будем ја, да будем 

своја, то ми је мана, желим сваком да угодим, да будем као он?'' , гледа 

искоса у мене очекујући моју реакцију. ''Ако тако поступаш, ти ћеш се 

са сваким идентификовати, а ти имаш једну једину личност коју треба 

да градиш, а не безброј личности-колико сусрета толико личности, 

буди увек иста?'', рекох јој привукавши је себи.  

 

Она се насмеја, увуче се у мој загрљај, заборависмо на све. ''Волим те, 

постојим, то сам ја'', шапуће. За трен се одмаче из мога загрљаја, 

држећи још мало своје усне на мојима. Осетих њен врућ миришљав 

дах здраве девојке, сва мирише као њена коса:'' А како Марлон Брандо, 

да се толико уживи у сваку улогу, да не може да је се ослободи, у 

њему остане да живи неколико личности''. 

 

 '' Да, да, Марлон Брандо '', рекох јој,  ''друго је он, одрастао зрео човек, 

а друго си ти, шипарица у још недовршеном пубертету, разведених 

родитеља, која није прихваћена како треба у школи, несређеног личног 

живота?''. 

 

Она ме погледа задивљено што је тако разумем, и што јој указујем на 

њену деликатну ситуацију, а чега није била довољно свесна, сва 

захвална због овог новог сазнања, просветљена ми се баци у наручје и 

поче да се увлачи ''у мене'':''  Ти од мене направи особу са више 
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личности, као она Ева Браун, из филма што смо га заједно гледали у 

биоскопу ''Балкан''. Знам ко сам ја, ја сам ја, она права када те волим''. 

И баци ми се у дубок, бескрајан  загрљај.  Све опет нестаде.  

 

Отварао сам повремено очи. У леденој ноћи,  модри шумадијски месец 

окачен на врху Авале, нас је, као службени пратилац посматрао кроз 

крошње високих борова, као да намигује. Она није видела ништа, није 

знала где је, време је стало. ''Човек има онолико личности, колико има 

сусрета са различитим особама'', покушавам да јој објасним, мада знам 

да личност није тако једноставна, да  је неупоредиво сложенија. 

 

Сакупили смо цркавицу да се врати таксијем. Напољу је било минус 

осамнаест степени Целзијуса. Био сам у џемперу, она у неком лаганом 

капутићу. А нама је било врућина.  

 

Нада је блистала од среће. ''ТО САМ ЈА!'', узвикну радосно, док ми је 

одвајала руке са врата при уласку у такси.  

 

3 јануар 1959 године. Са Надом Јанков у биоскопу. 

 

Нада ми одавно предлаже да гледамо филм ''Чудо у Милану'', у коме су 

главни јунаци просјаци и скитнице. Моје врло пријатно откриће је, 

колико смо  Италијани и ми слични, изрази лица ових њихових 

просјака и боема су тако слични нашим, као да су их покупили на 

Теразијама?. Зар је могуће да су Италијани тако сујеверни?  

 

12 јануар 1959 године. Нада губи веру у људе. 

Данас ми на Калемегдану приђе Надина другарица Марија. Начин на 

који ме је ухватила за руку, наговестио ми је непријатну вест:'' Нада те 

је видела на Калемегдану увече на клупи са неком девојком, дубоко се 

разочарала у тебе, и у људе уопште, каже да ти је слепо веровала.''. '' 

То је моја другарица, ништа није  било међу нама'', кратко се оправдах. 

''Нада је у великој кризи, забринута сам за њу, ти си за њу био највећа 

љубав, она сада више не верује никоме'', прекорева ме Марија. 

Да ли сам се ја преварио у процени Наде? Она нема поверење у мене, 

али немам ни ја у њу. Да ли ја имам било какву одговорност за њен 

даљи живот? Шта да учиним?  
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13 јануар 1959 године. Удаљавање од Наде. 

 

Нада ми се стално жали да има све више проблема у школи. Не 

схватам о чему се ради? Да није она сама нешто скривила? Можда 

ремети наставу? Захтевао сам да ми објасни, али ни она сама није била 

свесна шта је посреди, њени искази су били конфузни и 

контрадикторни?. Долазим до закључка да не могу да проценим о чему 

се ради?   Питам се стално, да можда нема и неке њене кривице? Које?  

 

Осећам да се моје поверење у њу све више љуља и круни.  

На крају, када бих се прибрао, са болом бих закључио да сам био 

пребрз у осуди. Нада је не само врло привлачна, него је и диван друг, 

има духа.  

Нада и ја се и даље незаборавно дружимо уз рефрене популарних 

италијански песама. О Доменику Модуњу сви говоре, одјекује са радиа 

Volare, јури нас свугде рефрен: ''Nel Blu, Dipinto di Blu''.  

Упркос свега живот је леп, у себи понављам рефрене ове песме 

одбројавајући кораке.. 

14 јануар 1959  године. Бранко Поповић-Поп  

Бранко Поповић је висок и кошчат, важи на штрафти за наочитог 

момка. Али је некако стидљив. Он студира право, добар је студент, 

његов отац је члан  Партије, његова породица,како се то каже, лепо 

живи. Одвео ме је једном до њиховог стана, тамо преко пута 

Ташмајданског парка. Њихов стан се налази у стабилној новој згради 

од сјактућег мермера, простран је и лепо опремљен. Бранко увек има 

џепарац.  

На први поглед он је лепо обучен, али је крој одеће старомодан, а боје 

су сувише озбиљне, уместо да буду у живим и веселим младалачким 

нијансама и дезенима.  

Обично су деца из политички добро стојећих породица острашћена у 

хвалама поретка. То уопште није случај са Бранком. Још сам више био 

збуњен када сам чуо његове критичке политичке упадице. Он је мудро 

запажао недостатке друштва, залажући се да се исправе.   

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Volare&action=edit&redlink=1
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Био је згрожен поступцима Ратимира Оклобџије и његовог ганга:” Зар 

они да буду агенти наше полиције, па такве протуве треба 

похапсити!”. Ратимир је једном пресрео његов презрив поглед кратким 

претећим коментаром:” Није пао снег да покрије брег, него да свака 

животињица покаже свој траг”. 

Овакви Бранкови ставови су ми били доказ да има поштених 

комуниста. Ипак биће боље, победиће разум.  

''Пушкаш шутира као из топа, али Лев Јашин брани'', умео је да се 

шали Бранко. 

16  јануар 1959 године. Бескрајно одлагање почетка учења. 

Моја омиљена забава је слушање народних песама разних народа. Наш 

фрулаш Сава Јеремић  је редак  виртуоз. Запазио сам да и Румуни  

имају врло сличне брзе игра и кола ка и ми, понекад не могу да 

направим разлику, а и Бугари имају врло слична кола и песме нашим, 

о Македонцима да и не говорим. Не каже народ без разлога: ''Не играј 

коло у Србији, обрукаћеш се, не певај у Босни, обрукаћеш се, а не 

играј и не певај у Македонији, обрукаћеш се''. 

Када укључим радио, нашим скромним станом се често разлије сетан 

глас Оливере Марковић. Пева баш ону романсу коју сви волимо:'' Кроз 

снежну степу тројка јури, за њом сребрн оставља траг, о људи људи, 

пакости  клете...''. Она пева осећајно, из дубине душе. Ако је неко 

допринео ренесанси љубави према руским песмама и Русима, то је она. 

Она је не само певачица, него и филмска и позоришна звезда.  

Био сам са друштвом на представи ''Мачка на усијаном лименом 

крову'' писца Тенеси Вилијамса у Београдском драмском позоришту. 

Она је играла  једну од главних улога. 

Прича се да се Оливера развела од мужа, такође глумца, Радета 

Марковића, удала се за неколико година млађег глумца, мужевног 

Душана Булајића. Мислио сам  да је Црногорац, али сам сазнао да је 

он уствари Чачанин. Да, Чачани и Црногорци, то је врло сличан свет, 

слично етничко порекло. 

Млађи брат Милић и ја смо студенти Економског факултета у 

Београду. Али смо студије такорећи забаталили. Имам скоро 23 

године, остало је још четири године до времена када морам на 
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служење војног рока, ако до тада не 

завршим студије, служићу војни рок 

уместо годину дана, пола године више.  

 

Брат Милић, на брду изнад Дрине.  

Чак ни претећа могућност да служим војни 

рок пола године дуже, није довољна да ме 

нагна да почнем да учим. Када год бих се 

одлучио да учим, нешто би ме спречило, 

изгубим нмах мотив и концентрацију,  

жеља ми се угаси. 

Ваљда ћу следећи пут успети да најзад почнем да учим свим срцем. 

Фебруар 1959 године. Хладни рат узима маха. 

Шире се нелагодност и зебња, политички ривалитет између СССР-а и 

САД је све острашћенији. Совјети лансирају сателит ''Луна 1'', Фидел 

Кастро је збацио Батисту у Куби, вероватно уз подршку Совјета, тако 

овде појединци мисле.  

Када почнем да читам новине, или да слушам вести на радију, са 

зебњом очекујем да се поново огласе некаква трагедија или удес. 

''Овога није било раније'',  каже суморно мама, спомињући учестале 

удесе и несретне случајеве. Она мисли на убице студеничког 

свештеника Нестора Маричића, али често спомиње наше озрачене 

научнике у Институту у Винчи. Они су се вратили из Француске где су 

били на лечењу од последица озрачивања. 

 1 мај 1959 године. Нада Јанков у чамцу на Сави. 

Наду не виђам већ скоро месец и по дана, нити се чујемо телефоном. 

Повремено мислим на њу, да ли она мисли на мене? Овог топлог дана 

који наговештава београдско дуго топло лето, данас по подне Влада и 

ја снажним завеслајима покрећемо кајаке уз тихи Дунав. Кренусмо са 

Ада Хује око подне. Обиђосмо Ратно острво скроз од Земунског кеја, 

вратисмо се ушћу Саве код Куле Небојше, одвесласмо узводно уз Саву 

до Аде Циганлије. Тек када смо завршили ову више километара дугу 
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маршруту, испружисмо се у кајацима да мало одахнемо, и пустисмо, 

да их носи спора матица Саве полако  низводно.  

Влада завесла из места, не знам зашто, због нечега се устреми као 

кобац према десној страни реке. Баш када смо били наспрам Ратног 

острва, мало низводно  испод Куле Небојше поче да пада сумрак, па се 

смрачи у топлу и спарну летњу ноћ. Видех његову силеуту на 

месечини, завесла натраг ка мени брзо, као такмичар, вода испред 

његовог кајака, која се пресијавала на месечини, је запрштала као 

усијано гвожђе: ''Видео сам Наду, ено је тамо!'', показа сав задихан 

прстом на повећи чамац  на весла, тамо негде ка Кули Небојши у 

сумраку таласа заиграних са месечином.  

Устрептах узбуђен. Чух звонки звук гитаре и песму. Зар је могуће да је 

то она  чамцу? Завеслах из све снаге, брзо ставих кошуљу преко главе 

да ме Нада не препозна, приближих се ћамцу дрхтећи од узбуђења на 

десетак метара.  

Да, то је била Нада. У повећем чамцу на весла су била четири младића, 

Нада и њена другарица Стака из зграде. Један од њих је снажним 

шакама ударао у гитару, затегли му се набрекли мишићи на грудима, 

сви су певали загрљени. Запеваше албанску песму ''ШОТЕ МОРИ 

ШОТЕ, ШОТЕ МАШАЛА''. Сава је одјекивала све до обале. Чамац се 

љуљао на месечини, Нада стаде на сред чамца  и поче да се увија у 

ритму песме и нагињања чамца, као оне играчице из КУД 

''Абрашевић'' што играју шоту уз зурле и бубњеве. Замало да падне у 

реку. У последњем тренутку је зграби снажан младић чврсто у наручје. 

Она се гласно закикота, чух у моме кајаку  

Да ли је она стварио хтела да падне у Саву, или је то нисценирала да 

би јој прибегао у помоћ младић спасиоц?   

Утом онај младић што свира гитару запева из свег гласа врло 

популарну песму Доменика Модуња. Сава је одјекивала: ''Ciao, ciao 

Bambina''.  

Не волим страну реч ЋАО уместо наше речи ЗДРАВО, али ми дође да 

бесан кажем Нади:'' Ћао бамбина, ћао Надо!'' Али ја не желим више да 

губим време у решавању ребуса који нема решења.  

Па ни ја нисам савршен. И ја чиним сличне ствари. 
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Наду почињем дефинитивно да заборављам. 

Осећам да се мењам. Романтизам и платонска љубав према девојци из 

Дома у Дринчићевој улици, и касније према млађој школској 

другарици Весни, нагло узмичу уступајући простор разузданим 

утицајима штрафте и београдсе калдрме. Уствари то је био дуготрајан 

и лаган процес, можда сам доживљавао разочарајуће сурете, или 

промашаје, можда су то била истинска разочарења у девојке? Можда 

сам ја све то погрешно процењивао, или прецењивао у већој или мањој 

мери? Сада препознајем себе све мање као романтичног сањалицу, 

него пре свега као бујног младића, у девојкама не видим више као 

раније идеализовану љубав, него пре свега њихову ватрену 

привлачност.  

Ипак у дубини себе осећам да ја уствари маштам о оној правој. Трагам 

за њом? 

28 Мај 1959 године. Американци узвраћају на совјетске космичке 

програме.  

 

Американци се труде да преузму иницијативу, ланисрали су сателит 

Jupiter AM-18., са два мајмуна, прва жива бића која су се из космоса 

вратила на земљу. Совјети ће брзо узвратити.  

 

Не знам зашто, али када год чујем о подвизима СССР-а у космосу, 

сетим се филма о совјетској жени хероју Зоји Космоденској, која се 

бацила са свежњевима бомби око појаса, на ''уста'' немачког бункера, 

све је одлетело у ваздух, својим животом је платила уништавање 

непријатељског бункера, који је по Црвеноармејцима сејао смрт.  

 

Јули 1959 године. Статирање у копродукционом филму ''Бурлаци 

са Волге''. 

  

У Београду се све више снимају копродукциони филмови. Странце 

привлачи погодан природан декор и идеалан избор јефтиних 

квалитетних сликовитих статиста, а београдски Филмски град има 

јефтину и расположиву сву  потребну технику. Овде је све много 

јефтиније него ли код њих.  

 

Статирање се солидно плаћа, разуме се, за наше југословенске услове.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/PGM-19_Jupiter#Biological_flights
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Страни глумци најчешће отседају у Хотелу "Палас". Данас зазвони 

телефон, баш када сам би на дохват руке слушалице:” Идемо пред 

''Палас'', хоћу да бијем америчког Тарзана", са друге стране жице 

нервозно загалами самоуверено комшија Црвени, снажни Савамалац. 

Црвени  је пореклом Босанац, рече ми једном да је његов стриц 

генерал. Нађосмо се недалеко од ''Паласа'', казах му да то не иде, јер је 

Тарзан странац, амерички држављанин. Али он не хаје нимало на то!  

 

Утом из Хотела наиђе глумац који глуми Тарзана. Врло сам се 

зачудио како да изађе баш када смо ми дошли пред Хотел '' Палас'', 

као да је Црвени знао када ће они изаћи? Да Црвени није био у 

дослуху са полицијом? Тарзан је висок светлосмеђ мушкарац, врло 

леп, правилних црта лица, обучен у мајицу са кратким рукавима, на 

њему поиграва брдо врло правилних мишића, он је прави  супермен. 

Са њим изађе камерман Италијан, црномањасти латински заводник, 

знам да је он љубавник плавокосе секс бомбе Швеђанке Аните 

Екберг. Зачудо, Италијан сувоњав и неугледан поред Тарзана, 

самоуверено забацује косу и тело, не осећа се нимало запостављено, 

изгледа да мисли да за жене нису важна брда мишића, него мушкост. 

Па ето лепотица Анита је са њим?  

 

Посматрали смо их са пристојне дистанце, Црвени стаде , укопа се у 

месту, рашири ноге и руке и заузе гард, као боксер у рингу, поче 

нешто нејасно да добацује у њиховом правцу. Стајао сам на 

пристојној раздаљини и посматрао радознало шта се догађа?. Црвени 

још неколико пута добаци. Тарзан и италијански заводник као да га 

нису ни видели, окретоше се са ниподоштавањем, и одоше без речи. 

  

Ратимир се лоше изражавао о страним копродукцијама, то је за њега 

била западна ујдурма, страни глумци и глумице нису ништа нарочито, 

наши момци су много снажнији и привлачнији:” Треба те педерчиће 

што се шепуре по нашим улицама ударити по лабрњи!”  

  

Снима се копродукциони филм “Бурлаци са Волге” у коме статирам 

да зарадим за летовање.Било је пар стотина статиста, углавном 

студената пре свега ДИФ-а Факултета за физичку културу, изабирали 

су високе и снажне, изгледали су сликовито обучени у бурлачке 

хаљине, јурили су и дивље повлачили конопцима бурлачке галије 

Дунавом  поред Гроцке. Француски режисер Туржански, пореклом 

Бели Рус, избегао у Француску после Револуције, је дискретно 

узбуђен, он укрива на један рафиниран начин своје симпатије за лепу 

словенску расу, говорио је све време статистима на руском шта да 
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раде. Био је задовољан што Срби прилично разумеју руски језик. Али 

своје симпатије према Србима  није видљивије показивао, схватио сам 

на крају снимања овога филма да је он ипак више космополита, него 

ли словенофил. 

 

Главну мушку улогу игра италијански лепотан црне косе и зелених 

очију, сијајући Рикардо Батаља. Срео сам га неко вече на Калемегдану 

испод римских руина, ишао је према мени уздигнуте главе врло 

необичан мушкарац?.Његово лепо лице на повисоком мужевном телу 

је сијало као светлећа реклама. Одмах схватих да је странац, 

помислих интуитивно Италијан?. Неко то потврди. Када је Италијан 

леп, онда је заиста леп.  

 

Лепа Елза Мартинели која игра главну женску улогу је витка и 

бледуњава. Она је италијанска интелектуалка.  

 

Поред Рика Батаље игра и амерички глумац, такође лепотан  Џон 

Дерек.  

 

Мирко Ћук, кога сам упознао у Милочеру 1955. године, и који има 

надимак Тарзан, због његове врло снажне грађе, стално је поред мене. 

Изгледао је врло сликовито у козачкој одећи,  лице усађено на 

снажној мушкој глави красе два велика бурлачка брка..  

 

Ја сам витак. Он је атлета. 

 

Прави Италијани имају црне очи, црну косу, можда је Батаља са 

његовим зеленим очима и белим лицем мешанац?. Знам једног 

лепотана Далматинца, Сплићанина, скоро су исти?. Да ли му је неко 

од родитеља Словен, или Герман? Или је неки његов предак био роб 

из прохујалих векова који се стопио са полуострвљанима 

Апенинцима? Знам да у Италији има Италијана чисте италијанске 

крви који имају плаве очи. Талијани нису шовинисти, али им је 

слабост оно што је апенинско, италијанско, латинско, чак и 

медитеранско. Они су били господари Медитерана, разуме се, имали 

су тешкоћа са Грцима, јужним Словенима, а нарочито са 

Јерусалимом. Грци и ми смо били збрисани вековима најездом 

огромног племена Селџука, као да је нека невидљива рука огромно 

јато скакаваца негде из средње Азије навела да прекрију и попасу 

Балкан?  
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Не, Италијани не мрзе друге расе, али изнад свега воле своју црну 

косу, црн тен, црне очи, њихов дух и мудрост.  

 

А шта је код нас? Пола људи има тамно смеђу или црну косу, пола 

светлу или плаву. Али већина има светле, голубије боје очи. Ко смо 

ми? 

  

Џон Дерек је врло леп такође, ипак Рикардо Батаља је далеко 

атрактивнији као мушкарац. Рикардо Батаља ме збуњује његовим, на 

сваком кораку, ниподоштавањем, које отворено, скоро дрско, 

испољава према Џону Дереку?. Али ме још више чуди да Дерек 

уопште на то нимало не реагује, он дипломатски избегава било какву 

расправу са њим, прави се луд, као да нимало не види 

ниподаштавајуће провокације уображеног и сујетног Батаље?.  

  

Запазио сам на снимању филма ''Бурлаци са Волге'' у Гроцкој, да се 

Рикардо Батаља  удвара свакој жени коју сретне, чак и оним 

најружнијима, разговара и флертује заредом са сваком женском 

особом која наиђе, са шминкеркама, гардероберкама, радницама, 

куварицама. Оне би се кикотле задовољно. 

 

Указала ми се прилика да откријем откуд њему онакво бљештаво 

лице? Видео сам га једног дана на обали Дунава у Гроцкој, био је тада 

без шминке. То скоро да није био он, видели су му се подочњаци, 

помало зборано и убледело лице. Али ипак је заиста леп мушкарац. 

Тада сам схватио да је оно вече, када сам га видео на Калемегдану, 

био нашминкан, да задиви   Београђанке.  Лукави Латини. 

 

Увидео сам статирајући у копродукционим филмовима, да су то 

околности у којима се сударају националне сујете и престижи. 

Југословени су робусни и привлачни мушкарци, наше девојке су врло 

згодне.   

 

Утолико ме непријатно изненади страни физички радник при 

снимању, када ми саопшти лукаво  се смешкајући:'' Ваше жене се не 

купају, заударају''.  

 

Сличну игру са шминком  сам видео недавно у Филмском граду, тада 

се радило о једном, такође врло привлачном, овога пута  француском 

глумцу. Стајао је на високој бини, пред више стотина београдских 

статиста, црнокос, висок и  снажан, прелеп, интелигентног али 

лукавог лица, свака жена би пала пред њим на колена- помишљао сам 
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док  сам пиљио у њега из гомиле статиста?. Био сам близу њега, 

гледао сам радознало у његово лице, и оно је било нашминкано, као и 

лице Рикарда Батаље. Није ми било тешко да закључим , ни издалека 

не би био тако привлачан када би био ненашминкан.?  

 

Ова моја претпоставка се показала као основана, када сам га касније 

видео ненашминканог, изгледао је као неки други човек. 

 

Причао сам, професору Милановићу о мојим занимљивим и 

необичним искуствима док сам статирао у овом филму:'' Надметања 

између земаља и народа су слична надметањима између мајмуна у 

џунгли'',  делим своја размишљања са професором Милановићем на 

Калемегдану. Он ме погледа искоса, учини ми се да је љут:'' Све се 

врти око жена, цео живот је борба око жена, а наши мушкарци су врло  

привлачни, то је гурање прста у очи моћним народима и државама''.'' 

Па нисмо ваљда мајмуни, људска смо бића?'', питам га.'' Шта смо, да 

смо, ипак је тако'', слегну он раменима. '' Мушка сујета уме да буде 

врло отровна, читави ратови су вођени због тога'',  додаде. 

  

Једног дана Рикардо Батаља дође са оком које је било потпуно црно, 

као просуто црно мастило. Сазнали смо да су га београдске силеџије 

удариле у око у Булевару Револуције испред Мадере. Једно око се 

црни као угљен, а друго зелени као у Словенца?. Батаља је се 

посматрао у огледалу замишљен. Али није  изгледао нимало забринут 

за исход повреде, напротив био је врло весео, и даље се удварао свакој 

жени која наиђе.  

  

Мени приђе један наш режисер, предложи ми да у тројци коју ће да 

вуку коњи поред Дунава, седим поред Елзе Мартинели уместо 

повређеног глумца, док не оздрави,  бићу добро плаћен. Прихватих.  

 

За неколико дана је се његово око нормализовало потпуно, као да 

ништа није ни било. Он је се све време и са црним оком, удварао и 

даље свим женама, као да  није било ништа. 

  

У паузи у шумарку поред Дунава код Гроцке су стајали Рикардо 

Батаља, Џон Дерек и још неколико глумаца, статисти су за то време 

седели у жбуњу играјући карте. Из оближњег зеленог густиша се 

појави млад, висок и врло снажан Шумадинац, био је бос, го до 

појаса, као гар црне косе, заврнуо панталоне до кошчатих колена, 

млатара рукама око себе голорук, снага се расипа свугде око њега и 

сева из његових очију. Крете право на групу глумаца. Изгледао је као 
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одметник, као разбојник, или као хајдук. Шумадинац их нагло 

мимоиђе и оде ка Дунаву и поче да пере блатњаве босе ножурде у 

води. 

  

Стари Туржански делује врло интелектуално, више је личио на 

париског сликара боема, него ли на Руса. Па он је из племићке 

породице, а још толике деценије у Француској, на њему се видео врло 

снажан утицај француске културе. Скоро је старац, али још има жара 

и елана.  

 

Бели Руси који су отишли из Русије после Октобарске Револуције су 

скоро сви окорели мрзитељи бољшевика. У исто време врло су 

поносни што су Руси. Ипак, несумњива је чињеница да је СССР 

суперсила, да је остварио изузетна достигнућа у разним областима. 

Оваква три сучељена постулата са различитим набојима осећања, 

умеју у појединим случајевима да произведу необичан синдром  

контрадикторних реакција и ставова Руса ван СССР-а. Знам неколико 

''Белих'' Руса у нашој земљи који подсвесно симпатишу, поносни су, 

или чак на неки начин обожавају Совјетски Савез. Имам једног таквог 

рођака пореклом ''Белог'' Руса, наочитог и интелигентног Сергеја 

Прокопенка. Сећам се Руса белогардејаца у Љубовији за време рата, 

неки су такође испољавали симпатије за Совјетски Савез, иако су 

званично били уз Немце. 

  

Гледао сам недавно совјетски филм из Другог светског рата, Црвена 

армија води битку против неког италијанског залуталог вода у 

бескрајима снежне Русије, премоћ у корист Црвене армије је 

несумњива, италијански војници су у безнађу, њихове шансе су равне 

нули. Из брисаног простора контролисаног Црвеноармејцима се 

наједном такорећи небу под облаке подиже огромна црвена застава, 

залелуја се као облак. Редови италијанских војника се само 

заталасаше као да их одгурну нека непогода. Истурише белу заставу 

предаје.   

  

Политика је сложена, нејасна, планета је у нечијем поседу?. Чијем? 

  

Јуришају поред Дунава у Гроцкој снажни статисти, многима се на 

дунавском поветарцу лелујају праменови дугих плавих коса, на лицу 

озареног режисера Туржанског се види нека врста повратка својим 

словенским коренима?. Као да се преображава у вођу бурлака са 

Волге, враћа се у замишљену степу, или тајгу, гледа у Дунав тражећи 

сетно и радосно обрисе родне Волге?.  
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”Па Дунав једно време протиче кроз Украјину, Русију? ”, рекох у 

паузи учтиво у правцу редитељу Туржанском. Мислио сам да ће га 

ове моје речи на неки начин развеселити. Увидео сам убрзо да сам 

погрешно проценио, он ме погледа из даљине смешкајући се љубазно, 

али је његов одговор био дипломатичан:” Дунав тече кроз многе 

европске државе, он их повезује.” 

  

У једној секвенци пак када бурлаци бесно појурише, Туржански 

постаде строг, изненада се такорећи трансформиса, учини ми се тако, 

помало заличи на стаљинистичког иследника, што га скоро видех у 

једном руском филму.  

 

Словенска душа је ћудљива!. Иде из крајности у крајност. Тргну га  

глас Италијана:”Andiamo!” 

  

Један Италијан рече у паузи на енглеском:” Срби су шармантан 

дивљи народ”. Када ов чу, каскадер, плав као Швеђанин Бата Камени, 

се насмеши поносно себи  недра, презадовољан напео мишице. Ја 

ћутим снужден. У исто време видех поједине подсмешљиве гримасе 

италијанског особља. 

 

Елза Мартинели јасно рече јуче разговарајући са колегама, чух лепо, 

могу да разумем понешто италијански, као да је открила неку 

непознату тајну:” Венецију су саградили робови Скијавони, Венети ( 

словенско племе)” . ”Реч “слав” је ушла у многе стране језике, значи у 

исто време “роб” и “Словен”, опет чух некога из италијанске екипе. 

 

Италијани нас из Београда виде као плаве, као народ светле косе и 

очију?. Тако нас виде и Грци. А увидех на мору лети, да нас Немци, 

можда и Руси, опажају као црномањасте? 

  

Неко од Талијана рече назив места смијуљећи се надмоћно,  

разговетно делећи и нагласавајући  слогове ГРО-Ц-КА. Шта хоће да 

каже? Туржански га лукаво мери док он спелује на слогове назив 

варошице ГРОЦКА.. 

  

Силеџијски атак на Батаљу је за мене кукавички, па и капитулантски, 

лако је  неколицини да се обрачунавају са једним, то је невиђена 

бламажа, вандалски и кукавички акт београдских хулигана. Тај атак је 

штетан за нашу државу и народ. Силеџије су у великој заблуди, 

умишљајући да су свемоћни. Ударили ''Жабара'' (погрдан назив за 
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Италијане, прим.аутора), који се шепури на београдским улицама, да 

увиди шта су наши момци, шта је Титова Југославија, браћа Рује ( то 

сам чуо од Ратимира и Драге)?.   

 

Ударац је био благ, за пар дана Батаља је се потпуно опоравио. Њему 

нису много наудили, али ће овим ''подвигом'' локални хулигани 

постати још самоуверенији. Охрабрени овим, њихова мета неће бити 

само странци, него ће највеће жртве њиховог силеџијства бити наши 

невини незаштићени грађани? Бенигна повреда глумца, а овде  јача 

хулиганство. А развијати хулиганство у једној држави, значи рушити 

ту државу. Такви насилнички напади према западним држављанима 

изазивају лоше политичке процене о стварном односу снага на 

планети, штете пре свега нама, стварају конфузију, хаос и погрешне 

процене. Нама су потребне исправне процене, да знамо  истину, своје 

место, своју моћ, своје домете. Овако смо као чекови без покрића. 

Мислимо да смо моћни, а нас сажаљевају, или нам се потсмевају?. 

Настају штете по нас.  

  

Уствари размишљам о народима који су кроз историју стицајем 

околности имали прилике да се развијају. Ми Словени на ободу 

Европе, смо стално били на удару азијатских хорди, таворили. 

Постајали смо лак плен европских народа на вишем степену развоја 

културе и  технологије. 

 

6 јули 1959 године. Сликовите личности Београда. 

 

Београд је велики град, у Београду се могу срести свакојаки људи и 

жене. Када овога пута кажем –Сликовите личности Београда- 

помишљам на оне анонимне, или врло познате песнике, сликаре, 

боеме и анархисте, поједине спортисте, једноставно популарне 

појединце, за које би београдска чаршија препричавала да су инвентар 

београдских кафана, или састајалишта . 

 

Повремено сам сусретао Јакова Гробарова, Либера Марконија, Перу 

Звезду, Стевицу Марковића, Војкана Друмског и његово друштво, 

Радишића званог Че Гевара.  

 

Радишић Че Гевара се дружио са плавим Нишлијом, овај је имао 

обичај да се подсмева капиталистима:'' Радишић  че, ге ( ги, ге, значи 

га, или њих, у нишком жаргону, прим.аутора) вара  капиталисте''. 
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Црномањасти жестоки момак Турке (пореклом Турчин са југа), стално 

би сав таман седео за шанком у кафани Хотела Москва која излази на 

Балканску улицу, тајанствен је, мрачан и набијен момак. Изгледа ми 

да је склон тучама. Често је у друштву са странцима. Турке је 

обожавао да буде близу Железничке станице и у околним улицама и 

парковима. Балканска улица је била његова велика љубав, говорио је 

да се ту осећа као на прагу родне куће. 

 

10 јули 1959 године. Сусрет са Даном на Ади Циганлији. 

 

Повећи чамац превози купаче преко рукавца Саве, на другу страну 

острва Аде Циганлије. Тамо се налази  плажа, на страни Саве која 

гледа према Новом Београду, граду који ниче такорећи наочиглед, 

уздижу се у недоглед скеле, дизалице, кранови. Ишао бих обично на 

плажу заједно са  дизачем тегова Бошком Барачким, он је шампион 

Југославије у једној од тежих категорија, средњег је раста, врло 

црнокос, мишићав је као амерички тарзани. Он данас, док се 

превозимо повећим чамцем на острво, успут докон и обестан благо 

љуља чамац снажним рукама. Чамџија импресониран његовим 

мишићима му се пријатељски смешка.  

 

У Београд долазе свакојака чуда из света. Последњих година 

београдску младеж  је захватила нова мода-развијање мишића. 

Београдске улице би се лети претварале  у мале ревије МИСТЕР 

УНИВЕРЗУМА.   

 

Тата ми је опет казао:'' Наши су као мајмуни,  све имитирају''. 

 

Бошко обожава да се дружи са мном. Радостан ми је недавно 

предлажио:'' Хај`мо заједно на море!'' Показао ми је књигу КРАТАК 

КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ, коју је купио у 

књижари Просвета у Кнез Михајловој улици. Зна Бошко да странкиње 

долазе на наше море због наших кршних момака. Зато жели да стекне 

основна знања из овога језика. 

 

Чамац благо забрунда пловећи ка другој страни, крманош га усмери 

ка малом пристаништу испод високе оголеле тополе, тамо са друге 

стране обале рукавца. Скинух кошуљу да се сунчам, док Бошко седи у 

чамцу који се љуљушка, извалио се на бок у белој трегер мајици без 

рукава, као да је у његовој соби.  
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Утом се нашим седиштима приближише две девојке, однекуд ми 

познате?. Она што је села поред мене, загледа ме због нечега упорно, 

смеје се радосно, испружи ми шаку као подсетницу:'' Здраво, како си, 

ја сам Дана, сећаш се бре, ниси ваљда заборавио, били смо на игранци 

у Другој мушкој  гимназији у Македонској улици, има богами већ три 

четири године?''. Поче из места да се шали:'' А, а, нешто си се 

глацнуо, мора да је ту нешто, заљубио си се, а..а, ко је она? ''  

 

Учини ми се да се мало приби мазно уз мене?.Скоро се зачудих тако 

наглој блискости, јер први пут разговарамо. Зури ми у очи 

испитивачки, скоро да осећам њен дах?. Да није провокаторка?  

 

Загледам је и почињем да је присећам? Сетих се, признајем себи да се 

не само пријатно изненадих, него истински обрадовах! То је она 

тајанствена девојка што ми је на игранци у Другој мушкој гимназији 

пре неколико година ударила благу чвргу, учинило ми се без разлога, 

а затим и благ шамар; њена другарица ми је тада објаснила да је била 

љута, јер сам се, по њеној процени, био сувише приљубио уз 

партнерку у плесу, њену другарицу. 

 

Онда је била повређено невинашце, а сада је личила на превремено 

сазрелу младу девојку, навиклу на мужевне младиће?.Раније је била 

романтична сањалица, сада кроз њене сјајне очи струји бујна снага, 

њено тело тражи ново љубавно задовољство- стварам некакву прву 

представу о њој?. ''Сећам се, ти си ми онда на излазу из сале ударила 

благо шамар, веруј ми била си у заблуди, нисам играо са твојом 

другарицом никакав стискавац'', гледам јој искреним очима из 

близине право у лице.  

 

Чамац се заљуља, нагнух се и случајно, потпуно ненамерно боцнух 

шаком њене груди као две чврсте лопте, а она се само штрецну. На то 

помислих: она је жељна миловања?. 

 

Грдосија од слојева врло правилно сазиданих мишића стаде на ноге, 

оне га обе погледаше зачуђено и задивљено. ''Да вас упознам, то је мој 

друг Бошко, пошли смо на плажу.'' Бошко им снажно стеже шаке. 

Очигледно им је импоновало да сам са тако снажним момком. 

''Виђамо те на штрафти'', сва задихана Данина другарица скочи на 

ноге, обраћајући се Бошку, очигледно да јој је Бошко врло импоновао. 

Чини ми се да  наше девојке обожавају мишићаве момке?. 
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''Доста се свега десило од онда, причаћу ти'', тутну Дана у трену у 

моје руке некакву торбицу: ''Држи то, нек буде код тебе''. У мојим 

рукама се нађе затворена, препуна, жућкаста кожна торбица на 

рајсфершлус, претпостављам да је унутра њен купаћи 

костим?.Обично девојке тако чине, нешто као случајно забораве, 

оставе неку мараму, шалчић, да тиме означе прихватање и наставак 

дружења?.  

 

Тек сада стекох прави утисак о њеном изгледу. Висока лелујава 

црнка, пар година млађа од мене, са белим лицем, зеленим очима боје 

Дрине, мало изокренула очи као у екстази љубави.:'' Стегни мишицу'', 

рече ми, као да ми је друг у игри, или сестра, '' хајде стегни грудне 

мишиће'', поче да се шали. ''Па ти си спортиста'', шали се она без 

престанка, док се чамац љуљао на таласима и приближавао обали.  

 

Бошко се наслони на ивицу чамца. Гомила као челик тврдих мишића 

мало накриви чамац у страну.  

 

Чамац благо прикрајчи, осетисмо благ трзај од удара у травнату 

обалу. Крманош скочи хитро на песковиту обалу, привеза чамац за 

дрво, ја искочих из чамца, Бошко уздигну као перца прво једну па 

другу девојку, и стави их на обалу. Запазих да Данина другарица 

задржа мало подуже руку око Бошковог врата. 

 

Дана се завијуга стазом испред мене, као Естер Вилијамс, ништа за 

њом не заостаје, осим црне косе. Мушкарци упиљили у њу, окрећу се, 

чујем:'' Ала је риба!'', онда погледају Бошка, па мене. Њена  другарица 

иде поред нас гласно се кикоћући. 

 

Избисмо на другу страну Аде, која гледа према широј обали Саве, 

према Срему.  

 

Пред нама се указа купалиште, са дрвеном бараком, свлачионицом и 

два сплава на реци. На сплавовима је већ било прилично купача. 

Остависмо ствари у гардероби, и  упутисмо се у купаћим костимима 

нестрпљиви ка сплавовима.  

 

Оно што сам малопре видео Дану у хаљини, је бледа сенка овога што 

сада видим када је се свукла  у купаћи костим. Скоро да је посматрам 

са неверицом?.  
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Док смо ишли преко понтонског мостића ка сплаву који се љуљао на 

таласима, са разгласа громогласно груну песма ''Let's, twist again'', која 

је хит на београдским игранкама. Сви купачи мушкарци, као по 

команди, скретоше погледе на Дану која се скоро лелујала на сплаву 

кога су љуљали таласи Саве. Реку заталаса велики шлеп који је 

пловио средином Саве. Мелодија нагло утихну, као што  је и 

започела, а онда поклике одушевљења изазва глас Елвиса Прислија у 

песми ''O sole mio'', италијанској песми коју је певао на енглеском.  

 

Каква енергија у његовом гласу, какве емоције, ова песма је на 

италијанском врло инспиративна, али иако је Елвис Присли пева на 

енглеском, ништа не губи, напротив добија неки нови додатни жар. 

Увек сам мислио да је енглески хладан, господски, отмен, а сада 

схватам да у себи имао изузетно снажне набоје енергије као и 

италијански, само зависи како се изговара и ко изговара.   

 

Упознах једну Данину особину. Лако је понесу музика и ритам, прија 

јој да је у центру пажње. Она се изненада усправи и поче да се увија у 

ритму распеваних речи Елвиса Прислија, заостали сустигли таласи 

који наиђоше од средине реке, сплав још више заљуљаше, што дану 

још више орасположи. То није био трбушни плес, али је било нешто 

слично томе. Зачуше се узвици подршке, неки су изгледа очекивали 

од ње и више од тога?.Бошко стаде поред ње, као да су на игранци. 

Она ми док се њише у ритму музике, сва задихана, стално нешто 

добацује преко Бошкових рамена. 

 

Тек сада настаде највећи урнебес. Адриано Ћелентано загрме из свих 

тoпова преко разгласа:'' 24.000 baci''. Дана ми приђе ,унесе ми се  у 

лице сјајних очију и страшћу измењених црта лица:'' Знам 

италијански. Знаш ли ти шта значе речи ''24.000 baci''? И не сачекавши 

мој одговор, наставља:''  24.000 пољубаца'',  наслони се на мене, скоро 

да ми се пред  свима обеси око врата. Онда устаде хоће да игра, зове 

мене, не волим да се понашам необично, да сви зуре у мене, уместо 

мене устаде Бошко.  

 

Ова мелодија утихну, изненадно као што је грунула из све снаге, а 

реком се као јесења сумаглица разли лагана мелодија Жарка 

Петровића: БЕОГРАД ВОЛИМ КАД СВИЋЕ, БЕОГРАД ВОЛИМ 

КАД СПИ. Дана седе поред мене, постаде сетна као и ова мелодија, 

наслонила је своје тело на мене, смирила се; постаде друга особа, 

гледала ме је цело време нежно.  
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И овога пута се штрецнух, тако слободно се понашају мушкарци, а не 

лепо васпитане девојке, каквом бих ја хтео да је видим?.  

 

Она ме погледа  сањиво зеленим очима кроз дуге у црно обојене 

трепавице: 

''Хај`мо да препливамо на Аду Међицу?'', показа руком на неколико 

стотина мало низводно удаљено издужено острвце. Тек тада по први 

пут спазих њене необичне чежњиве очи. Тај предлог ми се не свиђа?. 

Јасно ми је да она жели да будемо тамо сами, то ме истински 

обрадова, то желим и ја, али тражим очима неко ближе и погодније 

скровито место:'' Далеко је, не волим да се силим са водом, а има и 

бродова који наилазе?''. Она ме погледа мазно:'' Што си такав'', поче 

да ме вуче за мишицу, ''плашљивко, цвикаш, а да ли би се потукао 

због мене, ако ми неки фрајер приђе? ''  

 

У том тренутку наиђе велики црн брод, на коме се, на ветрићу вијори 

мађарска застава, вукао је дугачак велики шлеп. Тада поче да се 

одиграва истинска драма. Један младић са нашег сплава је снажно 

запливао ка шлепу, а да несретник није видео да је на задњем делу 

шлепа, на врло дугачком ужету, привезан чамац који се  бесно батргао 

на таласима матице.  Вода је прштала  свуд око чамца док га је вукао 

брзи брод. Храбри младић се нађе укљештен између брода и чамца. 

Чамац му се нагло приближи претећи да пређе преко њега или да га 

гурне под пропелер брода који би га самлео?. Младић се муњевито, 

снажним рукама, ухвати за прамац чамца, тргну мишицама и испе се у 

трену у чамац. Брод отплови негде заједно са чамцем и младићем у 

њему. Сви одахнуше, а затим се обрадоваше  и запљескаше, када се 

младић из чамца, нешто ниже, баци у Саву и снажно заплива 

победоносно ка обали. 

 

 ''Ха`јмо да отпливамо низ Саву'', показах Дани руком наниже 

травнате обале обрасле шумарцима жбуња увучених у дебело корење 

повисоког дрвећа. Знао сам да и она управо то жели,  да будемо сами, 

да нађемо неку речну драгицу. Запливасмо полако кроз топлу 

зеленкасту воду поред обале. Сава је у поређењу са Дрином 

мутљикава, али јој је вода ипак прилично бистра. Данино витко 

издужено тело је се увијало у прозирној води, као огромна змијаста 

јегуља. Обоје смо погледима тражили скровито, травнато место, где 

ћемо бити сами? Пар стотина метара низводно указа се такво место 

као из сна, као да га је неко руком поставио ту, пред нас.  
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Допливасмо до високе травнате обале, изнад врло дубоке зелене, тихе 

воде, около нас је се жутило шипражје. Гледано са обале, место је 

скоро  неприступачно, али заравњено меканом сасушеном травом. 

Вода као да нема дна?. Извукох се на мишиће. Хоћу и Дану, на руке, 

да извучем, уз високу обалу, али она одби, наслони се на шаке, напе 

мишиће и у трену се као гимнастичарка победнички уздиже рукама, и 

стаде на  стрму обалу. Као нимфа излази из воде, две дојке као чврсте 

лопте се помолише испод купаћег костима, па нестадоше, као да су од 

гуме, низ дуге витке ноге јој се сливају поточићи топле воде, прштале 

су сјајне капљице. Гледала ме је змијастим очима, учини ми се, 

похотљиво?. 

 

Ухватих је одмaх за руку и она се без оклевања, сва мокра, унесе у 

моје наручје. Није ме загрлила рукама око врата како сам очекивао, 

него ми је њене руке гурнула испод пазуха, ухвативши ме за плећа. 

Снажно ме је привукла  себи, као свој лични посед. Све нестаде око 

нас. У хладу велике Савске тополе што је своје дуге гране. далеко 

наднела над зеленом тихом водом, чуо се само благи шум споре речне 

матице, која би повремено запљуснула блатњаву обалу, угушивши 

повремено стругање поспаног цврчка завученог негде у трави баш 

поред наших глава.  

 

Наиђе теретни тегљач, на њему су била два снажна лађара, када нас 

видеше засвира гласно сирена,  замахнуше у нашем правцу вулгарним 

покретима руку и ногу.  

 

Сунце је се полако, али неумитно спуштало ка западу. А ми смо 

губили осећај за време. 

 

Дана се придиже на лактове, гледајући ме разрогаченим очима пуним 

страсти и топлине:'' Хајде да будемо пријатељи, да заједно идемо на 

плажу, на штрафту, на игранке, у  биоскопе?. Знаш, ја изнад свега 

волим  позориште. Зар није дивно да будемо заједно, па знамо се 

толике године, толико пута сам сањала да се негде сретнемо?. Не 

волим растанке, имам паничан страх од њих?''.  

 

Сретан сам што ме прихвата и жели да настави везу са мном. Она је 

блага и топла као пролеће које постаје лето, она ми нуди себе, тело и 

душу младе чаробне девојке, о којој би сваки младић само могао да 

сања, шта не би дао да буде са њом, барем један пут?.  
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Својом женственошћу ме подсећа на Наду. Изгледа да ће ми Дана 

олакшати заборав на њу. 

 

У исто време њено брзо зближавање, подавање, њена пребрза 

фамилијарност, сирова отвореност и  искреност, у мени би повремено 

побудили сумњу у њену емотивну стабилност?.Да није нимфоманка? 

Да није лака? Да је није ухватила улица великог града? 

 

''Имаш ли неку идеју где би могли да одемо?'', то сам  јој казао, али 

сам и даље забринут,  радознао сам да је боље упознам, многе ствари  

ми код ње нису јасне?  

 

Она ми се сва одушевљена опет увуче у загрљај, поново нестадоше 

сунце, време и стварност. Она се прену опет, сва је просветљена, као 

да је на месечини:'' У суботу се у Народном позоришту даје ''Лабудово 

језеро'' Чајковског, могу да уђем кад год хоћу без карте, могу и тебе 

кад год хоћеш да уведем бесплатно, имам места на балкончићима са 

стране?''.  

 

Стаде сва унезверена од унутрашњег задовољства:'' Јел важи?'' 

''Добро'', рекох ја, већ сада радостан, заборавих моје дилеме у вези 

њене стварне природе гледајући је , али сам знао да сумње остају, и да 

ће оне одређивати будућност и природу наше надолазеће везе.  

 

Можда ћу увидети да је она ипак озбиљна девојка? 

 

Чуди ме, таква лепотица, а тако несигурна у себе, понизно ми 

предлаже да будемо пријатељи? Уместо да њу јуре и моле 

мушкарци?! А друге, много мање згодне девојке, много више држе до 

себе? Ако се она тако брзо зближава са мном, тако је радила и радиће 

и  са другима, логички сам размишљао?.  

 

Подсећам се искустава са другим београдским девојкама. Такве су 

мање више и многе друге.Све ми се чини да је она ипак мало 

слободнија од већине других девојака?. 

 

Она је привлачна, врућа, док траје нек траје, овај осећај је потискивао 

подозрења и неповерење. Треба да је упознам, време ће рећи своје?. 

Мада сам свестан, да ме она неодољиво привлачи све више, из трена у 

трен. Постидех се од самог себе, од своје слабости према њој. 

Препознајем да у себи за сваки њен недостатак налазим неко 

оправдање: и друге су такве, она је још врло млада, ова генерација је у 
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кризи, још је не познајем, дружећи се са мном она ће се 

стабилизовати, постаће емотивно и духовно чвршћа, увидеће своје 

несавршености, сазреће?. 

 

Ипак у мени, као у магли, остаје закључак, као мали кључић: она није 

довољно озбиљна девојка?. Али видеће се?. 

 

Сва опуштена и расположена поче да ми прича  о себи:'' Хоћу да ти 

отворим себе, своју душу, ја знам да ти мене схваташ, ја тебе знам 

добро, молим те разуми ме, подржи ме?''.  

 

Опет се штрецнух, како тако брзо да ме упозна? Можда она то говори 

свакоме кога упозна? Одакле она мене познаје? Откуд њој толико 

поверење у мене? 

 

''Пуче колан свечевој кобили, располути се моја породица'',  рече из 

неба па у ребра. Гледала ме је сада тужно. '' А одакле су твоји 

пореклом'' радознао сам, то је мој уобичајени начин  упознавања, када  

сазнам из ког дела је земље, већ имам неке параметре о тој особи. '' 

Мајка је из Босне, пола Српкиња пола Шокица, а отац је из старе 

грађанске београдске породице'',  гледала ме је мирно широко 

отвореним зеленим очима.  

 

Очекујем пун ишчекивања да сазнам шта је било са њеном 

породицом: ''Настави?''.  

 

Јато враних гавранова долете на високу врбу изнад нас, обесили се 

канџама о гране, као да је кишан јесењи дан, а оно право лето. Грачу 

нам грлено право у лице, као да нас изазивају?. Топла река запљусну 

мало јаче обалу испод наших тела, јато црних птичурина прхну 

преплашено. 

 

 ''Тата је био председник суда, знаш онај суд у Кнез Михајловој, тамо 

преко  пута Енглеске читаонице?'', гледа због нечега упорно јато 

врана које полетеше далеко ка Ади Међици. ''Знам тај суд, био сам 

једном горе на спрату'', подстичем је ја. Она заборави шта је почела,  

само пиљи у јато врана, док не атерираше на висока дрвећа на 

суседном острву.  

 

''Почела си о оцу судији?'', подсећам је.'' А да,'', прену се она, '' због 

нечега га из чиста мира ражаловаше, не знам ни данас зашто, тата 

само ћути, поче да га спопада несаница, сав убеле као зид, постаде ко 
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мумнја''. '' Шта му се десило?'', нестрпљив сам.''. Уместо одговора она 

успорено настави:'' Познавао је Тита, срела сам једном Тита, имам 

слику са њим, ставио ми руку на рамена, обгрлио ме као кћерку''. 

 

Усправи се сва радосна:'' Показаћу ти ту слику, видећеш''. Опет 

осетих њен недостатак самопоуздања, што је умањивало њен значај у 

мојим очима. Откуд то?  

 

''Сада се нико од бивших познаника више и не јавља оцу. Кева га је 

највише дотукла ''.  

''Зашто мајку не зовеш мама, него кева?, скоро да је прекорих. Она се 

намршти забринуто:'' Звала сам је раније мама, поштовала сам је 

колико толико, док није  изгубила главу за апсолвентом стоматологије 

који јој поправља зубе у Ранкеовој улици. Заведе је бараба на 

стоматолошкој столици. Тај ђилкош јој је знао слабе тачке, где да 

додирне, заћори се маторка у балавца, који јој је по годинама могао 

бити син''. Застаде, поче да сузи, једва се прибра:'' Она је за мене 

умрла заувек када сам је једном чула, како га, у ходнику нашег стана 

моли, рида да је балавац не остави, обећавала му је сав наш 

породични накит. Када је тата сазнао за ово, шлогирао се, па сада 

само преплиће језиком, не може реченицу поштено да састави''.  

 

Гаврани су кружили изнад нас, гракћући као у јесен на кишом 

оквашеном блату гробља на периферији Београда..  

 

Она се наслони на лактове. То више није била распојасана београдска 

девојка. Почео сам из корена да мењам мишљење о њој. Појави ми се 

нада да она није површна као чаша лимунаде, што сам раније често 

помишљао. Дана постаде као врсна карактерна глумица удубљена у 

трагичну улогу, дубока и мисаона: 

''Када сам имала шест година, пред крај рата, млађи брат се тек био 

родио, побегли смо са Косова, из Приштине  у Крагујевац. Тата је 

радио у тамошњем суду, а мама која је геометар, 1945 године је 

добила посао у Београду, долазила је кући у Крагујевац два пута 

месечно. Не могу ти то ни описати.''  Данине очи  се замутише, а црте 

крај усана су одражавале трагично беспуће и безнађе. ''Није имао ко 

да ме чува, па су ме послали  код баке у Босну. Уживала сам да 

слушам хоџу како пева на џамији. Мислила сам да ме мама заувек 

напустила?. Ја сам сваки дан мислила на њу, а како ње није било, 

везала сам се за баку. Дође мама, ја је скоро заборавила, прибила се уз 

баку''. Дана застаде, гледа ме без наде и жеље за животом:''  Знаш моја 

мама је хладна, она је таква''.  
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Дана седе, ухватила главу обема рукама:'' Мама би остала само једну 

ноћ и један дан. Мало би ме тада подржала у наручју, као метлу, није 

ме ни пољубила нити помазила. Мислила сам да је  дошла по мене да 

ме води, а она нестаде као што је и дошла. Оде мама, ја у врисак:'' 

Мама, узми ме, води ме! Она ме остави и оде без речи''.  

 

Чини ми се да почињем да разрешавам енигму, корени Данине мени 

недовољно јасне психологије,  су у породици.  

 

Пред нас доплови кроз тиху воду неколико коморана, секли су мирни 

ток зелене реке као дечији чамчићи од хартије, приближише се обали 

завлачећи кљунове у воду у потрази за храном.'' Што немам хлеба да 

им дам?'', Дана као да тражи око себе неко затечено парченце 

погачице?.  

 

Опет повеза прекинуту нит излагања:'' Није то било једини пут да ме 

мама напуштала, када смо дошли у Београд мама и тата су се 

повремено свађали, мама је сасвим другачија од мога оца, колико је 

мама хладна и окренута ван породице, толико је тата више привржен 

нама деци и породици. Умело је међу њима да плане, мама би 

покупила најнеопходније ствари и нестајала би на више дана. 

Вриштала сам , мислила сам да се никад више неће вратити?''. 

 

У трену се промени, загрли ме радосно обема рукама.Упознајем је све 

више.  

 

Она невероватно брзо мења расположења:'' Идемо у суботу у Народно 

позориште''. Њене нагле промене расположења, од најтужнијег у 

највеселије, и обратно, су  биле честе у току једног дана, па је то 

престало да ме изненађује.  

 

Не само то, препознао сам да је поводљива, да ја својим поступцима 

могу утицати на промене њеног расположења.  

 

''Нађимо се пред Народним позориштем, у пет до осам'', рекох јој 

насмејан и она одмах прихвати мој предлог. 

 

Моја радозналост није јењава:'' Ти рече малопре, да ме од раније, 

добро знаш?'', вратих је поново у стање размишљања и подсећања. 
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Она се насупрот мојој жељи, опет оте веселости, па ће нехајно:'' 

Уписала сам се раније у Средњу музичку школу СТАНКОВИЋ, јер 

музику обожавам, хоћу да се упишем на Музичку академију''. ''А ја 

сам ишао у Музичку школу ''Станковић'', свирао сам тромбон, прво у 

класи професора Шатрова, а потом Жувеле'', подсетих и себе гласно.  

 

Она се усправи, посматрајући ме насмешена:'' Па тамо сам те и  

видела још пре игранке у Другој мушкој, улазио си у хол Музичке 

школе  држећи у рукама футролу твог инструмента, кошавом 

разбарушене косе, у  нестварном свету, стално си због нечега био 

забринут, као да си долазио негде из даљине где владају неки други 

закони?''.  

 

Разумем њене речи и хоћу да јој објасним. Пре уласка у Музичку 

школу обично сам погледом тражио и сусретао погледе моје школске 

другарице Весне, која је туда често игром случаја пролазила, када би 

ишла у Балетску школу у суседној улици Пролетерских бригада. То је 

била, као што је описано у претходним поглављима дубока, искрена 

платонска љубав. Све до уласка у хол Музичке школе ја сам у 

мислима и погледавајући је, био са Весном, и нисам никог другог 

уочавао, можда сам и гледао кроз Дану и друге, али нисам их видео, 

јер су моје мисли  биле на другом месту, код Весне. То је био 

нестварни свет истине и љубави.  

 

Знам да се на моме лицу исцртавају  моја осећања, моје лице је 

истинско огледало онога што осећам.  Временом сам схватио да 

девојке имају интуицију, умеју да осете инстинктивно. Ја сам тада у 

холу Музичке школе, можда гледао у правцу  мени непознате Дане, 

али ја сам у том трену долазио управо из тога њој непознатог света, из 

света неизмерне љубави према Весни. А она није ни знала одакле ја 

долазим?. Дана је више подсвешћу и нагонима, видела израз ове 

истинске и искрене љубави. Инстинктивно је помишљала да је ова 

љубав управљена ка њој, да чекам на такву девојку као што је она?. А 

уствари, ја је нисам ни запажао.Моја љубав је била Весна. А Дана 

мислила да је то због ње? 

 

Међуљудски односи су врло сложени. Ако је, на пример, спикер на 

ТВ сумњичав у приватном животу, ако му на лицу титра 

намрштеност, сваки гледалац ће на свој начин доживљавати да је 

спикер такав зао, управо према њему лично, што ће у потпуно 

анонимном гледаоцу створити  личну одбојност према спикеру. А ја 

сам код Дане управо развио симпатију према мени, носећи на лицу  
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осећања према Весни, што Дана није знала. Мислила је да ја њу тако 

видим?. А ја је никада нисам  ни најмање запазио. 

 

''Значи ми се знамо још из Музичке школе ''Станковић'', рекох јој 

одлучно, знајући да девојке воле самоуверене младиће. Ипак је Дана 

поводљива, размишљам. ''Зато сам ти ја онда ударила чвргу на 

игранци. О томе ћу ти причати касније'', смејала се весело и радосно. 

Брзо настави:''  Имам старијег брата Јанка, студира архитектуру, било 

му свега доста, и ћалета, и кеве, и Југе, побеже преко  гране ( границе, 

напомена аутора). Имао нераздвојног друга железничара, који га је 

сакрио у возу за Аустрију, и тако мој брат без пасоша оде у Аустрију, 

био тамо у логору за избеглице, а онда оде за Америку, тамо сада ради 

као технички цртач''. 

 

Све је код Дане некако лепршаво и лако ћемо?, размишљам. Она 

скочи на ноге, загрли ме са обе руке око врата. ''У суботу идемо у 

Народно позориште, дођи у пет до осам увече, гледаћемо ''Лабудово 

језеро''. Гледала ме је ван себе од среће.  

 

'' И шта је било даље са твојима?'', инсистирам радознало.  

 

'' А да, заборавила сам, када пуче породица, крену и мој лични живот 

наопако'', она има намеру да ми отвори срце до краја. Постајао сам све 

радозналији, хоћу да сазнам више о њој, уживљавам се у улогу психо-

аналитичара. Схватам да она улази незадрживо у мој живот, као  

некаква стихија, као природан непогода, да почиње да дефинитивно 

замењује Наду, да је засењује, да хоће да је дефинитивно гурне у 

запећак заборава..  

 

Мома, сада лекар, бивши најбољи студент на Медицинском факултету 

ме је у много чему подучио, од њега сам сазнао много корисних 

свари. Причао ми је Мома, да када  жене почну да се премишљају на 

превару, када сретну некога заводљивијег, онда им се муж, или 

партнер, чине као слабији, анемични, у мислима им се води  борба 

између две представе, садашњег партнера и онога новога. ''Зато 

партнерку треба пратити, не дозволити да падне под утицај другога, а 

ако се то ипак деси, муж, или првобитни партнер, треба да нешто 

учине, да ревитализују своју везу, да засветле јаче у мислима девојке 

која почиње да пада у мреже другога'',  рекох Моми. ''. 'Жене су слабе, 

поводљиве'', мисли снуждени Мома. Ништа му не одговорих, али 

знам ни да мушкарци нису ништа другачији, знам по себи, када 

сретнем неку заводљивију девојку од оне са којом сам, почиње тај 
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подсвесни процес борбе између две представе. На крају победи она 

представа која својом животношћу однесе превагу. 

 

''Била сам ја тада другачија, сањала сам о платонској, вечитој вези, 

била сам чврста, али када пуче породица, поче са мном све да иде 

надоле, као када камиону попусте кочнице на низбрдици, па оде у 

провалију. Ишла сам на игранке у Клуб медицинара, тамо у згради 

Деканата Медицинског факултета, и тамо сам упознала два 

нераздвојна другара чарапана, Крушевљана, оба студенти медицине, 

један се звао Пера, а други Лаза. Играла сам са Пером. Онако, 

привлачан је, али ништа нарочито, ухватио ме је на моје слабости које 

сам му открила,  да волим музику, оперу, балет, позориште. Он има 

рођака који је запослен у Народном позоришту, кад год сам зажелела 

могли смо да идемо без карте, ишли  смо тамо скоро свако вече. Тада 

сам била озбиљна, нетакнута, он ме заведе на балкону за време 

позоришне представе ''Лабудово језеро''. Прво ме је загрлио, пољубио, 

онда почео да ми милује груди, када поче да ми сиса брадавицу сисе, 

знала сам да сам готова, на крају ме одведе у његов стан у 

Бирчаниновој улици. Тако је почело са Пером. Бог ме чува, никад 

нисам остала трудна, моје другарице кажу:'' Ама  чим мушкарац 

додирне моје гаћице останем трудна, а ја, нисам имала ниједан 

абортус, а већина мојих другарица су имале, неке и по неколико.'' 

 

Како отворено прича своје интиме?, она опет паде у мојим очима.  

 

''Како девојке абортусима руше своје здравље, како ће имати своју 

породицу, децу, оболеће превремено, постаће инвалиди?'', рекох јој 

растужен. А како она не остаде трудна, није ми јасно ? 

 

''Није то све тако једноставно, нису само девојке криве, криви су и 

младићи, криво је друштво. Шта ће сирота девојка када остане трудна, 

нема посао, нема приходе, нема стан, ко ће да се стара о детету? А 

несуђени тата нестане у виду ластиног репа. И нико му ништа не 

може?.''  

 

Како је Дана мудра, враћа ми се вера у њу. Али сам стрепио од њених 

даљих  изненађења, непредвидивих речи и поступака? 

 

Док је причала о Пери, опет јој се сјактаво замутише очи, баци ми се 

страсно у загрљај, помислих да се она у мислима грли са Пером; 

поново на све заборависмо, а сунце је ишло полако ка паду у модру 

магличасту тамну бескрајну војвођанску равницу. Има још времена, 
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радујем се да ово блаженство никад не престане. Па и ноћ нека  нас 

ухвати овде!  

 

Желим да сазнам шта је било са Пером и питам је:'' Зашто си са њим 

раскинула?'' 

 

''Пера је испао муфљуз, његови родитељи му нашли девојку у 

Крушевцу, миразџику, згодну, младу, остави ме због ње. Врло сам 

тешко поднела тај разлаз. Ту се нађе његов друг Лаза, некако и личе 

један на другога, иако иису ни у каквом сродству, Лаза  ми се стално 

јављао телефоном, теши ме, води ме он сада у позориште, уместо 

Пере, временом се навикох на Лазу. Замисли, збрзао ме је на истом 

месту у истој ложи где и Пера, било смо сами, он ми додирну руку, 

тргох се, као да задобих струјни удар, онда ме загрли и поче да ме 

љуби, нисмо имали гајбу, ишли смо на Калемегдан, лети у траву, зими 

по мразу, уз дрво.''  

 

Опет се она у мојим очима стрмекну у амбис, њени натуралистички и 

директни описи, употребљене речи, директна отвореност - представа 

о њој у мојим очима је се мењала из трена  у трен?.  

 

Да ли је она лака девојка? Да није ретардирана? Или неинтелигентна?  

 

''Млади Београђани немају станове, па је лети Калемегдан препун 

младих парова, завлаче се у шумарке, у траву.'' додајем, ''а рашомонци 

( егзибицноисти, воајери, напомена аутора) у црном, само звиркају из 

прикрајка?''.  

 

Занима ме како ће она реаговати на ове моје речи. Она оћута. 

 

Ухвати ме за руку, сва се стресе због нечега:'' Сад ћу ти  исприричати 

како се и Лаза на крају показао муфљуз''. 

 

''Како?'' нестрпљив сам. ''Ево како, мене је нервирало то што ме је 

оставио Пера, а преузео Лаза, а Пера се није нимало љутио на Лазу, и 

даље су били нераздвојни другови, исто као и  раније, чак смо једном  

дошли у посету код Пере, он је  понекад Лази позајмљивао гајбу да 

будемо сами. Док смо били код Пере, Лаза једном изађе, а Пера пође 

ка мени, смеје се као луд, хвата ме за сисе и бутине. Кажем му:'' Перо, 

не може, међу нама је готово, нисам ја алајбегова слама.? Сада знам 

да је то урадио у договору са Лазом. Ниједан од њих није био 
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коректан према мени, нити  су ме искрено волели, видели су у мени 

врећу да се само истресу, да скину мрак са очију.''  

 

Дана је скоро дрхтала од љутине. ''Не знам шта би са мном, како тако 

ниско да паднем. Мислим да је за све крива моја кева?. Уствари све је 

почело онда када ћалета сменише у суду, када кева изгуби главу за 

тим балавцем. Тада као да ми неко изби  мердевине под ногама, 

оклизнух се са Пером и Лазом, посрнух, као да ме неки демон погура 

тамо''.  

 

Онда се опет смири:'' Никад не могу, ни на секунд да заборавим како 

ме је  кева одбацивала, онда када ми је била најпотребнија?'' 

 

О Дани сваки тренутак сазнајем све више, имам утисак да почињем да 

схватам о чему се ради:'' Шта је на крају било са Лазом?'', нестрпљив 

сам да знам њено садашње стање. 

 

''Десило се нешто непредвиђено, замисли Лаза ме истукао када смо 

били на мору, и окрњио ми један зуб'', задиже горњу ружичасту 

меснату наквашену усну, указа се ниска као снег белих правилних 

зуба, ''видиш овде'', стави свој прст. Загледах као млеко бео зуб, 

стварно је мало окрњен.  

 

Она скочи, ухвати ме за лице, хоће рукама да ми рашири вилице:'' Дај 

да и ја видим твоје зубе?'' . ''Ниси ти зубар, само њему дајем да ми 

гледа зубе'',  рекох јој одлучно, она не одустаје, запела из петних 

жила. Дозволих јој на крају, јер знам да су ми сви зуби потпуно 

здрави и чисти, перем зубе три пута дневно, на прегледу у 

осмогодишњој  школи су ми сви зуби били потпуно здрави, а пре 

неколико месеци сам био на прегледу у Студентској поликлиници, јер 

ми је један зуб мало нешто почео да се квари, па га је одмах зубарка 

поправила. Дана развуче моје усне изнад зуба:'' Имаш потпуно здраве 

беле зубе, и здрав дах, као и ја'' 

 

'' Чекај, стани, зашто те је истукао Лаза?''  

 

''1955. године смо Лаза и ја отишли у  неки сарајевски студентски 

центар на Хвару, ако се сећаш то је било онда када је оног студента из 

Чачка раскомадао морски пас код Будве'', наслони се на лакат 

гледајући ме упитно. '' Како да не знам, па тада сам  био са оркестром  

у Милочеру, одмах поред Будве, све знам'', скоро да ускликнух.  
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'' Дођосмо на Хвар, и по цео боговетни дан би били на плажи. Али 

Лаза је женскарош, као и Пера, воли да буде окружен девојкама, а оне 

једва чекају да ме направе љубоморном, јер сам лепша од њих, знаш 

женска сујета.''  

 

Зачудих се да Дана себе исправно процењује! А нема самопоуздања?  

 

''Мени све дозлогрди, кад може он, могу и ја. Било је нас четрдесетак 

студената и студенткиња, спавали смо сви под великим шатором у 

боровој шуми, по цео боговетни дан и ноћу само црврче ли цврче, они 

приморски цврчци. Лаза и ја смо спавали у истом кревету, грлили се 

ноћу. У суседном  кревету беше  студент Босанац, звао се Дамир, 

покривен до главе чаршафом ужагрио би у мене, назирала сам под 

његовим танким чаршавом ноћу како му се комеша мушкост, успалио 

ме.  Дођем једно вече под шатор, нема Лазе, легнем ти ја у кревет, 

Дамир упиљио у мене као хипнотизер. Смешка ми се, и ја се њему 

насмеших. Он наједном скочи као опарен, приђе ми:'' Ти си болан  

изгубила минђуше, имаш рупице'', ухвати ме за уши да испипка 

рупице. А руке му вруће као машице. Онда ми опипа образе, па 

спусти руке ка врату. Знала сам да сам готова, па куд пукне да пукне. 

Склизну руком под блузу, додирну ме за брадавицу, каже:'' Тврде су 

ти бона брадавице ко камен!'' Повуче ме нагло и увуче у његов кревет, 

закачих ногом за душек, душек тресну звучно на под. Тако нешто 

нисам никад доживела у животу, сву ме је исквасио, избљузгао, све 

лети на све стране, не обраћа  пажњу на присутне, дахће, завија. 

Наиђе Лаза, кад ме виде у његовом кревету, залете се међу нас, повуче 

ме за руку, и поче пред свима да ме бије, ишла ми је крв из носа, 

напуче ми зуб, изгребао ме по лицу, нико није смео да се меша, Дамир 

само ћути. Одмах покупим своје ствари па на брод за Сплит,  ухватих 

ујутру воз за Београд.''  

 

''Тако Пера и Лаза нестадоше из  мога живота'', изусти Дана када се 

мало примири. 

 

Да ли је Дана крпа, да ли је лака, или нимфоманка, од мушкараца 

размажена лепотица, или једноставно жртва породичне трагедије, која 

се врло негативно одразила на духовно неочврслу девојку у 

пубертету? Тражим оправдања за њу: млада, љута на Лазу, некоректан 

Лазин поступак, бујна девојка изложена страсти пожељног мушкарца, 

поремећена породица, тешко детињство, напуштана од мајке, Пере, 

Лазе. Можда их је било још?  

 



367 

 

Па она не може нигде да се скраси, вероватно је сви напуштају јер је 

процењују олако и пребрзо, да је лака, ''курва'', или једноставно, желе 

да користе њено заводљиво тело?.  

 

Знам да има жена да када им наиђе жеља не могу да се одупру?. И 

мушкараца?. У сваком случају, шта је да је, иако су данас многе 

београдске девојке у понечему овакве, налаже ми се опрез. Може да 

ме види са неком другом девојком, па да ми се свети као Лази?   

 

Она се одмаче од мене читава два метра, посматрала ме је 

испитивачки, мерила  ме и процењивала:'' Ти си велики ђаволак! Знаш 

бака ми је приповедала једну причицу: нека лепа девојка у босанској 

касаби занемогла, није годинама излазила ван куће, кад прездрави 

пресретан отац упрегне фијакер да је провоза, она све око себе гледа 

одушевљена, али јој се поглед залепио на витког и  високог младића, 

који стоји бос, у запенушаној планинској речици што иде кроз сред 

села, задигао панталоне до колена, гледа у њу нетремице. Пита она 

оца показујући прстом на младића у речици: А шта је оно тамо бабо? 

А бабо одговори: Ђавољак је оно кћери. Она у њега само пиљи. Опет 

запита брижни отац: Ћеро, шта оћеш да ти твој бабо купи?. Оћу оног 

ђаволка'', упре она прстом као хипнотисана на младића у потоку''. 

 

Сада је се Дана сва сретна  гласно смејала. 

 

''Идемо у суботу у позориште јел'  важи?'', захтева Дана од мене да 

потврдим пристанак за позориште, усплахирена је и пољуљаног 

поверења у себе, чита она моје мисли. ''Ја ћу бити онаква, каквом ме 

ти направиш'', тек сада се збуних када сам чуо ове њене речи.  

 

Загрлих је чврсто, каква је она, није битно, опет настаде заборав, 

сунце се заковитла и нестаде.  

 

Дана је била пресретна, то јој је био дефинитиван  знак да сам је 

прихватио.  

 

Тако је Дана ушла у мој живот. 

 

Запливасмо скоро по сумраку топле летње ноћи, испесмо се сретни на 

сплав. Нигде никога, шта ћемо за одећу? Погледасмо у правцу узвика 

који до нас допре: насмејани Бошко је седео на клупи изнад зграде 

свлачионице, он и Данина другарица машу радосни, она се наслонила 
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на Бошкова снажна леђа, сва заруменела, Бошко је једном руком 

пригрлио чврсто, а другом уздиже високо нашу одећу, да не бринемо.  

 

Када смо се растајали она је очима тражила у мени поуздан знак да 

ћемо се опет срести, да ово није растанак. Охрабрих је:'' Бићу пред 

позориштем пола сата пре почетка представе''. Она се озари:'' Пред 

Народним позориштем, улаз из Васине улице. Немој помешати са 

неким другим улазом, јер имају још два улаза, из Француске и 

Добрачине улице, немој да се мимоиђемо?'' 

 

13  јули 1959 године. У позоришту са Даном. 

 

Док нестрпљиво очекујем суботњи дан, упркос опрезности и 

неизграђеним дефинитивним ставом о овој необичној девојци, 

постајем свестан да непрестано мислим на њу. Она је необично  

женствена, то односи превагу над свему осталом. Па док траје, нека 

траје! 

 

Дана ми је се приближавала брзим кораком из Васине улице, 

узвикујући ми узбуђено и важно у ходу:'' Дошла сам таксијем, 

тролејбуси и аутобуси су несигурни, толико су ме пута преварили''. 

Обеси ми се о врат. Да ли је то искрено или је глума? Да ли је тако 

собомдарежљива и са другима? 

 

Из хола позоришта цаклаво сјајног пода којим смо се упутили ка сали,  

махну јој нехајно руком повисок мужеван младић, дошапну нешто 

ономе што цепа карте на улазу, он нам показа хитро руком да уђемо. 

Данин познаник ми се и не јави, он је се према Дани понашао врло 

фамилијарно, загонетно, самоуверено се осмехујући , додирну је 

поседнички око струка, не запажајући да је то неучтиво јер она није 

сама, са пратиоцем је, други би се са њим потукао, или би му скренуо 

пажњу на то, ја ћутим. Поведе нас холом, показа театрално руком на 

степенице за ложе на балкону на првом спрату:'' Карте за ложу нису 

продате, бићете сами''. Тек када ово изговори, он ме погледа  

испитивачки. Пиљио је у мене пакосно као у ривала?  

 

Од почетка овог сусрета фамилијарност овог момка ми је зачуђујућа:'' 

Ко је он?'' ''То је Перин и Лазин земљак, студент медицине, овде 

зарађује за студије'', као да се она зачуди оваквом моме питању. 

 

Тако нешто сам и претпостављао. Закрвила се са Пером и Лазом, а 

овде јој њихов друг обезбеђује бесплатне улазнице, још се са њим 
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шали, састављају се коцкице мозаика о Дани?.Њени поступци никако 

не одају озбиљну и емотивно стабилну девојку, о чему се ово ради са 

њом,  где су јој  достојанство и интегритет?  

 

Испричах јој да је мелодија Чајковског из овог балета нека врста лајт 

мотива мога живота, прати ме цео живот где год да  макнем. Она се 

искрено зачуди, погледа ме радознало и са неверицом:'' Немогуће, 

како то?''  

 

Испричах јој да сам ову мелодију први пут чуо као дете од пет година 

августа 1941 године у планинама западне Србије из клавира Мојце, 

болничарке, партизанке из пратње Тита. Од тада ме ова мелодија 

прати. ''Ево онде у шестом реду, пре неколико година на представи 

истога овога ''Лабудовог  језера'' седели смо госпођа Шатров, супруга 

мога професора тромбона Константина Шатрова, и ја.'' '' Заиста, 

занимљиво, а је ли  професор Шатров свирао у оркестру?, у њој се 

изненада побуди љубопитљивост. ''Да, откуд знаш?'', зачудих се овом 

питању.  

 

Нарочито је заинтригирала моја прича од прошлог лета, када сам 

упознао познату америчку балерину у Дубровнику у трамвају, која ме 

је одатле довела на представу ''Лабудовог језера'' на Летњој 

позорници у Дубровнику: 

''Ставила ме била на саму позорницу, видим пред собом балерине и 

балетане, она ме држи за руку, упали се светло, мислио сам да ће њена 

рука бити у мојој, умест њене руке видех да држим руку лепушкастог 

балетана очигледно хомосексуалца''. Дана се гласно засмеја, не може 

да се заустави, ухвати ме за руку:'' Знаш ли ти да је Чајковски био 

хомосексуалац?''.'' Јеси ли сигурна да је то тачно, или је то рекла-

казала?'', поставих јој директно питање, нешто као да ми се слажу 

делићи мозаика?. ''Потпуно сам сигурна, имам његову целу 

биографију''.   

 

Тек сада утонух у размишљања, да ли би тај случај са нестанком 

струје и балетаном хомосексуалцем, могао имати било какве везе са 

чињеницом да је Чајковски био хомосексуалац? Немогуће, ко је знао 

да ће бити нестанак струје. Па нисам ја нека значајна личност да се 

неко ан такав начин поиграва са мном?. Чиста, пука случајност, по ко  

зна који пут долазим до истог закључка. 
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Поче први чин, једну од главних улога игра врло грациозна и префињена 

балерина Душица Сифниос. Дан пунолетства принца Зигфида,  дан 

ступања у нови живот и прихватања нових обавеза, али у исти мах, 

опроштај од младалачких заноса и маштања. Дан среће и узбуђења. 

Сада је он господар њихове земље и њихових живота. Али, нешто 

стеже његово срце. Он жури мајци и пред њом, првом дамом 

краљевства, клечи на коленима молећи је за савет и помоћ.   

 

Додирнух њену руку, њени врући прсти дрхте, гурну их под моју 

кошуљу, заборависмо за трен на балетску представу. 

 

Тргосмо се, поче други чин. Одједном се на обали језера појављује 

принц. Он види зачарану Одету претворену у лабуда, и остаје 

непомичан, поражен њеном лепотом и тајном којом је обавијена. Зли 

геније се труди да одведе девојке и не допусти принцу да се сретне са 

Одетом, али принц стиже прекрасну девојку-лабудицу.  

 

Дана ме просто моли:'' Будимо заједно, немојмо дозволити да нас било 

ко завади, зли људи хоће да нас раздвоје, мешају се у мој лични 

љубавни живот, кваре ми праве везе, не дозволимо им то, будимо 

мудрији од њих''.  

 

Зар је могуће да Дана мисли да нам неко квари везу? Па она је 

параноична? Како? На мене нико не утиче да са њом прекинем? 

 

Лабудице се узбудиле, оне одговор не могу дати, јер су неме, зачаране. 

Како им помоћи? Како открити њихову тајну? Како их ослободити 

чаролије? Раније притајена осећања саучешћа и нежности сада 

обухватају принца. Покорне злој вољи чаробњака, девојке напуштају 

обалу. Опраштајући се са Одетом, принц се заклиње да ће се вратити 

и ослободити је. 

Кажем:'' На мене нико не може утицати, потруди се да нашу везу 

учинимо стабилном,  и све ће бити у реду, све зависи од нас самих?''. 

Она ме испитивачки загледа:'' Не мислиш ваљда да сам ја нестабилна, 

вараш се,  ја сам врло стабилна, и одана. Али неки ми изнутра, у мени,  

раде о глави?''. 

Тешко је разумети и себе самога, а камоли  другога?. Како стабилна, а 

овако се понаша? Хоћу то да јој објасним, она је зачарана као Одета, 

али  се то не досеже до ње?. Она је дубоко убеђена да је у свему на 

своме месту:'' Ако други раде изнутра против тебе, ти их победи, чини 
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само оно што је на своме месту , размишљај о сваком своме 

поступку?'', убеђујем је да победи себе.. 

Унесе ми се у лице да ми нешто каже, али поче помпезно трећи чин: 

Бал у краљевском дворцу. Она се одмаче.  

Окупљају се гости. Невесте играју пред престолом принца. Зигфрид 

не даје ни једној првенство. На бал долазе непознати гости. Фанфаре 

објављују долазак грофа Ротбарда. То је чаробњак Ротбард са ћерком 

Одилијом и својом свитом. Опчињен играма које свита изводи, и 

очаран лепотом Одилије, Зигфрид заборавља заклетву дату зачараној 

лабудици Одети. Зигфрид саопштава мајци да ће кћерка Ротбарда 

бити његова жена. Одилија тражи од принца заклетву да није дао 

своју реч другој жени. Принц се куне. А заборавља лабудицу Одету! 

Настају грмљавина и земљотрес. Гости нестају. Принц пада 

повређен. 

Мислим о Нади, па о Весни, и на крају о девојци из Дома за децу без 

родитеља у Дринчићевој улици. Највише повремено помислим на 

Наду, да ли да јој се јавнм телефоном,  помислих?. Нади треба појас за 

спасавање. Па ја је још волим?. Дана ми се опет баца у наручје. Да ли 

волим Дану? Па и њој је потребна подршка.  

Опет Дана потисну Наду из мојих мисли. Ја волим на неки начин обе?. 

Да ли и оне воле још некога поред мене? Тек сада разумем Владу 

Милићевића, он ми је у шестом разреду гиманзије 1953 године 

говорио да је заљубљен у исто  време у две девојке.  То је за мене био 

знак анемичности осећања?. Не воле се две, или више, него само једна 

девојка. Уствари ја нисам стварно и дубоко заљубљен ни у једну од 

њих, то је више страст на делу. Иако су врло привлачне обе, нисам се 

заљубио стварно ни у једну од њих, јер сам стекао утисак да њихова 

осећања према мени нису била стабилна. Да ли сам ја у праву? А какву 

су моја осећања према њима?   

Четврти чин. Обала Лабудовог језера. Почиње бура. Узнемирени 

лабудови очекују долазак своје краљице Одете. Она се појављује и 

веома тужна прича другарицама о издаји Зигфрида. Принц дојури као 

избезумљен, моли Одету за опроштај и хоће да умре заједно са њом. 

Појављује се зли Геније и сукобљава се са принцом. Бура на језеру се 

појачава и удар грома уништава злог Генија. Полако се све стишава, 

чини нестају, а зора обасјава двоје заљубљених који срећно корачају у 

нови живот. 
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Врло полако се пали светлост из сјајних лустера на плафону Народног 

позоришта, као када свањива блага беличасто-жућкаста зора. Излазили 

смо из ложе зајапурени држећи се за руке, некаква уштогљена 

бледуњава господа нас загледаше  радознало.  

На главним степеницама Дани приђоше два весела момка, смеју се к'о 

луди: 

'' Где си бре Дано, ево нас!''. Она се прену, и онда се весело грлено 

насмеја,  

мене уопште не представљајући њима. Попричаше, све време је 

пипкају фамилијарно за лактове, док са њом разговарају, тапшу је по 

раменима и слабинама, на крају је обојица сочно мангупски пољубише 

у образ тамо где започиње црта усне, и одоше намигујући један 

другоме. Мени не рекоше ни довиђења.  

Очи јој  узбуђено светле, сва трепери. Помислио сам да су то Пера  и 

Лаза, и кад сам је запитао схватио сам да сам наслутио истину.  

Како су се то они према њој лоше понашали, а она са њима разговара 

овако пријатељски као да се то није догађало?   

Како да пробудим опчињену и зачарану Дану? А шта са Надом? 

На делу су навике, навикла да се олако зближава?. А навике се не могу 

отклонити преко ноћи?. ''Што дикла то навикла'', покушавао сам да 

нађем оправдање за Данине поступке. 

Да ли је она нимфоманка? Или једноставно, склизнула, посрнула 

девојка? Наше нежности је доводе увек до екстазе, она је усхићена до 

краја, стало јој је до мене, просто ме моли. А овако се понаша са 

другима? Опет долазим до истог закључка: тако се у Београду 

понашају многе девојке. Да ли је то утицај страних филмова? Или 

радних акција? Марксистичких материјалистичких схватања? 

Социјализација породице?  

Овде се нешто дешава, нешто се крупно ваља иза брда? Шта?   

Тргнух се од непријатног сазнања, па и ја се тако понашам са другим 

девојкама, ето када сутра будем на штрафти, или на игранци са 

друговима, заборавићу на Дану.  

Шта је са мном?  
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'' Ја од америчке балерине добијам писма, она ме чак позива у 

Америку'',  рекох јој док смо силазили низ степенице ка излазу. 

Сиђосмо на сјактави бетонски хол у приземљу:'' Ценим стабилне 

девојке, које  знају шта хоће, и то што хоће раде, а не данас овако, а 

сутра онако?''.  

Дана ми се унесе у  лице:'' А да ли си ти стабилан, да ли знаш шта 

хоћеш, да ли си ти стабилан са својим осећањима, да ли си привржен 

мени, да ли си данас ЗА, а сутра ПРОТИВ?. У туђем оку видиш трун, а 

у своме не видиш пањ?''. Дана узнемирено маршира сјактавим холом 

као војник:'' Знаш ли ти шта је казао велики Гете-буди љубави 

достојан, ако желиш да будеш љубљен?''. 

Врло пријатно се изненадих Данином мисаоношћу и образовањем, 

није чудо она је студент Конзерваторијума, тамо се добија широко 

образовање. 

Шта чинити? Ништа друго не преостаје, сем  да време каже своје. 

 

14 јули 1959 године. Раскалашни свештеник на Новом гробљу 

  

Ново гробље је врло велико. Алеје су зелене, тихе, и нуде мир који 

буди на размишљања о пролазности живота. Шетње гробљем су 

повратак некој новој спознаји, која је тако другачија од свакодневице: 

сахране, окупљања сродника и пријатеља преминулих, тужне поворке 

миле у мимоходу до ископаног гроба. Најтужнији су  спуштање у 

раку и затрпавање земљом. Читав један грандиозан живот, остварења, 

наде, све нестаде у трену у црној блатњавој земљаној рупи. 

Повремено загракћу суморно гавранови окачени црним канџама као 

менгелима по окислим гранама, наиђу неки гладни просјаци чекајући 

да се обред заврши па да онда покупе преосталу храну. Повремено се 

зачује оркестар како свира тужни посмртни марш.  

 

Како је живот баналан.  “Данас јеси, сутра ниси”, чујем обично на 

сахранама. 

  

Мајке седе на усамљеним гробљанским клупама на искрајку стаза, 

жалећи своју прерано преминулу децу, или пак деца своје родитеље. 

Нека старија кошчата жена распуштене дуге бујне седе косе гласно 

запомаже за блиским, као у селима западне Србије. Када она утихну, 

зачуше се на другом крају гробља срцепарајући јауци мајке и сестара 

за братом, младићем који погибе на мотору. Младе или средовечне 
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жене чисте споменике својих упокојених супруга, заливају, плеве, 

перу бетониране раке, или доносе цвеће.  

 

Живот је леп и узбудљив. Али када се дође на гробље, схвати се 

неминовност пролазности. Зато многи једва чекају да се сахрана 

заврши да што пре шмугну својим кућама,. Да забораве тугу и црне 

раке, свештенике који држе опела у тужним алејама и хумкама, да 

побегну од суза и мртвачких сандука.  

 

Сви мисле: имам још доста живота!  

 

Заклон великог споменика укрива клупу, место мога предаха далеко 

од погледа пролазника. Запазих средовечну, још увек врло привлачну 

жену, неколико гробова удаљену од мене, иако у црнини, врло 

кокетну, када год би се ноншалантно сагнула да поспе водом мермер 

гроба, забеласале би јој се витке бутине. Она журно и вредно ради, 

доноси воду, пере споменик, пали свећу. Знам да јој је покојни муж 

био значајна личност у полицији, на велелепном споменику се црвени 

велика сјајна петокрака. Све време док би она обављала ове послове, 

два сура црна гаврана би повремено као по команди злогласно 

заграктала на грани изнад ње.  

 

Када обави све послове око гроба, ова привлачна средовечна жена се 

журно спакова, па се зањиха полако алејом ка далеком излазу из 

гробља. Враћала је се са гроба, а као да  је ишла на забаву?. 

  

Ка њој убрза, сустиже је крупан млад свештеник са дугачком брадом, 

окрете јој се у пролазу и звизну за њом као неки хулиган. Згранути 

пролазници се журно удаљише,  чух коментар:” Какви су нам 

свештеници, срамота, није чудо што се народ одродио од Бога и што 

не иде више у цркве!”.  

 

Пратио сам из заклона кретање овог чудног свештеника, његов испад 

побуди моју  велику знатижељу, он нагло успори, осврну се око себе, 

закључи да га нико не посматра, онда опет убрза, скрете и седе 

неколико метара од мене, али ме није видео скривеног у зеленом 

густишу како га посматрам. Брзо раскопча мантију, брже боље је 

скиде, спакова  је пажљиво у платнену торбицу, у исто време 

осврћући се унезверено око себе, поче брзо да рукама скида браду, 

очигледно вештачку. Запрепастих се када препознах да  тај свештеник 

није био нико други, него замаскирани Драго ( то је онај друг 
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Ратимира Оклобџије што је специјализован да заводи супруге страних 

представника у Београду). 

 

Зашто то чини? Можда да тако у очима Београђана бламира  

свештенике? Врло лукаво од њега! А онако се вулгарно и 

неинтелигентно понаша на штрафти? 

 

Ове две ствари никако не иду заједно, вероватно га је неко научио и 

наговорио да овако уради, нема он довољно мудрости за смишљање 

таквог лукавства. 

 

15  јули 1959 године. Анђуша Цајкуша скида гаће затвореницима. 

  

У друштву Рате и Драге би се повремено појавиле девојке, или неке 

жене. Једна од њих је, скоро средовечна, али ипак још увек млађа 

жена, скоро  девојка, плавкаста, снажна као мушкарац, запазио сам је 

јер има дрзак и самоуверен израз лица. Зову је Анђуша Цајкуша ( од 

речи цајкан, пајкан, напомена аутора), запослена је у неком мањем 

приручном затвору при некој полицијској испостави на периферији 

Београда. Како су се Ратимир и Драго понашали грубо према 

девојкама, тако би се она слично понашала према мушкарцима. Није 

лепа, нити привлачна, више личи на мушкарца, чух да кубури са 

момцима, не може да дође до њих. А хтела би, жуди за мушком 

руком.  

 

Причало се да је имала обичај да младе затворенике при привођењу на 

испитивање, води у малу мрачну собицу у сутерену, узвикујући 

пословно и заповеднички:” Скидај гаће” ( ово се сазнало и од њених 

колега који су је исмејавали због тога, чак сам то чуо и од Рате, 

напомена аутора). 

 

 

1959 година. Крсман Крсмановић је постао члан Партије. 

 

Али не из убеђења, него да би опстао на радном месту поштара при 

Љубовијској пошти. Крсман одржава телефонске линије, виђао сам га 

како се пење по дрвеним бандерама у Узовници убадајући у дрвене 

стубове оштре гвоздене куке. Оштре гвоздене куке забоде у дрво, као 

канџе, онда се брзо и лако пење као по степеницама. За њега и његове 

колеге поштаре који су се тако са чудноватим кукама верали по 

бандерама као веверице, би се тада говоркало у селу:'' Разговарају са 

ђаволом!''  
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''Знаш Милане'', нагну се Крсман мом оцу, ''сазнали из Партијске 

организације да сам славио Светог Јована, оће да ме отпусте из 

службе, послаше ме на најнеприступачније терене у планину где је и 

Бог казао збогом''.  

 

Разведе се Крсман од жене Руже, нешто пуче?. Шта? Не знам. Ружа 

оде у Зворник, нађе тамо запослење. 

 

Десо Еро се ожени Росом, поћерком Мике Николића, доселио се у 

кућу деде Велизара, коју је тата продао његовом тасту Мики 

Николићу.  

 

 

15 јули 1959 године. Драгољуб се запослио у  Братунцу 

  

Драгољуб, син деде Милутина, рођеног брата оца нашег оца, се 

занима за столарију, запослио се као столар у оближњем Братунцу, 

преко Дрине у Босни. Прво је ишао на посао неким случајним 

превозом, понекад пешке, онда пође бициклом, касније набави 

полован мотор. За Братунац који је удаљен око шест километара од 

Узовнице, се иде преко моста на Дрини, на Старој Љубовији, до моста 

има око три километра, и још толико од моста до Братунца. 

 

Данас смо се Драгољуб и ја враћали пешке за Узовницу из Братунца, 

где сам био  у дводневној посети баби Сави и деди Васи. Излазећи из 

Братунца ка мосту пуцао је поглед на србијанска брда у плавичастој 

измаглици.  

 

”Братунац се брже развија од Љубовије?”, рекох моје скорашње 

запажање Драгољубу. ''Политика, оће да удовоље овима овде”, кратко 

одговори Драгољуб. 

  

Прођосмо поред братуначке пилане. Пред нама жубори речица, више 

повећи поток, али ме весели јер се прелива преко каменчића као преко 

слапова, вијуга ка Дрини као змија, као да га на неки необјашњив 

начин Дрина привлачи, као магнет, жури да јој се баци у загрљај. 

Гледам рибице са мостића, видим у малом виру повећег рака, 

раширио кљешта, има мудре бркове, па споро милећи мрда њима. 

Како би било лепо кренути уз ову речицу, и хватати рукама рибице у 

жилама дрвећа?. Лов рибица је не само врста риболова, него још 

много чега другога. То је за мене одувек најузбудљивија забава. То ми 
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даје снагу, тело живне, мозак проради као најтачнији сат,  због 

кретања на чистом ваздуху, озону, и на сунцу.  

 

Братунац је у много чему оријентализована источно босанска 

варошица, босанска касаба. Није чудо, скоро пола хиљаде година је 

био под турском окупацијом.  

 

Избисмо на обалу Дрине, лево остаде стара аустроугарска касарна. 

Отвори се очаравајући поглед на велику зелену запенушану реку, која 

кривуда у валовима, клобучајући дубоким вртлозима испод стубова 

великог зеленог гвозденог моста.  

 

”Видиш ли овај дубијан што клобуча ту доле испод нас, поред саме 

обале?”,  показа ми  руком због нечега наједном забринути Драгољуб, 

повуче ме са пута окомитом стазом ка реци. Погледах доле низ 

окомиту обалу, ухвати ме језа, зелена матица је беснела у белој пени, 

врти се клобуцима, ври, иде узводно, онда се враћа на лево круг у 

ковитлац, хучи. Ту је огромна дубина, не дај Боже да ту упаднеш, ко 

ту упадне нема му спаса, помислих.  

 

Драгољуб ми се приближи, окрете се око себе да види да нема некога 

близу:” Ту Турци ( погрдан назив за босанске Муслимане) бацају 

Србе!”.  

 

И раније сам у неколико наврата слушао сличне приче о том дубоком 

опасном вртлогу, што се зелени у пени испод окуке пута?. Колико је 

то тачно?   

 

Зашто Православци Муслимане зову погрдним именом Турци, када 

они нису Турци? Тако их одбијају и гурају у погрешну 

идентификацију?  

 

26 јули 1959 године. Дубровник, ИМИЏ  ФРАНЦУСКЕ  КАО 

ТУРИСТИЧКЕ  ВЕЛЕСИЛЕ  

  

Ово лето сам запослен као послужилац хране у студентском 

летовалишту, Међународом студентском кампу у вили Рашица на 

периферији Дубровника, на врло романтичном месту, смештеном на 

уздигнутом  брду изнад залива Лапада и мора.  
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Као што описах у претходним поглављима, ово радно место сам 

добио захваљујући колеги са факултета и другу Љуби Аксентијевићу, 

званом '' Жак''.  

 

Врло сам задовољан због овог посла јер имам бесплатно спавање и 

храну, и мали џепарац. Могу да се купам на плажи, да се дружим и 

проводим са младим из целог света . Посао не само да није тежак, 

може се ређи да је лак и  нарочито забаван, јер комуницирам са 

младима из целог света, усавршавам енглески, али учим помало и  

друге стране језике. 

 

Брижите, тако се звала моја синоћња шармантна саговорница 

Францускиња, студенткиња славистике из Париза, ми се јавља из 

даљине у пролазу док сам разносио доручак гладним студентима из 

целог света, баш пристиглим аутобусом из Немачке. Из даљине 

враголасто намигује, и смеје се гласно:" Хеј, буди на излазу из кампа, 

ако хоћеш на плажу, желим да чујем твој пројекат о коме си ми 

причао?”.  

  

Лапад је лепа песковита плажа, има и стењака. Таласа се топло 

прозирно плаво-зелено море, одзвањају рески грактаји лабудова који 

се као метак сјуре у воду да ухвате рибу. Док смо били на на 

песковитој плажи, објасних јој мојим неизграђеним средњошколским 

енглеским, да сам у Америчкој читаоници у Београду нашао једну 

књижицу о маркетингу, чији је аутор амерички експерт Хари Хенри, у 

којој он описује тематику мотивације, публиковану 1958. године, у 

њој сам по први пут открио за мене једну врло узбудљиву тему-

ИМИЏ, ''Brand image'', или ''Image de marque'' на француском. Она ме 

је исправљала како да правилно изговорим име Хари Хенри, мада ми 

се чини да га и она ипак  изговара са врло јаким француским 

нагласком?. 

  

Позвах је на усамљеније место, тамо на оближњим стенама, показах 

јој руком. Она без речи пође са мном тамо. 

 

Поједини предмети на Економском факултету су више врста 

марксистичких уџбеника, сиви су и досадни. Уствари мене су јако 

интересовали маркетинг и пропаганда, животне и практичне теме. 

Иако немам вољу да редовно идем на предавања, нити да учим код 

куће, са мном је се дешавало  нешто необично када год бих дошао у 

Америчку читаоницу, где обично прелиставам америчке новине: 

жарко бих пожелео да почнем да учим!.  
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Препричавам данас на лападској плажи шармантној француској 

студенткињи моја размишљања о књизи о BRAND IMAGE имиџу, 

коју сам у последње време често позајмљивао у Америчкој читаоници 

у Београду. Покушавам да направим кратак резиме о овој теми, да је 

уведем у детаље мога виђења пројекта о коме ћемо данас разговарати.  

 

Објашњавам Брижит, теорију brand image. Французи су интелигентан 

и духовит свет. Зашто је тако? Да ли су у питању гени? То би већ била 

расистичка теорија о више или мање вредним народима.  

 

Сматрам да је западни систем образовања  супериоран у односу на 

наш, а Француска је права западна земља, ствара боље стручњаке, 

развија креативност, док се код нас бубају подаци, предмети су 

исполитизовани. То се тако види по мојој симпатичној  саговорници. 

Брзо размишља, иде право на суштину, њени аргументи су врло 

основани, логична је, практично оријентисана, врло брзо се сналази. А 

тек колико је духовита, воли да се шали, у исто време је врло љубазна. 

Поврх свега видим да ме уважава.  

 

Уживљава се у улогу неке врсте подређености, то је у природи жене, 

али то је више инстинкт коме она повлађује рационално, да буде 

привлачнија, али се лако препознаје да она јасно процењује своје 

потенцијале, и да је таква једна врста субмисивности, према њеним 

схватањима, присутна само у једној области. Не промиче ми да  ме је 

сво време посматрала испитивачки, упињући се да сазна што више о 

мени?. Она жели да управља собом, својом вољом и разумом, онако 

како она то процењује и жели. Чак вешто управља својим покретима 

руке, мимиком, повијањем уснама, повремено би се због нечега 

заруменила. 

 

Жели да сачува интелектуалну супериорност, то препознајем?. 

Одавно знам да су Французи врло рафинирани и да јако држе до себе. 

 

Прелазимо на тему нашег сусрета, препричавам јој моја сазнања. Ради 

се о представи коју изазивају поједине марке  производа, или 

производи, али се то може применити и на земље, чак и на људе, 

свака индивидуа ствара о себи  одређену представу у очима других, 

уводим је постепено у тему. У свести појединаца се стварају 

представе о нечему, марки производа, о некој земљи, политичару, о 

људима, о политичким партијама, и сви они  имају некакву своју 

представу која плови у подсвести људи, и која подсвесно 
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предодређује понашање, да ли ће неко купити ту марку или тај 

производ, да ли ће гласати за ту и ту политичку странку, политичара, 

да ли ће куповати производе  појединих земаља, или ићи у те земље 

на летовање, какве ће односе имати са појединим познаницима?. 

Уствари та представа је скуп мишљења и ставова, то је мешавина 

стварности и фикције-нагласих јој. Погледам је, а она ме посматра 

радознало, можда и зачуђено?.Настављам полуохрабрен моју причу. 

Између те IMAGE ( личности, марке, производа, појединца, земље) , и 

личности особе која о томе нечему има одређену представу, ствара се 

једна потсвесна веза, асоцијација, одбојност или привлачност. Те тако 

поједине особе, или групе појединаца, потрошача, гласача, итд,  

везују се или не везују за те марке, употребљавају поједине 

производе, или марке, или их избегавају. Суштина је да се створи 

таква IMAGE, која ће изазвати позитивне асоцијације и лојалност, при 

куповини, употреби поједине марке, или пак за гласање за поједине 

политичаре и партије.  

  

Брижит је изненађена мојим подужим објашњењем. Схватам да она то 

оцењује као мој монолог, без да њу довољно укључујем, она ме 

продорно  погледа?. Да не помишља да сам неки фрустриран 

усамљеник, као Јаков Гробаров, жељан стрпљивог саговорника да му 

се изјада?.  

 

Не, њена пажња је ипак све време била на висини, што је био доказ да 

је ова тема занима:" Врло интересантно, то по први пут чујем, добра 

лекција за нас Французе да дођемо у једну источно-европску 

комунистичку земљу и да добијемо лекцију из маркетинга и 

пропаганде. Та америчка теорија имиџа још није допрла довољно 

дубоко заступљена у Француској, барем колико ја знам, мада сам 

понешто начула'', махну прстима десне шаке увијајући је  док је 

подизала. То су уствари твоја размишљања, али како да ову теорију 

применимо на Француску, што ти спомену прошли пут? Како да 

Француску претворимо у водећу туристичку велесилу, чух твоју 

замисао, да буде унапређена у туризму?''  

 

А ја сам јој управо то најавио као главну тему нашег разговора. 

  

Нисам сујетан, тежим да будем према свакоме добронамеран и да 

свакога поштујем, али се увек трудим да будем искрен сам према 

себи,  да будем самокритичан. Али овог пута, осетих намах у себи 

неку врсту националног поноса, и жеље да јој покажем да ми 

Југословени нисмо "заостали Балканци и незналице",  ипак плашим се 
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да не будем претенциозан и уображен, на крају ја ову необичну 

девојку уважавам што ми је поклонила време и пажњу. Зар је могуће 

да су Французи тако слични нама? 

 

''Управо то може бити врло значајно. Имам утисак да у Француској 

још није сазрела свест да је туризам велика национална унутрашња 

резерва?'', рекох јој , скоро да се задихах. 

  

Гледала ме је опет испитивачки, имам утисак да проверава да ли сам  

дилетант, или какав такав  познавалац материје, или некакав трапави 

удварач?. Учини ми се да је посматрала бакарни тен мога тела и 

мишиће набрекле од растезања белгијских федера:" Француска има 

врло дугу и велику традицију у туризму. Хотели, ресторани, кампови, 

агенције, државна тела, то је огроман комплекс који ради без 

престанка, и врло координирано. Мислиш да тамо нико о томе не 

води рачуна и то не зна?", нехајно ме погледа спустившу руку на 

ослонац. 

  

Размишљао сам да сигурно у Француској постоје врхунски тимови 

експерата, али је исто тако и чињеница да наука брзо напредује, 

материја имиџа је нешто ново, тек је у повоју и у самој Америци. 

Европљани нису упознати, можда још нису постали свесни нове 

могућности коју ова теорија нуди, чак и у Америци је то пионирски 

посао?.  

 

Брижит је свежа, њено тело је витко и витално, далматинско сунце је 

почело да јој црвени кожу. Француза има и тамнијих, и светлијих, као 

и нас Југословена. Она је имала светао тен. Дотакох јој лакат:" Да 

тачно, али ипак Француска још није преузела место у туризму које јој 

припада, а Француска може бити прва у Европи, остварити 

неупоредиво већи промет. Сада су испред ње  друге земље, а она 

може бити прва јер је велика и врло атрактивна, разноврсна, и налази 

се у самој Западној Европи, такорећи у срцу Европе, близу највећих 

потенцијалних туристичких тржишта, Немачке, Енглеске, 

Скандинавије. Западна Европа се уједињује. Ето свих погодности да 

се то оствари. А ти потенцијали до сада нису остварени, упркос 

свега?", упорно натурам моју тезу.  

  

Она ме је сада већ гледала некако искоса, и даље испитивачки, са 

извесним поверењем у мене као саговорника. Весело се смејући 

преврну очима враголасто, очигледно да јој је врло пријатно са мном, 

гласно и помало, као љутито, запевуши једну врло лепу песмицу:" 
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Париз се буди". Напућивши усне поче да их упија:" Настави, то ме 

јако занима!" Била је врло заводљива. 

  

Схватио сам да је мудра као пчелица, и образована, у исто време 

искрен и добронамеран, знатижељан саговорник. Имао сам утисак да 

јој се свиђам, што ме је још више подстакло да јој се докажем и 

потврдим. Стадох на стену, усправих се, мишићи се напеше, спреман 

сам да уроним у модру сињу далматинску пучину, као да сам галеб.  

 

Тргнух се, па ја почињем да се шепурим као Ратимир Оклобџија:" 

Како претворити Француску у велесилу туризма? Није проблем у 

изграђеној инфраструктури, Франуцуска све то има, а например наша 

земља која има огромне потенцијале такође, ту инфраструктуру 

нема". Говорим мало гласније са стене изнад мора, да би ме боље 

чула. 

  

Она се наслони на лактове, костим јој се развуче на грудима, онда ме 

нестрпљиво прекиде:" Дакле, и Југославија је по теби велика 

унутрашња резерва, имаш ли неке идеје, саопшти Влади твоје земље 

твоје предлоге?"  

  

Вратих јо се, запливаћу мало касније. Опет седох поред ње. Али мало 

ближе него малопре. Она се не одмиче. Али ми не промаче њен 

нејасан поглед. 

 

Ово дружење са Брижит је за мене још једна прилика да упознам како 

се млади у западној Европи друже, зближавају и удварају. Увек 

закључим да је Београд по духу врло близак Европи. Нисмо ми 

затворена држава као друге источно-европске социјалистичке земље, 

у Београду се одавно осећа јак утицај Запада. А овај део Балкана, 

мислим на Београд нарочито,  је још крајем 19 века све више почињао 

да се отвара и усваја  мерила и вредности Европе.  

 

Упркос дуге кризе која ме је ранијих година потресала, ипак 

последњих неколико година, као што се види  из редова овога 

дневника, мој живот  у Београду је почео да  се из корена  мења 

набоље. Стекао сам искуства и из дружења са девојкама. 

 

Док ово размишљам ипак закључујем да је језик младих универзалан, 

интуитиван, они се свугде, ма где били, одлично и брзо разумеју. 
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Схватио сам да она не познаје нашу земљи и бирократију у њој. Наша 

расположења се некако смирише:" То не би било умесно да ја 

предложим тако нешто нашој држави, они би то чак могли видети као 

лоше, или увредљиво, они су врло строги. Они сматрају да се они 

тиме баве и да нико други нема право да се меша у њихову област. Ко 

сам ја, само студент, то би било безвредно?”  

 

Нисам је упознао да касним са испитима, да сам врста вечитог 

студента.  Чинило ми се да она пак замишља да сам ја бриљантан 

студент економије?. Или да сам из неке режимске утицајне породице? 

Да сам јој рекао стварно стање са мојим студирањем, можда бих нагло 

пао у њеним очима?. Није наше земља као Француска, не може она да 

схвати како овде окружење може деловати на мотив за учење?. Не 

желим да јој причам о политици, схватам да би то било нелојално 

према властитој земљи, никада ни са једним странцем нисам ни реч 

прозборио о политици?. А ни они самном! 

 

Настављам:” Проблем је суштински различит, наша земља да би 

постала туристичка велесила мора да изгради рецептивне капацитете, 

а Француска то има, док Француска треба да створи ИМИЏ. На крају 

са тобом разговарам само да би размењивали идеје, не да бих ове теме 

проследио у Париз."  

  

Преко њеног лица сада пређе као неки вал озбиљности, њена 

женственост просто нестаде, она је била све више концентрисана на 

ову тему и подстакнута да се максималније инвестира у разговор:" 

Француска се буди, у сваком случају таква опажања као твоја су за 

нас освешћујућа. Ја ћу о томе разговарати са њима тамо у 

Француској” . 

 

Сам себи признајем да се ја њој уствари удварам. А говорим јој о 

ИМИЏУ, пре свега због тога?. Значи желим да јој се свидим?. Имам 

утисак да и она игра исту игру?. Шта ће бити на крају?  

  

Учини ми се да се наш сусрет развија у сувише пословни, помало 

сувопаран разговор.  

 

Могуће, али ми је значајно да се докажем интелектуално, знам да 

Францускиње јако цене интелектуалце, али не само то:" Управо 

мислим, да треба применити следећи редослед корака-долажење до 

свести да је Француска потенцијал туризма, да може бити далеко 

више туриста и веће зараде него до сада, да за то постоје сви услови, 
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од оних природних, географских и политичких, до изграђене 

инфраструктуре, и да онда треба направити план како да се то све 

валоризује, и како да Француска постане шампион туризма. Ради се 

једноставно о садашњем стању духа Француза?"  

  

Када споменух стање духа Француза, Брижит ме погледа испод ока 

испитивачки. Французи су врло поносан народ. Она постаде још 

озбиљнија, то ме мало растужи, јер је дивна када је весела, тада 

постане неодољиво женствена. Моје мишљење о стању духа 

Француза је чини ми се мало тргну: "Туризам је јако развијен у 

Француској. Што се тиче стања духа Француза, врло је занимљиво да 

о томе размишљаш и имаш нека своја каква таква запажања. Откуд ти 

то знаш одавде?" Запита ме , погледујући ме, скоро сумњичаво. 

  

То о стању духа грађана западних земаља и Француске запажам већ 

одавно, то је нека врста опсесије, они нама изгледају декадентно. Али 

зашто је тако? То не могу да разумем?. Ипак Запад је најразвијенији 

на свету,  па да су његови становници тако декадентни не би могао 

бити тако развијен:" Тачно, али треба да буде још развијенији, да 

Француска буде прва у туризму, управо суштина је у томе, како 

Француску претставити свету, свим сегментима. Она је ту поред њих, 

а они нису тога свесни, суштина је освестити их, то им све приказати, 

и привући их да стално долазе" . 

 

Одавно размишљам о Француској као о потенцијалној туристичкој 

велесили. А још то није постала? Чудно, зашто је тако?  

  

Она ме запита кратко, скоро формално:" На које сегменте пре свега 

мислиш, на Европу, Америку?". 

  

"Пре свега на Западну Европу: Немачку, Енглеску, Скандинавију. 

Италија није толико значајна, посебно не Шпанија и Португалија, још 

мање земље Источне Европе које су закривене гвозденом завесом, али 

САД су значајне, Латинска Америка слабо, остатак света безначајан. 

Управо треба све што Француска има како треба представити свету, и 

то овим значајним сегментима, да они упознају Француску и све њене 

чари, треба створити имиџ Француске као туристичког рецептивног 

комплекса, и то различито за различите наведене сегменте", 

одговорих спремно као студент на испиту. А знам добро да се о овоме 

не предаје на Економском факултету у Београду, можда понешто у 

Економици и организацији, професора Куколече.  
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Када бих овакво питање добио на испиту на факултету, помислих,  

добио бих чисту десетку, можда би ми чак понудили да будем 

асистент на факултету. 

  

Она осети моје размишљање, прену се, усправи, поче као професор, 

схватих да није више субмисивна, као да се уздиже, као да ме позива:" 

Како то учинити?'' 

  

Сада је ово за мене била прилика да бриљирам, не прихватам 

подређену улогу:"  Суштина је у имиџу. Створити стратегију имиџа 

Француске, онда путем пропагандне кампање то обзнанити свим тим 

сегментима, преко проспеката, штампе, радија, ТВ, филмова, 

предавања, то треба да буде врло добро осмишљена џиновска 

кампања" . 

  

Она се опет развесели, просто забашури претходне дилеме о нашим 

улогама. Њена самоувереност некако би прекривена лукавим 

осмехом, поново постаде врло женствена. Настала је фаза разговора 

која је била стручна и професионална, схватио сам да она много зна и 

да се разуме у ову проблематику.  

  

Она ме погледа изазовно право у очи, весело намигујући:" Који имиџ 

дати Француској?"  

  

"Природне лепоте, различитост, близина, савршен квалитет услуге, 

саобраћајне везе, са приступачном ценом, пријатељска земља Западне 

Европе, неоткривеност, иако близу- непознатост, евазија , љубазан 

свет, Средоземље, Алпи, Пиринеји, дивоте Провенсе, реке, дворци, 

зимски туризам, чари стеновите Нормандије и Бретање, села, Корзика, 

пацифичка острва, и могућност организовања сафарија и боравака у 

франкофонској Африци, Париз, Шампања, историјски споменици, и 

безброј других могућности" . 

  

Она:" Врло занимљиво, како ти тако добро познајеш Француску! 

Откуда теби такво познавање? И када се створи такав посебан имиџ 

туристичке Француске, онда ће она да плови у подсвести туриста 

света и да их потсвесно усмерава и они ће сви да хрле као роботи 

своје подсвести у нашу земљу. Има логике.То није абрака-дабра!"  

  

Мало застаде па настави враголасто:" Ја сам лингвиста, али ме 

интересују  и историја, археологија, антропологија, етнологија, и 
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етно-музикологија. По нагласку препознам ко је одакле из које регије 

Француске".  

  

Ја:" А да ли препознајеш по нагласку оне који говоре француски у 

Белгији, Швајцарској, Канади и у Африци?"  

  

Она:" Да, без тешкоћа!"  

  

Ја:" Пошто знаш и италијански и шпански, како стојиш са 

препознавањем наречја у овим земаљама?"  

  

Она:" Понешто успевам, мада теже. А да ли ти препознајеш по 

наречју одакле је ко из Југославије?"  

  

Ја:" Живео сам у Македонији, Србији, моја мајка је Босанка, боравио 

сам и у Далмацији, путовао по Хрватској, препознајем прилично 

поуздано када се ради о Србији, Босни и Херцеговини, па чак и 

Хрватској, и Далмацији, донекле Македонију, али у Словенији 

никако" 

  

Она:" А када се ради о Бугарској?"  

  

Ја:" Никако!"  

  

Она:" А Грчка, Албанија, Румунија, Мађарска?"  

  

Ја:" Не знам те језике".  

  

Она:" Како стојиш са препознавањем народне музике, менталитета 

људи?  Да ли разлике у наречју прате и ове разлике?"  

  

Ја:" Да, постоје линије које раздвајају различита наречја, али и 

менталитете."  

  

Она:" Тако је и у Француској." 

 

Јули 1959 године. Влада Милићевић се оженио са Иком Селград 

  

Марица Селград је висока светло смеђа и симпатична  девојка, коју 

сам упознао на игранци у Дому синдиката. Она и ја смо само другови, 

и ништа више.  Марица има у себи нешто доброћудно и 

добронамерно. Дружећи се са њом, има сам прилику да упознам 
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животне околности у којима живе наши Немци, запазио сам да су 

понеки од њих сувише повучени у себе, збуњени, или преплашени. То 

сам видео када ме је Марица упознала са њеним стричевима, деловали 

су  утучено, тихо су говорили и освртали се смушено и преплашено 

около.  

 

Марица и ја смо одлучили да мога нераздвојног друга Владу 

Милићевића упознамо са њеном млађом сестром плавокосом Иком. 

Настала је искра искрене љубави, из те везе је касније настао стабилан 

брак, породица, деца.. 

  

Сретох Миру Беатовић на штрафти, она је увек са нераздвојном 

другарицом Бобом, издвоји се од ње и хитро ми приђе, само ми 

прошапта поверљиво: ''Душко Беатовић  је напустио земљу, отишао је 

у Француску''. 

  

10  август 1959 године. Контрадикције Хладног рата 

 

Никита Хрушчов и Ричард Никсон су се састали и пријатељски 

разговарали за време Никсонове посете Москви. Изгледа да је тада 

постигнут договор да смире такмичарску еуфорију на плану освајања 

космоса и наоружања?. 

 

Али одмах затим Американци су лансирали Explorer 6 из базе  Cape 

Canaveral,у Флориди.. 

 

'' Топло-хладно'', рече на то професор Милановић. 

 

11  август 1959 године. Са Даном на штрафти и на игранци 

 

Дана и ја се виђамо углавном увече на Калемегдану. Дана каже да нам 

не треба гајба, топло је, а за зиму ћемо се постарати. '' Ако ништа 

друго, завлачићемо се као медведи у Калемегданске пећине'', шали се. 

Ова њена изјава није нимало необична. Јер би зими по највећој цичи и 

мразу, Калемегдан био препун заљубљених младих који  немају 

станове, а љубав не хаје за хладноћу. 

 

Док смо се шетали штрафтом, Дани су се у пролазу јављали поједини 

младићи и девојке, неки би нагло стали, пришли би јој и пољубили се 

сочно са њом. Она је врло популарна, то је очигледно. Још је 

очигледније да њој та популарност изузетно годи, чим би јој се неко 

јавио, она би сва синула.  Мени се чини,  да она закључује, да такво 

http://en.wikipedia.org/wiki/Explorer_6
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral
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њено понашање и популарност коју ужива подижу њен значај у мојим 

очима, а она не зна да је уствари сасвим супротно?.  

 

Девојке и младићи су другачији. Она мисли да ако у очима девојака 

популарном младићу расте нумера, да је исто тако са представама 

младића о девојкама?. А није увек тако. 

 

Неке девојке би се у пролазу јављале мени, али не тако често као 

младићи њој, она би ме погледала помало натмурено, напући усне 

нервозно:'' Ко су ти ове?''.  

 

Рекла ми је једанпут:'' Не волим да се дружим са девојкама, најбоље 

се осећам када сам са младићима''.  

 

А она се тако слободно понаша? О каквој се ту енигматичној 

психологији ради? Врло згодна, а осећа се угрожена од девојака које 

ни издалеке нису привлачне као она? Себи дозвољава да такорећи 

флертује у мом присуству, а мени пребацује најобичнији разговор са 

неком девојком?  

 

Она мене не схвата, не уме да се стави на моје место?. 

 

Дођосмо на игранку на Звездином кошаркашком игралишту на 

Калемегдану, оркестар  засвира опет ''Let's twist again''. Дана у трку 

скиде неку блузицу, и раздражена поче да игра бесно, сви се сјактише 

око ње, почеше да пљескају у ритму, опколише  је као када је бокс 

меч.  

 

''Што пушташ ту камењарку да се тако понаша, бламира те на сваком 

кораку?'', прекори ме јетко Миша Поповић. Оћутах. Када заврши соло 

тачку, дође победнички сва задихана загрливши ме.   

 

Мене је срамота да са њом будем у друштву у таквим околностима. За 

мене овакво њено распојасано понашање постаје апсолутно 

неприхватљиво! 

 

Препознао сам временом да она жели да буде увек у центру пажње, да 

сви гледају само у њу, да буде прва, најлепша. Она ми је то признала, 

али објашњавајући да то чини  да би ми се допала.  

 

Она не схвата да постиже  супротно, тако ме само одбија од себе и 

ствара додатно неповерење.  
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А ако бих ја почео тако да се понашам као она, онда би она постајала 

раздражљива.  

 

Она је детињаста и незрела - долазим све више до нових сазнања о 

њој. 

 

12 август 1959  године. Дана на веспи са Драгом 

 

Чекам Дану испод сата на Теразијама код биоскопа ''Београд''. Помало 

сам нервозан, већ је осам и десет минута, а ње још нема?. Изнад свега 

ценим тачност и дисциплину,  држим своју задату реч и исто то 

очекујем и од других. 

 

Чух благу шкрипу наглог кочења веспе, видех је како се заустави тамо 

према Касини, педесетак метара од мене. Непријатно изненађен имао 

сам шта да видим: иза набијеног Драге најбољег пријатеља Рате 

Оклобџије је седела Дана са прекрштеним дугим обнаженим ногама 

до бутина, држала је дугим прстима са ноктима 

офарбаним у црвено, дугачку белу цигарету, а 

другом руком га обгрлила дискретно, али кокетно, 

око снажног појаса. Драго важно стаде на тло, 

поносан као да вози ролс-ројс. Можда на неки 

начин има право, ипак данас веспу има релативно 

мали број београдских младића, то су они који су имућнији, а девојке 

које седе на веспи дигну уображено нос.  

 

Дана сиђе, затегну сукњу, поправи фризуру и упути се живо према 

мени смејући се радосно из даљине. Био сам помало љут на њу:'' Знаш 

ли ти ко је тај човек, како се то понашаш према њему, држиш га  око 

појаса?''. ''  Ајде бре бежи даље, ја га одавно знам као љубазног 

суседа, повезао ме је да управо стигнем што пре на састанак са тобом, 

видиш да већ касним, он ми каже да те добро познаје. Немам 

поверења у тролејбус, зачас превари, нема га по пола сата. Све се 

заверило против нас, хоће да нас раздвоје?''.  

 

Драго нас погледа са растојања, док седа на веспу и пали је ногама, 

махну ми руком и оде, веспа тихо забрунда, он се укључи у реку 

возила и нестаде.  

 

Покушавам да јој објасним какав је човек Драго. '' Ни говора, ту нема 

ништа лоше, он је лаф са штрафте, ништа лоше није мислио, нити 
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икад покушао''. Испричах јој како је Драго узвикнуо на штрафти 

једном фином момку са Лекиног брда:'' На твојој смо се Нади нас 

седам  изређали ноћас на Ади''. Надао сам се да ће овај Драгин 

поступак оштро осудити, уместо тога она се весело закикота:''  Зар је 

могуће да је то Драга урадио? Ђаво је он велики!''   

 

Дана не схвата финесе. Девојке  и младићи су два света који се 

понекад не схватају, или се погрешно процењују.  

 

Како да је просветим? Сетих се да ми је казала:'' Неко ми квари праве 

везе''. Па зашто се онда дружи са Драгом, зашто се тако понаша, она 

сама све квари својим неодмереним поступцима?. Али она то никако 

не схвата?. 

 

Одосмо право на Калемегдан, где смо остали у скривеним жбуновима 

до позне ноћи.Звучна звоњења на великом часовнику на торњу цркве 

у зидинама  Калемегдана су нас опомињала како брзо лете часови, 

време одмиче, а ми не идемо кући.  

 

Она је почела да упорно усхићено узвикује и понавља: ''Ти си најбољи 

од свих!'' 

 

 ''А који су ти други?'', питам је упорно. Она понавља као папагај:''  Ти 

си најбољи од свих!''  '' У чему сам најбољи?'', радознао сам. Она не 

одговара. 

 

А зашто се онда понаша тако раскалашно? Да, раскалашно је права 

реч. 

 

16 август 1959 године. Кубанска мисија добре воље на челу са Че 

Геваром, стигла у Београд.  

 

Колико је политика перфидна и  перверзна, то се стално питам? Са 

ким је наша земља? Шта је сад ово, Фидел Кастро подстиче Латинску 

Америку против Ујка Сама?. Широм јужне  Америке, Американцима 

у лице добацују: ''Yanky, go home'' Ми смо се наводно отцепили од 

СССР-а, а Ђиласа осудили што се сложио са побуном против Совјета 

у Мађарској?. Ево сада се солидаришемо са револуционаром Че 

Геваром?. Све саме контрадикције! 

 

Упознао сам још прошле године на плажи између два моста 

плавокосог снажног адвоката Вељу Цвијетића. Он је Чачанин. Био је 
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за време рата у логору у Норвешкој, он  је велики левичар. Изненадио 

ме је када ми је рекао да је ових дана у Београду упознао лично Че 

Гевару. 

 

24 август 1959 године. Дана на штрафти са лепим Јолетом 

 

Рекоше ми моји најбољи другови да су Дану синоћ видели на штрафи 

са лепим Јолетом, држе се за руке. Питам Дану да ли је то тачно, она 

нехајно слегну раменима:''  Обично држање за руке не значи ништа''. 

 

Читао сам о нимфоманији, и како се манифестује љубавна лабилност, 

због чега настаје. Психолози кажу да је превара у мислима, иста као у 

стварности, да жене које су лабилне у контактима, могу да се брзо и 

импулсивно зближе са мушкарцем, уколико се створе погодне 

околности?.  

 

Она је потпуно задовољна нашом љубавном везом. То стално 

понавља. Нажалост, она би ме повремено врло непријатно изненадила 

својим новим  непримереним поступком, као да  на мене на препад 

саспе пуну кофу ледене воде?. Такви њени поступци је бескрајно 

обарају у мојим очима, чине од ње  крпу? Као да тада није преда мном 

она, него да се у њој појављује нека друга особа? Имам тада утисак  

да је не познајем, као да сам сада по први пут срео ту  непознату 

девојку, не Дану, него неку другу особу?.  

 

Зашто се тако понаша, када је са мном стално би усхићено и 

заљубљено понављала:'' Ти си најбољи'', а опет би се повремено 

понашала као да чезне за новим авантурама?.  

 

То објашњавам тако да је навикла на слободан живот, како каже 

народ:'' Што дикла то навикла!'' Наша веза није успела да је из корена 

измени, и ја сам повремено истински растужен због овог за мене 

скоро поражајућег сазнања. Нешто је спречава да се снажније веже, 

изгледа да нема поверења у мене?  

 

Из тамних наслага прохујалих година, видех је у Другој мушкој 

гимназији, како ми увређено, пркосно напућенх усана удара благ 

шамар, мислећи да сам са њеном другарицом играо стискавац. Тада је 

била тако дивна, јединствена, осећајна и романтична. Сада као да то 

није више она Дана?. Преда мном је сада девојка, скоро разблудна 

раскошна жена. Али још је то она, ранија Дана, тешим се. 
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Она такође сумња у мене? Тргнух се: она је у праву, и ја се дружим и 

са другим девојкама. И више од тога. Можда  је она то начула?  

 

Као да чита моје мисли, она ме је са стране погледала испитивачки 

полуотвореним очима, као да сам пред судијом, као да психијатар 

пиљи хипнотизерски у мене, стави кокетно прст на доњу усну:'' Ти 

својим поступцима правиш од мене особу коју желиш. Осећам да те 

нешто спречава да ми се потпуно посветиш?''.   

 

Тек ове њене речи ме скоро бескрајно обрадоваше, врло обрадован 

открих да Дана уме да буде мудра и мисаона? И да она стално мисли 

на мене, и пита се шта је то са нама двома? . 

 

Колико ја о неким Даниним особинама мислим лоше, исто тако и она 

назире неке моје недостатке. Жан Жак Русо је рекао, сећам се то сам 

читао у Нишу, далеке 1950. године: да ма како човек рђаво мислио о 

женама, нема жене која о мушкарцима не мисли још горе. 

 

Значи дакле, да Дана интуитивно предосећа моје неповерење у њу,  да 

се ја због тога не везујем потпуно за њу, па онда и она таква постаје 

према мени?. Однекле, она зна за моја дружења са другим девојкама? 

 

Опет као толико пута досада размишљам о разликама између девојака 

и младића, то је моја истинска опсесија. Ако  Дана каже да је ја 

стварам онаквом каква би она требала да буде, значи она себе не види  

као субјекта, као личност, него као послушни објекат? Девојке су 

другачије, оне воле да буду подређене. Ако су девојке такве, 

поводљиве и воле чврсту руку, да ли оне заслужују демократију, или 

стегу, ону нежну, али ипак стегу? 

 

Дана ме и даље загледа, назирем у њеним очима и згрченим цртама 

лица љутину:''  Ти ме правиш оваквом! Прво што си урадио на Ади 

када смо отпливали на скровити део обале уз реку Саву, је да си ме 

ухватио за сису''. Ћутим, знам добро да је она  прва почела. Она види 

у туђем оку трун, а у свом не види пањ. Дана се онда закикота:'' Знаш, 

знам два Италијана из Вероне, рекоше ми једном у Ровињу, да када 

један мушкарац нешто стави на срце једној жени, то је обично његова 

рука. Они су у праву, више си постигао што си ме на Ади ухватио за 

груди, него да си ми сатима давао комплименте''.  

 

''Па добро, малопре си ме кудила што сам то урадио, сада ме хвалиш'', 

рекох јој. Уместо одговора на моје питање, Дана се приби уз мене и 
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поче да понавља:''  Ти си најбољи од свих''. Нисам хтео да је питам 

који су то од којих сам бољи, и у чему сам бољи до њих, знам да ће 

ћутати и понављати упорно тај кратки нејасни рефрен. Упркос свему, 

тај рефрен је за мене био дивна  музика. Да ли је те речи  говорила и 

другима?  

 

Ипак, увек ми засмета што је тако директна, као да је мушкарац, као 

да је онај плећати шумадијски ђилкош што речима заводи стидљиве 

снаше на  сеоским вашарима:'' Зашто говориш  тако, буди мало 

префињенија. Ниси ти средовечна жена да се тако самоузбуђујеш и 

потпаљујеш сопственим речима, ти си девојка, до недавно шипарица'', 

благо је прекорих.  

 

''Волим да говорим оно што си ми лепо урадио, када то кажем поново 

то доживљавам'',  она је искрена. И мислио сам да је то посреди. 

 

25 август 1959 године. Дана и њена два удварача Италијана у 

Ровињу 

 

Када год  се сретнемо, Дана ме изненади неком новом необичном  

причицом из њене богате  личне биографије. Понекад  ме обрадује, али 

нажалост чешће се тргнем као поливен хладном водом, сазнајем све 

новије и новије детаље који се уграђују у све чвршћу представу о њој: 

Дана дефинитивно није стабилна и  озбиљна  девојка, него напротив, 

она је лепотици која не влада својом лепотом, него лепота влада њом. 

 

Па зашто се онда толико везала за мене? Зашто се не залепи за некога 

другога? Да није можда зато што је други оставе чим виде каква је? Па 

ја сам са њом само понекада, избегавам јавна места, ја је срећем само 

зато јер је врло привлачна девојка, признајем сам себи своју слабост 

према њој. 

''Увек сам мислила да су Италијани ''пиципевци'',  док  у Ровињу на 

плажи нисам срела двојицу Италијана из Ђенове,  један се звао Пиеро 

а други Лазаро''.  

Засмета ми израз пиципевци:'' Па зар опет Пера и Лаза'', смејем се на 

силу гласно њој у лице. ''У животу има чудних коинциденција, када 

сам упознала Пиера и Лазара одмах сам се сетила Пере и Лазе'', док м 

је ово говорила сво време је изазовно масирала горњи део бутина 

обема  рукама. ''Приђоше ми на плажи у Ровињу испод Хотела ''Монте 

Мулино'' ова два клипана, личе на сицилијанске мафијаше из филмова, 
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два кршна момка, ама ко наши, праве рмпалије. Углас повикаше и 

устремише се на мене, бацише се на колена на песак:'' Que bella, que 

bella!'' Прави Италијани. Клањају ми се, сликају ме, шкљоца 

фотографски апарат, зуји камера. Сазнала сам да су из Ђенове, ортаци, 

трговци вином, одведоше ме на Црвени оток, знаш тамо је чувени 

нудистички камп, било је лудо. Хтели су да ме возе њиховим колима 

за Венецију, кажу да ће удесити на ''грани'' ( назив за границу, из 

београдског уличног жаргона, напомена аутора), иако немам пасош. 

Знаш Ровињ, то ти је као друга држава, није то права Југа, нисам 

пристала, ризик је то'', као да жали због тога Дана је, још жешће 

масирала своје бутине. Застаде, док мери моје реакције, онда се 

насмеја радосно:'' Дописујем се са њима на италијанском, јер, знаш, ми 

који студирамо музику, ми учимо и италијански језик, показаћу ти шта 

су ми све слали''. Имам утисак да Дана заиста влада овим језиком. 

''Послали су ми слику Криве куле у Пизи, звали ме да их посетим, али 

ништа од тога''. Престаде да масира бутине. ''Послао  ми Пиеро албум 

свих плоча Доменика Модуња и свих певача победника фестивала у 

Сан Рему. А од Лазара добих албум прелепих  слика Венеције, Трг 

Светог Марка, Дуждева палата, Accademia di Belle Arti, Мурано, 

Бурано, Лидо, Канал Гранде , чувени мост Риалто, музеји, уметничке 

галерије, гондолијери, лагуне''.  

Дана застаде, нешто хоће да каже, онда узвикну радосно, трљајући 

страсно шакама бутине:'' Биће летос опет у Ровињу.''  

25 август 1959 године. Дана игра самбу на столу мога сродника 

М.. неуролога 

 

Ја сам распињан између жеље да веза са Даном постане чврста и 

искрена, са једне стране, и све дубљег и сложенијег свакодневно 

присутног неповерења према њој.  

 

Забринут, одлучих да потражим податке о њој од Рате. Он ради у 

полицији, замолих га да сазна о Дани нешто више, знам да полиција 

има податке о  грађанима, и да он то може без тешкоћа да сазна?. Знао 

сам да ми он то неће одбити. Он ће то прихватити и због тога да се 

преда мном покаже као свемоћан, тај осећај њему јако годи. Рата и ја 

смо школски другови, знамо се од дечачких дана из краја, веже нас 

толико драгих заједничких успомена: јурили смо се по прашњавим 

дорћолским улицама, газили заједно лети по  скоро усијаним 

железничким шинама око Дунав станице, док нам се под голим 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Accademia_di_Belle_Arti&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
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стопалама лепио растопљени миришљави асфалт посут по 

спојницама, завлачили би смо се у врући амам (турско купатило, 

напомена аутора) у Душановој улици код гимназије, где су на 

бетонском поду лежали полуголи снажни људи; или би се крили у 

порти цркве Александра Невског преко пута гимназије; знали смо да 

весламо  кајацима уздуж и попреко Дунавом и Савом; знали смо за 

све ђачке игранке с'краја на крај Београда. Иако он уме да буде 

уображен, ипак толико пута је показао да му је  јако стало до дружења 

са мном.  

 

Иде он према мени на Теразијама, држи руке у џеповима панталона 

као шериф, из даљине ми добацује, као да ми прича о најневажнијој 

ствари, а добро зна да је мени до Дане стало и те како:''  Батали 

буразере Дану! Има жена које када им надође жеља, не умеју да кажу 

мушкарцу не, у хаустору, на травњаку, за Дану у њеном картону 

стоји: када јој дође, води љубав са возачем на црвеном сигналу испред 

семафора, са којим је по први пут у колима ''. 

 

Рата жели да ме потпуно онерасположи.  

 

Наиђоше црне мисли као тмурни јесењи облаци, ипак са њом нешто 

није у реду? Можда он то тек онако прича? Жели да ме одвоји од ње, 

да би он и ја могли чешће бити заједно, ипак, удаљио сам се у 

последње време од њега? Или му је његов шеф наредио да ме обмане? 

Знам  његове конзервативне и изопачене ставове о женама. Ратино 

обавештење о Дани, иако у њега нисам у већој мери поверовао, је 

ипак још више повећало моју сумњичавост у њену постојаност и 

емотивну стабилност. 

 

На штрафти сам Дану упознао са  др М ....мојим далеким рођаком из 

Босне, неурологом, у неколико наврата смо све троје били заједно. 

Запазио сам да ју је увек проматрао његовим зеленим очима врло 

пажљиво и испитивачки. Помислих да је то по свој прилици 

професионална деформација, он у свакоме види пацијента?. Он је 

средовечан, сувоњав човек средњег раста и врло је озбиљан. Важи за 

врло стручног лекара. Чуо сам  лети у Братунцу да  је близак 

полицији. Можда су то приче?. Чим је неуролог, психијатар, значи да 

је добар познавалац људи.  

 

Изнео сам му бриге и недоумице о Дани, замоливши га да ми искрено 

каже шта мисли о њој? 
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''Имам више, него ли утисак да јој се јако свиђаш. Где ти оком она 

скоком!''  Али бих рекао да је она жена врло слободног понашања, 

надам се да си и ти сам то препознао. Из твоје приче о њој, има 

индиција да је душевно лабилна због љубавних промашаја и 

поремећене породице'',  погледа ме помало строго, као да ми нешто 

пребацује. Док је говорио ове речи, ја сам се у себи трзао и пулсирао 

као жива рана коју неко неопрезно чачка и повређује. Час бих 

помислио да је Дана ипак на своме месту, а онда би ме као плима 

преплавили сумња и разочарење?  

 

''И размажена је, јер је ретко згодна, мушкарци су је размазили. Знај, 

кључ њене лабилности је, у следећем: она у тебе нема поверења, јер 

зна да се дружиш и са другим девојкама. Са њом можеш имати  

великих секирација, ћуд се тешко мења.''  

 

Ја не желим да чујем истину, ја желим самог себе да обмањујем у 

бескрај, све  сам свеснији да ми је јако стало до Дане. Ако она сумња 

у мене, значи да је  њој стало до мене? Значи да сам и ја сам скривио, 

не само она, доктор М.. ми рече да она зна за моја дружења са другим 

девојкама? Тешим себе.  

 

Нас двоје се вртимо у паучини лоших процена. Треба да разговарамо 

отворено, све чешће долазим до овога закључка. 

 

Ипак, дубоко у себи ја Дану не видим као девојку за коју треба да се 

вежем свим срцем. Па шта ми онда све ово треба, зашто губим време 

са њом?.   

 

Колико је људско биће слојевито, треба му времена и удубљивања да 

самог себе разуме. Шта ја хоћу уствари са Даном? У глави ми се 

потпуно разбистри: она је привлачна, женствена. Значи мене 

привлачи чиста страст, пуко иживљавање? Па и ја сам приземљен? 

 

Непрестано размишљам о несавршености људског бића и у љубави, 

као и у  другим сферама. 

 

Али оваква поимања човека и љубави су за мене потпуно 

неприхватљива и песимистичка. Љубав постоји, докази за то су 

девојка из Дома у Дринчићевој улици и моја млађа школска 

другарица Весна из Прве београдске гимназије. Ако се све сведе на  

страст и материјално, живот би био тако прозаичан и празан, не би 

имао циља?. 
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Тражим ону праву. 

 

Погледавам га, снебивам се, на крају изустих:'' Хоћу да је тестирам, 

желим да знам каква је она, докле иде, рећи ћу јој да дође код тебе у 

стан, да ти одигра самбу, да је ти процениш''. Имам поверење у др М.., 

да неће злоупотребити моју искреност и жељу да је боље упознам. А 

знам и да она обожава и  ретко пропушта прилику да не одигра ову 

темпараментну латино-америчку игру. 

 

''И ти мислиш да ће она прихватити тек тако да то учини?'', посматрао 

ме је др М..испитивачки и са неверицом''.  

 

''Убеђен сам да хоће, замолићу је!'' 

 

Деси се нешто што никад нисам могао ни помислити да ће се десити. 

Др М...  ми тутну свежањ новчаница у џеп, запрепастих се:'' Идите вас 

двоје у посластичарницу'', жели он да ублажи овај потез,'' нису то 

никакве паре''.  

 

Из дубоке подсвести ми тих испрекидан глас понавља:'' Не чини то, 

нипошто не узимај новац, врати му одмах.'' А други шеретски глас је 

се церекаа:'' Ама није то ништа, ти и Дана идите на сладолед са 

јагодама, тамо у ону посластичарницу у Кнез Михајловој ка 

Калемегдану, на углу улице 7. Јула, преко  пута Снежане. Скоро да ми 

потече вода на уста. Неки пак други глас ме строго, скоро претећи 

дижући тон укори: Не, нипошто!'' Онда на крају, онај што се церека 

претегну заповеднички:'' Узми, вратићеш  новац за неколико дана ''. 

 

Немам ни динара у џепу, сладоледу са јагодама у тој посластичарници 

скоро да не могу да одолим, стално видим Дану и себе како седимо за 

столом у тој посластичарници, пред нама кугле леденог сладоледа 

филоване сочним миришљавим крупним црвеним јагодама. Али та 

жеља би увек била снажно потискивана осећајем кривице, никако 

тако нешто нећу учинити, то би било недолично и страно мојој 

природи и представи о себи у мојим сопственим очима?.  

 

Таман када сам хтео да му вратим новац, он се окрете и оде журним 

корацима.  

 

Зарекох се да ћу му новац вратити касније, најважнје је да остварим 

своју замисао, зато док се он удаљавао,  рекох му гласно:'' Бићемо 
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сутра увече у седам сати испред продавнице наочара ''Оптика'', преко 

пута палате ''Албанија'' на почетку Сремске улице''. ''Договорено'',  он  

одмахну отсечно руком док се незаинтересовано губио у реци пешака 

на Теразијама.  

 

Имам поверење у овога далеког старијег рођака, знам да је увек 

досада био искрен и доказао се толико пута као достојан рођачког 

поверења. Људи са Дрине су искрени и честити. Убеђен сам да ме 

неће изневерити ни овога пута.  

 

Одмах позвах Дану. Шта год да јој кажем, кад год је позовем, шта год 

да јој предложим, она би то одмах  прихватала, без поговора, и у 

најкраћем року. Када смо се састали, пређох одмах на ствар:'' Сутра у 

седам код ''Оптике'' имам састанак са др М....., знаш га, ту ће му бити 

и кола. Молим те учини ми једну услугу, задужићеш ме, он је велики 

заљубљеник латино-америчких игара, а ти тако страсно играш распу и 

самбу, он ће те одвести колима у његов стан у  Кошутњаку, учини му, 

и мени, он је врло озбиљан и добар човек, лекар неуролог, мој рођак,  

врло је утицајан, молим те одиграј  самбу за њега''. 

 

Она ме је гледала са дубоким поверењем, ипак било је ту и неких 

недоумица које назрех у њеним очима док ми је пиљила у очи као да 

решава неку енигму, онда климну главом и закикота се. (Касније ми је 

признала,  да је одмах проникнула у суштину, да сам ја уствари хтео 

да је проверим). 

 

Нашли смо се пред ''Оптиком'' у заказано време. Представио сам Дану 

званично мом рођаку др М... и она одмах поче са њим да разговара 

весело, измењасмо неколико речи, они се окретоше и одоше, 

замакоше иза зграда ка његовим паркираним колима у Ломиној 

улици. Она ми махну развесељена руком док су се удаљавали. Он је 

корачао поред ње као да јој је отац, или ујак. 

 

Шта чиним? Да ли је ово мудро? Како ће се она понашати? Можда ће 

му се подати,  јер је др М .. је још увек на свој начин привлачан 

мушкарац? 

 

26 август 1959 године. Сусрет са др М... 

 

Данас у четири по подне смо се сусрели у Клиници за нервне болести 

у кругу болница. Он одмах пређе на ствар, зна да сам ја врло 
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нестрпљив:'' Одмах да ти кажем, она је расна лепотица, цело време 

смо ћаскали, играла је на столу''.  

 

Тргнух се!  Зар на столу?  ''У соби са угашеним сијалицама'', ударац је 

долазио за ударцем, ''такве раскошне девојачке груди нисам видео у 

животу, скинула је блузу до појаса''. Скоро да га презрех, он се 

иживљавао. ''Је ли се скинула гола?'' Запитах одмах, неподношљиво 

ми је да га слушам. '' Да ли је било нешто међу вама?'', поставих му 

нестрпљив директно питање, шта је да је, више ово не могу да 

слушам, ако је нешто било међу њима, одмах са њом прекидам заувек, 

никад је више нећу ни срести, нити ћу на њу помислити, сам се себи 

заричем. А ја то умем, највећу заљубљеност могу да угасим у трену и 

заувек, без патње, ако имам чврсте и проверене доказе да та девојка 

није заслуживала моју љубав. 

 

  

 

''Не, није хтела, била је врло изричита и одлучна, 

али ми се чини да је било мало више зближавања и 

предигре, уз неку чашицу алкохола, да би било и 

тога?'',  био је искрен, јер је желео да ми изнесе 

своје објективно виђење Дане.   

 

''Молим те буди искрен, и објективан, реци све 

како је било, желим да знам каква је она стварно?'', 

гледам га озбиљно и право у очи. Не верујем да би 

се она и са таквом предигром зближила са њим, чак ме он таквим 

речима помало повреди, али то вешто укривам, и он је људско биће, 

ипак је према мени искрен и добронамеран, није то казао са злом 

намером и да ме повреди. 

 

Мало се примирих. Али се у дубини себе све више не слажем са њим  

да би нешто било међу њима да је било више предигре, он то 

интерпретира књишки, није Дана баш таква?. Али му ово не рекох. 

 

М... ме ухвати чврсто за мишицу, учини ми се у магновењу као неког 

имагинарног ривала:'' Сама чињеница да је прихватила, теби за љубав, 

да дође код мене у стан, да ми игра самбу, о њој тако много говори. 

То су емотивно лабилне и незреле особе. Она је због нечега избачена 

из колосека. Ко ће њој да пружи појас за спасавање, а он јој је сада и 

те како потребан, ако га сада не добије, потонуће за навек. Па она је 

ретко привлачна, свако ће само желети пожудно да је има. А знај'', 
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ухвати ме опет важно за руку, стеже ме опет снажно за мишицу као да 

ме проверава, ''она се распустила, она може бити врста жене која ће 

ону руку која је храни да угризе. Ту нема логике, нема правила, њено 

правило је хаос.''  

 

Накашља се и додаде тихо, сладостраснички, изгледао ми је као 

сипљиви чикица, а био је тек средовечан:'' Има тело девице, свежа је 

као девојчица, чудо, а тако олако ступа у контакт, како досада није 

никад затруднила, каже није имала ни један абортус, пио бих јој вино 

.. '', изрече се.  

 

Овим изговореним речима ми се учини да је он простак, скоро да ми 

се згади, па тако причају за кафанским столовима о чедним девицама 

они провинцијски скоро снемоћали сладострасници што им дрхте 

руке док приносе чашице шљивовице устима. 

 

 Значи, она му се поверавала, исповедала?. Па она је крпа! 

 

Чак помало да посумњах у др М.., он је онај привинцијски вечити 

младожења, жељан жене, па је искористио прилику да пари очи?''.  

 

Запитах се да нисам пребрз у процени, др М.. је ипак човек у сваком 

погледу на свом месту. Има и он душу, занеле га Данина младост и 

лепота?. 

 

Затим се сусретох са Даном у шест часова испред биоскопа ''Јадран'' 

на Тргу Републике. Она ми исприча потпуно исту у причу коју сам 

чуо од др М.. . 

 

Значи, искрена је, ипак није ништа друго било међу њима. То ме 

охрабри! Стекох још веће поверење у доктора. Али му је се 

поверавала, прихватила одмах да оде у његов стан. Добро, можда 

слепо испуњава сваку моју жељу, ја сам је навео на то. Али је играла 

на столу, скинула се гола до појаса?.  

 

Зар је дотле са њом отишло? Ко је она, шта се са њом дешава?  

 

Шта ми све ово треба, она је унела немир у мој живот, ово све морам 

најбрже и најенергичније да прекратим?. 

 

Кренусмо Кнез Михајловом, стрес поче опет испочетка, обраћају јој 

се пролазници, грле се, љубе, хватају је нежно мушке руке око паса, 
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смеју се грлено и гласно. Она опет засија као месец над Калемегданом 

у ведрој јулској ноћи. 

 

Шта ми све ово треба  да се са њом нервирам сваки дан, она ме 

понижава пред другима на јавним местима?. Почиње свега да ми бива 

доста. 

 

Однекуд наиђе Нада. Рана модра месечина сјакти на ивицама њеног 

издуженог тела, као да на себи носи рој свитаца. На моје изненађење 

право пожури мени, приђе ми сва распојасана, иако види да сам са 

Даном, скоро да ме загрли, за Дану не хаје нимало. Понашала је се као 

да је све било исто као раније? А ко зна шта је са њом све било у 

међувремену? Људи су крпе! Просто, Нада неће да се одвоји од мене, 

иде улицом, заподева дуг разговор, а сво време Дану мерка дискретно 

испитивачки испод ока. Када Нада оде, Дана се тек сада истински 

разљути, разбесне, сиктала је:'' Ко ти је ова, шта ти имаш са њом, зар 

не видиш да је најобичнија успаљуша, ја сам стрептомицин за њу''. 

 

Она са сваким ступа у разговор, а ја не смем ни са ким? Можда она 

све то инсценира, да ме прави љубоморним, да би ме привукла и 

задржала? Ако је то заиста посреди, она тиме постиже супротно, тиме 

ме само дефинитивно одбија од себе?. Не слажем се никако са њеним 

потцењивањем Наде. Нада је  такође дражесна девојка, момци губе 

главу за њом, чак више него за Даном. Нада је и емотивно стабилнија 

од ње. 

 

Често, по ко зна који пут,  размишљам о истинском јазу неразумевања 

између жена и мушкараца. Изгледа да је проблем у томе што 

мушкарци жене гледају мушким очима, а жене мушкарце женским, и 

онда погрешно закључују?. Запазио сам да када сам у пуној форми и  

самоуверен, да ми Дана  тада потпуно припада, да ме посматра са 

уживањем,  да ме тада највише воли, схватио сам да њој прија  да ја 

доминирам на неки начин?. А када сам неки пут био неиспаван или 

забринут, када сам помало постајао несигуран у себе, чинило би ми се 

да бих тада нагло почињао да падам у њеним очима?.  

 

Исто сам то видео и код паса у неколико наврата. Пси имају врло 

снажну интуицију, кидишу на несигурног човека. Једне вечери без 

месечине пролазећи поред паса луталица, прљавом улицом иза Хотела 

''Бристол'', када сам био забринут и  неиспаван, погледах чопор паса 

што претрчавају улицом скоро невидљиви, пси опазише у мени зебњу 

и премор, мој мали страх, и зарежаше , кидишу на мене, да ме 
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растргну. Зграбих велику мотку и једнога ударих право у око, он поче 

да цичи и урличе савијајући се од бола, чопор одмах побеже.   

 

И девојке имају врло јаку нтуицију, осећају мушкарца и младића,  да 

ли је ваљан, снажан, моћан, или несигурни млакоња?. Са девојкама се 

увек мора бити на висини у сваком погледу. 

 

Шетамо у правцу Калемегдана, строго пазим да не сусретнем поглед 

неке  девојке, да ми се не јави, да Дана тада истински не побесни, да 

би ми се светила одмах. Почињала би  да агресивно ступа у разговоре, 

чак и са непознатим мушкарцима.  

 

Да ли је сујетна? Љубоморна? Или посесивна?  

 

Свратисмо на сладолед са јагодама за паре које ми је дао др М.. Али 

јој ја не говорим да ми је др М.... дао новац зато што је она ишла у 

његов стан. Док уживамо у јагодама, размишљам да му што пре 

вратим дати новац. 

 

Седосмо на Калемегдану на скровиту клупу. Док шетамо, она прати 

мој поглед као радаром, чита моје мисли:'' Само тражиш погодан 

жбун где ћемо да се склонимо''. 

 

Да је она стабилна, можда би наша веза могла бити озбиљнија?  

 

Али увек дођем до тужног закључка, чак и да је она савршена: засада 

не желим  озбиљну  везу! Размишљам, понирем у себе, зашто нећу 

озбиљну везу? Зато што не срећем озбиљне девојке, али нисам ни ја 

сам са собом разчистио, нисам ни ја зрео довољно?. Да још  сачекам, 

млад сам?. Привлаче ме неодољиво летовања на Јадрану и Белгија, 

стално на то мислим. 

 

У моменту унутрашњег просветљења схватих да су моји контакти са 

девојкама уствари потрага, ја тражим Њу, праву. А ње нема.  

 

Не разумем Дану, стално ми ставља до знања понављајући упорно:'' 

Ти си најбољи од свих'', а у сусретима са другим мушкарцима се 

понаша тако слободно? Шта је посреди? Флертовање, или ме прави 

љубоморним? Болест? Поремећај? Нимфоманка? Лака жена?   

 

Али зашто и ја исто то чиним?  
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Немам поверења у њу. А ни она нема поверење у мене. То је зачарани 

круг. Одбија ме њено раскалашно понашање. Да, раскалашно, то је 

права реч.  

 

Еурека! Ко ће да исправља ''криве Дрине''? Немам  времена  за то. И 

да се трудим, исход је неизвестан, те навике су се код ње дубоко 

укорениле. Али тако је са многим девојкама у Београду.  

 

Како ће девојке са таквим особинама ступити у брак, имати децу? 

Црно, песимизам. 

 

Не желим брак, хоћу слободу, још сам млад. Желим да идем свако 

лето на море. Хоћу да живим  у Белгији! 

 

Септембар 1959 године. Враћам новац др М... 

 

Гризе ме савест што сам узео новац од  рођака, 

испадох подводач, као да сам  макро?. Морам да 

му вратим исту суму, и то што пре. А већ сам 

половину потрошио са Даном. Рекох родитељима 

да сам дужан толико и толико, и да морам одмах 

да вратим. Тата одмах отвори новчаник и даде ми 

новац  без речи. 

 

 

Макро-подводач. 

 

Одох задовољан пред Хотел ''Москву'' да му вратим. Пружих му 

новац,  захвалих и рекох да му враћам дуг. Он ме загледа, жмирка 

очима са симпатијама, назирем његову радост, на крају уважавање. 

Као нећка се, на крају  ипак узе новац , и стави га у џеп. Погледа ме, 

видим искрице симпатија у његовим лукавим очима психијатра. Он је 

добар и лојалан, помислих?. Он није узео враћени новац , зато што је 

то за њега значајна сума, него зато што је увидео да ја нисам 

неморалан и површан. 

 

''Ја са њом овако више не могу, брука ме где год макнемо'', рекох му 

искрено. 

.  

''Љубавни јади, ви сте најгори  од свих'', насмеши ми се он 

доброћудно потапшавши ме по рамену, ''ја  бих овако поступио да сам 

на твоме месту: она је дражесна, други  би јој за један сусрет дали 
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читаво благо, она ти се нуди сваки дан, виђајте се, али не на јавном 

месту где те бламира, него тамо где вас нико не види?''.  

 

Овај његов предлог ми се учини вредан моје пажње. Значи кад смо 

заједно, своји смо, а када нисмо заједно, нека свако иде  на своју 

страну, и нико никога да не пита шта је радио у међувремену? Боље 

ишта, него ништа.  

 

А како ће Дана на ово реаговати? 

 

М.. ме загледа проницљиво, као иследник, скоро да се охладих: ''Имам 

за тебе   један предлог. Власт је сласт. Власт  значи велике обавезе, 

али и привилегије, ко се удружи са влашћу, може имати само велике 

користи''',  посматра ме он, метну ми руку на раме, постаде 

невероватно драг и мио. Не схватам шта хоће да каже. '' Знаш, ону 

лепушкасту Мирну, кћерку адвоката С..., онога што има канцеларију у 

Нушићевој улици,  близу Лутрије, видео сам да ти се радосна јавља у 

пролазу, знаш како те прати сјактавим очима на штрафти, она чезне за 

тобом, зближи се са њом,  да сазнаш шта причају у кући. Знај, њен 

отац не ваља ништа, клевеће домовину пред странцима. Шта да ти 

причам даље?''.  

 

Рекох му:'' Размислићу'', али сам знао да је то мој изговор, да ја тако 

нешто никад и ни за шта на свету не бих могао урадити. Да будем 

потказивач? А можда је невина? Као што је мој отац невин? И ја 

лично? Не, никако, ни по коју цену.  

 

Мени је један Американац на мору казао у поверењу:'' Ми 

Американци у земљи можемо критиковати нашу државу, али ван 

Америке све то заборавимо, сви смо тада у служби својој држави и 

народу''.  

 

Како би било дивно да је тако и са нама Југословенима, али друго је 

Америка а друго Југославија, Америка је демократска и слободна 

држава, а наша земља то није, да је Југославија земља свих  њених 

грађана, а не само оних привилегованих, ја бих био као тај студент 

Американац што ми је то испричао у Дубровнику. 

 

Искористих овај сусрет са њим, он је познавалац људи, старији, 

искуснији. Признајем, стало ми је до Дане, па га упитах, како да 

стабилизујем нашу везу? 
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 ''Стало ти је било и до Наде, па је пукло, то су те луде године, све иде 

брзо и непредвидљиво. Шта Дана зна о теби? Ништа! Ваљда само да 

си студент, ништа више. Њу привлаче страст и нека заједничка 

подсвесна енергија, ту се ради највише о хормонима. Поврх свега она 

у тебе нема поверења. Суштина је у томе, она нема поверења у тебе'', 

нагласи он изговарајући одсечно слог по слог. ''А ни у себе'', скоро да 

прошапта. Ваша веза би могла бити чвршћа и Дана би се могла 

коренито променити под следећим условима.''  Он застаде и намести 

уста да каже нешто значајно. Приближих му се обрадован овим 

изненадним обртом и врло радознао да сазнам који су то услови?  

 

''Да више будете заједно, да прекинеш везе са другим девојкама, да 

станујете заједно, или да ступиш у брак са њом, да имате децу, ваш 

заједнички стан, ваше домаћинство,  да будете запослени, да 

зарађујете, да негујете заједничку везу, да се ти докажеш као 

стручњак и успешан човек. Она би се тек у том случају можда из 

корена изменила?''. Он нагло направи кратку паузу, диже рук у вис, 

погледа ме право у очи, и лупну благо шаком о сто:'' Можда, али под 

условом да није нимфоманка?''.  

 

Када ово рече, запечати моју одлуку: не желим брак, још није време за 

то, а Дана је непроменљива, са Даном ћу се виђати без појављивања 

на јавним местима.  

 

Све ми се чини да ме М... лукаво подстиче на раскид са њом? Да ли из 

искрених побуда да ме удаљи од емотивно лабилне особе, или да би 

могао да ме лакше заврбује за задатке које ми је малопре понудио? 

 

Он ме опет погледа проницљиво, као хипнотизер, психијатри личе на 

иследнике, упознао сам неколико психијатара, сваки од њих је 

тајанствен и личи на полицајца:''  Имаш површно мишљење о Дани, а 

она о теби још површније, и у основи погрешно, знај шта је казао 

мудрац Жан Жак Русо ''Ма како човек рђаво мислио о женама, нема 

жене која о мушкарцима не мисли још горе'', твоја представа о Дани 

није лепа у много чему,  а кад би знао шта она мисли о теби згрануо 

би се, она у тебе нема поверења, она много пати због тебе, зато жели 

да те прави љубоморним, сматра да је не поштујеш онако како би она 

хтела, и како заслужује њена лепота.?''. 

 

Поступих по савету др М..  рекох Дани да ћемо се надаље налазити 

увече када се смрачи код Калемегданске терасе.'' Шта да се батргамо 

непродуктивно по улицама.''  
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Она прихвати без речи:'' Добро, како ти кажеш''. И тако и би.  

 

Али она жели да настави да идемо заједно на концерте. Тамо ме опет 

видеше моји другови са њом, неки ми се цере сажаљиво, учини ми 

се?. Рекох јој, да се више не можемо виђати ни на концертима, нигде 

на било ком јавном  месту, само у мраку, или у стану.  

 

'' А зашто?'' По први пут она се испрси супротстрављајући се 

стидљиво, али препознатљиво. Не одговорих, она ћути, знам да има 

слабу вољу и да ће се на крају савити. Понекад се узјогуни, али би на 

крају увек попустила. Знам зашто?  Уморна је од свађа и неприлика, 

жели мир и пријатне ствари у животу, и на крају и њу привлачи да 

будемо сами.  

 

Почеше јесење кише, завлачили би смо се покисли по катакомбама на 

Калемегдану. Она предложи:'' Тражи од др М.. да ти повремено 

позајми гајбу?''.  

 

Знам да то не иде, како може тако нешто неумесно да предложи? Да 

није глупа? Пре ми се чини да је импулсивна,  да не одмери пре него 

што ће нешто да каже?. Хтедох да јој кажем:'' Три пут мери, једном 

сеци'', али се уздржах. 

 

Ствари су се понекад компликовале, али се моја стратегија да на њу 

испољавам беспоговоран утицај, да се поигравам њеном вољом, зато 

јер сам знао њене слабе тачке, показивала на крају увек победничком, 

толико ми је о себи испричала, увек сам на крају успевао да је 

подешавам по својој вољи. Било је довољно да се насмејем и кажем 

јој:''  Сећаш ли се како си ми у Другој мушкој опалила шамар''. Или 

једноставно да је пригрлим и привучем страсно себи. Она би се тада 

претварала у напућену шипарицу. Или да јој споменем први сусрет и 

прву љубав на спруду Аде, она би се сва растопила и почињала 

љубавне предигре. Она би тада попуштала, и почињала узбуђено да 

узвикује:'' Ти си најбољи од свих!'' 

 

Да ли се ја понашам према њој коректно, да ли ја не злоупотребљавам 

њену узнемиреност створену незаслуженим друштвеним неприликама 

њене породице? Ако је тако, ја се онда солидаришем са онима који су 

унесрећивали њену породицу?  Она је распамећена, то је права реч. Ја 

треба да је освестим, а не да је гурам да још више потоне. На мени 
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лежи одговорност за садашњост и будућност ове младе девоке која је 

запала у кризу без своје кривице. 

 

Дана је жртва мржње и неправди, као што је била и Нада. 

Упоређујући неприлике ове две девојке из мога живота, откривам да у 

њима препознајем себе, и ја сам  такође пролазио кроз  голготе. 

 

Осионост и непромишљеност моћника упропашћују младу личност, 

сакате је, праве од ње патрљак. На онима који владају лежи неизмерна 

одговорност, сваки њихов поступак мора би бити одмерен и мудар. А 

нажалост овде није тако.   

 

Постоје земље које имају мудре владаре, то су оне у Западној Европи 

и у Америци, које воде рачуна о својим грађанима, држе их као мало 

воде на длану. А ове друге не воде рачуна о њима, односе се према 

њима нељудски. Ове прве зато постају најбогатије и најмоћније, а ове 

потоње назадују, и на крају пропадају. 

 

Али сада нешто ипак не иде као обично, Дана је постајала нервозна, 

пита ме зашто се морамо налазити тајно? Не могу да јој објасним, она 

то неће разумети.  

 

Уместо ранијег  блаженства и веселости, по први пут насташе 

сумњичења, она мени пребацује да сам  нашао неку  другу. ''Ко је та?'', 

поче да вришти на Калемегдану, пролазници почеше да се окрећу, '' ко 

је та због које ја морам да се кријем''. 

 

 ''Смири се, не галами, бламираш ме на јавном  месту'',  рекох  јој  већ 

помало љут. Стрпљење ме је издавало. 

 

Одлучио сам да јој се ређе јављам телефоном, она би ме зивкала, 

рекао  сам мојима да јој кажу да нисам код куће.  

 

Дана се  данас на штрафти шета са другарицом са којом је онда давно 

била нa игранци у Другој мушкој гмназији. Сада Дана не види никога, 

дигла главу и тражи нешто погледом, не обраћа пажњу на оне који  јој 

се јављају, не види их, не прихвата разговоре са њима.  

 

Схватих она тражи мене. То ми потврди Љуба звани  Жак:'' Ено Дане, 

јури по штрафти, све загледа, тражи те?''.   
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Значи да сам јој ја најважнији, а ти што јој прилазе нису јој нимало 

важни када ја нисам са њом?. Једино када сам ја ту, прави ме 

љубоморним са њима?. Питам се да ли сам ја у праву? 

 

Видех је из далека, то није више била она ранија Дана, то је била она 

шипарица из Друге мушке, сва смерна, чедна, преобразила се у 

анђела, само се окреће и тражи ме?. Како је предивна, као да није она? 

Виде ме, приђе ми изненада исто онако као у на игранци у Другој  

мушкој. Запрепастих се: благо ми удари пред свима шамар, оде са 

сузама у очима! Исто онако као пре неколико година. 

 

Зашто је то учинила? Да ли је то њено лукаво завођење? Или је кроз 

њу проговорила нетакнута душа шипарице Дане, оне из ђачке 

игранке? 

 

Овај преокрет ме ипак одушеви, па она је дивна, упркос свакојаких 

трауматичних догађаја, тако је романтична! Почех скоро опет да се 

заљубљујем у њу?. Па она је на свом месту, треба да је разумем, да је 

подржим да се изчупа? 

 

Запазио сам да је се Дана због нечега променила, сада  поново личи на 

ону стару, на себе, али знам да када је будем видео да то више неће 

бити она, опет ће преда мном бити нека друга особа. Тегобан живот 

јој је расплинуо личност, помишљам, нешто је напукло у њој?. 

 

Следећег дана Дана излете иза Споменика захвалности Француској на 

Калемегдану, сакрила се да  је не видим:'' Хоћу са тобом да 

разговарам озбиљно, ја више овако не могу, ово је неиздржљиво, 

желим да знам на чему сам, да раскрстимо једном заувек?''.  Седосмо 

на клупу, отворих јој срце са надом да је могу променити:'' Дано, ти се 

понашаш недолично и непримерено, немам никакво поверење у тебе, 

стидим се да се са тобом појавим на јавним местима?''. Она ме 

погледа зачуђено и са неразумевањем:'' Зар је могуће да је то разлог 

што бежимо од света, ти се стидиш мога понашања, па ти си помало 

старомодан, драмиш непотребно?''. Зурим у њу зачуђен, никако се не 

слажем у себи да сам старомодан, једноставно она се понаша сувише 

слободно, понекад и раскалашно.  

 

Она прати мој израз лица:'' Али ја сам  спремна да се из корена  

изменим, реци шта треба да урадим?''  
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Наведох јој потанко како да се понаша, и шта да не чини? Она ме 

слуша, замислила се, она би хтела да се мења, али није се лако у трену 

одрећи  вишегодишњих навика, гледала ме је са необичним отуђеним 

изразом лица, као да каже: ако се тако понашам, ја више нећу бити ја. 

Схватам да моји захтеви њу бацају у малу кризу идентитета, није све 

тако једноставно као што изгледа?. 

 

Знам да зло не спава, ђаво је увек будан, да је она његов посед. А она 

је мени говорила да сам ја под утицајем оних који јој кваре везе, и да 

хоће да покваре и везу са мном?.  

 

Ко овде квари нашу везу? 

 

Септембар 1959 године. Дана роб својих навика 

 

Видели је моји  другови, кажу замаче увече на Калемегдан са 

мужевним веслачем, студентом медицине који се забављао са једном 

познатом певачицом. Света Ћук их је пратио на Калемегдану, каже да 

су сели на клупу, онда су се загубили у мраку доле негде ка тамним 

шумарцима према Сави у Доњем граду.  

 

Питам је да ли је то тачно?. Каже да је била са њим у најобичнијој 

шетњи. А шта онда  тражиш са њим доле у мраку где неме никога?. '' 

Није тачно, само смо сишли мало ка Калемегданској тераси, 

претерујеш!'' 

 

Увидео сам да различито видимо ствари, да је она измењена личност,  

да не уме да се отме својим искривљеним виђењима, да не види себе и 

друге објективно:'' Тиме изазиваш моје неповерење, уместо да градиш 

међусобно поверење, као да те неко наводи да радиш оно што не 

ваља, твоји непријатељи кваре твоје везе преко тебе саме?'',  рекох јој 

што могу смиреније, али одлучан да је убедим по сваку цену. 

 

'' А ко тебе наводи, ти радиш исто то, и тобом управљају наши 

злотвори?'', сад је био ред на њу. 

 

И тако би се настављала у бескрај међусобна пребацивања. 

 

Није ми ништа друго остајало, него да је пустим да остане таква каква  

је, а  нека нам барем буде лепо када смо заједно насамо.  

 

Жене и мушкарци су различити, можда смо ми два различита света?. 
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Она ми је једном казала:'' Ја сам твоја заувек у загрљајима и љубави, 

увек ти се вратим''. '' Ти си најбољи од свих'', то је често узвикивала 

усхићено. ''Ко су ти други од којих сам бољи'', питао сам је увек, и по 

ко зна који пут. Уместо одоговора она је понављала увек исти 

рефрен:'' Ти си најбољи од свих.'' И никад ништа друго није додала, 

без да било када и најмањом речи одговори на моје питање?.  

 

За мене је заувек остала тајна да ли она то искрено мисли, ко су ти 

други,  да ли сам ја бољи од њих као мушкарац, или можда мисли да 

имам најбољу душу од свих? Или су они, ти други, били само моја 

чиста фикција?  

 

Септембар 1959 године. Сусрет са сродницима породице Селград. 

 

Владина супруга Ика, чије девојачко презиме је Селград, је пореклом 

наша Немица. Влада и ја уђосмо у једну просторију у некој 

приземљуши на периферији Београда, тамо негде изнад Цветкове 

пијаце, дошли смо да посетимо њене стричеве. Устадоше њих тројица 

да се поздраве са нама, они су наши Немци. То су средовечни људи, 

светло смеђи, као што су такви многи наши људи. Средњег су раста и 

физичке грађе.  

 

Седе ћутке, оборили главе, када нешто изговоре то чине тихо, пазе на 

сваку реч, осврћу се преплашено око себе, у мене загледају 

испитивачки, као да се питају ко сам, зашто сам дошао са Владом код 

њих?. Имам утисак да су преплашени од неких невидљивих 

прогонитеља, који их због нечега на сваком кораку прате и киње?. 

 

Они су Немци, то значи губитници, Немци су били  омражени као 

окупатори.   

 

Али они немачки туристи које сам видео на мору делују сасвим 

другачије, весели су, богати, ухрањени, Западна Немачка је богата и 

моћна држава. А губитник је!  А ми смо били победници, а  заостајемо 

за њом у свему. 

  

15 Септембар 1959 године-песма  ''Тата купи ми ауто''. 

 

Окретох дугме на радиу, Зденка Вучковић и Иво Робић певају у дуету 

песму, по зна који пут је слушам, то је хит, врло је мелодична, али је 
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још више дирљива, када год је чујем дубоко се замислим, скоро да ми 

нагони сузе на очи.  

 

Зденка Вучковић изговара строфе као мала растужена девојчица: 

 

Моја мала дјевојчица  

пуна је великих жеља  

баш као шипак пун коштица  

увјек је пуна весеља.  

 

Моја мала дјевојчица  

воли и шетње и приче  

али у граду пред излогом  

сатима стоји и виче.  

 

"Тата купи ми ауто,  

бицикл и ромобил,  

купи ми меду и зеку,  

колица југовинил.  

 

Тата купи колача,  

бомбона и наранџе две,  

и једну малену бебу,  

велим ти да је то све." 

 

А европске демократске државе су моћне и богате, када би ову песму 

чули, они би нам се потсмехивали и сажаљевали нас?. Код нас је сан 

веспа, а тамо поједине породице просечног имовног стања имају по 

неколико аутомобила?. А ми се прсимо и правимо важни,  ми смо 

наводни самоуправљачи, ми смо шампиони мирољубиве 

коегзистенције, наши славни спортисти и мудри шахисти свугде 

побеђују?. То је све лепо. Али где је наш стандард? Наши људи 

оскудевају, сањају да напусте земљу. А наша земља је богата. Зашто не 

развијамо економски нашу земљу, уместо што сањамо да побегнемо из 

ње? Ако можемо бити одлични спортисти и шахисти, зашто не 

можемо створити висок стандард за већину грађана?  

 

Ко то нама брани?   

 

Веспа је данас у Београду симбол друштвеног статуса. Неколицина 

мојих познаника се Теразијама и Кнез Михајловом шепуре у веспама, 
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само пројуре док их око паса важно држе девојке. Мало је оних који 

имају аутомобил. Има аутомобил кум Реља Томић. 

 

Ја нисам завршио студије, не радим, зависим од оца који издржава нас 

троје деце и супругу. Улазим у биоскопе  без карте, идем у изношеним 

ципелама, ни у сну не могу пожелети да имам веспу.  

 

Када тата оде на службени пут ван земље, он увек донесе пакет пун 

чоколада, бомбона, жвакаћих гума. Да, жвакаће гуме су симбол 

капиталистичког богатог Запада, нарочито Америке. Нарочито су 

укусне мале мандарине и поморанџе. У кући би тада настајала радост, 

понео бих неколико мандарина у џеповима, тако су миришљаве, 

укусне, пуне слатког сока који даје снагу и бистар мозак.  

 

Али ето девојчица у песми тражи од тате да јој купи аутић?.  

 

А ја сам у Ђевђелији 1941 године као дете од непуних пет година 

молио оца, сањао сам тада да ми купи тротинет, и убеђен сам да није 

био избио рат, да би ми он ту  жељу испунио. Па, отац је у Ђевђелији 

имао велики моторцикл, снажну сијајућу машину од метала и 

свакојаких пластичних делова, возио га је тамо поред граничне рампе 

са Грчком. А деда Васо, отац наше мајке, један од најбогатији људи у 

том делу Источне Босне у Краљевини Југославији, сада би био 

фабрикант, а ја бих сада био директор неке фабричице или малог 

рудника?. Да није било рата и да је остао капитализам у Југославији, 

сада би ми били берићетан народ?. 

 

Није ми јасно зашто је то толико атрактивно, да се има кућица у цвећу, 

јер данас многи напуштају своје куће у селима, у баштама обраслим 

мирисним ружама и дрвећем, да би се настањивали у бетонским 

кулама у  градовима?. 

 

24 септембар 1959 године. КУД ''Бранко Крсмановић'', Крсманац. 

 

Тако се зове студентско културно уметничко друштво.Они увежбавају 

тачке у просторијама Индекса, где се одржавају описане чувене 

студентске игранке, тамо испод биоскопа ''20. Октобар''. Нарочито је 

на мене оставила утисак игра косовских Албанаца ШОТА, уз 

громогласне бубњеве, и оријентално увијање девојке у димијама. 

 

КУД ''Бранко Крсмановић'' је недавно гостовао у САД. Америчка 

штампа их је примила са симпатијама, читао сам у Америчкој 



413 

 

читаоници у новинама New York Herald tribun да Американци кажу 

како наши из овог КУД-а тако личе на америчке студенте. 

1 октобар 1959 године. Позив на дружење у Међународном  бироу 

за размену омладине и студената. 

Сретох на улици Мику, студента који је летос са мном радио у 

Студентском  летовалишту у Дубровнику. Он има надимак Мика 

Аушвиц, зато што је врло мршав. Каже да иде на дружење особља, 

позива и мене.'' Нико ме није  позвао'',  рекох му кратко.  

Уместо тога сам отишао са Марицом Селград у биоскоп, гледали смо  

филм И БОГ СТВОРИ ЖЕНУ, са Брижит Бардо у главној улози. Не 

схватам зашто је толико уздижу, не налазим у њој било какву 

специјалну привлачност, сувише делује размажено и извештачено, као 

да је лутка?. Вероватно су укуси Француза различити од наших?.  

2 октобар 1959 године. Посета ујки Божи и ујни Јелени у Сремској 

Митровици.  

  

Ујко Божо ( видети Том I, напомена аутора) је официр, капетан ЈНА, 

живи са супругом Јеленом и две ћеркице у Сремској Митровици, у 

родном месту његове супруге. Позвао ме је да дођем, има половне 

војне скије које жели да ми поклони, што ме је врло обрадовало, јер 

сваке зиме идем по две седмице на снежни Златибор где бих боравио 

у Студентском одмаралишту.  

 

Први пут сам у Сремској Митровици, али пошто сам живео у Земуну, 

који је такође у Срему, и будући да сам путовао и раније по Срему, 

сусрећем у овој варошици оно што сам већ виђао: широке улице, 

велике издужене куће са баштама иза кућа, веселе људе. У Срему је 

све велико и берићетно. Колико су поједини Банаћани похладни и 

помодни, склони  израженом уважавању Беча и Будимпеште, толико 

су Сремци весели и искрени. Уживају у вину и храни, у животу. А они 

из Бачке су рационалнији, то је већ помало средња Европа.  

 

Откуда такве нијансе, или разлике у Војводини?  

 

Сваки сусрет са ујком  Божом је истински радостан догађај, толико 

заједничког нас веже осим крвног сродства. Он је се школовао и 

живео код мојих родитеља за време њихових боравака у Јужној 

Србији и Македонији. Извиру сећања, као да их неко извлачи  из неке 
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фиоке и убацује у моје мисли. У Ђевђелији ме ујак Божо уведе у 

продавницу дечијих играчака у главној улици, продавац на столу нави 

мали авион, он је се само превртао, само чекам да полети, водио ме је 

на ћетен- алву, бранио брата од нападача (нека деца тукла старијег 

брата, он појури једног од њих, таман да га сустигне у главној улици, 

спотаче се, овај му побеже). У Љубовији на крају рата, он као 

партизан долази из Братунца, бели џемпер му се затегао на снажним 

плећима, сви су гледају задивљено снажног лепог партизана. У 

Житковцу нам донесе шаховску гарнитуру. У нишком биоскопу док 

смо седели на галерији у мраку, неко отвори врата, нагрну светлост  

заслепи очи, једва се види нека момчина како нахрупи на нас са врата, 

смејући се гласно, то је био ујко Божо, дошао раније па сазнао где 

смо. 

  

После рата је завршио Војну академију у Загребу, нешто мало 

службовао у Словенији и Хрватској, па је дошао у Шабац, близу 

родног крај. Када је била прослава дана Битке на Мишару његове 

старешине изаберу наочитог ујака да игра улогу Карађорђа на коњу.  

 

Ујко Божо сада води Дом ЈНА у Сремској Митровици, бави се 

културом. 

  

Ујна Јелена је из угледне имућне породице, она је црномањаста. Она и 

ујко Божо су нас у више наврата посетили у Београду. Ћеркице Мира 

и Беба су мале љупке црнокосе девојчице, играју се сво време и 

весело смеју.  

  

Ујко Божо је живео у разним срединама, брзо се навикне на ново 

место. Иако је Сремска Митровица близу нашег родног краја, ипак су 

овдашњи људи другачијег менталитета. Босанци су отворенији, 

срдачнији, некако искренији и топлији у опхођењу. Ујко Божо ми 

рече данас:” Нема у Словенији оне топлине као код нас”.”А када си се 

приближио Хрватској, Далмацији”, упитах радознао? “Слично, мало 

боље, мада су и они хладнији, нема оне људске топлине као код нас”.  

 

Имам утисак да су људи у Срему ипак мало другачији, иако важе за 

веселе, ипак су мање спонтани, резервисанији су, него ли они у нашем 

родном крају.  
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8 октобар 1959 године. СССР лансирао нови сателит. 

 

Медија су огласила нову сензацију, Совјети су лансирали сателит 

''Луна 3'', која је успела да фотографише скривену страну Месеца. 

Шта ће сад да учине Американци? 

 

15 октобар 1959 године. Састанак са Даном у Цетињској улици. 

 

Дана је нашла гајбу, како ми она то рече, неки њен друг ће јој је увек 

позајмити када нам затреба. Који је то друг? Какав је то друг, 

мушкарац, који јој пружа услуге такве врсте? Никад је нисам то 

запитао. Али су ме та размишљања упорно растрзавала? . 

 

Таман што бих помислио да она постаје озбиљна и узорна девојка, 

сазнао бих  од ње саме нешто што би ме одмах удаљило од ње и њу 

оборило  у мојим очима.  

 

Да ми само не донесе некакву болештину, сумњам у њу све више?. 

 

Данас ми исприча следећу причу која ме порази, такорећи дотуче.'' 

Чекала ја лети другарицу Мару испред твога Економског факултета, 

имала састанак са њом у осам увече, било је то подавно, пре него што 

смо ти и ја почели. Стојим ти ја, Маре нема, касни. Спазих поред мене 

препланулог момка у мајици који је са мном играо на игранци код 

Лоле. Блене он у мене. Погледах и ја њега. Приђе ти он мени:'' Има 

вечерас на ''Звездином'' игранка, ајмо на ''Звездино''. ''Којим путем 

питам га ја''?.'' Идемо Карађорђевом кроз Доњи град, узбрдо поред 

Цркве Ружице и избићемо горе на Калемегданску терасу'', каже он 

мени и ухвати ме за руку и поведе. Идемо полако кроз шумарак, он 

ми стави руку на раме. Бога ми мужеван је, ''ко гром'', лаф. Паде 

сумрак, а када почесмо да се пењемо ка Цркви Ружици већ мрак, 

свугде око нас у тами назире се дрвеће, трава, шибљаци. Ухвати ти он 

мене руком око струка''.  

 

''. Добро, доста, не занимају ме те приче'', рекох јој кратко, питам се да 

ли је то истина што прича? Можда хоће да ме прави љубоморним? 

Или је напросто егзибициониста, ужива у таквим причама? Можда то 

прича да ме узбуди, можда је то за њу љубавна предигра ?  

 

Признајем сам себи да сам егоистичан, да у Дани видим пре свега 

објекат задовољства. Да ли ја њу обмањујем, да ли је држим у 

заблуди? Смирујем своју узбуркану савест да је узрок оваквог нашег 
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необичног односа њена емотивна лабилност. Или се правдам сам пред 

собом? Али да ли сам ја стабилан?  Па и ја се сусрећем са другим 

девојкама?.  

 

Дана је моја љубавница. Када бих то помислио о Дани и мени, сам 

себи бих заизгледао као оне перверзне чикице који кад прођу улицом 

се намиришу из бочице у јанџику, и дречаво се облаче?  

 

Ја то не желим, таква веза мени не треба, тражим ону праву. А ње 

нема! 

 

Нисам још зрео за озбиљну везу и брак-увек нађем оправдање. Већ 

мислим на следеће лето када ћу ићи на море, стално су ми у мислима 

Белгија и Америка. 

 

1959 година. Удала се Душанка Крсмановић. 

  

Душанка се удала за Боју Живковића, колара. То је онај драги сусед 

што је од недавно становао у Перковој кући, испод пута кад се пође 

узовничкој цркви, са којим сам се толико пута шетао. Остао ми је 

урезан у сећању као врло драг и мио. 

 

 1 новембар 1959 године. Незаборавна Дана. 

 

Она ме је чекала у стану на првом спрату у Цетињској улици, тамо 

код Средње економске школе.  

 

Да није проститутка? Да јој ово није ''ординација''?  

 

15 новембар 1959 године. Дана је све заноснија. 

 

Наши загрљаји су све дуже путовање у заборав узвишених простора и 

времена, уместо да интензитет наших међусобних осећања постепено 

слаби?.  

 

Али то ме не спречава да контактирам и друге девојке. Признајем 

себи, то чиним без жара. Да ли сам ја са Даном упао у временску 

рупу, да ли је она крадљивица мога времена и енергије, вампир који 

ми сиса крв? 

 

Шта ја заправо желим? Схватам да тражим ону праву, узвишену. 
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''Свет срља у нуклеарну катастрофу'', каже Дана данас промуклим 

гласом, ''Совјети и Американци су у клинчу, боре се на живот и смрт, 

као лав и тигар у џунгли. Американци су у предности, тестирали су 

прву хидрогенску бомбу, Руси ће сада да пошизе. Руси роваре по 

Латинској Америци, њихови Фидел Кастро и Че Гевара заведоше 

комунизам под носом Американаца'', разрогачила успаничене очи у 

мене, као да је нека друга.  

 

Она је одувек страсно преокупирана политичким темама.: ''Смак 

света, довољно је да неки лудак притисне нуклеарни окидач, и сви 

нестадосмо'' 

 

'' Све је то под контролом'', као и увек сам оптимиста.  

 

''Погледај вести, земљотреси, поплаве, убиства, руше се авиони, 

невиђени злочини, болести, несреће. А ћале стално у кревету, кева 

шизи за љубавницима, ко зна шта је са Јанком у Америци, не јавља се, 

има неприлика на радном месту, прете му отказом'', Дана је у 

истинском ковитлацу зебње и неизвесности. Погледа ме унезверено, 

скоро упаничена:'' Нешто ми расте на левој дојци, да није рак,  једној 

мојој другарици одсекли дојку.'' Извади руком набреклу здраву, дојку 

девојке, милује је изазовно, нешто се види као да је ујед комарца, 

смирујем је да то не мора да значи ништа. Али Дана је често зебњива, 

запазио сам најчешће без стварног основа. 

 

Напољу је киша, дува ветар, кошава, али није још она права хладна, 

него је измешана са кишом. Схватио сам да на њу јако делује време, 

када је облачно ућути се, скоро да падне у депресију. Имала је у 

животу великих неприлика, то је оставило дубке трагове и ожиљке на 

њену психу. 

 

Она је тип девојке, која избављење од животних неприлика налази у 

загрљају свога изабраника. Или јој је то само изговор?.  

 

''Почеће Светски рат, већ је почео у Вијетнаму, бију се тамо крвнички 

, а могу зачас да притисну на нуклеарни окидач?''. 

 

 '' Други светски рат је донео и деколонизацију колонијалних сила, 

бивше колоније се ослобађају једна по једна'', хоћу да скренем 

разговор на другу  тему. 
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 '' Баш ту у том грму лежи зец, Совјети желе да им отму колоније, да 

тамо посеју свој утицај, а Запад не да , по цену нуклеарне катастрофе'', 

она је све унезверенија. Хоћу да је смирим:'' Нису западне државе 

тако наивне, то је само формална промена, западне државе имају и 

даље своје људе тамо '', сећам се очевих речи на ову тему.'' Какав 

нуклеарни рат, до тога неће никад доћи'', загрлих је. 

 

''Једном се живи'', прошапута она, посматрајући дивљање кошаве по 

крововима у тужном јесењем дану. Нека откачена лимарија је ударала 

бесно по тераси, а вода се сливала низ олук и лупала у неки плех на 

тлу као у мали добошчић. Зачу се мјаукање усамљеног мачора. 

 

Опет  је била на ивици безнађа. Лице јој је сада личило на слику жене 

у ланцима у лудници. Уплаших се да не доживи нервни слом, шта да 

радим ако се то деси? Зар је могуће да је она тако истањених нерава и 

рањиве психе? 

 

Знао сам од раније, да тада постаје најсклонија страсти, она то тумачи 

тиме да тако жели да заборави сурову стварност. И због тога бежи у 

авантуру, страх је за то оправдање. '' Волим, дакле то сам ја, она 

права'', имала је у таквим приликама обичај да каже. 

 

Или је то само изговор, немушто некоме оправдање, што се 

препушта? Да ли тако реагује само према мени, или тако саму себе 

обмањује, да би нашла оправдање пред самом собом, и према 

другима,  за своје поступке? 

 

У загрљајима опет потонусмо у свет где владају срећа и хармонија, 

где нема никаквих брига. 

 

Одмаче се од мене, опет је то она девојка блаженог лица и погледа:'' 

Хоћеш ли да ми будеш друг, да идемо заједно у позориште, да заједно 

станујемо?'' Згранух се када чух ове њене речи, не могу да верујем 

својим ушима?. Она је то исто изговорила приликом првог сусрета на 

Ади Циганлији.  

 

А заборавља све оно шта се од тада међу нама догодило?.  

 

Изгледа да она не уме да контролише мисли, каже одмах оно што јој 

прво падне на памет? Или заборавља шта је било?  
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Па она једноставно нема способност да направи резиме, да извлачи 

поуке из ранијих догађаја?. 

 

1 децембар 1959 године. Дана предлаже да идемо на дочек Нове 

годиие  у Дубровник. 

 

''И када будем у браку, када будем имала децу и мужа, увек ћемо се 

налазити потајно, вечито, заувек'', загрли ме обема рукама око врата и 

молећиво пиљи засузеним очима. Скоро да ме је молила, преклињала.? 

 

Слушам повремено француску шансону: ДА НИСИ ЛЕТЕЋА, 

СТАВИО БИХ ТЕ У КАВЕЗ. Па Дана је лепотица равна холивудским. 

Ако желим лепотицу, морам бити спреман на свакојаке хирове од 

мушкараца размажене, не више шипарице, него зреле жене?. Откривам 

великог мислиоца у француском глумцу Жану Габену, који је 

генијалан у карактерним улогама, када каже: Лепе жене су само 

недељу дана добре, добре жене су целог живота лепе''. Тачно, све се 

временом издовољи, и она  најлепша. Јело које се стално једе досади. 

Тако и са лепом женом. А лепа жена  може правити велике проблеме, 

јер они са стране увек кидишу на њу?. А када је жена  изложена 

изазовима, једног дана ће подлећи, као Ева под утицајем змије да узме 

забрањено воће?. Зато је боље за брак изабирати добру и паметну, а не 

лепотицу. Али знам бракова где су партнери и двадесет година 

заједно, а страст не јењава. 

 

Неки себични мушкарци резонују, боље ружна али добра, убеђени да 

ће поред такве добре и лојалне жене, ипак имати, потајно, лепе 

љубавнице?. 

 

Али са Даном није тако. Она је из дана у дан за мене све привлачнија, 

њени загрљаји ми се све више усељавају у мисли и снове. 

 

2 децембар 1959. године. Са Даном у бисокопу Централ у Земуну, 

филм ''Рашомон''. 

 

Овај филм је дело чувеног  јапанског режисера Акира Куросаве.  

 

'' Јапанци су врло мудар и вредан народ, да Американци нису имали 

атомску бомбу не би могли никада изаћи са њима на крај'', прича Дана 

док излазимо из биоскопске сале у хладно земунско вече. Њу носе 

догађаји, брзо се поистовећује са њима, сада су се у њу упили Јапанци 

и Јапан.  
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'' Читао сам у новинама да је један јапански лекар сам себи оперисао 

слепо црево?''.  

 

Дана застаде:'' Заврши се Други светски рат бацањем атомске бомбе на 

Хирошиму и Нагасаки, би мало мира, па поче рат у Кореји, шта ће сад? 

Вијетнам? Ко тамо вуче потезе? Није ни Запад свемоћан, погуби 

толике колоније. Види шта раде ''Рује'' (Руси, напомена аутора), туку 

''Амере'' (Американце, напомена аутора) у свемиру, у наоружању, у 

спорту?''. Дана ме држи под руку клизајући се весело залеђеним 

тротоаром као мало дете.'' Победиће жута раса, запамти шта ти кажем'', 

шапуће весело док се клиза, као да је мала девојчица. 

 

12 децембар 1959 године. Радомир Вељковић прогањан у војној 

јединици због критике непотизма и незаконите расподеле станова. 

  

Приђоше ми из истинске мећаве на Теразијама два средовечна човека, 

помаљају се као поларна експедиција, један од њих је у официрској 

униформи: ” Јел` момче, јели бре, јели твој отац беше шеф Дуванске 

станице у Крушевцу?”  

 

Загледах овога официра, сув снег му пао на густе обрве, заледио се на 

кабаници, петокрака на капи је сва мокра, сија се, црвени се, 

препознах га, то је  Радомир  Вељковић. Погледах онога другога 

поред њега, па то је његов старији брат Драган, мало је нижи, ситнији, 

барем ми се тако чини. Изменили су се, али не баш тако много. Давно 

је то било у Крушевцу, када смо се срели по први пут. Обојица су 

забринути, црне мисли их притисле.  

 

''Порастао си, раскрупњао си се, али ти је лице остало исто'', каже овај 

старији док скида официрску капу и стреса снег са ње. '' Хајмо у у 

Хотел  ''Балкан'', предложи сада Драган. Наједном се са високог крова 

одрони велика гомила снега право на Радомира, он муњевито рукама 

заклони главу као боксер на рингу, снег га скоро затрпа. Стадосмо као 

укопани, Драган скочи и поче да уклања снег са свога брата, окупише 

се пролазници, а кошава је сузила пахуљицама очи лепим 

пролазницама, Радомир се помоли насмејан испод гомиле снега: 

''Неће гром у коприве, није била ни једна леденица, све мекано''.  

 

Делује прекаљено, њему шта год да се деси, биће смирен, насмејан и 

сигуран у себе, помишљам?. Прекаљени партизан првоборац, шта је 

тај све претурио преко главе! 
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Радомир је као и увек спреман за шалу, брат Драган га зове Лаза. 

Радомир ми се унесе у лице:” За време рата сам био чувени у 

Јастребачком-Расинском партизанском одреду, мој ратни друг је 

Добрица Ћосић, сви су ме у одреду звали ЛАЗА ПИШТОЉЏИЈА”.  

 

Не знам зашто, сетих се једног леворуког каубоја револвераша, баш 

сам га јуче гледао у Биоскопу БАЛКАН.  

 

Док се пробијамо кроз снежну мећаву и кошаву, газили смо по 

клизавом тротоару као по леденом клизалишту, паде једна старија 

жена, само јаукну, не може да се придигне. Они приђоше, придигоше 

је, а она хукће:'' Добро је, није ништа кврцнуло, сачувај Боже старије 

људе,  само да не падну, то је најгоре''. 

 

Упутисмо се ка Хотелу ''Балкан'', успут се Драган истински 

орасположи, унесе топлину у београдску ледену кошаву:” Пешачили 

смо са краја на крај Јастрепца борећи се са Немцима, поцепао сам два 

пара кожних опанака, онда ишао бос по снегу и мразу, а стопала 

увијем у некакве крпе”. Хоће да каже да ова београдска зима није 

ништа према оној јастребачкој?. 

  

Уђосмо у хотел. У сали је било мало посетиоца, свугде около су 

зврјали празни столови. Седосмо тамо према Балканској улици, 

Драган је имао неодољиву жељу да каже што му лежи на срцу:” У 

нашем селу Гари код Крушевца комунистички агитатори су нам 1941 

године обећали да ако одемо у партизане, мени су то јасно и гласно 

рекли, да када победимо, могу да студирам технику, да будем 

инжењер. Дође слобода, а од студија ништа, ја се демобилишем из 

ЈНА, питају ме зашто, кажем мојим претпостављенима: обећали сте 

ми студије, хоћу да студирам, хоћу да будем инжењер. Они се 

наљутише на мене, увредише се, кажу да нисам лојалан, нису ми дали 

читавих десет година да се нигде запослим, прогонили ме, хапсили”. 

  

Тргнух се, како то њих двојица смеју да говоре, и то тако гласно, још 

официри ЈНА, па чуће их неко за  суседним кафанским столовима?. 

Отуда су зачуђено зурили у Радомира, они виде да је он у официрској  

униформи, ко зна шта су помишљали слушајући их шта причају. А 

њих двојица су причали гласно, било их је баш брига шта ће други да 

мисле?.   
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Сетих их се из Крушевца, па они су још пре толико година у 

Крушевцу били исто овако бунтовни?. Па зашто, шта се то дешава са 

њима, зашто баш они, питам се?. Радомир просто оте реч брату, поче 

врло оштро да оптужује ЈНА за непотизам и незаконите доделе 

станова. Унео је велики немир у овај мој дан, када је  казао тихо: 

”Прогоне ме јер сам обзнанио саботаже ЈНА на Косову и на 

далматинским острвима”.  

 

Био сам у паници да неко није чуо, питао сам се како сме да тако 

нешто каже, како га не ухапсе? Скоро да се успаничих када рече на 

растанку:” Тито је погрешно водио битку на Сутјесци”.  

 

Дрхтао сам од страха и забринутости да то неко не чује?. А за њих 

двојицу то није ама баш ништа.  

 

 “У нашем селу Гари код Крушевца имају Крсмановићи, јесу ли ти 

род?”, запита ме сада весело Радомир. То ме зачуди, јер откуд 

Крсмановићи чак тамо, они су се раселили из Црне Горе низ Дрину?.  

Где их све нема?.  

 

Покушавам да проникнем у психологију браће Вељковић. Они врло 

брзо  мењају расположење, од најтуробнијег зачас се нашале, као да 

све забораве?. Уз то врло слободно и гласно  говоре опасне ствари. 

 

  

18 децембар 1959 године. Филм ''Мост на реци Квај''. 

 

''Мост на реци Квај'' је врло занимљив филм који приказује како је на 

крају рата тријумфовала западна рационалност и стручност. 

 

 

 

 

1959  године.Ружа се удала у Новом Саду. 

  

Ружа дође у Узовницу са својим мужом, он је по 

занимању инжењер, зове се Ђура Бугарски. Ђура 

је драг и образован човек, по изразу лица и 

одмереним покретима руку, и његовим благим 

речима, се брзо препознаје да је он 

интелектуалац. Пречани су другачији од 

Србијанаца. 
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”Војвођани  су шлифовани”, имала је обичај да за њих каже мама. 

Ружа је изразито плава, прикладан су пар. Ђура је висок, говори 

пречански, растеже по лалински. Занима ме порекло породице 

Бугарски, необично, атипично презиме. ”Има ли везе са Бугарима?”, 

запитах га. Сазнах да су пореклом негде из Санџака, имају неко 

замршено етничко порекло.  

 

Сада се Ружа презива БУГАРСКИ. Значи, њено име и презиме је 

РУЖА БУГАРСКИ, или РУЖА БУГАРСКА. То у мени изазива 

асоцијацију да је она ''бугарска ружа''  ( јер је Бугарска чувена по 

ружама, напомена аутора).  

 

Каква необична подударност имена, често сам размишљао?!  

 

1 јануар 1960 године. Дочек Нове године у Фабрици ПРВА 

ПАРТИЗАНКА код Вуковог споменика.  

 

На овом дочеку је био и плавокоси Реља Томић, он је кум породице 

мајке моје мајке, из Сребренице у источној Босни. На овој 

новогодишњој свечаности сам упознао врло привлачну девојку, 

изразиту ватрену црнку. Док смо играли рече да је Мађарица из 

Суботице. Позва нас Реља код њега у стан, он живи сам на Новом 

Београду. Пође и она са нама. 

 

Када уђосмо у Рељин стан, она и ја седосмо за сто. Она ме гледа 

испитивачки?. Каже:'' Хоћу да ти честитам Нову годину, па наслони 

њене своје усне на моје, осетих скоро страховит бол, уједе ме врло 

јако за језик. Осетих крв у устима. Реља донесе брзо чашу ледених 

коцкица из фрижидера. Ставих лед на језик. После неколико мниута 

нема крви. Али сам осећа и даље јак бол, који поче постепено да 

јењава. 

 

Питам се: да ли сам ја промискуитетан младић?  Не - кажем сам себи, 

ја имам  тек 23 године, тражим себе, и тражим праву особу. 

 

5  јануар 1960 године. Маја, студент психологије. Дана и 

психологија. 

 

Мају сам упознао у „„Индексу‟‟. Она је студент психологије, сличних  

година као и ја , врло је драга и симпатична, није ни приближно 
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толико женствена као Дана. Али ме привлачи јер је духовна и дубока, 

разумна и озбиљна особа. Питам се, да ли је она та коју тражим? 

 

Сушта је супротност слободној Дани. Барем тако помислим, али ме 

Дана понекад наведе неким својим речима да ја њу, Дану, видим 

сасвим другачије од већ уврежене представе о њој?. Тада бих 

помишљао: Дана ме повремено тако изненади, ипак је она особа од 

мисаоне дубине?.  

 

Маја је поврх свега одлична студенткиња последње године 

психологије, њен отац је професор универзитета. Она је црнка 

средњег раста, и прилично привлачних обриса тела. Није српске 

националности, то ми нимало не смета, то ми нимало није битно. 

 

Задовољан сам да се на неки начин са њом стабилизујем. Желим Дану 

да заборављам. Знам да то не може бити одједном, већ да ће то бити 

временски процес. 

 

Седео сам сам у полупразној сали ''Кинотеке'' , обожавам овај 

биоскоп. Данас сам се дивио Чарлију Чаплину, како пркоси моћном 

Хитлеру, мали физички, али има огромну снагу духа, дрхте моћници 

пред њим, а не знају зашто?. Неко бану изненада из мрака да ме 

уплаши:'' Ба!'', и седе поред мене, лупну седиште. Зано сам да то не 

може бити нико други до Дана. То је била Дана, обрадовах се. Чим се 

радујем, значи да желим  да будем са њом. Из места се припи уз мене, 

зна моје слабе тачке. Колико не познаје себе, понекад помишљам да је 

она жива подсвест, или несвест саткана од инстиката, а ипак добро 

познаје неке потајне завијутке моје душе? У праву је Миша Поповић 

када ми је казао једном:'' Ушла ти је Дана под кожу!'' Кроз њу говори 

биологија, инстинкти који су непогрешиви. Зар зец није генијалан 

када бежи од лисице или пса, или вука, уме да прескочи  провалију од 

неколико  метара, тачно процени, скочи, доскочи. А људима за то 

требају читаве апаратуре?. У сали није било нигде никога, такорећи 

прохладно. Њене нежности су исте онакве као на почетку, признајем 

сам себи да ме оберазоружавају, да сам на њих  слаб. Она то врло 

добро зна. А стан којим располаже је на пет минута, одавде, ту одмах 

на углу Цетињске и улице 29. Новембра.  

 

Нестрпљиви напустисмо представу на пола филма, напољу нас дочека 

урнебес кошаве и снега, клизавице, прођосмо поред кафане ''Под 

липом'', провирих унутра, бубња фуруна, око ње се окупили клошари, 

скитнице и бескућници да се загреју, раскомотили се као у својој 
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кући, суше одећу. Видех Гробарова са флашом пива у руци, скинуо 

бушне ципеле, те суши мокре чарапе. 

 

У стану је топло и удобно. Ништа јој не верујем, али не могу да 

одолим њеним нежностима. 

 

Хтео бих да је освестим, она ме подсећа на малу бебу, што зажели,  

жели да јој се то одмах деси. Да, како рече Рата, има жена којима када 

дође жеља, иако су по први пут са неким у колима, оне ће да се подају 

и док чекају на црвеном сигналу?. Понекад помислим и да је Дана 

таква? Али немам доказа, мада сумња опстаје?. 

 

Одлучих се на први корак просвећивања: хајде да читамо заједно 

један уџбеник из психологије, рекох јој. Када чу реч психологија, она 

се скоро најежи, зебњиво ме погледа, видим да је то не привлачи. 

Рекох: то је уџбеник из психијатрије. Она се тек тада због нечега сва 

изобличи и побледе.  

 

Не воли због нечега ову тему. '' Још стари мудри Грцу су казали: 

УПОЗНАЈ САМОГ СЕБЕ, покушај да пониреш у своју подсвест, да 

схватиш боље саму себе?''. 

 

Тек сада настаде разјашњење енигме: као да јој се некаква модричаста  

зеленкаста бојица сли од очију ка угловима усана које се згрчише, 

хоће да каже нешто али грца, из израза лица препознах у њој ону 

чисту и искрену шипарицу на игранци у Другој мушкој гимназији, 

што ми напућених увређених усана удари благ шамар, чаробна 

сањалица ме је сада опет заносно гледала широко отвореним 

увређеним очима. Као камелеон поче да се претвара у други лик, 

њено лице изненади задоби распојасани лик оне друге, површне Дане, 

онда се црте лица сложише у лик оне оне данашње Дане , која  опет 

потисну ону Дану шипарицу. Сада видех Дану кокету која играјући на 

''Звездином'' скида театрално блузу и баца је у руке присутних 

момака, гледам сензуалну лепотицу која са пролазницима олако ступа 

у разговор, како је обесни младићи хватају око струка док она мазно 

преврће очима.  

 

У њој су се преда мном бориле шипарица и распојасана девојка, 

између ова два лика су искричале модре варнице одбојности, као на 

далеководу у кратком споју, Дана није успевала да интегрише 

континуитет, две фазе њене младости су отровно одбијале да постану 

хармонија.  
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Најзад се савлада, некако се смири, учини ми се да преброди тешку 

кризу идентитета, да дође себи.  

 

Шта се то ломи у њеној личности? 

 

Преда мном је сада била мени скоро непозната особа, проговори 

туђим опорим гласом:'' Не желим да познајем себе, не волим о томе да 

размишљам, ја сам ја када волим, када певам, када играм и кад 

плачем, када  сањам, када флертујем. Плашим се, не желим спознају 

себе, шта ће ми то? Плашим се када сам сама. Ја сам као ластавица 

пред почетак непогоде, летим са олујом и кишом. Ја сам голуб 

превртач, заборављам на стварност, летим небу под облаке, из кишног 

олујног облака се суновраћујем наниже заједно са муњама и 

громовима, летим  кроз кишу, преврћем се у ваздуху, падам  као 

камен, скоро до земље, а онда се нагло усправим и узлетим  високо. 

Нема за мене већег задовољства од заборава. Ништа на свету не бих 

дала за ове тренутке лепоте и узвишености. Желим да будем у мраку, 

да никад нисам свесна себе. Ја сам за себе неистражени континент. 

Тако ми је најбоље!''  

 

Она предахну.'' Моја духовна личност постаје она права, онда када се 

измеша са твојим мислима, таква дружења су ми најдража, не волим 

да будем сама. Плашим се да будем сама са собом''. 

 

Необично, као да ово рече нека друга, мудра и просветљена особа? 

Дана повремено има дубину мисли и карактера?. Да, али то је само 

повремено?. Као да неко други говори кроз њу?  

 

Када би у њој повремено затреперила она романтична шипарица, 

Дана би тада била племенита, осећајна, искрена и дубока. Онда 

изненада у њој искрсне из неког скровитог буџака њене растрзане 

личности раскалашна кокета, тада се моја осећања према њој погасе, 

као када неко проспе воду по ватрици, као када крава ритне ногом и 

проспе помужено млеко.  

 

Открио сам једно лукавство, неким својим гестом, или речју, у њој 

могу активирати ону чисту нетакнуту Дану. Или обратно, кокету?  

 

Таман та искрена Дана заживи, устали се, помислим мења се набоље, 

неко је сретне на улици, обухвати је око струка, привуче себи 
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фриволно. Тада би нестала у трену романтична шипарица, опет би се 

у њој пробудила  површна млада жена. Просто ми се згади.  

 

Можда је др Н.. психијатар у праву, требало би да будемо стално 

заједно, да она очврсне духовно?. Али чему то да се ја цео живот са 

њом батргам и прегањам?. Не пада ми то ни на крај памети. 

 

Дана је ипак необична личност. Она лично зна Јоспипа Броза Тита, 

сретала га је неколико пута са оцем, док отац није пао у немилост. 

Показала ми је слику, Тито је скоро пригрлио, као своју кћерку. Она 

зна толико анегдота из живота наших политичких великодостојника. 

Нарочито често спомиње Блажу Јовановића, Јована Веселинова, Киру 

Глигорова. Она не мрзи Хрвате и Словенце, то видим када 

разговарамо о Владимиру Бакарићу, Џемалу Биједићу, Раифу 

Диздаревићу, Едварду Кардељу, који нису Срби.  

 

Природно, па њена мајка је Хрватица. 

 

6 јануар 1960 године. Маја и Дана. 

 

Сретох следећег дана Мају, шетали смо Калемегданом, загрлих је, она 

се опусти, али то је нешто сасвим друго него ли Дана? У поређењу са 

Даном њени загрљаји су бледи и анемично, њене усне су млаке, нема 

оног Даниног сјаја у очима и грозничавог подрхтавања у телу?. 

 

Схватам да Дана претеже. Докле овако? Болан је осећај да са Даном 

губим време, потпуно сам свестан да док не раскрстим дефинитивно 

са Даном , да не могу имати   иоле озбиљнију везу?. Као да ме неко 

намерно наводи на то, неки крадљивац времена?.  

 

Ја то чиним сам, то је мој лични избор. Тачно, то је мој избор, али да 

ли је то мудро? Чини ми се да ме носе страсти, да сам постао њихов 

роб? 

 

24 јануар 1960 године. Данина гајба. 

 

Једном помислих: Да није проститутка, можда овде потајно доводи 

клијантелу? Не, одбацих одлучно, знам  неколико њених другарица и 

другова, она живи са родитељима, њени имају довољно новца за 

живот, никад ми нико није нешто слично о њој проговорио?.Шта је 

онда посреди? Не може се говорити о психологији нечега што није 

дефинисано, она је као покретни песак, како дуне ветар тако се 
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померају пешчане дине, таква је и њена личност, нестална, 

променљива, такви су и њени поступци, непредвидљиви?. Њу кроз 

живот воде њени неспутани инстинкти. Да ли сам у праву када ово 

закључујем?  

 

Дана је набавила врло широк француски лежај, као мало фудбалско 

игралиште, покрила га шареним прекривачем боје тигрове коже, 

ставила лепо шаренкасто јастуче и малог мецу. Она воли музику, 

обично слуша радио, зна све оне радио станице које емитују музику 

која је опија, слушала би често класичну музику, Шопен и Лист су 

њени омиљени композитори.  

 

Зачу се са радиа снажни глас Харија Белафонтеа: Hay Mister Talliman, 

tali mi banana. Учини ми се да видим белог власника црних робова са 

бичем у руци?. Дана ми тепа. Има обичај да ми каже:'' У Американца 

се заљубиш одмах, али траје кратко, а у Француза полако, али траје 

дуго''. Шта сам ја, Француз или Американац?'', питао бих је 

осмехујући се ,'' заљубили смо се одмах, а траје дуго?'' .  

 

Уместо одговора понављала би као вергл'' Ти си најбољи од свих'' 

 

Зар проститутка то може да чини? Да ли је она психички у реду?  

 

Хоћу да је тестирам још у нечему, примичем доњи део тела  ближе 

њеној глави, она каже да то никад никоме није чинила, то се њој не 

свиђа, воли на природан начин. 

 

Значи, није извитоперена?  

 

24 фебруар 1960 године. Маја је незадовољна. 

 

Маја је оштроумна, каже ми:'' Имам  утисак да имаш паралелну везу, 

не љутим се, само ми реци?''. Заташках, скренух  разговор на другу 

тему. Схватио сам да докле год виђам Дану, нећу имати успешну 

другу везу. Дана ми краде дане, са њом сам у центру механике 

поквареног часовника. Али, у исто време, чаролија не јењава, 

напротив стално мислим на њу, тренуци са њом су обојени у најлепше 

боје снова, она је  све заноснија. 
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1960 године. Крсман Крсмановић напустио СКЈ. 

  

Крсман је одмах после рата, као радник Поште у Љубовији, постао 

члан Партије. Он је у то време већ био зрео човек, претходно 

васпитаван у поштеној и патријархалној српској сељачкој породици. 

Наставио је тајно да слави славу Свети Јован. То су сазнали људи из 

његове партијске ћелије, пребацивали су му, енергично захтевајући да 

то не чини?. Дали су затим  специјалне задатке , да слуша шта други 

причају, да им реферише?. Он то није одбијао отворено, али они су 

схватили да он не жели да буде потказивач, да му то не дозвољава 

савест.  

 

Уследила су шиканирања, због чега је Крсман дубоко разочаран 

напустио Партију. Убрзо је оболео од туберкулозе, као и његова 

супруга Ружа, од које се у међувремену развео.  

 

Касније од туберкулозе обољева и његова старија кћерка Слободанка. 

 

7 март 1960  године. Дана ме видела са Мајом на Калемегдану. 

 

Док нестајемо у пространствима француског лежаја у трагању за 

бескрајним непознаницама у нашим  личностима,  Дана је имала 

обичај да каже: нека нам се помешају наши духовни лончићи. 

Придиже се на лактове шапућући увређеним напућеним уснама, 

подсети ме на сусрет у Другој мушкој:'' Видела сам те са оном витком  

црнкицом, ко ти је она Бога ти?'' Нисам хтео да јој се поверим. Она 

није ни инсистирала. Само ми је казала:'' Ради шта хоћеш, али када си 

овде, ми смо тада само своји, и ничији више''. 

 

''А са киме си ти била, мој другови су те спазили са неким 

дугајлијом?'',  сада ја њу питам. Она се опет пропе у кревету на 

лактове и само ми кратко рече:'' Ти си старомодан''. 

 

Нисам хтео да је питам да ли је и она старомодна, када се распитује за 

девојку која је била самном. Убеђен сам да би то био дијалог глувих.  

 

Опет се узнемири, лице јој се претвори у зебњу, упиљила је у моје очи 

зенице раширене од страха:'' Италијански авион се срушио, изгинуло 

тридесетичетири путника, земљотрес у Мароку потпуно разорио град 

Агадир, у Алжиру велика побуна против Француза, Американци 

шаљу још више војника у Вијетнам, Бог се љути на људе, одали су се 
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неморалу. Треба разорити ову нашу планету седиште зла, Содому и 

Гомору!'' 

 

После ових речи тек сада нисам могао ништа више да закључујем о 

Дани. Неке особе, или девојке су ирационалне, виде себе искривљено, 

''у туђем оку виде трун, у свом не виде пањ''. Вероватно је Дана 

дубоко убеђена да је светица! 

 

Тако, Мира моја школска другарица каже за Лилицу, девојку из наше 

школе ''да мења младиће ко циганин  коње''. А и она то ради, то знам 

поуздано. То јој рекох, она нађе стотину оправдања да докаже  

супротно. 

 

Одавно закључујем да је покушај разумевања љубавних односа 

девојака и младића Сизифов посао. Ставити љубав у рационалне 

научне индикаторе, је слично као покушавати мерити снагу ветра 

шупљим мрежама. 

 

8 март 1960 године. Лепа Маца се вратила из Вучитрна. 

 

Маца је моја нешто млађа школска другарица. Повремено би шетали 

заједно штрафтом. Опет сам сазнао шокантне вести о Косову. Овога 

пута од ње. 

 

Била је у у Вучитрну на Косову у посети родбини, женио јој се рођак. 

''Наиђе у великим луксузним колима Албанац, нека опасна људина, 

црних коврџа, витла му се црн шал до земље, сви му се клањају, рече 

гласно пред свима да му ја морам бити супруга, да хоће да ме води 

својој кући. Мене рођаци одведу у једну собу, брзо искочим кроз 

прозор, они ме кроз неке блатњаве њиве спроведу до главног пута, сву 

блатњаву  ме доведу право на најближу железничку станицу.'', рече 

ми Маца у даху. Био сам запрепашћен, не могу да поверујем да је тако 

нешто могће у нашој строгој држави?  ''Једва сам спасла живу главу'', 

јада се. ''А зашто нису твоји звали милицију?'' Није ми ама баш ништа 

јасно?. ''Каква милиција, какви бакрачи, то је друга држава, неко 

штити Албанце и нахушкава их на Србе.''  

 

Сетих се двојице Албанаца који су нам цепали дрва, чуо сам случајно 

када је један од  њих казао свом другу:''  Србе ћемо победити на к... .'' 
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Мај 1960 године. Совјетске ракете обориле америчког 

шпијунског ловца Lockheed U-2 , над територијом 

СССР-а, амерички пилот Francis Gary Powers, 

заробљен. 

 

Френцис Гери Пауер у совјетском заробљеништву. 

 

Ова вест је брујала Београдом као прворазредна 

сензација. Совјети су енергично протествовали због 

повреде њиховог ваздушног простора? Да ли је 

изненадно започето подводно опловљавање земље од 

стране америчке нуклеарне подморнице НАУТИЛУС, претња СССР-

у, и врста притиска да пилот буде ослобођен? 

 

15 мај 1960 године. Ухапшен Адолф Ајхман. 

 

Сазнало се да су четири агента МОСАД-а отела 

Адолфа Ајхмана, познатог нацистичког злочинца 

оптуженог за злочине човечности против Јевреја у 

Другом светском рату. 

 

 

Адолф Ајхман 

 

 

''Тешко ли се ономе ко се замери Јеврејима'', рече 

мама кратко.  

 

У новинама, на телевизији, у филмовима је приказан стаклени кавез у 

коме Ајхмана држе за време суђења. Види се да би он радије извршио 

самоубиство, али да је под најстриктнијим надзором. ''Највећа му  је 

казна да буде жив што дуже, што пре га убију биће му лакше, али ће 

Израелци са тим растезати, Ајхман је монструм'', сматра Деја 

Вујинић. 

 

16 мај 1960 године. СССР лансирао у земљину орбиту Спутњик 4. 

 

Утакмица у освајању космоса, у наоружању, у борби за утицај на 

планети, између СССР-а и САД-се убрзава, докле ће то да траје? 

 

Професор Милановић то види другачије. Он жели да мене и моје 

другове убеди да су Американци и Запад  далеко богатији, да имају 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_U-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Gary_Powers
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далеко више кадрова, веза и подршке, да су далеко боље уведени 

широм планете, и да СССР неће моћи још дуго да издржи ову трку? 

Другим речима, према њему, САД подмукло увлаче СССР у покретни 

песак Хладног рата,  да га тако изнуре у сваком погледу?. И да га тако 

поразе без врућег рата?. 

 

Овакво образложење ми не изгледа баш тако вероватно:'' Као да су 

Совјети толике незналице да их Американци жедне преводе преко 

воде, зар да тако наивни буду они који успевају да конструишу и да 

шаљу спутњике у космос, који имају најбоље шахисте на свету, у тако 

нешто не могу никако да поверујем, па нису ваљда они мала деца?'', 

кажем учтиво професору Милановићу.  

 

Он застаде на тротоару, подиже главу високо:'' Знајте, Совјетски 

Савез је отишао врло далеко  у техничким наукама, у наоружању,  

недостижан је у програму за освајање космоса, у тешкој индустрији, 

ту чак може да парира Западу. Али у СССР-у су запостављене 

друштвене науке, Америка је испред њих у овој области неколико 

деценија. Све кључне одлуке у Америци доносе мултидисциплинарни 

тимови врхунских стручњака. А у СССР-у такве иззетно сложене 

одлуке доносе медиокритетне окоштале бирократе, уместо да то чине 

тимови ескперата врхунских научних друштвених дисциплина''.  

 

Деја Вујинић воли да дискутује са професором Милановићем:'' 

Лакировка, то је руска реч, значи лакирање, улепшавање стварности. 

У Совјетском Савезу не знају стварно стање у друштву, јер се све 

улепшава, они који кажу истину су проглашавани за опасне државне 

непријатеље, или лудаке''. Мало застаде па настави:'' Шта мислите 

професоре да неко данас у СССР-у каже: наша спољна политика, трка 

у наоружању и освајање космоса, нас воде у самоисцрпљивање, да ли 

мислите да би га прогутао мрак?''. 

 

21  јуни 1960 године. Маја није дошла на састанак. 

 

Звао сам је телефоном, њени јављају:'' Маја није ту, отишла је код 

другарице''. 

 

24 јуни 1960 године. Полудела Американка гост Хотела Н.. 

  

Два снажна болничара на моју очиглед изводе из Хотела Н...једну 

средовечну  жену, одмах се види по изгледу, по њеној одећи и изразу 
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лица, да је странкиња. Елегантна светло смеђа дама, са интелигентним 

цртама лица.  

 

Ови детаљи њене спољашности не привлачи пажњу случајних 

пролазника, све који се затекоше застраши њен крајње необичан израз 

лица. То се не да описати речима. Поглед на њен застрашујући израз 

лица ме одједном врати у 1944 годину, потсети ме на скамењено 

ужаснуто лице оца мога школског друга, кулака из Лозничког поља, 

као седи у коњским колима, када су га водили у душевну болницу, 

изненада због нечега полудео ( видети том I, напомена аутора). 

  

Поведоше је у болничка кола паркирана на тротоару испред Хотела, 

иде као неко несвесно биће, као крпа, са маском лудила на лицу. У 

болничким колима седи мирна, укочена, без речи, послушна, као 

предмет.Нико јој ништа не говори?. Из Хотела изађе журно Радован, 

земљак, носећи њен повећи кофер, иза њега важно корача онај високи 

брка са рецепције. Смешкају се као тајанствени моћници. Као да 

обављају неки специјалан задатак? Радован убаци њен кофер 

отпозади аутомобила, и викну, као да се отараси неке беде:” Хеј, ево 

ти, на, носи, ејвала, у здравље потрошила, збогом!”  

  

Гледамо све ово са клупе у оближњем парку, Мирчета Божовић, који 

седи самном на клупи, се и не обазире на овај необични догађај, нити 

га схвата онако као ја, нити познаје Радована. Мирчета сву пажњу 

усмерио ка једној усамљеној девојци која седи на суседној клупи, и 

устреми се ка њој.  

 

То искористих, претрчах стазом парка право на улицу, пређох је, и 

банух право пред Радована, који се баш враћао  на своје радно место. 

Он ме спази, насмеја се:” Уђи!” 

  

”Ко је ова жена, шта јој би?!”, запитах радознало. ”Американка, 

полуди изненада, нека суботарка, била код неког адвоката, неки 

суботар је у лудници, тражила да га наши ослободе?”. Стаде. 

Премишља, чешка се као кловн по глави:” Наједном јутрос је нема из 

собе, каже овај са рецепције собарици, тркни де горе, види дер, уђе 

собарица, она лежи ко проштац, укочена, избезумљена. Мани 

суботаре, њима фале даске у глави ”. 
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Јули 1960 године. Узовница-Јока Крсмановић се развела до Томе 

Урошевића. 

  

Јока изађе из аутобуса на Ушћу, држећи у наручју дражесну 

девојчицу сву у плавкастим локницама. Прашина се слеже, ту је 

чекала старија сестра Душанка, кретоше обе радосне кући. Душанка 

скоро да се отима са Јоком, хоће да узем у наричје Јокину ћеркицу, 

милује је по косици, тепа јој, гуче јој као голубица.  

 

 

Панорама центра Узовнице. 

 

Јока јој даде малу у руке, па поче да јој сва растужена објашњава да се 

развела од Томе, да је он политички затвореник, да су радили у истој 

фирми, тражили су од ње у предузећу да се разведе од њега државног 

непријатеља, да су је 

малтретирали због њега на 

радном месту:'' Све ми је 

дозлогрдило, морам 

спашавати себе и дете''.  

 

Јока поче нервозно да 

млатара рукама, диже тон 

гласа. Дете се гласно 

расплака. Душанка јој 

врати девојчицу у руке, 

Јока поче да је љуљушка и 

љуби.Душанка сва 

потрешена прозбори Јоки:” Сестро, спасавај себе и дијете”. 

 

 

Јули, август 1960 године. У Дубровнику. Писала ми Дана. 

 

Дана каже да хоће да дође на две недеље у Дубровник. Одговорих јој  

да ме шаљу у студентски камп у Задру. 

 

 

12 август 1960 године. Дубровчанин понижава ћирилицу. 

 

Плав витак момак Дубровчанин, он је католик, знам га са плаже, личи 

на интелектуалца, седе поред мене на бетон изнад мора и одмах осу 

као осица: 
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'' Ћирилица је превазиђена''. Нисам никакав острашћени 

националиста, или још горе-шовиниста, али сам био запрепашћен 

његовим иступом. У Београду никад нисам чуо да је неко напао 

латиницу, већина натписа у граду су на латиници - саопштих му то. 

Он упорно наставља да ме вређа и изазива, његов тон је постајао врло 

провокативан.  

 

Помало изнервиран рекох му смирено, пола у шали, али одлучно:'' 

Ћирилица је у космосу,  јуче је лансиран Спутњик са два пса''. 

 

Он устаде насмејан, убеђен да ме је испровоцирао. 

 

26 август 1960 године. Љубо Ћеранић и Нада Јанков. 

 

Улицама у центру Београда повремено шета, обично сам, покрупан 

момак, има лице сретног детета, био ми је драг када бих у пролазу 

видео његов искрен израз лица, по томе сам га и запазио. Он је из 

динарских крајева, то је мој први утисак?. Признајем, људи из 

западних крајева су ми посебно драги. Али ми срце заигра и кад 

сретнем некога са југа Србије, и из Македоније. Подсете ме на сретно 

детињство.  

 

Понекад су нам се сусрели погледи, али се никад нисмо јављали један 

другоме. У последње време ме због нечега поче радознало да 

посматра из прикрајка, смешка ми се, клима главом, запита ме у 

пролазу:'' Како си?''. Мислим да ме је то запитао тек онако, без неког 

конкретног разлога, таква је београдска  омладина, брзо се зближава. 

 

Пењући се данас у центар града на Теразије узбрдо из стана у ниској 

бучној и прашњавој Карађорђевој улици поред Саве, излазећи кроз 

парк пред Хотел '' Москву'', на врху степеница видех симпатични 

незнанца, о коме сам говорио малопре, лице му се развукло у широк и 

драг осмех: ''Томо'', проговори ми топлим гласом док ме је хватао 

чврсто за мишицу, ''Нада те стално спомиње'''. Одмах схватих откуд 

зна моје име, изрече се, вероватно се са Надом забавља:'' Реци ми 

искрено, шта мислиш о њој, каква је то девојка, шта је било међу вама 

двома?''.  

 

Нада му се јако свиђа, или је у њу заљубљен, можда жели да се ожени 

са њом, чим оволико жели да сазна о њој од мене? А да му је Нада 

прилегла уз срце, види се како му сјакте очи када говори о њој, са 

каквом топлином изговара њено име? .   
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Избегавао сам да му дам конкретне одговоре, будући да га нисам 

довољно познавао. Препознавајући моје недоумце, он се представи 

широко се осмехујући:'' Ја сам Љубо Ћеранић''. Он је тако драг момак, 

у њему има нешто дирљиво искрено. Опет помислих:'' Заљубио се у 

Наду, можда је то чврста и искрена веза, он ми изгледа као озбиљан 

младић, ево шансе за Наду''. 

 

Тако ме је неколико пута заустављао на улици и увек се упорно 

распитивао о Нади Јанков. Ја сам му о њој казао све најбоље. У себи 

се мислим, да ја тако и мислим да је Нада врло добар човек. Али да ли 

је она стварно емотивно стабилна? То Љубу интересује као и мене? 

На крају сам себи кажем да немам права да сумњам у њену 

стабилност, јер немам никакав опипљив доказ да она није стабилна. 

Можда моја представа о Нади мањка у тачности, можда сам је 

погрешно проценио? Изгледа да је и она мене погрешно проценила? 

Али да ли сам ја стабилан? Ипак, признајем себи, да ја о Нади имам 

врло лепо мишљење. 

 

Нека Љубо сам процењује!  

 

Ово су чудна и сложена времена. 

  

28 август 1960 године. Читаковић из Бајине Баште, рвач, и прича 

Јанка Веселиновића ''Рвач''. 

 

Тренинзи у Рвачком клубу ''Железничар'' дају снагу, тамо не идем да 

будем такмичар, него ради  стицања кондиције. 

 

У овом спортском клубу сам упознао врло занимљиве момке. 

Помињао сам Стефана Марковића. Плави полутешкаш Симић је врло  

снажан, прешао му камион преко ноге, повратио се брзо. Нарочито је 

занимљив тешкаш Читаковић, популарни Чита, сав у округлим 

мишићима.  

 

Чита ми рече да је од Бајине Баште, значи земљак. ''Знаш Чита ону 

приповетку Јанка Веселиновића ''Рвач'', где он описује обесног 

снажног Турчина обријане главе, са црним перчином на врату, како на 

вашару на Немићу код Бајине Баште, високо изнад  Дрине, изазива 

Србе да се са њим порву. Нико не сме, наиђе један погрбљен и сув 

старац, и обори га?''.  

 



437 

 

Чита задовољно слуша моју причу, али мудро ћути. 

 

30 август 1960 године. Џез музика у Београду. 

Саксофониста оркестра Дизија Гилеспија је Бори казао још пре 

неколико година, то сам чуо својим ушима, да је Југославија у 

квалитету џеза далеко одмакла у односу на остале источно европске 

земље, а да не говоримо о Совјетском Савезу. Нисам од оних 

неупућених који су савим неосновано тврдили да је ова власт 

гушила џез у Београду, напротив, џез се у Београду развијао без 

принуде, у оквиру свеопште и убрзане вестернизације наше земље. 

Свирао сам тромбон, видео сам то својим очима, Бора је био 

запажени џез музичар, дружио сам се са најбољим џез музичарима и 

композиторима забавне музике, слободан сам да изнесем моје лично 

виђење: џез је почео да продире још почетком 1950-их,  да би све 

више узимао маха до данашњих дана.  

У ово време је било више гостовања страних џез оркестара и 

солиста. Постао је нарочито познат џез оркестар Бојана Адамича из 

Љубљане, на игранкама се такође одавно свира солидан џез. Сасвим 

другачије време је било оно одмах после Другог светског рата, 

отопљавање у овој сфери је нарочито почело после раскида са 

СССР-ом 1948. године, а све више од почетка 50-их година.  

1 септембар 1960 године. Сусрет са Лилом на плажи ''Партизан'' 

на Сави. 

  

Пажњу ми привлачи млада привлачна жена, на пристојној дистанци 

од мене она стоји на песковитој плажи, поред ње се игра у песку  

двоје мале деце. Судећи по боји и дезену њеног купаћег костима, по 

малом гуменом базенчићу у коме седе деца, ми се учини да би она 

могла бити странкиња?. Необично личи на Лилу ( то је она што сам са 

њом играо фоте код Дунав станице, видети том I, што је касније 

постала проститутка, име је иземњено), тако ми се учини?. Зар ми је 

Лила још увек толико присутна у моме сећању? Поред толиких 

других девојака? Уколико је то она, сада је мало заобљенија, и некако 

смиренијих покрета, одмеренијих, уредне краће фризуре, личи на 

озбиљну породичну жену, седи на надуваном страном душеку, 

дискретно обојених ноката на ногама, делује као  странкиње на мору?. 

Ипак, питам се: да ли је то заиста она?  Уколико је то она, збуних се 

још више, кад спазих поред ње у песку на пешкирићима двоје мале 

дражесне дечице, главичице им окићене плавим локницама.  
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Приближих се сасвим близу ње.Овога пута се истински зачудих, ипак 

то је била она, Лила. Приђох јој, поздравих је, она устаде, смирено и 

прилично хладно се поздрависмо.  

  

Изгледала је као нека друга особа, као да је доживела неку дубок 

преображај,  сетих се филма о Еви Браун. Ипак, то је Лила, то је она, 

али некако измењена. Ко зна шта се са њом дешавало?. Знам шта је 

све претрпела. Ко зна шта јој је живот био изрежирао. Живот уме да 

самеље идентитет? Да ли ће човек кога живот дуго меље и сабија под 

земљу, имати јачи или слабији идентитет? Неко постане још јачи, 

други доживе нервни слом, или деперсонализацију? Све зависи од 

личности, и  од сплета околности?.  

 

А Лила је имала врло трновит животни пут? Све знам о њој. Трудим 

се да јој не пресуђујем, него да просуђујем. 

 

Гледа ме Лила оним старим, дражесним плавим очима, али сада 

смирено, у њима нема оне ватре, некако се испразниле, сетих се како 

смо се шетали поред Дунав станице.Она поче смиреним гласом, скоро 

умртвљеним, као да је нека друга особа:” Ово су моја деца, њихов 

отац је Немац. Волим га искрено, верна сам му, ја сам се из корена 

изменила”.  

 

Лила добро зна да сам ја упознат са њеном тамном прошлошћу. 

Вероватно га је упознала као проститутка у Мажестику, он није знао 

ко је она, помислих?.  

 

Лила ме осмотри продорно понирући у бит мојих  размишљања:” Мој 

муж све зна о мени, он ми је све опростио, ја сам сада друга жена, ово 

су моја деца, ми смо сретна породица. Мога мужа обожавам изнад 

свега, он је оличење доброте, заувек сам за тим жудила, сви су у мени 

видели само предмет пожуде,  он је у мени препознао ону праву која 

сам  ја, он ми је пружио појас за спасавање онда када сам била на 

ивици самоубиства, када сам размишљала сам да се бацим са 

Панчевачког моста у Дунав''.  

 

Преда мном је сада била друга особа, жена која је доживела бродолом, 

калварију. А на крају катарзу и покајање, исправила се. Зашто да се 

исправља, нагло се тргох?. Па она није ни била крива што је постала 

проститутка, њену незрелост су други злоупотребили, гурнули је у то 

блато, сетих се целе Ратимирове приче. 
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Упркос тако суштинске промене на боље у њеном животу, није 

изгледала баш  сретна,  деловала је суморно?. Да ли постоје раније 

навике? Да ли јој је брак сувише монотона лука после ранијег бурног 

живота?  

 

Како је сада постала отмена, одмерених речи и контролисаних 

покрета, скромна, баш као права дама?. 

  

И ја сам њеном животном променом задовољан, истински се 

обрадовах. Сав изнутра засијах од неке нејасне наде. Ипак, постоји 

нека виша правда! Или је то Бог? Случајност, њена осмишљена мудра 

акција, или нешто друго? Можда се неко моћан сажалио на њу, 

одлучио да стави тачку на њену голготу, да заштити страдање невине 

особе?.  

 

Лила ме је све време посматрала испитивачки:'' Мени су неки давали 

савете, били су то мудри савети, али људска топлина је најважнија од 

свега, то ме је спасло. Буда је лепо казао: ВИШЕ ВРЕДИ ШАКА 

ДОБРОТЕ, НЕГО ВРЕЋА МУДРОСТИ''. 

 

 Ипак они, моћници, ма колико да умеју бити монструми, понекад су 

сажаљиви, у њима се уме пробудити нешто људско.  

 

Али како се то све десило, она је држављанин наше земље а њен муж 

је Немац? Колико сам схватао она је била гурнута у проституцију због 

оца четника политичког емигранта у Немачкој, и то од стране макроа, 

полицијског агента Ратимировог друга?.То ми је све испричао сам 

Ратимир. 

 

Хтедох да је упитам да ли у Немачкој виђа оца?. Али сам одустао јер 

би то било шкакљиво и политички деликатно.( њен отац је припадник 

четничке емиграције у Западној Немачкој). 

 

Колико су власти моћне, па оне су владари живота, љубави, брака, 

породице. Када бих био агент, могао бих да придобијем коју хоћу 

девојку, Весну например, како би то било дивно помислих?. Али се ту 

губи чар, уколико је девојка самном  због нечега другог, сем искрене 

љубави, то ништа не вреди. 
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Не волим да људима чиним зла дела, волим да им помажем. Помоћ 

другима је за мене стварање сопствене среће, ако су други сретни и ја 

сам сретан. 

 

Сада се осетих сретан због  Лиле.  

  

Зашто се на неке људе окоме сва зла, страдања и патње? А неки други 

су поштеђени? Зашто су једни несретни, страдалници, а други то 

нису? Да ли то долази само од себе, да ли људи сами могу себи 

стварати срећу, или несрећу? Или је то усуд, судбина, или једноставно 

постоје неке невидљиве силе које све одређују унапред? Да ли се 

њима може одупрети? Како са њима поступати?  Да ли је Марк Твен у 

праву када фаталистички закључује да се људи рађају сретни. Хоће да 

каже да је свакоме унапред уписана зла или сретна судбина, шта год 

да ради, не вреди, како је записано тако ће бити? Ја схватам шта је он 

хтео да каже, али се питам: где је ту право појединца да се избори за 

боље, то је оно што је одувек вукло цивлизацију напред, ако се 

помиримо са несретном и непоправљивом судбином, онда би то могло 

значити да не постоји појединац и његово право  за место у свету које 

избори својом осмишљеном акцијом? 

 

То би за мене било капитулантски и песимистички, ја сам нешто 

сасвим друго, ја  сам оптимиста, али не стерилни занесењак, него 

методичан борац. 

 

Можда на крају крајева, нико није ни интервенисао у Лилином 

случају, можда је све то случајан сусрет? Или се она неодољиво 

свидела немачком успешном бизнисмену? Изгледа да је он врло 

хуман, племенит? Или се заљубио у Лилу, препознао у њој истинске 

али потиснуте  вредности? Можда је Лила сарађивала са нашом 

полицијом, па је наградили? Можда њен садашњи муж  тим човечним 

гестом искупљује неки свој ранији грех у његовој земљи, или његовог 

оца? Да није из нацистичке породице, можда га неко уцењује?  

 

Моја машта је почињала да ради: можда је Лилин отац у Немачкој 

сазнао од  ових немачких бизнисмена да му је кћерка постала 

проститутка, и да је закључио да је на то наведена од комунистичких 

власти да буде кажњена због оца. Те да се њен отац  свидео властима 

у Немачкој, видели у њему достојног и моралног човека, и хтели да 

му помогну,  да му извуку кћерку из пакла, те тако немачки 

бизнисмен понуди Лили брак и оте је из канџи злих људи и одведе је 

на слободу. 
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Ја све чешће размишљам како овај друштвени поредак утиче на све 

сфере живота људи, чак и на оне најинтимније?. Бирократама није 

ништа свето. Све су згазили и претворили у блато, у септичку јаму. 

 

2 септембар 1960 године. Т И Т О, Ушће. 

 

Цео Београд, млади људи из најудаљенијих делова града, све је 

изашло у ово топло септембарско вече на Калемегдан. Са уздигнутог 

калемегданског платоа се доле иза Саве у равници назирао у мраку 

облакодер Комитета ЦКЈ на Ушћу на Новом Београду. Била су 

погашена скоро сва светла сем неких, од врха до дна зграде се 

изчитава, сјакти у неону  једна реч "ТИТО", направљена од 

осветљених прозора. То је била врло духовита досетка, вешта рука је 

упалила тако сијалице у просторијама од крова до приземља зграде, 

да направи светлећу реч ТИТО, а у осталим просторијама  су билње 

угашене. Ми смо сви били поносни и  радосни. Тито наш драги вођа је 

врло омиљен. 

 

Зграда ЦК СКЈ на Ушћу 

 

Наиђе чика Чеда Јовичић, 

проређену плаво седу косу му 

разноси топли ветар, он увек 

донесе неки немир који није 

својствен човеку његових 

година, него би се рекло пре 

неком младићу, он је већ постао 

познат међу нама по врло смелим политичким коментарима. Седе на 

топлу Калемегданску зидину, са нама је замишљено посматрао зграду 

ЦККПЈ  на Ушћу.  

 

Знам да не воли Тита и Партију, види се по лицу да му се тај спектакл 

не свиђа, али је он мудро ћутао?. 

 

Ућутасмо сви јер он хоће нешто да каже:'' Ово јесте Хладни рат и 

није, ово је контролисана, да не кажем инсценирана планетарна 

манипулација''. Ове мудре речи ме не изненадише, јер ми је добро 

познато да је чика Чеда Јовичић врло учен човек и полиглота, за 

време Краљевине Југославије је био дипломата. Као да чита моје 

мисли, он извади из торбице некакве списе, показује нам свима:'' Ово 

је грб моје породице који смо добили од Венеције, ја сам племићког 

порекла''.   
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Знам да је то тачно, али преко лица мојих другова прелете талас 

неповерења, неки га из прикрајка погледаше подсмешљиво. Рекао сам 

касније да их разуверим, да је све што је чика Чеда казао тачно. ''Шта 

има њему да даје грб Венеција, ко је Венеција?'', узвикну љутито 

Драган Дмитровић. 

 

Радознао сам да чујем шта он мисли о заробљеном америчком пилоту: 

''Амерички пилот Францис Гари Пауер оборен изнад територије 

СССР-а је осуђен на десет година робије за шпијунажу''. Чика Чеда се 

насмеја полугласно, тапшући ме по рамену:'' Драги моји, то је све 

игра, држаће га само годину дана, биће као у дворцу, па знате ли ви да 

је он агент ЦИА, а на Западу има совјетских агената у затворима, 

штите они једни друге, то је тајна дипломатија, то су све спојени 

водени судови''. 

 

Слично мисли и мој отац. 

 

3 септембар 1960 године. Дана предлаже да идемо за Америку код 

њеног брата. 

 

Она је то у пар наврата спомињала и раније, али сам знао да од тога 

нема ништа. Зато јер ја то не желим никако, а и нарочито зато, што ни 

она сама није била убеђена у исправност и реалистичност оваквог 

предлога.  

 

Када сам јој ово саопштио, она се по први пут на мене истински 

надури:'' Ти у мене немаш ама баш нимало поверења, мислиш да сам 

површна, да лако падам. Зато не можеш да се вежеш за мене искрено 

и привржено. Вараш се дубоко, ја сам сасвим другачија''.  Као да ми 

то рече нека друга особа 

 

'' О томе смо толико пута разговарали.'' рекох.  

 

Схватих намах једно: НАЈБРЖИ ПУТ ДО ДЕВОЈЧИНОГ СРЦА ЈЕ  

ИСКРЕНОСТ, ОД ПОЧЕТКА ОТВОРИТИ КАРТЕ. Чини ми се да је 

то најбоља стратегија . Али је неопходно да постоји међусобна 

привлачност. 

 

Зато направих план, да се сада са њом договорим да нашу везу 

учинимо другачијом, дубљом, искренијом, да буде узвишена љубав 

која тежи висинама, а не само овоземаљска страст. '' Имам предлог, 
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окренимо се само себи, заборавимо на друге, вероваћу у тебе, али ти 

треба и да заслужиш моје ново поверење да се из корена измениш ?''.  

 

''Почнимо љубав из почетка'', запевуши она мени театрално на уво, 

скоро неозбиљно. Учини ми се да ме она није исправно схватила:'' То 

захтева велика одрицања, измене понашања и навика, то није лако 

знај то добро?''.  '' Да, не само ја него и ти, и ти треба да се измениш из 

корена?''.'' Добро '' рекох јој, не привлачим је више рукама страсно, 

него је гледам као личност, као духовно биће, ухватих јој главу нежно 

обема рукама. Уместо платонске духовности, она ми се опет приби 

мазно уз моје тело, осетих њене чврсте груди. ''Хајде да покушамо да 

ли можемо бити стабилне  озбиљне особе.  Да покушамо!'' 

 

Ипак сам схватио на крају, да када год сам нашу везу покушавао да 

учиним емотивнијом у смислу духовности, она би се хладила, а када 

би се нагло појавила страст, она ме је тада поново гледала задивљено.  

 

Једном сам био данима неиспаван, онда ме захвати некакав назеб, 

мада никада не побољевам, изнурих се, омршах. Због чега се моје 

самопоуздање пред њом мало поколеба. Тога пута се она измени, 

захладни према мени, постаде као да је нека друга, гледала ме је скоро 

уображено, скоро да ме сажали као неког јадника?. Али сам установио 

да је то било пролазно, јер сам се брзо вратио у форму. А шта би било 

да се озбиљно разболим на дуже време, или да постанем инвалид? Да 

ли би наша веза тада постала стабилнија, или би ми она окренула 

леђа? На то питање нисам никада нашао ваљан одговор.. 

 

Уствари спознао сам бит натецања и ривалитета жене и мушкарца 

који су заједно, они се воле, али се у протоку времена и натичу, то 

може бити борба за вођство, за наметање или прихватање личнх 

ставова и идеја? Ко ће кога надвладати? Или му се покорити? Уствари 

одиграва се невидљива утакмица између две виталности и жилавости, 

две снаге духа, мушкарца и жене, више подсвесно него ли свесно. Па 

ко надјача. 

 

4 септембар 1960 године. Драго на веспи са девојком 

  

Драго пројури Кнез Михајловом улицом на веспи, испред њега на 

седишту витка девојка, савила се напред, прекрстила витке дуге ноге 

са високим штиклама, она га придржава кокетно руком око снажног 

паса. Драго је поносан , жели да га сви виде. Да му порасте нумера јер 

има сјактаву веспу и витку девојку испред себе. 
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Шетао бих се повремено са Сергејом Прокопенком, он је близак 

мамин рођак. Његов отац је бели Рус дошао у Југославију после 

Бољшевичке револуције, оженио се врло блиском сродницом деда 

Васе Поповића, мајчиног оца.  

 

Он је импресивна личност: висок, мужеван , врло згодан и отрестит 

човек. 

  

5 септембар 1960 године. Олгица Поповић, кћерка ујке Веље. 

  

Олгица је једино дете остало после ујке Веље, кога су усташе убиле у 

Јасеновцу на Свегтог Саву 1942 године. ( видети том I, напомена 

аутора). Она је висока плава привлачна девојка зелених очију. Њена 

мајка ујна Љубица се преудала, живи са новим мужем у Косовској 

улици у Београду. Мама их повремено посећује.  

 

Олгица повремено иде са мојим друштвом на игранке.  

  

У неколико наврата сам јој испричао како је њен отац августа 1941 

године препливао Дрину наспрам Крсмановића гробља, бежећи пред 

усташама испливавши  тачно испред нас мале деце, брата Боре и 

мене.  

 

Онда га усташе намамише у Босну, наводно да види Олгицу и њену 

мајку које ратни вихор затече у Зворнику. Олгица се ничега не сећа, 

тада је била беба. 

  

Наша омладина је сувише преокупирана садашњицом, нема правог 

интереса за прошлост. 

 

1960 година. Бојо и Душанка добили сина Милана. 

  

Чика Јово и тетка Пела су поносни, добили су унука Милана. 

Душанка и Бојо живе у сретном браку, станују у кући Душанкиних 

родитеља у Узовници. 
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1960 година. Миру Крсмановић, кћерку чика Васе Крсмановића, 

сусрео сам летос на плажи Лапад у Дубровнику, била је са оцем, 

чика Васом ( видети том 1, напомена аутора).  

 

Договорисмо се да се дружимо у Београду. Мирини родитељи су 

разведени, Мира живи са мајком на самом почетку улице 29 

Новембра, тамо преко пута паркића што иде ка Дому ЈНА. Тетка Анка  

рече Мири:'' Са Томом можеш да идеш на игранке, у њега имам 

поверење''. Мира ме после Дубровника зове због нечега фолклориста. 

Запитах зашто? '' Ти на мору шармираш странце нашим фолклором'', 

насмеја се она гласно. 

 

Познајем инжењера Витомир Мићића, има леп и простран стан у 

улици Светог Саве, изнад Славије. На једном дружењу код Вите које 

сам ја иницирао, Мира је упознала свога будућег мужа Ђуру 

Цихабера такође нжењера, он је наш Немац из Срема. А Мирина 

добра другарица Мишика, упозна мога друга Љубомира Аксентјевића, 

Љубу ''Жака'', и такође се удаде за њега. 

 

Мира воли да се шали са мном:'' Ти би требало да отвориш Агенцију 

за брачно посредовање, то ти иде од руке?''. 

 

Дана ( не она претходна, ова имена су случајна коинциденција) је 

најбоља Мирина другарица, студира географију, она је из Ботоша у 

Банату, одакле је и тетка Анка. Сада сам био све чешће са овом 

Даном. Али сам одржавао везу и са оном претходном Даном.  

 

11 септембар 1960 године. Браћа Слобо и Власто Петровић, и 

њихов друг Блажо Поповић. 

 

Група високих снажних момака се окупља обично испред кафане 

''Руски цар'' на почетку Кнез Михајлове улице. Најупадљивији су два 

плава грмаља браћа Слобо и  Власто, мислио сам да су Црногорци, 

али сам касније сазнао да су Крајишници колонизирани у Црвенки. 

Власто се оженио са лепом Крагујевчанком, која је изабрана за Мис 

Југославије. Због ње се више пута потукао. Слобо студира права, он је 

смиренији од Власте.  

 

Блажо је висок и врло снажан, црномањаст момак. Са њима је  

шарамантни црнокоси момак Јојица који је касније отишао на рад у 

Данску, ту је и доброћудни Трајче, момак из Призрена. 
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14 октобар 1960 године. Никита Хрушчов, лидер СССР-а , 

наводно лупао ципелом током дебате о колонијализму у УН. 

 

Ова вест је муњевито обишла не само Београд, него и целу земљу. На 

телевизији је приказано како испровоциран скида ципелу и њоме лупа 

о сто. Председник Хрушчов је био љут што је дискутовано у 

негативном контексту о политици СССР-а према Источној Европи. 

 

Новембар 1960 године. СССР освојио далеко највише медаља, са 

103 освојене медаље први на Олимпијским летњим играма у 

Риму.  

 

Не само ја, него и  сви моји другови заредом су поносни због тога. 

Понављам, не ради се ни о каквом панславизму, национализму, 

једноставно наш закључак је да свака нација треба да постиже 

спортске резултате у зависности од бројног стања. Неко додаде: Кина 

и Индија ће у будућности освајати највише медаља. 

 

На небу професионалног бокса почиње да сија нова звезда, Касиус 

Клеј. 

  

Новембар  1960. године. Чика Чеда Јовичић.. 

  

Данас сам опет срео чика Чеду Јовичића. 

 

Чика Чеда шета Теразијама и Кнез Михајловом, седео би понекад на 

клупи на Калемегдану, углавном је сам, подсећа на расејаног чудака, 

понекад би био неуредно обучен. Увек га посматрам изнова, он је 

сувоњав, плав, изнурено лице се повремено намрешка у болну 

гримасу, сако му се обесио на усахлим раменима. Нешто се са њим 

дешава?. Није ми јасно о чему се ради?  

 

Пресретох га у Кнез Михајловој, стадох пред њега смешећи се весело 

и учтиво. Он се тргну преплашено, али чим ме препознаде сину му 

радост у разумним плавим очима напаћеног човека. Ухвати ме 

радосно за руку:” Здраво, Зорин сине, Борин брате, баш ми мило да те 

опет видим, баш да мало попричамо?”. Упутисмо се  Калемегдану, 

тражимо очима слободну клупу. 

  

Чика Чеда се истински расприча, он уствари води монолог. Запазио 

сам да поједини људи немају могућности да се искажу, јер их нико не 

слуша, имају нагомиланих брига, онда када нађу захвалног слушаоца 
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нико од њих не може доћи до речи. Он стално говори о својим 

политичким неприликама. Он је њима опседнут. Био је дипломата у 

Краљевини Југославији, увек понавља да му је чувени песник Јован 

Дучић рођени ујак. “ Био сам неки дан у Амбасади Португалије, 

разговарао сам са њима француски, говорим тај језик течно, ја сам 

белигијски ђак”.  

 

Одлазак у стране амбасаде без преке потребе је врло деликатна ствар. 

То полиција строго надзорава, рекох му учтиво. Знам да је после рата 

био хапшен и прогањан, две године му нигде нису дали да ради, онда 

доби посао дактилографа у ''Градском угоститељском предузећу''.  

 

”Од 1950. досада радио сам у Вишој педагошкој школи. Одох у 

пензију”, поверава се.  “Бринем много, мала пензија, а ја подстанар, 

како ћу преживети. Сестричина Милка, Мићина сестра, знаш овога 

Миће што је са твојим братом у Бриселу, твоја вршњакиња, и она 

несретница, ко и Мићо, Мићо би хапшен због мене и оца Срећка, 

истериван из гимназије, побеже у Белгију да спасе главу”. 

  

Чика Чеда открива један тужан свет, само мисли на своју муку, да се 

некоме изјада:“ Умре Милки мајка млада, само четрдесетичетири 

године имала, прогонише јадну Милку”, јада се напаћени човек. 

  

Дува рана кошава, прохладно је, оно мало косе му разноси ветар, он 

повремено нервозно скупи седо плаве праменове, подигне дрхтавим 

прстима крагну мантила, помодрео је од хладног ветра, дрхте му руке. 

Каже да станује у неком подруму, жали се да је хладно, да нема  

грејања. 

  

Зар је могуће да тога још има данас? Ја сам мислио да су такве појаве 

прошлост, да тога има само у СССР-у? 

  

14. новембар 1960 године. Никола Пољански завршио студије. 

  

Београдским улицама свакодневно пролази безброј људи. Већина 

промине скоро неопажено, то су они обични, просечни становници 

Београда, али их има који западну за око пролазника због нечега?. 

Скоро свакодневно од трамвајске станице код Цркве Светог Марка  ка 

Теразијама, гега се полако повисок плав младић, кренуо у шетњу у 

сусрет неким неочекиваним догађајима, неуредно обучен, шета 

нехајно, стално  је сам. Упада ми у очи јер је тужан и усамљен. Када 

год га видим, зажелим да му се приближим, да са њим поразговарам. 
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Највише запажам његову крајње запуштену умрљану дугу плаву 

браду. Неки усамљеник, чудак? Иде полако, гледа пред себе 

забринуто.Увек када га видим помислим- притисла га некаква велика 

мука?.   

  

Јесења киша пљушти по тротоару из олука, само добује, док 

промичем брзим корацима испред Главне поште у Таковској улици, 

ослушкујем ледену кошаву која тужно фијуче кроз оголело грање 

паркића терајући студен у кости. На моје изненађење спазих овог 

чудног незнанца о коме сам толико пута размишљао, стојао је баш 

поред мене, шћућурио се испод крова, сакрива се од кише, увија се у 

потанку  јакну, видим исцепане му ципеле, носи две чарапе различите 

боје .  

 

Ево прилике да задовољим моју већ поодавну радозналост. Очигледно 

да је врло сиромашан. “Како сте”,  обратих му се ненаметљиво. 

Показах му руком да кренемо испод дубље настрешнице где има 

мање кише. На мој замах руке пође из места као робот, али стаде 

наједном као укопан:” Где ћемо пада киша?” ”Ево ту је ''Пеливан'' ( 

посластичарница, напомена аутора)'', показах руком. Одмах крете, 

успут прича, више себи у недра:” Ја сам бели Рус, мој отац је испод 

Кавказа, дошао отац после Октобарске Револуције у Југославију, 

молерисао, зидао, стекао неколико кућа. Оца Григорија прогласише 

1945 године за ратног богаташа, за реакцију, белог Руса, противника 

Стаљина”. Ућута. ” Све нам одузели, хапсили, тукли, брата Николу 

држали две године у затвору невиног. Ништа није урадио, држали га 

онако. Наводно сарађивао са Немцима, а Немци га одвели две године 

на принудни рад”, прену се Никола. ”Не дају ми да студирам, 

студирам зато једанаест  година”. Ћутим, гледам га испитивачки, још 

више је моје поверење било пољуљано када он рече оштро:” Док сам  

студирао добих мождани удар, био сам више  месеци непокретан, 

шест недеља сам био потпуно  слеп”.   

 

Као да му је неко крив за то? 

  

“Нас испод Кавказа други Руси зову”Ургути”, изгледа да је постиђен, 

стичем утисак да их други Руси не виде као праве Русе?. 

  

Жао ми га је, симпатичан је на свој начин. Али када ми рече следеће, 

почех да још више размишљам о њему:” Овде сви подстичу 

супротности у међуетничким односима, чак и Совјетски Савез, 

заједно са Италијом, Немачком, Аустријом, Мађарском, Албанијом, 
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чак су у то увукли и словенску Бугарску. Совјетски Савез није трпео 

Краљевину Југославију јер је против бољшевика, подржавала је Беле 

Русе. Најразорнија је била Хрватска, која је хтела савез са СССР-ом.” 

”Како Хрватска жели спону са Совјетским Савезом”, није  ми то 

јасно? ”Слепа мржња према Србима, Трумбић ( бивши министар 

иностраних послова Југославије), тражио је подршку СССР-а за 

отцепљење Хрватске. Главно је било да се руши Југославија”,  рече он 

монотоним гласом. Ћути, премишља:” Мој отац је створио иметак у 

Краљевини Југославији, био царски официр, ранили га бољшевици, 

али вредан занатлија, нарочито нам је било добро до атентатата на 

Краља Александра 1934 године, би добро све до рата. Кад  дођоше 

комунисти,  све се претвори у пакао. Хоће да униште Русију, Словене. 

Бољшевици нису волели Краљевину Југославију, јер је била анти-

комунистичка ”. 

  

Ипак  није он незналица. 

 

1 децембар 1960 година. Цица сусетка. 

 

Цица је студенткиња, она станује у дворишту наше зграде. Каква 

коинциденција, станује у мојој згради, а ја је упознао приликом једног 

путовања у возу између Ужица и Чачка. Још једна коинциденција, 

њени су пореклом од Бајине Баште, дакле из завичаја, али се одселили 

у Ваљево. Цица је изразита црнка, повисока  и витка. 

 

2 децембар 1960 године. Алек. 

 

Алек је склон шалама, воли да шета са нама Кнез Михајловом 

улицом. Његов отац је врсни ташнер, има малу радњу и продавницу 

тамо на измаку Теразија, близу биоскопа ''Звезда'', код оних степеница 

што се спуштају ка улици Народног фронта, према Дому совјетске 

културе.  

 

1960 година (датум није поуздан). Хапшење Илије  Мољковића у 

Студентском одмаралишту у Партизанским водама на Златибору. 

  

Црногорци важе као ненадарени за музику. Питање је да ли је то 

предрасуда без основа, или чињеница? Управо то размишљам увече 

док у соби са четири кревета у Студентском опоравилишту на 

Партизанским водама слушам Драшка. Он је Црногорац, а тако лепо 

пева?. Нарочито је волео да узме гитару и да пева руске песме. 
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Пушоња ( Пушоњић) уђе увече у собу, легне у кревет у оделу, само 

скине ципеле. Он је висок, кошаркаш и одличан шахиста. Ћутљив је и 

тајанствен, обожавају га девојке. Руске песме га не интересују 

нимало, покрије се ћебетом преко главе и заспи. Једном ми рече:” 

Црногорци воле Русе”.  

 

Четврти цимер је Илија Мољковић, плав као Рус, он је велики 

политички бунтовник. Студира у Београду, али је пореклом из 

суседног села Кремана, које се налази на самом превоју Златибора и 

Таре.  

 

Каже да су га прогонили у гимназији у Ужицу. Неко рече једном у 

мензи:”Титово Ужице”, он га опомену јетко:” Није Титово Ужице, 

него Ужице”. Цела сала заћута престрашена. Илија је био одличан 

шахиста, ломила су се копља између њега и Пушоње. Али није био ни 

изблиза популаран код девојака као Пушоња. И Пушоња је из овога 

краја, негде од Пријепоља. Међу динарцима се ствара нека тиха 

солидарност. 

  

Илија увече чита неку књигу на француском језику, каже да је то 

забрањена књига руског писца Пастернака. Зове се ДОКТОР 

ЖИВАГО. 

  

Неко залупа у позну ноћ на врата. Из мећаве хрупи у претсобље 

висока прилика директора Јездовића, свог у леденицама и покривен 

снегом, помислих: снежни човек. Стоји, ћути, забринут је због нечега, 

тражи Илију?. Милосав Јездовић је директор одмаралишта, плав и 

мужеван, из села Шљивовица са Златибора, на путу ка Илијином 

родном селу Кремна. Милосав је врло омиљен међу студентима. 

Илија устаде, Милосав му нешто каза у поверењу, изађоше  заједно.  

 

Илије није било целе ноћи, не знамо шта се десило са њим, 

забринусмо се? Предосећали смо да десило нешто непријатно? 

 

Следећи дан око подне дође Илија неиспаван, необријан и блед. 

Сазнасмо да је био приведен у Ужице у полицију, зато што чита 

забрањену књигу ''Доктор Живаго'', одузели му је.  

 

Илија је ћутао као заливен. Онда процеди љутито кроз зубе:'' Наши 

мудри Македонци са потпуним правом кажу-да се сви рађају као 

људи, а неки умиру као магарци''. '' Греческа мудрост'', упаде у му у 

реч  Пушоња. Илија је огорчен, али се суздржава, он је врло шкрт на 
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речима:'' Ја бих надодао на ову македонску  мудрост, нашу мудрост-

Када мали човек оболи од маније величине, постаје велики магарац. 

Шта њима смета што ја читам ту књигу, ови ужички моћници су 

постали фараони, како се усуђују?'' 

 

Како то, ми уживамо пуну подршку Запада, а овамо Илију хапсе зато 

што чита књигу која критикује комунизам у СССР-у? Ако смо уз 

Запад, чему онда забрана књиге која је одлично прихваћена на 

Западу? Ако смо тајно уз Русе, зашто онда дан данас опстају масовни 

и опасни прогони информбироваца? А Ратимир Оклобџија хвали Русе 

на сва уста, са њима полутајно сарађује, и нико га не дира? Можда га 

не узимају озбиљно? Могуће? Али он је власт, има моћ над судбинама 

људи? Имам симпатије за Русе, али нисам никакав задрти 

словенофил, нити сам бољшевик, нити против Запада. Али Совјетски 

Савез уколико сарађује овде са оваквим као што су Ратимир, ће овде 

стварати погрешне процене, промовисаће подземље, мафијаше и 

криминалце?. 

  

Јездо ( тако смо звали по презимену директора Јездовића) је 

политички утицајан. Али није никако бирократа. Он је прави Еро, 

склон је шалама и досеткама:” Иде Еро по Златибору са моћним  

политичаром из Београда, овај потоњи се прави  важан према “сељаку 

из Муртенице”, то отреситом Ери засмета, нервозан сваки час обилази 

моћног функционера. Овај га запита: А зашто Еро идеш час на једну, 

час на другу страну?. Еро му одговори заједљиво: Навико са 

воловима”.  

 

Јездини волови и Илијини магарци, а ради се о људима. 

 

Јездо је нежења. Привлачан мушкарац, поготову занимљив за 

усамљене жене којих овде често има. Једног топлог летњег дана у 

његовој канцеларији у малој бараци поред зграде Студентског 

ресторана закуца на прозор кљуном врабац. Јездо ми рече шалећи се, 

да када год би закуцао врабац кљуном упорније на његов прозор, он 

би срео згодну жену.  

 

Још није ни завршио реченицу, чу се благо куцање у врата. Уђе једна 

привлачна, мада већ  средовечна жена. Љубазно га моли скоро 

отворено кокетирајући, да обави неки телефонски хитан разговор, 

каже:'' Знате Јездо, нигде нема телефона у близини, само кратко''. 

Обојица се гласно насмејасмо. Пука случајност, помислих. 
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Одох, они остадоше у веселом разговору. Видох кроз прозор, Јездо је 

служи чашицом шљивовице. 

 

15 децембар 1961 године. Да ли се веза са Даном може 

стабилизовати?  

 

Хоћу са Даном да данас о томе разговарам, док шетамо 

Калемегданoм?. 

 

Београд је велики град, препун младих. Свакодневно срећем забавне и 

шармантне девојке. Знам да и Дана има широк круг познаника.  

 

Колико је то све јако сложено са љубављу? Чини ми се да сам 

заљубљен у Дану, али ако дуже времена не бих био са њом, а за то 

време ако бих сусретао згодне девојке, откривао бих сам себи да 

препознајем у њима трагове нове привлачности, откривам у њима 

нове изазове којих нема у Дани. Дана полако постаје потискивана из 

мојих мисли, њена слика бледи. Да ли се треба повући од сусрета са 

другим особама, јер такви сусрети могу бити опасни по везу?. Па зато 

глумци и глумице, адвокати, новинари, сви они који имају много 

контаката, који се излажу свакодневним искушењима, се често 

разводе? 

 

Ја сам постепено дошао до личне спознаје која се однекле помоли у 

моју свест из мрака потиснућа у потсвести: ПА ГЛАВНИ РАЗЛОГ 

ШТО ЈА НЕ МОГУ ДА СЕ ИСТИНСКИ ЗАЉУБИМ У ДАНУ, ЈЕ 

ШТО ЈЕ ОНА ИЗМЕЊЕНА ЛИЧНОСТ, ЊЕ ВИШЕ НЕМА. УМЕСТО 

АУТЕНТИЧНЕ ДАНЕ- А ТО ЈЕ ОНА НАПУЋЕНА 

ГИМНАЗИЈАЛКА КОЈУ САМ СРЕО ПРОХУЈАЛИХ ГОДИНА НА 

ИГРАНЦИ-ПРЕД МЕНЕ ИЗЛАЗИ НЕКА ДРУГА, КОЈА НИЈЕ ВИШЕ 

ОНА СТАРА?. Она ранија је духовно умрла. 

 

Шта чинити? Да трагам у дубини њене потсвести за изгубљеном, без 

трага нест алом Даном гимназијалком?  

 

Ја са Даном не могу да разговарам о њеном њеном измењеном 

идентитету, али могу да разговарам о нашим обостраним 

понашањима која нас обоје иритирају. 

 

Она се на то смеје гласно:'' Знаш ону мисао, чувај домовину од 

непријатеља, а жену од пријатеља''. Гледам је разочарано:'' Говорим о 

врло озбиљнм стварима, а ти се шалиш?''. Она подиже тон гласа:'' 
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Оставимо празне теорије, не можемо се повући у четири зида и 

изоловати од света, не можеш ми навући фереџу, нисам ја Шиптарка, 

контакти нису штетни ако се створи међусобио поверење, теби је 

доктор Н.. лепо казао шта би ми требали да урадимо?''. 

 

Схватио сам да она мисли на брак. Не пада ми ни на крај памети, 

сумњам да се она може из корена променити?. Али јој то нисам 

саопштио, оћутао сам. 

 

Да ли је љубав фикција. Да ли се заљубљујемо у оне девојке, или оне 

у младиће, које смо срели, убеђени да су оне ( они)  једине ( једини) 

такве ( такви) на свету, те онад патимо због њих?. А не схватамо да 

таквих има свугде око нас, само да мало боље отворимо очи, да се 

потрудимо да их нађемо?. Значи заљубљивање је варка, опсена, а ипак 

је слатка. Љубав ствара патњу, ипак стално имам на уму мисао Жана 

Габена, у праву је он, када је казао да је добра жена лепа цео живот, а 

лепа је лепа само недељу дана. 

 

24 децембар 1961 године. Позајмљивање бубња. 

 

Спремајући се за наступ са оркестром за дочек Нове 1962 године, то је 

прилика да се заради нешто новца, успоставио сам контакт са 

руководиоцима Фабрике медицинских апарата '' Сутјеска'' у улици  

29. Новембра, тамо ка Панчевачком мосту. Данас су ме позвали 

телефоном: у петак у 10 часова цео  оркестар треба да дође на пробу, 

тек онда ће бити потписивање уговора .  

 

Откако  сам имао запаљење зглобова и операцију крајника, оставио 

сам тромбон, преоријентисао сам се на бубањ. Кларинетиста је рођак 

Душко Станојевић, саксофониста драги другар Микле са Бановог 

брда, гитариста је чувени Чеда звани Цвекла, имам и доброг 

хармоникаша, цео оркестар је на окупу; али ја немам мој инструмент, 

бубањ.  

 

Узех Огласе, неко тамо код Мостара изнајмљује бубањ, дођох у неку 

уџерицу на брежуљку изнад Саве. Власник бубња више личн на 

одбеглог домца, него ли на пристојног момка. Почех да зазирем од 

њега. Средњег је раста, али врло набијен; иако је блед и има огромне 

модре дубоке подочњаке који му се спуштају ка устима такорећи, 

изгледа снажно и агресивно, вероватно се опија и туче по кафанама, 

помислих?.Када смо стали један пред другога, погледа ме испод ока 
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са неповерењем, скоро непријатељски. Договорисмо се за услове, 

изнајмљивање бубња за два дана, за цену ту и ту..  

 

Иде он испред мене кроз двориште обрасло одавно некошеном 

сасушеном избледелом травом, нигде ниједног дрвета, уђосмо у мали 

ходничић приземне оронуле куће приземљуше, он отвори врата једне 

велике просторије која је испуњавала цело дно куће . Насред собе 

видех нешто као огроман кревет, али то није кревет на ногарама, него 

на поду просторије, као огроман француски лежај?. 

 

Црн метални огроман запрљан шпорет је уза зид, испред као гар 

црног шпорета је дрвени велики сандук пун  дрва и угља, изнад 

шпорета стоји избледело запрљано платно.Загледах, не могу да 

верујем својим очима да на том платну тако нешто пише дословце: '' 

Куварица пиле пече, пиле ћемо да једемо, куварицу  да ј...мо''. 

 

Такав је овај младић? 

 

Бацих летимичан поглед на лежај на поду, то није класичан кревет, то 

су поређани душеци на поду, као мало фудбалско игралиште, у врху 

кревета је лежала постарија бледа смежурана жена, могла би му по 

годинама бити мајка? Наслонила се на лактове и зури ка мени, као да 

је помало пијана, не стиди се преда мном што је старија жена 

разголићена, има још женских облина, док се мешкољи и истеже ноге, 

виде јој се повремено беличасте бутине, када се нагне, назру се кроз 

незакопчану блузу још увек неусахле женске дојке. А насред кревета 

нехајно остављене изгужване неопране панатлоне и кошуља мога 

новога познаника. Он уопште не хаје што видим његову одећу, не 

склања је, нити се извињава.  

 

Она не рече ни добар дан, нити ме он њој представи, он донесе из 

једног ћошка бубањ, пружи ми га без речи. Узе моју личну карту, 

забележи податке, даде ми да потпишем реверс да сам узео бубањ на 

зајам за једну ноћ.  

 

Хтедох да се јавим непознатој жени при одласку, она ме ни не 

погледа, сада је променила положај, легла је на десни кук, леви 

уздигла високо, леву ногу забацила на уздигнуту ивицу кревета. 

Повеће још увек почврсте дојке, иако помало смежуране, јој наврле 

још више кроз откопчану дугмад блузе.  

 

Ко је ова жена, у каквом је односу са њим?  
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Поможе ми да однесем бубањ до аутобуса према центру рада. Успут 

ми прича као да се знамо годинама:'' Запазио сам да кад мало попијем, 

знаш како ми се онда дигне, онда могу одлично и дуго да ..''. 

 

1 јануар 1961 године. Дана пева у моме оркестру за Нову годину. 

 

Рекох неки дан Дани да је мој оркестар ангажован да свира за дочек 

нове 1961 године у Фабрици медицинских инструмената СУТЈЕСКА. 

Она се одмах понуди да пева:'' Знам и забавне и народне песме, и 

оперске арије''. Логично, она студира Музичку академију, слушао сам 

је, она лепо пева и забавне и народне песме. То би било добро решење. 

 

Дана је била звезда вечери, колала је ногама по бини, играла са 

микрофоном у рукама, сви су јој се дивили и пљескали. Отпевала је на 

енглеском, са тако аутентичним нагласком песму The Marvelettes која 

је поп хит сезоне "Please Mr. Postman". Дана не престаје да ме 

изненађује, зна енглески, пева као да је странкиња, а лепа као 

холивудска глумица? Она је тако надарена. А тако се чудно понаша? 

Геније или нешто друго?  

 

Посетиоци дочека нове године у фабрикама су мирни гости, то су 

углавном породични људи, у сали  је владала она типична учмала 

синдикална фабричка атмосфера.  

 

Са суседног стола нас је стално посматрао строги функционер, наже се 

ка мени: 

'' Дајте нешто народно, овде су радни људи, они не знају енглески''. 

Дана чу, устаде и узе енергично микрофон у руке, запева праву српску 

народну песму са Косова:'' Јечам жела Косовка девојка, јечам  жела 

јечму говорила''. Од странкиње која пева америчке песме, она се 

претвори у Српкињу са Косова, која опева вековну трагичну судбину 

српске жене у овој уклетој покрајини. Дана у песми опева  Косово које 

познаје, тамо је живела као мало дете. 

 

У сали се проломи аплауз. 

 

Охрабрена Дана зграби микрофон, постаде Италијанка: ''24 mile baci'',  

сала је одјекивала, одјекнуо је дуготрајан громогласан аплауз. 

 

'' Ајде другарице болан нешто из наше Босне'', Дани приђе зеленоока 

лепушкаста витка црнка. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Marvelettes
http://en.wikipedia.org/wiki/Please_Mr._Postman
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Дана се опет измени, сада постаде права шехер Сарајка, учини ми се да 

јој се око ногу саплићу свилене шарене шалваре, поче да се увија као 

да је у харему: 

'' Кад ја пођох на Бембашу, на бембашу по воду, ја поведох једно 

јагње, једно јагње са собом''. 

 

Дани приђе инжењер фабрике који је конструисао најмодернији 

рендген апарат, ухвати је учтиво за руку, тако је префињен:'' Знате није 

то босанска песма, него потиче од сефардске мелодије''. Нисам то знао. 

 

Дана је врло надарена за музику и глуму, откривам да је врло надарена 

глумица, тако је привлачна, зашто је не ангажују да игра у неком 

филму?  

 

На сваком кораку пропадају таленти. 

 

Тачно, она је врло надарена, заносна, али таква жена по мени није за 

брак. Као да је Жан Габен мислио на Дану?. Што да се ја цео живот 

петљам и прегањам са њом?. 

 

  

14 фебруар 1961 године. Демонстрације поводом смрти  Патриса 

Лумумбе.   

  

Главним улицама Београда тутњи разјарена руља, слива се као 

набујала поплава из проваљене бране, сви се пред њима склањају. 

Булевар Револуције, Теразије, Кнез Михајлова, све је препуно света. 

Радио станице грме: Оборен је авион са Патрисом Лумумбом, он је 

убијен. Свугде се препричава: капиталистичка Белгија гура у први 

план свога човека Чомбеа, Лумумба је наш, убише га подли 

капиталистички преваранти, оборише његов авион.  

 

 

Патрис Лулумба 

 

Значи и тога има, оборе авион?. Па онда могу да 

направе слично и са аутомобилом?  

 

Тако кажу чини ми се и нека званична гласила. Као, 

Чомбе је био западни човек, а Лумумба наш, па га зато 

убили, инсценирали авионски удес. Нејасно је, како то 
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да смо против Запада, а овамо била 1948. година, а Запад нас помаже  

шаком и капом? 

 

Мутљавина? 

 

Чујем да су се демонстранти усмерили ка Амбасади Белгије, узвикују 

да империјалистичка Белгија штити издајника Чомбеа, прочу се да су 

тамо јаке полицијске снаге.Кретох од Теразија у супротном правцу ка 

Кнез Михајловој. Хладно је, али пријатно. Из Кнез Михајлове 

разљућена руља  младих људи куља кроз пасаж у улицу Обилићев 

венац, тражили су пролаз да продру ка Белгијској амбасади?  

 

Придружише ми се раздрагани Ратимир и Драго.'' Хоће нама 

империјалисти да продају рог за свећу, трули Запад је на издисају, 

отеше им се све колоније једну по једну, не дају ти Белгијанчићи 

курајбери своју колонију Конго, браћа Рује иду у космос, где су ти 

педери Амери, туку их Совјети у нуклеарним бојевим главама'', 

победнички загалами Рата. '' Туку их браћа Руси на сваком кораку, 

Амери су на Олимпијади у Риму до ногу потучени, нокаутирани су'' 

 

'' Пуче колан свечевој кочији'', ''оде маст у пропаст'', паде белигијски 

''Боинг 707'' код Брисела, изгибе седамдесетитри путника'', виче 

Драго. '' Погибе цео амерички тим уметничких клизача на леду, ''ко 

високо лети ниско пада'', оклизнуше се генијалци на конгоанску кору 

од банане'',  ликујући  Ратимир загрли Драгу.  

 

Коме да верујем? 

  

Из даљине се приближавајући смеју пријатељски професор 

Милановић и његов колега Михајло, иду мирно као да се ништа није 

дешавало. Ратимир и Драго чим их видеше, као по каманди се 

окренуше и удаљише без речи и поздрава, једноставно се покупише 

брже боље; запазио сам од раније, да никако не желе да буду у 

друштву са професором Милановићем?. Због нечега од њега зазиру и 

немушто га респектују иако добро знају шта он прича? Да ли је 

професор Милановић неки тајанствени моћник, чим они тако зазиру 

од њега? Постадох према њему опрезнији. 

 

Окретох са са њима у сасвим другом правцу, опет ка Теразијама. 

”Лумумба”, узвикује разјарена руља и ваља се Кнез Михајловом, као 

што узвикују име неког нашег државника. 
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Знам да ће професор Милановић наставити  дуге политичке монологе, 

то ме много не занима, али ја га изузетно поштујем, ипак од њега увек 

сазнам  доста нових непознатих ствари. 

 

Професор Милановић махну нехајно руком ка демонстрантима:” То 

су млади људи који се не разумеју у политику. Шта се нас тичу 

Лумумба и Чомбе, они су тако далеко.” Михајло кратко додаде:” 

Хлеба и игара, стварање збрке, у мутном се лови, да се Власи не 

досете”. Професор Милановић настави:” Историја се понавља. 

Политичари овде сваких неколико година измишљају нове реформе, 

смену необичних догађаја, прво 1948, па онда Самоуправљање, па 

Несврстаност, делегатски систем, друштвена својина, удружени рад, 

одумирање државе, доносе нове кључне законе и амандмане, мењају 

Устав, одржавају конгресе, праве некаке заокрете, само да би 

створили привид да се овде нешто важно дешава?. Замајавају народ да 

ништа не разуме”.  

 

Михајло се осврну око себе да га неко не чује:'' Тито и његова свита 

отпутоваше на тромесечну афричку турнеју '' Галебом'', посетиће 

Гану, Того, Либерију, Гвинеју, Мали, Мароко, Тунис и Египат. Ко ће 

то замајавање да плати? Овај народ!'', скоро гневно махну руком 

Михајло. 

 

Руља нагрну свугде око нас:'' Лумумба, Лумумба'', одјекује одасвуд  

као на фудбалско утакмици, бесни повици заглушише наше речи. 

Ћутимо, кад се разјарена руља удаљи професор Милановић настави:” 

Погледај те младе, они су хипнотисани, то су  све скупа крајње 

штетна замајавања која ће на својој кожи осетити као огледни пацови 

милиони Југословена, нарочито је штетан систем ТО, територијалне 

одбране. Они гуле кожу народу!” 

Најежих се од страха кад све ово чух. Како смеју то да говоре? Никад  

н од кога тако нешто нисам чуо досада. 

Морам признати да сам се обрадовао када из светине младих која 

навире Кнез Михајловом се издвоји и приђе нам сва раздрагана Дана. 

Ја сам је већ једном упознао са професором Милановићем и 

Михајлом, она је са њима једном дискутовала о политици, и она сама 

је,  како то кажу  у Братунцу '' љута реакција''  

( назив за критичаре поретка, напомена аутора).  
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Она их весело поздрави,  ухвати ме за руку и скоро одвуче ка 

Калемегдану.  

1961 година. Тата продао  Мики Николићу имовину у Узовници. 

  

Умрла је баба Бојка (рођена 1886 године). Она није могла да се 

навикне на живот без умрлог мужа. Имала  је проблема са очима, тата 

је водио у болницу у Шабац. Родитељи су јој предлагали да дође да 

живи са нама у Београд, то јој није годило. Њој је у болници у Шапцу 

смрт прекратила муке. Имала је обичај да говори у старијим 

годинама:” Боже дај ми лаку смрт!” Тако је и умрла. 

 

 

Баба Бојка Крсмановић. 

  

 

 Тата и мама су одлучили после дужег 

размишљања да продају Мики Николићу кућу и 

сву земљу и имовину у Узовници. ( видети том 1, 

Мика Николић је онај  што је држао скелу на 

Ушћу, која се потопила, напомена аутора).  

 

Бројна породица, три ђака и студента, мала очева 

плата, родитељи су у продаји очевине видели  

могућност преживљавање бројне породице до 

бољих времена, то су били кључни аргументи који 

су претегнули у овој врло значајној животној 

одлуци. 

  

Мика је тако постао још богатији земљом. Он је врло предузимљив 

човек, вичан свакојаким пословима. Његова супруга баба Вида је 

блиска сродница наше бабе Бојке. Мика није имао деце, усвојио је 

Росу, Роса се удала за Десу Митровића, званог Десо Еро, из Узовнице, 

отац Десимира је надалеко  познати Светозар Еро. Светозар Еро је 

такође преко своје мајке близак род нашем деди Велизару. 

  

Десо Еро је плав, витак, воли да иде у лов. Оштроумно лице одаје 

човека који уме да мудро процењује и брзо закључује. За њега се 

причало да је био за време рата четник. Упитах га једном да ли је то 

тачно? “Ја сам једног рођака замењиво, он није мог`о, ја отш`о у 

четнике да га спасем. Иш`о сам пешке одавле све до Рашке подно 

Копаоника”, повери ми Десо Еро своје четниковање по Косову.  
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Десо и Роса имају два мала синчића, Мију  и Миладина, оба плава. 

Хоће и ћеркицу.  

 

8 март 1961 године. Италијан Марио, певач италијанских 

канцона. 

 

Мариа знам са штрафте, он је наш Италијан из Истре. То је врло драг 

момак, зачудо није таман, како ми замишљамо Италијане, него је 

смеђ, сувоњав и бледуњав, нисам га питао, али бих рекао да је 

новинар Радио Београда?. Делује анемично, а пева експлозивно, као 

Карузо. Чим отопли изађемо на топле камените зидине Калемегдана 

да се сунчамо, ипак је ово југ Европе, сунце већ у марту уме бити 

топло.  

 

-  

На Калемегдану марта 1961 године, с'лева не десно седе на клупи: 

Влада Милићевић, брат Милић Крсмановић, Аутор, школски друг 

Љубиша Стојановић. Седи на зидини Марио. 

 

Марио је неисцрпна ризница италијанских канцона и романси, не 

само оних познатих, него и локалних, из Истре и Далмације.  

 

Омањи и сувоњав, али жива ватра, има снажан глас који одјекује: 

 

Volare, oh oh  

Cantare, oh oh oh oh 

Nel blu dipinto di blu  

Felice di stare lassu 
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Певушио је повремено и упорно врло носталгичну и инспиративну 

Тантарелу. 

 

Дана би понекад била са нама. Предложих да отпевају у дуету 

КАТАРИ. Певали су тихо, били смо удаљени од шетача. Дана пева 

као оперска певачица. Она је вишеструки таленат. Тако надарена 

особа, а тавори, пропада?.  

''Коју хоћеш још канцону да отпевам''?, стави ми руку на раме мој 

драги друг Марио. '' Ritorna casa Maria, и Con doni et  con vino 

andiammo a Portofino‟‟, сећам се ове две песме које ме обрадују када 

год их чујем на радиу. 

Окренусмо се сунцу, пријатно греје, гледам Владино лице, као да је 

био на скијању. 

Марио доби невиђену инспирацију, поскакивао је док је певао 

познату песму Рока Гранате МАРИНА:   

Mi sono innamorato di Marina una ragazza mora ma carina ma lei non 

vuol saperne del mio amore cosa faro' per conquistarle il cuor. Marina, 

Marina, Marina Ti voglio al piu' presto sposar Marina. 

Запевасмо сви Марину као ђачки хор. Дана је била диригент. 

11 априла 1961 године. Политичке тираде професора 

Милановића. 

Данас Михајло први проговори о политици:” То су све обичне 

илузије, ова држава зависи од економске помоћи Запада, да није тих 

финансијских инјекција, не би опстала ни годину две дана, то је 

шминкање тешког болесника”.  

Подстакнут професор Милановић започе као професор за катедром:'' 

У селу Липову у Црној гори Дража Михајловић се смртно замерио 

шефу британске мисије када му је казао да му је више стало до једне 

српске бабе, него ли до Енглеске империје.'' 

Михајло тек сад сачека да искали свој јед:”  Где им је душа. А они 

мисле да су хумани? У Првом Светском рату Србија је изгубила од 

4,529.000 становника  око 1.200.000, око  28% укупног становништва, 

од мушког становништва је погинуло 57,6%.  Остало је 114.000 
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тешких војних инвалида, а преко 500.000 деце сирочади, Србија и 

Црна Гора су потпуно опустошене”.  

Професор Милановић зна више:” У Другом светском рату Срби су 

дали још више жртава. Питам се одакле све то извире, како још Срба 

уопште има?”. Он са неким олакшањем и задовољством, обухвати 

погледом реку младих на улицама:” Одакле, откуд, није ми јасно, 

Срби су као змија кад јој одсечеш реп он поново порасте, ничу као 

Феникс из пепела”. 

Мира Беатовић се скоро свако вече шета Кнез Михајловом, као и 

обично се из даљине смеје, приближава нам са њеном  високом 

другарицом Бобом. Њих две стадоше између професора Милановића 

и мене, закорачаше лагано са нама ка Калемегдану. Мира се расприча: 

сазнајем да се Душко Беатовић оженио у Француској,  жена му се зове 

Симон, добили су сина Веселина. ”Зову га  Vincent  ( Венсан) “, рече 

Мира. Она спомиње Зорана, сина покојног ујке Ранка Беатовића, он 

живи у Високом код Сарајева. И ја сам га једном упознао, био је код 

нас, он је леп плавокос младић. Врло је драг. Његова мајка се 

преудала, Зоран има полусестру, лепушкасту црнку. Беатовића рођака 

има свугде, многе уопште не познајем. Мира спомиње Брану 

Беатовића, стрица који се бави науком, Бранко брат баке Саве живи у 

Борову, једна Беатовићка Цвијета је удата у Београду за 

Бајнобаштанина Глигу Глигића.   

 

Између Мире и мене се развезе жив разговор. Цело време смо 

спомињали Тому Беатовића вршњака и рођака из Братунца, Томо  је 

врло занимљив, он је прави Беатовић, висок, плећат, плав и мудар. 

Познат је у Братунцу и Љубовији као  велики козер и шаљивџија. Има 

два брата и једну сестру, лепу Десу. Док су остали Беатовићи 

незадовољни данашњицом  на неки начин, он и његова браћа су се 

изгледа лепо прилагодили. 

 

Професор Милановић будно прати наш разговор. Искористи малу 

паузу нашег разговора да се обрати Мири:” Миро, добро познајем 

Вашег оца Ђорђу, то је диван човек. Он мисли исто што и ја. 

Створили су Краљевину Југославију 1918 године, та творевина је 

унапред била осуђена на пропаст, ко ће помирити рогове у врећи?”, 

махну руком скоро љутито.. ”Италијански маршал Пјетро Бадољо је 

поднео свој меморандум о сламању Краљевине Југославије, у коме је 

навео: Треба подстицати Хрвате убеђене у своју интелектуалну 

супериорност над Србијом, да створе Велику Хрватску, да зазиру од 
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Срба као хегемониста, у Хрватској ослонац на вернике. Словенци 

имају свој језик и културу, ићи на сепаратизам.''. ”Овај Бадољов 

Меморандум је био окосница политике Италије према Југославији”, 

изнесе свој став Михајло.”  DIVIDER ET IMPERA, тако је овде било 

вековима”, заврши професор Милановић. 

 

Мира се насмеја весело:'' Мог оца су ти, о којима ви говорите 

професоре, прогонили још Аустроугари''. 

 

Господин Михајло саслуша Миру пажљиво, али он све то види на 

другачији начин, на лицу му се оцртавају разум и помирљивост:” 

Политика је ствар интереса,  да смо ми моћни као они, и ми би то исто 

чинили, били би и гори од њих”.  ''Знам ја за те теорије”, поче 

професор Милановић, “јер наводно да они нас не слабе ми би ојачали 

и њих покорили, избили би ратови, настали би милиони жртава, они 

би од нас били покорени, боље да они нас покоре него ли ми њих, итд, 

итд?”.   

 

Застаде, нагло се пропе на прсте:”Али где је ту Бог, вековима нас 

истребљују као стоку?”. 

  

Овај одговор ми није довољно појаснио, али сам понешто ипак 

схватио. Ипак, стално ми се у глави врти једна мисао: сан о 

заједничкој држави Јужних Словена Југославији је ипак одраз 

стварности, право решење, јер они томе вековима теже, сањају да 

браћа живе заједно у једној држави, али то смета појединим великим 

силама, па онда завађају међусобно поједине народе. Да нема 

завађања споља имали би јаку Југославију. Треба да будемо мудри да 

не дозволимо да нас завађају. Сада је Југославија земља братства и 

јединства, изгледа да нам иде набоље?. Совјетски Савез је сада 

објединио све Словене у своје окриље. Ево шансе да се Словени 

уједине, повежу, па и Јужни Словени. Ово што мислим није никакав 

словенски нацизам, то би тек било најгоре, уместо тога нека буде 

словенска солидарност, међусобна испомоћ. Гледам лети на мору 

студенте из германских земаља, Немце, Холанђане, Скандинавце, 

Аустријанце, они су солидарни, лепо се друже, разумеју, ту нема 

шовинизма, него рационална солидарност. Тако оснажени Словени би 

били јак фактор, не само у Европи него у целом свету. 
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12 април 1961 године. Совјетски космонаут Јуриј Гагарин, први 

човек у свемиру. 

 

Претходно је СССР лансирао још један сателит према Венери, 

очекивао сам амерички одговор, јер они тешко подносе совјетску 

предност? Уместо америчког реванша, уследио је совјетски 

победнички контрапотез, предухитрили су Американце-послаше 

првог човека у свемир. 

  

Јуриј Гагарин 

 

Први руски космонаут Гагарин је облетео око земље на космичком 

броду ВОСТОК, полетео је са полигона Бајконур. Београђани су били 

поносни. Негде се чу да је реч “гагара” на руском име неке птице. 

Љуба Аксентијевић се смијуљи лукаво:”  

Хоће Руси да кажу да њихова птица лети у 

космос, да њихове чизме ваљушке ''од  

седам миља'' лете у небо.”   

 

Наставља се трка у космосу између Америке 

и Руса. Ко ће победити ?  

 

''Let‟twist again'' грми Југославијом, рок енд 

рол, ''лези па се ваљај'',  омладина налази у 

томе  заборав од стварности.  

 

Фудбалер Драгослав Шекуларац је 

најпопуларнији човек у земљи, он 

предрибла и надмудри сваког противничког  играча. 

 

Друштво шета штрафтом.  

 

'' Запад ће победити на културу, рок енд рол, феминизам, и на 

сексуалним слободама. Друго је то примењивати тамо, а друго 

овде?.Феминизам је могућ и добар у Америци и на Западу где постоје 

култура, правни систем, посао за жене, заштита породице, цркве и 

државе. А овде код нас од тога нема ништа, жена код нас нема 

стварну слободу, овде постоји само привид слобода за жене, тај 

привид их гура уместо у слободан избор партнера, у неслободу, у 

раскалашност, масовну прикривену проституизацију, слабљење 

истинске љубави, рушење институција брака и породице-све наводно 
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у име модернизације односа међу половима'', то ми је добро познат 

став Деје Вујинића.   

 

''Погледај само колико има абортуса?'', скоро да се дере Света Ћук '', 

јадне девојке и девојчице без довољне контроле породице, 

препуштене улици, родитељи и не сањају шта им раде ћерке. У 

Ђачкој поликлиници кажу да већина ученица губи невиност са 15 до 

17 година. Шта је то сад? Раније су се удавале и рађале децу, сад 

свако са сваким, ко керови на улици. Само им нарасте стомачић, шта 

ће јаднице, нема оца, испарио у виду ластиног репа, ко ће га пронаћи, 

каже нисам ја, него неко други, да га туже, коме, нема ништа од тога, 

тај нема посао, приходе, стан, какав брак, какви  бакрачи, нема друге 

него под нож'' .'' Како ће такве девојчице касније да буду мајке,  да 

заснују породицу, да васпитавају своју децу, ''оде маст у пропаст'', 

очајан је Дуле Стефановић Гламба.  

 

'' Нема бато код Шиптара и Муслимана у Босни, Шиптари не дају 

својим женама да слушају радио и гледају телевизију и стране 

филмове, кажу им: оне будалетине ''Скије'' ( поспрдан назив за Србе, 

напомена аутора) то дозвољавају женама, нама Албанцима није 

сврака мозак попила као њима, чувамо ми своју породицу и свој 

пород, Скије ћемо победити на к... ц''. '' Што неко то не каже 

властодршцима'', пита се Влада Милићевић?  

 

''Као да ће они то да слушају, они мисле да су у свему у праву, да тако 

чинећи модернизују и хуманизују односе међу половима, а чине 

супротно,  ''где мачака нема мишеви коло воде'', не дају политичари 

мудрима да дођу до изражаја, они мисле да су ''посисали сву мудрост 

овога света'', дошла фукара, ''дошли дивљи па отерали питоме'', 

Драган Дмитровић скоро да је запенио од љутине. ''Тачно, Запад са 

феминизацијом у својим државама унапређује и хуманизује положај 

жена, а овде руши брак и породицу, друго је тамо, друго је овде, ''не 

могу се мешати жабе и бабе'',  закључи дискусију Драган, окрете се и 

оде.  

 

Гробаров подскочи, скоро се попе на сто узвикујћи:'' Ко неће брата за 

брата, имаће туђина за господара'', Владика Николај је јасно и гласно 

казао:'' Да се Срби сложе, умноже и  обоже''. 

 

Друштво се полако разиђе. 
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20 април 1961 године. Инвазија на Залив свиња-подршка источних 

земаља. 

Криза у вези са Кубом се заоштрава. Новине су препуне текстова који 

наговештавају све затегнутије односе Истока и Запада, не крије се 

страх  од нуклеарног обрачуна. Ређају се реакције државника из целог 

света, оних из Европе: Конрада Аденауера, Винстона Черчила, Шарла 

Де Гола, Харолда Макмилана, Аверела Харимана-то су фина углађена 

господа лукавих израза лица, они све раде у рукавицама, мудро и без 

журбе, њима се не жури, убеђени су да ће на крају бити победници. 

Рафинираност и мудрост су се удружили, УМ ЦАРУЈЕ, СНАГА 

КЛАДЕ ВАЉА. ''Тиха вода брег рони''. 

'' . 

А наши политичари су ригидне самоуверене бирократе који се држе 

марксизма ''као пијан плота''. Како ће они изаћи на крај са западним 

рафинираним и врло образованим 

политичарима?  

Нове карте на столу су државници 

несврстаних земаља: Насер, 

Сухарто, Нехру, придружује им се 

Тито. 

.  

Никита Хрушчов не може никако да се отресе лоше репутације после 

лупања ципелом у УН.  

Застрашујуће делује строгост и одлучност комунистичких лидера из 

Азије, Мао Цетунга и Хо Ши Мина. Чанг Кај 

Шек је у односу на Републику Кину споредни 

играч. Голда Меир је вероватно најпомињанија 

жена државник на планети. Има врло мудро 

лице, убедљива је и строга, сви је уважавају 
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.  

Мао Це тунг.                     Давид Бен Гурион. 

Давид Бен Гурион је објавио да је Ајхман стрељан.  

Пролеће 1961 године. Почињем да учим. 

  

Јавља ми се јак мотив да студије најзад приводим крају. Студирам ево 

већ шест година, још нисам такорећи ни почео да полажем испите. За 

две године пуним 27 година, онда морам по сили закона у војску. Ако 

до тада завршим студије, служићу војни рок једанаест, ако не, онда 

осамнаест месеци. Правим план, изабирам предмете које ћу да 

спремам. Обрадовах се и добих додатни мотив када сам сазнао од 

Велизара Димитрића да могу полагати испите током целе године 

сваког месеца, чим спремим. То је за мене врло значајно, спремим 

један испит, положим, онда други, и тако редом. 

 

Направих редослед испита које ћу да полажем, онда набавих потребне 

уџбенике и скрипта. Јави ми се по први пут невероватна жеља за 

учењем. Као да добих крила. Почех да учим сваки дан по осам часова. 

Остатак времена шетам и излазим са друговима.  

 

Одлучио сам да први предмет који ћу почети да припремам за испит 

буде Анализа биланса код професора Косте Васиљевића, то је велика 

књига, један од најважнијих предмета на Економском факултету, за 

месец дана је полагање испита. Дакле имам месец дана на 

располагању да припремим овај изузетно значајан испит. Лежем 

раније, мама појачава храну, родитељи се радују насталој промени, 

знају добро да када ја нешто одлучим да ћу то остварити. Свестан сам 

значаја припрема испита из овога предмета, Анализа биланса је врло 

тешка материја, важи за један до најзначајних  и најтежих предмета на 

факултету, ова чињеница је за мене врло важна, јер ако успем да за 
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месец дана спремим и положим овај најтежи испит, добићу ново 

невиђено самопоуздање, мотив да учим, онда ће бити охрабрен у 

намери да сваки месец положим по један испит. 

 

Дође дан испита, изађох пред професора Васиљевића, извлачио сам 

питања сигуран да сам материју научио, погледах их нестрпљиво, био 

сам сретан видевши да знам одговоре на сва три питања. Професор 

Васиљевић ме је слушао са одобравањем и нескривеним симпатијама. 

Уписа ми у индекс оцену 9. Тек тада пресретан  рекох му на брзину и 

скромно, да сам школски друг са његовим сином Ђоком. Он се 

дискретно насмеши. 

 

Одлучујем се да почнем да спремам такође тежак испит из Економике 

и организација, код професора Куколече, добио сам оцену 8.  

 

Сваки месец положим по један испит, ниједном нисам пао на испиту, 

напротив добијам стално високе оцене.  

 

Бескрајно сам охрабрен. Као да се поново рађам. Остварујем 

вишегодишњи сан, да поново будем одликаш, успешан ученик, сада 

студент. Враћа ми се постепено самопоуздање, враћам се мислима у 

основну школу, у ниже разреде гимназије, када сам био најбољи ђак. 

Да ли могу сада бити одличан студент? Повезују  се полако покидане 

нити идентитета. Себи почињем да изгледам као боксер који је био 

дуго такорећи у нокдауну, а онда му изненада дошла прикривена 

снага и победи?. Као да се будим из вишегодишњег сна?. Имам утисак 

као да ме неко са стране посматра са симпатијама како се борим, и да 

ме подржава и храбри. Има тај поверење у моје скривене снаге-зна 

сигурно да ћу на крају бити ПОБЕДНИК!  

 

Ојужило-често ту помисао затекнем у мојим мислима. Мислим 

ојужило у политичком смислу.  

 

Али морам да напоменем да су у овоме моме духовном препороду на 

боље, врло значајан удео имали одласци у Дом совјетске културе и 

дружење са студентима из унутрашњости . Пролазио бих повремено 

поред Саборне цркве, моје уши би тражиле да чују омиљену песму 

која ме је враћала у  рано  детињство, што тамо повремено пева 

црквени хор: СВЕТИ САВА СРПСКА СЛАВА, ПОЈТЕ МУ ПОЈТЕ 

ПЕСМУ И УТРОЈТЕ. 

 

У моме животу настају дубоке промене на боље. 
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Мај 1963 године. Председник Кенеди: САД ће 

крајем ове декаде лансирати човека на Месец. 

 

Моји познаници сматрају да ће то бити СССР.  

 

 

Џон Кенеди. 

 

Јуни 1961 године. Богоје Панајотовић у САД, агент југословенске 

полиције. 

  

Тројка Ратимир- Драго-Јово, је нераздвојна. Они су  страх и трепет на 

местима где се окупља београдска омладина. Ратимир и ја имамо 

одувек колико толико добре односе, повремено врло пријатељске, али 

он уме бити  непредвидљив, уме постати хировит, повремено према 

другима и агресиван. Знајући га,  увек сам се трудио да према њему 

будем смирен, промишљен, изнад свега толерантан. И да га 

избегавам, кад год то могу. 

  

На плажи на Сави између два моста наиђоше сва тројица, високи, 

мшићави, сви су се окретали за поносним атлетама. У пролазу Јово би 

повремено неку девојку на песку дрско штипнуо за задњицу. Овога 

пута сусрет са њима нисам никако могао да избегнем,  јер седоше на 

песак баш поред мене. Гледали су ме сва тројица упитно?  

  

Јово одмах поче:” Знаш, оног нашег човека Богоја Панајотовића, смо 

послали у Америку, као економског емигранта, добио је специјалне 

задатке. Сазнајемо да све иде као подмазано. Не може Америка са 

нама да се носи?”. Драго запева тихо кроз нос, али самоуверено:” 

Америка и Енглеска биће земља пролетерска”. 

  

Недалеко од нас на песку лешкари и сунча се мој добри школски друг 

Петар Адлер, увек ми је био тајанствен, када чу ову песму приближи 

нам се, лукаво се насмеши, рече весело, бодрећи Драгу:” Обори!”. 

Они као по команди просто подивљаше, почеше сва тројица бесно да 

понављају рефрен:” Биће земља пролетерска!”. Пера Адлер постаде 

диригент, они све бесније певају. Рато ме изненада ухвати за лице, 

рукама хоће да ми на силу отвори уста:” Певај и ти”. Не умем да 

певам, али почех да више мрмљам него ли што певам.  
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Јули 1961 године. Кондуктер у колима за спавање. 

  

Радим месец дана у колима за спавање да зарадим за летовање на 

мору. Посао сам по себи није напоран, врло је занимљив, али има 

значајан недостатак- то је исцрпљујуће вишеноћно неспавање. Зато 

сам одлучио да останем на том радном месту само месец дана.  

 

Када бих кренуо у униформи железничара ка укрцавању у воз, 

придружио би ми се у суседној улици Гаврила Принципа комшија, 

такође кондуктер, он је старији, искусан путник возним шинама, 

излази из капије његове зграде у униформи  железничара, ставио 

важно капу на главу, корачајући важно као да је генерал. 

 

Путујем на унутрашњим линијама: Сарајево, Љубљана, Скопље, 

Сплит. Плата је скромна, али је зато бакшиш значајан. Најгалантнији 

су Немци и Италијани. Посао је једноставан и лак, стао бих на улазу у 

вагон кола за спавање и прегледао карте путницима који су улазили, 

мој задатак се састојао у томе да им покажем њихов купе, и лежај, 

када воз крене треба да уђем у сваки купе да прегледам карте и да им 

понудим кафу или пиће, да донесем наруџбину, да их пробудим када 

треба да изађу. 

  

Пред Загребом се разбудио млад Турчин, дође у мој мали купе, жељан 

је разговора са мном, црномањаст је , висок и покрупан, таквих има 

много и код нас? Да ли је он пореклом са Балкана, није баш црн као 

прави Турци, више је као наши људи, могао би бити прави 

Шумадинац?.Заподевао је са мном дугачке свакојаке разговоре на 

енглеском, каже да има пријатељицу у Загребу, иде јој у посету, она је 

удата. Чак ми рече једном победнички како су југословенске жене 

лаке:'' Када год идем колима кроз вашу земљу понеку …. '', овде 

употреби једну непристојну реч, пропраћену гестовима прстију руке.  

 

Одговарам му смирено да му се то тако само чини, ово није Турска, 

ово је Европа, жене су овде савременијих схватања него ли у 

Турској?. Мој аргументован одговор га још више због нечега 

раздражие, поче да се пропиње да би био виши од мене, али не вреди, 

ухвати ме чврсто за мишицу да је опипа, запита ме:”  Бавиш се 

спортом, којим”?. Објасних му.'' Како кондуктер у возу, а бавиш се 

спортом, не личиш на кондуктрера?'', питао ме је. Наш разговор се 

заврши јер воз стаде на жњелезничкој станици, он журно изађе, цело 

време зверајући у помрчину не би ли спазио његову загребачку 

пријатељицу. 
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Воз стиже у Љубљану у преподневним часовима после целе ноћи 

путовања. Кола за спавање сместише на неки заборављени колосек 

зарастао у траву. Почех да намештам уморан од ноћног бдења 

кревете, да стављам чисте пресвлаке. Био сам врло зачуђен, када 

спазих да на мени необјашњив начин се на степеницама вагона  

појави млада плава занимљива жена, очигледно странкиња?.Виче ми 

весело, ходајући уз степенице вагона “Hi“!,  обраћа ми се на 

енглеском као да се знамо од увек. Чини ми се да је Американка?.Али 

ништа не схватам: откуд овде, како ме је нашла, зашто је дошла? И 

поврх свега, како се усуђује да се тако самоуверено без позива пење 

уз степенице и улази у вагон? Да није полицијски провокатор, 

Словенка, има их много таквих плавих Словенки? Она се одмах 

представи, показа пасош, из Сан Диега је из Америке, професор  је 

физичке културе. Каже да је овде њена туристичка група, сада имају 

паузу, она искористила да се прошета. То ме разувери у приличној 

мери. Али је не упитах откуд ви у моме вагону?  

 

Преписка са њом је трајала неколико година. 

 

1 август 1961 године. У Дубровнику са Велизаром Марковићем. 

 

Иако имам новца који сам зарадио летос радећи у колима  за спавање, 

са задовољством сам прихватио понуду управе одмаралишта да радим 

у Студентском одмаралишту у Вили Рашица у Дубровнику на Лападу. 

Мој посао ће се састојати у послуживању хране младима из целог 

света, три пута дневно у одређено време, заузврат ћу имати храну и 

спавање, и нешто џепарца.  

 

За мене је у свему овоме најважније дружење са младима из целог 

света. 

 

Гости су махом студенти и млади из западно европских земаља, било 

их је и из Америке. Сретох неколико група из Пољске, скоро нико 

више из источне Европе, њих прекрива гвоздена завеса. 

 

Миле Банић је колега, студент  економије из Београда, висок и 

мужеван, има као гар црну косу, и зелене очи боје мора. Нарочито се 

свиђа младим Немицама. Миле воли ноћно купање, једну ноћ 

претвореном месечином у дан, смо се купали на стенама, он скочи на 

главу, изађе из воде обливене главу крвљу, био је непажљив, закачио 

главом подводну стену. 



472 

 

Упознао сам пред крај боравка у Дубровнику служећи храну, младу 

плавокосу Аустријанку из Граца, била је са млађим  братом, увече се 

суретосмо на игранци док је црномањасти кошутњави Крста 

Петровић кога Немци прозваше ГЕШТОЈБНИЦ, певао "Are You 

Lonesome Tonight?" . 

 

Кажем младој Аустријанки да сутрадан путујем за Београд возом, 

ускотрачном пругом преко Сарајева. Описах јој како изгледа ово 

необично путовање кроз незаборавне пределе кршовите Херцеговине. 

Врло сам се пријатно изненадио када ме је запитала:'' Сањам такво 

романтично путовање, баш бих волела да упознам Београд?''. Њен 

брат, дечак више него ли младић, нас испрати увече на Дубровачку 

железничку станицу. Воз за Сарајево преко Поповог поља и Игмана  

је препун, о седиштима ни говора, а тешко је наћи и место за стајање 

у ходнику поред прозора. Путници су били прибијени једно уз друго 

као сардине. Она се извуче некако сва разчерупана из сендвича 

људских тела, показујући ми дискретно на једног узнемиреног 

младића, каже да јој се лепио у гужви.  

 

Воз крете узбрдо, некако се створи простор на поду, па неки 

полегаше. Она и ја изађосмо на малу отворену платформу да 

посматрамо тајанствене обрисе херцеговачких планина у топлој 

летњој ноћи. Воз успори, па стаде нечујно пред црвеним сигналом, 

запљусну нас свеж талас планинског ваздуха доносећи потпуну 

тишину и сањиво стругање зрикаваца. Са платформе вагона доле у 

провалији на сабласној месечини су оргијали морски таласи по 

стенама. Ови цврчци овде у Херцеговини, исто цврче као они доле на 

мору.  

 

'' Како је ово необично, истинска евазија, као да смо на другој 

планети?'', рече она задивљено. 

 

У Београду јој нађох стан у Шафариковој улици, код једне старије 

жене. Кад сам је остављао у стану, била је само стара станодавка, која 

ми рече мирно да живи сама.  Ујутру ми семлада Аустријанка повери 

да стара дама има сина студента, који зна добро енглески:'' 

Предложио ми је да ми покаже  Београд, нисам му ни одговорила''. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Are_You_Lonesome_Tonight%3F_(song)
http://en.wikipedia.org/wiki/Are_You_Lonesome_Tonight%3F_(song)
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7 август 1961 године. Совјетски космонаут Герман Титов, други 

човек у свемиру. 

 

Ратимирово друштво иде са флашама у рукама, прослављају нову 

свемирску победу Совјетског Савеза. Спомињу да је совјетском 

космонауту дато име по  Титу. '' Вечито нераскидиво братство '', 

ускликују Кнез Михајловом. 

 

1 септембар 1961 године. У Београду Прва конференција 

несврстаних земаља. 

 

Београд је препун страних гостију, дошли су из двадесет пет земаља, 

присутни су и представници четрдесет антиколонијалних и 

ослободилачких покрета из целога света.  

 

Београдом проструја виц: Све уличне бандере и стубови су обојени из 

зеленог у сиво, да наши цењени гости не помисле да су то стабла 

банана. На крају Бранкове улице испред моста на 

Сави, сазидан је мали споменик посвећен овоме 

значајном скупу. У Алеји великана на Новом  

Београду сви државници добише по једно дрво. 

 

Љуба Аксентијевић ''Жак'', који зна неколико 

страних језика,  је био наименован за личног 

водича непалског краља Махендре. Од тада Љуба 

доби надимак ''Махендра''. 

 

Ових топлих летњих дана упознах два странца Енглеза на 

Калемегдану, били су врло орни да са мном разговарају. Збуњује ми 

њихови самоуверени продорни погледи, понашају се патерналистички, 

један рече:'' Па шта хоћете ви Југословени, овде се лепо живи, 

погледајте како су млади насмејани и сретни?''.  

 

'' У праву сте'', климам главом. Ипак, нису ми јасни њихови 

патерналистички погледи? 

 

1961 година. Милан Пановић имао операцију плућа 

  

Рођак Милан, син тече Добре и тетке Росе  је висок и снажан. Сви смо 

се растужили када смо сазнали да је имао неко обољење на плућима, 

оперисан је. Нада и ја смо га посећивали на Грудном одељењу 

Градске болнице. Милан је лежао блед и потрешен. Нада га је 
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посетила још неколико пута, каже да је он млад и снажан, да ће се 

брзо опоравити. 

 

1961 година. Слободан Томић напустио земљу. 

  

Тетка Мира исприча мами да је Слободан Томић, син кума Бошка 

Томића, отишао за Швајцарску. Отуда се помирио са супругом, која 

му је се придружила у Швајцарској. Спремају се да емигрирају за 

Канаду. У Београду остају отац, мајка, брат Миша и сестра Наташа.  

 

Отац породице Бошко под теретом несрећа бег од сурове стварности 

налази у читању српских народних песама, у Православљу, запада у 

благи верски мистицизам. Упркос свега је имао снаге да се бори за 

друге у сличној ситуацији, обилазио је бројне породице притиснуте 

несрећама, храбрио их и подржавао. Он је првоборац за људска права.  

 

Многи угледни појединци, неки и моћни комунистички политичари 

касније, су били његови ученици, као нпр. Владимир Дедијер, Марко 

Никезић.  Владимир  Дедијер је написао књигу ''Сарајево 1914 '' на 

основу многих сусрета у стану у Молеровој 35 у Београду, где је већ 

тешко оболели  Бошко Томић, Дедијеру казао све што је мислио о 

Гаврилу Принципу. Група његових ученика га је повремено обилазила 

у Молеровој 35, помагала га на скроман начин и његову породицу. 

  

26. септембар 1961 године.Ђорђе Нешковић, борац за људска 

права. 

 

Упознао сам га на Калемегдану на клупи, био је у друштву са Павлом  

Пољанским. Чим је увидео да смо Павле и ја добри пријатељи, одмах 

је се према мени откравио и на моје чудо, ми се потпуно поверио.  

 

Он је плав, поснажан, мајка му је Пољакиња, племићког је порекла, 

није ми било тешко да одмах препознам да је истински интелектуалац. 

То се види из његовог необичног образовања, скромности, честитости 

и поштења. Врло мудар човек. Сазнао сам да је рођен 1921. године. 

Као припадник четничког покрета Драже Михајловића је био хапшен 

од комунистичких власти, робијао  је, а 1952. године је прогнан из 

Београда у Аранђеловац. '' Развели ме од жене, избацили са 

Медицинског факултета, одузели имовину, не дају ми нигде да се 

запослим'',  нема снаге да каже гласно, не може да гласно говори, 

задише се. Или се боји, јер видим да се обрће стално око себе да види 

да неко не прислушкује шта прича?.  
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Све могу да разумем, ја имам поверења у његове речи, али не могу да 

схватим, како могу да га разведу од супруге? Па ваљда то зависи и од 

ње саме? Али нисам хтео ништа да га питам у вези тога. 
 

26 октобар 1961 године. Иво Андрић добио Нобелову награду за 

књижевност. 

  

Новине, радио и телевизија објавише 16. октобра вест која нас све 

обрадова: југословенски писац Иво Андрић добио Нобелову награду за 

књижевност за ову годину.  

 

Цела земља је са неуобичајеном пажњом и узбуђењем пратила на 

телевизији церемонију доделе најзначајнијег овогодишњег светског 

признања које по први пут добија један наш писац.  

 

Сви су једнодушни посматрајући телевизијски пренос доделе награде: 

Иво Андрић нас достојно представља, сви су поносни на овог великог 

човека, свака његова изговорена реч је 

мудра и на свом месту, говори полако 

и неусиљено, самоуверено, али без 

уображености, крајње је скроман и 

једноставан. Из племенитих црта лица 

смиреног постаријег човека који је 

наше горе лист, избија наше урођено 

достојанство. Па он је светски човек, 

образован, био је дуго дипломата, 

живео је у многим европским метрополама, пропутовао је цео свет.  

  

Виђао сам га понекад у пролазу у уличицама које се благо пењу од 

широке и бучне улице Маршала Тита ка Пионирском парку. Он 

станује ту негде у близини, то је његово омиљено шеталиште.  

 

Лако га је препознати још издалека, појавио би се изненада из зелених 

алеја Пионирског парка помало погурен старији човек, корачајући 

полако гледао је  кроз наочаре пажљиво пред себе, као да броји сваки 

свој корак, чинило ми се да прикупља снагу до следеће клупе, да тамо 

утоне у своје мисли, да побегне у свој свет у коме му је најлепше?. 

Увек би био сетан, замишљен и отсутан, као да искорачава из неког 

другог универзума, у који се био одавно повукао због нечега, не 

обазирући се много на људе око себе?   
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Да ли је он то у мислима са неким јунацима његових романа?, увек 

бих се питао када бих га видео утонулог у своје мисли, отсутног, 

избеглом у неки његов унутрашњи свет, тако другачији од данашњег 

Београда?  

 

Пролазници би га препознавали, он би им се као и сваком незнанцу 

који му се обрати, јави кратко, али учтиво и љубазно. Када год би 

било коме благо климнуо главом, насмешио му се скоро невидљиво, 

тек тада се могло видети колико је природно скроман, једноставан и 

ненаметљив, и колико подједнако сваког уважава, од чистача улица и 

просјака, па све до министара?. Можда због његове одсутности и 

сталне замишљености, понеком би заизгледао као помало чудан? Али 

људи њега знају, разумеју га, као таквог су га сви прихватали и 

изузетно поштовали.  

 

Оно што га чини различитим од сличних времешних  добричина са 

којима се многи друже, али их потајно сажаљевају, је што њега 

управо сви изузетно уважавају и поштују. Зато што су у њему 

препознавали необичну људску вредност, изузетно образованог и 

моралног човека, Београђани сви заредом кажу за њега:” Он је 

светски човек!”  

  

Имао је обичај да седи на усамљеној клупи у једној од тих мирних 

уличица што се спуштају од Пионирског парка ка широкој бучној 

централној улици Маршала Тита упиљених очију у тло. (Сада се та 

уличица зове Андрићев венац, у њој је саграђен његов споменик, 

направљен је поток који се спушта низбрдо, тече брзо речица низ 

улицу, поред ње клупе, баш онде где је Иво Андрић често седео 

зурећи испред себе замишљајући да туда теку Дрина и Ћехотиња, 

напомена аутора). 

 

Седео би наслоњен леђима, скоро непокретан као кип, нешто га 

изгледа мучи; наместио би понекад нехајно руком наочаре, наједном 

би се насмешио спокојно сам себи, скоро неприметно, као да је се 

нечега присетио?  

 

Ја сам са Дрине, исто као и велики писац Иво Андрић. То ми 

олакшава да се трудим да проникнем у његову психологију. Можда 

му се баш сада причињава да пред њим низ београдску мало нагнуту 

уличицу зажубори брзак Дрининог рукавца сјактећи на сунцу? Када 

погледа у небо, причини ми се да тражи погледом  дринског 

планинског орла како кружи над Београдом? Онда као да клону, утону 
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опет у сањарење, као да хујање лифта у оближњој згради наједном 

постаде пој хоџе са вишеградске џамије? Гледа реку пролазника што 

тече тротоаром широке улице, отворио широм очи, не може чудом да 

се начуди: иду људи са фесовима и жене у шалварама, журе на џуму у 

вишеградску џамију под брегом?  

  

Сваки писац кроз своја дела говори о себи, познаваоци Иве Андрића 

су нарочито препознавали његове снажне механизми личне 

пројекције. Одвођење дечака отетих од родитеља у јаничарски живот 

у далеки Цариград, зар то не сећа на болни одлазак Андрића у 

туђину? На одлазак ђака отргнутог из родног краја ( он је пустио 

дубоке корене на Дрини, упио у себе њене воде, људске судбине и 

природе ), послаше га на школовање у Загреб, па у далеки Беч, у 

Пољску? Он је тамо стално мислио на гудурасти завичај, није никад 

заборављао хуктави кањон који дави зелену у буковима запенушану 

реку, као гују у процепу, тражио је у тамошњим рекама сличност, али 

нигде не нађе Дринину снагу, силовиту сунчану животну радост и 

виталност  становника необичне земље Босне?.  

 

Поносан, путујући у далеку туђину, док му је се грло стезало и суза 

навирала на детиње очи, засвагда се сам себи зарече: Дрина је једина, 

најлепша, рећи ћу то једног дана целом свету?. Одлука је пала још 

тада! 

Нема човека који као Иво Андрић тако дубоко и одано воли Дрину, 

који зна њену душу и дух људи који живе поред ње. Треба познавати 

људе са ове необичне плаховите реке зеленике, било да су из њених 

горњих, средњих или доњих токова, сви до једнога без разлике, носе 

занавек дубоко у своме срцу записану љубав према Дрини, или те 

љубави можда понекад нису ни свесни, мужевни горштаци се стиде да 

искажу своја осећања 

А он је то казао, окаменио Дрину заувек у повестима. На једном месту 

описује Дрину питомину како запљускује, милује пешчани спруд 

својим осунчаним пенушавим валовима, други пут каже да је Дрина 

сурова и дивља, необична река која безданим вртлозима бесно дуби 

подводне пећине у хридима високих планина.  

Иво Андрић уствари не помишља у својој књизи о ћуприји на овој 

плаховитој реци, да је дрински мост вечит ( он је бивао обрушаван, па 

поново дограђиван), иако то понекад каже или запише. Не, његова 

права порука је да није мост вечит, него  да је Дрина вечита, њу нико 
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не може изместити из овога света, ко год дође ништа јој не може, сви 

ће умрети, Дрина неће!   

Његов роман “На Дрини ћуприја” је споља књига о ћуприји, мосту, а 

уствари у својој бити то је “Роман о Дрини”. Он се стално немушто 

разговара, не само са  пролазним  мостом како то изгледа на први 

поглед, него са оданом невестом Дрином.  

 

Понекад би ову реку видео као нешто обично, свакидашње, као 

пригодан бег у природу из градске вреве и буке, понекад као потрагу 

за миром у нетакнутој природи, да се тако изгуби у зеленилу њених 

топола и јабланова?. Или да седне замишљен на обалу, да у зеленој 

прозирној матици тражи дно, или понеку рибицу,  да смирен 

ослушкује хук валова? 

 

Они би понекад помсли: дакле, ова река која доноси чист дах природе, 

уствари може служити да физички окрепи.  

 

Од такве, за њега у понечему баналне помисли, би се одмах тргнуо 

постиђен и понижен-то би за њега било скрнављење светиње?! Ова 

река је за њега нешто много више од баналне физичке рекреације, она 

је његова духовна инспирација, Дрина је за њега света вода, као што 

је Ганг за Индусе. 

  

Иво Андрић добро познаје историју, њега не понесоше тренуци и 

тренутачна осећања, он није романтични сањар. Њега су време и 

знање, свакојаке животне тегобе прекалили, научили су га да се отме 

временској и емотивној дистанци које толиким људима, не само 

површним, него и оним врло умним, понекад замутише објективно 

виђење стварног живота. Сада је овако, ко зна колико пута кроз 

историју је било овако, или онако, сутра ће бити онако, или 

другачије? Дрина увек на крају увек победи, слегне се бела пена 

валова, зазелени матица која иде својим путем, негде Дрина жури, зна 

она где иде, стићи ће она на свој циљ.  

 

Она је за њега нада, кад му је најтеже њој се окреће, у њеним водама 

тражи бисер савета:“ Колико воде протече Дрином, и колико ће 

протећи…”.  Нека се све само по себи уради, одради, среди, све ће 

доћи на своје место, сваки талас, свака водњика, брзак, матица, 

издубљено корито, шумовите обале, рибе, птице, људи, лешеви?.  

 

Све дође и прође.  И опет све испочетка. 



479 

 

Онда се Дрина иза оних усамљених топола и јабланова опет појави 

сва насмејана, вечито нова, необична, ужурбани вечити путник, као 

новорођена, а тако позната и драга, сија се на сунцу победнички 

вечита.  

  

Зна Андрић наоружан знањем и искуством у дипломатији, у 

деценијским борбама са светским алама, љубоморно он чува своју 

тајну, коју већина смртника незналица не знају. Он дели људе на оне '' 

који знају тајну'', и на оне '' који је не знају''. Он нимало не потцењује 

оне ''који не знају'', он разуме зашто је тако.  

 

Понекад је тужан када сазна да неки хоће да Дрину опашу некаквим 

гвозденим мостовима и челичним бетоном брана, да праве 

хидроцентрале. Хтели би да је скрнаве? Зар они не знају да је Дрина 

неукротива, неухватива, вечита?. Проћи ће и то, издуваће се ти нови 

неимари бетона и челика. 

  

Андрић је истински пијанац Дрине. Дрина је у њему нашла људско 

оличење себе, мртва природна стихија се препозна у живом људском 

бићу, нађе у њему погодно пребивалиште. Он није неупућени 

тривијални провинцијалац као што су многи који кажу:” Ко једном 

дође у ово место и надише се овог ваздуха, напије наше воде, увек ће 

се вратити!” Не, он је велики познавалац природних чари ове планете, 

он је прошао светом, видео све и свашта. Схвати после свега да је 

река Дрина ипак јединствена!.  

 

Иво Андрић дипломата и политичар зна да Дрина није само природна 

лепота, него да је својеврсно политичко, духовно, вековно развође 

земаља ХерцегБосне, Црне Горе, Србије, целог Балкана. Дрина је праг 

Оријента и сутон Европе. Он је поносан на ову необичну реку која је 

за њега колевка Европе, пре свега њен вековни браник, то је место где 

су се изнедравали  дивљи ратови, а када се истутње целим светом, 

вратили би се овде, да се утихну у њиховом самртном ропцу.  

 

Зашто је тако он се пита? Зна он добро зашто је тако? Нека се све 

само од себе смири! 

  

За њега су и људи мостови. Мехмед Паша Соколовић је ЧОВЕК-

МОСТ оријентални витки  ћупријски лук висок до неба, закуцан 

једним краком на Босфору, а другим из небеских облака окомито у 

блеску муње и треску грома силази Дрини код Вишеграда.  
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Иво Андрић је једном као дипломата разговарао са неким ученим 

Турцима, споменуо им је поносан Мехмед Пашу Соколовића, Србина 

који је био догурао до '' првог до султана'', очекујући да ће и они тако 

помислити о овом великом Србину. Уместо тога Турчин му 

одговори:'' Мемет Паша Соклу је био једно време председник владе'', 

хоће да каже као једна личност, као што су код нас били толики 

председници влада?. 

 

Овај мост је писцу жива личност из његове дубоке подсвести, 

настањене незаборављеним тамним босанским махалама и вајатима, 

малоазијским вилајетима, чаршијама и хановима и султановим 

одајама на Босфору. Он зна добро да је јунак његових писања Мехмед 

Паша Соколовић као и он, стално сневао негде дубоко у потаји  родни 

крај и Дрину, видео је Велики  Везир у бескрајној Турској много река, 

и сличну реку Меандер у Анадолији.  

 

Али ни изблиза Дрини, можда му се 

тако само чинило?   

  

Иво Андрић добро зна да се име 

Мехмед Паша Соколовић на турском  

 

Истамбул. 

 

каже Мемет Паша Соклу, зна он 

добро да  је се Мехмед Паша 

Соколовић трудио колико је могао да отуда из Турске помогне на 

неки начин своме родном крају. За њега је он јањичар другачији од 

многих других, није он ''Потурица гори од Турчина'', он је свестан 

својих корена. Немушто је проникнуо мудрац Андрић, да Мехмед 

Паша Соколовић упркос свега, никад није могао да угуши у себи 

звуке гудала, што је толико пута слушао у детињству када застружу 

по струнама гусала јаворових.  

 

Сазнао је Иво Андрић занимљив детаљ из живота Мехмед Паше 

Соколовића: да је се он често будио ноћу обливен хладним знојем, 

јечао је гласно у сну, свашта мрмљајући и на турском, али и на 

српском, који није био никад заборавио, па на Босфору се говори 

српски, причињавао му се у сну промукли глас гуслара који као у 

трансу, екстатично запева промуклим гласом о Косовском боју, како 

Милош Обилић распори цара Мурата “од учкура до бијела грла”. 

Његови чувари су га немо дизали у мекане јастуке, клањајући му се 
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скутима снисходљиво га смиривајући, питао је нијазе дрхтавим 

гласом, престрашен, да му кажу шта прича у сну? Плашио се шта је 

несвестан казао, да га неко не поткаже? Никад не доби јасан одговор.  

  

Није спорно да је Мемет Паша Соклу, како га зваху Турци,  Велики 

“Везир, Први до Султана”, искрено желео да јача Турску. Када је 

турска војска ишла кроз Банат ка Будиму, умре ненадно Султан, 

мудри Мемет Паша Соклу нареди да се направи од воска тело мртвог 

цара, обукоше га у кићану одежду и ставише седећи у отворене кочије 

да војници виде да је жив, да се не обесхрабре.  

 

У исто време растргавало га је потмуло сазнање да је његов славни 

српски народ тиранисан од државе чији је он Први везир. Добро је 

био свестан да су Срби и Турци две расе, две вере. Био је лојалан 

Султану и Турској, али дубоко у његовој подсвести никад није било 

угашено оно што је било заувек усађено малом детету, пре него што 

га отеше од родитеља, и одведоше у далеки Стамбол.   

 

Управо Иво Андрић то добро препознаде, он зна да Мехмед Паша 

Соколовић није просечан, површни потурица , он лако прозре у 

његову душу, у велики дух човека од интегритета, генетски обдареног 

дубоком мисаоношћу и мудрошћу. Те зато и доспе на чело велике 

Турске.  

  

Каква случајност ! Мехмед Паша Соколовић је изгубио живот на исти 

начин као и Цар Мурат на Косову, испред неке џамије му изненеда 

приђе неки мула, да му покорно поданички пољуби руку, нагло се 

саже и распори га јатаганом, као што је Милош Обилић то учинио 

Цару Мурату.  

  

Иво Андрић схвати када се отисну у свет да га је његова судбина 

предодредила да буде МОСТ, ЧОВЕК  СПОНЕ  ЕВРОПЕ И 

БАЛКАНА, као што је био и Мехмед Паша Соколовић, МОСТ између 

Турске и Босне. Није мост само на Дрини ћуприја, уствари Дрина је 

тај највећи МОСТ, везивно ткиво срца Балканског полуострва, од 

Црне Горе до ушћа у Саву код Шапца у Србији, низ њу су ишле 

динарске сеобе да пуне испразнелу и снемоћалу Србију. Дрина везује 

Православце, Мухамеданце и Католике. Није џаба Андрић казао:” Ни 

сличнијих народа, ни веће мржње?!”  

 

Није тешко прочитати између редова, да Иво Андрић исто тако носи 

овај етнички дуалитет, он га познаје, његов отац је Хрват, мајка 
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Српкиња, која га је  одгајили уз гусле и митове о српским јунацима. 

Зар сам Иво Андрић коме је живот подарио такву необичну судбину 

еминентног интелектуалца од оца Хрвата и мајке Српкиње, који је 

живео у Босни раздиран између источњачког азијатског наслеђа и 

Европе, није био као такав предоређен да  буде мост између Босне и 

Аустрије, Загреба, Пољске,  између Истока и Запада, Балкана и 

Европе, Православља, Католицизма и Ислама, Срба и Хрвата, касније 

Старог краљевског адета и Комунизма ?  

  

Иако је Мехмед Паша волео свој родни крај и своје људе, он  није 

могао да им помогне, Србима је тада била неумитно уписано 

вишевековно ропство. Мехмед Паша Соколовић болно подсети 

понекад Иву Андрића на сурову природу власти: хтео би да помогне 

својим људима, можда и многим другим потлаченим (а турска 

царевина је била сурова и дивља). Ако би тако нешто покушао, тиме 

би угрозио лични положај, или голи опстанак?  

 

Да ли је Мехмед Паша био у затртим мислима неодмерен у 

патриотским осећањима, иако потиснутим дубоко у подсвест, али 

увек врло живим? Или је био опортуниста, коме је била дража лична и 

турска  политичка моћ, од интереса својих земљака? На крају, да ли је 

стварно могао било шта да учини за Србе? 

  

Савест Иве Андрића нема мира, он не заборавља да је био власт, увек 

је био близу власти, и у Краљевини Југославији, а у Титовој 

Југославији Иво Андрић 1955. године постао члан Партије. Натерали 

га, није имао куда, изгледа да је морао  да прихвати? Из његове 

биографије се сазнаје да је радио у Краљевини Југославији једно 

време у Министарству унутрашњих послова.  Значи увек био близак 

власти.  

 

Иво Андрић добро зна шта је власт? 

 

Да ли је он критички настројен интелектуалац, или послушни 

званичник? Откуд нека врста конформизма код Иве Андрића? Да ли 

власт утиче чак и на таквог необичног човека! Његова мисао” ДАНАС 

СУ СМУТНА ВРЕМЕНА КАДА БУДАЛЕ ГОВОРЕ ИСТИНУ, 

ПАМЕТНИ ЋУТЕ А ФУКАРА СЕ БОГАТИ”, помало 

онерасположује. Интелектуалац треба да говори истину, ане да ћути!  

 

Па на Западу цене интелектуалце који говоре истину. Да ли је 

Андрићево писање књига које не представљају било какву и било 
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коме политичку опасност, уствари бег од сурове стварности, немоћ 

пред отпором, бекство у заборав, у фикцију, да ли је то источњачко 

мирење са судбином? Да ли је за њега писање ларпурлартистичка 

врста забаве, релаксација, или духовно избављење. На крају можемо 

се запитати: да ли је то ипак некакав ангажман, какав такав, да се 

друштво поправи?  

  

Да он можда не сматра да је политичка борба против несавршености 

људског друштва јалово исправљање његове Богиње ''Криве'' Дрине, 

донкихотска борба са ветрењачама, губљење времена и енергије? 

Можда мисли да може потпомоћи свеопште добро у овим тешким 

временима враћајући се као писац у прошлост, тако трагајући за 

скривеном енигмом избављења? Нека се све само по себи среди! 

Оставимо прсту судбине, или неких нама непознатих и невидљивих 

сила да саме све доведу на своје место? Или једноставно, писање је 

можда за њега овоземаљско задовољство, естетска потреба, уместо 

чарања у осињак, од чега се могу имати  велике неприлике, а мало 

користи? Можда га необична смрт Мехмед Паше Соколовића нагони 

да размишља о природи власти, моћи или немоћи појединца да јој се 

супротставља, о судбини, о усуду?  

 

Или он стално медитира о неумитности и трагичности закона Силе и 

Моћи? Сила не пита. Кога је митити, није га љутити. 

  

Да ли је Иво Андрић, како би психолози казали : неприлагођен на 

живот овде у Београду, или било где, сем на Дрини?. Он је физички у 

Београду, али изгледа као да је залутао из неког другог далеког 

простора и времена?. Не прихвата Београд! Зашто он одбија Београд? 

Стално сања, стално чезне за ранијим стаништима.  Изгледа да жали 

за прошлим временима?  

 

Али за утеху, он је сведок да се прошлост понавља, само у 

различитим облицима. 

 

Иво Андрић је не само генијалан писац, него је и политичар, 

историчар, филозоф и етнолог, он је и оријенталиста, али пре свега и 

највише балканиста. Никад не суди, него увек просуђује. Он је 

суптилни познавалац најтананијих трептаја душе људи са ових 

простора, било да су то Православци, Мухамеданци или Католици.  
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Он схвата балканизацију, објашњава је и предлаже разрешења. Да би 

предупредили лоше исходе, вратимо се проучавању прошлости да 

нађемо кључ за скривену слагалицу?.  

 

То је оно што нам највише треба!  

 

Или нам можда источњачки, фаталистички поручује пишући својим 

пером нагнут над радним столом: Колико је воде Дрином прошло, и 

колико ће још проћи? Да ли нам то он саветује мудро: ОКАНИТЕ СЕ 

ЋОРАВА ПОСЛА, БАТАЛИТЕ СВЕ, СВЕ ЋЕ СЕ СРЕДИТИ САМО 

ОД СЕБЕ, СВЕ ЋЕ ДОЋИ НА СВОЈЕ МЕСТО!  

  

А да ли ми можемо узети судбину у своје руке? Где је наша 

одговорност?  

  

30 октобар 1961 године.  

 

''Совјетски Савез не звецка оружјем, него дрма планетом са 

хидрогенском бомбом'', рече данас Света Ћук док смо се шетали 

Калемегданом, коментаришући пробну експлозију совјетске 

хидрогенске бомбе на Новој Земљи. 

 

25 децембар 1961 год. Пред моје прво путовање у иностранство. 

 

Старији  брат Бора, био-хемичар, који  живи у Бриселу, Белгија, са 

својом супругом Белгијанком, професором гимназије и сином, већ 

више од четири године ме позива да дођем у посету. Нисмо се видели 

ниједном за ово време. Посета треба да буде у априлу, и да потраје 

две до три недеље. Он ће послати новац за пут.  

 

Овај позив ме је истински обрадовао, Дана захтева од мене да тамо 

останем,  да тражим политички азил, а онда би и она тамо дошла. 

Објаснио сам јој да је то засада немогуће, прво да завршим студије. 

 

Децембар 1961 године. Источни Берлин жели да се потпуно 

изолује од Западног, најављен је почетак изградње Берлинског 

зида.  

 

Запад изгледа као да попушта, све више бивших колонија се ослобађа 

колонијалног јарма, барем ми се тако чини. Чујем понегде  коментаре, 

да је то само формално, на папиру, а да у пракси тамо и даље кључне 
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полуге власти држе у рукама верни сарадници великих европских 

држава бивших колонијалних  сила. 

 

Али изгледа да није тако у југоисточној Азији, близу су Кина и 

Северна Кореја, а и СССР није далеко, док су европске колонијалне 

државе врло удаљене. Нарочито велику забринутост је изазвао 

званичан почетак рата у Вијетнаму.  

 

6 јануар 1962 године. Југославија без слободе путовања. 

  

Још увек се не може потпуно слободно путовати ван земље. Али 

ограничења ни издалека нису строга као у Источној Европи, или 

поготову у СССР-у. Охрабрујуће делује доношење новог Закон о 

амнестији, којим су  позивани наши људи ван земље да се могу 

слободно вратити, под условом да се нису огрешили о југословенске 

законе . 

 

Медији грме да се земља демократизује, најављују се олакшице свим 

грађанима за путовање ван земље.  

 

'' Па добро, они признају да се земља демократизује, значи да признају 

да досада није била демократска, а овамо стално грме да смо узор 

демократије у свету?'', каже ми Никола Пољански. ''Тачно, вероватно 

да постоје неки више разлози, зашто је тако'', одговорих му кратко, 

али не желим да даље распредам ову сложену  тему. 

  

У Министарству унутрашњих послова у Бранковој улици, висок 

светлосмеђ крупан млађи човек, очигледно по нагласку препознах да 

је Далматинац, али не онај романтични медитеранац, овај је људина -

као да је медитерански Ликота, смешио ми је се пријатељски, каже да 

ћу сигурно добити пасош, само да донесем писмени позив брата.  

 

Изашао сам из зграде весео, са искреним поверењем у нашу власт. 

  

Када ми уручи пасош, овај важни широко насмејани званичник, ми се 

приближи:"  Понеси једну свеску, и у њу убележи све што те буду 

тамо питали, што год будеш разговарао, ама баш све, и са сваким?". 

Гледао је у мене задовољно, скоро поносно, назирао сам да код њега 

због нечега инспиришем поверење. Учинило ми се да су то рутинске 

речи, они тако кажу сваком младом човеку коме дају пасош, реда 

ради? Можда ће неки млади авантуристи то прихватити? 
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Нисам изричито рекао да хоћу, али сам учтивим  осмехом показао 

уважавање за то што он говори. 

  

Ово ће бити моје прво путовање ван земље, први сусрет са Западом. 

Али ја сам већ подоста сазнао о Западу. И то,  из дружења са младима 

и студентима за време летњих месеци у студентским камповима на 

Јадрану, где сам био лети запослен, из дописивања, филмова, са 

телевизије, из безброј прочитаних књига  још из најранијих година 

мога живота.  

 

Западна култура продире све снажније у нашу средину сваким даном. 

То се види на сваком кораку. Југославија је најотворенија 

социјалистичка држава. Сусрећући се са на мору са младима из целога 

света, схватио сам у једној врсти илуминације, да сам ја од детињсва 

формиран као Европејац. И то захваљујући читању књига, предањима 

идеала рада, поштења, испомоћи, честитости, рационалности, 

упорности, свештеничкој традицији по линији мајке, митовима 

јунаштва и патриотизма.   

 

Балкан је колевка европске цивилизације. 

  

Збуњујући је овдашњи вечити дуалитет између Истока и Запада, наш 

однос према Совјетском  Савезу и Америци?. Овде постоји про-

западни тренд , али  и про-совјетски, који је нарочито заступљен међу 

официрима ЈНА и Црногорцима, више међу Србима, него ли код 

других народа Југославије.  

 

Словенофилство је прилично присутно широм земље, али пре свега 

међу левичарским интелектуалцима. Томе су нас учили у школи, да су 

стари Словени живели у њиховој постојбини иза Карпата, били су 

плави, високи, лукави, пуштали би непријатеље да уђу на њихову 

територију, пре  тога би се загњурили у баре са трскама у устима, и 

онда их изненада иза леђа нападали и поражавали збуњене и 

престрашене.  

 

Већина људи уопште таквим размишљањима није била преокупирана, 

нити су они поузданије знали да смо ми и Руси толико слични, о томе 

уопште нису ни размишљали?. На пример, за већину становника из 

родног краја су за њих били врло другачији од њих Срби из оближњег 

Срема? А шта тек да мисле о Русима? Ко су Руси? Већина то не зна, 

не интересује их. Али је неко подстакнуо словенофилство шире у 
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народу. Ко? Зашто? Да ли ми треба да тежимо Западној , или 

Источној Европи?  

 

Ми треба да волимо наше Словене, али пре свега да се бавимо нашим 

интересима.  

  

Кенеди и Хрушчев  размењују ноте у вези трке у наоружању. Тито је 

честитао Кенедију у вези пројекта слања космонаута у свемир. 

Југословенски државници критикују одбијање Савета ОУН да прими 

Кубу у ОУН, залажу  се за права несврстаних .  

 

Београдским улицама су изненада почели да шетају црнопути 

афрички студенти.  Са једним од њих високим и стаситим, Теразијама 

се шетала висока заносна црнка. Зачу се иза ње:" Курво, идеш са 

црнцем!". 

  

12 јануар 1962 године. Ратимир Оклобџија у вези мога путовања у 

Белгију. 

  

“Слушај ти бре, путујеш у Белгију, поштуј ову земљу што ти даје 

пасош, а многима другима не да, да јој љубиш скуте, немој да је 

обрукаш?.”, виче ми из даљине Ратимир док паркира нову сјактећу 

веспу, тачно испред  циркуса ''Адрија'' код Карађорђевог парка. 

 

Са њим је његова девојка Вишња. Једва чујем његове речи од бучних 

тонова циркуског оркестра. Зачу се снажна рика циркуских лавова. 

Сиђоше њих двоје важно са веспе, ухвати га поносно под руку 

вижљаста  Вишња, спуста  сукњу испод колена, гледа у њега 

задивљено. Ратимир је само важно приби уз себе:”  Ама ти 

фићфирићи капиталисти, Шиптари, тамо у Европи , стално им нешто 

фали. Најгори су Белгијанци и Швајцарци”, кочопери се, прави  се 

важан пред својом девојком. 

 

Знам од раније да Ратимир и његове колеге, Шиптарима називају све 

оне из Западне Европе, укључујући и Американце. Тиме су хтели да 

покажу над њима презир и супериорност. Сав важан ме муну благо 

песницом у мишицу:” Буди за сат у Хотелу ''Гранд'' у Кнез 

Михајловој, имам да ти саопштим нешто важно у вези  твога пута у 

Белгију”. 

  

Одох пешке до ''Гранда'', тамо преко пута Америчке читаониоце, он 

дође у  тачно заказано време. Носећи торбицу преко рамена, у ходу је 
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нестрпљиво вадио нека документа, пролазници би га погледали 

помало зачуђено. ” Треба да знаш да је Белгија легло фашистичке 

емиграције, тамо ти има не само четника, усташа, љотићеваца, 

недићеваца, него и балиста, Шиптара, Брисел је препун Шиптарије”, 

гледао ме је право у очи Рато. Поче да разастире папире по столу:”  

Ми не смемо њих држати ван контроле, напротив, ми их надзоравамо. 

Види ове податке, крајем рата се на Западу затекло 250.000 

Југословена, ратних заробљеника, сарадника окупатора и њихових 

породица, четника, недићеваца, љотићеваца, усташа. Они су 

разједињени, али им је свима исти циљ: да сруше нашу државу” . 

  

Гледам га неодређено, то ме не интересује, али то нећу да му кажем. “ 

Слушај ти бре “, поче он опет важно, ” ево ти овај билтен, проучи га, 

памет  у главу, све што чујеш да ми кажеш када се вратиш”.  

 

Узех неколико страна куцаних на писаћој машини, гледам, све сами 

подаци о разним емигрантским организацијама. Видим да се спрема 

да ми нешто још каже:” Знаш ли ти да су на нашег Тита  покушали да 

се  баце љагом за време његове посете САД  1960. године?”.   

 

Поче да ми шапће право у уши, заголица ме ваздух:” Ко су они бре, 

све сами физикалци гастарбајтери, знаш ли ти да је Тита 1960 године 

примио и дао му  све почасти, лично Двајт Ајзенхауер, председник 

САД.  Ми их контролишемо тамо, још 1955 године смо киднаповали 

четничког брадоњу Синишу Оцокољића-Пазарца и убили га у 

Аустрији”. Погледа ме овога пута врло значајно, израз његовог лица 

је одавао језиве тајне, скоро је засиктао:” Политика је велика курва, 

води се велика игра, Американци нас помажу и капом и шаком, да 

будемо уз њих против Совјетског Савеза, да Рује не изађу на 

Јадранско топло море”. Продрма ме руком по рамену, очи му 

зачкиљише лукаво, просто се смањише:” Као да смо ми сисали 

весло!”  

 

Знам добро да је Ратимир убеђени Русофил и Словенофил. Како то, 

симпатије за СССР, а овамо подршка Запада? Није ми јасно како је 

наша полиција успела да киднапује тога четника у Аустрији? Знам 

добро колико су западне државе моћне и колико су њихове полиције 

изузетно организоване. 

  

Увек ми се јавља иста помисао: какви су то бранитељи Нације, Расе, 

Вере, Словенства? А овамо Ратимир, Драго и њихово друштво су све 

саме силеџије, некултурно се понашају, неки од његових другова су 
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истински хулигани? Нешто ту није у реду? Како их не приведу правди 

и не спрече да се тако примитивно понашају? Каква је то полиција 

чији сарадници тако нешто јавно чине? Зар да се друже са 

криминалцима? 

  

При растанку му обећах да ћу све проучити, захвалих се на подршци 

да добијем пасош. Али за политику немам ама баш  нимало интереса. 

Питам се стално: шта ја ту могу учинити, то је све ван мојих домета. 

Али му ова моја размишљања не саопштих. 

  

Знам одавно да је Ратимир уствари мекушац и кукавица, испод 

спољне фасаде осионог силеџије се уствари укривала његова права 

природа неодрасле особе,  то одавно све више увиђам. Једном испред 

биоскопа ''Браћа Стаменковић''  му приђе један  Карабурмац, познати 

силеџија, набијен, мрачан, заврну му руку као неком повећем детету. 

Рата само поче да узмиче, говорио му је помирљиво: 

” Буразеру олади, ако нешто треба извињавам ти се”. Ж 

 

А овамо, када је пред незаштићеним он постаје суров и немилосрдан. 

 

Ратимира је тукао отац, није имао ослонац ни поверење у мајку, 

схватио сам временом да је према слабијим физички био груб, суров, 

али немилосрдан. А према јакима снисходљив и послушан. Имао је 

обичај да певуши: ''Бос је Бог, онај испод мене је роб''. 

 

Јануар 1962 године. Велика побуна у Алжиру против француске 

колонијалне власти. 

 

Не бих рекао да бившим колонијама и даље владају некадашње 

колонијалне државе? Доказ у потпору ове моје тезе су велики немири 

у Алжиру, тамо се дешава велика побуна против француске 

колонијалне власти.  

 

24 фебруар  1962 године. Догађања  

  

У  биоскоп "Балкан" смо данас Дана и ја  ушли  без карте, Дана је 

врло брзо научила како да се прошверцује без карте, чак ме и 

престиже, користи своју привлачност, док се укрива међу 

посетиоцима који држе у рукама улазнице, смешила је се заводљиво 

момку који је цепао карте на улазу. Данас се даје  филм "НОЋ",  у 

главним улогама су Жана Моро и Марчело Мастројани. Прво поче 

журнал, као и увек салом одјекну позната борбена комунистичка 
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мелодија, која је врло лепа и буди као и обично врло оптимистичка  

осећања,  изазива радост и веселост. Улазе у редове  гледаоци, седају 

енергично, само шкрипе седишта. Спикер саопштава да су наши 

радио апарати врло цењени  на тржиштима Африке, да наши планери 

раде Петогодишњи план за Етиопију, Коча Поповић је срео Нехруа, 

Сукарна и Насера. ФНР Југославија  заступа интересе Несврстаних, 

залаже се за деколонизацију и против расизма, за поштовање људских 

права и против блокова, за мир и мирољубиву коегзистенцију. Тито је 

политичар коме се сви диве и Исток и Запад, примио је  амбасадоре 

Несврстаних на Дедињу. Одјеку хармоника заносно и меланхолично, 

херојски се разли по сали песма "Што то хучи Сутјеска”. 

 

Какве везе има ова песма са Несврстанима?  

  

Запад хвали Тита. Београд се убрзано индустријски развија, граде се 

станови, отварају масовно нова радна места, граде водоводи, нове 

аутобуске линије. Очекује се милион страних туриста следећег лета. 

"Југославије ће ускоро бити туристичка велесила", каже спикер. А 

наши спортисти нижу запажене резултате: Мирослав Церар, шахисти, 

фудбалери. Боби Фишер води на турниру у Порторожу. 

  

Приближава се велика радост: одлазим у посету Белгији. Док 

излазимо из биоскопске сале груну глас Адриана Ћелентана  ''24.000 

Baci''.. 

 

Сретан сам. Излазим после представе пун елана, снаге, ово друштво је 

добро, живимо лепо, сретни смо.  

 

Ојужило, опет мислим док идем уздигнуте главе. 

 

Дана обожава совјетске филмове, иде са мном повремено у Дом 

совјетске културе, мада се повремено совјетски филмови дају у 

биоскопским  салама у граду. Гледали смо у Јадрану совјетски филм 

редитеља Сергеја Бондарчука ЖДРАЛОВИ ЛЕТЕ, и још један филм 

Григорија Чухраја. 

 

Сретох у Кнез Михајловој улици професора Милановића, овога пута 

је био сам, негде је журио, усхићен му износим податке о огромном 

напретку наше земље, о индустријализацији, зидању станова, 

запошљавању. Он ме сво време загледа искоса испитивачки:'' Има 

помака, то је тачно, али они претерују, лажу, да заведу народ. Нико не 

зна нити каже тачно стање?. Невидљива рука вара државнике и народ 
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Југославије, сада тече ''мед и млеко'',  да тако народу омиле ову власт, 

да сви заједно прогутамо удицу, Запад даје кредите који замазују 

негативне трендове, промашаји неће бити препознати и регистровани,  

узеће маха. А после ће све бити касно''. 

 

Фебруар 1962 године. Несрећа у руднику Бановићи 

  

Тетка Мира, сестра  мајке, је у посети код нас, читамо сви заједно 

Политику,  десила се велика несрећа у руднику Бановићи, има 52 

мртва. Београд захватила епидемија грипа, новине пишу о 

клизавицама , има и прилично повреда на поледици.  

 

Није ми јасно како толики падови на клизавици?. Па то је истинска 

епидемија?. У праву је госпођа Хребељановић, треба пазити на 

клизавици, чим се због мраза појави сузење очију, то је знак да је  враг 

однео шалу. 

  

Али у новинама прочитам понеку ретку вест о корупцији и 

проневерама. Сазнајем да је  у прошлој години  бироима за притужбе 

и жалбе жалило 90.000 грађана, то ме јако зачуди. Много-помислих?!  

Како се усуђују? Зар се не плаше да то раде? Па то су неки просјаци, 

неспособњаковићи, кукумавче, други им криви?  

 

Показах тетки Мири овај текст о несретним жалиоцима:" Никад  

овако лепо нисмо живели, добре плате, јој болан  идемо на море, нико 

нас не дира, дивота, што би се жалили, ама то су они што су мало..” 

показа прстом на чело , ” то су болан они ћалови што хоће да 

исправљају криве Дрине."  

  

Радио свира, чу се Ђорђе Марјановић како горопадно узвикује 

"Романа, Романа!". Онда собу испуни сетни глас Оливере Марковић о 

тројци која јури кроз снежну степу. На крају се зачу весела мелодија 

"Деца Пиреја", и као тачка на крају реска америчка песма"16 tones''.  

 

Радио игра врло значајну улогу у моме животу, повезује ме са светом, 

чујем све познате  мелодије, чим дођем кући укључим радио. 

 

Професор Милановић и његов млађи колега Михајло су и данас као и 

обично заједно. Шетају штрафтом достојанствено као усамљени 

витезови, понекад ми се причине да држе невидљива копља, увек 

запазим да су због нечега тужни и забринути. Није ми јасно зашто? 

Када год би ме видели, они се насмеју, разведре им се лица. Ако 
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идемо у истом правцу, придружим им се, станем са леве стране, ако 

иду у супротном правцу, окренем на лево круг, пођем са њима. Тако 

учиних и данас.  

 

Професор Милановић као и обично прича о политици:” Сада живимо 

боље, али то је само привид. Дају нам кредите, за то време негативне 

одлуке и политике узеше маха. А онда када све то узме маха, укинуће 

нам кредите, оставиће нас на цедилу, мораћемо им враћати дугове, све 

ће се срушити.”, понавља своју причу коју одавно слушам. 

  

 “Ама хајде молим те, шта ће нама Самоуправљање, Несврстаност, 

реформе, па то је све погрешно усмеравање, замајавање, све ћемо то 

скупо платити?”, скоро завапи професор Милановић. Онда додаде 

љутито:” Био сам у Истамбулу, у центру града на Капали чаршији 

измет паса, срамота.” 

  

Утом бахну Ратимир Оклобџија, само важно климну главом, и одјури 

улицом као опарен окрећући сваки час главу лево десно. Михајло 

рече хладно:” Знам тога, ради за полицију, данас свако жели да буде 

Шерлок Холмс, али неретко изабирају погрешне, уместо стручних 

патриота, које какве протуве и криминалце”. 

 

 ”Јесте, док сам био у Торонту, дошла у југословенско трговинско 

представништво лепа Јаница, она ишла лево-десно, врцка својом 

сукњицом, прикупља податке о нашим људима у емиграцији, у 

Америци, Канади . Вајни  обавештајац Тајне полиције СФР 

Југославије. Шта то би са њом? Нашли јој брзо слабу слабу тачку, њој 

подметну једног лепог имућног Арапина, утроњала се сва, све тајне 

издала, ето ти какви су овдашњи тајни агенти”,  рашири руке комично 

Михајло. 

 

Али, ипак, познајем сарадника полиције који су врло стручни и 

мудри.  

 

 Mарт 1962 године. Јаков Гробаров цепа војничку капу пред 

Хотелом ''Москва''. 

  

Јаков Гробаров изађе из Парка испод Хотела ''Москва'', зачудих се, 

корача несигурно, скоро да се тетура у сивој војничкој униформи. 

Служи војни рок, зачудих се, зар су и њега позвали на служење војног 

рока. Зар није ослобођен војне службе? Тетура се, као и обично пијан. 

Збуњени пролазници се питају  у пролазу: какав ли је ово војник?. 
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Онда он стаде уза зид, скиде војничку капу, и поче да је цепа, баци је 

љутито на земљу.  

 

Пролазници почеше да се уклањају преплашени. 

 

Нигде милиције, ниједног агента?. 

 

Јаков оде гегајући се победнички ка Хотелу ''Балкан''. 

  

20 март 1962 године. Сусрет са Љубишом Благојевићем 

  

Љубиша је мој друг са Економског факултета, сећам га се још из 

Земуна 1951. године, сретали смо се на  београдским студентским 

игранкама, он је висок и мужеван младић. Делује  мудро и разумно. 

Његова мајка је пореклом наша Немица, његов отац је из породице 

генерала бивше Краљевине Југославије. Љубиша спомиње 

Француску, Париз, Сорбону, колико схватам он на Сорбони спрема 

докторат, или се припрема за то.  

 

Отишли смо у биоскоп 20.Октобар, давао је се мој омиљени филм 

Црвени гусар, у главној улози је Берт Ланкастер. Љубиша воли 

француске филмове, природно-он је француски студент. Поверио ми 

се да обожава Јула Бринера, Тонија Кертиса, Кирка Дагласа, Берта 

Ланкастера, Роберта Мичама, Ким Новак и Џона Вејна.  

  

22. март 1962. године. У засеоку Крсмановића све мање 

Крсмановића. 

 

Узовнички засеок Крсмановићи који је раније врвео од чељади, деце и 

младих, сада се проредио на пар домаћинстава. Сво село Узовница се 

проређује, сви хрле у велике градове. 

 

23 март 1962 године. Савети Јована Гуцића 

  

Узнемирени и увек забринути Јоца ( Јован Гуцић) ми приђе на 

штрафти:” Чуо сам да путујеш у Белгију, море остани тамо, шта ћеш 

овде?”.  Исприча ми како су његовог ујака држали почетком 1950-их 

неколико година на робији, само зато што је казао да је Унрин сир 

укусан. Прогласили га да је симпатизер Запада. ”Умре човек 1956 

године на робији од туберкулозе бубрега, уништише га”. 
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24 март 1962 године. Павле Пољански осуђен због вербалног 

деликта. 

  

Павле иде редовно на предавања на Коларчевом универзитету, то му 

је забава, а у салама где се држе предавања је топло, иде на предавања 

да се тамо згреје, он у стану нема грејања, полупани су прозори. 

Сретох га испред Народног позоришта на путу Васином улицом за 

Коларчев универзитет. Ћути, вуче ногу за ногом  уморно. Као и увек 

крајње је снужден. ''Не знам шта ми је са децом'', рече кратко. ” 

Осудили ме у Смедеревској Паланци што сам читао књигу Милована 

Ђиласа, намонтирали бољшевици, зато што сам Бели Рус, сад ће опет 

бољшевици овде да владају?”, каже тужно умртвљеним гласом.  

 

Какви бољшевици овде, запитах се. Али се одмах сетих да их има у 

појединим сферама власти, например  ето Ратимир Оклобџија. 

 

 25 март 1962 године. Данило Крстајић:” Тито и његова камарила 

су размажена деца Запада” 

 Данас нам је у посети Милић Јовин, драги блиски рођак,  нераздвојни 

друг из детињства, толико драгих успомена нас везује, он често 

спомиње изградњу Хидроцентрале на Перућцу код Бајине Баште. 

Гледајући га стичем утисак да све више подсећа на великог борца 

против неправди, земљака Велизара Димитрића, као и он  је огорчен. 

Док се стално  жали на неправде и оптужује директоре његовог 

грађевинског предузећа за неправилности и пропусте, Милићу се чело 

збора, он истински побледе, поче да личи на неког превремено 

остарелог чикицу, а оно скоро још увек младић?.Родитељи га питају 

како је са здрављем, он ћути забринуто, одмахну руком неодређено. 

Да га орасположим, спомињем му наша дружења на Дрини, подсетих 

га када ме је шофер избацио из камиона у босанско беспуће?. “Ниси 

имао пара да платиш превоз за мене?”. Он се присети, разгали, 

насмејавши се гласно.( том 1). 

 Утом неко зазвони на вратима, оно Данило Крстајић ( том 1), стоји 

пред вратима збуњен, висок и кошчат, плаши се да не смета, ступи 

пред нас погурен и блед. Он је дубоко понижен од власти, згрбио се, 

савио, а раније био људина?. Држи у рукама излизану торбицу, из ње 

вире згужвана документа, види се плав печат на згужваном листу који 

нападно вири. А он то не запажа? Сви устадоше, љубазно са 

поштовањем га поздравише, тата се радује увек када га види, али зна 

да му ништа не може помоћи. Мама изнесе пред њега беле колаче 
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салњаке која она тако зналачки припрема, врло су укусни. Мама скува 

кафу. Понуди га ракијом, он се кратко захвали:” Не хвала, не пијем 

алкохол”.  

Данило стави руке на сто, преврће на столу увеле и смежуране руке, 

виде се набрекле плаве вене споља на шакама, дубоке боре се усекле у 

челу, очи се дубоко увукле у тамне очне дупље, притисла га велика 

невоља, помислих да пати од несанице?. “Знате још 1954 године сам 

поднео захтев за рехабилитацију, још нема никаквог одговора.”, 

проговори тихо. ”Никакво зло нисам учинио, свака нормална држава 

би на основу постојећих докумената извршила моју судску 

рехаблитацију, желим да се дозна истина о злочинима над невиним 

грађанима у овој земљи”, полако дрхтавим рукама извади  документа 

из торбице на сто, разасу по искрајку разне похвале и уверења, виде 

се датуми.  

Његове оштре речи нас плаше, сви ћутимо. Разумем га, али се чудим 

како то сме да говори, а он је врло храбар. Делује ми као Дон Кихот 

који се бори против ветрењача. ” Ко обраћа на њега пажњу, па он је 

старији човек, безопасан је, упетљао се у неки стерилан бескрајан 

посао”, помислих.. 

 Данило спази моју реакцију, тргну се, диже руке у вис,  дрхте му 

прсти:” Вреди се борити. Безброј поштених официра и људи је 

послато у душегупке на Голи оток због Резолуције  Информбироа, 

нико није рехабилитован, зверски су нас мучили, многи су умрли, 

други су обогаљени и оболели, они који су на слободи су прогоњени, 

трпе њихови сродници и деца, њих надозоравају и прате их, сметају 

им у школама, код запошљавања, растурају им породице и бракове, 

кваре младима искрене љубавне везе, не знате ви какве се овде 

прљавштине праве?. Само да се наша земља не може приближити 

Совјетском Савезу”.  

Мама му примиче тањир ” Узмите још колача”, досу му кафу у 

шољицу, понуди чашу воде.  

Данило покушава да се разљути, али је толико изнурен да нема снаге 

ни да се разљути. Само једва изусти:” Мучи ме несаница, шта бих дао 

да могу да се испавам, вјерујте ми кад  видим пса на улици да спава 

слатко, завидим  му”. Данило нас је гледао као професор ђаке:‟‟ Није 

ни сада више као раније, сада мање шаљу у тамнице, али ти живот на 

формалној слободи претворе у затвор, то је слободан затвор, држе те 
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под контролом где год макнеш, пију крв на сламчицу, а ниси у 

затвору. Онда се хвале црнцима по свету, како  у Југославији влада 

демократија, како је мали  број политичких затвореника. 

Преваранти.‟‟. 

 ''Али ипак је лакше бити шиканиран на слободи, него ли бити на 

робији?'' запитах Данила. Он ме погледа као професор ђака:'' На први 

поглед је лакше, у праву си, али на крају крајева се своди на исто, 

иако су на формалној слободи,  људи се злопате и копне. Кад си у 

затвору, барем је све јасно, затвореник си, а овако на слободи је 

мутљаг , званично си на слободи, а овамо страдаш''. 

Гледам га радознало, не разумем довољно:” Па сада наша земља има 

добре односе са СССР-ом, видите руске песме опет, филмови, 

делегације, идем повремено у Руски дом, чујем поједине моћнике, или 

познанике, који у приватним разговорима кажу  да је веза између две 

земље врло јака, иако није званична". Сетих се Ратимира Оклобџије и 

Драге, рекох му да они отворено кажу да имају везу са совјетским 

подземљем и агентима? 

На ове моје речи Данило се тргну љутит, скоро се пропе:” Ама јес, 

Тито и његова камарила су деценијама размажена и добро 

финансирана деца Запада, којима је све било дозвољено да се не врате 

под утицај СССР-а, али  има нејасних ствари, изгледа да је Запад још 

за време рата тајно навијао за Тита”.  

Застаде, примаче шољицу кафе устима, отпи, грца, скупи снагу да 

опет проговори, рече још јаче, док му руке дрхте, усне му поплавише, 

глас утиша:”  Ама такве приче о данашњим везама са СССР-ом 

проносе незналице, или плаћени издајници, да унесу смутњу. У 

мутном се лови. Запад овде ствара мутљаг, конфузију, наводно ми смо 

тајно са СССР-м,  да је 1948. година  била трик. А што онда на 

десетина хиљада нас стварних симпатизера и наше породице 

уништавају и даље”.  

Стално ми на очи излазе Ратимир и Драго, па они су русофили, скоро 

отворени, нико их не дира, богати су, моћни,  рекох то Данилу.  Он 

само одмахну руком:” Ама то су шарлатани, најобичнији криминалци, 

њима манипулишу, они мисле да се боре за Словенство,  Братство са 

Русима, а уствари су штеточине, уносе лоше процене, многи зазиру од 

њих, јер мисле да их тајно подржава Коминтерна, а уствари их 
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манипулишу највећи непријатељи Словена и Руса, помоћу њих јачају 

криминал”.  

Милић Јовин је до тада слушао врло пажљиво Данила, али без ћутке, 

без иједне речи. Само што Данило заврши, скоро да му оте реч из 

уста:” Запад од нас тражи покорност, понижава нас, Срби су народ 

који је поносан, има славну историју, нормално је онда што се 

окрећемо браћи Русима, Словенима”. 

Данило га погледа пријатељски, види да Милић растеже када говори 

као и он, да су сличног менталитета, стави му руку на раме као 

најрођенијем:” Ама брале ти си у праву, али шта ту могу нама Руси 

помоћи, то је замајавање, све ми се чини да су и они ко и ми у истом 

сосу, морамо да видимо стварност каква је, а не како би ми желели, 

зато би било најбоље не заносити се Русима, њиховом помоћи, него се 

''уздати у се и своје кљусе''. Али треба трагати за јачањем 

пријатељства са браћом Русима и Словенима”.  

Милић се узврпољи на столици, очигледно је да се није слагао са 

Данилом:” Не бих ја реко да су Руси слаби, они су врло јаки, у 

Совјетском Савезу никад не залази сунце, имају свог човека у 

космосу, имају Црвену Армију, богатство, зашто ми не бисмо требали 

са њима?”.  

Тек сада ми није било јасно о чему се ради? Па како овде прогоне 

присталице Совјетског Савеза, ако овде влада Запад, како то онда да 

је Милован Ђилас још од 1953 године у више наврата био затваран 

под оптужбом да је про-западни политичар, анти-комуниста?'', 

обратих се директно Данилу. 

Отац ме погледа оштро, схватих да је незадовољан што се мешам у 

политички разговор. Ућутах. Али Данило настави:” Ама Ђилас је 

ривал шефа државе,” поче да се осврће преплашено, ” да не кажем 

Тита, уклонио га вођа, а Тито је велики смутљивац, мути воду,  

усмерава народ у погрешном правцу”.  

Има неки писац Михајло Михајлов, нешто је грдио Совјетски савез, 

прете му‟‟, рекох ја. Сви ћуте. Зашто му прете, када су наводно 

против СССР-а? , сам са собом да разговарам. 

Политика је врло сложена, не разумем.   
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Тата скрете разговор на другу тему. Милић ме изненада ухвати за 

руку:” Ајмо да прошетамо”. 

 

На радиу се зачу мелодија: Истанбул, Константииопољ,  одмах видех 

оркестар у „„Индексу‟‟ како свира ову мелодију,  живот је леп, 

помислих. Ја не могу никако утицати на  животе Милића и Данила. 

 

8 до 29 март 1962 године. Зимовање на Шар планини. 

  

Група београдских студената данас путује возом на скијање на 

Брезовицу која се налази на високој планини Шари на Косову, где је 

смештено мало студентско зимовалиште. Радосни и насмејани 

студенти и студенткиње на железничкој станици изгледају сликовито 

и младалачки, док држе скије на раменима, а кофере у рукама. Они 

већ замишљају снежне бокове горостасне  планине, како се беласају 

на сунцу, виде облаке снега и снежне путање које остају иза скија. 

Предосећају како ће им када се врате, физички ојачани и душевно 

освежени, све изгледати необично, прорадиће сокови нових животних 

нада и обећања. Неки од њих замишљају, како ће их преплануле, 

задивљено посматрати уморни и бледи пролазници на улицама 

Београда. 

  

Београдска железничка станица је направљена  још у далеком 19 веку, 

то је свима добро позната она  стара сура зграда запрљаних зидова на 

дну широке Немањине  улице, која се окомито спушта са Трга 

Славија.  

 

Ова зграда није као друге београдске зграде, она је нешто врло 

посебно, она представља нешто изузетно и необично за све 

Београђане, и не само за њих, него и за све оне који су кроз њу 

пролазили приликом пропутовања овим просторима. А то значи не 

само за оне из Србије, него и за намернике из целе Југославије, и 

шире, из земље ружа Бугарске, Грчке, Турске и Азије.  

 

 
Главна железничка станица у Београду. 
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Београдска железничка станица је дубоко усађена у подсвест људи са 

ових простора. Чак се може рећи да смо сви ми из ње на неки начин 

духовно произашли. Она је за нас врста неминовности. Као што је и 

мртвачница, или неко београдско, градско или сеоско забито гробље. 

Или породилиште. Неминовна је као смрт и рађање. Не можемо је 

избећи, нити заборавити. 

  

Дошли смо кроз њу у Београд, или негде путовали из Београда, 

пратили смо наше драге на путовања, ишли на школске екскурзије, 

дочекивали најдраже особе, кроз њу су за време ратова ишли наши 

војници, долазиле свакојаке стране војске, на њој смо чекали далеке 

возове који су каснили сатима, да њима дошле оне драге особе које 

смо обожавали, или у које смо били заљубљени. Или су их одводили у 

вијугави заборав. Гледали смо како наши људи одлазе одатле 

возовима заувек. Са сузама у очима би се  неки од њих сагињали да на 

перону нађу камен родне груде, и да га пољубе, понесу, да не забораве 

родни крај. Или смо посматрали возове како долазе и одлазе са 

незнанцима и туђинцима? Ту је стизала роба, долазила цивилизација 

из Европе. Преко Београдске железничке станице нам је стизао свет.  

 

Туда је пролазио Ориент експрес.  

 

Позната ми је жеља понеких становника Београда који су пристигли 

из даљих крајева, Македонаца, оних из јужне Србије, и других 

далеких крајева, да траже станове ближе Железничкој станици. 

Схватам одавно зашто је тако, ту сусрећу своје земљаке, слушају 

њихов говор, довољно је да прођу поред перона и да чују гласно 

обавештење преко разгласа што се чује и на улици:'' Воз за Скопље 

полази са перона број 4 у 16 часова', па да их огреје топлина родног 

краја.  

  

Та чудна стара зграда, са римским бројевима на зиду, оронула и 

прљава, је баш онаква какве је била у 19 веку, и у филмовима и 

причама чувене Агате Кристи о још чувенијем Ориент Експресу. 

Сигурно да и дан-данас она чува неку своју вековну тајну. 

  

Чак и у мањим градовима Југославије су сада саградили нове, 

модерне  железничке станице, зашто не саграде нову железничку 

станицу у Београду? Наводно нема простора, нема где да се измести? 

Не верујем у то објашњење, мора да постоји неки други разлог?  
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Можда они који о томе одлучују намерно желе да сачувају ту стару 

зграду симбол наше болне прошлости, која се дубоко усадила у нашу 

колективну подсвест? Или се кроз то провлачи нека скривена порука 

да смо балкански залеђени у 19 веку исписаном римским бројкама, 

као да нам неко шапуће да је то нека тајна безнадежна порука 

намењена само малом броју посвећених, образованих, којом нам неке 

непознате силе стављају до знања дискретно, али тужно и фатално 

одлучено, да нам још не дају да се одлепимо од векова прохујале 

прошлости? Прошлост је у свету давно прохујала, али овде стоји, неће 

да оде. Докле ће тако?  

  

Чуо сам од мајке школског друга М.. (она је Францускиња), необичне 

стране речи ''shemin de fer'', ''railleri''. Његов отац је из старе 

београдске угледне грађанске породице, био је француски ђак. Драги 

школски друг М.. ми преведе те необичне речи на српски ,  значе: 

железничка пруга, у преносном значењу  нешто као шегачење. 

 

Мира и Келе, моји школски другови, су уживали да оду на 

железничку станицу, то је за њих била била врста евазије и бекства у 

непознато. Причали су ми о томе, док смо шетали увече београдским 

улицама. У бескрај су ми дочаравали њихове повремене одласке на 

железничку станицу која је за њих била истинска разонода. Тамо су 

маштали о путовањима возом по широким балканским просторима, 

замишљали како вијугава гвоздена аждаја  хукћући и повремено 

писнувши сиреном, како јури кроз дивне пределе у непознато, у нове 

сусрете и авантуре, чули су монотоно и ритмично прелажење точкова 

преко спојених шина.  

 

Пројурили би засеоци, зацрвенели се кровови, зањишу се звоници 

цркава на бреговима као стари знанци који их поздрављају, промичу 

снежни врхови као стражари, вијугају се запенушане реке, у трену 

пројуре стубови  сигнала као усамљени витезови поред пруге, само 

промикну старе зграде малих балканских железничких станица, иза 

воза остају руиниране постаје као давни напуштени ханови док се 

возови мимоилазе, а хук ветра понесе у заборав писак локомотиве.  

 

Посебно су били бескрајно занимљиви разговори са сапутницима, или 

понека изненадна познанства. На прозорима вагона је писало, на 

француском, немачком и италијанском: Не сме се нагињати кроз 

прозор. Машта их је водила у нова места, где су их  чекали радосни 

непознати људи, нове реке и планине, непознате људске судбине. 

Живот би почињао испочетка. Или би почињао да кује нове замке. 
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Сви ми долазимо на овај свет у породилиштима, болницама, или 

једноставно у становима, најчешће се нађе нека бабица, или нека жена 

вична порађању. Или то уради најближа сродница. Долазимо на овај 

свет из бескрајног блаженства и сигурности мајчине утробе, избачени 

у нову средину. То је страховит шок  судара са суровошћу живота: 

одједном морамо да почнемо да дишемо, да се хранимо, да гледамо, 

да размишљамо, да осећамо хладноћу или врућину, да  бринемо о 

себи. А у утроби је све било блажено. Онда се полако навикавамо, али 

подсвест никада не заборавља, она никада неће заборавити 

блаженство мајчине утробе. Иако тога нисмо довољно свесни, увек 

ћемо за њим трагати.  

  

Овако је сваком људском бићу на целој нашој планети које дође на 

овај свет. 

 

Али када се ради о овима са наших простора, ту има још нешто друго. 

Поред овога првог шока бебе у судару са доласком на овај свет, тек 

касније долазе највеће тешкоће овога земаљског живота.  

  

Желим да кажем, кад год да смо ми дошли на свет, пре двадесет и 

више година, није важно тачно када, почели смо да растемо, учимо, 

сазревамо, јачамо, да стичемо знања и да гајимо наше амбиције, наше 

циљеве, да подешавамо овај свет по својој вољи, са пуно идеализма и 

младалачког жара и наивних надања. Мислили смо да ћемо моћи 

створити свет по својој жељи нашим радом, без нечијих сметњи.  

 

А заборављамо младалачки наивно и крајње лаковерно, да смо дошли 

на један свет који је неупоредиво суровији него ли мајчина утроба. Он 

је далеко суровији, пре свега зато, што смо ми дошли на свет који је 

постојао много пре нашег рођења, хиљадама година пре нас, где се за 

време развоја људске цивилизације створио један однос снага и 

хијерахија држава и нација, профилисале су се игром случајности ( 

или неминовности) јаче, најјаче државе, као и, слабије, или најслабије. 

О овоме се јавно не говори, то није тако одмах видљиво и 

препознатљиво. Али је тако. Најјаче су завеле своја правила 

понашања, иако недовољно видљива. А ми млади то не знамо. И не 

схватамо колико су поделе на владаре и они који то нису, драстичне и 

пресудне, судбоносне. И да се то често пресудно и судбоносно 

одражава и на наше  будуће намере и животе.   
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Били смо пола хиљаде година у турском ропству. Какав ужас? Да је 

било и година дана је страшно! Ужас! Па онда побуна против Порте, 

устанци, независност. Али још нема праве слободе, још неојачана 

држава је лак плод интрига моћнијих, ратови, оснивање Краљевине 

Југославије, то је било време полета. Али то кратко потраја, изби 

Други светски рат. Опет разједињени улетосмо у нове замке. И тако у 

бескрај, из победе у пораз.  

 

Усуд! Да ли нам је тако записано? У нашим младалачким надама, би 

се уздали у своје могућности, а нисмо били свесни усуда и његових 

ограничавајућих околности, изван наших објективних могућности.  

 

Размишљајући о томе, схватао сам да многи тога неће никада ни 

постати свесни. Можда је то и боље за њих? Или није? Срећа је врло 

релативна ствар!  

 

Идемо сада на Косово. Тамо је стање духа можда пола века иза овога 

у Београду. Можда су људи сретнији када не знају?. 

  

Из тужних мисли тргну резак писак локомотиве, као нечије 

упозорење? Зачу се још веселији жагор младих студената, који су се 

окупљали са скијама на раменима и коферима у рукама. Неки су били 

понели само једну спортску торбу. Млади, лепи и насмејани. Сви  

бескрајно оптимистички. Иако сам знао да  је то на неки начин, или у 

извесној мери опсена, оставио сам да ме то понесе и да заборавим 

тужна размишљања о суровости односа у нашим животима, и на 

нашој планети.  

  

Знам да је овај пут за мене врло носталгичан, и врло узбудљив 

повратак у прошлост, у заборављена места, у пределе које сам 

посматрао као мало дете приликом пропутовања возом кроз јужну 

Србију и Македонију ( Видети том 1- напомена аутора). 

 

Како је наша земља велика и романтична? Како је сачувати? 

 

Воз Београд-Скопље, преко Краљева и Косовске Митровице креће са 

групом  раздраганих младића и девојака ка Качанику на Косову, где 

ћемо узети мали воз који иде за Штрпце, рекоше да иде узаном 

пругом узбрдо скоро на хиљаду метара надморске висине. Одатле се 

пењемо пешке ка Стојковој кући на око 1600 метара надморске 

висине. Изнад су врхови лепотице Шаре од преко 2.500 метара. 
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Воз као стрела просеца ледени  бели зимски дан. У хладном ходнику 

вагона, без грејања и седишта, наслоњен на зид, стоји један постарији 

Албанац. Питам се зашто ми изгледа необично драг, и схватам да је то 

зато јер је врло скроман и учтив, има мудар израз лица као да је 

професор универзитета у Београду. Овај  необичан старији човек,  се 

снебива да уђе у вагон. Осећам  се врло нелагодно, жао ми га је, чак 

ме је помало и срамота, студенти седе у топлом, а он, старији човек 

стоји у ходнику у хладноћи? Чини ми се да и он увиђа неумесност ове 

ситуације, али је врло достојанствен, није нимало љут на младе који 

седе док он стоји, схвата то као неку врсту нормалне неминовности?. 

Понудих  му моје место. Неће ни да чује. Гледају ме разумне захвалне 

очи.  Видех у његовим очима да му се враћа вера у људско, и опет, је 

врло достојанствен. На крају сам га једва убедио да прихвати. Збили 

смо се на тврдој клупи вагона и као награда, појави се једно седиште 

и за мене. 

  

Овај стари Албанац ме нагони да се замислим?. Присетио сам се 

неких давних дана у измаглици прохујалих година. Из подсвести, из 

далеке прошлости раног детињства покуља читава лавина слика, 

улице у Прешеву, у Велесу. Прешево је место где су Албанци већина, 

радили су као стражари код оца у Дуванској станици, или као 

радници. Једноставно, били су одани суседи. У свести оживљавају 

давно заборављене слике, позната лица, бели албански кечићи, 

њихова одећа, осмеси. Схватих да ја то нисам заборавио, та сећања на 

Прешево су дан данас присутна негде дубоко у мени, дремају негде у 

полузабораву. Сада је стари Албанац у ходнику вагона, и мој сусрет 

са њим, све то нагло оживео и извукао потиснута сећања из дубоке 

подсвести. Они су се према мени увек односили пријатељски, и више 

до тога, са топлином и љубављу. 

  

Као да ме неки психоаналитичар врати у далеку прошлост. Видех 

посластичарницу у неком граду где се виде и црква и џамија, 

промакну жена са фереџом, држи једно дете у наручју а друго води за 

руку, са ујаком сам,  једемо баклаве и пијемо бозу, власник Албанац 

врло љубазно и пријатељски са нама разговара, његовим необичним 

нагласком, и даје нам мало ћетен алве  за џабе, као позив  да дођемо 

опет. Улази југословенски војник, сија му младо здраво лице, у сивој 

униформи затегнутој на снажном телу, сав пуца од снаге, драго лице, 

драги изрази пријатељства. Сетих се касарне у суседству, чујем увече 

како труба свира повечерје. Војник скаче као опарен, не сме да 

закасни, а посластичар Албанац му гура фишек ћетен алве у џеп. 
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Сиђосмо из воза за Скопље у Качанику, чекамо воз за Штрпце. У 

изчекивању прошетасмо Вела и ја Качаником. То је мало албанско 

насеље са малим кућицама поређаним дуж уличица. Загледају нас 

мештани зачуђено и са неком резервом. Кафана је препуна Албанаца 

са белим кечићима. На бини висока плава певачица пева на српском, 

има истурене велике мекане груди, лелуја се у ритму музике на 

танким дугачким ногама, огромни модри подочњаци се спустили 

испод очију, пева из свег гласа шумадијску мелодију, и увија се као 

кобра, а не пристаје јој. Гости кафане је посматрају полупотсмешљиво 

полузачуђено. Бели кечићи попадали по главама посетилаца кафане 

као сунцокерти на њиви, они би се  подругљиво и победнички 

осмехивали.  

 

Вела и ја радознали кретосмо кроз уске уличице Качаника, хоћемо да 

видимо као изгледа ово насеље, само што зађосмо у тајанствеен 

сокачиће са  кућицама, кад пред нас излетеше два момка Албанца у 

градским оделима, али су носили победосно беле кечиће, ухватише 

нас дрско за руке:'' Ајте оћете ли да ј..., имам две сестре Београђанке, 

да им пијеш вино из ..п..'', показује на зид око куће. Ми се вратисмо из 

зачараног насеља на железничку станицу. Ко су оне? Зашто не 

побегну? Не смеју! Оробили их? А где је милиција? 

  

Мали возић полако дахће уским шинама и пење се уз планину. 

Стигосмо у Штрпце преко Шаре, право у срце дивље планине. После 

мале паузе на тераси локалног хотела, група веселих београдских 

студената крете пешке уз окомиту стрмину , са скијама и коферима на 

леђима, пењемо се  у беспуће беле планине, ка Стојковој кући. 

 

Када смо одмакли повисоко, на стрминама према нама иде одозго низ 

врло окомиту падину сликовита поворка младића, нешто врло чудно 

је се горе дешавало. Снажни препланули младићи су носили на 

изокренутим крвавим столовима рањенике и мртве, везали их чврсто 

конопцима, облећу око њих придржавајући их рукама да не склизну, 

цела група одмиче низ врло јаку стрмину, клизајући се посрћући. Али 

ниједног рањеника не упсутише на тло. Ипак, зачусмо јечање једног 

рањеног момка.  

 

Сазнајемо да се данас горе десила трагедија, велика лавина је затрпала 

групу студената са Косова, кажу да су још неки под снегом, да има 

више рањених, и нажалост и жртава (чини ми се да се један погинули 

звао Калуђеровић, напомена аутора). 
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Код Стојкове куће затекосмо необичан и тужан призор. Огромно брдо 

снега и на њему људи са специјалним лименим врло дугачким 

штаповима буше снег и траже затрпане. 

  

У даљини високо на 2.500 метара се уздижу суре стене и над њима 

испрекидане цик-цак линије које се као опруга откоче од стења ка 

небу, знао сам шта је то, то су били обриси дивокоза и дивојараца који  

скачу са стене на стену, по десетак и више метара у ваздух. 

  

 
Март 1962 године. На Шари код Стојкове куће, Аутор стоји задњи 

с'лева на десно. 

 

Брзо је прошло три недеље у скијању.  

 

Онда дође повратак у Београд. Нестрпљив сам да дође дуго очекивани 

и сневани одлазак за Брисел. 

 

31 март 1962 године. Сусрет са Цаном испред Југословенског 

драмског позоришта у Београду. 

  

Биоскоп Славија је за мене одувек био изузетно привлачно место. 

Пред биоскопом би у прохладно вече са пуно закаснеле  хладне 

кошаве, обавезно стајао продавац семенки, а унутра, за време 

филмске представе би се, чуло грицкање , свуд` по поду би падале 

љуштуре испражњених семенки.  

 

Пешачим журно кући после представе, узбуђен сам скорим одласком 

за Брисел, кошава ме помало нервира, стално ми мрси косу. Али је и 

добра, доноси велеграду чист ваздух. Да скратим пут ка нашем стану 

доле у Карађорђевој улици, уђох у парк, код Југословенског драмског 

позоришта. Набасах између празних клупа право на привлачну, 
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повисоку и витку  девојку, одевену у сивкасто плавичасти мантил 

раскопчан до струка, испречила се испред мене, просто ми преградила 

пролаз, гледа ме све време  испод ока. Да ли је ово Цана? Боље 

загледах? Тек када ми се она обрати , весело, истински се обрадовах:” 

Ала си преплануо, тако си опаљен, био си негде на скијању?”. Она је 

дражесна, као и пре неколико година, само је мало пунија, просто се 

некако заокруглила.  

 

Предложи да иде самном, ка стану у згради Хотела ”Бристол”, да 

мало успут попричамо, а да је ја онда отпратим до трамвајске станице 

у Карађорђевој улици, мало даље испод новог Савског моста у 

Бранковој улици. 

  

Дувала је кошава испод моста, као да смо усред зиме, било је хладно. 

А трамваја нема. Наједном, из правца Саве према нама трчи млад 

човек, он је због нечега био сав унезверен?. Држао је револвер високо 

у десној руци, пушила се цев. Урлао је у ходу:” Убих курву, ухватио 

сам је на шлепу са лађаром на делу!” Недалеко од нас баци задимљен 

револвер на земљу. Зачас се однекуд створи милиција. Он се не опире, 

само пружи своје руке, стави их сам у лисице. Одведоше га. 

  

Потрешени овим трагичним догађајем смо стајали са стране. 

Смирисмо се и повукосмо у мала удубљења у мосту, зврје као празне 

стражарнице на ободу касарне, желимо да се сакријемо од крупних 

закаснелих пахуљица снега које кошава ненадно, као уз инат, баца у 

наша лица, један крупна пахуљица снега се закачи Цани у косу, 

пресијава се као брош. Завукосмо се у мрачне рупе у зидинама моста, 

згрејасмо се. Запричасмо се. Утом се појави крупан наочит млад 

милиционар:” Шта тражите испод моста? Ваше исправе?”. 

 

Ово изненадно легитимисање је било, вероватно због подозривости, 

ради безбедности моста?. 

  

2 април 1962 године. Возом из Београда за Брисел, преко Аустрије 

и Немачке. 

  

Пре него што крочих на Београдску железничку станицу, узех у 

оближњој књижари на дну Немњину улице географску карту, хоћу да 

знам прецизније куда све путујем, и када ће наићи Белгија и Брисел? 

Бора ми је телефоном јавио да за Брисел идем преко Аустрије и 

Немачке, преко Беча, Минхена, долином Рајне до Келна и Ахена, где 

почиње Белгија, а даље, Вервије, Лијеж, Брисел. ''У Бриселу треба да 
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сиђеш на Железничкој станици 

Север, ”Gare du Nord”, где ћу те 

чекати са колима следећег дана у 16 

часова'', заврши Бора наш телефонски 

разговор. 

 

 

 

У Аустрији наш југословенски, заменише великим, широким и за 

мене врло луксузним вагоном, сав је се сјактао у жућкасто-

браонкастим бојама, као нов. А у Београду ми се онај наш вагон 

чинио пространим и баш модерним?. 

 

Не само да је вагон био другачији у односу на наше прашњаве возове, 

него и понашање људи. Ово је моје прво путовање у животу ван 

земље, скоро да сам поносан да почињем постепено да упознајем 

Запад и Европу. Да ли ће бити онако како сам замишљао?  

 

Зар није необично, Немачка је била губитник у прошлом рату а ми 

победници, али за њих смо сада сиромаси?.  

 

Откуд оваква наша заосталост за Западом?  

 

У мој купе су улазиле и излазиле углавном младе жене и мушкарци, 

наишао би и понеки средовечни или старији смирен и озбиљан човек, 

сви су носили  мале нове, врло модерне кофере необичних облика. 

Очигледно је да су ишли на краће релације. Девојке и жене су биле 

врло елегантне и достојанствене. Посматрајући, овај дефиле лепо 

обучених мушкараца и жена, из прикрајка, дискретно, скоро 

неприметно, имао сам осећај да присуствујем малом спектаклу, то ме 

је тако потсећало на модну ревију. Запазих да нико ни са ким није 

разговарао. Или су то чинили изузетно ретко, врло тихо, једино када 

се мора. Нико се није осврнуо када  би у купе улазио нови путник. 

Схватио сам да би то било неучтиво, јер ово није друштво 

сиромаштва и усамљености, где се усамљеници  лишени контаката,  

па се зато радознало  окрећу ка свакоме ко уђе, или дође, очекујући 

ново познанство и дружење?. Ови овде се тога стиде. Само 

неспособни и хендикепирани појединци су лишени контаката. 

 

Нико није јео у купеу. Били су бледуњави, али су ипак деловали свеже 

и витално. Ја сам био врло преплануо, добио сам тамно бакарну боју 

од сунца на високој јужној планини Шари. То су путници запажали. 
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Неки старији су бацали благонаклоне, врло дискретне погледе према 

мени. Нико ме ништа није питао. Имам утисак да су се неки питали 

које сам националности, да су се мучили да то процене?  

 

Овде се  дакле, не ступа у разговор са непознатима у купеу. Сетио сам 

се код нас, када смо били мали, разговори са путницима у купеу су 

били ретки, кратки, пословни и врло озбиљни. Али последњих година 

сам запазио да је другачије, сви почињу да разговарају олако са свима, 

брзо се зближавају, нема оне раније озбиљности и дистанце.  

 

Нешто се дешава са нашим менталитетом? 

 

Откуд ова разлика у међусобном опхођењу? Да ли је боље брзо 

ступање у разговор, такорећи са сваким, или је боља учтива  

дистанца? 

 

Кондуктер ми је прегледао карту. Није ми било тешко да закључим да 

су цариници и полиција према мени били формални, пословни и  

учтиви, али да је црвени пасош очигледно уливао знатижељу коју су 

дискретнио сузбијали. Био је врста неке егзотичне атракције. 

Посматрали су ме са препознатљивим уважавањем.  

  

Видех једног црнокосог путника у моме купеу, можда 

Северноафриканца, или Азијата, разапео марамицу, черечи пиле пред 

свима, као код нас у возовима. Осећам крајње дискретан, скоро учтив, 

али, дубоко сажаљив ниподаштавајући презир сапутника у вагону, 

овај презир је гори, него да га је неко ошамарио. Али он и даље једе 

своје пиле и то не схвата.  

 

Стидим се. Колико смо ми иза њих?. Код нас у купеима сви једу. 

Понео сам сендвиче за пут, и у подне узео један, дискретно изађох у 

ходник, стадох уз прозор и почех да једем сендвич без да ме било ко 

види. Морам да једем, јер сам на путу два дана и две ноћи. Мајка ми 

је скренула пажњу како да једем у путу, мада је схватала да ја то већ 

знам.  

 

Стара Југославија је ипак била средина где су усађиване  вредности 

Европе, култура и лепо понашање. Био сам сведок, очевидац како је 

комунизам завео нека нова правила понашања. 

  

У Минхену сам изашао из овог воза, и заузео удобно седиште у 

полупразном возу за Брисел. Док удобни воз језди кроз Немачку, као 
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да иде кроз ваздух, без иједног труцкања, посматрам ухрањене и 

модерно обучене сапутнике, кроз прозор промиче пејзаж богате 

индустријски врло развијене земље, упорно размишљам о Немцима и 

Немачкој. Овде нигде нисам видео губитнике, него сјај и богатство, 

одморне и ухрањене, здраве и сретне људе. Не долазе они код нас да 

раде, него наши ''победници''  иду на рад у Немачку?. То ми изгледа 

чудно, са мени неком нејасном позадином? Мислим, и да поред 

толиких жртава, они нису стварни губитници, они су део Запада. 

Међу Западњацима се нешто догађало? Немце су казнили, али су им 

на крају опет дозволили поправни испит, који су ови брилијантно 

положили. Када је завршен II светски рат, немачки генерал се преко 

радија обратио нацији: ''Ми смо изгубили овај рат као војници. 

победимо радом у миру. Сви на посао!''  

 

А ми у Југославији у рату имали још веће жртве, и сада смо опет 

сиромаси?. Још не смемо ни да путујемо ван земље, као да смо 

Индијанци у резервату?. Уместо да заврнемо рукаве и да прионемо на 

посао, ми ленчаримо и политизирамо, једни другима радимо о глави?.  

Зашто?  

  

У вагон уђе висок плав, бледуњав, скоро средовечан,  покрупнији, 

пунији господин, префињених манира, интелигентног и скоро 

симпатичног, благо насмешеног израза лица. Због нечега га загледам 

и схватам да то чиним јер је другачији од осталих, резервисаних и 

затворених путника? Он је зрачио неком топлином и блискошћу, 

скоро као што су наши људи? Сео је поред мене и гле, по први пут ме 

је неко запитао нешто, било је то на енглеском?. Питао ме је одакле 

сам? Одговорио сам му, такође на енглеском да сам Југословен из 

Београда. Одмах се насмешио пријатељски и пријатно ме изненадио, 

када је проговорио перфектним српским језиком, са неким архаичним 

војвођанским нагласком. Говорио је тихо, полако, мерећи сваку реч. 

Да ли овде говоре тако полако, тихо, скоро безчујно, зато што су 

уморни, или је то својствено локалној култури? Представи ми се, он је 

наш банатски Немац,  његови  родитељи су се после рата иселили под 

притисцима нове власти,  каже ми без опорости и помирљиво да су им 

нове власти одузеле имовину. Међу нама је настао врло занимљив 

разговор, више од тога, скоро пријатељска размена мисли. Цело време 

разговора ме је посматрао са нескривеним симпатијама. Овај 

господин ми је симпатичан, он делује отмено. Иако смо две различите 

нације, изражава неку дискретну топлину према мени, па он је Немац 

из наше Војводине, векови суживота, мешање нација, вера, можда му 

је и мајка Српкиња, или словенског порекла?. Било ми је жао због 
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тога да им је све било конфисковано, и да су били протерани. 

Споменуо је Тита. Осетио сам талас хладноће са неком подсвесном 

језом леденог страха када је споменуо његово име, али нисам ништа 

коментарисао.  

 

Нигде и никад за време овог пута нисам прозборио ниједну реч о 

политици. Стоји ми стално у свести као плакат, захтев службеника 

полиције из Београда, да забележим све што будем разговорао за 

време овога путовања?.Можда би ми се понекад појавила нека жеља 

за таквим разговором, али дубоко негде у мени је био неки скривени 

скретничар који би одмах муњевито такву помисао скренуо негде на 

неки празан колосек, као када пушач ногом згази опушак. Био сам 

захвалан нашој власти, па они су ми дозволили да путујем у 

иностранство, када многи то не могу, завршавам студије, идем на 

море, проводим се, дивно ми је. Али се у себи нисам могао сложити 

да правим записник за полицајца, који ми је то задао приликом 

давања путне исправе. Када се вратим морам то некако да избегнем, 

да му се оправдам. 

  

Када је овај симпатични Немац земљак, отишао, ушао је један други 

млад и љубазан плав човек. Почео је самном да разговара прво на 

енглеском, а онда ме запита на руском. Њега су интересовале 

нарочито политичке теме. Испоставило се да је он Естонац, 

политички емигрант који говори перфектно руски. Сваки разговор са 

њим о политици сам дипломатски заобилазио. Неко га је послао, 

помислих?. Али ко, откуд неко зна ко сам ја? И да сам у овоме возу? 

Почех да се осећам као обавештајац у неком шпијунском филму?. Да 

ли сам ја помало авантуристички дух, као да запиткујем самог себе?. 

  

Када смо ушли у Белгију код Ахена, у купе уђе један средовечан 

Белгијанац,  сувоњав и помало погурен, са врло лукавим лицем 

библијског мудраца, просто ме пробада проницљивим погледом, поче 

самном врло живо да разговара на енглеском, углавном о Белгији. 

Казао ми је да се Ахен на француском каже Екс Ла Шапел. 

Објашњава ми пријатељски да је ту одмах у Белгији место Еупен где 

има неколико хиљада белгијских Немаца, а мало даље је Вервије, 

затим долази велики град Лијеж, а даље, на крају пут овања је Брисел. 

Његово огромно знање је изазивало моје изузетно поштовање. Казао 

ми је да је професор историје и археологије на Слободном 

универзитету у Бриселу. Нарочито су га интересовале наше фреске, 

врло често је помињао место Неродино у Македонији. 
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Утом уђе једна млада жена, скоро девојка, црнокоса, изузетно 

елегантна, и  врло дискретно намирисана, смејући се као да се знамо 

годинама, и у стилу  "Ми се однекле знамо", седе поред мене, и унесе 

пролеће у купе. Одмах ме обасу бујицом питања? Професор се 

задовољно насмеши, окрете нам леђа и задрема на меканом седишту. 

Као да ми немушто рече:'' Ево сада сте на располагању овој 

шармантној вршњакињи, нека вам је пријатан разговор.'' И заспа сном 

праведника.  

 

Ова нова сапутница делује врло мудро, разумна је ''као пчелица'', а 

драга као нека особа коју знам годинама. Размишљам одакле је знам?  

Звала се Л.Л  

( иницијали измењени, напомена аутора ) из Шарлроа је у Белгији ( 

име града измењено, напомена аутора), лекарска је помоћница 

запослена у Паризу у кабинету лекара радиолога, Иранца. Све до 

Брисела водили смо унети врло занимљив разговор, повремено  у 

троје, када би се професор повремено пренуо из полусна. Тргнух се: 

Како она тако, никад ми није видела, а  наједном се зближи самном? 

Па опет помислим: Такви су млади, лако се зближавају?. Онда се опет 

замислим: Ово није наша земља, овде су људи другачији?. Шта је да 

је, она је забавна и шармантна. Што би неко њу послао ка мени?. 

Зашто? Ја нисам никаква важна личност, откуд неко зна да сам ја у 

том возу?  

  

Угледах Атомијум у Бриселу. Уздиже се небу џиновски обелиск у 

облику атома направљен за време Светске изложбе у Бриселу 1958. 

године. Воз поче као змија да се савија и окреће око Атомијума,  

одгледах га са свих страна.  

Атомиум, Брисел. 

 

 

Чини  ми се, као да ми га, нека 

невидљива рука, ставља на длан да га 

разгледам у свим могућим положајима. 

Толико окретања, обавијања, загледања, 

око обелиска?.  
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Споменик Манекен Пис, симбол Брисела. 

 

Тако воз стиже на ''Gare du Nord'' ( Северна 

железничка станица, напомена аутора), где ће ме  

чекати брат Бора.  

 

Јавих се учтиво мудром професору, он одлазећи 

само климну главом весело, Л.Л. сам упознао са 

Бором, она се договори са братом да ме он доведе 

следећи дан на састанак са њом у центру Брисла, 

на одређено место. 

Тада је дуга коса била у моди у нашој земљи. Моја коса је била врло 

дуга, падала ми је на врат, а мој брат је био врло лепо и кратко 

потшишан. Схватио сам да му се мој изглед не свиђа, да нас људи, 

Белгијанци  и његови познаници, гледају на улици љубопитљиво због 

моје препланулости и дуге косе. Из његових речи схватио сам да се у 

тој средини дуга коса не цени, и везује се само за поједине професије, 

за уметнике на пример, а ја то нисам. Обогаћен новим сазнањима, 

схватио сам да дуга коса нема везе са прагматичношћу економије. 

Овде се цене рад и стручност. 

 

 
Брат Бора, и његова супруга Андре. 

 

Још нисмо ни ушли у његов стан, он ме је одвео одмах код берберина 

у суседству. Берберин је био млади Италијан, црнокос и симпатичан, 

али бледуњав. Белгија, напоран рад, киша, нема сунчане Италије?. Он 

узе маказе, потшишује ме важно и самоуверено, гледа ме радознало, 

чудим се откуд њему такав мени нејасан патернализам, као да обавља 

неки значајан задатак, и ја ћутим као неки објекат.  
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4 април  1962 године. Сусрети са Западом. 

  

Стан мог брата и његове супруге Андре, се налази  на периферији 

фламанског дела града, на рубу великог парка, који изгледа као права 

бујна шума. Данас је сунчан и топао дан, у често кишовитом Бриселу. 

Са мог прозора доке мој поглед досеже све сија, као да сам на 

Јадрану. Питам се где је то магловито Северно море? Окренух дугме 

на радиу, Салваторе Адамо је певао дирљиво осећајну песму ”Tombe 

la neige, blanche solitude'' ( ''Пада снег, бела усамљеност'', напомена 

аутора). Све је бујно олистало и озеленило, мало раније него у 

Београду, Пролазећи колима јуче кроз Брисел свугде сам видео 

паркове, Белгијанци воде рачуна о чистом ваздуху, они су врло 

мудри, код њих је све прорачунато и урађено на најбољи начин. Знају 

они добро да су паркови плућа града.  

 

-  

У Бриселу априла 1962 године: Брат Бора, његова супруга Андре 

Димонсо-Деде, њихов син Стефан, и Аутор. 

 

Док стојим на широм отвореном прозору, мене неодољиво мами 

раскошно зелени парк који почиње доле одмах испод куће. Видех 

стазе, дечаке и девојчице на бициклима, клупе, водоскоке, миле 

шетачи као мрави. Сиђох, на неколико корака од стана наиђох на 

поток, тече сјактуће, полако, плитак је, то је уствари мали поточић 

врло бистре воде, није као код нас брдовит и окомит, него је у равној 

подлози, споро отиче у блатњавом али врло чистом кориту, и у њему 

велике троме нагојене рибе лебде у месту полако замахујући 

перајима, као да су у природном акваријуму. Сетих  се наших брзих 

речица и риба које муњевито сукну из дубине и одмах нестану. У 

речицама код нас, људи лове рибице рукама и убијају их камењем. 

Овде је други свет, велике гојазне рибе, умртвљене, скоро непокретне, 
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лебде у бистрој плиткој води, могу се ухватити рукама, али то никоме 

овде не пада ни на крај памет. Чини ми се да оне не би ни побегле. 

  

На потоку, испред зграде је старинска воденица, остатак неке раније 

давне епохе, више не ради, већ стоји као украс. Сасвим је другачија од 

наших воденица. Испред макете воденице, на мостићу преко потока, 

видех сликара. Он је помршав човек средњег раста и поодмаклих 

средњих година, смеђ и просед, отмено држи лулицу у устима, на моје 

изненађење он усмери према мени врло проницљиво, скоро лукаво, 

префињено бледо лице уметника боема, за то време држи у руци 

кичицу као велику цигарету, стао пред сликарско платно нестрпљив 

да му се страсно посвети. Испод платна на малој дрвеној полици је 

поређао масне боје, сваки час ставља кичицу у боје, па их слаже на 

платну. Гледа ме пријатељски, учини ми се да је жељан да ступи 

самном у разговор. Први утисак када сам га спазио : хомосексуалац. 

Некако је сав мекан, бледуњав и префињен, скоро да се повија на 

ветру, у сваком случају помало је феминизиран. Рекох то брату мало 

касније. Он се не слаже, каже да су овде људи другачији, и да овај 

господин  свакако није хомосексуалац. Питао сам се, да ли је он 

истински уметник, или пензионер који ужива своје слободно време 

сликајући? Једно је очигледно, сликање му причињава велико 

задовољство. 

 

Усред великог парка је мало језеро са белим лабудовима. Беле отмене 

птице се нимало не плаше људи, као што се не плаше ни велике 

нагојене рибе у потоку што их видех малопре. Код нас чим им се 

приближиш прхну преплашене високо. Лепо однеговани и ухрањени 

дечаци и девојчице возе бицикле асфалтираним стазицама, само 

пролете окрећући брзо педале стопалама.   

 

И последњег дана у Бриселу, док сам седео на клупи поред  језерцета, 

уживао сам, у као снег белим лабудовима, који су смирено пловили 

језером, замахујући  својим кожнатим ножицама као малим веслима, 

зачух из даљине мелодију, која се све више приближавала. Препознах 

је! То мелодија из Лабудовог језера, Чајковског. Збуних се, и у исто 

време обрадовах, зар је могуће, какве случајности, ова мелодија ме 

прати кроз цели живот. Предивна мелодија је како се приближавала, 

постајала све  гласнија. Недалеко од мене се заустави покретни 

камионет, на њему спазих нацртане велике препуне корнете 

сладоледа. Дакле, то је покретни продавац сладоледа који се овом 

мелодијом оглашава да је стигао, да га чују и препознају 

потенцијални купци. Наиђоше први, углавном деца и тинејџери.  
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И ја се приближих. Млађа љупка жена, осмехујући се загонетно  

напуни ми корнет до врха. Корнети су много већи него код нас, 

порција сладоледа обилатија, а и сладолед много укуснији. А да не 

говорим о асортиману, има свакојаких арома и укуса, у сјајним живим 

бојама. А јефтино. Сладолед је на топлом сунцу капао из препуњеног 

корнета. 

 

Стадох са стране испред камиона са сладоледом посматрајући 

љубопитљиво пролеће у необичном  парку у мени непознатом 

Бриселу. Љупка продавачица сладоледа се на моје очи мењала, једном 

би могла бити  девојка, а онда заизгледа као млађа жена, како кад. 

Али је увек, иако кокетна, била привлачна. Колико су Белгијанке 

отмене и рафиниране, помишљам посматрајући је?. Продавачица, а 

тако отмена?. У унутрашњости камиона је  треперила сијалица,  час се 

скоро угаси, па опет засија. У полумраку је се назирао  оскудан 

намештај. Спазих да унутра изненада завлада сумрак, изгледа да 

утихну пламичак сијалице?.  

 

Није прошло ни неколико тренутака, женствена продавачица се наже 

преко шанка на коме стоје корнети, и поче да ми нешто показује 

рукама, дискретно је гестикулирала, смејући се весело и љупко. 

Гледао сам је упитно, да ли се мени обраћа или некоме другом?. Утом 

она изађе на враташца и упути ми се смешкајући се као нека глумица. 

Шта хоће од мене, питам се, док ме је непрестано гледала сјајним 

очима кокетно се увијајући?. Учини ми се да процењује да ли сам 

странац и да ли знам француски?. Тек онда видех да у руци држи малу 

сијалицу, показујући ми весело у мрачну унутрашњост камиона, и 

схватих да се нешто десило са сијалицом, ваљда прегорела, зове ме 

изгледа да јој заврнем сијалицу?.Поведе ме сва насмејана и доведе 

унутра испод угашене сијалице, стави испод ње столицу. Док смо 

улазили унутра, хитро је окренула кључ у брави, мало се уплаших 

зашто то чини, али ме она охрабри, смешкајући се умиљато, док ми је 

показивало руком да хоће да одврне прегорелу, и  стави исправну 

сијалицу. Мој страх нестаде. Хтедох  ја  да  станем на столицу да 

заврнем сијалицу, она ми показује руком не, попе се гипко на столицу 

извијајући се, а на мене се ослони нежно слободном руком, пропе се 

на прсте сензуално, изви витко тело, сукња се подиже високо изнад 

колена, успе најзад да дохвати сијалицу, одврну је, и заврну брзо 

нову. Узвикну нешто на францускм весело, и у исто време сва радосна 

ми обави десну руку око врата, показујући ми да је однесем у кревет 

иза продајног шанка.  
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Док сам је држао у наручју она ми је непрестано говорила нежне речи 

којe сам већ чуо ових дана у Бриселу: ''Mon petit  chou'', што на 

српском то значи  ''мој купусчићу'' ( ''chuke'' на фламанском има исто 

значење, напомена аутора). Спустих је на кревет и упутих се 

енергично ка вратима.  

 

Док сам излазио она, је сва обнажена, клечала на коленима високо 

задигнуте сукње, гледајући у мене зачуђено, сво време је пружала 

руке у моме правцу ватрено шапућући:'' Мon shuke, а demain''( што би 

на српском значило, ''купусчићу, довиђења до сутра''). Као да ми је 

претила због нечега:'' Следећи пут ће бити другачије''.  

 

Нисам могао да јој објасним да је ово био мој последњи дан у 

Бриселу. 

 

Камион крете, она ми је нежно махала кроз прозор, док је десном 

руком држала волан, опет се снажно зачу божанска мелодија из 

Лабудовог језера. Грунуше инструменти толико снажно да се 

лабудови на језеру узнемирише, залепршаше уплашени звучно 

крилима у настојању да полете ка облацима. Док се камион удаљавао 

и мелодија бивала све тиша, стајао сам као укопан у месту, нисам 

више био у бриселском парку, него на пропланку западносрбијанских 

планина, када сам августа 1941 године, као дете од пет  година, по 

први пут чуо ову чудесну мелодију, коју је тада на клавиру свирала 

партизанска болничарка Мојца. Слике су се брзо мењале у мојој 

свести, као на биоскопском платну. Сада видим себе на Дубровачкој 

летњој позорници јула 1957 године, посматрам Амерички балетски 

ансамбл, који изводи овај балет Чајковског. И тада је одјекивала 

снажно иста ова мелодија. Сетих се да је и тада изненада нестала 

струја. Као данас у каминоту шт је завладао мрак када је прегорела 

сијалица! 

 

Чудне, необичне случајности се дешавају у животу. 

  

Одлучан да се вратим у стварност, освртох се око себе, видех свугде 

сјај, богатство, чистоћу, сређеност, лепе и чисте зграде, не видех 

високе зграде за становање, као што су ''спаваонице'' у Новом 

Београду, на моје пријатно изненађење спазих неколико уџерица и 

малих кућица каквих је препуна периферија Београда. Али ове мале 

куће су биле чисте и љупке, уредно уређене, као кутијице златних 

накита. Чисте улице препуне луксузних и брзих аутомобила. 
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Пролазили су лепо обучени напарфимисани мушкарци и жене, на 

сваком кораку бљеште излози продавница, сјакте робне куће крцате 

свакојаком робом, отварала су се нечујно врата супермаркета у које су 

улазили купци. Трамваји и аутобуси су чисти и миришљави, нема 

гужве, не видох никад и нигде да млади седе, а да старији стоје. 

Свугде савршен ред и чистоћа, људи смирени и учтиви, полако и тихо 

говоре, не млатарају рукама, када зову телефоном не говоре као код 

нас гласно"ало, ало", него изговарају ту реч полако, скоро нечујно.  

 

Ишли смо Бора, Андре и ја у један ресторан. Узех виљушку у  леву, а 

нож у десну руку, не нагињем се над сто, покушавам да отмено 

жваћем храну у устима. Наједном испустих нож, што ми се никад није 

десило, схватам да је то неучтиво. Хтедох да подигнем руком нож са 

пода, брат ми рече:'' То ће урадити конобар.'' 

 

Купих поморанџу у продавници, идем улицом, љуштим је и једем. Tо 

је за мене посластица. У Београду је никад нисам купио јер код нас 

или нема поморанџи, или су за мене врло скупе. Брат ми рече да у 

Белгији није обичај да се поморанџе једу на улици. ''Ја сам видео да 

иду улицом и једу вруће галете?'', кажем. ''Да галете се једу на улици у 

ходу, али не и поморанџе.''  

 

Били смо у биоскопу, гледали филм који се дешава у Африци. Тигар 

људождер се ушуњао у насеље приземних урођеничких кућица, иде 

гипко са крова на кров увијајући снажну мускулатуру, као велика 

мачка. У трошним колибицама дрхте убоги људи и жене црне коже, 

моле се Богу жене са децом у наручју, упрле беспомоћне ужаснуте 

очи небу. Филм изазива језу.  

 

Аутор, са Стефаном, Бориним сином, 

 учи га да вози црвени аутомобил . 

 

Пред почетак филма поред редова наиђе 

продавац сладоледа, посетиоци тихо 

наручују и купују сладолед, не чује се 

мљацкање, али се запрепастих када сам 

видео да влажне штапиће сви бацају на 

под биоскопске сале. Скоро да не 

помислих: зар је могуће да културни 

Белгијанци буду овако непристојни? 

Узех остатак мога сладоледа и безчујно 

га завих у хартијицу, са намером да 
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смотуљак ставим у џеп. Брат ми шапну да и ја бацим на под. На крају 

филма ми је објаснио да се тако ради јер је овде капитализам, да се 

стимулише потрошња, а и произвођач сладоледа плаћа накнадно 

чишћење сале. Зато није некултурно јести галете на улици,  да се што 

више прода.  

 

Још ме нешто изненадило у њиховом биоскопу. Овог пута сам ишао 

сам. Давао се забаван филм у коме је играо Бурвил. Још у 

београдским биоскопима су ми сметали они посетиоци који понекад 

шапућу, или гласно коментаришу, шмркћу, или одмотавају шушкаво 

паковања бомбона. На давној представи мексиканског филма ''Мама 

Хуанита'' у београдским биоскопима, растужене жене су полугласно 

јецале. А у филмовима са комичним сценама, би се понекад зачуо 

гласан праскав смех. То је за мене тада у Београду било индискретно 

отварање своје интиме пред другима, јер у биоскопској сали нисмо 

сами?.  

 

Изненадио сам се када за време филма у коме је играо француски 

глумац Бурвил,  и у Белгији, чуо честе провале смеха. Постарија 

белгијска господа и даме, давали су себи несметаног одушка, пред 

свима би се, из дубине својих  стомака, повремено гласно засмејали. 

Зар тај смех није лична интима, зар  иде да се то тако пред свима 

чини? У Београду ми је сметало када неки младић или девојка, или 

нека жена или мушкарац уђу у трамвај или тролејбус са сендвичем у 

устима и једу га пред свима. У Бриселу то никад нисам видео, као што 

ни једном нисам видео гужву у градском превозу.  

 

Ишао сам на игранку у једну дискотеку на Гранд плацу у центру 

Брисела, и закључио да су млади свугде исти. 

 

Али сам истовремено одмах схватио суштинску и огромну разлику у 

свим сферама људске егзистенције у односу на нас. Цени се рад, 

вредиш онолико колико знаш и колико можеш да урадиш. Белгијанци 

су учтиви, одмерени. Културан народ. Али ми њихови људи делују 

хладно и безлично, резервисани су и затворени. Бледуњави су у 

односу на наше људе. Па код нас има више земљорадника, млади се 

више баве спортом, овде се много више интелектуално ради, учи, то 

исцрпљује, ваљда је таква и њихова клима?. Ипак, на улицама се 

млади љубе, као и код нас. 

  

Овакав просперитет и благостање су створили тржишна утакмица и 

изнурујући свакодневни рад, капитализам. Одмах сам запазио да сви 
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раде по цео дан, и мој брат и његова супруга, и да због изнурујућег 

рада долазе кући увече као исцеђени лимунови. Преко дана су улице 

празне, сви раде, а код нас препуне.  

  

Како ћемо ми са њима да се такмичимо када они раде много више од 

нас?. Ако се не исправимо сигурни смо губитници у скорој 

будућности?. Овде се цени рад, а не политизирање, живи се од 

економије, а не од политике. Комунизам би требало да покушају да 

уведу богате развијене земље, као и социјализам и самоуправљање, а 

не наша сиромашна балканска пољопривредна земља?. Колико је 

наших изгинуло у прошлим ратовима? А за то време се ови овде 

развијали и богатили. А још да будемо у покрету Несврстаних? Шта 

ћемо ми тамо?  

  

Где смо ми? Са Русима или са Американцима?  

  

Брат је био запослен у фабрици чоколаде, али су му понудили да 

пређе на Слободни Универзитет у Бриселу, да буде асистент 

биохемије. То га је привлачило, да започне каријеру научника,  да 

докторира. 

 

8 април 1962 године. Милован Ђилас опет осуђен и затворен.  

 

Брат ми саопшти новинску вест: Ђилас је, због публиковања у САД  

своје најновије књиге ''Разговори са Стаљином'', коју је написао 1961. 

године, по изласку са робије, опет ухапшен.( видети том 1). 

 

1 мај 1962 године. Повратак у Београд. 

 

Повратак у Београд возом Брисел-Минхен-Београд је трајао скоро два 

дана и ноћ, опет истом маршрутом. У једној кутијици, у изанђалом 

жућкастом  коферу, чувам минђуше, поклон за Дану. Ја ипак нисам 

успео да се одвојим од ње, ухватим себе да повремено размишљам о 

њој. 

 

За ово време ван земље сам сретао друге девојке и младе жене, Л.Л 

сам упознао у возу између Лијежа и Брисела. У Дубровнику сам летос 

на плажи на Лападу упознао симпатичну студенткињу С..исто из 

Брисела, понео сам њену адресу и број телефона, звали смо је 

телефоном Бора и ја, нашли смо се са њом у  центру града. Није ни 

издалека била одушевљена онако као што је била у Дубровнику?.  
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Врло је био неочекиван и необичан сусрет са љупком продавачицом 

сладоледа.  

 

Ипак, Дана је присутна и даље у мојим мислима, иако није ''она 

права''. 

 

У топлом дану стојим на широко отвореном прозору у ходнику 

вагона, уживам у призорима немачких и аустријских крајолика који 

муњевито промину, све је тако уредно и чисто. На суседни прозор се 

наслони телом, врло привлачна изразита црнка мојих година. 

Повремено се погледамо, ступисмо спонтано у разговор, бави се 

сликарством, каже да путује у Турску, а одатле за Израел. 

Разговарајући са овом необичном девојком и не опажам како време 

лети, како промичу границе, као да смо у свету без граница.  

 

Када композиција код Јесеница уђе у Словенију, лакну ми, као да ми 

паде неки велики камен са срца, обрадовах се. Још више надође 

необична топлина када дођосмо у Загреб. Словенија је по изгледу 

зграда и улица, фабрика, негде на пола пута између Аустрије и 

Југославије. Уређена је, људи су смирени, личе више на оне из 

западних земаља, него на нас Јужњаке, седе мирно у купеу. Али када 

воз поче да се приближава Загребу, видех оне мале куће црвених 

кровова и белих зидова као у Србији, пејзажи личе на оне у Србији, 

почеше да бучно улазе у вагон неки весели људи, гласно причају, 

смеју се, један одви салвет и извади сланину и хлеб пред свима.   

 

Ја  живнух, осетих топлину. Опет сам међу својима. 

 

На једној успутној станици у Срему купих новине "Политику". Данас 

је у Београду велика Првомајска парада испред Савезне скупштине. 

Пише да је био свечани дочек Титове штафете младости у Црној 

Гори, и да ће на дан рођења Друга Тита, 25 маја, Штафета бити 

свечано предата Другу Титу на Стадиону "Партизан". Новински 

ступци су препуни хвале за Друга Тита, сви га цене и поштују у 

земљи и ван ње. Макмилан је изјавио да је Тито један од водећих 

светских политичара. Али са стубаца ''Политике'' сипа напад на 

Француску због Алжира, читам оштру критику на рачун америчког 

искрцавања у Лаосу, Београд истиче отворено подршку Фиделу 

Кастру, са страница ''Политике'' се осипа паљба на Франка и Салазара, 

и ''намигује'' се СССР-у. Наши фудбалери победили  Западну Немачку 

на Светском првенству са 1:0, а совјетски шахисти воде против наших 

са 4,5 према 1,5. Ако, и треба! Земља се развија, сваке године дупло 
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више туриста. У своме говору у Сплиту, Друг Тито је величао успехе, 

али је указао и на пропусте: Потребно је што више производити, по 

што нижој цени, распон плата не сме бити велики, али мора постојати 

стимулација, фабрике су у рукама радника, ми смо шампион света у 

поштовању људских права и у мирној коегзистенцији и зближавању 

народа и борби за мир у свету. 

  

Осећам да овде у Југославији ипак и даље посвуда трепери 

оптимизам, пред нама је велика будућност. Размишљања о политичкој 

улози наше земље у свету постају моја истинска опсесија. Своди се на 

то да не разумем нашу критику Запада, а у стварности постоји наша 

велика зближеност са Западом! О чему се то ради? Да ли је на делу 

нека двострука политичка игра?  

 

Сиђох у Београду. Сиђе и привлачна Израелка. Помогох јој да однесе 

кофере до оближњег хотелчића преко пута железничке станице, 

мислим да се зове ПОШТА, јер ујутру наставља пут за Истамбул, па 

хоће мало да се одмори. Разменисмо адресе да се дописујемо. Она ме 

дискретно загрли, више учтиво, него ли топло. 

 

После скоро месец дана проведених у Белгији, Београд сада видим 

другачијим очима него ли раније. То није више онај сјајни и 

јединствени град, после сусрета са сјајним Бриселом више ми личи на 

провинцијску балканску  варош. Чим изађох из Железничке станице, 

преда мном се отвори видик старих зграда и прљавих улица, малтер се 

круни са зидова. Испред станице газим ципелама по баченим  

хартијама и опушцима. Неки дечаци се закачили на спојнице међу 

трамвајима у којима су путници збијени ''као сардине'', висе на њима 

гестикулирајући рукама и узвикујући гласно. Видех једног 

пролазника који се закашља и пљуну из дубине плућа пуним устима 

на улицу, неко опсова љутито неком мајку. Железничка станица је 

препуна знојавих путника, неки спавају широко отворених уста на 

клупама на перону, жене стоје са завежљајима. Цигани воде мечку уз 

бубањ, Албанци испред самог улаза у Железничку станицу усред дана 

бесно играју шоту, одјекују снажни ударци бубња, пеливани се 

намазали  машћу по голим телима до појаса и рву се. Ка железничкој 

станици иде група младића, испраћају друга у армију, сви држе флаше 

високо у рукама, регрут снажно загрлио девојку, један од њих баци 

претећи празну флашу шљивовице ,тик испред мене, она експлодира 

као мала бомба, парчићи полетоше свугде око мене. 
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Пре одласка у Брисел ова слика је за мене била нешто сасвим 

природно. Сада сам скоро згранут, згрожен. Ово је још увек егзотични 

Балкан. А они на западу одмакли далеко испред нас. 

 

На неки начин ова егзотика ме разгаљује, ово је завичај, родна земља, 

тло, крв, ваздух, клима, корени. Иако су становници западних земаља 

успели да створе друштво благостања, иако су они врло рационални и 

успешни, ипак су  другачији, хладни, тамо је све познато, разјашњено, 

нема тајне; то је за мене живот без осећајности и стварног садржаја и  

смисла. Уживам у бегу у наше непознате балканске просторе, у 

сусрете са незаборавним пејсажима који нуде евазију, да се дружим са 

необичним људима,  да посматрам воловске запреге на некој забитој 

сеоској пустари. Ипак је најбоље у својој  земљи. Нешто вуче 

незадрживо нашој опуштености, једноставности, осећајности и 

тајновитости живљења. На Западу је све познато, разголићено, нема 

хероизма, егзалтације, све се своди на материју, новац, на суву и 

хладну рационалност. Сетих се руског писца Сергеја Јесењина, њега 

је такође растуживала модерна цивилизација: из воза који је јездио 

руском равницом, гледајући кроз прозор вагона разигране руске коње, 

дубоко је туговао  за брзом тројком. Уместо муњевитог воза. 

 

Растужи ме помисао да ће они нажалост бити немоновни победници, 

јер раде мудро, рационално, научно и методично, иду великим 

корацима напред.  Док ми тапкамо у емоцијама и сновима. 

 

Оваква размишљања неминовно побуђују тугу. Ако се одрекнемо 

заноса, бега у илизију, јачаћемо економски, али ћемо изгубитио нашу 

душу, живот пун узбуђења и тајни?. Ако наставимо овако, западаћемо 

у све дубљу материјалну кризу?. 

 

Како помирити ова два опречна захтева? Трагам за трећим решењем. 

Како ли то разрешавају Грци, Турци, Италијани, Шпанци? 

  

Не осећам замор, напротив, у мени се буди неко ново велико 

задовољство због  боравка у Бриселу и због повратка кући. Хитам 

брзим корацима држећи кофер у руци, ка Хотелу "Бристол" у 

Карађорђевој улици, у истој згради је наш стан ( постоји једно крило 

ове хотелске зграде где се налазе приватни станови), устрчавам 

радостан уз степенице на трећи спрат прескачући по три степеника и 

не осећајући кофер у руци.  
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Боравак у Белгији и контакт са другим људима су на мене деловали 

врло освешћујуће.   

 

Пре свега јавиле су се снажне амбиције да што пре завршим факултет, 

да још приљежније учим. Схватио сам да ми се мењају приоритети и 

циљеви у животу, да се буде нове мотивације, и да почињем да 

развијам стратегије како да их остварим. Као да сам се пробудио из 

неке опсене, из дубоког дугогодишњег сна, себе сам почео да 

преиспитујем самокритички. Сетио сам се и неколико фотографија 

које сам направио са мојим одличним, нераздвојним другом и колегом 

са факултета Пљевљаком, мужевним Мирчетом Божовићем, 

црнокосим лепотаном. Сликали смо се у парку преко пута Економског 

факултета,  код фотографа који је имао улични фотографски апарат 

који ради брзе слике. Сликали смо се у мајицама без рукава истичући 

наше мишице, бицепсе, трапезоиде. Са дугим косама, на сликама смо 

сами себи личили на разуларене београдске момке препуне сувишних 

енергија.  

 

Чим сам дошао кући извукао сам из ормара картонску кутију са овим 

фотографијама. Посматрао сам их дубоко постиђен самог себе и 

својих поступака,  свога повременог начина понашања и облачења?. 

Неке од њих сам одмах исцепао, али скривајући то од укућана.  

 

Шта се то самном дешавало, до сада, овде у Београду? Као да сам био 

хипнотисан већ дуги низ година, као да сада почех да се будим из 

дубоког сна?! 

 

Осећам неку нову енергију, нову свест, у моју личност сада почињу да 

се сливају и уклапају, хармонично се надовезујући једна на друга, 

обогаћујућа искуства последњих година: добијена петица на 

поправном испиту из латинског језика, растезање федера и физичка 

форма и изглед, бављење спортом, кајакарење Дунавом и Савом које 

је означавало светле тренутке незаборавних дружења са природом ту 

одмах надомак Београда, положена велика матура, освешћујући 

сусрет на Економском факултету са студентима из унутрашњости, 

одлазак у Дом совјетске културе, повратак коренима кроз песму 

''Ускликнимо с'љубављу Светитељу Сави'', успешно сам положио 

неколико испита на факултету.  

 

Као опијеном, на све ово се надовезало обогаћујуће откривање 

Белгије, земље необичног дискретног шарма. 
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Родитељима, брату и сестри износим утиске, преносим им поздраве, 

доносим поклоне. Сви су задовољни. Све време док сам са њима 

разговарао звонио је телефон, јављали су се моји другови нестрпљиви 

да ме виде и сазнају како је било у Белгији?. 

  

У кући се никад не прича о политици, то је истинска табу тема. 

Говорити о политици или критиковати политичаре, то би за моје 

скромне родитеље било не само неприземљено, него и некултурно, 

нескромно и неучтиво. Сви ћуте, што ми да штрчимо.  

 

Ја знам још од детињства да је врло опасно критиковати власт. 

Наслушао сам се досада критика свакојаких очајника. Из страница ове 

књиге  сазнаје се да је и моја породица доста претрпела, а и ја лично. 

Једноставно, нама је сада боље, и не жалим се. Схватам несавршеност 

природе човека: пошто нам је сада добро, нисам спреман да слушам 

жалбе очајника, а раније када сам  ја био на неки начин погођен, са 

великом пажњом и разумевањем сам се удубљивао у исповести 

сличних страдалника. 

 

Али ови који се данас жале, ја не разумем шта је са њима, зар овде 

није сада боље, зар тога још има?  Почињем да видим ове данашње 

жалиоце као кривце, као нераднике, неспособњаковиће, који кривицу 

бацају на другога, уместо да се сами преиспитају?. Али ми је било 

потпуно јасно да још има породица које су и даље жртве свакојаких 

неправди. Њих  нико није узимао озбиљно у обзир, нити их је смео 

подржавати, сви су се од њих престрашени удаљавали.  

 

Понекад се, из даљине прохујалих година, присетим себе и свог оца 

наводног четника, иследника на Железничкој станици...  

 

И ја сам се некад тако осећао, као незадовољник. То није било тако 

давно. 

 

Просто се постидим себе из тога времена. 

 

Да ли сам ја опортуниста? Сада када је мени лично добро, немам 

способност да се ставим на место оних који се и даље злопате?. Скоро 

да се згадим сам себи због тога?. ''Величина човека почиње тек онда 

када се сам себи згади'', рекао је неки мислилац. 

 

С.. мој школски друг, и сада колега са факулета, је из комунистичке 

породице. Његов отац је пао у политичку немилост, С... је био 
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искључен из Факултетског комитета СКЈ студената Економског 

факултета и Бироа за размену студената са иностранством,  преко које 

смо радили заједно, лети на мору. Питао сам се зашто му је то 

учињено, шта је скривио? Схватио сам о чему се ради када је почео да 

ми се приближава у аули факултета тужан, и огорчен. Нешто је 

мрмљао, хтео да ми се повери, па се предомишљао очигледно 

узнемирен и преплашен. Када је победио лични страх, приближио ми 

се и шапнуо осврћући се преплашено да нас неко не чује:" Ти си 

поштен момак, знај да професори добијају директиве да поједине 

студенте из политички непожељних породица, оборе на испиту.''  

 

Тргнух се: можда су мене зато обарали на испитима! Али морам да 

признам да нисам ни учио. Дакле, сам сам крив за то. 

  

Од 1945 до 1950 године за моју породицу је било време релативно 

нормалног живота. Тачно је да су родитељи мојих родитеља били 

жртве конфискација и да су били огорчени, да су због тога повремено 

оштро критиковали нове власти. Али су моји родитељи били 

поштеђени. Отац иако није био члан Партије, ипак  је био директор 

дуванских станица у Житковцу и Крушевцу, јер су били преко 

потребни стручњаци, чак и ако нису чланови Партије, под условом да 

су лојални. Био сам најбољи ђак у разреду, и више од тога. 

Невероватно много и страсно сам био окренут учењу, усавршавању и 

читању, шах је био моја опсесија, проучавао сам теорију шаха. Свугде 

смо били врло лепо прихватани. То је био период заноса, обнове и 

изградње. Могу рећи сасвим оправдано, да је то био релативно сретан 

период у животу наше породице. Али знам добро за страдања многих 

невиних људи у послератним револуционарним обрачунима поретка. 

  

Али су се ствари почеле погоршавати нарочито 1950 године у Нишу, 

када је отац по политичкој директиви, премештен са вишег на ниже 

место у предузећу где је радио, мада је тај процес професионалне 

деградације оца почео још пред крај нашег боравка у Крушевцу. Отац 

је још у Крушевцу долазио  са посла сав утучен, неосновано су му 

стављали на терет да је за време Другог светског рата сарађивао са 

четницима, што је нетачно (видети том I, напомена аутора). 

Политичке неприлике у којима се отац нашао, одразиле су се и на 

однос професора према мени. Већ сам у Нишкој гиммназији осетио 

последице ове ситуације, када ми је разредни старешина отворено 

ставио до знања да више не могу бити одличан ђак, помињући пред 

целим разредом мога оца четника. А и професори су почели да ми 

дају лошије оцене на писменим задацима. 
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Пресељење у Земун, а доцније у Београд 1951 године је још лошији 

период у  животу моје породице. Очева плата је била мала и 

недовољна за преживљавање (мајка је повремено морала да продаје 

стару одећу на улици, да би купила неопходне намирнице које је 

доносила кући у зембиљу). За мене је нарочито био болан и одбојан 

однос професора у Земунској гимназији.  

  

Становали смо годину дана у Бачкој улици у Земуну. Отац је тада 

радио у Дирекцији дувана у Теслиној улици број 6 у Београду.  

  

Онда смо се преселили у Београд, у улицу Генерала Махина број 12. 

Настао је још један мрачан и трауматичан период мога живота, који је 

трајао све до завршетка гимназије 1955 године, и сеобе наше 

породице из слепе улице Генерала Махина број 12 на Дорћолу код 

Дунав станице, у зграду Хотела БРИСТОЛ, у Карађорђеву улицу број 

50, близу  Главне железничке станице.   

 

Од тада па све до данашњих дана настаје смиренији и сретнији 

период. Све ми се сада чини да је политички ојужило у нашој земљи, 

да је сада  мање стеге, и да је дошло до стварне демократизације.  

 

2 мај 1962 године. Познанство са Гаријем, амбасадором Замбије у 

Београду. 

  

Љуба Аксентијевић звани Жак, ме је посебно  обрадовао када ми је 

обећао да ће ми помоћи да урадим дипломски рад на Економском 

факултету ”ЗАНАТСТВО БЕОГРАДА”.  Док шетамо штрафтом ја му 

кажем:'' Хвала ти, али знај ја сам раније био најбољи ђак, што не 

значи да ја то не могу да будем и сада, то је тако само тренутно, 

касније ће све бити другачије, видећеш'', правдам се да потиснем 

осећај постиђености што ми Љуба ради  дипломски рад. 

  

Виђам на штрафти  дипломате из земаља покрета Несврстаних. Ишли 

би штрафтом понекад са лепим дамама, оне су их држале важно под 

руке. Запазио сам  међу њима једног повисоког, витког, жилавог 

младића, поврх свега интелигентног израза лица, скоро тамнопутог 

као и други Африканци. Весело се кикоће, осврће, гласно се на 

енглеском јавља пролазницима, очигледно је популаран. Стално га, 

нападно држи под руку једна расна плавуша, која само колута 

зажареним беоњачама крупних зелених очију, а повремено 

задовољна, преврне очима као голуб превртач, што се преокрене у 
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олујном небу. Он би поносно уздигнуте главе шетао штрафтом као 

расни парадни коњ. 

  

Љуба једном на штрафти наиђе заједно са овим необичним 

Африканцем. Представи ми га на енглеском, гласно се смејући, као да 

се шали:” Ово је мистер Гари, амбасадор Замбије у Београду.” Сетих 

га се. То је онај Африканац, што га на корзоу држи под руку заносна 

плавуша, и помислих да је заиста амабасадор ове земље. Гари поче да 

говори енглески, добро га зна, али са страним нагласком, моје знање 

енглеског је скромно, али ипак препознах да ово није афрички 

нагласак,  него да ми више личи на наш, што ми је било помало 

необично?.  

 

Онда се обојица насмејаше и проговорише српски. Испостави се да је 

Гари наш Циганин, негде из источне Србије, дружи се са дипломатама 

из несврстаних земаља, они га прихватили, представља се да је 

амбасадор, или дипломата афричких земаља, то пролази, то њему 

годи, упознаје се са младим дамама које му поверују, једноставно: 

авантуриста је.  

 

Гари је интелигентан и надарен, шармантан, уме лепо да прича, врло 

брзо процени шта се жени свиђа, и успева да је заведе. Многи су то 

запажали и коментарисали. Мирчета рече једном да Гаријев  званични 

отац није његов прави отац,  него би то морао бити неки врло надарен 

човек?.  

 

Љуба Жак на то додаде смешкајући се загонетно:'' Џон Штајнбек није 

џаба рекао, зашто стално лупамо главу да ли смо очеви наше деце, а 

не питамо се да ли смо деца наших очева?'' Док је то говорио, Љуба је 

испитивачки загледао у све присутне. Познати шаљивџија и шармер 

са штрафте Мика Шницла изненада загрли Љубу Аксентијевића-

Жака:'' Твоја мајка је Францускиња, ко зна са ким је била када је ишла 

у посету родној земљи?''  

 

Љуба се само насмеши и не рече ни реч. 

  

Питам га, како је успео да се зближи са афричким дипломатама, како 

га тако пријатељски прихватају? “Па ја сам Југословен, али сам врло 

црн, као и они, они ме прихватили као југословенског пријатеља 

Несврстаних, црног као они, а овако црних као ја има још у 

Југославији.”. Он застаде и снажно ме ухвати за руку: ”Па ово је 

несврстана земља, ово је Балкан, фолклор, егзотика, нисмо ми џабе 
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вође Несврстаних. Мене они зову ТИТО”, изговори име Тито гласно. 

Осврнух се преплашен да неко не чује шта он каже помало прегласно 

и неопрезно. Каже да му афрички дипломати дају понекад новца, 

позајме му понекад гајбу на Дедињу да доведе пријатељице, путује по 

свету са њима, ''несврстаним'' пријатељима.  

  

Гаријева узбудљива игра се настављала из дана у дан, на моје очи.  

 

Док смо Дана и ја чекали неколико минута пре осам часова да уђемо у 

Народно позориште на премијеру СЕВИЉСКОГ БЕРБЕРИНА, из 

гомиле посетиоца пред нас стаде лежерно Гари, држи га под руку она 

атрактивна плавуша што је виђам са њим док поносно шетају 

штрафтом. Гари ме поздрави весело на енглеском:'' Hi, how are you, 

glad to meet you”. Дана му из места одврати на енглеском:” How do 

you do Sir?‟‟ Поред нас пројурише Дујо Недић, Страхиња Кастратовић 

и Кокан Карамика, журе да заузму што боља места на Трећој галерији.  

 

Каже ми Гари на енглеском, док га поносно 

држи под руку његова пријатељица:” Ово је 

моја вереница Славица Балконовић” ( име 

измењено, напомена аутора). Сада је 

проговорио енглески са осетно другачијим, 

бољим, нагласком. Вероватно га је усавршио 

дружећи се са афричким дипломатама? Њено  

 

Народно позориште у Београду. 

 

име изговара са врло страним умиљатим нагласком. Она се насмеши, 

театрално и значајно нам се клањајући. 

Питам га на енглеском:” Ваша Екселенцијо, да ли могу са вама да 

говорим  српски?” Гари поче да натуца на српском:” Јес, могуте, 

говорате сербиан, знати ја мало.” Његова пријатељица се насмеја 

слатко од срца, сва се растопила:”  Знате господине, ја ћу морати 

Гарија да научим да говори српски перфектно, он је врло надарен, 

брзо учи стране језике”.  ''А чиме се ви бавите”, упитах је ја учтиво? 

''Ја сам директор Сектора за међународне односе у Министарству 

п…”, одговори она поносно, кокетно напућивши усне.  

 

Дана стоји ћутке са стране и радознало гледа у нас, посматра Гарија 

са необичним уважавањем, она нема појма да је Гари наш човек. 

Видим да је нестрпљива да се умеша у разговор 
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Онда у последњем моменту Гари и Славица пружише карте на улазу у 

позориште. А Дана и ја уђосмо у позориште без карте, дође по нас 

њен познаник.  

 

Док смо се пењали степеницама на Трећу галерију, рекох јој све о 

Гарију. ''Ко би рекао, он је одличан глумац, тако је црн, црњи од 

наших Цигана, он је велики мангуп, тако је интелигентан и 

шарамантан'', она се скоро одушеви Гаријем. 

 

12  мај 1962 године. Италијански филмови. 

 

Амерички и енглески филмови су врло забавни, свиђају ми се и 

француски, а руски филмови су нешто посебно, то је повратак у  

совјетизирану Југославију од пре петнаестак година. 

 

Колико су филмови из великих западних земаља забавни, толико су 

другачији од нашег менталитета. Али то није случај са италијанским 

филмовима и глумцима. Ђина Лолобриђида, Тото, Силвана 

Пампанини, Софија Лорен, Марчело Мастројани, а нарочиото већ 

старији, сетни Виторио Де Сика, они су тако блиски нашем духу и 

темпераманту. Виторио Де Сика који  запада у депресију и безнађе 

зато што стари, он не  може никако са тим да се помири,  неодољиво 

ме подсећа на чика Васу Крсмановића, некако личе и физички. Тако и 

чика Васо тужно иде улицом, космате обрве понегде седе, наднеле се 

над очи као мале надстрешнице, лице се скупило у грч жала за 

младошћу, полако иде, а када мене види сав се озари:'' Ништа лепше 

од младости, али све је пролазно.'' Обузима га меланхолија. Драган 

Молеровић је скоро младић, има око тридесетак година, и њега 

ухватила паника од старења, певуши да се охрабри:'' Кад сам био 

млађан момак ја, волела ме моја драгана, кад сам млађан ловац био ја, 

некад птицу, јаребицу, некад младу девојчицу, кад сам млађан ловац  

био ја''. 

 

А тек италијански певачи. Фестивал канцоне у Сан Рему, то су све 

сами прворазредни хитови. О италијанској моди да и не говорим. 

 

Мај 1962 године. Умро Милић Крсмановић, Јовин.  

 

Јока сва расплакана јеца, рида у телефонску слушалицу:'' Преминуо 

Бато у Перућцу, прекосутра сахрана у Узовници''. Чух како се гласно 

изшмркује у марамицу, како јеца и брише сузе. Ово је истинска 

трагедија. У Узовници је велика жалост, знам да сада у засеоку 
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Крсмановића жене јаучу из свег гласа. Милић је у моменту смрти имао 

само 31 годину.  

 

Пред мојим очима се одвија филм: Милић омладински активиста у 

кожној јакни, води раднике из Узовнице на изградњу Зворничке 

хидроцентрале. Замишљам како је до гуше загазио зими у ледену 

Дрину да спашава поплављене машине, када је због те 

непромишљености оболео од туберкулозе. ''Немој Милиће ићи на 

сунце, рек`о доктор'', крши руке очајна мајка, тетка Пела, али Милић 

не хаје, јури право ка Дрини, го до појаса да се сунча и купа.  

 

Повукоше га са терена у грађевинско предузеће ''Хидродрина'' у 

Београду, а он као поштени комуниста револтиран стањем које је тамо 

затекао, пред свима демонстративно поцепа партијску књижицу.  

 

Уз паролу ''Трст не дамо-живот дамо'', појави се као жива Милићева 

слика у мојим мислима, када је у нашем стану у Карађорђевој улици, у 

време Тршћанске кризе, лупао љутито шаком о сто, уз речи ''Сакупио 

сам 2.500 добровољаца'', док чаше звекетаху као живе. 

 

Оде Милић у неповрат, у вечити мрак, са њим нестаде читава једна 

епоха.  

 

Настају нека нова необична времена.  

 

Милићева смрт ме у подсвести упозорава на могући одлазак времена 

револуционарног заноса. Долазе неки нови комунисти који газе по 

идеалима да би они сами лично ућарили. На основу онога што ми је 

причао о себи и што сам чуо од других о њему, као и на основу 

његових поступака, мислим да је Милић био поштен комуниста, али у 

доброј мери идеалиста, утописта, није могао да се мења, да се 

прилагоди појавама искривљеног система вредности у Партији и 

друштву, није никако хтео да се мири са  растућим појавама 

непотизма, трибализма, самовлашћа, привилегија.  

 

Милић је изгорео у сукобу са болном стварношћу. Чух да неки кажу 

за поштене комунисте:” Ама они су занесењаци! Бог је прво себи  

створио браду.” 

  

Ја о смрти размишљам као када сам био мало дете. То јест уопште и не 

размишљам,  имам осећај да је живот вечит, да нећу никад умрети. 
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15 мај 1962 године. Сексуално ускраћени младићи. 

  

М…. је привлачан младић, али нешто му не иде са девојкама. Он је из 

врло угледне грађанске породице. Његов отац француски ђак, је 

нестао без трага и гласа у мрачним послератним годинама. Сретох га 

данас тачно испред продавнице наочара ''Оптика'', на углу Теразија и 

Сремске улице. Снажан, пуца од здравља, задригао,  али неког чудног 

израза лица. Окреће се отворено за девојкама, баца им ватрене 

погледе, као запаљене бакље. 

 

Али је увек сам. 

 

Привлачан и мужеван, лепо обучен, није сиромашан, паметан и 

префињен момак, али са девојкама нешто не иде?. Пратим његово 

понашање према девојкама, долазим до закључка да он нема 

умешност опхођења са њима, нема самопоуздање, а оне то осете 

интуитивно и беже од таквих. Или је пребрз, одмах им би се 

приближавао, почињао да их нападно пипка, није ниједну покушао да 

силује, али сам га виђао на клупама на Калемегдану како се рве са 

неком расчупаном плавушом. Отишао би са девојком у мркли ноћни 

мрак парка, затим би се она враћала из црнила парка јурећи на 

осветљене алеје, штикле су јој биле искривљене, намештала је 

изгужвану хаљину, он је за њом ишао и убеђивао је да се врате на 

клупу у парку, понекад би је вукао скоро на силу. 

  

Жао ми га је. Он је  привлачан, неке девојке би жуделе за њим када би 

изменио своје понашање?.  

 

Хоћу да му помогнем, да му дам савет. Тешко прихвата, смеје се као 

мало дете док му све то објашњавам, али ипак поче понешто и да 

слуша. Зна да сам му ја искрен пријатељ, да хоћу да му помогнем, па 

креће самном пут штрафте да шетамо до Калемегдана  и натраг. 

 

Упркос своје чудноватости, умео је да ме изненади повременом 

луцидношћу, уме да буде отворен и искрен, тврди да је блокиран од 

некога, каже да му неко на неки волшебан начин, неухватљиво, 

ремети успостављање веза са девојакама. Ово ми је већ било врло 

чудно?. То сам чуо и од  Дане,  још од неких, помињу да им је неко 

бацио чини, неке влашке и балканске врачаре?.  

 

Можда са њим нешто није у реду?!  
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А Алек, висок  црномањаст, сувоњав  младић, је наследио од оца 

ташнерску радњу у центру Београда која одлично ради, он је такође 

стално усамљен. И он делује чудно. Али ако добро ради, продаје, 

значи да је успешан, у реду је, помислих. Али зашто је увек сам?  

  

Уђосмо у један ходник. Неки радници су нешто чантарали око лифта. 

Један од њих звижди, и повремено певуши. То је необична мелодија 

мира, смирености, која дочарава наше балканске просторе, цврчке, 

блаженство.Одмах се сетих железничара како пролазе ноћу  и куцкају 

у осовине вагона, нешто звецкају у тихој ноћи по осовинама вагона, 

тихо певушећи у топлој тихој ноћи.  Радници, занатлије, они имају 

неки свој посебан мир. Они су духовно здрави, раде, стварају. Јаки су 

физички, мужевни.  

 

Занатлије воле поједине фрустриране интелектуалке. Чуо сам више 

пута како им оне фриволно шапућу, просто их пожурују:” Ајде 

мајсторе! Браво мајсторе!” Једна лепа правница на важном положају у 

владином министарству иностраних послова ми се повери:'' Од 

интелектуалца мушкараца само проблеми, у кревету су замлате, 

млитави, мрка капа. И само џангризају. А занатлије, богами то је 

нешто сасвим друго, добијам све што ми треба, па ''мирна Бачка''. И 

још ми све поправи за џаба по кући.'' 

  

М.. ме погледа са поверењем, разли му се пркос по лицу:” Не могу 

они мене блокирати, могу се сам задовољавати. Или уђем у гужву у 

Градски превоз, залепим се уз неку сукњу, а највеће је задовољство 

Народно позориште, препуна Трећа галерија, стоје у тами, причврљим 

се уз неку стојећи, у гужви, она се само врцка, и њој мило. И све је у 

реду.'' 

 

 ''А добро, али ако има нека девојака или жена која воли да се чврљи 

са тобом у мраку, поразговарај са њом, позови  је у биоскоп, на 

Калемегдан,  да будете насамо?' , предлажем му искрено решење. '' Ни 

говора, покушавао сам, неће ни да чују, то је такав свезан наш 

балкански  менталитет, стиде се, лажни понос, лажни морал.'' 
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Мај 1962 године. Титов 

Говор у Сплиту. 

 

 
 

Тито је овога пута у Сплиту  отворено и без длаке на  језику изрекао 

много оштре критика на рачун оних који све више подривају 

заједништво, осудио је затварања у републичке и регионалне атаре, 

ни националне бирократије нису ту остале поштеђене. 

 

'Ни једна наша република не би била ништа, да нисмо сви заједно'',  

одјекнуо је Титов енергични глас преко радија. Ове његове речи су 

распршиле моје сумње у њега, неки су се потајно дошаптавали по 

буџацима:'' Тито није Србин, он руши Југославију''. Како када позива 

на јединство? Тито је ипак велики човек. 

 

Као да је Тито после овога говора нека нова личност, оштро је по 

први пут критиковао социјалне разлике, распоне плата, указивао на 

промашаје у економији. 

 

Тито је препознао клице настајања галопирајуће кризе.Увиђа да се 

времена мењају, да оно што је било јуче, није више данас, да су 

промене брзе, и да захтевају исто тако брза прилагођавања, а да 

прилагођавања изостају. 

 

Тито је визионар. Али ми изгледа да он нема више снаге, да стари, да 

се замара, да нема више ни оног ранијег револуционарног заноса да 

се носи са неприликама једне велике државе?. А нарасла бирократија, 

ојачала, отима се контрол 

 

1 јуни 1962 године. У Подрињу су сви са сваким у сродству.  

  

Крсмановићи су постали од Бановића, заједно са Весићима, 

Нешковићима, Ђукановићима, и Николићима. Како очеви 

Крсмановићи, тако и мајчини Поповићи и Беатовићи, су повезани 

удајама и женидбима са многим породицама. Имамо свугде рођаке, са 

обе стране Дрине. У Србији од Малог Зворника до Бајине Баште у 

дужини око 100 км, а у дубину до Крупња,  Пецке, Ваљева; исто тако 

у Босни од Великог Зворника  до Скелана, наспрам Бајине Баште, и у 

унутрашњости Босне ка Милићима, Власеници, Хан Пијеску, 

Романији.  
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Заједно са другим Подрињицима, Крсмановићи су се селили низ 

Дрину ка Мачви, Посавини, Срему, Славонији, Војводини. Или су 

преко Ваљева ишли ка Шумадији, а неки су као рудари одлазили у 

најудаљеније руднике, не само у Србији, него и ван  ње. 

  

Са узовничким Пановићима смо повезани преко тетке Росе, ћерке 

баба Јелисавке, јер се Ђојо Крсмановић оженио Бојком Пановић. 

Дика, једна од Јелисавкиних кћерки, се удала у Васиће у Горњој 

Буковици, а друга њена кћерка, Вуја  се удала у Тријиће у Читлуку. 

Сестре  деде Велизара се поудавале за Видоја Јаковљевића, Стојана 

Полића ( полусестра, напомена аутора), у Симиће, у Постињу. 

Удавале су се и женили са Васићима, Ковачевићима, Ђукановићима, 

Којићима. Деда Велизар се оженио бабом Бојком из Трифуновића у 

Великој Реци, деда Милутин се оженио из Томња код Крупња, велика 

породица Томића је настала од Крсмановића. Цвита мајка деде 

Велизара је из Живановића у Грачаничкој ријеци. Преко Руже Савић, 

Крсманове супруге смо у сродству са Савићима из Лоњина и Старе 

Љубовије, преко бабе Бојке са  Мићићима из Велике Реке, 

Глигорићима на Старој Љубовији, Станојевићима у Доњој Буковици, 

Којићима у Узовници, Ракићима из Грачанице и многим другим 

породицама.  

 

Када су се Крсмановићи у 18 веку досељавали у овај крај са падина 

Романије,  из Бирча, тада су се презивали Бановићи (а на Романију 

дошли из Пиве, напомена аутора), један крак рода оде према 

ваљевским Штавама. Из овога рода потиче чувени српски јунак Илија 

Бирчанин.  

 

Када би се испитивале брачне везе горњих Крсмановића из Грачанице 

установило би се исто овакво врло разгранато брачно повезивање. 

 

Мамини Поповићи су дошли из Селанца изнад Узовнице ( а ту су 

дошли као свештеници из Васојевића, напомена аутора), то је велика 

и бројна породица. Поповићи у Босни су ступали у сродничке односе  

са бројним породицама у босанском Подрињу, са Беатовићима 

досељеним из Херцеговине, и многим другим.  Беатовићи су посебно 

занмљиво племе, настало у 15 веку из брака између ћерке Иве 

Црнојевића и кнеза Пилата ( Латин) из Херцеговине. Мајка мајке моје 

мајке је пореклом из познатог црногорског племена Сочица.  

 

Чика Васо Крсмановић се бави проучавањем родослова Крсмановића. 

Док ујко Божо проучава порекло Поповића. Поповићи или њихови 
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блиски сродници су такође дали виђене људе, међу њима два генерала 

Руске царске армије: Рабреновића и Милорадовића. Овај потоњи је 

важио за најлепшег мушкарца на двору цара Николаја Великог, који 

га посла на границу са Кином да је исцрта и одреди. Што овај и 

учини, и ова граница важи и данас ( убили га декабристи у 

Петрограду, напомена аутора). 

  

Овде је поменут само мали делић сродства моје породице, број 

сродника је неупоредиво већи и захтевао би много озбиљније 

истраживања. 

  

Подрињци су страсни истраживачи својих корена. Када се сусретну, 

највеће им је задовољство да изнађу сродничке везе. Људе овога краја 

одликује понос, осећаји части и поштења, испомоћи, верници су, 

вредни, енергични, пуни су наде и оптимизма.  

 

Сваки долазак у родни крај је за мене велики догађај, повратак 

коренима, снажно духовно освежење, са извора се напијем снаге и 

вере у будућност. 

 

Тито, када год се врати из путовања у унутрашњост, преко радија и 

телевизије наглашава:'' Сусрети са народом ме духовно освежавају, 

крепе душа, и дају неизмерну снагу.'' Ја нисам никаква  значајна 

личност, али одласци у родни крај  су за мене такође истински 

духовни препород. 

 

Али се подрињска села полако и неприметно празне. Нико о томе не 

говори. 

''Сада је процес индустријализације, потребна нам је радна снага за 

фабрике, девојке не треба да буду у селу, него да иду у градове да се 

школују и запосле'', тврде званичници. 

 

 Јуни-јули-август 1962 године. Конобар у Међународном 

студентском кампу у Дубровнику. 

  

16 јуна одмаралиште је празно, скоро да никога нема у 

Интернационалном студентском кампу лоцираном у сликовитом 

комплексу "Вила Рашица", изнад сиње морске пучинена Лападу, у 

Дубровнику.  

 

Празни шатори, скоро пусте просторије, празани ресторан и башта, а 

од пута  уморно особље пристиже са пртљагом из Београда. Директор 
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летовалишта је београдски глумац Воја Мирић, који је уједно и 

политички активиста.  

 

За доручак скоро без иједног госта. После тога би ми особље ишли на 

плажу. За ручак скоро исто, празно.  

  

17 јуна дођоше аутобусима, две велике групе студената, једна из 

Немачке, друга из Француске. Младићи и девојке бледи и уморни од 

дугог и напорног путовања, су излазили из паркираних аутобуса 

упућују се са напором држећи у рукама пртљаг, иду право у рецепцију 

да се пријаве и добијају своје шаторе. Онда на ручак, и одмах на 

плажу, која је испод кампа у подножју брда. 

 

По подне пристиже још неколико групица, камп је се полако пунио.  

 

20 јуна су пристигле нове групе туриста. Камп је био већ скоро дупке 

пун.  

 

Много посла ујутру, у подне и увече. Али ипак довољно времена да 

будем по цео дан између оброка на плажи..  

 

Свако вече су одржаване игранке и дружење  младих из разних 

земаља.  

  

Посао није тежак, дође се до госта, покаже му се јеловник на 

неколико светских језика, он изабере, и онда се храна доноси на 

платоу. 

 

Вечери су слободне и дуге. Дошао је и оркестар из Београда, и 

неколико музичара Београђана који живе у Паризу. Певају Радослав 

Грајић, звани "Граја", и Крста Петровић, врло духовити водитељ кога 

су Немци прозвали "Гештојбниц". Граја је Босанац, он пева 

префињено, мада више личи на научника, него ли на естрадног 

уметника. Крста Петровић је пак велики шаљивџија, сво време док 

пева забавља госте из Немачке својим соло тачкама и неуобичаејним 

гестовима, са њима је се нарочито спријатељио, Немци му само додају 

пиво у конзервама, тога код нас нема, пиво се овде продаје само у 

флашама.  

 

Мирослав Караулац је Сарајлија, студирао је у Француској, он је 

полиглота, био је у пратњи Тита  на путовањима у афричке земље.  

Мирослав ми каже да је књижевник Оскар Давичо велики светски 
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интелектуалац, да говори течно неколико светских језика. Па то је 

добро, што имамо више врхунских зналаца, утолико ћемо као нација 

бити вреднији, па и Караулац говори француски као српски језик.  

 

Дошли су и неки наши музичари који живе у Паризу, они тако личе на 

Французе, бледуњави су и сувоњави као и они. Смирени су, говоре 

тихо, не гестикулирају, као да носе неку тајну која им даје неку 

психолошку предност над нама одавде, који не живимо на Западу, 

који гестикулирамо и говоримо гласно, чита им се на лицима нешто 

као "ми знамо, ви не знате".  

 

 
У Дубровнику, Међународни студентски камп Вила Рашица на 

Лападу. С'лева на десно: Марина, студенткиња из Ротердама, Аутор 

и Хана студенткиња из Норвешке. 

  

1 јула све ври. Свако вече је игранка. У паузама наши домаћи гости се 

ухвате и играју коло, само се тресе. Странци су их са стране 

осматрали знатижељно. Стасити Срби и Српкиње енергично  дрмају 

Ужичко коло и прсе се поносни пред странцима и странкињама, све се 

у коло као по правилу ухвате неки високи грмаљи, да странци виде 

како смо ми високи и расни. Нек се види, нек се зна. Грми  оркестар 

“Игра коло до кола, чуло се до Стамбола”.  

 

Ми Југословени смо поносан народ, то је лепо, то и мене чини 

поносним, али не треба само да будемо снажни, високи и лепи, већ да 

будемо и стручњаци, научници. Да будемо лукави и рафинирани.  
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Лично, никад у животу нисам играо коло, не знам да га играм, то ме 

никада није привлачило. Без обзира на ово моје опредељење, кола су 

лепа, волим их. 

  

Стојим са Бором Мирковићем ( том 1) мојим школским другом из 

разреда, високим и наочитим младићем који  је значајан омладински 

политички функционер, описано је на страницама ове књиге да је био 

на штанду Југославије на Светској изложби у Бриселу 1958. године. 

Он је још у гимназији био политички врло активан. Овде је са неком 

политичком делегацијом, стално имају састанке и важне  разговоре. 

Све високи  наочити момци. И са њима лепе девојке, и понека млађа 

жена. Ови млади политички активисти не долазе увече на игранке, 

виђам их како одлазе  са својим новим колегиницама на нека  

дискретнија места. Наочити Бора је често у друштву  са младим 

згодним женама и девојкама. 

 

У гужви у близини платоа где се игра, чух шапат две младе плавокосе 

лепотице Немице, једна  од њих показује дискретно руком ка 

препуној тераси на изразито црнокосог и мужевног Жарка Команина, 

драгог друга из Београда, студента, такође сарадника у Центру, каже 

другарици за њега задивљено:" Ganz dunkel"( ''Сасвим црн'', напомена 

аутора). Ужурбаше се кроз парове, устремише се ка њему, 

приближавајући му се дискретно.  

 

Студентско особље спава у пространој просторији са више кревета у 

поткровљу. До мога кревета је кревет кувара Шимета, није никаква 

тајна да је он хомосексуалац, он то много и не скрива. Пробудих се 

једно јутро, Шиме стоји и спрема свој кревет, приђе ми Трајче, 

студент из Врања, или Куманова, не знам више тачно, хоће нешто да 

ми каже пред Шиметом:'' Шиме те ноћу пипка''. То нисам запазио, али 

верујем Трајчету, имам чврст сан, па не знам шта се дешава ноћу, 

погледах упитно и строго Шимета?  

 

У наше летовалиште је стигао занимљив човек, изразито плав, 

средњег раста, али је стамен. Он је председник Комунистичке партије 

Енглеске. Зачас се пронесе вест да је хомосексуалац. Особље кампа га 

посматра из прикрајка сажаљиво: зато јер је хомосекусалац, али још 

више јер је председник лилипутанске Комунистичке партије у 

капиталистичкој супер сили Енглеској. Он је имао обичај да ми се 

јави и да поразговара самном. Препознао сам да је он заиста 

хомосексуалац, из његовог израза лица, из његових повремено 

неумесно веселих речи, и као снег беле кошуље кратких рукава, 
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увучене ноншалантно у необичне зеленкасте дуге панталоне са 

кајишем украшеним лављом главом. Сам ми се поверио на плажи на 

Лападу:'' Да ли знаш неког ''веселог'' мушкарца''? 

 

Желим да му помогнем, он није крив што је погођен таквом 

неприликом?. Мени паде на памет Шиме, споменух му Шимета, 

описах му га, похвалих. Он ћути, али видим да је радознао?. Одох до  

Шимета, споменух му Енглеза, Шиме се постидио као млада на 

вашару, оборио очи. Видим да жели, али се стиди:''  Тај Инглез је 

велики шјор.'' 

 

Некако сам уредио да се издалека погледају у мрачном холу Управне 

зграде, Енглез раширио ноге као каубој, мери испитивачки Шимета 

као овцу на сточној пијаци, Шиме се постидео, не могу да га 

препознам, стално бежи у страну, стидљиво крије очи шакама, један 

студент који се ту нађе га је извлачио на видело. Шиме цело време се 

постиђен уклања иза зида. 

  

Већ почињем да стичем познанства и пријатељства и то управо са 

Французима, прво са ''нашим Французима" музичарима који живе у 

Паризу. Смета ми помало њихов патернализам, они изгледа мисле да 

ми који овде живимо ништа не знамо, да је ово далека провинција?. А 

није баш тако. 

 

Разговарајући са њима, упознах црнокосог Француза скоро средњих 

година, средњег раста и прилично кошчатог, врло сличног нашим 

људима. Често би смо пријатељски разговарали, упознао ме је са 

супругом, љубазном лепушкастом женом. Односим се са великом 

учтивошћу према обома, међутим Француз ми се скоро упорно жали 

да су поједине наше песме, иако су углавном врло лепе, сувише 

ритмичне, прејаке, брзе, нешто као да су чак и екстремне. Док то каже 

гестикулира, чини ми се помало нервозно, а никад га раније нисам 

видео да млатара рукама. Док наводи да има наших песама које су 

дивне, запевуши би војвођанску староградску лагану песму "Сунце 

зађе, пада тама", која је по њему врло мелодична и тиха, сетна. Каже:" 

Ова ваша народна песма је дивна”. Не гестикулирам када говорим сем 

понекада, једном кад сам се нешто био размахао рукама, он ме скоро 

прекори, ухвати ме за руке и показа ми да не треба млатарати рукама. 

Разговарали смо повремено о музици и етнолошкој музикологији. Он 

је врло образован. 
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Оцењујем га, иако је повремено критичан, или дидактичан, ипак није 

уображен, ипак је искрен и добронамеран. 

  

Граји ( Радославу  Грајићу) саопштавам које мелодије се свиђају моме 

пријатељу Французу, замоливши га да свирају и такве староградске 

песме. Преносим Французу мој разговор са Грајом, он то запажа, али 

би настављао да ми певуши када год ме види тиху староградску 

песму.  

 

Овај Француз и ја смо постали добри пријатељи. Причао сам му о 

осећањима Срба према Французима, то га је радовало. Али нисам 

осетио да нам Французи баш у толикој мери узвраћају, има ту неких 

симпатија са стране Француза, али није то као са наше стране. 

Француска је велика а ми мали, нама Француска као велесила врло 

импонује, а ми смо мала земља, и нема сличног емотивног узврата. 

 

То је сазнање које ме помало заболи. Али то је логично. 

  

У групи младића који су свирали у оркестру је једна млада повисока 

симпатична девојка. Прво што пада у очи јесте њена црвена коса. 

Сазнајем да је Парижанка, виђам је сваки дан, у пролазу се погледамо 

и јавимо једно другом. Размишљам ко је и шта студира, има 

проницљив израз лица и делује  враголасто, она је духовита и 

интелигентна девојка. Данима се сусрећемо, виђамо, размишљам о 

њој, осећам да се међу нама ствара неки необичан флуид, нека  

блискост, осећај неке необичне сличности, иако смо из две нације и 

потпуно различите средине. Она ми све више изгледа као нека 

најближа врло драга особа коју знам  одувек.  

  

Ево како се одиграо наш данашњи изненадни сусрет на клупи испред 

зграде виле. Она ми климну весело главом, и седе на клупу где сам 

већ био са њеном другарицом, која затим оде. Остадосмо сами. Она 

ми се обрати  на енглеском са јаким, наметљивим, самоувереним 

француским нагласком:” Одакле се ми знамо, па ми се знамо врло 

дуго?” Окрете ми се насмејана. Наједном се међу нама створи неко 

поверење, појави се блискост, као да се знамо годинама, иако смо 

странци, из различитих земаља и средина.  

 

Проговори ми речи које ме разоружавају, које сам ја њој хтео да 

кажем. "Јесам ли иста каквом си ме замишљао?" Био сам збуњен, 

разоружан. Трудио сам се да прикријем узбудљиву дрхтавицу. Ипак 

ме изненади њена директност, у исто време ме истински  обрадова, 
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знам да су странкиње из Западне Европе  обично уздржане?. Да не 

замишља да сам наиван, можда глуми, или се претвара? Не знам 

зашто, сетих се песме Превера о девојци у коју се заљубио из виђења, 

и када је сусрео установио је, да је она сасвим другачија личност, као 

да је била нека друга особа?. Али ова је била иста онаква како сам је ја 

замишљао док сам је посматрао. 

  

Илуминација је трајала само неколико секунди, она је читала мисли 

које су ми прелазиле преко лица, иако нисам ништа рекао:" Да, ама да, 

Превер и Барбара!"  

 

"И ти си баш онакав каквим сам те замишљала гледајући те док 

служиш у ресторану, има особа које када упознамо видимо да су 

другачије него што смо их замишљали, то је чудан и тужан догађај, 

као да неко умре духовно у нашим мислима."  

 

Тако је проницљива, свака њена реч је погађала право у мету, она 

познаје мушкарце, одмах сам то схватио. Па како и не би, Париз, тамо 

се млади окупљају, друже, разговарају, шармирају, то је капитализам, 

утакмица за љубав и симпатије. Па и код нас у Београду је слично. 

Осетих да и она  слично размишља, гледала ме је испитивачки, видим 

да је пријатно изненађена да ја схватам њену игру.  

 

Нестадоше неки почетни облачићи потцењивања са њеног лица.  

  

Затим настави:" Ја сам се дописивала са младићем из Лила, кога сам 

упознала преко преписке, нисам га никада видела, замишљала сам га 

какав је, када смо се срели он је био потпуно другачији, ''умро'' је 

одједном за мене". И додирну моју руку изненада. Мало сувише за 

једну Францускињу, сувише фамилијарно, помислих?. Тај додир је 

био изузетно драг и узбуђујући. Она запази моју дилему, своје лице 

приближи моме и намигну ми враголасто, али нимало фриволно, била 

је тако учтива. Како је она префињена, помислих?. Ја јој рекох на 

моме енглеском нешто о идентитету, како се формира представа о 

некоме.  Она је схватила савршено. Па она је заносна. Рекох јој:" То је 

питање идентитета, личности, њене кохерентности, душевног  

здравља, постоји и хало ефекат."  

  

"Браво", рече онда она тапшући ме весело по рамену, мада помало 

патерналистички. Што ми мало засмета. Али и подстаче да се још 

више докажем:'' Нешто се понекад јави у личности и она се просто 

разлије и нестане, а после се особа поврати" .Она уздахну сетно:" 
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Словенски шарм, словенска душа! Словени су врло осећајни и 

тајанствени. "  

  

Као да ниподаштава Словене и нас Југословене?.  

  

Читао сам доста штампу, слушао радио, ТВ. Француска ме је 

интересовала и знао сам доста о њој. То је за мене била земља која је 

изазивала у мени контроверзе, контрадикције и нејасности. Велика, 

моћна, културна, а у годинама од 1955. до рецимо 1958. сам имао 

осећај да је у дубокој  кризи, да су Французи нешто као апатичне 

особе у кризи, скршени, депримирани, скоро у неком безнађу?. Томе 

утиску су допринели моји сусрети са Французима, углавном младима 

од 1955 године на Јадранском мору. За њих су говорили да су врста 

хипика, да су мекани, декадентни и деформисани.  

 

Али сам од, отприлике око 1958 године, нагло осећао да се дешавају 

неке велике промене, да Француска упркос што масовно губи 

колоније, чува свој идентитет моћне супер сила, и да њени грађани 

постају душевно стабилинији и самоуверенији. Или ми се можда само 

тако недовољно обавештеном чинило? Мада сам слушао од старијих 

да западне колонијалне државе  губе колоније на папиру, али да у 

стварности, тамо имају и даље исте људе, помоћу којих чувају свој 

утицај. Ако је тако у Африци, размишљао сам, није баш тако у 

југоисточној Азији, тамо су Кина и  Северна Кореја, а ни Русија није 

тако далеко. Те колоније се ипак одвајајају, како која. Ипак су то све 

врло болни догађаји за Француску, закључујем. Питање је колико 

обичан француски грађанин зна за ове завијутке своје државне, 

међународне политике. Било је и побуна, као она у Алжиру, а не треба 

заборавити ни брзи пораз Француске у Другом светском рату. 

 

Ја јој рекох: "Француска је била у кризи, али последњих година она је 

јача и стабилнија, економски развијенија, а онда су и нација и њени 

грађани душевно стабилнији, нема више декаденције и душевне 

алијенације, Превера и Барбаре".  

  

"Хоћеш да кажеш да је Генерал  Де Гол томе допринео", гледала ме је 

враголасто?  

  

"Вероватно", одговорих јој.  

  

"Реци конкретно, буди конкретан, мислиш на Алжир, остави арабеске 

и приче из ''Хиљаду и једне ноћи", рече она топло ме гледајући и 
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ударајући ме по рамену:" Откуд теби таква сазнања о Француској и 

политици, да ли си ти тајни агент Службе безбедности твоје земље?"  

 

Било је пет минута до дванаест, морао сам да идем на дужност.  

  

По подне сам био на плажи на Лападу. У гужви ме препозна група 

младих студенткиња Францускиња, приђоше ми, хоће да се сликају 

самном,  студентом који  им служи храну. Већином црномањасте, али 

има и плавуша, витке, и не превише високе, интелигентног израза 

лица. Често сам размишљао колико су француске девојке љубазне, 

духовите, поврх свега врло отмене и шармантне. Схватио сам да су 

лукаве, али да нису подмукле.  

  

Увече чух свађу у шатору изнад мога шатора на малом брежуљку. 

Препознах  младу Францускињу, расну и привлачну жену, врло црне 

косе и очију, али белог тена лица, која је шаторчић делила са једним 

скоро дечаком, можда јој је то био млађи брат, можда јој није био 

брат, не знам сигурно, сувоњав и детињаст младић?. Свако вече и 

преко дана, оштро су се препирали због нечега на француском, ништа 

нисам разумео, не знам француски. Али је било истински  мучно. То 

су слушали и други, у оближњим шаторима, ово двоје пак уопште 

нису обраћали пажњу на оне који су их слушали. Чини ми се да нису 

били ни свесни да их други слушају, или нису нимало  марили за то?.  

  

Био сам збуњен да су Французи такви, али сам схватио да се ради о 

атипичним особама, и у Француској, како и другде, има асоцијалних. 

Има нешто трагично у природи њиховог односа?. Он јој је стално 

нешто пребацивао, и љутио се на њу. Ту је било повремено чак нечега 

застрашујућег.  

  

Видео сам је прво са једним  мужевним Црногорцом, црномањстим 

брком, студентом из Београда, само пар дана су били  заједно, видех 

увече како је увео дискретно у његов шатор. Били су весело бучни, не 

обазирући се много на околину. Затим сам је видео са једним другим 

студентом из Београда. Тако сам је виђао са неколико њих, долазио 

бих до сазнања да је она нимфоманка?. То се видело и из израза њеног 

лица, раскалашне и фриволне  жене, на њеном лицу се изчитавао хаос  

њених осећања и мерила.  

  

Затим је дошла група студената из Варшаве. Висок плав и врло леп 

младић достојанствен и  интелигентног израза лица, бледуњав и 

помало сувоњав, је знатижељно меркао ову необичну Францускињу. 
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Рекоше ми да је он из племићке породице којој су комунисти све 

одузели. Разговарао сам са њим у неколико наврата, жалио се, каже да 

је  Пољска затворена земља, гвоздена завеса је затвара, а да 

Југославија треба да буде сретна, што је слободна и отворенија. 

Јиржи, тако се звао, упознаје необичну Францускињу, и веза траје на 

моје велико изненађење. Она више не тражи друге партнере, него је са 

њим већ више од недељу дана, а са другима је била само једном или 

два пута. Он се заљубио у њу. Дошао је дан растанка, аутобус треба да 

вози за Варшаву. Он сав утучен због растанка, али и сретан што је 

упознао дивну Францускињу, можда жену живота? И она исто врло 

сретна?. Мењају адресе, узбуђени су при растанку, машу рукама, 

опроштај је узбудљив, очи су јој засузиле. Он ју је гледао озарен, пун 

наде и поверења, као да је нешто смерао, правио планове за 

будућност, можда и брак, породицу, можда сања бекство из Пољске 

тајно преко границе, у политички азил, у Француску?.  

  

Није имао времена да је боље процени, није лако оценити љубавне 

партнере, треба времена, ја сам запослено особље и видео сам зато 

њено необично понашање, а он то није знао. Можда и зато што смо 

ми овде отворенији и имамо више контаката са људима, и странцима, 

имамо изоштренију моћ процењивања, а Пољаци немају јер су учмали 

у  загрљају стаљинизма и чизме. Тоталитаризам људе чини 

инфантилним и незрелим. Размишљао сам да ли да му саопштим оно 

што знам о њој, да га заштитим од разочарења?. Али то нисам учинио, 

јер немам право да се мешам у туђе послове и личне ствари.  

 

Можда сам пребрз у проценама, можда ни она није тако лоша, могуће 

да се и она заљубила у Јиржија? 

  

Али су ме текући догађаји помало разжалостили, јер чим је он 

отишао, она је наставила да улази у нове авантуре. Просто се 

сударила самном на улазу у мој шатор увече, сва разголићена. Коса јој 

замршена пала по врату, погледа ме испод ватреног црног ока, 

забеласале јој се бујне чврсте груди, истури кокетно бутину. Па она је 

врло привлачна. Извинио сам јој се. Она ме погледа зачуђено, као да 

не схвата зашто сам такав, и оде напућивши усне. Вероватно 

помишља: овај је наивко, идеалиста. 

  

Французи и Францускиње су врло културан и рационалан свет, 

умерени и одмерени, држе дистанцу и споро се приближавају 

другима. Фриволна Францускиња је изузетак. 
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Видео сам још једну Францускињу која је такође била атипична. 

Млада расна девојка изузетно привлачна, светло смеђа, чуо сам да је 

негде са јужног Атлантика, није се дружила са Французима на плажи, 

као што то чине друге Францускиње, него само са нашим девојкама и 

младићима, нарочито са мештанима Дубровчанима, играла је са њима 

ватерполо, узвикивала гласно бацајући лопту, две мокре чврсте дојке 

би јој повремено извиривале из воде као две лопте, вриштала је 

избацујући за лоптом високо изнад воде своје гипко дивно тело, као 

велика риба кад се обесно избаци из воде да ухвати муву; постала је 

популарна, дружила се са снажним младићима, била са њима тако као 

да их зна одувек. Због тога су је њени земљаци гледали помало 

зачуђено.  

 

1 јули 1962 године. Францускиња, професор универзитета из 

Шампање. 

 

Дође јуче значајна политичка делегација из Француске. То су били 

углавном мушкарци и жене средњих година. После доручка сам 

кренуо трамвајем са Лапада у центар града, трамвај је био препун, 

голишави људи и жене, путници, су се налазили збијени једно уз 

друго, као сардине . 

 

Испред себе препознах скоро средовечну, али још увек врло 

шармантну и тајанствену жену, Францускињу из делегације која је 

јуче стигла у летовалиште. Њен, за мене неуобичајени шарм, је спој  

жене интелектуалке зрелих година, и још увек изражене 

женствености, удружено са неком врстом учтиве строгости. Да није 

била средовечна интелектуалка, њен шарм би био драстично смањен.  

 

И она је мене препознала, као младића који служи храну. Из њених 

живих плавих очију се назирала још увек бујна женска природа. 

Подсетила ме је на неку професорку?. Насмеши се више учтиво него 

љубазно и упита:'' Како сте?"  Поразговара самном о Дубровнику, и 

запита колико има станица до центра.  

 

Уђоше нови путници, били смо збијени још више. Одмакох се учтиво 

колико год сам могао. Доле у провалији сјакти на  саблазној месечини 

површина мора испод светионика на хридима, повремени завијутци 

су заносили трамвај који се увијао као змија, моја саговорница је 

амортизовала вешто ове ударе, није ми било јасно како је успевала да 

избегне барем један додир самном. Има врло еластично витално тело-

помислих, а ја сам се врло учтиво држао на одстојању, више сам 
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назирао него ли повремено барем једном додирнуо њено трепереће 

тело.  

 

Сиђосмо близу Страдуна, она прихвати моје друштво на топлој 

дубровачкој улици, кретосмо у шетњу, хтела  је да јој кажем нешто о 

Страдуну и острву Локрум, о чије месечином осветљене хриди су се 

разбијали запенушани сјактаво бели таласи.  

 

Онда ме запита да ли сам студент?. Одговорих потврдно. Од ње сам 

сазнао да  је она професор етнологије и историје на некој високој 

школи у Ренсу у Француској. То је нова инспирација за разговор са 

њом, то су моје омиљене теме.  

 

Рече ми загонетно, нагласи, као да ми то ставља до знања због нечега, 

да је Ренс престоница Шампање, где се производи  чувено вино 

шампањац. Био сам скоро задивљен, шампањац, то  чувено вино, које  

пију славни и богати људи?. Запита  ме шта има да се види на Лападу 

близу кампа, спомену једно корално оствро које је видела са терасе 

Виле"Рашица", пита ме да ли је могуће да се тамо оде неким 

изнајмљеним чамцем? Може, рекох, и позвах је да одемо заједно 

тамо. Договорили смо се да је следећи дан по подне одеведем тамо 

чамцем да то види.  

  

Дошли смо чамцем до острвцета, али када се приближисмо установио 

сам да не можемо да се искрцамо, јер је корални спруд мали, а таласи 

су били велики, само су се ваљали, насукаћемо се. 

 

Због тога смо се вратили до једног рта, преко пута Лапада, где смо се 

искрцали. Утом завика глас са стењака изнад нас:'' Мине! У заклон!'' 

Преведох јој.  

 

Испред нас у камењару је била као нека мала пећиница, уђе прво она 

и позва и мене. Скоро једно уз друго, у ово мало простора, једно 

десетак минута. Ја и  у овом малом сабијеном простору држим врло 

учтиву дистанцу.  

 

Глас јави да је минирање завршено, изађосмо, она ме гледа љубазно и 

учтиво, као да је пријатно изненађена.  

  

Мене су интересовали политика и међународни односи, читао сам о 

Француској, и ово је била прилика да о томе разговарам са једном 

Францускињом, поврх свега врхунском интелектуалком,.  
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Био сам усхићен њеном необичном мудрошћу. Али у исто време и 

њеном женственошћу средовечне жене. То је за мене био истински 

изазов и инспирација. Процењивао сам да она жели пре свега да види 

да ли сам учтив, или сам пак нека врста површне особе, или 

једноставно насртљиви балкански простак? . 

  

Хтео сам да докажем, супротно. Сетих се, каква случајна 

коинициденција, баш јуче сам прочитао једну књигу о Француској 

последњих година.  

 

Озарен започех  следећу конверзацију.  

  

Ја:" Генерал Де Гол је извукао државу Француску и француску нацију 

из кризе. То су Французи показали  на референдуму у априлу 1958. 

године.''. 

 

Она ме погледа изненађено."Јесте ли ви политичар, када тако добро 

познајете нашу земљу и њене политичке прилике?"  

  

 Утом се опет зачу глас са брда: ''У заклон!'' 

 

Уђосмо опет у пећиницу, држим још већу учтиву дистанцу. 

 

Настаде опет врло жив разговор.   

 

Ја:" Ја сам доживео велику промену своје представе о Француској и 

ставова према њој и Французима. Од 1955 године када сам завршио 

гимназију, ишао сам на Јадранско море и тамо сусретао  Французе, 

читао сам новине, слушао радио, гледао ТВ, разговарао. Француска је 

за мене била држава и нација у кризи. То се видело и по  њеним 

грађанима, имао сам утисак да су били у депресији,  да их је захватила 

декаденција, или чак и алијенација."  

  

Она ме погледа зачуђено, учини ми се разочарана мојом 

преоштрошћу:" Да се то није само тако вама учинило, или сте можда 

у својој младости мало претерали?"  

  

Ја:" Могуће! Тај осећај је био јако присутан све до отприлике пре две 

три  године. Онда су се у мени јавиле велике дилеме, скоро мала 

опсесија, нови закључци, неко унутрашње самоубеђивање, као нека 

врста дијалога са неким невидљивим саговорником." Признајем себи 
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да ме она инспирише, да бих задржао њену пажњу причам јој оно што 

воле Французи, њих занима шта други мисле о њима. 

  

Она:" Не требате да се правдате, наставите."  

  

Ја:" Не правдам се, само говорим  истину. Овај процес модификације 

моје представе о Француској је био нарочито пропраћен вестима из 

медија о Франуцуској."  

  

Она, мало нервозно:" Пређите на ствар, које су те вести биле?" Онда 

се насмеши умиљато:” Имате  леп бронзани тен, видела сам када сте 

веслали”. 

  

Ово схватих као њен тест, помислих да нисам тако наиван, да 

прогутам удицу. 

  

Ја:" Крајем 1958 године Де Гол је прихватио да води Француску, што 

је било потврђено и на референдуму, он је узео судбину Француске у 

своје руке и повео је њеној ранијој снази и сјају, самопоуздању, 

нација је добила оца и вођу, Француска је добила нову величину и 

амбицију, Французи су се пробудили."  

  

Она:" Ама то је све питање економије и финансија, то су све 

опипљиве ствари, Француска је била у економској декаденцији, онда 

је нормално да је заостајала.'' 

  

Ја се учтиво одмакох, хтео сам да бриљирам, али из мојих очију се 

видело још и нешто друго:" Створио је и јединство Француза, 

трасирао нове економске постулате да ојача економски нацију, и да је 

изведе из економских тешкоћа, залаже се против пореза, беде и 

социјалне кризе."  

  

Она:" Када се прате догађаји после рата, Алжир, нови напори да се 

створи Европска заједница, почетак Хладног рата, преструктурације, 

незапосленост и недостатак преспективе за младе, онда је нормално 

да људи постају помало декадентни. И какав је био тај процес измене 

ваше представе о Француској?", пита а загледа моје тело испитивачки.  

  

Ја:" Де Гол је још 1958 године применио скуп финансијских, 

економских, социјалних и политичких мера са циљем да нацију 

постави на здраве темеље истине и чињеница, скромности и 

реалистичности, и да тако изађу из кризе. Нација га је подржала." 
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Она:" Зауставио је инфлацију, почеле су инвестиције, све је питање 

практичних економских питања. Не треба теорија, од тога се не живи, 

него од опипљивих материјалних ствари." 

  

Гледала ме је помало зачуђено, није могла да схвати мотив који ме 

гура да са њом тако страсно разговарам о политици. Онда ми рече 

изненада:” Зашто сте ви толико интелектуални, зашто нисте као 

већина Југословена?” Замислих се. Да ли тако стварно мисли? 

Интелектуалке су врло компликоване. Постадох још опрезнији. 

  

Ја:" Тачно, почела је изградња фабрика, школа, болница, развој 

комуникација, војске, полиције, Француска је почела да се усправља."  

  

Она:" Да ли се овај позитиван процес одражавао и на понашање 

Француза које сте сусретали?"  

  

Ја:" Управо то. Тачно. Нестајали су они брадати, декадентни, 

наркомани, инцестоидни, хомосексуални, чудни, све их је било мање, 

а све је више било оних стабилних, самоуверених, рационалних и 

практичних, веселих и оптимистичких, барем се тако мени чинило, 

можда сам се варао."  

  

Она ме погледа зачуђено, учини ми се да се разочарала у објективност 

мојих процена:" Претерујете, много претерујете, могуће је да је тога 

било у појединим случајевима, али то је ваше виђење одавде, које 

можда у појединим случајевима има неке своје основе, али је та 

појава ипак у вашој свести енормно предимензионирана, и можда је 

тога било, интересантно да сте ви то запазили. Откуд Вама интерес за 

то?"  

  

Ја:" Пинао, Министар финансија је завео нову пореску политику, која 

је обогатила државну касу, а свидела се већини сиромашних и 

просечно имућних Француза, нову политику цена, сарадње са 

синдикатима, извоз-увоз, трговина, монетарна политика. Де Гол је све 

ставио на здраве ноге. Нација се усправила!" . 

  

Она:'' Ви глорификујете Француску као највећи француски 

националисти, немојте бити већи католик од Папе. Или сте Ви 

поносни и подсвесни љубитељ своје нације-без да сте тога довољно 

свесни?.". 
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Ја:" Он је Француску поново вратио у ред суперсила. Сада у 1962 

години он ужива велику подршку Француза, они га сада поново 

подржавају на референдуму. Француска се буди. Алжир је и даље 

проблем, иако је добио право на самоопредељење. Али је данас 

Француска јака, стабилна, јединствена и економски јача модерна 

држава која је поправила и своје позиције у Африци."  

  

Она:" Реците ми искрено, какви су сада Французи које ви овде видите 

у поређењу са Французима када сте их пре неколико година видели 

као декадентне?"  

  

Ја:" Много другачији, као неки други свет. Самоуверенији, 

природнији, оптимистичкији, здравији."  

  

Она:" Можда има неке истине. У сваком случају ваша запажања су 

занимљива и то би интересовало наше пропагандисте који се баве 

имиџом  наше земље у свету. А како се то одразило на вашу 

представу о Француској"?  

  

Мине су престале. Али нико од нас не предлаже да уђемо у чамац ка 

Лападу.  

 

Наставили смо наш врло  занимљив разговор напољу. Осећам се као 

наш спортиста на неком међународном такмичењу, сада представљам 

земљу. 

  

Ја:" Пре неколико година Француска је у мојим очима на неки начин 

била земља декадентних и апатичних људи, мада сам био свестан и 

тада да је то само за поједине сегменте Француза, јер је то ипак богата 

и моћна земља сретних грађана. Сада је за мене Француска јака и 

модерна држава, суперсила, која има висок стандард и држава која 

тежи експанзији.". 

  

Глас опет изненадно викну:'' У заклон!'' Она јурну прва у пећину, 

погледа ме преко рамена да ли улазим. У том груну врло јако нова 

мина. Видесмо да око пећинице лете каменице. Она се трже:" 

Оставимо теорије будимо практични, оставимо арабеске и ''Хиљаду и 

једну ноћ''. Кирилу Чесмену је опет одложена смртна казна." 

  

Збуни ме опаска о Кирилу Чесмену?. Какве везе ја имам са њим? 

Наслоних се на зид пећинице, замислих се, и потонух у мисли, ућутах, 
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просто нестадох, сећам се мојих мишљења и представа о Французима. 

Она ме гледа благонаклоно, као професор свога студента.  

  

Осећам у својим мислима као да ме неко одвлачи од овога конкретног 

сусрета са шармантном средовечном интелектуалком, странкињом 

који се одвија у врло необичном декору, као да ми одвлачи мисли на 

друге теме?. И скреће ми пажњу на нешто друго?. Просто сам укочен, 

узнемирен, блокиран, уместо да буде обратно. 

  

Она то спази и поче да ме посматра испитивачки:” Заиста сам 

радознала да знам шта Југословени мисле о Француској, ви сте из 

Београда, дакле претпостављам Србин, различите нације у 

Југославији имају различите представе о Француској, мене занима 

шта све Срби мисле?” 

  

Ово питање је за мене било велики изазов, те теме су за мене истинска 

опсесија већ годинама. Мој изражен интерес за Француску има своју 

основу у пријатељским осећањима Срба према овој земљи, нарочито 

због француских филмова и шансона, композитора, писаца. Љубав 

према Француској је била појачавана породичнм везама, отац мога 

оца, Солунац нам је причао о подршци Француске у Првом светском 

рату, његов рођени брат Обрен је, као што је описано у овој књизи, 

боравио на опоравку у Француској где је био у пратњи Војводе 

Путника. Одлазио сам повремено у Француску читаоницу у Кнез 

Михајловој улици у Београду, иако француски нисам знао ни реч 

такорећи,  са великом радозналошћу сам листао модне часописе 

сјајних боја, дебелих листова као да су од коже, тако су били луксузни 

према нашим новинама. А особље је посебна прича, били су врло 

озбиљни и стручни, помало хладни. Понашао сам се врло учтиво и 

односио према запосленима са искреним поштовањем и уважавањем. 

Француска, енглеска и америчка читаоница су за мене били 

својеврсни прозор и контакт са западним светом. 

  

Она се наједном преобрази из шармантне жене скоро година моје 

мајке, у нешто друго, постаде као неки психолог, или још више 

психијатар, упиљи у мене очи сада суве и хладне, чак ми се учини да 

јој се појавише строге борице око усана:” То ме јако занима, спремна 

сам да вас слушам пола сата, и више, све ми испричајте”. 

  

Почех да причам, није ме прекидала, није постављала питања, само је 

повремено кратко казала као иследник:” И још, и још!” 
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Ево отприлике мога излагања:  желим да јој саопштим о деценијским 

везама моје породице и мене,  са Французима, моја мишљења и 

осећања према њеном народу, причам дугу причу, као неки 

аутомонолог, она ме је слушала врло пажљиво, и климала главом, 

охрабрује ме да говорим. Али ту нема онога одушевљења које ми 

Срби имамо када  говоримо о Французима, то је више учтива 

радозналост да се саслуша, помешана помало са пријатним помало 

патерналистичким  изненађењем. Кажем јој да слично мени мисли 

већина становника Србије.  

  

Цела Србија која је била у Првом светском рату је само причала о 

Французима савезницима и пријатељима.  

 

”Гле, рече она, занимљиво, наставите молим вас!”  

 

''Тако су се та велика љубав и поштовање пренели и на нас младе, 

децу''.  

  

“Шта ради ваш отац?”, упита. Објасних јој да је службеник са 

средњом стручном спремом. Али имам брата који је асистент на 

Слободном универзитету у Бриселу.  

 

Она на то значајно одмахну главом. 

  

Она ме слуша, ја отварам душу: Од 1950-их година је дошло до већег 

отварања наше земље према Западу, и према Француској, па и када се 

ради о присуству француских филмова на репертоару наших 

биоскопа. Француски глумци Брижит Бардо, Жан Маре, Жана Моро, 

Жан Габен, Жерар Филип, Ален Делон, и други, су постали врло 

популарни. За моје другове и мене највеће задовољство и истински 

празник  смеха је било гледати филмове Фернандела. Он је био 

најсмешнији од свих страних глумаца комичара. Када је даван његов 

филм "Бонифације месечар" цео мој разред из Прве београдске 

гимназије је дошао да га гледа. Нарочито нам је било блиско када се 

Фернандел појављује на југу Француске одакле је и био, иако не знам 

француски, препознавао сам распеваност француског који говоре 

француски медитеранци, као што када говоре певају и наши 

приморци,  или Нишлије у јужној Србији.  

  

Охрабрен њеном радозналошћу упорно настављам свој монолог, 

препознајем да ме она не процењује као чудака, него напротив, да 

почиње да ме уважава због нечега: Све су биле присутније и 
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француске песме, шансоне. На игранкама је била јако популарна и 

свирана песма танго "Брегови су остали за нама" и "Увело лишће". 

Све су више увожени и француски производи. Отац ми је 1954. 

године донео из Брисла  федере за растезање што је означило 

прекретницу у моме животу, све сам  се више оријентисао према 

спорту, мање према читању и учењу.  

  

“Да, да, виде се ваши  бицепси”, насмеши се она. Уплаших се да не 

хтеде рећи “Трапезоиди”, то су они испод пазуха, леђни. Не, никако, 

то јој није пало ни на крај памети, просто ме разувери њен 

испитивачки проницљив поглед. 

  

Јула 1958 године сам у Змај Јовиној улици наспрам Народног 

позоришта видео Алона Делона, возио је аутомобил и стао. Касније 

сам био присутан у Хотелу ”Мажестик” када сам се упознао са 

Стефаном Марковићем.  

  

Она ми рече да је узбуђена мојим експозеом,  да је то врло занимљиво 

и  њој познато колико Срби воле Француску, и зашто је тако. Додаде 

да мој енглески није још савладан “comme il faut'',  да тек треба да га 

учим, али да ме је савршено разумела. 

 

Стичем утисак да је ово рекла искрено. 

  

Међутим, нисам могао пронаћи у њеним речима и изразима лица исте 

такве велике симпатије Француза према Србима. Француска је велика 

супер сила а  ми смо мали балкански  народ, то је мој закључак.  

  

Ипак, нисам јој саопштио да сам чуо још неке другачије приче о 

Француској, о неким поступцима према нашој земљи, које нису баш у 

складу  са мојом представом. 

   

Јули 1962 године. Наставак разговора са Францускињом. 

  

Седећи на усамљеној клупи испод зида виле ''Рашица'', док греје као 

пећ топло летње приморско  сунце, размишљао сам о Западу, о  

представи који су наши људи били почели да стварају о странцима 

када се Југославија све више отварала према страним туристима, што 

је почело  тек последњих година. Видели су их често као суве или 

физички слабе, или пак као угојене и непокретне, сувише 

интелектуалне, бледе, или пак као чудне, декадентне и деформисане, 
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и психички лабилне. Као неку врсту особа које нису стабилне и мудре 

у поређењу са нама отреситим и виталним Југословенима.  

 

Нарочито је била присутна сумња у њихову мушку потенцију, 

постојао је осећај јаке југословенске супериорности у односу на 

њихове мушкарце, ширила се фама о наводној јагми западних 

туристкиња за мужевним Југословенима. Штампа је пренела панику 

италијанских папараца: Југословени на Јадрану су врло привлачни за 

западне жене. 

  

За Францускиње су на пример  масовно говорили да су жене 

слободног понашања, и да су сексуално извитоперене, спомињали су 

са смехом ''69''. Исто и за Швеђанке. 

 

Франсоаз Саган је са њеним романом ''Добар дан туго''  у очима 

наших младих стварала представу о Французима као о декадентним 

бледим брадоњама. 

  

Тако се стварала нека врста наше физичке и духовне супериорности 

над странцима.  

  

Питао сам се о чему се ту ради? Дођох до магловитог закључка да је 

то сусрет два менталитета, два стања духа, две психологије, две 

филозофије и стила живота, сељачког и у исто време социјалистичког 

Балкана, са једне и урбаног Запада, са друге стране.  

 

Наши људи су често земљорадници, или радници, или се пак не 

претржу много од интелектуалног рада. Сетио сам се како су у 

Белгији преко дана улице пусте, а код нас препуне, наши се шетају, 

баве се физичким активностима и спортом, не цеди их свакодневни 

рад, као оне на Западу. Тамо раде целе недеље, долазе кући исцеђени 

и уморни. Код нас је другачије. Код нас се више даје одушке 

емоцијама, релаксацији, док су западни људи склонији самоконтроли 

и уздржавању.  

 

Живот на Западу је већа борба, има више стреса, фрустрација у 

професионалном и сваком другом надметању, све је по часовнику, то 

је душевни напор, тамо се више интелектуално ради, учи, а мање 

физички ради, а код нас је обратно. 

  

Отуда је нормално, да су они уморнији, блеђи.  
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Али како која година одмиче и како је све више странаца на Јадрану и 

у земљи, после већих зближавања, ова моја представа о странцима  се 

ипак мењала . 

  

То сам лично осећао, нарочито после недавног боравка у Белгији. 

Сада сам Белгијанце категоризовао много другачије него ли раније. 

Не као неуротичне или чак туњаве, него као врло образоване и  

отресите. Па Белгијанци су врло енергични. Сетих се онога што сам 

видео у Белгији, који елан и енергија у извршавању радних задатака, 

како физичких тако и интелектуалних? А о нама сам све чешће 

размишљама као о помало егзотичним и наивним.  

 

Размишљам често да ми Југословени ценимо друге пре свега по 

њиховом физичком изгледу, висини и  физичкој снази. А то није 

најбитније. На пример поједине најмоћније светске нације су 

медитеранске провенијенције. То значи нису тако високи. 

  

Увиђам све више последњих година, овде на мору, нарочито после 

боравка у Белгији, да се моја представа о странцима из западних 

земаља значајно мења у сушту супротност мојој раније увреженој 

представи, не да су туњави, него да су насупрот томе, врло 

оштроумни. Врло су жилави физички, иако су блеђи од нас.  

 

Не само то, све више стичем утисак да су врло осетљиви на то како их 

други виде?. Откривам осећај западне моћи, да желе да буду у свему 

супериорнији. 

  

Како је моје раније запажање било површно-закључих?. Ми овде 

треба да сазремо, да се освестимо?.  

  

Утом чух неки женски глас изнад мене са горње стране зида. То је 

била госпођа која је самном била на излету чамцем на оближње 

корално острво. Сада је била врло озбиљна, али расположена и 

дискретно благонаклона, показа весело руком да силази на клупу 

поред мене.  

 

Чујем њене кораке низ степенице, идући ка мени насмејаан  говорила 

је  гласно на енглеском:" Добар дан господине Кромањоновићу!" 

Тргнух се. "Кромањонски пећински човек," исправих је одмах. Она 

сада рече опет погрешно моје презиме "Корсенановић", сетих се 

одмах речи "Корс"-назив за Французе са Корзике. Опет погрешно! 

Исправих је учтиво, а она понови опет погрешно:" Крисмановић", што 
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ме подсети на реч "Христ", Исус Христос. Опет је учтиво и љубазно 

исправих, сада најзад по четврти пут изговори тачно моје презиме. 

Онда рече смејући се гласно:" Неверни Тома, знате то из Библије.'' 

 

Таман хтедох да кажем да знам и да је неверни библијски Тома хтео 

додиром да провери да ли Бог постоји. Она ми оте реч  из уста. Ја 

рекох сетно:" Није потребно додирнути, треба веровати и без тога". 

"Тачно'' одговори она, ''постоји интуиција, проницљивост, не требају 

увек опипљиви докази.'' 

 

Запита ме да ли у близини има православних манастира, интересују је 

фреске, хтела би да их посети. Саопшти ми поново, иако је то већ  

једном казала, да је професор историје и археологије на једној високој 

школи  у Ренсу, главном граду Шампање. Тргнух се и сетих се и то јој 

рекох, тамо су ме пријатељи водили колима из Брисела где сам био у 

априлу у посети брату, да видим где се прави чувено вино шампањ. 

Возио ме је малим возићем службеник подрума скоро више од пола 

сата кроз подрумске просторије препуне огромних буради са вином, 

кроз  истински подземни град .  

  

Рече да је била на Светој Гори прошле године и да је видела манастир 

Хилендар, била је заиста одушевљена. Објасних јој да у Југославији 

постоје неколико региона где су православни манастири: Косово и 

Метохија, Рашка, ужа Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Крајина и Далмација у Хрватској, и Војводина.  

  

Имала је недељу дана слободног времена и своја изнајмљена кола, па 

сам јој предложио да обиђе црногорске манастире Морачу и Ђурђеве 

Ступове,  није тако далеко до Дубровника, а да онда пређе у Рашку па 

на Косово. 

 

"Када је подигнут манастир Морача?", упита она. У Средњем веку", 

одговорих,"могуће у 13. веку од стране Немањића". Она:" Подигао га 

је 1252. године Стефан Немањић.'' Испричала је још много детаља, 

био сам импресиониран да странац има такво знање о  нашим 

манастирима.  Она:" А шта има још од манастира у Црној Гори?" Ја:" 

Имају мушке и женске манастире." 

 

Она је мене учила о нашим манастирима, уместо ја њу. "Зашто толики 

интерес за наше манастире и нашу земљу?", помислих.  
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Предочи да се такође бави и етничком музикологијом. Онда ми одржа 

истинско предавање као својим студентима о зурлама. Исприча 

истинску компаративну анализу зурли у Јужној Србији, Македонији, 

Бугарској и Грчкој.  У детаље ми је саопштила врсте кожа, начин 

справљања и како се то одражава на тоналитет, ритмику, јачину и боју 

тона, разлике по земљама, направи читаву музичку анализу тонова и 

нота.  

 

Изгледало ми је као да се она због нечега правда пред неким 

невидљивим саговорником, и исправља.  

  

Био сам у исто време збуњен, и постиђен. Па ови туњави странци све 

знају о нама, знају боље него ли ми?. Ако знају о фрескама и 

манастирима, музици, онда знају и о нашој индустрији, војсци, 

помислих изненада и тргох се?. Ми смо сиромашна земља, 

неразвијеног образовања, немамо новца да инвестирамо у проучавање 

тако на први поглед безначајних ствари. А они имају.  

 

Али Руси, они су моћни, иду на месец. И продиру у свет, у Африку, 

Азију, имају примат у спорту, наоружању. Да ли ће издржати такву 

наметнуту трку са моћним, богатим и овако образованим Западом? 

Пре ће се изнурити и истрошити, скоро се тргнух? Народ гладује у 

СССР-у, а они се такмиче за примат са Западом? Па образовани Запад 

ће их надмудрити, исцрпсти економски, Руси немају врхунске 

научнике из друштвених наука, што Запад има. Јао нама! Али 

Совјетски Савез је огроман, ''тамо Сунце не залази''. 

  

А нама утрапили да уводимо Самоуправљање и Несврстаност!  

 

Она као да чита моје мисли:" Ваша земља је модел демократије и 

слободе, модел за имитирање несврстаних, Тито је велики државник и 

човек, ваша земља је прва увела самоуправљање, то је историјска 

хуманизација продукционих односа".  

 

Збуни ме да тако паметна и образована особа говори такве нелогичне 

и нетачне ствари, јер ми је јасно да је наша земља неразвијена  и 

сиромашна да би могла да тако нешто уводи. Али јој не дајем никакав 

коментар, не желим да било шта кажем против своје земље. 

 

Шта је онда посреди? Чуо сам од професора Милановића да су нашим 

“мудрим” политичарима на неким светским социолошким конгресима 

управо западни социолози утрапили идеје као што су комунизам, 
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самоуправљање и несврстаност. Шта можемо, супер богати и 

интелигентни Запад то може да ради са нама који немамо њихов ниво.  

 

Стално ми се мота у мислима стих Десанке Максимовић:” Било је то у 

некој земљи сељака на брдовитом Балкану”. Али се одмах сетих да је 

Француска још брдовитија, па тамо је Мон Блан, кров Европе. 

  

Шта чинити? Учити, радити, приближити им се, достићи их.  

  

Показа руком на брда која су делила Дубровник и море од залеђа, 

одакле се чула громка горштачка песма, громадна, динарско-

словенска. Био сам ганут скоро до суза, певају ама исто као у родном 

крају на Дрини, више урлају, него што певају. Запита ме гледајући 

замагљеним очима у сиве громаде одакле је долазило необично 

херцеговачко певање:'' Који етнички састав тамо живи, да ли су исти 

као овде у Дубровнику?''  

  

"Овде у Дубровнику и у Далмацији живе углавном Хрвати католици, 

али има много и Срба православаца, а тамо је залеђе и тамо живе 

Срби Херцеговци православци, има их и поред мора. Западна 

Херцеговина је претежно католичка, а тамо источније је православна 

Црна Гора, јужно је Црногорско приморје где живе Црногорци 

православци, али има и католичких енклава, око Улциња на југу су 

претежно Албанци."  

  

Она:" Има ли Албанаца католика овде?"  

  

Ја:" Да око Скадра и у Северној Албанији." Она:" Има ли католика у 

Црној Гори?" Ја:" Нешто у Приморју, а и на континенту помало, зову 

их Малисори". Она:" Како се слажу католици и православни? Каква је 

разлика  у етничком саставу Дубровчана и оближњег православног 

залеђа?" Ја:" Као што знате Дубровник је био дуго Дубровачка 

република и имао је јаке везе са Венецијом и Апенинским 

полуострвом, ту је већа концентрација аутентичног медитеранског 

живља, које је мешавина староседелаца, Грка, Латина, касније све 

више и Словена, мада је било  миграција нарочито из оближње 

Херцеговине и Црне Горе, а посебно из Босне." Она:" Да ли је било 

покатоличавања?" Ја:" Да, то је био прилично масован процес, у овом 

делу земље, у Далмацији и Крајини."  

  

Она:"Католици то демантују!" Ја:" Оставимо научницима да то 

докажу и објасне."  
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Она:" У чему је разлика између залеђа и Дубровчана?" Ја:" Ови овде 

су лукавији,  рафиниранији, образованији, другачије се облаче, говоре 

и певају, у овдашњем језику који је српско-хрватски има италијанских 

речи и имена, а ови у залеђу су махом горштаци, сточари, другачијих 

су навика и обичаја."  Она:" Да ли   међу њима има неспоразума?"  

  

Ја:" Постоје вековне нетрпељивости. То је била стратегија ''DIVIDET 

ET IMPERA". Она се тргну и погледа ме помало прекорно, као да ми 

говори да о томе не причам, да је то деликатно, чак помало опасно. 

Тргох се скоро и ја, и заобиђох даље ову тему.  

  

Ја:" Срби из залеђа зову ове овде у Дубровнику "лацмани"". Она:" 

Шта је то ''лацман." Ја:" Назив за приморске господичиће." Она:" 

Зашто господичићи?" Ја:" Јер се другачије облаче, истичу италијанске 

речи и имена." Она:'' А како они из Дубровника зову те Србе?"  Ја:" 

Влаји." Она:" Ко су Власи?" Ја:" То су била илирско-трачанско, 

латинска и келтска племена која су надирала у Далмацију и у ове 

крајеве, касније су били асимиловани  од Словена који су овде почели 

да долазе у 7. веку, или су можда Словени овде били староседеоци."  

  

Онда је почела да ме још више збуњује. Упита ме осмехујући се, као 

да ликује, помало патерналистички:" Има ли у планинама у Србији 

још увек вукова и медведа, је ли односе овце из торова? Да ли је тачно 

да за време Другог светског рата већина села, а то су планинска 

насеља, није ниједном, видела Немце?"  

  

Схватио сам жаоку. Па шта могу, тако је започео наш разговор. Рекох 

јој да и  у Француској на Принејима има  вукова и медведа. 

  

Онда је почела да ми прича о босанским муслиманима из долине реке 

Босне и њихове разлике у односу на муслимане из Источне Босне. 

Рече да су код ових првих присутније монголидне црте лица, косе 

очи, црна коса и велики зуби, док су они из Источне Босне више 

светли или плави. Интересовало је који се дијалекти говоре у Босни?. 

Нарочито како се  изговара слово "Х"?. Рекао сам јој да су нације на 

Балкану врло сличне, али да тога нису свесне, на делу су затворене 

регије, провинцијализми, низак степен образовања и вековни 

обрачуни. Отуда постоји склоност да се због начина како се једно 

слово изговара, изроде истински крвави обрачуни. А говоре исти језик 

.Тако је и са словима "х" и "ћ". Ови народи су крајње слични, скоро 

иста крв, али друга вера. Њима суседно село може изгледати до те 
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мере другачије, да су у стању да се због тога до крви омрзну. Сетих се 

одмах наводног раширеног словенофилства,, сличности нас и  Руса 

препознају углавном  интелектуалци.  

  

"Је ли тачно да има гушавих у Босни" запита. "Да", одговорих, "нема 

јода у води."  

  

Ја:" Балканизација'' је реч која је овде настала да се опишу ратови 

међу балканским народима. Нигде сличнијих народа и веће мржње. 

''Завади па владај!"  

 

Нисам могао да се уздржим да кажем оно што ми лежи на срцу:"Нас 

завађају стално овде, да није тога живели би у миру и слози." 

 

Она се тргну опет и погледа ме значајно као да ме прекорева  да пазим 

шта говорим.  

 

 

 

Француски  културни центар у 

Београду. 

 

 

 

 

 

12 јули 1962 године. Морам да напустим Интернационални камп у 

Дубровнику. 

  

Постоји француска изрека "Путовања формирају младост". Тачно, мој 

пут у Белгију је био велика животна промена, донео ми је нова 

сазнања, а и боравци на мору и контакти са странцима су за мене били 

врло обогаћујући.  

 

Размишљам повремено о нашим сличностима и разликама са 

Французима, Немцима, Италијанима. Са Италијанима смо у нечему 

врло слични, али има и разлика, они су црњи од нас, више 

гестикулирају и галаме, али су као и ми врло отворени, непосредни и 

весели, и окрећу се као и Југословени за девојкама, ипак они су 

Медитеранци, а ми смо Словени-Балканци. Када се пак ради о 

Немцима постоји сличност што се тиче висине и физичке грађе, једна 

врста директности, једноставности, али они су врло вредни, радни, 
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дисциплиновани и тачни. Французи су пак  слични са нама што се 

тиче непосредности,  једне врсте отворености и осећајности,  али су у 

исто време лукавији, рафиниранији, мада је њихов смисао за хумор  

сличан нашем.  

  

Главна дубровачка улица Страдун је врло леп типичан медитерански 

корзо. Драган Молеровић мој одани друг из Београда, инжењер-

официр који је гост кампа,  док се шетамо провлачећи се кроз јато 

храбрих голубова који се уплићу у ноге шетача на Страдуну, се 

унервозио, видим да му је нешто нелагодно, узвртео се, хоће нешто да 

ми саопшти, нешто крије од мене. Схватих о чему се ради, онда када 

ми  је испричао у даху, да ме је јуче на састанку Управног одбора, а 

затим и на партијској ћелији Међународног студентског одмаралишта 

у Дубровнику, критиковао лично нови директор кампа који је 

наследио глумца Воју Мирића ( уз напомену да је Воја Мирић према 

мени био врло коректан и наклоњен). Драган није био довољно јасан, 

или ије знао  довољно о чему се ради, или није хтео да ми то каже, 

чини ми се да су ми нешто политички стављали на терет?. 

 

Када сам се вратио из шетње по Дубровнику, саопштено ми је кратко, 

без икаквог образложења, да камп прекида сваку даљу сарадњу са 

мном. Нису дали било какво образложење. Никако не могу да 

докучим шта је узрок? Ја нисам дао н најмањи повод за такву одлуку? 

. 

Забринух се:  како наћи ново запослење?  

 

Велизару Марковићу са којим сам дошао заједно на море кажем да 

треба да идемо у оближње Сребрено, да тамо тражимо посао. Он се 

одмах сложи, јер му се не свиђа радно место конобара у гостионици 

на обали Лапада, а и не жели да се одваја од мене јер смо заједно 

дошли из Београда на море. Поред нас поносно ривом шета у белој 

мајици атлета Бошко Барачки, шепури се као наш телохранитељ, за 

њим се понеко радознало окрене, али не тако често као у Београду на 

штрафти. Бошко је чувар плаже у новом романтичном Хотелу 

НЕПТУН саграђеном недавно на истуреном усамљеном стеновитом 

рту кога стално запљускују бели морски валови, и који се дружи са 

галебовима. Бошко се изјашњава да остаје у ''Нептуну'', каже да му се 

тамо јако свиђа. 

 

Дакле, Вела и ја одлучисмо да идемо у оближње сликовито месташце 

Сребрено у Дубровачкој жупи, тамо има војно одмаралиште и више 

кампова и хотела. Док смо излазили из кампа, на тераси изнад 
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асфалтне стазе смештеној у згради одмаралишта је стајала група 

студенткиња Францускиња, видеше да носимо кофере, почеше да нам 

весело машу. Једна враголаста вижљаста црнка се нагну далек преко 

терасе узвикнувши весело у ншем правцу:'' Bon voyage!''.  

 

Баш на капији кампа сретох моју саговорницу Францускињу 

професора етнологије. Каже ми као зачуђена, али као да чува неку 

тајну, збуњује ме њена на неки начин бирократска хладноћа:” 

Одлазите, какво изненађење, тако брзо, зашто, жао ми је!”. Поздравих 

је учтиво.  

  

Одлазећи аутобусом из Дубровника за Сребрено заједно са Велом 

Марковићем, видехиз аутобуса, брзо нас престиже велики ситроен-

жаба француске регистрације, вози један стар покрупан али смежуран 

господин са жућкасто-седом косом, а поред њега је седела средовечна 

жена која је још увек привлачна. Није ми било тешко да је одмах 

препознам, то је била госпођа из   Француске читаонице у Београду, 

она је Францускиња.  

 

Видех је сутрадан на предивној плажи у Сребреном  са старим 

човеком из кола, вероватно је њен муж, или можда отац, он је сво  

време спавао у хладовини сунцобрана, и изгледао као исцеђен лимун, 

уморан и смежуран. Жао ми је старог сиротог човека који тражи 

одмор. Она је још увек женствена и витална, а он је стар и без 

виталности?. То је тужно. Она често плива. Отпливао сам мало даље 

уживајући у пливању, одједном на пар метара од мене ова госпођа 

изрони из воде баш у моме правцу, препознаде ме, јави ми се врло 

кратко и учтиво. Ја одговорих врло учтиво климањем главе.  

  

Увече је била игранка на тераси Војног одмаралишта у Купарима. 

Свирао је београдски оркестар, изводио је познате мелодије, али 

нарочито мелодије из Србије. Попе се на бину неки очигледно смешан 

човек, врста кловна, омањи и несигуран у себе, светло смеђ, и поче да 

пева, али типично далматински, и као уз инат, изговарао је уместо 

слова ''ч'', ''ћ'',  на локални начин, деловао је смушено, људи су му се 

смејали и добацивали му ружне речи.  

 

Било ми га је жао.  

  

Иза Сребреног су велика брда и иза њих се често чује гласна песма  

горштака Херцеговаца. Исто певају као у родној Западној Србији, то 

је врло носталгичан зов брда родног краја.  
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Али је у Далмацији ипак врло лепо. Далматинци су врло занимљиви 

људи од којих се много шта може научити, већина су коректни и 

пријатељски настројени. Стичем међу њима пријатеље. Они су наши 

Медитеранци, требало би да буду црнокоси и тамнијег тена, али 

запажам да нису ништа тамније косе, тена или очију, од нас са 

континента, напротив запажам плавокосе.  

 

19 јули 1962 године. Сусрет са две Рускиње. 

  

Вела и ја уђосмо вечерас у аутобус за центар Дубровника. Данас је 

мало облачније и свежије време. Седосмо поред мора преко пута 

острва Локрум на клупу поред две младе жене, препознао сам да су 

странкиње, али не из Западне хемисфере. То су биле  две младе 

Рускиње. Средњег раста су, не врло плаве, већ светлосмеђе, боја косе 

и очију која је честа и код нас. Вела их запита нешто и тако започе 

наша конверзација на руском. 

  

То су биле две професорке гимназије из Лењинграда. У поређењу са 

туристкињама из западне  хемисфере прво што највише пада у очи, је 

да су  врло озбиљне, одмерене, пазе на сваку реч, мада су шармантне 

и женствене, али су врло уздржане и са дозом значајне дистанце. 

 

Разговарамо о руским филмовима које смо гледали, о херојској 

одбрани Лењинграда од немачких окупатора, Вела и ја им наводимо 

све руске филмове који су се код нас давали: ''Пастир Костја'', 

''Камени цвет'', ''Седморо смелих'', ''Зоја Космодјенскаја'', ''Первим 

делом самољоти'', износимо наша сазнања о руским писцима, 

уметницима, култури, о достигнућима совјетске науке, о спутњицима.  

 

То их радује, али своја осећања не показују сувише, очигледно да су 

врло озбиљне. Ту има и нешто мелахолично, чак и за нас одрастале уз 

рок и западне фимове, помало безживотно, непримерено епохи и 

месту. Размишљам о Русима. Америка и Запад продиру 

динамичношћу, рок музиком, хедонизмом, практичношћу, изгледа ми 

да су Руси изабрали погрешан систем?. Сада имају проблеме. Морају 

да се мењају. А то није лако. Или су Руси у праву? Време ће 

показати?. 

 

Видеће се на крају чија ће бити победа?. Игра се велика шаховска 

планетарна игра, која  ми почиње све више да личи на партију покера. 

Или на руски рулет!  
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Кинези и Јапанци су много другачији, али на пример, Јапанци држе 

корак са Западом, успели су да хармонично измире модерно и 

традиционално. Како изабрати идентитет по мери?  

  

Позвасмо их у шетњу. Кренуше са нама. У ресторану "Мимоза" тераса 

је била препуна младих, свирала је музика за игру, просто нас мами, 

позвасмо их, оне су прилично незаинтересоване, воле да играју лагане 

игре, можда радије воле шетњу, и да седе у неком  мирном кафеу, да 

тамо поразговарају. Али оне тако мало говоре. 

  

Седосмо на једну терасу испред Страдуна, амбијент је овде предиван, 

све врви и кипти од медитеранског растиња и мирисног ваздуха. 

Одмах рекоше да не пију алкохол, него сок. Не пуше. О политици ни 

речи. Дискретно хвале СССР и пропагирају га. Не показују жељу за 

нека зближавања, држе се на дистанци. Чак не показују израженије ни 

женственост. Отворише ташне и дадоше нам више разгледница 

Лењинграда, Неве, Невски проспект, Крстарица Аурора, Музеј 

Револуције, зграде, позоришта. 

  

Наиђе на веспи мој кум Реља Томић, старији 5-6 година од нас, врло 

плав, омањи, нераздвојни друг из Београда, он је инжењер. Виде нас, 

заустави веспу у месту, спусти опрезно ногу на тло, спусти мотор на 

ногаре, приђе нам. Седе са нама за сто. Упознасмо га са нашим новим 

познаницама, он добро говори руски. Оне се по први пут насмејаше 

радосно, он је плав као Руси, још говори добро руски. Поче да им 

прича своје успомене са краја Другог светског рата када је као дечак 

био у партизанима и срео Црвеноармејце, негде код Смедерева. 

Нарочито је био занимљив један догађај који нам он исприча: 

"Стоји неколико Руса са нама партизанима, гледају нас, слични нама 

по изгледу, језик сличан, разумемо се, сличне псовке, један Рус нам 

рече да дођемо на једно брдашце да погледамо један мост тамо 

подалеко, попесмо се и видесмо тамо далеко немачког стражара како 

стоји, као нека сенка, онда Рус рече да ћемо сада видети како ће 

Немац да падне. После пар минута одјекну пуцањ и онај  Немац тамо 

паде."  

 

Оне ћуте ништа не коментаришу, скретоше разговор на другу тему. 

  

Поредим  их у магновењу са западним туристкињама. Постоје  велике 

разлике. Код ових првих је присутан прагматизам, динамизам, јак 

животни ентузијазам, или још боље речено хедонизам. Или чак 
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снажна оријентација ка приземним материјалним стварима, животним 

радостима, и брза фиксација циљева и акција да се они брзо остваре. 

Ове наше две драге Рускиње су пак озбиљне, чак чини ми се 

успорене, или пасивне, скоро меланхоличне.  

 

Која је филозофија боља, која ће опција победити, она коју нам нуди 

овде на Јадрану Запад, или совјетска перспектива? Да Запад не крене  

сувише у неке претерано приземљене ствари, да не гура свет у 

острашћено крдо, да није капитализам утакмица без милости у којој 

нема правих етичких критеријума и вредности?  

 

Да ли је ово из СССР-а неки позив на освешћење.? Или је на делу 

колективистичка бирократска учмалост? 

 

20 јули 1962 године. Сребрено-Сусрет са Пакизом Катаном. 

  

Вела и ја смо после интензивног тражења, ипак нашли посао ноћних 

чувара кампа ''Србија'' у Сребреном код  Дубровника. Вели се не 

свиђа посао ноћног чувара шатора у Летњем кампу “Србија” у 

Сребреном:'' Видео сам велику шарену змију отровницу тамо на крају 

кампа, стоји као кобра на репу поред самог шатора'', показује руком  

Вела забринуто тамо ка мрачном густишу на искрајку кампа. То смо 

саопштили управнику, он нас само погледа без речи, и оде негде 

журно.  

 

Упркос мојих убеђивања да се не враћа тако брзо за Београд, он је 

одлучан да путује што пре за Београд. Отпратих Велу на аутобус за 

Дубровник, да ухвати воз за Београд, преко Сарајева. Изгледа да он 

има и других обавеза, о којима не жели да ми прича?. Жао ми је 

одласка нераздвојног друга, али се мирим са неминовности.  

 

 

Сребрено. 

 

 

Летња чаролија се ипак и без 

Веле нетакнута наставља. 

 

Осећај одбачености из 

Међународног студентског 

кампа у Дубровнику је отужан. 

Не могу да одагнам осећај 
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повређености због за мене безразложног удаљавања из Дубровника, 

који је неупоредиво привлачније место за упознавање младих из целог 

света, од оближњег Сребреног. Не могу да се помирим да је повратак 

тамо немогућ?. А знам да је тако. Али оно што је неминовно је тако,  

другачије не може бити, лепше је у Дубровнику, али није могуће да 

тамо будем, дакле, заборављам Дубровник као да никад није ни 

постојао, и мислим Сребрено је најбоље. 

 

Нејасно ми је о каквој се ту политици ради?. Тачно је да ме је управа 

кампа позивала на омладинске састанке партијске организације. То ме 

није привлачило, јер ме је одмах подсетило на послератно 

потказивање сродника. Не, то никако. То је супротно мојим моралним 

схватањима. Чим би ме у Дубровнику позивали на састанке партијске 

ћелије, површна жеља или радозналост би одмах из дубине подсвести 

биле аутоматски одбациване као нешто неморално, скоро издајничко.  

 

Овде у Сребреном, малом тихом приморском месту је другачије, нема 

великих хотела, али има мањих, и подоста приватних пансиона. У 

Хрватској, поготову у Далмацији,  је много више дозвољен приватан 

бизнис него у Србији. Овде у Сребреном има приватника мештана, 

правих богаташа, имају велика кола, виле и приватне базене са 

морском водом. У једном повећем дворишту видех кроз велику 

масивну капију повећи базен, у њему читава сретна породица, 

родитељи и двоје мале деце, сви говоре немачки.  

 

У моме кампу нема страних гостију, сви су из Србије. Али их има на 

плажи.  

 

Пошто је Вела отпутовао, Управа кампа ми је одредила да спавам у 

шатору са два кревета, у кревету до мога је био дебели кувар, који је 

досада увек био насмејан и весео, сипао ми је препуне тањире 

мирисних пуњених паприка, свакојаког поврћа, нарочито је лепо 

припремао босански лонац, али врхунац његовог кулинарског умећа 

је било припремање далматинске рибе. Увек ми је пружао  велику 

свежу скушу, која се још цврчи, заливену маслиновим уљем 

помешаним са ситно исецканм белим луком.   

 

Још првих дана сам гледајући његове женскасте покрете тела, и 

претерану љубазност према мени, за шта нисам видео основан разлог, 

помислио да је хомосексуалац.   
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Познајем неке хомосексуалаце у Београду. Неки су врло признати и 

познати као уметници, научници, глумци, балетани, професори 

универзитета. Увек сам се према њима односио учтиво, схватајући  да 

њихова неприродна сексуална опредељеност није био њихов лични 

избор, нити да су они због тога на било који начни  мање вредни од 

других. Зато се њима свиђало да буду повремено у мом друштву, на 

штрафти, за столом Хотела ''Москва'', ''Стамбол капије'', ''Гранда'', на 

Савској плажи између два моста.  

 

Овог кувара сам затекао једну ноћ да се поиграва са мојим телом, док 

сам ја био у сну. Не спадам у оне младиће који воле да се бију, или да 

вређају, склон сам објективним проценама и разумном решавању 

свакодневних задатака или искрслих проблема. Ваљда сам ове 

урођене особине развио играјући шах?. Или ме је томе научио живот, 

који ме досада није нимало штедео?. Да избегнем било какве расправе 

са њим, изабрао сам други шатор.  

 

Кувар се није наљутио на мене због тога, гледао ме је љубазно и даље, 

али загонетно шкиљећи, ипак  запазих да су порције хране постале 

мало, не много  мање. 

  

У Сребреном је такође много странаца. Упознао сам једну старију 

госпођу из Беча. Разговарали смо на енглеском језику, мом, скоро још 

увек, школском, а њеном са снажниим немачким акцентом. На плажи 

ми се повери да болује од рака. Кад год би ме видела да долазим на 

плажу,  насмејала би се широким осмехом. Рече ми:'' Аустрија је до 

недавно имала совјетске трупе''. И ништа више не рече о Русима.  

 

Са њом је у Сребрено дошла њена сродница Бечлика, симпатична 

смеђа студенткиња. Њу занима да јој покажем суседно место Млини, 

чији назив не уме да изговори правилно. Тамо само увече ишли, јер је 

у башти малог Хотела свирао мали оркестар музику за игру. Њој се 

јако свидела та мало уздигнута башта, са које пуца поглед на 

узбуркану пучину обасјану месечином. Преко дана ме је позивала да 

пливамо тамо иза неких стена, једном су изненада надошли таласи, 

попели смо се уплашени и прибијени једно уз друго уз хриди, док се 

море није смирило.  

 

Сазнао сам  да је плажа на Дунаву у Бечу врло пријатно место за 

летње забаве.  
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Са нама се дружила и висока светлосмеђа Аустријанка, њихова 

земљакиња, још увек врло привлачна жена, атрактивног изгледа, сви 

су се окретали за њом. Увече би се спремала, дошла би до нас на риви 

дотерана, па би одлазила  у Дубровник где има пријатеља, мужевног 

Далматинца, који је шеф туристичке агенције.  

 

Међу шаторима кампа  бану пред мене висока светло смеђа привлачна 

девојка, учини ми се да је због нечега утучена, скоро уплакана, 

очигледно има проблема, ништа је не питам. Каже нема где да спава. 

Доведох је у мој шатор, један кревет је празан. Леже, промрља да су 

њеним сродницима, загребачким Јеврејима, после рата све одузели, 

жали ми се потрешена да  неко прогони њу и њене блиске. У трену 

занеме, погледах је, затворила лепе голубије очи, заспала. Очигледно 

да је била јако уморна и због нечега напаћена.  

 

Да је није неко овде злостављао? Ко зна шта се са њом овде дешавало, 

помислих?. Ноћу се открила, испод чаршава јој вире обле витке 

издужене бутине, назиру се док дише, груди бујне младе девојке,  

тако чаробне. Али ја поштујем гошћу, којој сам дао кров да побегне 

од прогонитеља. Ујутру устаде и оде без речи. Чини ми се да јој 

стално нешто није по вољи?. Опет се појави увече. Гледа у мене 

помало зачуђена? Као да не разуме зашто нисам прошлу ноћ захтевао 

било шта? Ја ћутим посматајући је пријатељски, али учтиво.  

 

Нестаде следећих вечери. У пролазу је видох синоћ у шатору 

неколико младића конобара из Херцеговине. Био сам повремено са 

њима. Тројица су били католици, а један по мајци православац. Људе 

не делим по вери и националности, него какви су. Они католици су 

били понекад набусити према мени, стављам им до знања да мени 

није нимало битно да ли су они Срби или Хрвати, него да се лепо 

дружимо и  слажемо. Онај што му је мама Српкиња ме немушто 

подржи, они остали не кажу ни реч. Збуњена Загребчанка прође поред 

мене са високим плавим рмпалијом, из западне Херцеговине, који је 

према мени био набусит, држи је око струка као да је његав својина, 

само ми баци у пролазу подсмешљив поглед, онда следеће вече је 

држао за руку један омањи мома, сав пегав, воде је њих неколико у 

њихов заједнички шатор, прибијајући се и увијајући у мимоходу уз  

њено тело. Она тужно ћути.  

 

Упала у чопор вукова? Како да јој помогнем? Нема никакве 

могућности за то.  
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Али зашто је то изабрала? Можда су јој придобили, давали јој храну?. 

Или су злоупотребили њену застрашеност? Шта ја ту могу да учиним? 

Ништа, немам право на то. 

  

Срете ме милиционар у кругу кампа, пита ме смешкајући се 

благонаклоно о овој Загрепчанки?. Рекох му оно што знам. 

Препознајем по нагласку да је Црногорац. 

 

Ова млада Загрепчанка, ме стално нагони на размишљања. Како је то 

прогоне  у Загребу?  

 

Запажам овде у Далмацији неке изјаве о другој нацији, о Србима, које 

у Београду нисам никада  чуо.  

 

У месној пошти шаљем разгледницу родитељима. Привлачна девојка 

службеница на шалтеру осу на мене распеваним далматинским 

речима бујицу погрда:'' Не може ћирилицом, морате адресират 

латиницом''. Узех већ исписану разгледницу без речи, да избегнем 

било какву расправу, купих нову разгледницу написах латиницом, али 

јој рекох учтиво:'' Знате у Београду  вам нико никад не би пребацио да 

пишете латиницом, чак многи Србијанци пишу латиницом.''  

 

Она је била упорно орна за расправу, учини ми се да је била жељна 

разговора. Далматинке када говоре као да певају. 

 

Као да у Југославији званично јединственој држави постоје неке 

невидљиве незваничне границе између појединих њених саставних 

делова, и да у оквиру тих невидљивих граница постоје неки различити 

обрасци и правила понашања? Чудан је овај свет, необична је ова 

држава?.  

 

Породици моје мајке су усташе поклале двадесетак блиских, од тога  

двоје у Јасеновцу.( том 1) Никад нсам чуо од мајке ни једну ружну реч 

о Хрватима или Муслиманима. 

 

Мира, кћерка чика Васе, по мајци из Баната, проводи летњи одмор у 

оближњем Цавтату, са мужом Ђуром Цихабером, нашим Немцем из 

Срема. Мира му је привржена и одана. Да ли ту има вековних 

уважавања Немаца, који су били врло утицајни у Банату? Одох 

аутобусом до Цавтата, лепог приморског градића на стенама и у 

парковима. Провели смо пријатан дан на плажи. Сретан сам да их 
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видим заједно, да им је лепо, ја сам их упознао. Мира спрема испите 

на архитектури, а Ђура је инжењер.  

 

Боксера Љубишу Меховића, првака Југославије знам још од пре неку 

годину, срели смо се једне  снежне драматичне ноћи у Студентском 

одмаралишту на Златибору. Боксерска репрезентација Југославије је 

била на припремама, отишли далеко на скијама, затекла их ноћ у 

снежном беспућу, оглашено је да су залутали, кренуле експедиције да 

их траже тамо иза Чиготе. Дођоше боксери ујутро промрзли, са 

леденицама на обрвама и носевима, трљају помодреле руке. Али су 

били у одличном расположењу, мада кажу да им није било нимало 

лако.  

 

Боксер Љубиша Меховић се сада сунча на топлом сунцу Јадрана на 

плажи у Сребреном, евоцирамо наше сећање на Златибор. Увече на 

тераси локалног  малог Хотела засвира оркестар музику за игру. Док 

играм, почиње да се на мене устремљује претећи намрштен момак, са 

типичним изразом лица младог човека кога је у доброј мери ухватила 

улица, видим да је склон тучама, и да је агресиван. Због њега сам и 

проредио изласке у башту овога Хотела. Али се питам зашто ми то 

чини? Једноставно, силеџија, Београд је препун таквих. Да ли је оон 

мештанин? Ипак то испричах Љубиши Меховићу на плажи, он дође 

увече на терасу Хотела, видесмо силеџију седи за суседним столом са 

два другара, један од њих се са уважавањем  јави Љубиши.  

 

Након тога ме насилник више ниједном није узнемирио. 

 

Стара госпођа Аустријанка и њена симпатична млада сапутница су 

отпутовале за Беч, измењали смо адресе, и обећали да ћемо се 

дописивати.  

 

Док сам седео у ресторану кампа ''Србија'', видех да на врата бану 

привлачна плавуша, одмах се види да је странкиња, водла је  на танкој 

шареној узици  љупку пудлицу. Седе за суседни сто, конобар одмах 

дође гледајући зачуђен  кученце, његов учтив поглед према страној 

гошћи као да је хето да јој саопшти  да није дозвољено уводити псе у 

ресторан. 

 

'' То је пудлица, није пас'', махнух му руком пријатељски, он оде без 

речи и донесе јој пиће. Непозната гошћа ми се окрете и поче на 

енглеском да ми се захваљује, понови неколико пута:'' Ви сте врло 

љубазни'', устаде и пудлицу завеза испред врата ресторана. Препознах 
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немачки нагласак, поче разговор, седох за њен сто. Она је 

Швајцаркиња из неког места на обали језера Сент Гален. Дошла је 

колима, свиђа јој се изузетно Сребрено, мирно, лепе плаже, 

шумовито, ќаже да је ваздух изузетно чист, и да су  људи овде 

срдачни. Њој је остало још неколико дана, после незаборавног излета 

у Боку Которску она отпутова за Швајцарску. 

  

Увече бих обично одлазио на терасу локалног хотела, повремено бих 

тркнуо до пар стотина удаљеног кампа, да ноћу обиђем шаторе, да 

видим да ли је све у реду?. Београдски оркестар засвира познату 

мелодију Битлса ''Please, Please Me", упутих се скоро се пентрајући 

преко дебелог корења чемпреса, ка једном столу за којим су седели 

црномањаст мужеван средовечан мушкарац, и скоро егзотично 

привлачна жена сличних година, изразито црне косе и очију, 

претпоставих да је то његова супруга?. Моју пажњу привлачи девојка 

која је седела са њима за столом,  светле бујне црвенкасте косе, врло 

белог тена лица, гледала ме је радознало као гар црним топлим  

очима.  

 

Устаде, она је висока и витка. Гледају  ме нетремице врло паметне 

очи, као две мале ватрице дубоко негде на дну пламте, светлуцају, оно 

што ме нагна да скоро задрхтим, схватих да не могу да  назрем дно 

њених очију, пламте као два мала угарка у фуруни, скоро да се 

разбуктају. Никад нисам запазио тако дубоке очи без дна. Њен струк 

покривен клизавом свилом је витак, мишићима тела девојке вибрира 

снага скривене женскости, подрхтава у мојој руци глатки врућ  длан, 

врућ као пољубац ужарене девојке, додир њеног тела је лаган, али 

чврст, пун трептавих наговештаја, у мојим рукама пулсира  бујна 

девојка  жељна разумевања и искрене љубави. Гледала ме је са 

искреним дубоким изнеданим симпатијама, она гори од жеље да се 

зближи самном-то је био мој утисак.   

  

Погледах је у очи,  све одмах схватих. То је само могло наговестити 

једно, а то једнио је-обострана  љубав на први поглед.  

 

Измењасмо неколико речи, каква отреситост, која одмереност, свака 

реч на своме месту: она је студенткиња архитектуре из Бања Луке, 

студира у Београду. Рече ми помало стидљиво своје име ”Пакиза”, 

које сам први пут чуо, посматрајући проницљиво моју реакцију на 

њено необично име, закључих да је Муслиманка, и по нагласку, и по 

некој босанској ведрини, осећајности, отвореној искрености која 

избија из сваке њене речи и поступка, али са дозом уздржане 

http://en.wikipedia.org/wiki/Please_Please_Me_(song)
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опрезности, које има више код босанских муслимана, него ли код 

православаца. 

 

Знам Босну. Без обзира на ратне жртве најближе родбине, немам 

никакве предрасуде према Муслиманима. То није дело народа, него 

усташа. Она не крије симпатије, не схватам то као наивност, или 

површност, не, она оцењује да ја заслужујем такав искрен однос. 

Сазнах од ње да је средовечни мушкарац  супруг сестре њене мајке, 

он је високи официр у Генералштабу ЈНА у Београду, пуковник,  жена 

поред њега је супруга, сестра  њене мајке. Она станује код њих на 

Новом Београду, у улици Радоја Дакића. Схватих да су отсели у 

Војном одмаралишту у Купарима. Иако има црне очи као гар, због 

светлосмеђе црвенкасте косе и као млеко белог тена, делује као 

плавуша. Врло је женствена.  

 

Има израз лица и наступ интелектуалке, посматрам је када устаде, 

забаци ноншалантно ташну на раме, тако заличи на америчке 

туристкиње које сам виђао на Страдуну у Дубровнику.   

 

Рекла ми је да морају сутра да путују за Београд. Не стигосмо да 

измењамо ни адресе, нити бројеве телефона.  

  

Одлазећи ме погледа значајно право у очи, што је за мене био 

наговештај да ћемо се обавезно сусрести у  Београду, рекла ми  је 

довољно, то ми је казивао њен мудри поглед који ми добаци одлазећи. 

Потражићу је на Архитектонском факултету. 

  

Лето је у пуном јеку, до повратка у Београд има још доста времена. А 

лето на Јадрану је сувише узбудљиво, сваки дан нуди много 

изненадних изазова и сусрета са младима из целог света. Тако да је 

имало мало простора да би се мислило о ономе што ће бити по 

повратку у Београд.  

 

Ипак, осећам да је не заборављам, њене сјакатве очи ме опијају, 

просто ме некако одвајају од чари тајанствене летње Далмације. Али 

је ипак под утисцима свакодневних сусрета, гурнух помало у страну, 

али је нимало не заборављајући. Када дођем у Београд наћи  ћу је 

обавезно?. То ће бити дивно. 

 

 

 

  



573 

 

Август 1962 године. Ђилас осуђен на вишегодишњу робију. 

 

Због публиковане књиге ''Разговори са Стаљином'' по изласку са 

робије, Милован Ђилас је опет осуђен, овога пута на још пет година 

затвора. Зар је могуће да је Ђилас  у тако великој немилости, па на 

њега је се немилосрдно устремио цео поредак?. 

 

 Октобар 1962 године. Дана опет успаничена опасношћу 

нуклеарног рата. 

 

Совјети су поставилн своје ракете на Куби, једва су убедили Никиту 

Хрушчева да их повуче. Дана се опет узнемирила, избиће нови  

светски рат, на прагу је?. 

  

1962 година. Побуна Албанаца на Косову. 

  

О овој побуни се врло мало говори у медијима.  

 

''Албанци мисле да су им криви Срби, а ко је крив 

за судбину Срба? Свима је тешко, крив је увежени 

комунистички поредак. Испадоше Срби свеопшти 

жртвени јарац. Откуд комунизам у Русији?'' , пита 

се гласно професор Милановић.  

 

 

Албанци са Косова. 

  

1962 године. Победнички јуриш на испите. 

  

Вишегодишње оклевање, бескрајно одлагање, учестали неуспешни 

покушаји да учим и спремам испите, су се временом неумитно 

претварали у неодољиву жељу да победим себе, да заседнем, учим и 

да завршим факултет. Имам 26 година, родитељима сам на терету, 

долази одлазак у војску, ако завршим факултет до новембра 1963 

године, служићу само 11 месеци, ако не, носићу униформу годину и 

по дана?.  

 

Одлучих да се свим својим снагама и са највећим еланом посветим 

спремању испита. Учио сам сваки дан најмање по осам сати. Спавам 

довољно, вежбам физички, мама спрема јаку храну, мозак ради јасно 

и логички, као нека машина. Успевам да сваког месеца положим по 

један испит, већ сам их подоста положио.  
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Почињем да размишљам о дипломском раду. Изабрао сам тему: 

ЗАНАТСТВО БЕОГРАДА, помаже ми колега са Економског 

факултета и нераздвојни друг Љуба Аксентијевић-Жак, саопштава ми 

као да је открио нешто значајно:”  Знаш како се реч занатство каже на 

француском-ARTISANAT  (изговара се АРТИЗАНА, напомена 

аутора). Онда настави смешкајући се тајанствено:” Уместо 

партизанат, ти се изабрао артизанат. Али боље икад него икад?”. 

Љуба уме да буде духовит. 

 

Љуба ми се понуди да ми уради скоро цео дипломски рад. Прихватих. 

Тако и би. 

  

Љубу сам упознао са девојком која се зове Мишика, која је постала 

његова девојка (и касније супруга, напомена аутора). Мишика је 

најбоља другарица рођаке Мире Крсмановић, ћерке чика Васе 

Крсмановића.  

 

Плави инжењер Мићић, Ђурин колега у чијем пространом стану у 

улици Светог Саве иза Славије се окупљамо и дружимо, ми рече:'' Ти 

си добар проводаџија, што не оснујеш агенцију за брачне упознавање, 

хајде упознај и мене са неком''. 

 

Чика Васо се развео од Мирине мајке Анке, професорке средње школе 

у пензији. Она је из Ботоша у Банату, чика Васо са Дрине, то су два 

помало опречна менталитета. Поврх свега постоје политичке разлике, 

тетка Анка оштро критикује режим, за чика Васу пак кажу да је нешто 

другачијих политичких опредељења? Чика Васо никад није био члан 

Партије, али је у друштву био добро прихваћен, био је директор 

школе, врло популаран у родном крају по томе што је многим 

младима помогао да се упишу у школе у Београду, да се запосле, да 

остваре своје амбиције.  

 

Отац тетке Анке је био богат земљорадник. Комунисти су им одузели 

1945 око педесет хектара плодне банатске земље, као наводним 

кулацима. Она је огорчена због тога, Мира не хаје, она је млада, о 

томе нимало не размишља. Рекла ми је једном тетка Анка:” Када се 

Васа вратио из заробљеништва, дочеках га бесно речима:'' Зашто си се 

вратио, прави су тамо остали?” ( Мислила је, они прави у политичком 

смислу, напомена аутора). 
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Мира се дружи са светло смеђом симпатичном другарицом Даном, 

студенткињом географије, земљакињом њене мајке из Ботоша, 

типичном Банаћанком. 

  

1 септембар 1962 године. Нагло се мења моја представа о 

Француској. 

  

Данас у малој собици нашег стана на трећем спрату у Карађорђевој  

улици број 50, пишем писмо оној симпатичној Францускињи 

студенткињи коју сам упознао летос на мору у Дубровнику. То је мој 

одговор на њену врло лепу разгледницу из Камарге. Изабрао сам лепу 

разгледницу са Калемегданом, на којо се види Споменик  захвалности 

Француској. 

 

Док размишљам шта да јој пишем, нађох се просто затечен: кроз моје 

мисли прострујаше невероватном брзином, као изненадна олуја, само 

су се у мојој глави ројиле, свакојаке мисли. У мени су се бориле две 

врсте утисака о овој држави,  сударали, ломили се једни о друге.  

 

На сваку и најмању негативну представу о овој држави и Французима, 

би  се јавио у одговор неки леп и убедљив контра аргумент. У року од 

пола сата, схватих да ја сада моја представа о Французима и 

Француској много другачија, у лепшем светлу, видим сада Француску 

као јаку, економски и војно моћну државу, супер силу као што су 

Америка и Енглеска. Природно, закључујем, она ранија представа о 

Француској у кризи идентитета је последњих година потиснута новим 

утисцима и сазнањима.  

 

Шта се ово са мном деси? Откуд овај brain storming у мојој глави? 

 

Док сам о овом необичном  изненадном премишљању дубоко 

удубљен размишљао, олујни ветар дуну пуном силином кроз собу, 

прозор није био добро притворен. а неко је нагло отворио врата у 

ходнику, зазвечаше  стакла, поломише се у трену окна, стрмекнувши 

се са трећег спрата, на тротоар испред наше зграде. Преплашен до 

бола да некоме доле стакла нису пала на главу,  да некога нису 

повредила, отворих што брже могу широм прозор, и погледах доле у 

провалију, срећом није било нигде никога на тротоару. Са великим 

олакшањем, да још једном проверим, сјурих се брзо низ степенице, и 

сиђох право на тротоар.  Нигде никога, нико није био ту када су 

попадала стакла са прозора. Био сам сретан. И научио да морам бити у 

свакој прилици пажљив. 
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Септембар 1962 године. Дана пева у Хотелу ''Мажестику''. 

 

Дана је ангажована у ''Мажестику'' на месец дана, да замењује одсутну 

певачицу.  

 

Кафана у приземљу је препуна ускомешаних мушкараца, дошли да је 

гледају. Она док пева прилази оближњим столовима, разговара, шали 

се. Често пева италијанске песме: ''Марина, Марина'', ''Io sono il vento''; 

али и домаћи репертоар. 

 

Откривам је увек отпочетка, зар је могуће да је она изврсна глумца, 

она боље пева од појединх естрадних звезда? А расна лепотица. 

 

Шапну ми када седе сва зајапурена поред мене:'' Омилио ми се 

Београд'', онда устаде узе микрофон у руке и запева њишући се, 

мелодију Жарка Петровића:  

''Београд волим кад свиће, Београд волим кад спи''. 

 

Њен изнајмљени стан није далеко од Мажестика, док се пробијамо у 

топлој септембарској вечери кроз гужву пролазника на Тргу 

Републике испред биоскопа ЈАДРАН, она сва сретна певуши 

полугласно ''24.000 bacci''. 

 

'' Упркос свега живот је леп, он је састављен од тренутака, нема ни 

прошлости ни будућности, него само садашњост''. Знам њене теме, 

ћутим на ове њене речи. Испричах јој, у одговор, како је пре неколико 

година у истој овој кафани Мажестика, певачица отпевала Алену 

Делону и његовој супрузи Натали мелодију '' Que serra, serra, what will 

be, wil be''. '' Цела кафана је певала заједно са њом''. Ово сам јој казао 

знајући скоро поуздано, да ће ме запитати:'' Што ми то ниси рекао 

раније, да отпевам и ja '', приби се уз мене уздрхтала. 

''Кад смо заједно, заједно смо, не питам те где идеш, нити шта радиш, 

не желим да знам шта си радио на мору два месеца'', дрхтећи због 

нечега се приби уз мене. '' Ухвати ме изненадна језа због нечега'', као 

да ми се правда. 

 

Свестан сам одавно да смо нас двоје само љубавници, и ништа друго. 

Када год помислим на реч ЉУБАВНИЦИ, замислим анемичне 

старкеље који своје пријтељице изводе у скупе ресторане, купују им 

поклоне парфеме. То мене не привлачи. Сањам да упознам Њу, праву. 
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О девојци коју сам упознао у Срeбреном често размишљам, она је 

таква, она је та коју очекујем,  личи ми на девојка снова.  

 

Како да је пронађем у огромном Београду? Одох сутрадан опрезно на 

Архитектонски факултет код Вуковог споменика. Приближих се 

шалтеру, тамо иза стакла је седела љупка, иако средовечна 

службеница, замолих је да ми помогне.'' Врло лако, на табли је списак 

полагања испита и колоквијума, тамо су имена, тражи, наћи ћеш њено 

име''. 

 

Пакиза ми је рекла да је на другој  години, видим на зиду списак 

студената са датумима полагања испита. Име знам, Пакиза, али јој 

презиме не знам, Муслиманка је, дакле тражим муслиманска 

презимена. Није ми дуго требало да тражим, обрадовах се истински 

када наиђох на њено име, па она се презива КАТАНА, вероватно 

датира из Аустроугарске, катане су били аустроугарски коњаници. 

Али нема датума.   

 

1 октобар  1962  године. Полагање испита. 

  

Сваки дан бих устајао рано, али сам рано одлазио и у кревет, да се 

добро испавам, учим врло интензивно седам до осам часова дневно, 

са повременим паузама. Увече  бих излазио у шетњу са друговима. 

Сви су ме охрабривали да учим, да до новембра следеће 1963 године 

положим  све испите, да у јесен следеће године одем у војску да 

одслужим годину дана, уместо осамнаест месеци. Јер ако не завршим 

студије до тада, а тада морам на служење војног рока у ЈНА јер пуним 

29 година, онда ће мо боравак у ЈНА трајати 18 месеци. То морам 

избећи по сваку цену. 

   

Учим и полажем испите редовно. Добкио сам невиђено 

самопоуздање. Остало ми је још само неколико испита и дипломски. 

 

29 новембар 1962 године. Усташка емиграција напала 

представништво ФНРЈ у Бад Годезбергу код Бона, рањено двоје 

службеника.  

 

Рата и Драго иду Кнез Михајловом, урлају, прете одмаздом и 

обарањем авиона, киднаповањем западних дипломата . 
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30 новембар 1962 године. Сусрет са Пакизом на Архитектонском 

факултету. 

На данашњој игранци на Машинцу ( Машинском факултету) ми се 

нарочито свидела песма ''Speedeе Gonzales''. Миша Поповић драги 

колега са факултета је врло духовит, наша дружења су непрестане 

свакојаке забавне догодовштине, смех и шале. Мужевни Мирчета 

Божовић је такође врло сличног духа и говора као код нас у Западној 

Србији и Источној Босни. Ми смо често заједно, разумемо се, 

дружимо, нераздвојни  смо.  

Мирчета Божовић. 

Излазећи вечерас са игранке у 

Машинцу, банусмо пред Технички 

факултет. Иако је позна јесен, дошла је 

рана зима, то значи мраз, а највише од 

свега дува ледена београдска кошава, 

односи шешире неопрзеним 

пролазницима, завија дугачке шалове 

око рамена жена, мени стално мрси 

косу, уноси пахуљице снега у очи. По 

тротоарима се заледиле барице, сјакте 

као огледалца, млади се залете 

узвикујући весело,  улични тротоар 

постаде клизалиште.  

Београд  има своје ликове, своја лица, у 

зависности од краја, и од годишњег 

доба. Дорћол у односу на Вождовац, или Мостар, је сасвим другачији 

свет, као да је неки други град. Београд има више личности-често 

размишљам.   

Али свако годишње доба у Београду има свој неодољиви привлачни 

шарм. Лети јара очисти врући асфалт Теразија и Кнез Михајлове, 

Београд опусти, нигде никога, сви оду на море или се завуку у станове 

стварајући хладовину, неки одшетају у природу. Центар Београда  је 

тада најдосаднији град на свету. Београђани не заборављају чари чари 

река и плажа, Авале. Има ли шта привлачније него у јесен или 

пролеће из топле собе ослушкивати како добују кише по крововима и 

сливају се олуцима?. Фебруар означава хладне зимске ноћи у којима  

се из топле собе и кревета може ослушкивати кроз фикује кошаве што 
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долази отуда са Карпата, завијаање и маукање мачака и мачора који се 

јуре као месечари по симсовима и крововима, у потрази за 

партнерима.  

 

Изађосмо са игранке развесељени, стадосмо расположени на 

аутобуску станицу испред Техничког факултета. Погледах махинално 

испред себе, тргнух се озарен изненадном радошћу јер спазих на 

неколико корака од мене стоји  Пакиза са другарицом, гледа ме 

радосна и насмејана, нетремице као укочена, обрадовала се као и ја, 

сва је устрептала. Њену бујну косу  београдска кошава обавија око 

врата, једном руком би повремено забацивала косу, а другом је 

држала торбу са великим блоком за цртање, из које вире лењири, као 

ђачићу у школи. Очигледно да је баш изашла са факултета.  

 

Не кријући озареност нашим изненадним сусретом, одмах приђосмо 

једно другом. Ми смо се гледали, убеђени да мислимо исто, да смо 

све ово време од летос били убеђена да ћемо се срести ускоро једног 

лепог дана. Да ће нас нека невидљиав рука, судбина спојити?. Ето тај 

дан је дошао. Треба да ову шансу искористимо на најбољи начин,  да 

одмах пређемо на ствар. 

 

Она је радосна и узбуђена, и не покушава да своју радост укрије, али 

она савршено влада собом. Смирени смо и трудимо се да 

размишљамо хладне главе, иако смо узбуђени изненадним драгим 

сусретом, нисмо губили време на дуге разговоре, прелазимо на ствар, 

да практично конкретизујемо наш изненадни сретни сусрет. Поред 

њене упадљиве привлачности, пажљиво око би препознало, да јој 

мозак брзо ради, да је врло рационална, практична и предузимљива 

девојка, некако је другачија од Београђанки које ја познајем. Подсећа 

ме у понечему на сроднице моје мајке из источне Босне, оне су тако 

разумне, приземљене и енергичне, и знају шта хоће. Али код Пакизе 

откривам још неке друге особине, о чему ћу се писати касније. 

 

Она чека аутобус за Нови Београд, сећам се да ми је још у Сребреном 

брзо саопштила да станује на Новом  Београду. Без речи уђох са њом 

у аутобус, да је отпратим до стана до последње аутобуске станице. 

Она то са радошћу прихвати. У  аутобусу је гужва, сви се збили једни 

уз друге. Спазих задовољан  да јој гужва није била површно 

оправдање да се мало прибије уз мене, и ја држим учтиво растојање, 

али места нема. Она ме гледа нежно, и са уважавањем због тога, као 

да хоће да каже у себи:'' Он није простак, лепо је васпитан и учтив''.  
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Док аутобус дрмуса ка Новом Београду, она поче да ми прича ми о 

себи. Била је вечерас после практичних вежби, на састанку Партијске 

организације, политички је дакле активна, ново изненадно сазнање, 

још један делић нове представе њој. А па да, логично, брат сестре 

њене мајке је значајан официр у генералштабу ЈНА, знам да су 

Муслимани често политички врло подобни. Никако се не слажем са 

вицевима о Хуси и Хаси, које описују муслимане као врсту блентавих 

простака, не, напротив муслимани су мудри, прилагодљиви, вековима 

су били мањина, морали да се окрећу свакој власти  да би преживели, 

изоштрили се духовно.  

 

Успут ми рече да даје све испите на време, да је одличан студент, да је 

у школи такође била одлична, најбољи ђак. Оваква девојка може на 

мене деловати позитивно, може у мени пробудити успаване амбиције? 

Врло је потстицајно што се сећа нашег разговора у Сребреном, сећа се 

баш сваке речи, најситнијих детаља. Она није крила интерес како иду 

моји  испити? Кажем да учим сваки дан више часова, рачунам да 

ускоро све завршим, да се спремам за дипломски. Њен радостан 

поглед  ме охрабри. То је за мене још већи потстицај да учим. 

Усхићују ме, више подсвесно, њена одмереност, мудрост и 

достојанственост. Али у исто време она је права Босанка, осећајна, 

искрена, има у себи нешто непосредно, топло и срдачно. Па моја 

мајка је Босанка такође, она је Православка, али и Православци и  

Муслимани из Босне имају поред разлика, још више сличности. Ово 

босанско даје посебан шарм нашем дружењу. Признајем  себи да је 

врло заносна као женско биће, што ме испуњава још већом 

одушевљењем. Аутобус дрмну, одгурну је према мени, осетих њене 

уздрхтале чврсте груди.  

  

Зачас аутобус стиже до последње станице на Новом Београду, тамо 

где је улица Радоја Дакића. Изађасмо пред велике вишеспратне 

зграде, аутобуска станица је мала, около је сабијено пар продавница, 

осећа се неки необичан полет кога нема у Старом Београду. Нови 

Београд је велика спаваоница сивих високих  бирократских зграда, у 

коме живе махом руководећи слојеви Београда. Неке невидљива моћ 

и енергија просто трепере у овом простору и испуњавају га 

необичном живошћу.  

 

Пакиза такође припада том друштвеном слоју, то је мој први утисак о 

њој и о њеној породици. 
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Обоје смо помало тужни што морамо тако брзо да се растанемо. 

Отпратих је до улаза у зграду, измењасмо бројеве телефоне. Озарени 

се договарамо: сутра се налазимо на овој аутобуској станици у 18 

часова.  

 

Одлазећи кући као помало опијен, предосећам  да се у моме животу 

дешава значајна промена на боље. Нестрпљив сам да се сутра што пре 

сусретнемо. 

 

1 децембар 1962 године. Први састанак са Пакизом. 

  

Гледајући кроз прозор испред возача  из полупразног аутобуса који је 

се из правца Београда приближавао последњој станици на Новом 

Београду, видех Пакизу из даљине, стојала је нестрпљива у једном 

ћошку, некако се стидљиво, скоро постиђена савила. Знам Босанке, 

оне умеју бити стидљиве пред младићем. Али им је тек та безазлена 

стидљивост придавала неодољив шарм. Зурила је нестрпљиво и 

љубопитљиво у долазеће аутобусе, видим из даљине да она покушава 

да ту игру исчекивања мога доласка лукаво укрије?. Као да се стиди 

што то чини, завирујући из прикрајка, или поправљајући руком косу, 

стала би иза стуба да се не види како нестрпљиво провиркује да се ја 

појавим. Али ја то из аутобуса препознајем. Знам ја Босну и Босанце. 

То је не обара у мојим очима, насупрот, то ми јако годи. Ваљда су то 

наслаге векова женске подређености код Муслиманки?. 

  

Јуче је био кијамет. Данас је нагло ојужило, као у пролеће. Предложих 

јој да се прошетамо до Земуна, дочаравам јој Земун, да тај  град 

почиње одмах ту иза њене куће, тамо  иза нахереног од дима 

потамнелог подвожњака. Ова варош је моја слабост, Земун је за мене 

одувек место неодољивог дискретног шарма, везују ме за  Земун драге 

успомене, читалац ће се сетити да је моја породица живела годину 

дана у Земуну далеке 1951. године. Моја мајка је заволела Земун:'' 

Овде се још осећа Аустроугарска'', мама то осећа јер је рођена и 

живела четири године у Босни под Аустроугарском. Када год бих 

дошао у Земун, осећао сам необичну радост и веселост. 

 

Пакиза је ипак одскоро у Београду, хоћу да јој пренесем моја 

дугогодишња сазнања, да боље и брже упозна и осети град у коме 

сада живи. Пошто се моја породица често селила, знам из искуства, да 

су први утисци варљиви, да треба времена да се ново место упозна. 

Али се тај процес упознавања може значајно убрзати. 
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Она исказује необичан и искрени интерес за све оно што причам, њу, 

Бањалучанку која је од недавно у главном граду земље, занима какав 

је био овај крај града пре десетак година, док Нови Београд није био 

изграђен? 

 

''На овом месту су се налазиле баруштине и трска, крекетале су жабе, 

биле су легло комараца, у Земун из Београда се ишло не само 

аутобусом, него и бродом. Ту су организоване радне акције. Ишао сам 

у Земунску гимназију 1951 године, а из бетонираног дела Земунског 

кеја који који запљускује Дунав је излазила цев која је ту долазила из 

оближње централе, излазила је као гејзир топла вода, у којој смо се 

купали." 

  

У Земуну, у главној улици, на корзоу, у Биоскопу ЈЕДИНСТВО  се 

даје Хичкоков филм  ''The Birds'', (''ПТИЦЕ'', напомена аутора). У 

мраку док је се приказивао филм узех спонтано њен длан, она ми 

нежним вруће пулсирајућим додиром даје знак да ме цени, да има 

поверење у мене, у моју искреност и озбиљност. Да ме прихвата. И да 

јој се свиђам, исто толико колико и она мени. А то је најважније. 

Морам све учинити, да њено поверење оправдам, помислих. Ставих 

руку благо на њена рамена. Тако заносну девојку никад у животу 

нисам упознао?. Био сам самоуверен, схватио сам да ме прихвата. 

 

А Дана? На њу сам потпуно заборавио. Њих две су потпуно различите 

особе. 

 

Шта год бих казао, она би све прихватала одмах, и са радошћу. Она 

постави један услов: да све трошкове убудуће делимо заједнички. То 

је био за мене јасан наговештај да ова дивна девојка прихвата 

дефинитивно нашу везу, и да је разумна и савесна. 

  

По изласку са биоскопске представе гледала ме је разнежено. 

Шетајући земунским корзоом она спонтано поведе разговор о филму 

који смо гледали. За мене је филм пре свега забава, доживљавам га 

интуитивно, осећањима, без израженијих интелектуалних 

удубљивања у уметничке вредности. За њу је филм, поред забаве, још 

нешто сасвим друго. Она ме скоро подучи да анализира јунаке, 

њихове улоге, музику, режију, сценарио, поруке режисера, како 

јунаци обављају своје радне задатке, како се односе у породици, 

прича ми о систему моралних вредности које филм жели да саопшти. 

Рече скоро професорски:” Филм има две врсте порука, једну за ширу 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Birds_(film)


583 

 

публику, која тражи забаву, и другу за оне интелектуално 

уздигнутије, који читају између редова.''  

 

Док ја у овом филму осим забаве видим и страх од птица, Пакиза, пак 

тврди да је Хичкок хтео да каже нешто друго?.  

 

''Свеприсутан страх од атомског рата? Од Руса?'', запитах је. 

 

Ја у филмовима никад нисам размишљао о скривеној поруци 

режисера. Схватих да је она другачија од већине девојака које знам, 

али да ме цени, и да је убеђена да сам ја неко, ко ипак разуме оно што 

већина не могу. Мени се чини да она жели  у мени да потстакне ону 

запретену интелектуалну нит? Поврх свега, она је врло амбициозна. 

Откуд таква необична освешћена  девојка, а из унутрашњости? Она је 

одличан студент, била је најбољи ђак, није имала проблеме као ја. 

Препознајем поједине особине у њеним сређеним мислима, у њеном 

речнику, у њеној методичности и реду у животу, које сам досада 

сусретао углавном међу онима који потичу из утицајних породица. 

Они су своју децу слали на студије у западне земље, учили их 

страним  језицима, етикецији, спремали их од малена да преузму 

улогу елите.  

 

Откуд овакво стање духа код ње? Њен отац није партијац, то ми је 

казала, али је сестра њене мајке удата за утицајног пуковника Авду 

Лугића, из Коњица у Херцеговини, његов брат је био партизан, 

народни херој.  

 

Признајем себи колико сам на неки начин био површан у поимању 

филмова. Откуд њој такво стање духа, а не и код мене? Па она је из 

политички значајније средине него ја, друга социјална класа, други 

систем вредности.  

 

Каква духовна дистанца између маса и привилегованих слојева? Од 

ње могу научити  доста добрих ствари, то је мисао која ми је све 

присутнија у свести. Она постаје све значајнија у мојим очима, не 

само као изузетно привлачна девојка, него и као личност, као 

интелектуалка. Захваљујући њој, могу ући у свет прихваћених, којима 

су врата свугде отворена. 

  

Одосмо на Земунски кеј. Обоје смо тражили дискретним погледима 

усамљену клупу поред Дунава, да будемо сами. То сада нама највише 

треба. Нађосмо  једну такву клупу иза једног старог иструлелог 
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бродића извученог на копно. Осетих је одмах у наручју, усне су јој 

трепераве и вруће, тело дрхти. Одмах се приби уз мене са великим 

поверењем и уважавањем. Схватио сам да су нас привукли поред 

обостране привлачности, и сличност духа и менталитета.  

 

Босна је посреди! 

  

А тај сан је трајао, као што ће се видети, све до пролећњих дана 1965 

године. Тада се све распукло, нестало. И повукло обоје нас у мрачне и 

тужне године.  

 

(Напомена аутора: Пакиза је погинула у саобраћајној несрећи 1976 

године- датум приближан, а мој живот је одласком у Белгију 1965 

године у много чему за мене био можда погрешан избор? Или 

обратно? Нека читалац сам процењује?. Али то је тако било, 

неминовност или судбина?. Али је неспорна чињеница,  да смо били 

остали заједно, она би вероватно сада била жива. )  

 

6 децембар 1962 године. Признајем Дани да сам заљубљен у  

Пакизу. 

 

То јој кажем отворено, да се више не можемо виђати ни у њеном 

стану, нити било где на другом месту. Она је ћутала. Онда прозбори 

тихо:'' То си говорио и раније више пута''. 

 

Тачно, али овога пута ће бити тако како сам казао. Једноставно, немам 

више ни један мотив да се виђам са њом.  

 

Одавно сам свестан да ми Дана краде дане, да ме блокира, да ме омета 

да добијем стварни елан за другу, праву девојку. Али нисам врло дуго 

смогао снаге да се од ње одвојим. Од ње ме је одавно одбила њена 

распојасаност, како то неки кажу: сувише слободно понашање. Питао 

сам је толико пута, зашто се тако брзо упушта у разговор са другим 

мушкарцима? Увек ми је одговарала да јој то чини задовољство, и да 

сам ја старомодан. Такви њени одговори су ме нервирали и замарали. 

Када год сам покушавао да јој објасним да то не иде, да то не доликује 

дами и озбиљној девојци да се са непознатим мушкарцима олако 

зближава, чим би јој се они обратили, и да не треба да одмах почне да 

распреда са њима дуге разговоре- њен одговор би увек био исти: 

испадало је да сам ја старомодан.  

 

Закључујем да је људе јако тешко мењати  и освешћивати. 
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Готово је са Даном. И са преписком са девојкама из страних земаља, 

које су ме пасивизирале и скретале моју енергију у чекања нечега што 

није долазило, што је водило у губитак времена..  

 

Пакиза је девојка коју сам тражио цео  живот. Она је не само врло 

привлачна, него је и врло привржена, стабилна и озбиљна, никад је 

нисам видео да одмах ступа у разговор са непознатим младићима, да 

се олако зближава?. Пакиза је достојанствена девојка од интегритета. 

 

26 децембар 1962 година. Завера против Словена. 

  

Јаков Гробаров је данас седео у кафани ПОД ЛИПОМ са Радишом 

Терзићем, кога сви зову Че Гевара. Че Гевара се залаже за савез 

радника и интелигенције, познат је по ремећењу јавних трибина 

грлатим и врло оштрим критикама званичне политике. Дешавало се да 

му преплашени конферансије уопште не би давали  реч, или би га 

прекидали док је запенушано оптуживао поредак.  Због оваквих 

својих иступа је био често притваран и прогањан.. 

 

Из таме ћошка кафане се помоли увек насмешен  и усред зиме 

преплануо, Станоје Ћебић. Приближи се веселој, али у исто време и 

врло сетној дружини. Шта њих нагони да се састају, друже? Они 

вероватно нису ни свесни тих тананих мотива који их гурају да буду 

заједно. Једноставно, то их чини сретним. . 

  

Гробаров и Че Гевара су бунтовници, са разлогом. Да ли су они 

нихилисти, анархисти, или једноставно занесењаци, идеалисти, Дон 

Кихоти, који исправљају ''криве Дрине''?  

 

Ово наше друштво је далеко од тога да је идеално, оно има много 

пропуста. Али о томе  се овде врло мало говори.  Свугде су присутне 

хвале и величања успеха. Ја сам слушао повремене политичке 

критике, али су оне биле изрицане у најужем кругу породице, или у 

кругу оних у које се има поверење. Обично су то биле одмерене 

тврдње, преплашени људи су шапутали осврћући се око себе, да виде 

да их неко није чуо? 

 

Ово дружина анархиста и нихилиста који се овде окупљају, као да 

није опажала  где живе и где се налазе? Они своје критичке ставове не 

би изражавали дискретно шапућући међусобно, напротив, то су 

чинили оштрим речима, понекад би били и бучни, рекло би се да им 
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није  било нимало стало до тога шта ће о њима рећи они који их буду 

чули?  

 

Баш због њиховог изгледа, одеће, обуће, дуге косе, необријаних лица 

чудних израза, они за суседним столовима у кафанама, посетиоци и 

када би чули шта они загаламе када оспу њихове политичке тираде, не 

би били нимало склони да то узму озбиљно к'срцу. Поготову, јер су 

они њихове критике формулисали на преоштар и неодмерен начин, 

или их зачињавајући псовкама и шалама. 

 

Уколико би се тако суштинске друштвене теме изрицале на такав 

непримерен начин, да га назовем “кафански”, шаљивџијски, порука 

би се разводњавала.  

 

Схватио сам суптилну манипулацију.: Ако се нажалост, о главним 

проблемима  прича “кафански”, томе се даје призвук и преко њих 

навлачи етикета ” булажњења пијанаца”.  Уместо тога, потребна је 

трезвена, разумна и одмерена критика, са предлогом исправки. 

 

Јакова Гробарова сам временом открио, испод сетне маске боема и 

човека удаљеног од проблема овога света, сам препознао аутентичног 

интелектуалца и врло мисаоног песника. 

  

Неко унесе транзистор и глас Харија  Белафонтеа који је понављао 

звучно:'' Матилда, Матилда''.  Гробаров узвикну:'' Молим те угаси 

тога штуцавца, дај пусти нешто наше''. 

  

Наиђоше знанци и кафански повремени саговорници: Мома Јовичић 

фамозни ''Магарац'',  и Мика Динић звани Сојка.  

  

Крупни брадати Радиша скоро се обрецну:” Аустроугарска је била 

претежно словенска империја, Аустријанци и Мађари су у њој били 

изразита мањина”. “Какви Аустријанци и Мађари, какви бакрачи, па и 

они, нарочито Мађари,  су у доброј мери већ раније словенизирани”, 

принесе чашу пива устима Јаков, ону исту чашу коју му плати Мика 

Сојка.  

 

Мома се нестрпљиво умеша:” Словенско проклетство, одеш у 

Војводину, Словацима и Русинима су ближи  Мађари и Немци, него 

ли Срби. Ама Мађари и Румуни неће да признају да имају и кап 

словенске крви?. А Хрвати кажу да су Иранци”.  
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“Цео овај век је век обрачуна са Словенима, Словени само блеје”, 

лупну револтирано чашом по столу Че  Гевара. “Када би се Словени 

сложили, где би им било краја”, отпи чашу Гробаров.  

  

За суседни дрвени сто на тврду чворновату дрвену клупу седе нечујно 

Никола Пољански, дошуња се покуњено као пас када се врати 

понизно под сто одакле га је малопре отерао газда узвикујући му 

бесно:'' Шибе''. Он се стално осећа као кривац, стално се због нечега 

правда. Понудих му нешто за јело. Он прихвати покуњено:” Један 

пребранац”  

 

“Словени су индивидуалисти, види у Америци колико их има, сви се 

изродили, примили туђа имена, асимилиовали се, а сви други народи 

чувају своја имена. Сада Руси уместо да уједине Словене, још више ће 

их позавађати?.Краљевина Југославија није била јака да се одупре 

завадама које су долазиле споља, јужни Словени су увек тежили да 

буду заједно, шта вреди када не умеју да се сложе, нити да се одупру 

спољним  завадама”,  развија своју тезу Станоје Ћебић.” Као да је ова 

Југославија мудрија”, опет лупну шаком о сто Че Гевара. ” 

Комунистичка тиранија све позавађа, свака нација мисли да је 

експлоатише она друга, а ко онда тлачи нас Србе, баталите браћо 

ћорава посла?”, устаде Че Гевара, хоће да оде. Сви загаламише, 

заустављају га:'' Где журиш, не за... ј''.. 

  

Никола сажвака, па са полупразним устима, и са осећајем кривице 

промрља себи у дугу плаву браду:” Мој отац је од Подкавказја, нас 

други  Руси нису сматрали за праве Русе, звали су нас ургути, то је 

понижавајући назив. А Руси Украјинце називају “хохоли”, не воле се 

никако”. Никола сам себе неоправдано потцењује, није чудо, како 

живи. А паметан човек-помислих. Био сам једном код њега у његовој 

кући, станује у просторијама полупаних прозора, поломљених врата. 

Живи као пас у кућици. Зашто је тако са њим?  

  

Мома опет поведе дискусију, као што коловођа нагло завије коло уз 

изненадни цик циганске виолине:” Пољаци и Руси не могу да се виде, 

а исти су по изгледу, сличан језик, зато што су једни католици, а 

други православци. Сваки други Словенац нагиње Аустријанцима, 

Чех Немцима”.  

 

Мика Динић скоро завика:” А Муслимане из Босне Срби зову 

Турцима, а Муслимани Србе Власима, а исти скоро народ, како се 

мрзе словенски балкански народи, таквог крволочства никад и нигде 
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није било?”. Гробаров просто завапи:” Они моји Црногорци, неки оће 

да нас убеде да нису Словени, него да су Илири, а за наше Херцеговце 

кажу да немамо словенска имена, Македонци кажу да су Дарданци, 

Бугари да нагињу Турцима. Неће нико да буде Словен, као да смо ми 

Словени кужни, каква је то проклетство на нама Словенима?”. 

  

Радиша Че Гевара испитивачки загледа своје руке на столу, па мудро 

одвага: 

” Свако дашто има своје зашто! Тако се оће моћним државама, 

ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ! Када смо будале. Словени су ти као 

баснословно богата још увек привлачна удовица, а површна до зла 

Бога, дуга коса кратка памет, лако је преко воде жедну превести, 

очерупа  је и најаше ко год наиђе”.  

 

 

 

Робови  

 

“Они нас Словене све 

позавађали”, упаде Гробаров. “А 

што не позавађају сами себе?”, 

пита Мика Сојка подругљиво. 

“Неће они сами себе да завађају 

али су позавађали не само 

Словене, него и Германе 

међусобно”, климну главом  

Мома.  

 

Не видим како су то наудили Германима, када сам путовао недавно 

кроз Немачку, видех да је то  сретан и просперитетан народ. 

  

  

12 децембар 1962 године. Реља Томић одлази за Шведску. 

 

Реља, кум из Сребренице, је партијац, успешан млади човек. Има 

добро плаћен посао, стан и кола, има сјајну веспу, али је упркос свега 

због нечега незадовољан?. Жали се да су га на радном месту 

провоцирали са неким женама. Каже ми да зато жели да напусти 

земљу, доста му је свега, одлази за Шведску. 
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31 децембар 1962 године. Дочек Нове 1963 године годние у 

Индустрији прецизне механике. 

 

Пакизи саопштавам да ћу за Дочек ове Нове годину свирати са мојим 

оркестром у београдској фабрици Индустрија прецизне механике, да 

је то прилика да зарадим солидну суму новца, па да после можемо  

заједно да идемо у биоскопе и на баклаве. Дочеци нове године у 

београдским фабрикама су сиви, помало монотони за савремену 

београдску младеж, рекох јој. То зна и Пакиза, обоје схватамо то као 

моју  обавезу, да зарадим мало новца, а никако као могући провод. 

Као да чита моје мисли она ми предложи:''  За Нову годину ћу бити 

код куће са течом и тетком, а нас двоје ћемо славити заједно првог 

јануара на улицама Београда''. 

 

У мом оркестру су: рођак Душко Станојевић са кларинетом, Микле 

гитариста, Душан Ђорић трубач, био је и хармоникаш кога једва 

пронађох јуче у једној кафани у Малом Мокром Лугу, он је и певач. И 

ја као  бубњар. 

 

Док свирамо латино америчку мелодију БЕСА МЕ, БЕСА МЕ МУЧО, 

неко објави: ДАМЕ БИРАЈУ! Мени приђе једна млада вижљаста жена 

увијајући се у кожној хаљини, и стави ми на главу пред свима 

огроман мексички сомбреро. Овај сомбреро ми остаде на глави цело 

вече, целу ноћ. Када се заврши фабрички дочек Нове године кретосмо 

пешке Булеваром револуције ка центру,  дођосмо до Хотела 

''Метропол'', држимо инструменте у рукама, ту нас опколи група 

плавокосих странаца, говоре енглески, траже да им нешто одсвирамо. 

Душко отпоче на кларинету ''ОЧИ  ЧАРНИЈЕ'', сви му се 

придружисмо, хармонкаш запева имитирајући Луја Армстронга 

прилично успешно, странци  запљескаше, један рече важно: БРАВО!  

 

1 јануар 1963 године. Другарски састанак са Даном у 

Ташмајданском н парку. 

 

Зарађени новац од свирања за Нову годину истресох на велики сто у 

кухињи. Родитељи седе ћутке, ништа не кажу. Избројах, један део 

дадох мами, она само што не каже:'' Не треба'', онда брату Милићу, па 

сестри Нади. Милић и Нада устадоше радосни, чим узеше новац 

нестрпљиви одјурише, верујем у посластичарницу код Железничке 

станице на баклаве. 
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Упутих се  трамвајем двојком ка Правном факултету, где треба да се 

нађем са Пакизом. 

 

Док чекам Пакизу, Дана изненада искрсну из снежне кошаве. Рекох 

јој да чекам Пакизу и замолих је учтиво да оде, разговараћемо други 

пут. ''Где набаса на њу, па она уопште није за тебе, она је комуњара, 

тастерише све што са тобом прича'',  рече она узнемирено гледајући 

Пакизу како кроз снежни кијамет разношен кошавом наилази од 

кафане ''Мадера''. 

 

 

Ташмајдански парк. 

 

Пакиза је није ни спазила. Кретосмо пешке кроз парк, и изађосмо 

испред Народне Скупштине, кошава растера суснежицу, не пада снег, 

али је хладно. Кад дођосмо до Кнез Михајлове већ се било смрачило, 

и зачудо ветар утихну.  

 

Шетачи живнуше. Из 

даљине иду моји другови, 

обичај је да се честита 

Нова година и пољуби  

звучно у образ. Са свима 

се загрлим, али само 

прислоним лице. Тако 

чини и Пакиза, обрадовах 

се, она је префињена. Бобан Рачић, рођак иде из даљине са братом 

Милићем, сав сија. Слоба Радовановић, студент шумарства, 

Шапчанин, се засмеја:'' Ево га славни упадач у биоскопе без карте''. 

Пакиза ме погледа зачуђено, не може да поверује Слобиним речима. '' 

Слободан се шали, то се десило пар пута када сам био ученик 

гимназије''.  Миле Банић је наочит, висок и мужеван, црни му се коса 

као гар, а очи зелене као у Руса. Мишо Поповић и Мирчета Божовић 

су дочекали Нову годину са студентима на Технолошком факултету. 

 

Пошто имам новца, позвах је на баклаве у посластичарници у 

Македонској улици, чим се прође раскрсница са улицом Моше 

Пијаде. Она обожава баклаве, кадаиф, ћетен алву, бозу, знам да воли 

оријенталне специјалитете. Увек попије и нашу црну кафу.  

 

Сва радосна ми рече:'' Казала ми родица, њен отац  је пуковник 

ваздухопловства, да се у Хотелу ''Централ'' у главној улици у Земуну 
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одржава реприза Дочека Нове године''. Док идемо Бранковом улицом 

да ухватимо аутобус за Земун,  један бахат момак, стаде пред нас, 

хоће да је ухвати за руке. Од када сам одрастао никада се нисам 

потукао, стадох одлучно, али мирно испред њега и ње. Он ме одмери 

од главе до пете, окрете се и оде без речи.  

 

Реприза Дочека нове године у Хотелу ''Централ'' се дешавала у 

великој сали што гледа на Мажуранићеву улицу, која иде под правим 

углом од Главне улице ка Земунском кеју. Играли смо само лагане 

игре, јер она не воли брзе, то је била прилика да будемо блиски, она 

ме је сталио држала обемарукама загрљеним око врата. 

 

Дане више нема. Сада је ту Пакиза. 

 

15 јануар 1963 године. Дочек Српске Нове године. 

 

Не идем на дочеке Српске православне Нове године. Не што нисам 

добар Православац, него што то кошта, а и заморно је, одмах долази 

после званичне Нове године. Склон сам све више да дочек Нове 

године видим, као ноћ када ћу зарадити новца, на крају крајева то је за 

мене ноћ која је као и свака друга ноћ. Млади бескрајно раздрагани 

дочеком Нове године ми личе на незрела бића, на малу децу . 

 

Пакиза воли да разговара о будућности. Сањари да имамо наш стан, 

да будемо сами.''Пожури са испитима'', светле њене очи према мени, 

као да је хипнотизер?.  

 

Свестан сам да разговарамо о браку. Поведе се реч  о именима деце..'' 

Даћемо имена која могу бити и православна и муслиманска, има их'', 

рекох. Она се радосна приби уз мене. Вероватно јој је познато да у 

мешовитим браковима има натезања око имена?. А о верама се не 

може говорити, она је комуниста, значи атеиста. 

 

Штафета Младости  25 мај 1963 године. Са Пакизом на Стадиону 

Партизан. 

  

Дан пре прослава 25 маја смо се срели у шест часова увече она ме је 

сачекала раздрагана и сретна  испред Српске академије наука.  

 

Идући ка САНУ Кнез Михајловом, сусретао сам  раздрагане младе у 

мајицама, са затегнутим мишићима, кикоћу се или завриште веселе 

девојке, све врви од живота и радости. Иако јој родитељи нису 
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чланови Партије она је то постала, зато што је била најбољи ђак у 

разреду па су је позвали на партијске састанке. Није ми било тешко да 

схватим да је Партија за њу као нека светиња, као Црква, као 

породица. Казала ми је да и ја требам да постанем члан Партије ако 

желим да успем. Подстакла ме је да стварно почнем да размишљам о 

таквој могућности?. Казао сам то родитељима, они су ми саветовали 

да урадим оно што је потребно да будем успешан, да сам о свему 

одлучујем, и ништа више од тога. 

  

Ми нисмо уобичајили да водимо стерилне политичке, или сличне 

расправе, бавили смо се највише самим собом. Из дана у дан себе 

затичем у новим сазнањима, Пакиза је необична особа, усхићују ме 

њене амбиције и интелигенција. 

  

Ипак ми се једном изненада пожалила на њену партијску ћелију у 

Београду, нешто су је критиковали. Можда је то било по националној 

основи, али нисам  сигуран?. Има свугде бирократа и бирократкиња, 

или оних који су љубоморни на боље, паметније, лепше, па им треба 

оправдање, наводно друга нација, помишљам?.  

 

Иако сам знао да је она члан Партије, и да неће радо слушати приче о 

политичким стзрадалницима, омакла ми се непромишљеност, нисам 

хтео да укривам од ње прогоне појединих сродника од 1945. године до 

данас, а они су Срби, дакле не мора да се ради о националној 

нетрпељивости.  

 

Она само кратко и хладно прозбори:” А што би њих неко прогонио 

када је ово  слободна држава?‟‟. Погледала ме је скоро зачуђено, и 

разочарано, ка у  туђинца?  

 

Њен отац је шумарски инжењер, завршио је студије у Београду пре 

Другог светског рата, да воли Београд и Србе. Она је била поносна 

када ми је ово све испричала. Видим њен однос према Београђанима и 

Београђанкама, она гаји искрене симпатије према њима. Али је 

понекад  са правом критиковала Србе да су несложни. Ја сам јој пак 

саопштио да су Муслимани Бошњаци врло сложни и солидарни, "као 

Јевреји", да им је то врло добра особина. Мудрост  стечена вековима 

борбе за прилагођавање пред свакојаким силама које су долазиле и 

одлазиле из Босне, рекох јој.  Осетио сам убрзо да је врло деликатно 

са њом разговарати о националности, о Србима и Муслиманима, 

одједном би постајала узнемирена?. Зато са њом више никад о томе 

нисам разговарао. 
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Када би разговарали о браку, питали смо се о месту где ћемо живети? 

Београд или Брисел? Седећи на клупи она рече:" Сањам да живимо 

сами у стану".  

 

Засада је то немогуће, ја сам студент код родитеља, а она је у стану 

сестре њене мајке и њеног мужа на Новом Београду. То ће бити 

могуће када завршимо студије, и запослимо се.  

 

Она ме бескрајно обрадова пожуривањем да учим, да што пре 

завршим студије. Управо ми то треба, њена подршка. 

  

Рече ми да за неколико дана долазе њени родитељи у посету у 

Београд. Саопштих јој да их моји родитељи позивају да  дођу у посету 

код нас?. 

  

Она и ја смо данас на стадиону Партизана на дочеку Штафете 

младости која је прошла целу земљу, од Словеније до Македоније, и 

данас је уручују вољеном другу Титу. 

  

Интересантно, најчешће на овај свечани дан буде лепо време. Стадион 

је препун, спикер каже да према проценама има око 60.000 присутних. 

Фудбалски терен је препун младих гимнастичара, извођача 

различитих програма, играча фолклорних ансамбала, смењују се лепе 

и узбудљиве тачке за тачком. Цело време је свирала пригодна музика. 

  

Све очи су упрте у ложу горе високо где се налази Ј.Б.Тито са 

супругом Јованком и својим пратиоцима, све самим лидерима земље. 

Препознасмо Едварда Кардеља, Александра Ранковића, генерала 

Ивана Гошњака, Кочу Поповића, генерале, министре, сви са 

супругама у ложама, поред ложе Председника Тита.  

 

 

Стадион Партизан. 

 

У споредним ложама су 

седели представници 

дипломатског кора, као 

нешто мање важно, учини ми 

се другоразредно?. Друг 

Тито све баца у засенак, 

запажам да се он према 
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страним дипломатама односи врло достојанствено, али помало 

уображено, када је улазио у његову  ложу на стране дипломате није ни 

погледао.  

 

Тито је нека врло значајна и тајанствена личност?. Још увек, као из 

неке врло далеке сиве прошлости зачу се мелодија коју сам обожавао 

као дете:” Друг нам Тито борац за слободу”. Али сада је ипак све 

другачије, некако је свакидашњије, приземљеније, нема више оног 

ранијег револуционарног заноса. Не могу никако  да се помирим са 

овим прозаичним временом у коме нема оне револуционарне екстазе 

као раније, копни онај дивљи и романтични занос. Како би било лепо 

да могу да дочарам Пакизи тај осећај који сам имао када сам слушао 

ту необичну песму која тако руски звучи: Друг нам Тито борац за 

слободу, води народ свој, напред јурите, напред ступајте, јунаци 

слободе?! 

 

Тито се ипак самоуверено и шармантно насмеши као у она стара 

времена, учини ми се да преко његовог лица прелете гримаса 

носталгије, опет је био онај стари, романтични вођа герилаца 

партизана. Он се не да, чврст је, непроменљив. Он исто осећа што и ја, 

иако нас дели јаз од више генерација. 

 

Кажем јој за мој сусрет, када сам видео Тита августа 1941 године у 

планинама Западне Србије, изнад Дрине, она ме на то погледа 

изненађено и љубопитљиво?. Онда се приби уз мене радосна, била је 

поносна, као да се питала, зар је то могуће? 

  

Према ложи Председника Тита је направљен  прилаз од дрвета, као 

неки мост који се уздиже са фудбалског терена право ка њему, за оног 

ко доноси штафету да се попне и преда је. 

  

Програм достиже своју кулминацију. Спикер све зауставља и 

најављује оно најважније, да ће Момчило Кнежевић из Пљеваља сада 

предати другу Титу штафету. Завлада апсолутна тишина, настаде 

прави мук.Из групе извођача закорача самоуверено млад снажан 

ћовек. Пење се а онда полако убрзава, потрча лаганим касом уз 

мостобран ка ложи држећи напред у десној истуреној руци Штафету, 

уздигнувши је  у вис, као драгоцени победнички трофеј. 

 

Овације утихнуше. Он успори и приђе Титовој ложи, Тито устаде, 

загрли га, привуче себи дискретно, мало задржа, он му уручи палицу, 

и одржа мали пригодан говор у славу Револуције, вође Тита, 
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самоуправљања и несврстане СФРЈ, која је лидер света у борби за мир 

и мирољубиву коегзистенцију, и бележи изванредне резултате у свим 

сферама. Затим се  закле у име младих целе Југославије, на вечиту 

верност другу Титу и путу којим нас он води.  

 

Због нечега се опет сетих Тита августа 1941 године у планинама изнад 

Дрине, али сада га видех како лежи у мрежи  разапатој између две 

шљиве, како изнад њега са лепезом стоји млада привлачна 

партизанка.  

 

Пакиза је спектакл посматрала задивљена и без речи. 

  

Тито је био, као и обично  весео, изгледао је пресретан. Тито је 

необичан човек, има врло снажан лични магнетизам. Запазио сам и 

раније на ТВ да га разгаљује друштво младих девојака и жена. Али 

никада нисам то некоме казао, та мисао би се сама од себе појавила, 

да би одмах била потиснута у заборав подсвести неком невидљивом 

унутрашњом цензуром. 

  

Тито је за нас врста Бога. Тито је мени одувек уливао огромно, не 

само поштовање, него и наду и оптимизам. Међутим, ја сам са тугом 

запажао да временом јењава револуционарни занос обнове и 

изградње, који је био јако присутан одмах после рата. То је са 

рационалне тачке гледишта  добро, нисмо идолопоклоници. Али у 

исто време се јављала носталгија за старим добрим временима, некако 

стварност постаде прозаична?.Ми Југословени, Срби, ми волимо 

снажне емоције, револуционарни занос, екстазу, идеализоване вође. 

Нама требају јака осећања, снови,  да замене сурову стварност, ми 

бежимо у снове, као што ној завлачи главу у песак. Екстаза, то ми 

треба, она ме инспирише, тада остварујем оно што обично не могу, 

тада добијам надчовечанску снагу, могу снове да претварам у 

стварност.  

 

Опседнут сам  мелодијом "Друг нам Тито борац за слободу, води 

народ свој. Напред ступајте напред јурите, јунаци слободе!" 

Будућност би се када је чујем указивала у невероватним чарима, 

бујала је невиђена енергија. Али сам био тужан јер би се ова песме све 

ређе чула на радију.  

 

"Јењава револуционарни занос, и ентузијазам за Вођу", помислио сам 

по први пут тужно, још далеке 1951 године у Нишу. Још тада сам то 

осетио, више интуицијом него рационално. Сада је све много 
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другачије.н Сада се све више цене величина стана, кола, викендица, 

новац.   

 

Да ли је Милован Ђилас био у праву када је критиковао наводно 

класно раслојавање у Југославији? 

 

Мени је лепша ружичаста фикција од ружне стварности, више ми се 

свиђа сан, него ли прозаична стварност. Волим хероје, херојска 

остварења, људе који теже висинама и значајним делима. Не, ја нисам 

песник, ја волим акцију и дела. 

 

Хватам себе у бекству у фикцију, слушам поједине мелодије које ме 

доводе до истинске екстазе, тада сам способан за значајна остварења, 

не ја нисам сањар романтичар. Слушајући смишљено ове заносне 

мелодије тако бежим у слатку превару самог себе, из себе овим 

триком извлачим најснажније инспирације. Ја то радим намерно, тако 

је лепше, то је суптилна игра духа, да тако добијем још већу 

инспирацију и снагу, за још већа остварења. Екстаза коју сам себи 

производим овако, у мени подстиче неодољив елан да  учим, да 

стварам велике пројекте. И ја ћу их остварити. Када бих западао у 

такво екстатичко расположење то би се одражава у моме изразу лица, 

наступу, покретима, јавља би се невиђена енергија. Научим зачас 

градиво.  

 

Па ескстаза је као дрога. Али она природна. Мени не требају 

вештачки стимуланси, ја умем себе да доведем у екстазу на 

најприроднији начин, кроз инспирацију. 

 

Запазио сам да је Пакиза умела да осети када бих ја био у таквом 

егзалтираном расположењу, тада би је моје расположење привукло 

као магнет. Пошто сам препознао ту њену заводљиву осећајност 

према мојим екстатичним расположењима, трудио бих се пред 

састанке са њом, да претходно на радиу слушам управо оне песме  

које ме дубоко инспиришу, дају ми невиђен полет, јер сам тада 

постајао сигуран у себе. Осећао сам да то Пакизу опија као и мене, ми 

би тада заједнички одлазили у неки други свет. 

 

Желим да на Пакизу пренесем своја сећања, мој унутрашњи свет, да 

ме упозна, да ме осети, да на њу пренесем екстазу, да је научим како 

да заједно западамо у ту врсту транса. Признајем себи  да тако желим 

да је заведем,  да се још више зближи самном, да осети моја 
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унутрашња треперења, да постане део мога света, да ме схвата,  да се 

што чвршће веже за мене. 

 

Ја сам јој чак ову суптилну игру са личном психологијом потанко и 

објаснио. Она све то осећа више интуицијом, него ли свешћу. Али ја 

сам одавно разумео да она себи дозвољава бекство од стварности у 

узвишена осећања младалачке љубави, али да је ипак  рационална и 

приземљена. То проистиче из њене друштвене средине, из атрибута 

политичке моћи њених сродника, чини ми се? 

 

Ова игра је временом постала суштина нашег дружења. 

 

Зар оваква узвишена љубав са Пакизом није врста фикције? Да ли је 

Пакиза оличење мојих фантазама, идеализована слика мојих снова, 

или је таква у стварности? Да ли ће овај занос трајати и када је добро 

упознам? Шта је да је посреди, овако је дивно, желим да траје што 

дуже. 

 

Ипак, она је изузетно осећајна и романтична, необична сањалица, али 

у исто време врло прагматична, овај спој њених особина јој је давао 

посебну драж. Питао сам се понекада: да ли су њена осећања нешто 

што је под  њеном контролом,  да ли је у њима више духа или 

телесног?  

 

Одлично смо се разумели без речи. Један поглед, додир, су 

исказивали више него да смо причали данима. Али ми смо тако мало 

причали, наша дружења су била највише и најчешће искази 

бескрајних нежности и љубави. 

  

Затим смо после мале шетње отишли код ње кући на Нови Београд. 

Она обожава тетку Тахиру и течу Авду. Рече ми једном са сјајем у 

очима:” Течо је средовечан човек, али како му лепо стоји плава 

тренерка када је обуче, он је баш привлачан‟‟.  

 

Слушајући Радио Београд док нас је њена тетка Тахира послуживала 

кафом и баклавама, чусмо спикера када спомену да се Крсте 

Црвенковски залаже за побољшање образовање које има много мана. 

Коча Поповић је у САД где га је примио лично Кенеди. У Лаосу се 

ситуација заоштрава, прети шири сукоб. Кенеди се залаже за 

социјалне програме, за расну равноправност и за сарадњу са 

комунистичким државама, али за чврстину у односу са СССР, он 

стиче велику популарност због тога у САД.  Кастро оштро укорава 
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дисиденте. Хрушчов и Зорин оптужују САД за трку у наоружању. 

Таљ и Фишер су ремизирали на турниру у Кирасао.  

  

За време мојих повремених посета Пакизи сам упознао неколико 

угледних Муслимана, међу њима карикатуристу Зуку Џумхура, 

политичара Османа Карабеговића, поједине официре и генерале 

муслиманске народности. Муслимани имају дивну кухињу, са много 

поврћа, нема већих мајстора од њих за јела са  јагњећим месом и 

зачинима. После јела би служили кафу, баклаве и тулумбе. Увидео 

сам да Муслимани умеју да дубоко уживају у животу, у храни и 

дружењу.  

 

 

Зуко Џумхур. 

 

Кроз дружења са Пакизом сам боље упознао Муслимане, они имају 

своју источњачку мудрост, али 

уклопљену у савремене 

захтеве, осећам 

исполитизованост у породици 

њеног тече, али понајвише 

прагматичност. Они су врста 

власти. Значи другачији од 

већине. Пакиза и њени 

изузетно цене и обожавају 

Председника Тита. Он је за 

њих највећа светиња. 

 

То је на неки начин добро, имам шта да научим од њих. Моја 

породица је на неки начин старинског, идеалистичког кова, ако се 

узму у обзир оваква мерила?. Али моја породица има друге узвишене 

вредности и квалитете. 

  

Ево нас на Земунском дунавском кеју. Седамо на један шлеп 

претворен у малу кафаницу на отвореном простору изнад Дунава. 

Поздрављам његово отварање, неко досетљив је то урадио. Пред 

нашим очима се указа панорама Ратног острва, продорно гракћу бели 

галебови надлећући плаву реку. Разговарамо о здрављу људи, она се 

потпуно слаже самном. Моја теза је да већина људи у Београду не уме 

да води рачуна о здрављу, да га олако запуштају, да пију, пуше, не 

крећу се, седе у затвореним задимљеним просторијама. Уместо да иду 

у шетњу, да сиђу на реке, Београд има две дивне велике реке Саву и 
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Дунав, они се завлаче у димљиве станове?.Сами себе уништавају?. Ни 

она ни ја не пушимо, не волимо алкохол, пијемо само сокове, она неће 

да пије ни пиво.  

 

Моја становишта су да би требало забранити алкохол, цигарете и 

дрогу, увести  здрав живот и спорт. Она се потпуно слаже са мном, и 

пада ми одушевљена у загрљај, у екстазу, то јој је најважније од свега. 

  

Београд није сишао на своје реке, сем на неколико плажа и нешто 

марина за чамце. Треба направити нове  марине. Сетих се пута кроз 

Немачку и реке Рајне, видео сам из воза реку препуну свакојаких 

пароброда, чамаца, моторних бродића, јахти, једрилица, ресторана и 

кафаница, марина , много људи на реци и на њеним обалама.  

 

Док сам јој ово причао, она ме је гледала са уважавањем. Она још ни 

једном није путовала ван земље. 

 

А код нас нигде нико на обалама Саве и Дунава, сем рибара и купача, 

нема никаквог угоститељског објекта, обале пусте.  

 

"Капитализам", рекох јој, "може да нас преобрази, када би сада овде 

постојала јача приватна иницијатива, приватници би зачас овде 

направили кафане, ресторане, продавнице. Када би могли да уђемо у 

Европу?".  Показах јој руком на Ратно острво усред Дунава, велико и 

обрасло дрвећем. "Од Ратног острва може да се направи врло значајан 

туристички центар, са тениским игралиштима, хотелима, трим 

стазама, плажама и ресторанима''.  

 

Морамо да убрзамо промене, нешто кочи, смета, шта је то? Она ме је 

охрабривала. Нисам фантаста, рекох да ће можда једног дана бити 

направљена жичара од Калемегдана до Ратног острва?.  

 

Али о критици званичне политике није хтела да чује ни реч, то је за 

њу био највећи табу, кадар да фатално поремети нашу везу. 

Претпосатвљам да би је то могло довести у врло неугодну позицију, 

она би то морала испричати моћном течи, како би он на то реаговао? 

Можда би он захтевао од ње да одмах  раскине самном? 

 

”Ми смо Словени, добро је словенофилство, наша солидарност са 

браћом Русима, ми са Совјетским Савезом треба да имамо најбоље 

културне, спортске и све друге односе, да тргујемо, али наше место је 

у Европи, наше опредељење не треба да буду Несврстаност и 
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Самоуправљање и Комунизам, него капитализам”,  саопштих јој тихо 

мој став. Она ме погледа неодређено, па одговори дипломатски:” 

Дунав је река која повезује целу Европу, извире испод Шварцвалда у 

Немачкој, а у Црно море се улива у Украјини''.  

 

Осетих благ немушти прекор и незадовољство, опет извлачим поуку 

да она не воли политичке теме. Муслимани не воле Русе као Срби, 

али виде да су по језику и духу слични и са њима. 

  

У нашем омиљеном  кутку у биоскопу у Сарајевској улици  смо 

повремено уживали да гледамо махом  старе филмове, као: ''Трећи 

човек'', ''Мама Хуанита'', ''Прохујало са вихором'', ''Оркански висови''. 

Наше место је било на увек празном балкону, она би имала преко 

груди навучен беличаст џемпер-ролку, који јој је се дизао око врата ка 

лицу. Наслонила би се на мене главом. Одатле би ишли у мали парк 

изнад Мостара, одакле пуца поглед са малог узвишења на Саву, на 

Нови Београд, улица се зове Дринска. Кажем јој да се завичајна Дрина 

улива у Саву близу Шапца, да долази са исте ове стране као и ова 

Дринска улица, са југа.. “Па и Врбас на коме се налази Бања Лука се 

улива са ове исте стране у Саву”, засијаше јој очи.'' Па ово је 

Сарајевска улица'', сећа се она завичајног главног града. 

  

Руски дом и совјетски филмови су такође наше омиљено 

састајалиште. Има Муслимана који су словенофили, али их има који 

на неки начин зазиру од Руса, установио сам временом.. 

  

Док сам јој причао о могућем препороду који нам може донети 

капитализам, повремено смо се освртали да нас неко не прислушкује, 

јер сам могао бити оцењен као западни реакционар и непријатељ 

самоуправне и несврстане Југославије?.  

 

Ипак закључуивао сам да су јој оваква моја политичка размишљања  

незанимљива, или чак и стресна. Избегаваћу да о томе више говорим. 

Она воли лепе ствари и нежности. 

  

Рече ми да има неколико испита да полаже у јуну, да је учила целе 

године, и да жели да положи целу другу годину у јуну и септембру. А 

лето ће провести у Бања Луци  код родитеља, каже да су тако 

одлучили родитељи, да другачије не може бити. Ја у Бања Луку не 

могу доћи, казао сам јој да сам позван да радим у Студентском 

међународном кампу у Ровињу од 15 јуна, цео јули и август. 
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Знали смо да су моје посете у Бања Луци немогуће, али ћемо бити у 

контакту писмима. Лето ће брзо проћи. 

  

Обоје смо били убеђени да ће упркос раздвојености, на јесен поново 

настати још заноснија чаролија и све  почети испочетка. Знали смо 

обоје да су наша осећања сувише јака, да би их могли угасити летњи 

дани који нас на кратко раздвајају. Касније сам током боравка на мору 

повремено размишљао о летовању, али никако нисам могао пронаћи 

неко друго повољније решење. Она мора у Бања Луку, ја тамо не могу 

доћи, и што онда, да останем на ужареном београдском асфалту, боље 

је да идем на море.  

 

1 јуни 1963 године. Полажем испите. 

 

Ни на једнм испиту нисам пао. После сваког положеног испита, 

добијао бих  невероватно самопоуздање. Више се не задовољавам 

шестицама, желим високе, највише оцене. Полажем предмете један за 

другим: Основи књиговодства, Капитал, Енглески језик, идем у 

победнички поход до најтежих испита. Већ видим себе са дипломом 

Економског факултета.  

 

Пакиза ме је чекала пред салом за полагање испита. Излазим 

насмејан, она очекује да сам добио високу оцену, показах јој Индекс, 

она само одушевљено узвикну, и загрли ме. 

 

Још остаје дипломски рад.Љуба Жак ме убеђује да је његов рад на 

моме дипломском при крају. Никад нисам казао Пакизи да ми Љуба 

пише дипломски, ако би то она сазнала, мој лик би био потпуно и 

заувек урушен у њеним очима. 

 

15 јуни 1963 године. Бранислав Петровић жели да активира 

унутрашње резерве. 

  

Бранислав је плав, искрен и простосрдачан, пореклом је из Црне Горе, 

али рођен у Србији, причао ми је о својој прошлости, то су све мрачне 

ствари. Члан је СКЈ , он је поштен комуниста, као што су Велизар 

Димитрић и покојни рођак Милић. Задовољан је остварењима наше 

земље, али сматра да треба урадити много више?. Долази редовно на 

предавања, слуша дисциплиновано, полаже испите редовно. Каже ми 

данас у пролазу оптимистички:” Живјеће овај народ!” 
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Запазио сам да је словенофил. ''Не вреди шминкати болесника, нама 

дају бескрајно кредите, кредити укривају поразне чињенице, а поврх 

свега што се кредити троше ненаменски, одоше у приватне џепове, за 

јачање полиције, у ''хлеба и игара'', уместо у економски развој''. 

Застаде захуктао, младић, а делује као старији мудар задихан човек:'' 

Још стари мудри Кинези су казали: ''Не треба некоме дати рибу, него 

га треба научити да пеца. А нама треба јака привреда''. 

 

Он ми је драг јер је разуман, поштен и искрен, али тако подсећа на 

незадовољника и бунџију Велизара Димитрића. ''Знаш Браниславе, 

ипак видиш да се свуде гради, а на Јадрану скоро 20 милиона страних 

туриста.?'' Он одмахну тужно руком:'' А коме одоше долари од 

туриста, Хрватима и Словенцима, а само мало парче колача нама, 

Словенија и Хрватска остављају Србију далеко иза себе''. 

 

16 јуни 1963 године. Ујко Мирко и ујна Јелена Беатовић. 

  

Ујко Мирко ради у продавници ципела  ''Бата'' у Булевару Револуције 

преко пута Хотела ''Метропол''. Кад бих туда наилазио, понекад бих 

му се јавио радосно, када би ме спазио док стоји иза стола и услужје 

купце, озарио би се узвикујући : ''Јој мога Томе!'' Херцеговци имају 

свој посебан шарм. Воле искрено своју родбину. 

 

За време посета код ујне Ивке Беатовић сам чуо у неколико наврата да 

је ујко Мирко био сво време рата у немачком заробљеништву, да је 

због нечега био прогањан по повратку у земљу, сличну судбину је 

имала и његова супруга ујна Јелена. Имају два сина Дејана и Ацу. 

Ујко Мирко чак рече једном да је отац ујне Јелене  био жестоко 

прогањан од власти као богаташ.  

 

''Уби оца трамвај пре три године на Булевару Револуције, био 

забринут, замислио се, није пазио,  оста мртав на лицу места” , скрсти 

на сто шаке  ујна Јелена 

 

16  јуни 1963 године. Валентина Терјешкова прва жена у свемиру. 

 

''Још један успех Совјетског Савеза!'', као победнички ехо овација са 

фудбалских стадиона шири се у таласима по Србији и целој 

Југославији. 
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18 јуни 1963 године. Десмир Вујинић о Хладном рату. 

 

Деја наиђе понекад, он се стално некуд жури, имао је обичај да наиђе 

изненадно, нешто би саопштио, и нестајао брзо и изненадно, као што 

је и дошао. Деја је врло дисциплинован, методичан, рационалан, био 

је најбољи ђак у разреду, гледа нас испитивачи мудрим зачкиљеним 

очима, ишао би  поред нас штрафтом, ништа не говорећи, само 

ослушкује. 

 

Штрафта још није опустела, Београд се још није испразнио као што то 

уме бити у јулу и августу. Штрафта постаде као спортски клуб, 

улицама иду напете атлете у мајицама, препланули, набреклих 

мишића, весело се кикоћу девојке док носе поносно у рукама зелене 

водене трске убране у некој дунавској бари тамо на Ада Хуји. 

Жестока је врућина, кафане се испразниле, док пролазници уморно 

пребирају корацима по врућој београдској калдрми.  

 

Видим да се Деја и данас  спрема да нешто каже:'' 

Деколонијализација, то су ти празне приче за наивне. Нажалост у 

свету има много наивних и незналица, званично су многе државе 

постале независне, али су у ствари и даље под контролом бивших 

колонијалних сила, које тамо имају одувек своје људе. Вук тешко 

испушта јагње из чељусти.''  

 

Зар је могуће да је Деја левичар, а у гимназији су га видели као 

десничара, националисту? 

 

Професор Милановић би га повремено погледао скоро задивљено, као 

свога најомиљенијег ученика:'' Младић, а толико зна, како се ти оно 

зваше?'' Потапша га по рамену. ''Десимир Вујинић'', одговори Деја 

учтиво,'' ми смо школски другови'', показа руком на мене.  

 

Умеша се Света Ћук, такође наш школски друг. Он и Деја су 

нераздвојни, Деја хладни мудрац, а Света ватрени Динарац, можда се 

тако допуњују: ''Американци и Руси се надмећу, Руси воде у освајању 

космоса, напредују у атомском наоружању, морају да се бране, а 

богами ако Американци роваре овде, онда и Рује роваре у Латинској 

Америци и земљама ослобођеним од колонијалног јарма''.  

 

Професор Милановић га слуша пажљиво, иде и премишља. Чекамо 

шта ће рећи. ''Руси морају да се бране, то им нико не може оспорити, 

али њихово истицање и олако такмичарство у космичким програмима, 
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а и у Хладном рату далеко ван граница Совјетског Савеза, је 

предимензионирано. СССР није толико богат као САД и цео западни 

свет, уместо да се Совјети мудро држе одбране, уместо да развијају 

економију, пољопривреду, они се упуштају у врло скупу утакмицу за 

славу. А треба гледати од чега се живи''.  

 

'' Тачно!'', Деја три пут премери пре него пресече, '' Совјете 

Американци навлаче да се економски исцрпу, да их тако победе без 

рата''. ''`Ајде, `ајде, Дејо као да су Руси блентави, знају они шта раде'',  

острашћено цакти очима Света Ћук. ''Управо то, Совјети праве 

грешке у прорачунима, срљају ватрено, њима недостаје просторна, 

временска и емотивна дистанца, праве капиталне грешке у 

проценама.''  

 

''Да, да'', узбуди се  професор Милановић, '' да млади човече, у праву 

си'', гледа скоро задивљен Деју, ''Совјети имају врхунске водеће 

експерте у техничким наукама, али их Американци далеко 

превазилазе у друштвеним наукама, код Американаца тимови, 

трустови мозгова социолога, политиколога, антрополога, филозофа, 

историчара,  сваку иоле значајнију  одлуку политички добро 

промозгају, а код Руса је лакировка, лутање у магли''. 

 

 ''Тако је и код нас'',  умешах се опрезно, '' царује иста лакировка''. 

 

19 јуни 1963 године. Школска другарица Јелена Милетић отишла 

у САД. 

 

'' Бежим  одавде главом без обзира, овде нас не воле'',  рекла ми је пре 

него што је отпутовала. Млади беже из земље, а земља богата. 

  

20 јуни 1963 године. Тражење посла у Ровињу. 

  

Пакиза је отпутовала у Бања Луку. Мишко Бојовић, пореклом 

Црногорац, је висок и кошчат, али бледуњав и болешљив, потомак  је 

чувеног краљевског официра Бојовића. Он и ја, путујемо заједно на 

море, да тамо радимо током лета. Стигосмо  до мора, у Ријеку, возом 

из Београда.  

 

Мишко жели упорно да тражимо посао у Опатији, показује ми руком 

да иде на лево, на југ према Опатији. А ја му кажем да  хоћу у Ровињ, 

на север, јер тамо постоји Интернационални студентски камп, огранак 

оног Студентског кампа из Дубровника. Скоро да се посвађасмо. 
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Имам прилику да упознајем његову ћуд га за време овога путовања, 

Мишко је мудар када није љут, али када се наљути постане жива 

ватра, скоро је хтео да се побије самном, захтева да обавезно идем са 

њим у Опатију. Пошто сам упорно одбијао истичући јаке аргументе, 

он скоро да поче да ме гура љутито рукама са мола у море. Растали 

смо се скоро без поздрава, он оде љутит у Опатију, а ја на аутобус у 

Ровињ. Изненадио сам се да он уме да буде тако пргав. 

  

Дођох у Ровињ, скоро без динара у џепу.  

 

 

Ровињ. 

 

Посматрао сам првог дана групу француских туриста у 

Интернационалном студентском кампу у Ровињу. Они су прави 

интелектуалци, међу њима сам препознао нашег великог песника 

Оскара Давича. Приближих им 

се дискретно. Ослушкујем, 

Давичо са њима говори 

француски, са истим 

француским акцентом, зна 

перфектно француски као 

прави Французи. Мирослав 

Караулац кога сам упознао у 

студентском кампу у 

Дубровнику, ми је испричао да 

је Оскар Давичо велики 

интелектуалац, да  говори перфектно више страних језика. Поносан 

сам да наш човек, Југословен, истински интелектуалац, нас тако 

достојно репрезентује. Французи, његови саговорници, префињени 

интелектуалци, професори универзитета, филозофи, књижевници, су 

се односили према Давичу са највећим уважавањем. Видех га на 

плажи на стенама, недалеко од мене, био је сам. Поздравих га са '' 

Добар дан'', а он учтиво и благонаклоно климну кратко главом. 

Измењали смо неколико речи о Мићи, јунаку његовог најновијег 

литерарног дела. Гледао ме је насмешен:'' Па ви то знате''? 

 

Видех црномањасте мушкарце средњег раста, али жилаве, сви говоре 

прави руски  језик. Схватих кроз  разговор са њима да су они прави, 

чисти Руси. Питам  се, како Руси а црнокоси, као Медитеранци? '' 

Баћушка, ми смо козаци са Дона'', загрли ме један од њих. 
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Дакле, нису сви Словени плави, има их и црномањастих.  

 

Нешто не иде са мојим запослењем у Интернационалном кампу у 

Ровињу, изгледа да су им јавили о мени они из Дубровника?  

 

Немам посао, нестао новац, где да преноћим? Нађох на једном рту ван 

Ровиња камп и у њему спазих  празне шаторе. Завукао сам се ноћу у 

празан  шатор и тако преспавао неколико ноћи. Преко дана сам 

тражио посао, није ишло тако лако као у Дубровнику, на јужном 

Јадрану.  

 

Овде су људи другачији, Истрани нису као Далматинци 

темпераментни и жустри, мирнији су, некако личе на Словенце, као да 

су  из Западне  Европе?. Ровињ је до краја Другог светског рата 

припадао Италији, то се види по зградама и уским уличицама, а у 

Ровињу има и Италијана мештана. 

 

Ноћас док сам спавао у празном шатору, неко поче нервозно да 

разастире крило на улазу у шатор, снажна џепна сијалица ми засјаји  

право у очи?, Скочих. Чувар кампа ми каже  строго да одмах изађем, 

или ће звати милицију?. Изађох у топлу ноћ, са коферчићем у руци. 

Осврћем се где да идем? Спазих у помрчини оближњу борову шуму 

дубоко у рту стењака увученог у море. Боље је да се тамо завучем и 

укријем, него да ме овде легитимше милиција и врати натраг Београд?   

 

Ова ноћ је ведра, свежа медитеранска ноћ, није тако мрачно, сијају 

месец и звезде, крочих у руб густе боррове шуме, изабрах чисту 

пољаницу далеко од жбуња и борова. Пробудих се у рану зору, постах 

слушалац правог концерта свакојаких  птица, сунце је секло као 

ножем густи сумрак бујне вегетације и почињало да обасјава  

удаљеније шумарке. Учини ми се да се тамо мало подаље од мене на 

осветљеном кавдратићу пропланка нешто лелуја, седох узнемирен и 

загледах. Скоро да не поверовах сопстевним олчима: видех неколико 

великих змија како на реповима стоје високо и лелујају се као кобре. 

Скочих ужаснут и побегох што брже могу ван шуме право у Ровињ. 

Излазећи из густе миришљаве шумен узбуђено сам мотрио око себе 

да не наиђем на неку залуталу милицијску патролу, то никако не би 

било добро. Морам такав сусрет избећи по сваку цену. Али већ је 

увелико свитало. Свану дан. Наиђоше пролазници, свако својим 

послом. 
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Раздани се. Увукох се као лопов на пешчану плажу, и уморан 

прилегох у хладовину повећег заклоњеног стабла смокве. Нигде 

никога. Било је још рано да почну да пристижу купачи. У сенци мале 

смокве мало одспавах, поврати ми се снага.  

 

Сунце припече, у води пливају деца, неки завеслаше сандолине, 

плажица се испуни. Погледах према асфалтираној улици поред плаже, 

моју пажњу привуче  нов црвени луксузни Алфа ромео италијанске 

регистрације, за воланом је био средовечан тајанствен Италијан 

строгог израза лица, вероватно је имућан? Поред њега је седела 

малада девојка. 

 

Не могу да верујем својим очима. Улицом  изнад риве полако наилази 

млада црнка, тако личи на Наду Јанков. Она скрену на плажу, и леже 

испред мене. Није ме спазила.  

 

Устадох и приђох јој. Она се истински обрадова када ме виде. Али ме 

не загрли, нити ми је се приближила. Скоро је иста као из наших 

најсјајнијих дана, ипак изгледа помало сиво, без онога ранијег 

полета?. Испричах јој да сам у кризи и без посла. 

 

Рече ми полако, без жара, да познаје власника ресторана коме треба 

конобар тамо у центру Ровиња, па ме поведе одмах право тамо. Газда 

ме одмери, смешка се задовољно и благонаклоно, и  он је негде са 

континента, препознајем по нагласку и живости:'' Знаш ли енглески, 

јеси ли радио већ као конобар?'' Све му потанко објасних. ''Одмах на 

посао'', показа ми башту ресторана тамо негде у центру Ровиња.  

 

Нађох у суседству собицу на спрату у старинској кућици. Газдарица је 

црномањаста, предусретљива жена средовечних година, живи са двоје 

деце, каже да је удовица, љубазно разговара самном док се пењемо уз 

старинске истрошене степенице од дрвета које шкрипе, као на неком 

дрвеном босанском чардаку, подсећа ме на романтичне италијанске 

средовечне глумице из Де Сикиних неореалистичких филмова. 

Доведе ме у добро излуфтирану собицу сјајног жућкастог паркета, са 

два чиста кревета. Каже да ту спава још неки младић, који је сада на 

послу у неком хотелу. Скоро да га никад не видех, јер кад бих ја 

устајао, он би легао, и обратно. Тако је пажљив, када дође ако ја 

спавам, полако отшкрине врата, нечујно се увуче у свој кревет, и 

одмах заспи. То беше неки стално насмејани момак Славонац, лети 

ради на мору као и ја. 
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Може да се заради плата и прилично бакшиша, али се много ради, 

нарочито ноћу. Немам времена за изласке, а изласци су ми најважнји. 

Келнерски посао има своје скривене тајне које сада по први пут 

откривам. Када мој посао у Дубровнику упоредим са овим овде, 

увиђам да сам ја у Дубровнику био уствари најобичнији послужилац 

хране. Овде је нешто друго, ја сам овде конобар, келнер, продавац 

хране, добијам новац у руке.  

 

Конобар Хусеин, Босанац, који самном ради, ме је уводио у тајне 

конобарског заната. Он је драг друг, овде смо ми у туђем свету, то нас 

зближи, постадосмо добри пријатељи. Србијанци и Босанци су 

осећајни и срдачни, ови овде су хладнији.  

 

''Ако неко тражи шампањ, који је врло скуп, послужи му по истој цени 

донекле сличан токај, који је много јефтинији, а разлику у цени себи у 

џеп. Ако неко тражи неку скупу рибу, понуди ту и ту, сличну, али 

много јефтинију'', учи ме Хусеин. ''То сви раде'', видећи да нисам 

одушевљен његовим саветима наставља да ме убеђује. Климнух 

главом  да потврдим да сам схватио оно што ми је рекао, да бих 

прекинуо неугодан разговор, а он оде задовољан својим путем.  

 

Овако нешто не могу да учиним, али признајем, бакшиш ме јако 

радује. Трудим се да препознам госте потенцијалне даваоце бакшиша, 

чиним што могу да их придобијам. Немци и Италијани су 

најгалантнији. 

 

Лежећи у кревету у новом скровишту размишљам о Пакизи и нашој 

садашњости и будућности. Схватам растужен да је овде скоро 

потпуно потискујем из сећања, да је скоро заборављам, скоро да 

уопште и не помислим на њу. Као да она и не постоји? Као да никад 

није ни постојала? Шта она сада ради, да ли и она овако размишља у 

Бања Луци препуној узавреле младежи? Наша веза траје већ дуже, иде 

узлазном линијом, све је савршено, али ја сам сада овде на мору, 

срећем разне људе и привлачне девојке, већином странкиње, идем на 

игранке, шетам се са њима, идем на плаже?.  

 

Затичем себе да се питам: Шта је то самном, да ли су моји поступци 

на месту? Да ли ја њу заиста искрено волим? Роје се разна питања: да 

ли је уопште требало да долазим  на море? А шта бих радио у 

Београду два  месеца сам без ње? А шта она сада ради? Да ли се 

слично понаша као и ја? На крају сам себи постављам питање: Шта је 

требало да учиним овог лета, да ли је ово право решење?  
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Узрујан као да се освестих: уствари моја личност, осећања према њој, 

на неки начин лети функционишу на два колосека, док сам са њом у 

Београду током године буктим у пожару заљубљености, која се 

појавила од нашег првог сусрета на Архитектонском факултету у 

Београду, можда и пре тога, у Сребреном?. Али када дођем на море, 

наједном се појаве старе навике, изрони из потиснутог заборава она 

ранија моја личност пре заљубљености, која потискује сећања на 

Пакизу. гурају је у страну нови контакти и нови сусрети.   

 

Можда је сада тако, али опет би понекада Пакиза победнички засијала 

из неке плаве даљине, видех је у мислима на београдским улицама 

како шетамо заједно, постадох сретан: ово је лето, пролазно, када се 

вратим у Београд биће све исто, склизнућу са овог скрајнутог 

психолошког колосека, из ове збуњујуће фазе, и опет ће цео Београд 

од  Земуна до Авале горети у ватри екстазе и опијености.  

 

Да ли и она овако резонује? Да ли тако чине и сви други? Да ли је 

људска природа несавршена? Да ли су људи дволични? Да ли постоји 

савршена искрена љубав? Или сам ја нека посебна психологија? 

Ваљда ћу се стабилизовати! Да ли су моја осећања према Пакизи 

доминантно страст, а мање истинска заљубљеност? Повремено 

помислим и на Дану, а и Нада Јанков је овде у Ровињз 

 

Остаје у мени дубока сумња у човека као антрополошко,  несавршено 

биће?. 

 

Једном се живи, помислих. Ове шездесете године су ''луде шездесете'', 

тако их зову у свету. Ипак осећам повремено да у мојим мислима лик 

Пакизе забледи пред садашњим сусретима.  

 

Далеко од очију,  далеко од срца, то каже наша народна мудрост. 

  

21 јуни 1963 године. Посао у Хотелу "Јадран" у Ровињу. 

  

На терасу ресторана где послужујем госте, наиђе висок плав покрупан 

човек средњих година, са женом, вероватно супругом, и двоје мале 

деце, наручише од мене на тераси рибу и вино. Изненађује ме јер цело 

време  мотри у мене радознало, мерка ме, смешка се пријатељски, као 

да сам му најрођенији?.Када донесох наруџбину, запита ме 

смешкајући се благонаклоно, одакле сам? Када му одговорих, он рече 

да није мештанин, него да је из Славоније. Препознах да му је име 
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типично хрватско, али то за мене ништа не значи, људе ценим по 

њиховим особинама, националност је за мене одувек другоразредна. 

Он говори као наши Сремци, врло је симпатичан. Рече да је директор 

Хотела"Јадран". Типичан је социјалистички директор, покрупан, 

повисок, бирократски самоуверен. Исти као београдски директори. 

Али у исто време има у себи нешто драго и благонаклоно. 

 

Сретајући ових дана Истране запазио сам њихов менталитет који је 

прилично другачији од далматинског. Запазих да су плављи од ових 

првих. Али има још нешто друго, ако међу Србијанцима, Србима, или 

Хрватима, има понекад националне нетрпељивости, ови Истрани као 

да немају националну припадност?. Нигде и никада за ово време 

нисам ни од кога у Ровињу назрео ни трачак неповерења или 

одбојности, сви су се према мени односили коректно и љубазно. 

 

Запазих да је овај човек другачијег духа него ли Истрани, и да у мени 

види ближи менталитет, иако сам Србин из Београда, него ли у 

Истранима, Хрватима као што је он.  

 

Рече ми:" Нека топлина избија из људи нашег краја, ови овде су 

другачији, прилично затворени и хладни". Тачно, Славонци су 

сличнији Београђанима и Војвођанима, чак и Србијанцима из северне 

и Западне Србије, него према овима одавде.  

 

Када ово чух од њега схватих откуд њему  симпатије према мени. 

Пита ме шта ми је професија, када сазнаде да сам при крају студија 

економије, погледа ме значајно стављајући ми пријатељски руку на 

раме:'' Сутра тачно у осам часова дођи на разговор у Хотел ЈАДРАН, 

код Шефице рачуноводства, нудим ти посао у књиговодству, имаћеш 

плату, свој шатор на отоку Катарини, и бесплатну храну''. 

Захвалих му се радосно, без речи оклевања прихватих ову 

изненадну понуду, као да дође дар из неба. Они устадоше, он ме 

на одласку потпаша пријатељски по рамену.                                          

Мој нови посао је био лак, обављам просте рачуноводствене 

радње, колеге су љубазне. Шефица књиговодства је шармантна 

млађа жена, смеђа, повисока и витка, више ликом интелектуалке 

личи на Францускињу, него ли на Југословенку. Овде се тако 

осећа Италија, помишљам док ми поглед кроз прозор лута по 

старим уским уличицама и сунцем испеченим зградама, на чијим 

балконима се суше читаве ''радње'' свакојаког веша, споља се чују 

крици морских галебова, видим жало намрешкано беличастом 
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пеном морских таласа. Испричала ми је да се забављала са неким 

Херцеговцем који је живео у Ровињу, смејући се рече да он и ја  

личимо један на другога. Нешто се жалила на неку познату 

италијанску глумицу која је ту снимала копродукциони филм, 

каже:" Ништа нарочито, све козметика и текстил". Док ми ово 

саопштава, спикер локалног радија најави: Радио Тирана јавља да 

је у Кукешу осуђена група агената САД и Југославије, од тога 

тројица на смрт, оптужена да је помагала америчкима агентима 

убаченим падобраном у Албанију да организују устанак. 
 

22 јуни 1963 године. Загребчанка без стана. 

Приђе ми на плажи млада плава девојка. Тргнух се: да ли је могуће, па 

то је иста она коју сам срео прошлог лета у Сребреном?. Да ли се она 

сећа нашег тадашњег сусрета? Невероватно! Опет чух исту причу,  да 

је из Загреба,  скоро плачући као вергл понавља оно што сам већ чуо 

од ње у Сребреном које је одавде удаљено барем 500 километара, да 

су  комунисти њеној жидовској породици све одузели, поубијали 

сроднике, каже да је радила на некој Бензинској  станици у Ровињу, и 

да је добила отказ. Исто као и у Сребреном исприча да нема где да 

спава, пита ме да ли могу да јој помогнем?.  

 

Питам се, да ли ми се она сећа, или не, да није проститутка, ако јесте 

зар јој је меморија тако слаба? Да није нечији жбир? Што би неко то 

чинио, ја нисам никаква значајна личност?. 

 

Поче да се понавља прича из Сребреног. У мом шатору на отоку 

Катарина имају два лежаја, један је слободан, сам сам. Дође увече. Ја 

легох, питам је да ли се сећа нашег сусрета у Сребреном? Погледа ме 

без речи. Поче да се свлачи преда мном, знам да је  била врло згодна и 

женствена, таква  је и сада, ја се окретох, она леже и тако заспасмо без 

речи и разговора. 

 

Као да је неки мој тајни надзорник?. Ову ноћ сам сањао страшан сан: 

Уздигли се земља и копно, вода и море све преплавили, Потоп, смак 

света, Страшни суд. Копно као огромне планине, а море се дигло до 

планинских врхова, и отуда јури као водопад. Али нигде ни једног 

људског бића. Ваљда је била нека свемирска  катаклизма.  

 

Дрма ме неко за рамена, тргнух се, скочих у кревету:” Јечиш у сну, 

шта ти је?” Није ни завршила речи, одјекну у близини страховита 

експлозија, она успаничена брзо устаде, леже поред мене, приби се уз 
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мене, сва дрхти. '' Зашто си тако хладан, загрли ме?'',  рече мазно. 

Признах себи постиђен у трену да лети на мору губим интерес за 

наше девојке. 

 

Сазнадосмо ујутру да је експлодирала трафо станица педесетак 

метара од нас, погинуо је неки човек, потпуно изгорео. 

  

Слушам велику галаму већ неколико дана, доле  на дну острвца. Шта 

се дешава, стално се питам? Сиђох данас радознао да видим шта је то? 

Доле у борику благо уздигнутом изнад обале је стајала група људи и 

жена из свег гласа гестикулирајући и галамећи, као да су се због 

нечега свађали? Као деца на одмору у школском дворишту?. А 

одрасли људи. Приближих им се да видим ко су ти необични људи и 

жене? Чух да говоре италијански. А, схватих, па то су Талијани, такав 

је њихов менталитет. Ово није први пут у моме животу да сазнајем да 

Италијани галаме, то сам видео још као мало дете за време Другог 

светског рата у Љубовији. 

  

Млада Загрепчанка је долазила у шатор само ноћу, никад је нигде 

нисам видео преко дана , нестаде, нема је неколико ноћи, изгледа да 

се због нечега вратила кући у Загреб. 

 

Откуд овде, а пре годину дана је била у Сребреном? Невероватне 

коинциденције!  

 

23 јуни 1963 године. Силеџија ме напада. 

  

Пролазећи свакодневно малом скелом која повезује оток Катарину са 

Ровињом, доживео сам недавно непријатан догађај. Испречи се пред 

мене истински разбојник, црномањаст, сувоњав али жилав младић, са 

лицем које одаје чудака, прети ми опасно, насрће на мене, хоће да се 

бије самном?. Лице одаје унезверену и чудну собу. То се тако 

понављало неколико дана. Избегавао сам било какве расправе ас њим, 

испољавајући уздржаност и помирљивост. Сазнао сам његово име 

које је италијанско.  

 

Не разумем што му ја сметам? Вероватно што нисам мештанин? 

Италијани су ми одувек били врло симпатични, колико су моја 

искуства са њима била малобројна, још су била пријатнија?. Ипак се 

он на крају смирио и престао да ми прети. Рекоше ми неки на обали 

да је он проблематична особа, да то знају локалне власти. Али да га 

због нечега нико не дира?. 
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Стекао сам нераздвојног пријатеља на вечерњим изласцима, 

Италијана из Вероне. Он је  бизнисмен. Повисок, лепушкаст и 

мужеван. Воли да се заједно упознајемо са девојкама, тражи да му 

покажем сва места где свира увече музика за игру?. Нарочито му се 

свидела вечерња музика за игру на отоку Катарина, тамо близу мога 

шатора. Показујући ми на издужену приземну летњу башту где ноћу 

свира оркестар, где има много лепих дама увече, он ми рече 

шеретски:” Теби ова половина, мени она”. 

 

Био је врло духовит. Не знам да ли је мени био наменио леву или 

десну половину? 

 

24 јуни 1963 године. Видео сам Александра Ранковића у Ровињу. 

  

Према мени улицом брза група људи , као да су нека мала делегација, 

препознах међу њима државника Александра Ранковића. Он је 

деловао  збуњено, због нечега шљапка 

трапаво са стране постиђено и запостављено, 

изгледао је као поражен боксер. Оборио очи 

ка земљи, иде као прирепак, као амалин?. А 

не као један од лидера Југославије. 

 

Србију овде ''не фермају'', чак ни Александра 

Ранковића, помислих. Питам се: Да ли је ово 

нека друга држава? Откако сам долазио у 

Хрватску и Словенију, стално ми је ово 

питање долазило на памет?  

Александар Ранковић Лека. 

 

А чух да је слично и на Косову?. 

 

26  јули 1963 године. Ровињ: Земљотрес у Скопљу. Trumba 

marina. 

  

Мајка младе Бечлике се према мени односи са великим симпатијама, 

њихово презиме је С..... (  измењено), а девојка се зове Едит, господин 

отац је тајанствено ћутао, није ми било јасно да ли је због нечега 

строг, или чак арогантан, или пак да се ради о човеку помало 

затвореном у себе?. Сазнао сам да се зове Карл .  

  

На плажи се он мало раскрави, и данас ми рече:" Ја се презивам 

Халупа". То ме обрадова:" Па Ви сте Чех, Словак, код нас у Банату 
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има Халупа". "Не ",  рече он нехајно, " ја сам Аустријанац, 

младићу,.Беч, то је мешавина разних нација, и словенских".  

 

Запазио сам срећући на мору странце, да су Аустријанци другачији од 

Немаца, топлији су и непосреднији, помало личе на наше Словенце, 

Хрвате, па чак и Србе. Он  постаде опет загонетан, или чак и због 

нечега резервисан. Нешто крије, неку тајну?. 

  

Када се господин Карл мало удаљи, Едитина мајка ми се приближи и 

обрати ми се тихо, са необичном топлином и благонаклоношћу:'' 

Личиш на мога младића из младалачких дана''. Показа на кћерку:" 

Узмите сандолину и идите мало тамо на пучину". Онда ми се 

приближи још ближе шапућући, али смејући се гласно као да ми 

прича најдуховитију шалу:” Карл је овде био за време рата у немачкој 

војсци, морао је”.  

 

Она је тако благонаклона, и искрена, знао сам да није 

денунцијанткиња, да му је одана, и да зна да се ја не бавим 

политиком, да има поверења у мене. Једноставно, забавна је и 

духовита. 

 

Едит и ја узесмо сандолину. Одосмо далеко на пучину. Едит је врло 

занимљива девојка. Не прича много, али оно што каже је осмишљено, 

и има своју крајњу практичну поруку. Врло је плава, љупка и паметна. 

  

Одједном из даљине са пучине се уздиже огроман стуб воде од 

површине мора до облака и неба, јурио је као оркан ка копну Ровиња, 

сви отуда су бежали са чамцима, јахтама, сандолинама и кајацима, сви 

су јурили преплашени ка обали. Пролазећи поред нас сви нам 

добацују да што пре идемо ка обали, кажу да је то морска пијавица 

"трумба марена",  врста оркана, да је опасна, да долази однекле отуда 

са пучине, од Италије, да може да чамац баци као сламку на кров куће 

када стигне до луке. Брже боље стигосмо у луку, и сви побегосмо од 

обале у унутрашњост Ровиња.  

  

По подне се све смири. Око 18 часова сам био у шатору и спремао се 

за вечерњи излазак. Слушао сам транзистор. Запрепастих се и 

забринух када чух ударну вест: десио се врло јак земљотрес у 

Скопљу, које је добрим делом разорено, има на стотине, страхује се, 

на хиљаде мртвих и повређених. Догодио се тачно у 17 часова и 17 

минута. Земљотрес је био јачине од 6 степени Рихтерове скале. 

Проглашена је национална жалост у трајању од  неколико дана.  
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Размишљам, када сам нервозан, или забринут, имам обичај да речи 

изговарам на разне начине, понављао сам име града СКОПЉЕ: 

скопље, копљес, копљсе, и тако комбиновао у бескрај. Шетао бих 

тамо овамо, бројећи кораке, 1, 2, 3,  и опет. Као да сам у некој 

затвореничкој ћелији и да шетам по њој?. Сетих се речи 

Францускиње, професорке коју сам срео у Дубровнику, замишљам да 

сам Кирил Чесмен коме је опет одложена смртна пресуда у бескрај?. 

То ми је она онда спомињала у пећиници. 

 

А земљотрес се догодио баш данас 26.  јула у 17 часова и 17 минута. 

И то 6 степени.   

  

Док седимо на тераси Хотела ''Мулен Руж'', у паузи када не играм са 

Едит, кажем господину Карлу, за кога сам сазнао да је професор 

историје у гимназији, да је земљотрес у Скопљу био тачно у 17 часова 

и 17 минута, и то 6 степени Рихтерове скале! Поновио сам му ове 

координате. Гледао сам љубопитљиво у њега? 

 

Он ме погледа знатижељно, разрогачио очи:" Шта желите младићу да 

кажете, не разумем Вас о каквим се коинциденцијама ради?" "Ништа", 

одговорих ја опрезно. "Ово је Балкан, трустно подручје",  рече он, 

''терен се још није слегао".  

  

Морам да се отарасим црних мисли, политичких размишљања, 

анализа, да се више шетам, да пливам, излазим и размишљам о лепим 
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стварима. Не желим да читам новине, нећу више да слушам 

транзистор, и да разговарам о политици.  

  

29 август 1963 године. Мартин Лутер Кинг одржао говор у 

Вашингтону ''Имам мој сан''. 

 

 Он предводи марш за слободу на Вашингтон у коме суделује  250.000 

људи. Шта се догађа у Америци? На шта ће се ово све изродити?   

 

1 септембар 1963 године. Бобо дошао у Београд. 

  

Однекле, из зелених алеја парка, од правца Железничке станице 

излете рођак Бобо ( син сестре моје мајке Секе Рачић), висок, крупан, 

зелених очију, наочит младић, сав раздраган се смеје, грлимо се. Каже 

дахћући кратко:” Ја дош`о из Пољопривредне школе у Бијељини, 

одсад ћу бити овде стално”. То је за мене велика вест. Бићемо  опет 

нераздвојни, као у детињству. Он ми 

је као рођени брат. 

  

14 септембар 1963 године. Пакиза. 

 

Опет почиње неописива чаролија 

дружења са њом, обогаћена новим 

садржајима и мотивима, 

свакодневним надама и узбуђењима. 

Наша осећања су још јача и 

стабилнија, раздвојеност за време 

лета  

Мартин Лутер Кинг. 

 

није ама баш ништа пореметила међу нама.  

  

Питао сам се шта је она радила цело лето?. Тачно је да смо летос 

измењали неколико кратких разгледница, њен разиграни рукопис, 

неколико кратких речи су наговештавали да ме није нимало 

заборавила, да мисли на мене, да нестрпљиво очекује наш скори 

повратак у Београд.  

 

Ја сам цело лето у Ровињу провео у дрyжењима са младим из 

такорећи целог света. О томе јој никад нисам ништа причао. Нити ме 

је она било када запитала шта сам радио цело лето без ње. Не, она то 

никада ни речју није поменула. Да ли то значи да она претпоставља 
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како сам проводио летње дане  на мору, да ли прећутно прелази преко 

тога?  

 

Уколико је тако, значи да то њу не боли? А где су онда њена осећања 

према мени? Можда се варам у овим претпоставкама? Уколико би то 

било тачно, онда се она не осећа погођена, јер је можда и она ово лето 

провела у Бања Луци у изласцима и забавама? 

 

Ја је нисам ниједном запитао шта је радила летос, јер сам то сматрао 

као неодмерену љубопитљивост. Али опет, можда је требало да и о 

томе поразговарамо?  

 

Сада је најважније да смо опет заједно, непресушна чаролија је 

поново започињала.  

 

Моја психологија је повратком у Београд неосетно склизнула, као воз 

када невидљиви скретничар помери скретницу са једног колосека на 

други, она распојасана дружења са мора нестадоше у забораву, као 

када се звезда репатица угаси у  бескрају свемира. Опет све постаде 

Пакиза. Врати се однекле она београдска психологија, пре летњих 

дана у Ровињу.  

 

Да ли сам се ја дефинитивно везао за Пакизу? Или моја жеља за 

слободом, потиснута негде дрема, да ли је потиснута заувек, или 

дремајући из потаје чека у заседи да се поново изненада врати? 

 

Ова нерасветљена одсуствовања и њихова непомињања су били за 

мене мрачни тунели, неразјашњени тамни прекиди наших дружења, 

ипак, нису значајаније кварила нашу везу, али је нису ни јачали, у 

сваком случају су у мени будила извесна неспокојства?. Пакиза је 

врло првлачна девојака,  има много удварача, видим када идем са њом 

yлицом, младићи само севају очима према њој, као фаровима у 

мрачној ноћи.Поврх свега она је преврућа од набујале женствености? 

Како је она обуздавала  своју бујну женственост у моме отсуству? 

 

 15 септембар 1963 године. Сусрет испред кафане ТРИ ГРОЗДА у 

Македонској улици са Љубинком Мартиновић и Драгом Симић. 

 

Набасах у Македонској улици испред кафане ТРИ ГРОЗДА, на рођаку 

Љубинку Мартиновић. Већ из даљине ми се широко и топло смеје, 

иако је шарамантна, одувек у њој видим више сестру, него ли 

привлачну девојку:'' Ово је Драга Симић, моја колегиница са 
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факултета, она иде на стаж у Брисел, на Слободни универзитет, дај јој 

Борин број телефона,  да га контактира?''. (Бора је тада био асистент 

биохемије на овом факултету, на катедри код професора 

Херере.Напомена аутора: Драга и Бора су касније ступили у брак из 

кога имају сина Марка) 

  

16 септембар 1963 године. Посета њених родитеља. 

  

Упознао сам јуче Пакизине родитеље у стану њених рођака на Новом 

Београду. Они су пријатељски настројени, врло једноставни људи. 

Договорено је да их сво троје сачекам данас у 17 часова на аутобуској 

станици на Зеленом венцу, и да их доведем до нашег стана у 

оближњој Карађорђевој улици. 

  

Уђоше у наш скромни једнособни стан у коме живи наша петочлана 

породица: родитељи, брат, сестра и ја. Пакизини отац и мајка су  

сличних година као и моји  родитељи. Отац је шумарски инжењер, 

тамносмеђ, висок и крупан, постарији човек, мудрог и озбиљног лица, 

а мајка домаћица, смеђа, одмерена и разумна. Срели су се родитељи 

заинтересовани за судбину своје деце, море их исте бриге, посматрали 

су се љубазно и пријатељски. Сели су са једне стране великог стола у 

кухињи њих троје, поред њих моја мајка, а са друге стране отац и ја.  

  

Пакизин отац понекад заделује тужно, да не кажем обеспомоћено. Као 

да има велике бриге, због нечега је био сетан?. Мислим да га муче 

неки велики проблеми?. Али га очигледно радује наш искрен и 

пријатељски пријем. Имао сам утисак да ће му повремено сузе 

ударити на очи, да се савладава?. Њена мајка пак је мало веселија, и 

уздржанија.  

 

Разговарали су пријатељски, прво уз кафу, па онда је дошло 

послужење. Моја мајка је Босанка и познаје менталитет Босанаца, 

укључујући и Муслимане. Иако су јој усташе убиле брата и ујака у 

Јасеновцу и двадесетак сродника у Сребреници у Другом светском 

рату, она није оптерећена било каквом нетрпељивошћу према 

Муслиманима. То нису они учинили, него усташе, а то су две сасвим 

различите ствари. Слично је резоновао и мој отац, који је из околине 

Љубовије у Србији, али на самој граници са Босном, он такође познаје 

Муслимане. Моји родитељи не цене људе по томе које су вере или 

нације, него какви су. Имали  смо пријатеља разних нација и увидели  

да у свакој нацији има и добрих и лоших. Усташе су једно, а друго су 
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Муслимани, злочини су  дело појединаца, а деобе дело политичара и 

стратегије "Завади па владај!''  

 

Народ је неук. И Срби и Муслимани. Сетих се како су Муслимани у 

Источној Босни  причали да су они Турци и да су плави, а да су Срби 

црни, да су Власи. Не знају да су Турци врло црнокоси, видео сам 

многе Турке. А да су Словени плави. Треба са свима лепо и стварати 

пријатељства, а не омразе?.  

 

Ово је Балкан, овде царују незнање и лоше процене. 

  

Моји родитељи су имали у Ђевђелији пред Други светски рат одличне 

пријатеље Сандиће, из Бања Луке одакле су и њени родитељи, Сандић 

је такође био шумарски инжењер. 

 

"Да!" узвикну радосно њен отац "Познајем Сандића, били смо добри 

пријатељи, не знам где је сада?". Ни речи о нама, нити смо она и ја 

скоро реч проговорили, ћутимо учтиво, оставили смо их да они 

разговарају. Слушамо их врло пажљиво. Сетих се Балића, он је био 

директор школе у Ђевђелији, Муслиман из Мостара. 

  

Онда поче разговор о њиховој деци. Углавном говори њен отац а 

мајка врло мало, мудро ћути, и оставља оцу породице да води реч. 

Сазнајемо да Пакизин брат Брацо студира у Загребу, да му не иде са 

испитима, да има неку несретну и промашену љубав са девојком 

другачијих моралних и животних назора, њени родитељи су истински 

несретни због њега. Причају растужени о Браци, скоро да заплачу. 

Хтели би да га пребаце за Београд,  да се упише да овде студира, да 

побегне из Загреба.  

 

'' Други је то свет тамо, а други овде'' каже искрено и гануто Пакизин 

отац који се тако радо сећа студија у Београду. Пакизини и моји 

родитељи су брзо успоставили контакт и разумевање, ради се о 

сличном менталитету. 

  

Њен отац потанко објасни да је завршио студије у Београду пре 

Другог светског рата, рече да га за Београд везују дивне успомене, и 

за Србе. О нама нису проговарали, скоро ништа. Рекоше да  она има 

још две и по године до краја студија, и да учи, треба да редовно даје 

испите. А ја треба што пре да завршим студије и да одслужим војску. 
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Брзо је прошло сат-два пријатељског искреног разговора, то су били 

конвенционални разговори о породичним темама, о деци и 

познаницима. И њени и моји родитељи нас подржавају, симпатишу 

нашу везу, али су и једни и други врло опрезни, ништа не 

прејудицирају, остављају нама да се наше дружење искристализује и 

да веза издржи провере. 

 

Растали су се пријатељски, скоро да се изљубише на растанку.  

  

Отпратио сам их сво троје, и сви су заједно отишли кући смирени, 

задовољни. Осетили су да су стекли искрене пријатеље, и да их моји 

родитељи и сродници искрено поштују и уважавају. Испратио сам их 

на аутобус за Нови Београд, а она и ја смо се дискретно договорили да 

се сутра опет видимо тамо.  

 

Када се вратих кући тата рече кратко:'' Пакизини су озбиљни и 

паметни људи'', па додаде,'' Ми нећемо да се мешамо, ваше је да се 

одлучите, Пакиза је озбиљна и лепа девојка''.  

 

Био сам радостан да се Пакиза свидела  мојим родитељима. 

 

Схватио сам да су Пакизини родитељи јако сличног менталитета као 

мамина  родбина  из Братунца и Сребренице, због тога су ми се још 

више свидели. 

  

18 септембар – 25октобар 1963 године. Титова турнеја у Латинској 

Америци.  

                                                    

Неки  званичници у крајње десничарским  државама Бразилији и 

Чилеу су се противили Титовој  посети. Југословенски емигранти у 

САД су демонстрирали, била је дојава бомбе. 

 

'' Средићемо ми те гастарбајтере у Америци, иду наши осветници да их 

казне'' грме штрафтом Рата и Драго. 

 

Октобар 1963 године. Рођака Јелена Дангић. 

  

Мама ми спомене повремено да среће нашу рођаку вршњакињу 

Јелену Дангић. “Је ли она неки род оним четничким војсковођама 

Дангићима?”, радознало запитах мајку? Мама не воли да разговара о 

политици:'' Јесте, али сад њих нико не дира, то је било давно”.  
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Јелена нам је дошла у посету, она је висока расна црнка. Мудра као 

пчелица, мало говори, чини ми се да је стидљива. 

  

Сећам је се из раног детињства, и њене браће, црнокосог Адама и 

плавог Саве. Једном их сретох сво троје, обнављали смо заједничке 

успомене. Они су деца Војина Дангића ( то је онај што је одолевао 

партизанима у планини Чауш све до 1945. године, видети том I., 

напомена аутора). Адам ми је испричао да је њихов отац Војин 

погинуо после жестоких окршаја са партизанима у планини Чауш: 

”Донели га мртвог, ставили на сто у главној братуначкој улици, када 

би наилазиле Муслиманке пљунуле би  у његовом правцу”. 

  

Мој брат Милић се дружи са Надом Дангић, студенткињом 

архитектуре, Нада је кћерка четничког војводе Јездимира Дангића ( 

стрељан од Титове власти 1945. године у Сарајеву, видети том I., 

напомена аутора).  Нада има још једну сестру. 

  

 15 октобар 1963 године. Дипломирао  сам. 

  

Мој дипломски рад ЗАНАТСТВО БЕОГРАДА који ми је помогао да 

урадим Љуба Аксентијевић, је прихваћен. Добио сам диплому 

Економског факултета, са просечном оценом на дипломском раду 6.  

 

Диплому сам одмах однео у војни одсек. Желим по сваку цену да 

сазнам место служења војног рока, неко ми рече да одем у малу 

испоставу војног одсека на углу улица Моше Пијаде и Влајковићеве. 

Уђох у малу собицу, у њој седи расположен, али строг службеник. Узе 

моју војну књижицу одмах, загледа је, врати ми буквицу и рече 

кратко: ''Војна пошта број 4542, Краљево''. Обрадовах се, добра вест, 

Краљево је близу, Србија, могуће су посете, знам тај крај, живео сам у 

оближњем Крушевцу. 

 

Пакиза је сретна као и  ја што сам завршио студије. Данас је топао 

дан,  сунце сија, неко је држао транзистор у парку, одјекивала је 

полетна мелодија коју громогласно пева Тони Ренис: ''Quando, 

Quando, Quando''. 

 

Она машта да заврши студије, да има своју плату и свој стан, и да нас 

двоје живимо сами. Рекох јој да ме посети у војсци, Краљево је близу. 

Одмах сам схватио да сам се излетео, она ме погледа искоса помало 

разочарана мојом непромишљеношћу, па њен течо је поверљиви 

високи официр у Генералштабу ЈНА у Београду, он би то знао, а она 
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је Муслиманка, они су патријархални, не доликује да  долази у посету 

у војску своме момку, сем ако јој то није муж?. То сам брзо 

забашурио.  

 

Онда смо разговарали о могућности одласка у Брисел, брат који живи 

тамо ми је предложио да дођемо код њега. ''Док не научим језик, не 

могу радити посао економисте, а ти можеш у почетку одмах радити 

као архитектонски техничар'', упознајем је са могућношћу запослења 

у Бриселу. Она слуша са великом пажњом и интересом, али такву 

врло значајну животну одлуку доносе пре свега њени. Она мора добро 

да размисли о свему. 

  

Она сања да пројектује зграде, хотеле, школе, болнице, мостове. Иако 

је Муслиманка из провинције, савремених је схватања, добро зна шта 

хоће, зацрта себи циљ, труди се да га методично оствари.   

 

Она сања о браку и деци. Али је за њу изузетно важна каријера, машта 

да буде цењен архитекта, да добија признања и награде. А 

муслиманске жене су још увек већином више оријентисане ка 

породици и мужу. У души су наслагани векови подређености жене. 

Понекад би се код Муслиманки  јавила контрареакција, бег у 

претерану амбицију.  

 

У случају брака, како ускладити ова њена два опречна захтева, 

породицу и каријеру? 

 

Моја мама је Православка из Босне, али она је  другачијих схватања, 

њој  су одувек на првом месту били муж и  деца. Моја мајка је старија, 

другог кова, није завршила студије, никада није била запослена, него 

се цео живот бринула о породици и домаћинству.  

 

Колико сазнајем, Бања Лука је иако мали град, донекле слична 

Београду, тамо млади слично живе и друже се као и у Београду.  

 

У њу сам искрено заљубљен, али никако да одагнам из мисли 

Белгију?. Београд је за мене претесан оквир за моје амбиције. Да ли ће 

она хтети да иде самном за Белгију, да ли ће њени то прихватити? 

Како ће на њу деловати Белгија, поготову јер је њена струка техничка, 

а моја друштвена, она ће брже и лакше наћи посао, барем цртача. 

Можда ће имати веће приходе од мене?  Како ће то на њу деловати? А 

шта ја могу без знања француског и са претежно марксистичким 

економским образовањем? И она и ја  смо одлучне, независне 
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личности, доћи ће неминовно до усаглашавања, наметања ставова, 

како ће се све ово одвијати у туђој средини?  

 

Какав ће бити однос Белгијанаца према њој, а какав према мени?  

  

Признајем себи да и даље повремено размишљам  о природи наших 

одвојених летовања, а све више о нашим концепцијама о браку. 

Помало ме непријатно изненађује њена  резервисаност према мом 

предлогу да идемо у Белгију?. Брат ми је казао да можемо становати 

код њега на некој мансарди. Замишљам нас двоје у Бриселу, то би 

било лепо, али мени се Брисел често јавља у мислима као град  где 

сам сам, где желим да будем сам?. Слободан?.  

 

Да ли сам ја реалиста, или занесењак?  

 

А са друге стране, било би лепо да је и она тамо?. Увиђам ризик, 

непредвидљивост будуће ситуације у Бриселу?  

 

Изгледа да још нисам дефинитиво разчистио, можда још нисам сазрео 

за такву озбиљну одлуку каква је брак? А ипак би то било дивно?.  

 

А да ли је она истински зрела за брак? Да ли су њена осећања према 

мени пена још неслегле узбудљиве привлачности везе бујног младића 

и девојке жељне нежности? Да ли постоји нешто више од тога? Да ли 

је њој професија на првом месту, или породица? Да ли је она 

разчистила са Бања Луком, својим ранијим светом? Као да сам негде 

начуо да је била обећана некоме другом, тамо неком земљаку, 

Босанцу, Бањалучанину? Не, то ми нико није казао, то је моја чиста 

уобразиља?. 

 

22  новембар 1963 године. Убијен Џон Кенеди. 

 

Боград је запрепашћен невероватном вешћу да је данас у атентату 

убијен  Џон Кенеди, тридесет пети  председник САД, изабран на 

изборима 1961. године. Завлада мук. То је невероватно, како гром из 

ведра неба! Америка најјача сила на планети, најстабилнија, 

најдемократскија, председник Кенеди омиљен код америчког народа?. 

А то се деси. А никаквог иоле озбиљнијег предзнака за тако нешто 

није нигде и никада било?. 
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Атентат на Кенедија. 

 

 

Нешто се чудно закувава тамо у Америци? Шта? 

 

Код куће никаквог коментара, уместо тога читам забринутост на 

лицима родитеља. Џон Кенеди и његова супруга Жаклин су били врло 

популарни у нашој земљи. Млађи су нешто од мојих родитеља. Мама 

и тата су увек за њих говорили да су они врло прикладан пар, и да су 

врло достојанствени.  

 

Мада сам слушао нека мишљења да је наводно Џон Кенеди 

женскарош.  “Шта се може друго очекивати од америчког 

милијардера”, иронично би коментарисао  Мирчета Божовић. 

 

Али мени Џон Кенеди није нимало личио на заводника, пре је 

изгледао као забринути отац породице? Он је сетан, брижан, помало 

уморан, више личи на интелектуалца у бригама, него ли на свемоћног 

председника најјаче државе на планети?. Шта то њега мучи, питао сам 

се?.  

 

“Ама ни његова супруга не личи на неку цвећку”, умешао би се Мишо 

Поповић.  

  

Он не личи нимало на снажног похотљивог мушкарца, док је његова 

супруга Жаклин другачија, модерна, феминисткиња, њене очи 

потмуло сјакте тајне зреле привлачне жене. Можда је то брак из неког 

рачуна?. Мени се тако чини?. 
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Жаклина Кенеди управо личи на заводљиву француску глумицу. Не 

видим у споју Џона  Кенедија  и  Жаклине право туткало које их може 

повезати, чини ми се да су они две различите природе?. Зашто су онда 

у браку? Бракови краљева и династија су увек подешавани из 

интереса. Који су то интереси овде није ми познато? 

 

Читао сам Кенедијеву биографију. Он је Ирац, католик. Сећам се 

Кубанске ракетне кризе и инвазије на Залив свиња. Његову владавину 

за мене обележавају изградња Берлинског зида, трка у космосу са 

Русима, развој Америчког покрета за грађанска права, и пре свега 

рани догађаји у вези са ратом у Вијетнаму. 

 

Чух Јакова Гробарова док седи ''Под липом'', пред њим чаша пива, 

мрмљао је себи у недра:” Каубоји, Дивљи запад”. 

  

“Зар је Совјетски Савез толико јак да помаже Кубу, а Америка толико 

слаба да не може да укроти малену Кубу на 80-так километара од 

њене  обале?”, скоро гласно  се запитах у вечерњој  шетњи са 

друговима Кнез Михајловом.  

 

Мирчета  има своју тезу:” Да га није убио неки луђак?” ”Јесте, 

установили су да је убица провео једно време у Русији”, погледа га 

Миша као да је открио Америку. ”Прво га уби Освалд, онда Руби уби 

Освалда, па то је права комедија?”. Није америчка полиција тако 

наивна да дозволи да председника државе убије најобичнији лудак, 

још поготову ако је боравио у Русији, размишљам.  

 

Сетих се опет речи Јакова Гробарова: ДИВЉИ ЗАПАД. 

  

Овај атентат се десио на неколико дана пред мој одлазак на служење 

војног рока. 

 

После убиства Кенедија људи су се променили. Имам осећај да се 

после овога убиства , Америка окомито креће у неком чудном смеру?. 

А то може имати последице по цео свет?.  

 

То је за мене било пре свега застрашујуће, као неки предзнак нових 

времена,  много другачијих од претходних?.  

  

Са Пакизом нисам проговоркио ни речи о атентату. Она сама кратко 

рече да сматра да је на делу унутрашњи обрачун моћних кланова у 
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Америци. Окрете дипломатски разговор на другу тему, приби се уз 

мене. Она уме тако да се прибије, она је бескрајно привлачна на њен 

врло својствен начин. Има специфичан смисао за хумор. У ходу увече 

прати моје очи и наше кораке кроз траву између дрвећа у густишу око 

Ушћа на Новом Београду:‟‟ Само гледаш где ћемо да нађемо место, 

само на то мислиш”. 

 

Знао сам да скреће разговор са неугодне теме.  

 

  

 

28 новембар 1963 године-2. новембар 1964. године.  

Служење војног рока у Краљеву. 

  
1. Боравак у Касарни у Рибници од 28. новембра 1963. године до 

15. марта 1964. године.                                

                                                                                                                                                   

Наручио сам у Сарајевској улици код столара велики војнички дрвени 

сандук, војнички сандуци су типски, то знају столари. “Нећу да се 

цењкам, даћу ти лепу цену, видим да си честит?”.  

 

Понесох га кући све поред Железничке станице, држим га за ручку, 

лак је сада када је празан, али када се напуни отежа.  

 

Гледали су ме обесни младићи у пролазу, добацујући подсмешљиво:'' 

Ремо, на шишање!'' (''Ремац'', регрут, нов војник; ''на шишање'', у 

војсци шишају младиће када дођу на служење војног рока, напомена 

аутора)  

 

Војници се препознају не само по сивој униформи, него се и будући  

војници могу препознати још у цивилу, јер када иду на служење 

војног рока, они носе у рукама дрвене масивне сандуке. Униформа је 

сива, као што је била униформа српске војске, али војници не носе 

чувене српске војне шајкаче из ранијих ратова, него капе титовке, 

исте онакве какве су носили Титови партизани и Црвеноармејци.  
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Грб ЈНА-Југословенске народне армије. 

 

Толико пута сам се питао: како припадници несрпских нација реагују 

на сиву боју војничке униформе, јер су војске којима су раније 

припадале њихове нације носиле униформе другачије боје и кроја? 

 

Толико пута сам посматрао како Београђани прате своје ближње на 

служење војног рока. То је понекад представа националног фолклора: 

момци и девојке иду улицама ка железничкој станици загрљени у 

буљуку, држећи флаше пива и другог алкохола у високо уздигнутим, 

испруженим рукама, види се да су поднапити. У средини би се 

налазио растужен регрут, понекад толико пијан да је се тетурао, док 

га другови држе испод пазуха, или га грле. Његови пратиоци носећи 

војнички сандук, певају из свег гласа ''ЕЈ ДРУГОВИ  ЈЕЛ‟ ВАМ ЖАО, 

ЈЕЛ‟ ВАМ ЖАО, ЈЕЛ' ВАМ ЖАО, РАСТАНАК СЕ ПРИМАКАО.''  

 

Регрут загрлио поседнички девојку, као да је његова ципела, биће 

одвојени читаву вечност, гледа је сумњичаво пијаним усијаним 

очима. Прсну у парампарчад флаша по тротоару. Девојка се 

бојажљиво припи уз њега, обећа му да ће мислити само на њега и да 

ће га ускоро посетити. Он загрлио своју девојку, понекад би то била 

велика, дуга љубав, али није ретко било да ју је скоро упознао, тек да 

би са  њом могао да се дописује док је у Армији, да му она пошаље 

понекад пакет, или да му дође у посету?.  

 

Док би око распеване дружине по тротоарима прштале разбијене 

флаше, дотле би се пред њима пролазници журно уклањали 

удаљавајуће се од њих  на пристојну дистанцу.  

 

Понеки војник пролазник са повећим стажом у војсци, враћајући се 

весело са отсуства, остало му је још мало дана па да иде кући, 

добацио би у пролазу регруту весело:” Ремо!''  
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Мене је пред вече на Железничку станицу на воз за Краљево, преко 

Крагујевца, отпратило неколико другова, и рођак Бобан, био је ту и 

млађи брат Милић. Она није дошла, тако смо се договорили, чим 

дођем у војну јединицу , јавићу јој се писмом.  

 

Брзо сам схватио да ми она не може доћи ниједном у посету, ми 

нисмо у браку, налазићу се у ЈНА ( Југословенској народној армији), 

њен течо ( тако га она зове),  је пуковник у поверљивом Кадровском 

одељењу Генераштаба ЈНА у Београду, један други њен даљи рођак 

(такође Муслиман) је Главнокомандујући генерал Ваздухопловства 

ЈНА. Она мора о томе да води рачуна и да чува свој углед.  

 

Воз крену са Железничке станице ка Крагујевцу кроз Шумадију. 

Никад нисам био, ни у Крагујевцу, нити у Краљеву, али то су 

железничке  стазе куда је моја породица путовала са југа на север, и 

обратно. Ово је носталгично путовање. Зурим кроз прозор тражећи 

очима пределе кроз које смо јездили димљивим балканским возовима, 

док је локомотива клопарала и испуштала реске пискове сирене?. Овај 

воз иако је модернији од оних ранијих, ипак је онај балкански, 

егзотични воз, са малим купеима и дрвеним седиштима, испод 

прозора стоје исти они натписи на страним језицима и упозорења, да 

се не сме нагињати кроз прозор. 

 

Купеи у моме вагону су били полупразни, неколико једрих младића и 

девојака немају намеру да задремају,  док је воз хуктао кроз срце 

Шумадије целу ноћ су тихо певали  носталгичне шумадијске песме.  

 

У рану зору указа се Крагујевац са црвеним ћерамидама и цреповима 

на крововима. Изнад самог прозора вагона прхну јато пољских 

голубова.  

 

Драги познати пејсажи Србије.  

 

Имам утисак да путујем у прошлост, у нека давна времена и далеке 

загубљене просторе, да воз језди заборављеним стазама и шинама. 

Живели смо у јужној Србији, Крушевцу, Житковцу, Нишу, 

Македонији, осећам негде у запећак потиснуту Шумадију и јужну 

Србију. Као да се будим из неког дубоког вишегодишњег сна, као да 

сада долазим себи?. Зар је могуће да сам ја ово све био заборавио, 

зазирем да ови предели још увек постоје, да ли су исти онакви какви 

су раније били?. А ја сам замишљао да се овде све из корена 

променило?.  
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А није. Вечита Србија ! 

 

Да, Београд је у питању, Београд отуђује, кида континуитет, чупа 

корене, гура у  деперсонализацију. 

 

А Пакиза? Она је дах босанске унутрашњости, све некакви делићи 

нечега заборављеног, све измешано, али недовољно интегрисано. Као 

разни састојци у лонцу који нису довољно кувани? 

 

У Крагујевцу уђоше нови путници, нагрну помало јужњачки говор, у 

купе се усели нека нова енергија. 

 

Србија, драга Србија! Воз јури кроз, још понегде зеленкаста поља, у 

вагоне продиру мириси природе, транзистор преноси изворне српске 

народне песме, нагрнуше свакојаки звуци, вагон се напуни травом, 

цвећем, учини ми се у полусну да воз излете са шина, и крете кроз 

поља и брежуљке, учини ми се да се пење уз стрме тамне обрисе 

околних планина, да стреми небу. 

  

У ЈНА одлазим  на годину дана, знам да је то дуг временски период, 

одвајам се од ње, од породице, од другова, од Београда. Али другачије 

не може бити. Ипак, упркос овоме, осећам неку врсту радости и 

поноса, васпитаван сам у здравом патриотском духу. То је више од 

радости, од поноса, то је врста благе  егзалтације, екстазе: Србин радо 

иде у војнике, то је нама у генима. Роје ми се патриотски стихови у 

глави. Да ли ја у себи препознајем песника?  

 

Очекујем у војсци коректан пријем, подршку, да одужим свој 

патриотски дуг. Да изађем из војске ојачан духовно и телесно, да се 

затим запослим, стекнем породицу, да имам децу. Да будем користан 

члан заједнице. 

  

Више у подсвести, него на нивоу свести, из потаје би наилазила 

збуњеност, зебња, питам се ја: зашто сам опет забринут? Као да нешто 

мрачно долази тамо негде иза оних високих топола што само 

промину, нешто отуда захрли и нагрне, као да ме опомиње, као да 

прети?. 

 

Шта ? Ко? Зашто?  То ми се само тако чини? 
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Завршио сам најзад студије, двадесетодневни боравак у Белгији 

априла 1962 године је пробудио у мени нове амбиције. Сусрет са 

Западом је као гром из ведра неба погодио право у моје интелектуалне 

преокупације. Сусрет са Западом  је освешћење, да употребим праву 

реч. Осетих се пробуђеним из неког дугог сна, из олењености, схватих 

да треба да узмем судбину у своје руке, да учим, да радим.? Па 

приближава се тридесета, престајем да будем младић, постајем зрео 

човек?. 

  

Стигох ујутру на железничку станицу у Краљеву, нема нигде ниједног 

путника, перон је био скоро празан, само један докон војник се ту 

затече, шећкао је нехајно по перону  мале железничке краљевачке 

станице, предложи ми да идемо заједно, да ми покаже где је касарна у 

Рибници. У његовом речнику запажам понеку псовку, проговори 

изненадно вулгарну реч, одаје безбрижног провинцијског момка из 

неког забаченог села, или варошице, који се нашао у војсци, и једва 

чека да се врати кући, па носталгично тумара гледајући 

возове?.Покушавам па нагласку да погодим одакле је? Изгледа да је 

из Шумадије?. 

 

Овај усамљени војник је у исто време тајанствен, посматра би ме 

испитивачки, причини ми се да назрех у позадини његових очију 

потуљено  лукавство?. Да га неко није послао да ме сачека због 

нечега? Зашто? Зар сам ја нека важна личност? Помислих на Пакизу и 

њене?. 

 

Краљево је типичан србијански град, то није права Шумадија, то је 

повећи град на обалама две лепе реке, Западне Мораве и Ибра. Идемо 

он и ја кроз центар града. Краљево није паланка, има подоста скоро 

изграђених високих зграда за становање, али су највидљивије 

старинске приземне куће. То је град занатлија, фотографа, кројача, 

пекара, столара, електричара, има и продавница, развеселише ме 

оријенталне посластичарнице, мирише бурек у бурекџиници пре 

моста са десне стране широке улице.  Али у Краљеву има и великих 

фабрика, штрчи понеки високи дмњак,  дими се облацима. 

 

Пред нама се указује лепа, права србијанска кафана, прођосмо кроз 

центар, на коме се уздиже нова повиша зграда јединог градског 

Хотела.  

 

Ослушкујем говор пролазника, они брзају у говору скоро као 

Крушевљани, али ипак мало другачије, има понекад неког растезања. 
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Понегде се зачу растегнути скоро ерски нагласак. Занимају ме 

типологија и физички изглед локалног становништва?. Има оних 

динарских високих тела са поносним цртама лица осионих локалних 

бирократа, али спазих и главе јужњачких насмејаних и распричаних 

пролазника, шаљивџија, који фамилијарно нешто ћућоре, распричали 

се у бескрај, дошаптавају се, хватају се за лактове, тапшу се по 

раменима, па прасну у гласан смех,  да би се одмах након тога 

срдачно загрлили.  

 

Позвах војника пратиоца на ручак. Он је се снебивао, као да је хтео 

немушто да ми стави до знања да то није по протоколу, погледа ме 

леденим погледом, онда ипак прихвати моју понуду, као: хајде када 

си навалио. Једе хлапљиво, мљацка. Понудих му и пиво, он прихвати.  

 

Наједном ми се јави осећај кривице, као да чиним нешто 

недозвољено, или кажњиво: не смем бити овако болећив према овом 

војнику? Са обичним војницима се морам понашати озбиљно, строго, 

јер сам факултетски образован и старији неколико година. Као да ја 

постајем, нека врста власти, а други који нису власт су нешто друго? 

Одбацих овакву помисао: зашто да се понашам другачије према овом 

војнику? Па и ја сам војник. Зашто сам ја на крају важнији од овога 

простосрдачног војника?  

 

Одосмо мостом преко Западне Мораве према насељу Рибница ве. То 

је повећа река, али мања од Дрине, нема ни из далека ту снагу  брзине 

и Дринину зелену боју. Са њим нисам много разговарао, ипак, осећао 

сам потребу да будем  опрезан.  

  

На уласку у касарну, на великој гвозденој капији, је стојао повећи 

славолук на коме је писало: ДОБРО ДОШЛИ НОВИ  ВОЈНИЦИ! 

 

Уведоше ме у једну велику просторију, као да чекам преглед у некој 

амбуланти. Имам дугачку косу, прође понеки војник, загледа ме 

иронично, само што не кажу: сада ће да те ошишају нуларицом до 

главе. Наиђе насмејан војник, држи уздигнуто у руци чврст лист 

истргнут из блока за цртање, гура ми га пред очи, на њему пише са 

једне стране: ДОБРО ДОШЛИ МЛАДИ ВОЈНИЦИ. Он се искези 

према мени, наједном окрете лист на другу страну, тамо је писало: 

МЛАДИ ВОЈНИЦИ, НА.... СТЕ!  

 

Један омањи црнпураст забављач пројури, и издра се показујући на 

мене:''  Обријаће до главе  београдског фрајера''. 
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Уведоше ме на шишање до главе, гледа ме официр као овцу коју 

доводе на стрижење. Онда ме послаше у просторију где ми измерише 

тежину и висину, забележише основне податке, добих пакет са 

одећом, пододећом, чарапама и обућом. Па право на купање. Онда на 

ручак. 

 

Одведоше ме потом код десетара, он је Нишлија, омањи весељак, али 

још више склон самовољи и тренирању строгости. Одређени су ми 

вод, чета, старешине. Капетан чете се зове Мићић, он је врло 

енергичан, средњег је раста, скоро плав, на леђима му пуца униформа 

од чврстине, видим по говору да је из наших крајева, растеже када 

говори, има и понеку ијекавска реч.  

 

Упитах га у пригодном тренутку да није из Источне Босне? 

 

'' Да, ја сам из Слапашнице код Братунца''. Истински се обрадовах:'' 

Моја мајка је из Братунца'', рекох му живо. Он ме гледа, то му је 

пријатно, али ништа не говори. '' Вероватно знате мога ујака Богдана  

Поповића, он је такође капетан ЈНА?. '' ''Нешто ми то говори, али не 

могу да се сетим.'' Додах му:'' Мој стриц потпуковник Љубомир 

Крсмановић, је шеф возног парка у Генералштабу у Београду''. Он ме 

је саслушао без речи. 

 

Спаваоница је велика просторија, у њој има око педесет кревета на 

шошке ( на спрат), добих кревет на спрату, одмах до врата. Један 

прозор је ноћу стално отворен.  Заспасмо у 10 часова увече, трубач 

тихо одсвира повечерје.  

 

Буђење је у шест часова ујутру, засвира реско труба, ''Устај!'', завика 

гласно заповеднички десетар. Поскакасмо и што можемо брже се 

обукосмо, али само у кошуљама, трк напоље на гимнастику,  да 

стичемо кондицију и да се челичимо  

 

Онда  одосмо на доручак. 

 

После доручка, је било на реду постројавање вода у кругу касарне. Од 

нас четрдесетак у воду, ја сам у првих неколико по висини. Дође 

додела наоружања, водник ми приђе, загледа ме од главе до пете, и 

пружи ми без икаквог образложења у руке  велики тешки митраљез.  

Постадох митраљезац. 

 



633 

 

Наш вод је стајао испред касарне у Рибници у Краљеву 30 новембра 

1963 године, било је минус 17
о
 целзијуса, пред нама су се уздизали 

снежни венци Столова. Рука ми се скоро залепи за ледену цев 

потешког митраљеза. 

 

Преда мном је драга позната Србија, шуме, планине, поља, све 

мирише на драгу једину Србију.  

  

Долазак у срце Србије, одлазак из Београда велеграда већ захваћеног 

светским утицајима и струјама, мондијалистичком матицом, понекад 

туђим и извитопереним појавама, је велика промена коју запажам на 

сваком кораку. Запљуснуше емисије локалних радио станица, зачу се 

она права народна изворна србијанска музика, осећао сам како је 

снажно пулсирала драга вечита Србија. Имао сам утисак да снегови 

сијају, да се  зелене поља, да шуште зимзелене шуме, да се таласају 

ливаде. Причињавају ми се чобанице, замишљам прела, села, вашаре, 

жетве, копаче, како се деца санкају на уздигнутом брегу под зеленом 

боровом шумом. Или бих се вратио у лето, подврискују  жетеоци, 

дрма кола и цијуче ћемане на вашару у оближњем селу Самајила. 

Причао ми је онај војник са железничке станице да је тамо ишао лети, 

каже да тамо има лепих девојака.  

 

Србија је још увек жива, није она уснула, она је вечита, неуништива, 

то је  радостан закључак.  

 

Уједно, то је велико духовно освежење, повезивање покиданих 

референци, враћам се у мислима у суседни Крушевац, то јест у 

Краљеву тражим Крушевац, то је ту близу, ни Житковац није тако 

далеко, па чак ни Ниш?. Ипак ово је мало другачије, ово је капија југа, 

али још није ово онај прави југ, овде су  близу и динарски крајеви, 

пулсирају и не дају се ерски предели и обичаји.  

 

Знају официри за стање духа у Београду, за стране утицаје. Кажу нама 

војницима, да је Армија школа зрелости, да треба да врати залутале у 

колосек, да врати у нормалу оне које је захватила мондијалистичка 

матица?. Дакле, Армија има васпитну функцију?. 

 

Не знам зашто, сетих се опет Титових речи да се после сваког 

путовања у унутрашњост враћа духовно препорођен. Нисам Тито, 

него обичан војник, али увиђам зашто он то каже. Унутрашњост 

освежава духовно. Београд се отуђио, постао је извитоперен, 

декадентан, туђ.  
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Тито живи у мислима у својим партизанским војевањима по врлетима 

унутрашњости наше  земље, у револуционарној конспирацији, на то је 

се навикао деценијама, па не може никако да се прилагоди на миран 

живот. Постидих се од ове моје нескромности, па он је Маршал ЈНА, 

а ја обичан војник редов?.  

 

Желим да интегришем покидане нити, са зебњом констатујем, по који 

пут већ, да у мојој личности услед сеоба, и много чега другог, има 

прекида, празнина, истинских тамних тунела, почињем од 1940 

године, од Ђевђелије, до Подриња, јужне Србије, Земуна, Београда, 

трудим се да све то повежем у једно, да све те покидане делиће и 

слике свакојаких догађаја, интегришем, да их ставим у један албум, да 

тако јачам  кохерентну и хармоничну личност.   

 

Освестих се истински обрадован: сретан сам због повратка коренима, 

ово је за мене велико духовно освешћење.!  

 

А ја сам мислио у Београду да овога више нема,  да овакве Србије 

више нема, да је све нестало, да је то све давно заборављена 

прошлост? 

 

А видим својим очима и чујем својим ушима, Србија је жива, иста. 

 

А Пакиза, то је нови састојак у овом ''босанском лонцу'' препуном 

свакојаких утицаја и успомена. 

  

У оближњем Крушевцу се већ брза у говору, као у јужној Србији, али 

нема оних типичних нишких изговарања речи, тамо падеже исправно 

употребљавају. У оближњем Чачку пак се говори ерски, растежу, 

ијекавштина је присутна нарочито у селима, кажу ''Јово'', а не ''Јова''. 

Током боравка у овоме граду сам запазио, да се овде мешају ерски и 

јужњачки говор, али да је доминантнији јужњачки, кажу ''Јова''. Од 

Рашке и Ужица долазе ерски тонови, а од Крушевца и Јастребца, па 

донекле и од Крагујевца,  јужњачки. Био сам на стражи у селима 

према Чачку, установих да се негде на пола пута код села Лађевца 

мења нагласак, од Лађеваца ка Чачку почиње ерски, а ка Краљеву 

јужњачки.  

 

Упоредо са наречјима би се се мењао и менталитет. Када осетих ерски 

динарски дух, тргнух се од радости, зар је могуће да је родни крај тако 
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близу? А мени се чинило да сам отишао  преко целог света?. Па 

Дрина није баш тако далеко? 

  

Краљево надкриљују повисоке планине Столови. У граду има 

биоскоп, хотел из кога у дубоку ноћ одјекује звучна народна музика, и 

повремено се чује глас кафанске грлате певачице, засвира музика за 

игру која позива усамљене војнике жељне дружења са краљевачким 

девојкама, рзуме се оне које на то пристају?. Увидео сам да овде 

војник, ма колико да је згодан, губи у својој атрактивности за 

овдашње девојке. Знам да је тако у целој земљи. 

 

Велики мост повезује два велика дела града, касарна у Рибници је са 

друге стране. У близини је Матарушка Бања. Манастир Жича са 

предивним средњевековним фрескама је ту одмах према Матарушкој 

Бањи. 

 

Војна обавеза је потпуно другачији режим живота, спавања и исхране. 

Устаје се рано ујутру, по цео дан смо у покрету, вежбамо гађање, 

идемо понекад на стражу. Нарочито је досадно и монотоно дуго 

чишћење оружја, поготову тешког митраљеза, који је велики, има 

толико делова и најситнијих шрафића и делића. Већина регрута 

војника из моје чете су занатлије, или са села, значи на неки начин су 

фамилијаризовани са занатима и техником, они се брзо снађу, 

расклопе, чисте, намажу уљом, подмажу, и склопе. А ја са техником 

никад нисам имао никаве везе. Некако се сналазим, замолио бих их да 

ми покажу. Имам двадесет шест година, већина је млађа од мене 

неколико година, јер се у војску одлази са деветнаест. Не запажам ову 

генерацијску разлику, младолик сам.  

 

Храна је много једноличнија него ли код куће. Има строгих официра и 

арогантних водника стажиста и десетара. Изласци у град су само 

једном недељно. 

 

Док сам излазио у огромно касарнско двориште, спазих да се кроз 

прозор може гледати у једној канцеларији ТВ, застадох: боксовао је 

врло популарни Касијус  Клеј.  

 

Часови морално политичког васпитања су прилика за опуштање, али 

су ипак врло исполитизовани.  

 

Боли ме сазнање да су поједини војници привилеговани, да су 

поштеђени уобичајених тегобнијих обавеза, на пример један познати  
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кошаркаш, али и деца политички утицајних родитеља?. Један 

Београђанин, знам га од раније из виђења, стално ми се хвалио да ће 

ускоро бити ослобођен војне обавезе, има наводно неку  фалинку са 

малим прстом на левој шаци?. Показује ми шаку, не видим ама баш 

ништа?. Ускоро га послаше на специјалистичке прегледе, на крају га 

ослободише даље војне обавезе, он оде сав радостан кући. 

 

Они који су из политички утицајних породица, или чланови Партије, 

су много боље прихваћени од осталих, то није било тешко запазити.  

  

Није лако, али издржаће се. Омршавио сам.  

 

Војска је нешто сасвим другачије од живота код куће. Десила се 

дубока и темељита промена мога живота. Није ми лако. Али нема 

друге, тако је са свима. Наду би ми давала њена писма која су често 

стизала, то је за мене била велика подршка и охрабрење за будућност. 

Пакиза има леп и изграђен читак, али необичан оригиналан рукопис, 

пише плавим мастилом, читам више пута сваку реч и реченицу. 

Природно, она студира архитектуру, дакле црта, има естетику слова у 

рукама. Нисам помишљао да ће ме посетити, знам да је то деликатно. 

 

 
Парада ЈНА. 

  

Б.В ( име измењено, напомена аутора), служи војску као и други, али 

је завршио Медицински  факултет, у нашем воду он има чин водника-

стажисте. Изразито је плавокос,  и наочит, из Маглаја је у Босни, он је 

Муслиман. 

 

Запазио сам га највише по изразито плавој коси, по стасу и 

интелигентном изразу лица,  и продорном погледу. Он је политички 
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утицајан, истиче поредак и друга Тита где год стигне, врло је 

самоуверен, понаша се према нама војницима као да смо ми сви 

необразовани, поводљиви, захтева апсолутну послушност, и оно што 

ми је посебно засметало, испољава нескривану уображеност. Он је 

очигледно интелектуалац, али интелектуалац треба да буде умерен, 

рационалан, и да уважава објективне чињенице, да не буде 

субјективан и пребрз у проценама?. А он је и осион и  повремено 

очиогледно импулсиван? .Из односа који према њему имају други 

подофицири и официри, није ми било тешко увидети да га сви 

уважавају.  Вероватно је на делу братство и јединство, националне 

квоте у старешинском кадру у ЈНА, вероватно се у његовој 

карактеристици, која стиже са сваким војником,  налазе највеће 

политичке и персоналне референце и похвале?. Вероватно потиче из 

породице политичких моћника? 

 

Људе не ценим по националности, него по томе кави су као људи, по 

њиховим, позитивним или негативним, особинама. За мене су сви 

војници само војници ЈНА, без обзира на националност, веру или 

образовање. Знам добро да он има увид у архив наше војне поште и у 

најповерљивије  податке о сваком војнику из наше чете и вода, значи 

и о мени. Помислим понекад да тамо нешто стоји у вези  оца, 

наводног четника? Можда о мени лично? Враћам се у далеку 

прошлост у Ниш, када ми је разредни старешина казао да због неког, 

мени неразумљивог разлога, који нема везе са мојим учењем, не могу 

више бити најбољи ђак у разреду? Питам се да нема нешто написано у 

вези мога путовања ван земље, конатаката са странцима лети на мору?  

 

Не могу никако да поверујем, да би неко од Пакизиних политичких 

моћних сродника могао  да било шта учину на моју штету за време 

службовања мога  војног рока? 

 

Ипак В.Б би почео да се према мени с'времена на време понаша 

необично. Загледао би ме, давао ми савете као да сам ја мало дете 

недоношче, каже: затегни кајиш, ниси завезао пертлу, када  уђе у 

спаваоницу затегну одмах ћебе на моме кревету-жели тако да ми пред 

свима стави до знања да нисам наместио кревет како треба?. Ништа 

не одговарам, ћутим, није ми јасно о чему се ради? 

 

Једног дана смејући се самоуверено донесе ми отворено писмо  

говорећи:"  Откуд ти знаш моју родицу Пакизу?" Схватих да се писма 

отварају и читају, и да он чита њена писма мени, и моја њој. Много 

више ме је изненадила његова сродност са њом. Да ли је то случајно? 
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Или је можда намештено? У сваком случају то је необично. Можда он 

само онако прича, блефира, можда је и не познаје? 

 

Капетан Мићић из Слапашнице је био понекад присутан приликом 

наведених неоснованих придика водника стажисте Б.В , по титрају 

његовог лица схватих да се он са њим не слаже, а још раније, кроз 

неколико кратких разговора, са земљаком капетаном Мићићем, сам 

схватио да ме он симпатише. Никад нисмо коментраисали поступке 

водника, ишли смо једном приликом кратког марша кроз снежни 

ледени дан један поред  другога, споменух му водника-стажистуП? 

Он ме погледа са разумевањем, али схватих да он ту не може ништа 

да учини, да је то деликатно. Капетан Мићић ми тада исприча, да када 

је дошао генерал из Београда, да му је он рапортирао у име гарнизона, 

да је изашао пред њега у цаклећим чизмама, измарширао је пред 

генерала, лупнуо звучно потпетицама, само је одјекивало, салутирао 

је руком ка челу и громко узвикнуо:” Рапортирам Вам друже 

Генерале……”  

 

Капетан Мићић ми је личио на Црвеноармејце из совјетских филмова. 

За капетана Мићића се причало у гарнизону, да је врло правдољубив, 

да зато има проблема у гарнизону у Краљеву.  

 

Али је зато командир чете, капетан, плав човек осредњег раста, 

лукавог бирократског израза лица, деловао другачије. Био је негде са 

југа, у њему сам назирао снисходљивост према војницима из 

политички добро стојећих породица. Ово ме је растуживало и 

стварало у мојој подсвести лошу представу  о официру ЈНА, али сам 

био склон да закључим да је он изузетак?. 

 

Досадашњи живот је нешто друго у поређењу са  боравком у ЈНА.  

 

Студије, продужен живот са родитељима, шетње, забаве, то није  

права стварност, то је  била  опсена.  

 

Ово је стварност. 

 

Увидех убрзо да се официри, подофицири,  десетари, односе према 

војницима  члановима Партије, са уважавањем, може се рећи чак да су  

ови политички  припадници свет за себе, врста узвишених, да су такви 

војници једноставно привилеговани.  
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Неко је, не знам ко је то био, предложио да ме позову на састанак 

партијске ћелије. Сазнао сам да је то потекло од капетана из 

Слапашнице. Схватих то као његову искрену наклоност и подршку. 

Да су ме позвали, отишао бих?. Али нисам био позван, рекоше ми да 

се томе успротивио водник стажиста Б.В. 

 

Не верујем никако да он испољава нетрпељивост према мени зато што 

сам ја Православац а он Муслиман, него зато што у мени види 

интелектуалца, сујетан је, тако чинећи он жели да манифестује своју 

интелектуалну супериорност? Он специјализира психијатрију, 

вероватно процењује да је проникнуо у душу сваког војника, и да 

користећи своја знања из психијатрије може да војнике из нашег вода 

подешава по сопственој вољи?  

 

Нека он замишља да је интелигентнији и образованији од мене,  то је 

његово право, мене нимало не занима шта он мисли о мени, како ме 

квалификује и позиционира? Али је се дешавало нешто сасвим друго, 

јер би он почео да злоупотребљава своју вишу хијерахију у нашем 

воду, да покушава да ми намеће на силу предимензиоонирану 

представу о себи,  и да захтева од мене да му се дивим и клањам? Ја 

сам брзо прозрео у његову психологију, и одлучио да испољавам 

крајњу уздржљивост, да на било који начин не улазим у његову игру 

натицања и ривалитета. Преиспитао сам се и разрадио стратегију: 

опрезност са њим, не давати му било какав повод, обављати што боље 

своје војничке задатке и обавезе.  

 

Али он никако није мировао, из његових погледа је струјала све 

интензивнија нетрпељивост. Али ја ипак не схватам довољно зашто? 

 

 У ВЦ-у је нађена флаша са водом, пронесе се вест: вероватно је неки 

војник муслиманске вере користио уместо тоалет папира?  

 

Кажем да томе не треба придавати било какву пажњу, то је њихова 

навика, вера им то прописује, то је њихово право, нека тако раде.  

 

“Не може тако, војна правила то забрањују”, рече кошчати Драган из 

Смедерева.  

 

Људи су острашћени, у заблудама, закључих. Два десетара, један 

Албанац изразито црн, витак али врло жилав, и други Муслиман из 

Босне светлосмеђи грмаљ, често су улазили у спаваоницу са водником  

Б.В , нагонили би војнике да скину панталоне и гаћице на ципеле. 
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Постројила би се читава чета у спаваоници, сви голи од појаса на 

доле, свима гаће на ципелама. Онда би им редом прегледали чистоћу. 

Мрште се. Чујем од неких војника православаца да су прислушкивали 

разговоре ова два десетара, и да су они казали да је Мухамеданска 

вера много боља у свему, и да је прање у ВЦ-у водом из флаше боље 

од тоалет  папира.  

 

Неки на то узвратише:” А ако Турци то раде из флаше прстима, како 

ће онда да оперу прсте, ипак је прикладнија хартија?”. Никако се не 

слажем да наше Муслимане називамо Турцима, јер они то нису, тако 

их само одбијамо, гурамо у погрешну  идентификацију.  

 

Никако се не бих могао слажити са оваквом провером чистоће коју је  

спроводио водник-стажиста Б.В, нигде и никада нисам чуо да је неко 

постројавао чету и нагонио војнике да скину гаће на ципеле, да се 

тако провери да ли има трагова прљавштине, да се тиме наводно 

докаже, да је оправдано прање водом из флаше у ВЦ-у?.  

 

Ово је противно правилима војне службе. А ја ово моје интимно 

мишљење ипак, нисам никоме саопштавао. Једноставно сам ћутао. 

 

Изгледа да је осиони и самовољни водник Б.В по изразу мога лица  

покушавао да процењује моје  унутрашње расположење, вероватно је 

нешто закључило што је почело да га дражи, користио би и најмањи 

повод да искаже према  мени његову личну нетрпељивост? .  

 

Водник стажиста је почео, како се то каже, да ме провоцира, наши 

погледи су се изокретали у искрице нервозе, зебње, тињала је тиха 

затегнутост.  

 

Не схватам, не знам зашто?  

 

Корио ме је пред војницима, изгледа да жели да ми обори углед пред 

њима?. Па он је лукав демагог. Исправља неке наводне моје грешке?. 

Боли ме што већина војника не схвата ову подмуклу игру, поготову 

они војници који су били православци, они нису нимало схватали да 

се он не понаша према мени како  треба?. Док су они који нису  били 

православци, су се гласно и јасно одмах и увек стављали на његову 

страну, одобравали гласно његове непримерене поступке према мени. 

Чак је један плави стамени момак из Загорја, на мене на маршу, 

насрнуо физички, замало да ме обори, а ја сам тренирао рвање, као да 
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ме је тада била ухватила блага поспаност? Тргнух се, и ставих га 

пажљиво на земљу. 

 

Марширали смо у прохладном дану кроз оближња поља, сви су 

певали гласно ” Друже Тито ми ти се кунемо”, водник стажиста ме у 

ходу погледа попреко, у месту  заустави нагло строј, приђе ми, пред 

свима рече гласно:“ Зашто ти не певаш гласно?”. Оћутао сам, чак му 

нисам ни казао да сам певао гласно, интензитет јачине гласа је 

субјективна ствар.  

 

Водник стажиста Б.В ми опет пружи ликујући отворено писмо. 

Очигледно га је прочитао. Писала ми је Дана. Згранух се. Па он ће то 

рећи Пакизи?. Откуд Дани моја адреса? Неко од мојих другова јој 

дао?. Каже у писму да има другарицу у Краљеву, да ћемо преко ње 

надаље комуницирати. 

 

Чух од некога, јавно рече, да војницима стављају бром у храну за 

време војног рока, да их смире, да им смање сувишну полну енергију. 

“Уколико стављају бром тако произвољно, олако, без јавног увида и 

јавне процедуре, шта тек могу радити тајно?”, размишљао бих.  

 

''Шта то фали, ово је наша војска'', рече  дрски водник стажиста, као 

да се радило  о најнормалнијој ситници.  

 

Он ме тако подсећа на неке моје познаниике из политички утицајних 

породица у Београду, који су размажени привилегијама. 

 

Одредише ме да са групом војника је припремимо салу Дома ЈНА у 

Краљеву за Дочек Нове 1964. године. Ту смо и дочекали Нову годину, 

било је лепо. 

 

Опет трагичан удес. 4. јануара 1964 године путнички воз из 

Пожаревца је налетео на улазу у  Београд, код Јајинаца, на брзи воз из 

Ниша, двадесет пет мртвих, сто повређених. 

 

Јануар месец одмиче, када прођу три и по месеца обуке, следи 

прекоманда у друго место, где се одслужује до краја војног рока. А то  

ће за мене бити 15 март 1964 године који се приближава. Сви су 

радознали где ће бити прекомандовани, јер је Југославија велика?. 
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Крајем јануара једне суботе по највећој зими, био  је верски празник 

Свети Сава, јавише ми да ме неко тражи на капији. А баш сам се 

спремао за излазак у град, имам Дозволу до 21 часа. 

 

Изађох, запрепашћен видех Дану са њеном краљевачком другарицом, 

осећање које ме обузе када је спазих је бил мешавина радости и 

зебње. Када се Дана  приби пред присутним уз мене, као у нашим 

најбољим данима, схватих како ће се ствари одвијати ово вече. Сада 

се са радошћу и зебњом измеша и осећај кривице.  

 

Тргох се, јер су нас војници из круга посматрали радознало, заорише 

се рески узвици, зачуше се звиждуци, неки споменуше моје име.  

 

Иза војника видех водника Б.В,  вирка, смешка се лукаво,  радознало 

посматрајући шта се дешава самном. 

 

Рећи ће Пакизи, то беше прва помисао?. Неће њој, него њенима, 

закључих да је то логичније?. 

 

Кретосмо преко моста на коме брије ледени планински ветар, ишли 

смо клизавом улицом, њена другарица је била врло радосна. Дана је 

цело време певушила врло осећајну песму ''Дона, Дона, Дона, До'', 

увек сам се питао откуд сличност јеврејских и словенских мелодија, 

она оптимистичка дирљивост и осећајност?  

 

Милојка, тако се звала ова девојка Краљевчанка, има плаве очи, 

повисока је и витка, врло је насмејана симпатична плавуша. Права 

Србијанка. Каже да ради у књиговодству у Расаднику, просто се 

утркује да удовољи наше и најтананије жеље. Када ми саопшти да је 

њена сестра удата за официра у гарнизону, тргнух се: Сазнаће неко у 

касарни за ову Данину посету?  

 

Идемо код мене у госте'',  рече она. Уђосмо у приземну кућицу поред 

Мораве, одмах иза моста. Колико је та кућица споља мизерна и 

нахерена под снегом на ниском крову, утолико је више унутра врло 

сређена, чиста и уредна, сјакти полиран леп намештај, унутра је 

топло, букти ватра у фуруни, а испред фуруне нарамак исцепаних 

букових цепаница. На зиду слика Светог Јована, као да видех драгог 

пријатеља, Свети Јован је крсна слава моје породице.  
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Дана се са овом младом Краљевчанком зближила, док је она била у 

средњој школи у Београду. Ишле су заједно на игранку у 

Лазаревићевој улици, тамо иза Хотела ''Ексцелзиор''. 

 

Милојка нас уведе у једну собицу са пошироким креветом, столом и 

четири столице, цело време је гласно бубњала фуруна, ширећи око 

себе топлоту и милину. Испод иконе је горило  кандило, фитиљ је 

догоревао, као да је хтео да  се угаси, па би се нагло разгорио. 

 

Дана отвори пакет и разастра га по столу. У пакету је било свега и 

свачега, печење, колачи, чоколаде, бомбоне, делови одеће, чарапе. 

 

Милојка се удаљи. Дана је непрестано певушила: ''Дона, Дона, Дона, 

До.''  

 

''Зашто стално певаш баш ту песму?'',  мучи ме радозналост. Уместо 

одговора она је шапутала нежно:'' Наш војник нас чува, заслужио је да 

му дођем, нисам ја себична,  мислим ја на њега, смрзо си се, омршао 

си, повратићеш се брзо''.  

 

Гледала ме је скоро сажаљиво, као да сам изгубио делимично престиж 

у њеним очима?. Када је човек несигуран, пси кидишу на њега, а жене 

беже, то је моје лично животно искуство. Дана има радар, врло јаку 

интуицију, уме непогрешиво  да осети када сам уморан, или 

несигуран, осетио бих тада да би она дизала нос, губио сам драж у 

њеним очима, она би се дискретно удаљавала од мене?.  

 

Скочих и напрегнух мишиће и снагу:'' Можда сам мало омршао, али 

сам стекао кондицију, сваки дан у рану зору по мразу вежбамо у кругу 

само у кошуљама, понекад пешачимо по 30 километара дневно, ја сам 

у одличној форми''. Она се поведе за мојом самоувереношћу, загрли 

ме овога пута задовољно.  

 

Жељно војничко срце у хладном Краљеву, на стражама, маршевима, 

под строгом дисциплином, је уживало у топлоти краљевачке кућице 

затрпане снегом на обали Мораве.  

 

У исто време у мени се јављао све снажнији осећај кривице што ово 

чиним?. А где је сада Пакиза, шта је она радила  за Нову годину?  

Зашто није дошла да ме посети?  

 

Дана је цело време као омађијана певала исту песму. 
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Неколико дана после овога непредвиђеног сусрета са Даном, водник 

стажиста ми саопшти  да сам одређен, до даљег, на ноћни рад у 

Коњушници, тамо иза моста. 

 

Кобила Мирза изгледа опасна?. Опрезно јој се приближих, треба у 

рано јутро да је очешагијам. Зурим у њу, пратим сваки њен трептај, 

чуо сам да је неке војнике унесретила, неке  заувек, полако је 

чешагијам; назрех из дубине њених слабина изнад високих ногу, 

дебелих бутина, да се нешто припрема, грчи се скоро невидљиво, 

препознах то по Мирзиним лукавим очима, трзајима неких 

периферних малих мишића, огромна гомила од пар тона мишића и 

костију се натегну као опруга, одскочих муњевито у страну, она се 

џилитну копитама близу моје главе. Тако сам се два сата борио са 

њом да је очешагијам. Црномањасти десетар је стојао без капе поред 

мене и цело време се смешкао .Онда узе он и очешагија је, Мирза се 

смири као мало дете када му мајка да цуцлу. Навикла се на њега, мене 

не познаје? 

 

После ноћног дежурства у коњушници, сам открио пекару која се 

отвара у цик зоре, нигде није био тако укусан бурек. 

 

Док марширамо, махнух руком војнику поред чете у знак поздрава, то 

спази водник стажиста, изгледа да је  он то схватио погрешно, да је то 

неки мој сигнал упућен њему, као ''повуци воду'', и поче да ми у више 

наврата његовом руком повлачи поред главе горе доле. 

 

Није прошло неколико дана, добих налог да се јавим у једну другу 

касарну, тамо негде близу центра Краљева. Тамо се налазе тенкови и 

тешка артиљерија.  Дођох, послаше ме једном високом и врло 

наочитом подофициру, истинском лепотану. Он се представи, имао је 

муслиманско име и презиме. Мој задатак је био да расклапам, чистим 

и подмазујем тенковско наоружање, топове и митраљезе. 

Најдосаднији посао, а напољу ледено, мраз, ветар. А подофицир 

постаде нервозан и закерало, захтева да урадим што брже, за сваку 

ситницу би испољава невероватне зачкољице. 

 

Водник Б.В нас је недавно одвео на вежбе гађања и бацања бомби.  

Била су ту два војника из Босне, један Православац а други 

Муслиман. Зашто ово истичем? Зато јер су оба била туњава,  да не 

кажем благо ретардирана. Водник ми нареди да станем у ров баш 

поред њих. Један од њих баци бомбу, уместо тамо где треба, она паде 
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испред нас на неколико метара, полегасмо у ров, бомба  као гром 

ескплодира тик изнад наших глава.  

 

Често би трчали по снегу од Рибнице до манастира Жиче, и натраг, 

није било ретко да смо се упућивали уз брда ка врховима планина.  

 

Једног ведрог, али прохладног дана, водник стажиста построји цео 

вод вод војника на једном пропланку планине Столова. Стаде пред 

вод и нареди војницима да репетирају пушке, мене изведе пред строј, 

нареди им самозадовољно да у мене сви упере пушке.  

 

Не видим разлог?. Да није зато што је Пакизин рођак? Да ли је заиста 

њен рођак? Можда ме је само провоцирао?  Или је то по националној 

линији? Да није ово  нека врста теста фрустрације пред пријем у неке 

значајније кругове? Да ли он то ради без знања наших 

претпостављених, да није неки блефер? 

 

Боли ме површност наших људи. Сви су послушнички ћутали. 

 

Одлучио сам да преко ове очиглдне водникове провокације пређем, 

без икаке реакције са моје стране? Јер би се то могло искомпликовати, 

а будући да је он политички моћнији, могло би се окренути против 

мене?. Још мало па ће бити прекоманда, тако ћу се најзад отарасити 

овога сујетног и уображеног бирократе? Трпен-спашен! 

  

Згрануо сам се потенцијалном нетрпељивошћу између Православаца 

и  Муслимана?. Зар то још постоји, зар још траје?. Мислио сам да је то 

давна прошлост, да је то сада врста архаичног фолклора?. Колико је 

дубока усађивана нетрпељивост, то је чињено вековима, не може то 

тако брзо да се искорени?.  

 

Ни сличнијих народа ни веће мржње, сетих се речи нобеловца Иве 

Андрића. Зар је ова његова мисао из прохујалих деценија још увек 

актуелна? 

 

И водник, и десетар Бошњак су плави, а наводно Турци. Турци су 

црномањасти.  Православци и Муслимани се мрзе , а скоро су исти 

народ, само их дели вера. Али они то не знају, нису макли даље из 

својих села, варошица? .Треба да оду у неку страну земљу, па ће онда 

да схвате колико смо блиски?. Па се неће онда тако мрзети?.  
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Можда неко покушава да ме  увуче у неку игру са националистичким 

призвуком? Иако сам ја врло толерантан и људе не делим по нацији, 

него по томе какви  су.  

 

Један  официр Словенац интелигентног лица, висок и леп, ме је 

прекинуо грубо за време дискусије на званичном скупу војника, иако 

сам ја пазио на сваку реч и био врло опрезан. Гледао ме је при изласку 

из сале дрско, као свезнајући. Утолико сам био више зачуђен,  јер сам 

увек био врло толерантан и правичан према свима, чак је и моја 

будућа супруга Муслиманка, пазио сам на сваку реч, никоме се нисам 

замерао. А мој брат у Белгији је ожењен Белгијанком, католкињом. 

Словенац ме је посматрао љутито, очигледно је имао намеру да 

демонстрира некакву своју интелектуалну  супериорност?. Прихватам 

да је он старешина, претпостављени, али он није паметнији од мене, 

или пак уколико то сматра, то треба да докаже на други начин, а не 

надменошћу?. 

 

7 марта 1964 године смо имали тродневни марш на планину Столове, 

иако је био почетак марта вејао је снег, мећава прекрила путеве, 

прохладно је, пред нама је река Ибар, њене обале спаја сив гвозден 

мост. Ибар је овде плитак, може да се прегази, можда је понегде 

највише до груди.  

 

'' Форсирамо Ибар, вод напред'', загалами из свег гласа водник 

стажиста. Потрча ка мосту, показујући за то време бесно руком 

војницима да они загазе у ледену реку усред зиме. 

 

Запрепастих се, како да идемо по снегу и хладноћи, са одећом и 

пуном ратном опремом кроз ледену воду до појаса, а онако мокри 

после морамо цео дан по мразу да се пентрамо по стрменима, јер тек 

увече треба да преноћимо у фискултурној сали неке планинске 

забачене школе. Војници су се снебивали, чудили се, нису могли да 

верују својим ушима?. Неки пак гунђају, чух опаке увреде на рачун 

водника. Знао сам да ће он услед његових непромишљених поступака 

и потцењивања других, на крају изгубити углед у нашем воду. 

 

''Напред, како ћете у рату, тамо нема хладно, снег, тамо  се мора!'', 

узвикује љутито водник, цело време млатарајући помамно руком ка 

реци.  

 

Престрашен сам ћутао. Не могу да верујем својим ушима да такве 

речи чујем од њега?.  
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Наиђе један капетан и јетко нареди:'' Вод марш на мост! ''  

 

Б.В послушно крете са нама. 

 

Када смо се успињали ка врху Столова високом преко 1.000 метара, 

био је снег до колена, сметови скоро затрпали ниске јеле и бориће, 

сеоске сликовите куће љупко вире из навејаних сметова. Није хладно, 

ојужи, снег је влажан, утолико горе, јер кваси обућу и одећу. Увече 

смо преноћили на бетонском поду у фискултурној сали школе, а сва 

одећа мокричаста. Некако се наместих, и одремах до ујутру, опет смо 

следеће вече преноћили у некој забитој планинској школи. Трећег 

дана почесмо да се спуштамо са планине окомито ка Врњачкој Бањи.  

 

Стадосмо да предахнемо на пропланку са кога је пуцао незабораван 

поглед на плавичасту долину. Усред војника стаде један висок кошчат 

светло смеђ официр. Никад нисам видео тако наочитог мушкарцва. 

Поврх свега врло интелигентног лица. Говори типичан београдски 

нагласак. Врло је самоуверен. Гледао ме је цело време дрско и 

претећи. 

 

Увече смо марширали асфалтним путем ка Краљеву, до Краљева има 

око двадесетак километара, били смо изнурени, са мокром одећом на 

себи. Тада сам по први пут у животу схватио да се може спавати на 

ногама, у ходу. Чета се лелујала као авети у ноћи обасјаној сабласном 

месечином, ми смо жмурили, али смо кроз капке и уши чули и 

назирали све шта је се дешавало око нас.  

 

Једва смо чекали да стигнемо у касарну, да се спустимо у кревете. 

Али старешине јавише: прво мора да се очисти оружје. Стигосмо око 

пола ноћи. Чишћење оружја још сат и по. Таман легосмо у кревете, 

засвира у 6 часова ујутру  труба. ''Устај!'', завика реско десетар. 

  

Три месеца стажа у Рибници у Краљеву су  била врло стресна и 

напорна. Када год би засвирала носталгична јужно-америчка 

мелодија, она је за мене увек била због нечега, не знам зашто, тужни 

наговештај нових суморних догађаја. Када год бих зачуо јужно 

америчку мелодију, она би у мени изазивала зебњу и мучна 

предосећања. 

 

Сваку зебњу, страх успевам да сузбијем, свестан сам  да ми нико не 

може пружити мир и душевну стабилност, него ја сам.. 
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15 март 1964- 2.новембар 1964 године. Године. На Аеродрому у  

Краљеву. 

  

Прошла су три и по месеца војне обуке у касарни у Рибници, дошло је 

дуго очекивано време за прекоманду у поједине војне јединице широм 

земље. Петнаестог марта цела чета је била постројена у великом 

дворишту Касарне у Рибници. Подофицир је гласно читао имена и  

презимена војника, и место прекоманде. Сви су били нестрпљиви и 

узбуђени да сазнају нови војни распоред, који може бити врло близу, 

или врло далеко, од Грчке до аустријске границе, од Јадрана до 

Мађарске, у неком граду, или у пустари на врху високе планине?. Сви 

су потајно сањали, гајили наде, да ће бити прекомандовани близу 

завичаја. 

 

Официр прочита моје име, рече кратко: Аеродром у Краљеву. 

Одахнух. То је ипак врло добро, то је ту, само на другом крају града. 

Могао сам добити прекоманду у далеку Македонију, или Словенију, 

или на врх Копаоника, или у караулу у дивљим Проклетијама на 

граници са Албанијом?. Сазнах да идем у ваздухопловну пешадију, 

ради обезбеђења аеродрома и чувања резервоара бензина за авионе. 

Имаћу плаву униформу, рече ми официр. 

 

Поједини војници су били прерадосни, добили су прекоманду близу 

завичаја, ликују победнички. А неки шапућу завидљиво:'' Лако је 

њима!'' 

  

Од првог дана боравка на Аеродрому су почеле врло дуготрајне 

заморне страже, по две недеље непрекидна даноноћна стража у 

селима у околини Краљева: у Ратини, Каменици, Витановцу, где су 

били резервоари бензина за авионе. Без ноћног сна, преко дана сам 

био обавезан да неиспаван обављам заморне физичке  радове. Затим 

би била недеља дана одмора, па опет две недеље на даноноћној 

стражи, и тако све до краја војне обавезе.  

 

Услед прекомерне ноћне дужности  настаје поремећај природног 

ритма сна, који је трајао недељама и месецима. Ја осетих истински 

удар на моју виталност и здравље. Почех да се осећам изнурен и 

безвољан.  

 

Обично сам румен, сада постадох бледуњав. Знам добро шта сан 

значи за организам, ноћ је одређена да се испава, да се тако ноћу у сну 
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из организма излуче токсини. Ако нема довољног и дубоког сна, могу 

настати поремећаји, како они у душевној сфери, тако и органски. 

 

Питам се, како је тако нешто могуће, зар војска не треба да јача 

здравље војника? Овако изнурује? А што је противно Закону о војној 

служби, јер према овом закону треба обезбедити довољно дана и ноћи 

без ноћне страже, да би се војници који су били на стражи  одморили 

и испавали?.  

 

Спреман сам да се жртвујем ако је потребно, чак и ако је противно 

закону. Али ме боли то, што за то време док сам ја био ноћима без 

прекида на пустари са пушком у руци, дотле поједини привилеговани 

војници из политички добро стојећих породица не би ишли никада на 

стражу, не раде теже физичке послове, по цео дан се шеткају, читају 

књиге, излазе у град и одлазе кућама на по неколико дана. Запазио 

сам да су се старешине према њима односиле са истинским 

уважавањем.  

 

А већина војника би рмбала по цео дан, стражарила, радила најтеже и 

најпрљавије посао. Запазио сам да се властодршци односе према 

подређеним, не само овде у ЈНА, него уопште према народу, као што 

су се Турци односили према српској раји, деру немилосрдно кожу са 

леђа, мамузају.  

 

Када су отишли Турци, српске вође затроване азијатским 

менталитетом по начелу СЈАШИ КУРТА ДА УЗЈАШЕ МУРТА су 

наставили немилосрдно да деру кожу са леђа народа. То се види и 

овде у ЈНА, постоји свет привилегованих, то је као истинска каста. 

 

Капетан морално-политичког образовања Н…ме је прво запањио, а 

онда јако уплашио, када ме је срео у великом кругу касарне, и казао 

ми  цинично: " Румени, нешто си уфитиљио?!". Запрепастих се, 

збуних, на крају уплаших?. О чему се ради? Можда се шали? Ове речи 

официра Н.. су ме на крају после дужег размишљања ипак бациле у 

озбиљну забринутост.  

  

На моју жалбу да сам перманентно слат на ноћну стражу, а други не, 

ми је одговорено цинично, да је тако по закону. Онда сам био послат у 

затвор на недељу дана, без ваљаног оправдања, наводно што сам  

закаснио са изласка у град. Тачно је да сам закаснио неколико минута, 

али неки иду у град кад хоће, враћају се кад  стигну?.  
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Док сам био на ноћној стражи у селу К.... код Краљева у обезбеђењу 

резервоара бензина, ноћу изби пожар.  

 

На једној страни резервоара стражарим ја, на другој војник Албанац, 

пред нама пољаница, на њој чува овце млада жена која је тихо 

певушила. Чух од једног мештанина да јој је муж у иностранству:''  

Побег`о преко границе без пасоша''. Млада жена без мужа чува овце 

пред два млада војника. Седне на брежуљак, раскречи ноге, севну јој 

обле бутине према нама, певуши напуштена жена жељна љубави и 

миловања. Младић Албанац зури као хипнотисан у њеном правцу, 

фиксира погледом њене разголићене бутине, и све више гори, почиње 

истински да јечи, нешто мрмља. Разумем га, млад,  

двадесетогодишњак, пун снаге, а лишен контаката са девојкама. Да ли 

је се тај икада забављао са неком девојком?  

 

Долазио је ноћу да ме замени на стражи војник Албанац, ишао је 

према мени са напереном пушком, брзо се приближава, а одбија да 

каже лозинку. Предао сам  му смену, не поштујући правила  војне 

службе.  

 

Једну ноћ док сам стражарио поред Фабрике вагона, наједном преко 

зида из фабрике вагона прелете неколико великих каменица у моме 

правцу. 

  

Наиђе истинска неприлика, ухвати ме језа нагло, па онда врућина, 

добих температуру, разболих се, боравио сам двадесетак дана у 

амбуланти гарнизона. Поменути капетан морално-политичког 

васпитања Н....бану осионо у болесничку собу. Гледао ме је са висине, 

док сам лежао изнурен у кревету, укосио очима, само сева. Имао је 

нешто против Београђана, чуо сам га раније да је казао:” Београдске 

фрајере треба ошишати до главе!” 

  

Официр МП ( морално-политичког ) образовања ме стално у 

огромном кругу касарне прати погледом, чак осећам његов усијани 

поглед док се налазим на сасвим другом врло далеком делу дворишта. 

Узгред речено он је провео стаж од неколико месеци у америчкој 

војсци, позивао би ме повремено на разговоре на једну усамљену 

клупу у кругу касарне, или у његову канцеларију, и почињао би 

тајанствено да ми преппричава неке трагичне догађаје, једном ми је 

испричао необичан догађај:" Тај и тај официр који је био овде у 

гарнизону, се бацио под воз", показа ми шине испред  касарне,  где га 

је наводно згазио воз.  
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У гарнизонској библиотеци има лепих књига, давно сам изгубио жељу 

да читам књиге, сада ми се помало поново враћа та жеља.  

 

Желим да читам Достојевског, али узех прво Кафкин ”Замак”. Овај 

гарнизон и његови официри ме подсећају на Кафкине јунаке, високе 

зграде војне школе издалека подсећају на торњеве Кафкиновог замка, 

размишљао сам тако док сам посматрао из великог дворишта 

гарнизона дечака питомца војне школе , који се попео на кров, прети 

због нечега да се одозго баци у амбис.  

 

Капетан Н.. са изразом лица хипнотизера каже мудро:” Нека га нек` 

стоји, сићи ће он, кад буде требало!” . 

 

Потпуковник Војне безбедности, плавокоси Словенац средњег раста  

М.., је задужен за радаре, он ме у пролазу позва важно да пођем са 

њим, у његову канцеларију, није ми  јасно зашто ме је звао, схватих о 

чему се ради, када поче да се распитује у вези писма које сам добио на 

кућну адресу у Београду од  младе Белгијанке, коју сам упознао за 

време мога путовања у Брисел 1962 године, које ми је она послала из 

Шпаније, где је била на летовању. Нашли су писмо у моме војничком 

сандуку, не знам како? За њега је било шокантно да је на коверту 

писма поштанска марка са ликом омраженог фашисте Генерала 

Франка. Испитивао ме је до најмањих детаља како сам је упознао, о 

Белгији, Белгијанцима, ја сам врло учтиво казао да за време боравка у 

Белгији није било никакавих политичких догађања или разговора, да 

сам се био пријавио у нашој Амбасади, да је мој брат који живи у 

Бриселу пријатељ амбасадора. Испричао сам му такође да је у нашој 

Амбасади у Бриселу , дипломата мој одличан пријатељ кога знам из 

Београда, и да сам са њим био у више наврата у друштву.  

 

Овај официр  ми рече једанпут отсутно, као да је у полусну, да је и он 

био на стажу у америчкој војсци.  

  

Није ми јасно, они сами били по неколико месеци  на стажу у 

америчкој  војсци, а овамо мени пребацују за једно најобичније 

путовање у иностранство, за најобичније писмо?.  

 

Војник П.. је Нишлија, из имућне трговачке породице којој су 

комунисти одузели имовину када су дошли на власт, он је о томе 

причао другим војницима, не знајући да су такве приче у војсци 

опасне. Поднеше против сиротог П...тужбу, оптужише га за агитовање 

против ЈНА и поретка, послаше га у војни суд у Нишу, чусмо да је 
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осуђен на две године строгог затвора. Зар две године робије због 

баналних разговора? 

  

У згради на крају огромног круга у приземној просторији се налази 

књиговодство, у једној соби је седело неколико необичних официра, 

за њих су говорили “у немилости  су”. Посматрали су око себе 

испражњеним очима усађеним у убледела лица, превремено оседели, 

са дубоким модрим подочњацима, седели би измршавели непокретни 

као кипови, звали су их “инфаркташи”, спомињали ”саобраћајке.  

 

За једног од њих, који је имао згодну жену, видех је једном са њим, 

кокетно напућила усне, затегла јој се покраћа сукњица на бедрима, 

прошапташе:” Жена му се прокурвала”. 

 

Био сам на два дана у Београду, игром случаја Пакиза је тада била 

отпутовала за Бања Луку,  Миша Поповић ме срете на Економском  

факултету, пред свима зграби моју војничку капу, баци је 

демонстративно уз гласан смех на тло. Како сме, запитах се зачуђено! 

Његов отац је политички утицајан, он то може. 

 

Пожалио сам се родитељима на овакав незаслужен третман , по први 

пут. Ћутали су, нису знали шта да ми кажу?. Саветовали су ми да се 

стрпим,  да ће бити боље.  

  

Када је отац дошао да ме посети у касарну на Аеродрому, док ме је 

чекао на улазу, пришао му је један официр, и казао му, да сам ја у 

сваком погледу врло примеран и одличан војник, све најбоље му је 

причао о мени, али је додао:" Само се лоше уклапа и сувише емотивно 

реагује". Отац и  ја смо прозрели ову игру, хтели су да шикану према 

мени и моје оправдане реакције, представе као моју претерану 

осетљивост и уобразиљу.  

 

Типичан стаљинистички  манир, размишљао сам тада. Совјетска 

школа. А америчка плата за време стажа. 

  

Схватих како је тек било тешко у војсци моме ујаку, врло мудром и 

способном поштеном официру, а из породице наводног'' капиталисте'', 

поврх свега врло наочитом,  тек сада ми је постало јасно да је сироти 

ујак Божо био у истинском осињаку.  

 

Посматрао сам ученике Војне школе у кругу касарне, и упознавао 

необичне методе васпитавања. Нису ми измакла пажњи необична 
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кажњавања и претерана строгост. Неки су истицали да је то 

спартанство, да се тако челичи дух младих војника. А овамо је на делу 

било сакаћење душа, тако сам размишљао посматрајући младе 

питомце, још дечаке, како иду отсутни и забринути. Не верујем да је 

управа школе злонамерна, пре ми се чини да су лоши педагози?. 

Челичење спартанским методима треба да јача личност, а не да  је 

разграђује. 

 

Да ли је могуће да и мене тако чинећи желе '' да челиче?''. Ако је то по 

среди, зар је могуће да су толико површни и лоши педагози? 

 

Да неко из Београда не подстиче против мене старешине? Помислих 

на Пакизине моћне сроднике? Па то би било тако ниско и 

примитивно?. У то никако не могу да поверујем?.  А ко би могли бити 

ти други? 

 

 Размишљам одавно да се обратим мојим претпостављеним, да их 

запитам зашто ми ово чине? Пуковник Вучковић је командант 

гарнизона, он је висок и наочит човек, прав као чврсто дрво, има 

строге правилне интелигентне црте лица, обраћајући му се помислих 

да је он частан и достојанствен официр. Тако ми је уливао поверење. 

Он ме саслуша са благонаклоним осмехом, али ми  ништа не рече. 

 

У мојој чети је било више војника Муслимана. Неки су били плави, 

неколико врло плавих, као Руси, као стари Словени. Прочу се да су 

војници Муслимани створили завереничку групу, било је шест вођа, 

то су чудном игром случајности били управо они најплављи. 

Провалили их, али се ништа није десило, није било суђења, нити 

затвора, нити било какве казне. Они су се слободно и даље шетали по 

кругу, као да ништа није ни било. Ишли би важно у групи, као да то 

чине некоме уз инат, као да пркосе?. 

 

А мене осудили на казну затвора од недељу дана, само зато што сам 

закаснио неколико минута приликом изласка у град, стално сам на 

ноћној стражи, а ти војници завереници, се скоро провокативно 

шепуре по кругу касарне?. Не разумем о чему се ради?.  

 

Чух у пролазу два плава официра, један је Хрват, а други Словенац, 

како се ходајући полако огромним кругом касарне смеју грохотом, 

Словенац рече весело:” Ама ти босански завереници, то је љупко,  

драге незналице, хоће да праве заверу, а против кога? Против својих. 

Видиш како су плави, то су наши Словени. Пусти их нек се издувају!”  
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Не схватам. Па и ја сам Словен, иако нисам плав?. Зашто тако према 

мени? 

 

Ј... је Хрват, католик из Сплита, стриц му је жупник, он је врло 

начитан и има лукаво лице као змија, шири око себе страх и језу. Узе 

ми дрско Кафкину књигу из руке, као да је његова, и одмах ми је 

пружи:'' Тај Кафкин геометар што је дошао да ради у замку у 

централној Европи, треба да зна да је ово овде далматинска балканска 

провинција'', просто ме прекорева, скоро да ми припрети. Не схватам 

о чему се ради у његовом случају? По цео дан чита дебеле књиге на 

латинском језику, не иде на стражу, шетка се, пискара по васцели дан, 

има новца, стално је у кантини. Како он није сумњив, а ја јесам? Како 

настрада невини Нишлија?  

 

Ипак, долазим до закључка, да је на делу  братство и јединство, 

пуштају га да се издува, да се после не жали како су га 

дискриминисали у ЈНА? Али откуд њему таква самоувереност? 

 

Један други војник П.. из Војводине је завршио Правни факултет у 

Београду, црномањаст момак средњег раста, из црта лица избијају 

мудрост и подмуклост, тај је прерано сазрео, чува свакојаке тајне, 

отац му је судија. Он ниједном није отишао на ноћну стражу, нити су 

га слали на физичке радове у кругу, а ја када нисам био на ноћној 

стражи, морао сам са бушилицом да разарам по цео дан рушевине 

старих зграда у кругу, и да одржавам касарнски ВЦ. 

  

Откуд ово у војсци, све сами неки тајанствени официри, кругом 

касарне зуре подмукло некакви обавештајци, високи кошчати 

безбедњаци, лукави магови само зверају испод косматих динарских 

обрва, свугде је присутна сумњичавост? Чему толика конспирација? 

Где ће све ово одвести? Ко ово прави? Зашто? У војсци царује 

истинска манија обавештајаца, свугде су присутни шпијуни и тајни 

агенти. Све шпијунирају, уходе, прате?.   

 

Ту је био и официр обавештајац , презивао се Бановић. Моји 

Крсмановићи су се презивали Бановићи када су у прохујалим 

вековима дошли из Пиве на Романију. 

  

Дође један сувоњав врло црномањаст официр из Генералштаба, 

средњег је раста, приђе ми у кругу, гледао ме је проницљиво као 

хипнотизер. Врло је тајанствен, помислих док ми прилази, учини ми 

се да га знам из Београда, рече да је из КОС-а ( Контра обавештајна 
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служба), сазнадох да је психијатар. Он је значајна особа, пријатељски 

разговара самном, сазнао сам да је пореклом из једног оближњег села, 

сви су га у гарнизону гледали са уважавањем, салутирају му са 

страхопоштовањем у пролазу. Овај психијатар носи неку своју велику 

тајну. Не знам зашто, изгледа ми као да носи црну униформу смрти 

страну нашој војсци. Повремено би ме погледао сумњичаво:”  

Интелектуалци све виде, то јест виде оно што не треба да виде, а не 

виде оно што треба да виде. 'Вежи коња где ти газда каже.. Бог је прво 

себи створио браду..Нигде нема идеалне правде. Видиш ли ти шта смо 

ми све постигли, подигли смо земљу из праха и пепела, изградили 

фабрике, мостове, зграде, стадионе, болнице, путеве. А тамо неки 

нама то оспоравају. Оне који не могу ово да схвате, богами треба 

послати нама психијатрима да их ми преваспитамо”. 

 

'' Према војницима се старешине односе другачије, нема 

равноправности'', рекох кратко. '' Буди стрпљив биће боље'',  саветује 

ме. ''Немам заштиту, војници албанске националности у групи ме 

нападају физички када смо далеко од гарнизона на усамљеним  

стражарским местима у планини''. '' Брани се, нису  те повредили?''  

''Нису,  јер се браним, тренирао сам бокс и рвање, али њих има више 

када ме нападну, а ја сам сам, могу да потегну и нож.?'' 

 

Растали смо се као два пријатеља, он ме одлазећи потапша:'' Брзо ће 

све проћи, стрпи се. Трпен спашен''. 

 

Али чим он оде, поче поново да ради црв у глави: Руше ми смишљено 

здравље, види оног подмуклог официра безбедности како ме посматра 

као Гебелс, капетан морално политичког васпитања ми прети. Трудио 

бих се да се смирим, да разлучим објективно, да не закључујем на 

основу субјективнх процена, да сачекам даље да видим шта ће бити?  

 

Из дана у дан ме све више збуњује двојство у војсци: има официри 

који су добрамерни и искрени према мени, као овај психијатар, али 

сам сусретао и оне  надмене и арогантне, скоро да су ми претили? 

 

О чему се овде ради, зашто не постоји према мени један заједнички, 

исти  став код свих официра? Да ли ови који ми праве неприлике 

знају за оне војне старешине које ме уважавају? Да није у питању 

подмукла игра која има за циљ да од мене ствара незадовољника, да 

ме завади са неким овде? Али ко би тако нешто могао да чини? 

Зашто? Упорну повремену помисао да би тако нешто могло долазити  
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од утицајних Пакизиних сродника, бих одмах одбацивао као нешто 

што нема никаквог основа, на крају, зашто би ми они то чинили?  

 

Командир моје чете је разумни капетан Поповић, па мој ујак Богдан, 

такође капетан ЈНА, Богдан, се презиав Поповић, био је ту и водник 

Веремезовић са којим сам се искрено спријатељио, као и са водником 

Карталијом. Посебно су драга дружења са подофициром  Пантелићем, 

он је становао у кругу гарнизона. Установили смо да смо земљаци, он 

је из Осечине код Лознице, мало старији од мене, плав, средњег раста, 

испољавао је много разумевања за моје неприлике које сам му ја 

саопштавао на врло дискретан начин. У слободном времену смо 

радили заједно на усавршавању енглеског, дружили смо се. Искрено 

сам се обрадовао када сам у њему препознао врло разумног и мудрог 

човека, који користи сваки тренутак да учи, да се просвећује, и 

усавршава у  сваком погледу,  да 

свакодневно изграђује своју личност. Он је 

имао неколико књига са мислима великих 

филозофа  књижевника, увек би своја 

излагања улепшавао њиховим цитатима.  

 

 

Водник Пантелић. 

 

Овакви разумни официри ЈНА су за мене 

били велико откровење, и у исто време, нада 

да ће бити боље, да ће Добро надвладати Зло. 

  

Дакле, ипак су већина официра коректни. Ко 

иницира онда оно што ме мори дању и ноћу? Опет долазим на 

потмулу помисао: да то не потиче од Пакизиних? Зашто би ми они то 

чинили? Утолико ми више оваква претпоставка изгледа нелогична, јер 

су се они према мени односили пријатељски. А водник стажиста из 

Рибнице будући психијатар? Он је осион и бахат, можда се лажно 

представио да му је Пакиза рођака, можда је такав по природи? Не 

желим да грешим душу, ипак не могу никако да поверујем, да то иде 

од Пакизинх сродника, или да је то по било каквој национаној 

основи?.  

 

Размишљао сам повремено, и то ми је падало на памет, можда овакав 

однос ТОПЛО –ХЛАДНО према мени, има за циљ духовно челичење 

по угледу на совјетске Макаренкове методе преваспитавања и јачања 

личности? Ако је то посреди, тиме се постиже управо супротно, на 
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личности младог човека остају болни ожиљци, она постаје напуњена 

страховима, блокирана и раздељена. Значи, тиме се не јача и не 

развија личност, него се управо разграђује и смањује. Или сам ја 

сувише осетљив? Могуће. Али постоје чињенице, стално сам на 

ноћној  стражи мимо Закона  о војној обавези, што ми ремети  сан, 

тиме се руши моје здравље?. 

 

Повремено се сетим оца кога је кроз целу каријеру пратила свугде 

каракатеристика да је био четник, а то је  нетачно ( Видети том 1, 

напомена аутора).  

 

Десио се један необичан догађај који ми је потпуно отворио очи. А 

захваљујући  сродници моје мајке из Сребренице, супрузи 

аеродромског ваздухопловног мајора плавокосог Словенца по имену 

Чеје. 

  

Ево како се то десило. Звао сам повремено за време изласка у град 

телефоном родитеље, мама ми једном приликом рече радосно, да је 

разговарала са њеном блиском рођаком из Сребренице, која је удата у 

Краљеву, за мајора у моме гарнизону, он је Словенац, зове се Чеје. 

Мама ми издиктира број телефона њене  рођаке:'' Зовни је сада одмах, 

она и  ја смо као рођене  сестре, очекује те да јој се што пре јавиш, 

њен муж је врло фини човек, помоћи ће ти''.  

 

Одмах је позвах телефоном, она се обрадова када јој с јавих:'' Ајде 

дођи сада, ако си у граду?'', издиктира ми адресу, то је било пар 

стотина метара у великим новим војним зградама. Зазвоних на врата, 

изађе изразито црнокоса витка жена средњих година, јако ми је 

позната, права Босанка, срдачна и искрена, загрли ме као своје дете:'' 

Сада ће мој муж доћи, разговарала сам са њим о теби, наћи ће нешто 

да радиш у књиговодству, да ређе идеш на ноћну стражу''.  

 

Ово обећање је за мене било велика нада. Утом се на вратима појави 

повисок плав, мало пунији доброћудан човек врло разумног лица. 

Више личн  на обоисту у војном оркестру, него ли на мајора на 

краљевачком аеродрому. Одмах сам га препознао, виђам га у пролазу 

у дворишту аеродромског гарнизона. Устадох и учтиво га поздравих. 

Он је се цело време смешкао пријатељски. 

 

Позвали су ме да дођем и следеће недеље. 
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Њеном супругу ништа никада нисам причао о мојим тешкоћама, али 

је мама његовој супрузи потанко  све испричала. А мајор Чеје је све 

сазнао од ње. Мени никад није ништа казао о томе. Дођох у посету, 

њен муж није био код куће, она већ поставила ручак, ја се захваљујем, 

она наваљује да седнем за сто, не могах одбити. ''Јој мога Томе, ти не 

би ни мрава згазио, знам Зору, твога оца, све дивни поштени и 

скромни  људи, а стигла за тебе карактеристика из Београда из 

Генералштаба''.  

 

Ја се згранух. Гледам је радознао нестрпљив да исприча даље о 

карактеристици?. ''У њој пише да је твој отац био сарадник четника у 

Другом светском рату, да сте националисти и затуцани верници, да си 

ти лично либерал и  западно  оријентисан''.  

 

Био сам запрепашћен, зар је тако нешто могуће? Још ме је више 

зграњавало да ми је то она казала, да се усуђује да ми саопштки такву 

поверљиву војну тајну? Како се не плаши? Али се у исто време 

неизмерно обрадовах! Уместо да се уплашим, обрадовах се.  

 

Као да ми  паде камен са срца, сада ми је постало потпуно јасно шта је 

посреди?  

 

Ипак , не могу да верујем својим ушима да сам чуо тако необичну 

вест.  

 

Она ме погледа брижно као мајка:'' Стигао захтев за преваспитавање''. 

 

Тек се на ове речи згранух, и по први пут помало уплаших.  Њој 

ништа не кажем, само ћутим и размишљам. Знам да отац није хтео за 

време рата да сарађује са четницима и да је таква оптужба потпуно 

неоснована. Никакви затуцани верници нисмо, такорећи не памтим 

када сам био у цркви,  једино славимо дискретно Божић, Ускрс и 

нашу Крсну славу Светога Јована. Још је неозбиљнија квалификација 

да је моја породица националистичка, никад нисам чуо ни од једног 

родитеља ни најмање ружну реч о било којој другој нацији. Какав ја 

либерал, или западњак, на основу чега? Грађане западних држава сам 

сретао на мору за време летовања, то су били безазлени сусрети 

младих из целог света, никад ни реч нисам проговорио о политици, 

увек сам хвалио своју земљу. 

 

Још не могу да дођем себи, али ме ово и радује, значи то је посреди, 

најзад су отворили карте. Сада знам на чему сам. Али никако не могу 
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да разумем, како  се могло десити да ми она то обзнани? Како се није 

плашила да се пред неким не изрекнем, њен супруг би могао у том 

случају имати велике неприлике зато што ми је одао ту врло 

поверљиву војну тајну? Никако не могу да се отмем утиску да она то 

није могла казати без знања и дозволе супруга? Јер он није нимало 

наиван да би јој тако олако поверио овакву деликатну војну тајну. 

 

Дошао сам до закључка да то она није урадила без његове 

сагласности, него да јој је он то  казао, управо зато да би она то мени 

саопштила. 

 

Али због чега би они такву строгу војну тајну мени поверавали на 

овакав начин? Па то би могло у мени изазватн непредвидиве 

реакције? 

 

Али ја се највише не  могу чуду начудити, да они могу бити тако 

необавештени да тако нешто помисле о моме оцу, мојој породици, и о 

мени лично? Зар је могуће да су они тако површни и погрешни у 

проценама?  

 

Не, они добро знају да није тако. Значи, нешто је друго посреди?. 

 

Или неко мути? Ко? Зашто? Да ли постоји сукоб хијерархија у ЈНА? 

Таква претпоставка ми већ изгледа као потпуно претерана, зар сам ја 

тако важан да се око мене ломе копља?  

 

Она се насмеја видећи мој страх:'' Не узимај то сувише к' срцу, није то 

ништа значајно, све ће бити у  реду?''. Гледала ме је смешкајући се 

поверљиво:'' Ово сам ти поверила, знам да нећеш никоме одати ову 

строго поверљиву војну тајну, а мој муж је утицајан, и да се некоме и 

изрекнеш, баш га брига за то''. 

 

Опет неки унутрашњи глас као да ми суфлира: да иза тога не стоји 

Пакизина родбина? Овакву претпоставку по ко зна који пут ипак бих 

ипак одлучно одбацио као непоуздану. Очигледно да су подаци  у 

мојој карактеристици били исти као они, који су оца пратили у свим 

местима службовања, и годинама га бацали у зебњу и очај.  

 

Могуће је нешто друго, да су Пакизиног течу злоупотребили, да су му 

подметнули ове лажне податке да ме тако дискредитују у његовим 

очима?  
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Или је посреди нека мутна политичка игра са националистичким 

призвуком? 

 

Зар је могуће да се та подмукла игра неоснованих националистичких 

сумњичења наставља дан данас? Зар им није доста што су оцу 

упропашћавали живот толике године? Окомили су се сада на мене у 

војсци?  

 

Опхрваше ме туга и очај, ко зна шта су све трпели и трпе мој брат и 

моја сестра? А немају ни појма шта им се пакује иза леђа? 

 

Власт је чудна ствар, не може се ту све разумети, ваљда ту постоји 

нека посебна логика? Тачно, било је неких грешчица са моје стране у 

односу на Пакизу, летовања на Јадрану без ње, ишао сам на игранке 

овде у Краљеву?. Па онда посета Дане?. Можда су то сазнали, па онда 

оценили то као моју нелојалност? Уколико је тако, то су моје личне 

ствари, то нема везе са политиком, да ли је то за казну? Не, апсолутно 

сам уверен, да Пакизини нису тако конзервативни и да тако нешто не 

би никад могли узети за зло, они су људи на свом месту. То је 

приватност. Једном сам закаснио и ушао у круг касарне кроз жицу. 

Али то се дешавало и другима.  

 

Дакле, то нема везе са Пакизином родбином, то потиче још од 

времена настанка ове власти од 1945 године, а ја сам Пакизу упознао 

пре годину и по дана.   

 

Увек два гласа у мени: један који нема поверења у војне старешине, 

подозрева, терети их да ме шаљу  на ноћну стражу?. А онај други ми 

указује на добронамерност појединих од њих?. 

 

Ова двојност ме је по ко зна који пут збуњивала. Ваљда је то вечита 

дилема, библијско двојство Добра и  Зла, у мени се надјачавају 

гласови Анђела и Луцифера. Сетих се речи доктора Веселина 

Савића:'' Боље ти је сине изгубити главу, него сине изгубити душу!''. 

Не желим да грешим душу, желим да закључујем на основу 

опипљивих чињеница и проверених доказа. Залажем се за 

објективност у проценама. Немам јасне доказе да ово има било какве 

везе са Пакизиним, нити са националним односима. Увек на крају 

закључим да су њени коректни људи, у сваком погледу на свом месту.  

 

Све чешће размишљам: да није ово нека мутна игра кланова 

различитих нација у ЈНА? 
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Правим план како да се извучем из овог бирократског брлога?. Треба 

да будем смирен и промишљен, то је најважније. 

 

Мене оквалификовали као про-западно оријентисаног, а овамо 

официри ЈНА били на стажу у западним армијама, јагмили се да 

уграбе тај стаж, да би зарадили новца, Запад помаже Југославију, 

хвали Тита, тврди да се у Југославији поштују људска права, да је све 

на највишем нивоу?. Чему та мимикрија? Југославија добија огромне 

кредите, западне земље шаљу милионе страних туриста на Јадран, 

развијају трговинску размену. Југословени  почињу да путују 

слободно.  

 

Како то ми уз Запад, а овамо потајно наводно против Запада? Неко 

намерно ствара конфузију и мутљаг? 

 

По ко зна који пут помишљам да је посреди нека нејасна политичка 

планетарна игра?.  

 

Овде се лоше ради, а свет уместо да  критикује ову земљу, он је хвали. 

Похвалом лошег се грешке неће исправити. Насупрот, узеће маха. 

Ако свет хвали Југославију да је демократска, а она није, онда овде 

подстиче безакоње? Ови одавде не воле Запад, а пријају им њихове 

похвале, које они узимају здраво за готово. Сумњају у Запад, а 

прихватају западне кредите и свакојаке олакшице. 

 

Наши официри и државници нису довољно проницљиви, они су 

недорасли за компликоване светске игре. 

 

Не ја нисам против Европе, Запада, нити сам бољшевик, ја сам за 

интеграцију у Европу, за тржишну утакмицу и капитализам. Нити сам 

пак било какав западњак или либерал. Од западних држава имамо 

много шта добро да научимо, да са њима сарађујемо, али да примамо 

оно што је добро, а оно што није да не прихватамо?. Запажам, 

нажалост, да постоји склоност код појединих наших њуди и жена, да 

се искривљено виде поједине западне вредности, које се погрешно 

схватају и примењују, наводно јер је тако модерно и европејски.  

Запад треба да нас подржи на прави начин, да нам укаже на наше 

грешке, а  не да овој држави стално изриче неосноване похвале?. 

  

Док се враћам са страже у Столовима, банух пред сеоску кућу. '' 

Добар дан!'' , поздравих власника, због нечега сетног сељака из 



662 

 

суседног села К.., наслоњеног на капију дворишта његове велике 

куће, стојао је ћутке, замишљен, нешто га је мучило. Велика кућа, 

велико имање, али из њега избија  трагика, неће да каже шта га то 

мучи, али све видим, све разумем. Чујем на стражи, син му пијан 

галами  и гунђа, уместо да ради на великом имању стално због нечега 

вређа оца, опсова га данас, скоро га одгурну, отац само јекну; кћерка 

се нашминкала па по цео дан и ноћ није код куће. Жена се дере на 

њега, не поштује га. Један син побегао на Запад. Осећам  тугу и 

трагедију, распадање српског села и православне породице. Гледа ме 

поражено и безнадежно:” Е мој синко, оволико имање а нико неће да 

га обрађује, све се отурило од куће”. Кад год идемо на стражу у 

Каменицу са виса видим ово домаћинство, изгледа ми као уклето и 

проклето. Слично је и са још некима у селу. 

 

Како ми је обећао мајор Чеје, позваше ме у службу књиговодства да 

као завршени економиста обављам књиговодствене 

операције. Дадоше ми још једно пријатно задужење, да организујем 

културно-уметничке активности у гарнизону.  

 

Умањише нагло заморне и изнурујуће ноћне страже. 

 

Крену све набоље. Али се убрзано ближи  крај војне службе. 

  

16 октобра 1964 године је ударио авион са совјетском војном 

делегацијом у Авалу, сви путници су изгинули, међу њима генерали 

Бирјузов и Жданов, ослободиоци Београда.  

 

 

Погинули совјетски генерали. 

 

Како то, као да је Авала нека 

велика планина? Чујем у 

купатилу за време бријања 

шапућу два  војника, један 

рече:” Ми смо јачи од Руса, ово 

им је лекција”. “То са Русима 

је много сложеније, не залећи 

се буразеру”, шапуће  други 

док сапуна лице, звао се 

Јованов, овај војник 

интелектуалац тајанствено 
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рече кратко:” Авала на француском значи ”Прогутао “. 

  

Приближава се октобар, када идем кући. Војници су почели да 

обележавају приближавање овога дана уцртавањем бајонетом рецки 

на дрвеним стражарницама, на зидовима зграда и на другим местима, 

са бројем дана колико је још остало. Узвикивали су новим војницима 

који су пристизали: ” Ремо”.  

 

Дужина мога војног рока је била 11 месеци, јер сам завршио факулет, 

који нису завршили студије  служе 6 месеци дуже.  

  

Док стојим у топлој ноћи на стражи, гледајући чежњиво возове који 

јуре пругом поред касарне, видех на осветљеној платформи воза 

Милојку, ону Данину другарицу, стоји као на позорници, препознала 

ме је јер је стражарско место ноћу сјајно осветљено великим 

сијалицама, махала ми је радосна. Чу се те ноћи однекле мелодија 

валцера у трочетвртинском такту ДОМИНО, ДОМИНО.  

 

Помислих на Пакизу, где је, шта сада ради? Да ли можда сада игра са 

неким бечки валцер? 

  

Приближавао је се сневани дан одласка кући. Сви смо страховали да 

нам нешто опет не одложи, или продужи дан одласка?.  

  

Припремајући масивни војнички дрвени кофер и слажући ствари, док 

очекујем  одлазак на железничку станицу Краљево, и пут до Београда 

од неколико часова, са неверицом, и великим чуђењем и 

запрепашћењем  сам закључивао да сам провео скоро годину дана у 

ЈНА у условима и околностима које су биле необичне и чудне.  

 

Одлазим из војске, али ми многе ствари остају нејасне?.  

 

Одлазећи из касарне, посматрао сам заборављени вагон тамо на 

далеком колосеку обраслом у траву, стоји тако од како сам дошао 

марта месеца на аеродром, једва га сада видим, затрпали га жбунови, 

замишљам да су се у њему накотиле гује и акрепи, певушим  ADIO 

МАRЕ, ADIO другови  заборављене  тишине. 

  

Запажам да су у мојој свести сада политичка размишљања јако 

присутна, што никако није био случај раније?. О политици сам раније, 

нарочито последњих година, врло мало размишљао. Чак сам у задње 
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време постао прорежимски оријентисан, па било ми је последњих 

година врло лепо.  

 

Ове непријатности у војсци су ме усмериле да постанем скоро 

острашћено политизован. Забринут сам да не постанем незадовољник, 

или можда и дискретни бунтовник?. 

  

Присећајући се доласка у Краљево и свега што сам за ово време 

доживео,  закључујем да је једанаестомесечни боравак у ЈНА  за мене 

велико освешћење и сазревање. Разочаран сам растужен, моја 

садашња представа о ЈНА, о војсци и држави, у поређењу са оном пре 

доласка је сасвим другачија, нажалост ово је било време рушење 

мојих идеала о овоме друштву и држави. Очекивао сам  да 

максимално одужим свој патриотски дуг према домовини, да будем 

добар војник, а уствари сам увиђао да је мој боравак у војсци био 

претворен у незаконите поступке. Мене не боле толико нанете ми 

штете, него то што су  повређени мој понос, моја патриотска осећања. 

На служење војног рока сам дошао поносан што треба да одужим свој 

патриотски дуг, а уместо коректног односа доживео сам шиканирања.  

 

Зар се тако поступа са младим човеком који је дошао у ЈНА поносан,  

са радошћу и надом, да брани  своју вољену домовину ако затреба?  

 

Нарочито ми се урезало врло болно у сећање како ме је водник Б.В 

извео пред вод  и наредио војницима да сви упере у мене пушчане 

цеви?. Тако су према мојима усташе поступале у Другом светском 

рату. Како су војне власти дозволиле да овакво понашање прође 

непримећено и некажњено, како су то толерисали особи која 

очигледно нема усађене исправне критеријуме, која је острашћена и 

загађена мржњом? Ја уважавам и имам много симпатија према 

Муслиманима. Немам ништа против водника зато што је он 

Муслиман, него зато што се према мени односио супротно војним 

прописима и шиканирао ме.  

 

Имам утисак да је овај водник уображен и умишља да је свезналица, и 

да се олако грлом у јагоде упетљао за време војне службе у њему 

недовољно познате политичке игре и манипулације и натицања међу 

клановима различите националности у ЈНА.  

 

Ипак, немам поуздане доказе за ову претпоставку, можда се варам?. 

Можда је он једноставно незрела личност?  
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Видех за ово време ароганцију официра, неравноправност војника у 

зависности од политичке моћи родитеља, видео сам добијање станова 

официра преко реда, непотизам, земљаштва, ступидну ароганцију и 

осионост  незналица, напредовања не по знању, него по другим 

критеријумима.  

 

Није ми јасно како официри, патриоти, како себе замишљају, а овмо 

забрањују православну веру, прогоне вернике, гуше осећања српског 

народа и забрањују његову историју и светковине?. Нешто је ту 

потпуно контрадикторно и чудно? Нешто не иде? Они лоше 

размишљају. Или једноставно извршавају нечија извитоперена 

наређења?. 

  

Они, неки наводни Русофили, противници Запада, неки наводни 

Словенофили, а тако се понашају у војсци, слабе је и руше?. Био сам 

згранут њиховим лошим проценама и површношћу. Па то је крајња 

наивност, откуд таква негативна селекција официра?.  

 

Сад ми је донекле разумљивији осећај супериорности Босанца 

водника  стажисте из Рибнице, па он увиђа исто ово што и ја, схвата 

наивност, незнање и недораслост наших официра. 

 

Ипак има подоста и оних  моралних и квалификованих официра, али 

су застрашени, не смеју да критикују негативне појаве. Како и не би 

били застрашени, па и сам сам видео како су прошли официри из 

''инфаркташке собе'' који су усудили да критикују? Они су прогањани 

и унесрећени, то показују да сви виде, да њиховим примером 

застраше, да нико не сме да критикује?.  

 

Шта чинити? 

 

Закључујем да је војска захваћена вирусом политичке параноје и 

неоправданих сумњичења поштених војника и официра. Безакоње сам  

увиђао повремено и раније око себе и ван војске, али нисам директно 

сам тако нешто доживљавао .Сада ми се то десило, сит гладног не 

разуме, тек када се теби нешто деси,  када сам то осетиш на својој 

кожи, онда ћеш то схватити. 

 

Али ово треба да се деси многима, па да се  освесте? 
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Тачно, али сам видео оне који су као и ја трпели дискриминацију у 

војсци, одоше кућама сретни, све позаборављаше. Као да ништа није 

било. 

 

Уместо да запамте, и да се одупру. 

 

Задатак интелектуалца је да то не заборави, да обзнани, да буде 

свестан, да разуме. Нажалост, скоро нико од мојих сапатника у војсци 

није ни схватао шта се са њим дешавало, са некима сам разговарао о 

томе. Смејали би се пресретни што иду кући, певају и веселе се док 

одлазе, ама као да баш ништа није ни било?. Опседнут сам 

размишљањима, па многи од њих и не схватају, не знају шта се са 

њима дешавало?. Како ће се онда ова скривена репресија препознати 

када саме жртве то не увиђају?. Једноме војнику сам на то указао, он 

се скоро обрецну на мене:'' Параноја, није ми било ништа, буди 

Храшћанин, опрости им''. 

 

Превара  је опасна. Невиност без заштите, пир лоших процена. 

  

Како се онда борити када саме жртве не схватају шта се са њима 

дешава?.  

  

Сада када сам доживео све ово на својој кожи, почех да се присећам 

прича сродника, познаника, њихових жалби да су били прогањани?. У 

шта нисам нарочито веровао, нарочито последњих година, веровао 

сам да је тога било одмах после Другог светског рата,  мислио сам да 

је тога сада  много мање.  

 

Сада почех да преиспитујем моје ставове по овом питању?. Они су 

ипак били у праву, незаконитих поступака и политичких прогона има 

и дан данас, закључих.  

  

Ово што се мени дешавало скоро годину дана у Краљеву није била 

званична казна. Не, ја сам званично био на служби војног рока у ЈНА. 

Али сам, трпео прогоне без оптужнице, без званичне пресуде. Сада 

има много мање него  раније  осуда на затворску казну по политичкој 

основи, скоро да последњих година нисам ни чуо за тако нешто. 

Доживљавајући све ово што описујем, препознах за ову годину дана 

да постоје казне без затвора, да има шиканирања, знам још неке 

војнике којима се слично десило као и мени.  Па сиротог Нишлију 

осудише због безазлене политичке критике на временску казну 
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затвора, а то увили у прекршај војне  дисцплине? А оне који су 

основали тајну завереничку групу нису ни оптужили? 

 

Па ја сам овде био годину дана на врсти робије, званично сам био на 

служењу војног рока, а незванично сам био годину дана жртва 

свакојаких незаконитих поступака, а враћам се кући као да није било 

ништа.  

 

Погледах Војничку књижицу, у њој пише:” Примеран војник у сваком 

погледу, одлично владање''.  

 

Зар је могуће да то пише?. Како је могуће такво лицемерје? То је 

обмана, превара, шта су ми све чинили, а овамо написали да сам 

примеран војник. Желе да укрију своја зла дела према мени?. Каква 

подмуклост! Да ја не претерујем? Не, дуготрајно лишавање сна руши 

здравље, а ја сам био више месеци на перманетној ноћној стражи, 

противно Закону о војној служби. 

 

Зашто су ми то чинили? 

 

Можда да тако утерају страх и покорност?. Али то је претерано, руше 

виталност, здравље, сакате  личност?. Уместо да излазим из војске 

ојачан духовно и физички, враћам се кући изнурен органски, крајње 

натегнутих нерава, претворен у незадовољника и бунтовника. 

 

Можда се не ради о злој намери, можда војне власти овако чинећи 

желе да челиче војнике будуће бранитеље отаџбине? Уколико је то 

посреди, онда чине супротно. Јер тако сакате органско и душевно 

здравље војника. Овде се праве велики пропусти.  

 

Зашто? Да ли је на делу недораслост? 

 

Можда они намерно сакате младе личност, праве им болне ожиљке на 

души, да их тако касније држе у покорности?   

 

Можда су ми намерно казали за карактеристику из генералштаба ЈНА 

у Београду да ме  претворе у незадовољника или бунтовника?  

 

А зашто би им ја требао као бунтовник?   

 

Воде се мутне игре, повремено бих се истински забринуо за 

будућност. Али, резонујем да ту ништа не могу учинити, најбоље је да 
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се окрећем будућности, да храбро гледам у оно што долази, да сва ова 

болна искуства заборавим. Вероватно ће будућност бити лепша? 

  

Чини ми се да поредак интензивира сумњичења и репресију? Зашто је 

прикрива? Да би тако прикрио своју тиранску природу, лажно се 

представљао у свету као модел демократије,  пре свега код 

Несврстаних,.  

 

Нејасна је свеприсутнија параноја? Зар тиме не уносу неред и 

пометњу у земљи? 

 

Тргнух се, па ја постајем параноичан, изађоше ми пред очи старији 

сродници који су се жалили на прогоне, или говорили презриво:” 

Комуњаре”. Изгледали су ми као немоћни, занесењаци?. Зар и ја да 

будем такав бедник, слабић?. Па то је понижавајуће.  

 

Ја то не могу бити, шта би на то казала Пакиза? 

  

Али зашто мени то чине, па ја нисам никакав непријатељ? Да су ми 

понудили, постао бих члан Партије?. У најмању руку, да су ми казали 

у чему је моја грешка, шта ја то чиним што се њима не свиђа, ја бих то 

одмах исправио? 

 

Овде се дешавају нејасне и чудне ствари?. Људе непотребно киње. 

  

Да ли ћу ја ипак после свега овога кренути путем политичког 

бунтовника? Имам право да то будем, али шта могу учинити? То би 

био незахвалан и стерилан посао исправљања ''кривих Дрина''? Али у 

исто време у мени расте оправдан гнев према неправдама и огорчење 

незаконитим поступцима у ЈНА. 

 

Зар је могуће да је ово друштво такво?  Свако сазнање произилази из 

сумње, а завршава се у веровању, тако мисли Марло. 

  

Ипак сам био склон на крају, да то све заборавим, и да све то видим 

као једну мучну, пролазну епизоду у животу. Једноставно, десило се, 

биће боље у будућности, ово ми је поука да размишљам и пазим на 

своје будуће понашање. Да не изазовем неке нове сличне поступке 

власти  према мени.  

 

Ипак сумња остаје. Нешто у овој земљи није у реду?. 
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Долазим на железничку станицу у Краљеву, као да лебдим, не могу да 

верујем да улазим у воз, стављам војнички кофер на место за пртљаг, 

одлазим у вагон бифе, воз јури, пејзажи муњевито промичу, пролећу 

драге слике Србије коју знам. Путовање је као сан, као екстаза, нисам 

такорећи ни трепнуо, воз је јурио кроз Топчидер,  кроз драга 

предграђа Београда, баш тамо где смо Пакиза и ја често  били заједно. 

Упркос среће осећам благ умор, годину дана недовољног сна, 

погледах се у огледалу, видех теме, мало се проредила коса. Звоне ми 

речи љубоморног капетана МП васпитања Н…:” Румени, треба тебе 

стално на ноћну стражу,  да  будеш блед”. Шта њему смета моја 

румена свежа боја, моја бујна коса? Наводно због политичког 

неповерења, а на делу је вулгарна  љубомора.  

 

Тешко ли се нама, ко нам кроји капу, они су истинске психопате. 

  

Знао сам да ће то проћи врло брзо, само да се испавам неколико дана. 

Вратиће ми се румена и свежа боја лица.  

 

Открио сам једну врло значајну личну особину: ја сам непоправљиви 

оптимиста, никад не клонем, ни  у најтежим моментима. Када је све 

црно и изгледа безнадежно, упињем се да кроз тмурне облаке тражим 

зраке сунца, и нађем их увек, сунце увек засија и одагна таму. 

 

Октобар 1964. године. Летње олимпијске игре у Токију. 

 

Трка између САД и СССР-а се наставља и на пољу спорта, САД су на 

Летњим олимпијским играма у Токију постигле нешто боље резултате 

од СССР-а.  Југославија је освојила пет медаља: две златне ( 

гимнастичар Мирослав Церар и рвач Бранислав Симић-кога лично 

познајем, напомена аутора), једну сребрену (ватерполо), и две 

бронзане ( Мирослав Церар, и рвач Бранислав 

Мартиновић-кога такође лично познајем, напомена 

аутора).  

 

Кина је обавила прву атомску пробу. У Совјетском 

Савезу се дешава значајна промена, смењују 

Хрушчева, кажу да се наводно није довољно 

репрезентативно понашао скидајући увређен 

демонстративно ципелу у ОУН. На његово место 

долазе Брежњев и Косигин. 
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24 октобар 1964 године. Састанак са Пакизом испред зграде 

Српске академије наука у Кнез Михајловој, у 18 часова.  

  

Из даљине журећи штрафтом да будем тачан, видим испред зграде 

САНУ, више је назирем, њену издужену фигуру, она увек делује као 

нека повисока и витка светло смеђа девојка, некако се шћућурила, на 

свој необични, босански, начин, знам такве су девојке у Братунцу, 

некако се постидила, исто онако као приликом нашег првог састанка. 

Али јој та постиђеност никако не даје неки обеспомоћен изглед, него 

врло необичан снажан шарм младе девојке пуне неизмерне енергије 

нежности и пријатељства. 

 

Она је врло узбуђена, у њеном ставу из даљине видим огромно 

ишчекивање да се појавим, зачас смо се нашли у кратком загрљају, 

више нежном додиру, али који наговештава орканске висове дуго 

очекиване љубави, окретосмо се Кнез Михајловом ка Калемегдану. 

Немамо обичај да испољавамо нежности на јавним местима уз увид 

других. Гледали смо се више интуицијом, него ли свешћу. Скоро да 

ћутимо, али се у нашим мислима води тихи немушти разговор, који 

препознајемо из сјаја очију, покрета црта лица, гестова, који ће рећи 

више него ли безброј најнежнијих речи.  

 

Очи јој сјакте, радост избија из сваког њеног покрета, опет долазе 

најсретнији дани, бескрајни и необични, нестварни. Пита ме кратко, 

као да смо јуче били заједно:” Како је било у војсци?”.”Добро”, кажем 

кратко, не желим да јој причам о томе. Само што уђосмо у замрачену 

алеју на Калемегдану, имао сам прилику да увидим да  наша 

међусобна привлачност није ни најмање изгубила у интензитету, 

напротив слатко узбуђење због дуго очекиваног сусрета после годину 

дана раздвојености, је сада било још јаче, више него ли икада раније.  

 

Како сам уопште могао да посумњам у њу? Не може бити ни говора 

да су ми то у војсци чинили њени? Војска је сада прошлост, склон сам 

да све то заборавим. Да ја ипак нисам сувише осетљив? Можда сам 

све то узимао сувише к'срцу? Нигде нема праве правде. Ипак, не ради 

се ту о правди или неправди, мени је перманентан вишемесечни 

ноћни рад пореметио ритам спавања, изнурио ме, из војске се не 

враћам очеличен органски и  духовно, како то стоји у Закону о војсци, 

него помало уморан и у зебњи.? А видео сам привилеговане војнике 

који нису били ни дан на стражи. Дакле, не ради се ни о каквој мојој 

уобразиљи.  
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Али што је било, било је, то је прошло, то не могу исправити,  живот 

је сада преда мном, препуи узбуђења и нових изазова, заборављам 

војску колико могу, окрећем се будућности. Важно је да таквих 

неприлика не буде у будућем животу. 

 

Ја сам се испавао прошле ноћи, сада сам пред Пакизом опет пун 

енергије, исто као и раније,  уопште се не примећује да се нисмо 

видели скоро годину дана, као да смо јуче били заједно. Једноставно, 

година дана је пролетела као неколико дана, скоро 365 дана није 

нимало оштетило наша осећања. Напротив! 

 

Скровита  клупа на Калемегдану, то је оно што нам највише треба, да 

будемо сами. Она се нимало није променила, наша осећања су 

нетакнута, напротив чаролија заљубљености тежи још већој  екстази, 

опијености висинама где царује нека нова досада непозната светлост. 

  

Све је сада почело испочетка, још много узбудљивије него ли раније, 

још садржајније.  

 

'' Одмах сутра иди и пријави се на Биро рада, добићеш одмах 

запослење'', рече као да је сигурна да ће тако бити. Исто су ми 

предложили  моји родитељи. А она је при крају студија, вредно учи, 

редовно полаже испите са високим оценама. Њене амбиције бујају, 

жели да буде врсни архитекта, да пројектује и гради, да добија 

признања и похвале. 

  

Никада је нисам упитао зашто ме није посетила ни једном у војсци, 

обоје смо прећутно знали да је тако морало бити. Никад није било 

никаквог разговора о томе шта смо радили годину дана, док смо били 

раздвојени, с' ким смо се дружили, нити ми је она то спомињала, 

никада међу нама није било било каквих питања о верности, шта је и 

ко чинио пре нашег познанстсва, о ранијим везама, за време док 

нисмо били заједно. 

 

Никада није било бенављења, да ме у шали пита са ким сам био, да ли 

сам био заљубљен у неку другу девојку. Ја је нисам питао шта је 

радила целу годину дана, чиме је испуњавала своје слободио време, 

можда сам у подсвести понекад био у неизвесности о њој, о њеној 

вулканској женствености навиклој на нежности мушкараца. Она ми је 

сама казала да је проводила време у спремању испита, цео њен живот 

су били кућа, факултет и учење.  
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Сада када сам је видео, апсолутно ми је неприхватљива помисао да је 

водник н стажиста Б.В могао бити њен сродник. Вероватно је он био 

неки опсенар, самоуверен и осион  манипулант, тако му се хтело да се 

прави важан, да ме сикира? Да ли да Пакизи испричам за неприликле 

у ЈНА? Не, никако, она то не би  могла схватити, такве приче би могле 

пореметити наше дружење?. Све сам убеђенији да њени немају 

никакве везе са свим оним што ми се догађало у војсци? 

 

Али је непобитна чињеница да су према мени почињене злоупотребе. 

Да ја не претерујем, или не уображавам, доказ је да је из 

Генералштаба ЈНА из Београда стигла писана карактеристика, са 

захтевом за преваспитавање. Да ли је за тај досије о оцу '' четнику'' 

знао њен течо? Да се није уплашио за будућност своје рођаке? 

 

  

28 октобар  1964 године. Крсман се оженио Миленом Мићић, са 

Ушћа. 

  

Данас нам је био у посети Драгољуб. “Приженио се Крсман, Миленом 

Мирковом са Ушћа, јаштаће, лакше ће му бити, Ружа отишла у 

Зворник”,  одмахну руком. 

 

Милена је удовица, њен син Милан је лети наш нераздвојни друг са 

Дрине.   

  

29 октобар 1964 године. Зоран Беатовић, син покојног Ранка 

Беатовића. 

  

Покојни Ранко Беатовић, брат баке Саве је убијен маљем на Светог 

Саву јануара 1942 године у Јасеновцу, исти дан је на исти  начин 

изгубио живот и ујко Вељо, брат наше мајке ( том I). Иза ујке Ранка су  

остали његова удовица и син Зоран, који  живи са мајком која се 

преудала, са њима је Зоранова полусестра, све троје живе у Високом 

код Сарајева. 

  

Зоран нам је данас дошао у посету заједно са његовом полусестром. 

Зоран је врло плав и отресит, његова сестра је привлачна девојка, 

црнка. Занимљиво, Беатовићи су листом плави?  

 

Они наши сродници из Босне имају неки другачији менталитет, у 

њима препознајем неку другу типологију, осећа се утицај 

Аустроугарске, Европе, неки другачији флуид, или шлиф. Смиренији 
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су и одмеренији. Личе ми на неке аутроугарске финансе, царинике, 

државне службенике?. Запазио сам досада такве психологије и у 

Војводини, нарочито у Славонији, Крајини, у Хрватској, а да не 

говорим о Словенији. То сам запазио и код појединих Србијанаца из 

околине Љубовије, када би се одселили да живе у Братунцу, после 

година боравка тамо попримили би неке сличне особине, изменили се. 

  

15 новембар 1964 године. Новинар Дракче Радивојевић се оженио 

рођаком Бубом Беатовић. 

  

Дракчета сам упознао у Студентском интернационалном кампу у 

Дубровнику. Он је новинар, прилично је старији од мене, црномањаст 

је и дежмекаст.  Зближила нас је наша радозналост за феномен 

страних туриста на Јадрану: не само какве последице услед тога 

настају  за нашу  економију, него и како се то одражава на стање духа 

наших младића и девојака?. Нормално да новинаре интересују 

социолошке и  економске теме. О политици нисмо никад разговарали. 

  

Сазнање да је се Дракче оженио рођаком Бубом, ћерком маминог 

ујака Ђорђа Беатовића и ујне Ивке, је радосна вест. Сретох Дракчета и 

Бубу у Београду на  Теразијама, он и ја се загрлисмо радосни, сада 

смо постали рођаци. 

  

Мира Беатовић, висока витка девојка, њено лице и разумне очи одају 

интелектуалку, је Бубина сестра. Данас ми је показала продавницу 

намештаја љубљанске фирме код Пионирског парка, где је сада тамо 

запослен ујко Ђорђо. ”Раније је радио за предузеће Дрина из Фоче”. 

Словеначка продавница  сва сјакти у неону. 

 

Београд, 1.12.1964. г. .МИНИСТАРСТВУ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ  

  

        На служби војне обавезе у ЈНА сам боравио од 29.11.1963. до 

10.10.1964. године у Краљеву. Потичем из патриотске српске 

породице, за време Другог светског рата усташе су убиле двадесетак   

блиских сродника моје мајке, а неколико сродника је изгубило животе 

за време Првог светског рата на Солунском фронту, или пак од стране 

Аустроугара. Моји преци су одувек били познати као борци за 

слободу српског народа. Али су увек поштовали права других народа 

и вера.  

 

Ово предочавам да бих вас обавестио да сам за време служења војног 

рока у Краљеву био изложен дискриминацији и прогонима са 
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образложењем да сам „српски националиста“ „верник“, либералног 

схватања“ „западњак“ и слично. Овакве оптужбе су нетачне.  

 

Прогони су се састојали у дисциплинским кажњавањима без повода 

са моје стране, осудама на боравак у затвору касарне, присиљавањима 

да обављам најтеже и понижавајуће радове, дискриминаторским 

поступцима у свакодневном животу у касарни, после обављања обуке 

од три и по месеца у Рибници у Краљеву сам пребачен на Аеродром 

Краљево где сам врло често  био на ноћној стражи противно Закону о 

војној обавези, а преко дана сам морао да обављам уморан и 

неиспаван тешке физичке послове. Официри морално-политичког 

васпитања и војне безбедности су ме често испитивали и вршили 

притиске нада мном оптужујући ме да мрзим Албанце и Муслимане, 

што је најобичнија измишљотина. Они су против мене систематски 

подстицали војнике Албанце, који су ме по неколико њих тукли а 

мени је била ускраћена заштита. Био сам осуђиван без основа на казну 

затвора од неколико дана у касарни. Дошло је до поремећаја здравља 

која су се огледала у појави несанице, замору, нервној напетости, 

астенији, а војна медицинска служба је одбила да ми пружи адекватну 

медицинску заштиту. 

         Одговорни за овакве репресивне мере према мени за које нисам 

дао повода и не постоји правни основ су капетани …….. као и 

командир гарнизона ……….. Они су ми казали да је дошло упутство 

из Београда (Генералштаб, Немањина улица). Захтевам од вас да се 

спроведе истрага и установи зашто сам био прогањан за време 

служења војне обавезе и ко је дао за то наредбу, да кривци буду 

кажњени, да ми се омогући медицинска нега јер ми је здравље од тада 

уздрмано, пре тога сам био потпуно здрав и бавио се спортом. 

  

У нади да ћу добити ваш одговор. 

  

У Београду, 01.12.1964. г.Томислав Крсмановић економиста 

Карађорђева 50, Београд 

 

1 децембар 1964-1 септембар 1965 године. Радим у предузећу 

СЕМЕ, Експорт-Импорт. 

  

Пријавио сам се 20 новембра  Бироу за запошљавање.  

 

Враћајући се данас на улазу у стан, мама хоће да ми каже нешто 

важно:'' Звали из Бироа, да се јавиш ОДМАХ у предузеће Семе, 

Експорт-Импорт, Адмирала Гепрата број 10, нуде ти запослење''.  
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Зар тако брзо? То је пријатно изненађење. Као да је нека невидљиива 

рука све подмазала, одмах ми нуде посао. Родитељи су се обрадовали, 

као да су огрејани дуго очекиваном светлошћу благонаклоности 

данашњице, која стиже са неке далеке звезде. 

  

Тата као да се нечега нагло досети радосно узвикну ударајући се 

енергично руком по колену:” Па тамо ради мој колега Чанчаревић, он 

је комерцијални директор, он је отуда од Мокре Горе. Обавезно му се 

јави  када тамо дођеш.” 

  

Отац и ја кретосмо брзо до зграде предузећа ''Семе'' у суседној улици 

Адмирала Гепрата бр.10, он се задихао, побледе и умори се. Гледа 

озарено у мене, даје му снагу мој полет. Његов стари пријатељ и 

колега Чанчаревић шири руке и грли се са оцем,  радостан је, он је 

висок и кошчат црномањаст човек, али већ оседео, међу њима се 

осећа велика блискост, само трепери поверење и пријатељство. 

Осећам се подржаван и охрабриван јер ме је директор Чанчаревић од 

почетка сусрета посматрао са нескривеним симпатијама.  

 

Ваљда ће почети сада најзад према мени да се односе како 

треба?.Растужују ме вршњаци мога оца, делују такорећи на искрају?. 

Татин пријатељ рече да ме примају на радно место ”референт за план 

и анализу”. ”Само ти крени, труди се, ради, све ће касније да 

узнапредује, дођи сутра на посао, све ћу ти објаснити”, посаветова ме 

он.   

 

''Растеже када говори'', рекох тати. '' Он је од Мокре Горе'', драги су и 

оцу и мени, људи из тих наших западних крајева. 

 

Прерачунавам се, плата је солидна. Нема више беспарице и улазака у 

биоскоп без карте. 

  

У кући завлада дискретна радост. Један син је отишао ван земље, свој 

је човек, сада се осамостаљује и други. Биће свима лакше.  

 

Запослење ми враћа дубоко пољуљано поверење у ово друштво. 

Склон сам да све оно лоше што ми се дешавало у војсци  

дефинитивно и заувек заборавим. Сада када сам добио посао који ми 

се свиђа, сам склон да преиспитујем моја болна искуства из службе 

војног рока ЈНА, да их видим на другачији начин, помишљам да све 

то заборавим?. 
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Пакиза је била посебно радосна, моје запослење је за њу врло 

значајно, гледала  ме је сада са новим поверењем и уважавањем. 

 

А ја откривам у њој сваки дан, све новије и новије изразе умиљатости 

и женствености. 

  

У пространој канцеларији високог плафона предузећа СЕМЕ сам са 

неколико службеника и службеница, то су махом средовечне особе. 

Сви су они према мени предусретљиви и љубазни.  

 

Задаци мога радног места се своде на књиговодствене прорачуне 

трошкова, дохотка, на прављење статистика, слажем се да то треба 

радити, и то чиним савесно. Али план и анализу видим много шире, 

као нешто што није само сувопарно књиговодство, него пре свега 

креативно, треба да се бави   унапређењем пословања предузећа, 

ширењем асортимана услуга и производа, повећањем ефикасности 

пословања, да предлаже иновације, да унапреди организацију?.Управо 

сам прочитао да то и пише у систематизацији и у опису задатака мога 

радног места. 

 

Овакав опис задатака мога радног места је за мене врло значајан, јер 

ми даје широке могућности за испољавање моје личне иницијативе.  

 

Али да ли ће ме руководиоци ограничавати само на стриктне задатке 

плана и анализе?. Уколико би се то десило, то би било спутавање 

мојих креативних потенцијала и амбиција?.Јер ја не желим да будем 

обичан службеник утонуо у монотоне књиговодствене прорачуне 

трошкова и дохотка, мој циљ је превасходно да унапредим пословање 

''Семена'', да се предузеће снажније развије, да доживи експанзију. 

Осећам снагу и самопоуздање, као да ме охрабрује унутрашњи глас 

који ми каже: Ти то можеш!  

 

Удубио бих се у пословна акта пажљиво проучивши организациону 

шему и показатеље пословања, унапред видим будуће правце мојих 

акција на развоју овога предузећа. А могућности побољшања које сам 

открио су бројне и значајне.  

 

Као да добих крила. 

 

Одлучих да упознам Пакизу са мојим плановима. Она ми каже да 

будем опрезан, да се случајно некоме не замерим, јер моји иновативни 
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пројекти подразумевају мењање вишегодишњих навика запослених, 

то ће наилазити на њихове отпоре?. 

 

 '' Не можеш одједном направити од ''Семена'' велико предузеће '', 

каже она. '' Учлани се у Партију'', посаветова ме искрено, ''  тако ћеш 

много лакше остварити своје амбиције''. 

 

Радознао сам шта ће рећи родитељи о Пакизином предлогу да се 

упишем у Партију?.  

 

Обоје, после краћег размишљања рекоше сложно:'' Учлани се, боље 

ћеш  просперирати''. 

 

Не могу никако да одбацим план за Белгију, али сада не могу никако 

да видим евентуалан одлазак у Белгију без Пакизе.  

 

Колебам се, да ли да се вежем за ''Семе'' и Београд, или да идем код 

брата у Брисел?  Да ли ће Пакиза поћи самном? 

 

Повремено се јави зла слутња, она стара потмула зебња која ме прати 

као она злослутна дама Баба Рога, да опет нешто не почне лоше?. Ако 

се то почне да понавља као раније, напустићу ''Семе'' и отићи што пре 

у Брисел код брата, оваквим планом успевам да победим зебњу и 

песимизам, постадох још борбенији и уверенији у своју победу. 

 

Моја жеља да одем у Брисел је врло јака, дубинска, она тиња у мени, 

нагони ме да стално размишљам о Белгији, о блиставој каријери коју 

могу тамо остварити, уместо ове сиве колотечине у Београду? 

 

Пакизи никад нисам ни реч проговорио о тешкоћама у војсци, о 

татиној наводној четничкој карактеристици, знам да она не воли 

политичке разговоре. Поготову, не оне који на било који начин 

стављају под критику званични поредак. Вероватно ме не би 

разумела, она за такве негативне појаве  у друштву не зна, можда би 

била склона да помисли да ја умишљам, или да сам преосетљив, а то 

би могло оборити мој престиж у њеним очима? А она је склона да ме 

види као блиставо биће без иједне мане?.Можда, ако јој будем причао 

о проблемима у војсци, би ме могла видети као некаквог јадника, 

сажалила би се нада мном, не бих више био у њеним очима снажан 

заводљив младић, каквим ме она види, него бих испао неки 

преплашени млакоња и шоња?  
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Радне, за мене прозаичне задатке отаљавам, радим савесно, али мене 

привлачи да унапредим цело предузеће?. Да ли сам ја неприземљен, 

или нескроман? Као да у ''Семену'' нема стручних и способних људи, 

као да они то не знају, запитам се понекада?.Нажалост, ја сам увидео 

зачуђен да нико сем мене нема такав иновативан приступ пословању 

фирме. Повремено сам се запиткивао, зашто само ја то видим?  Да ли 

сам ја заиста тако мудар и стручан, стручнији од других?  Или је 

нешто друго у питању?  

 

Да ли је у питању једноставно, рутина тих људи, њихове деценијске 

бирократске навике, отаљавања радних задатака и бирократски 

приступ пословности? Или су једноставно незаинтересовани да се 

потруде, зашто би то чинили када има  је плата увек иста,  чини ми се 

да је највише посреди то што немају мотива, нису довољно 

стимулисани?  

 

Запазио сам да постоје две врсте запслених у ''Семену''. Они који 

сачињавају руководећи кадар су врло амбициозни и пуни елана, а они 

остали су опуштени, раде коректно своје задатке,  али без жара, чини 

ми се да се не претржу од рада, него тек толико да добију плату.  

 

Осетио сам немушту поделу на чланове Партије и на непартијце, ови 

први су били више уважавани и полетнији. Скоро сви руководиоци су 

били чланови Партије, али татин пријатељ Чанчаревић, комерцијални 

директор, то није био. 

 

Чим бих завршио обавезне свакодневне књиговодствене задатке, 

изналазио бих слободног времена и прилика да проучавам шта ради 

''Семе'', које су његове организационе јединице, какав је асортиман 

производа и услуга, структура прихода, зараде?.Читам поново књигу 

професора Куколече ”Економика и организација пословања” тражећи 

одговоре на моје дилеме, сазнајем за научне дисциплине маркетинг и 

пропаганду, сетих се библиотеке Америчке читаонице, тамо сам 

видео књиге које се управо баве тиме КАКО УНАПРЕДИТИ 

ПОСЛОВАЊЕ? 

 

Нестрпљив сам да почнем да примењујем нова сазнања у ''Семену''. 

 

Теорија ИМИЏА ( Brand image)  што сам сазнао из брошуре у 

Америчкој читаоници ми изгледа неприменљива у ''Семену'', јер има 

далеко више приоритета које прво треба поправити. 
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Како да овде применим маркетинг и менаџмент ? Па ово су 

дисциплине које су у повоју и у западном свету, поготову код нас.  

 

''Семе'' има три продавнице семене робе у Београду, највећа је у 

Балканској улици, на одличном је месту. Анализирам њено 

пословање: продаја по квадратном метру је мала, има неадекватан 

асортиман, излог је прашњав, скоро и да нема пропаганде, нема 

проспекта, имам замерке на политику цена, кредитну политику, радно 

време, обученост и љубазност особља, нестимулативно награђивање. 

Семе има у Београду још две продавнице, она у Каменичкој улици је 

мала, исте замерке имам и за продавницу код Каленића пијаце.  

 

Обилазио бих ове продавнице када завршим досадне стерилне 

књиговодствене анализе. Јавио бих се пословођи, он би ме погледао 

знатижељно. Долазим до закључка да има кооперативних пословођа, 

али неки су били сумњичави, или џангризави. Распитивали су се, 

један је сазнао да ја то радим самоиницијативно, пиљио је у мене 

подозриво?.  

 

Тешко је мењати људе и њихове деценијске устаљене навике, имају 

мале плате, не раде по учинку, што да се претржу од нових додатних 

задатака?. А ја сам полетан јер сам млад, они то нису, желим да се 

докажем, код њих нема тих мотива. Трудим се да их разумем, долазим 

до новог сазнања: пословање, па то је рад са људима, треба знати 

психологију, треба их разумети?  

 

Нарочито је значајна за мене словеначка продавница СЕМЕНАРНА у 

строгом центру Београда у Призренској улици преко пута 

Хотела”Балкан”, у свему је далеко  испред наших продавница. Па 

Словенија, тамо је близу Запад, зачас скокну колима до Италије и 

Аустрије, покупе иновације, и то примене код себе, отуда су они 

пословнији, оријентишу се више на  менаџмент, и маркетинг.  

 

Улазим у продавницу Сменарне као купац који тражи робу, а из 

прикрајка снимам, анализирам простор, рафове, асортиман, цене, 

излог, понашање продаваца, сазнајем њихово радно време.  

 

Одмах се вратих у канцеларију, средих и проучих прикупљене 

податке. Поредим са нашим продавницама. Они су у свему бољи. 

Сазнајем да ''Семенарна'' отвара нове продавнице широм Србије.  
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И треба, немам ништа против, али зашто да и ''Семе'' нема модерне 

продавнице, зашто ''Семе'' не отвара нове продајне пунктове широм 

Србије? Зашто да се не шири на Босну, Хрватску, Словенију? 

 

Ми треба да отворимо више продавница у Србији и Војводини, долазе 

људи из унутрашњости у Београд, крпају се по возовима и 

аутобусима, уместо да близу њих отворимо наше продајне пунктове? 

Чанчаревић јавно рече пред службницима у мојој канцеларији:''  Томо 

је потпуно у праву.'' Други директори су ћутали. 

 

Запрепастих се када сам сазнао,  да није обављена никад , од било 

кога, било аква компаративна анализа наших продавница и 

продавница ''Семенарне'' из Љубљане. 

  

Новине пишу на велико о економској реформи. Она заговара 

ефикасније привређивање, оријентацију на тржиште. То је за мене 

додатна значајна стимулација. 

 

Уједно се наговештава либерализација путовања Југословена ван 

земље.  

  

Ојужило још више, закључујем. 

  

Дакле, предлажио сам руководиоцима конкретне мере за унапређење 

пословања наших продавница у Београду, указујући да постоје 

значајне  унутрашње резерве, неостварени потенцијали, нарочито 

истичем да треба да анализирамо продавницу ''Семенарне'', да 

модернизујемо наше продавнице по угледу на ову продавницу, те да 

ће онда порасти значајно промет и доходак. Нарочито предлажем да 

се отварају наше нове продавнице широм земље, јер тамо недостају, 

тако ћемо  остварити значајне зараде? Предлажем да наши 

службеници из Извоза-Увоза када путују у Аустрију или Трст, тамо 

сниме сличне продавнице. Сазнао сам да службеници из извозног 

одељења путују ван  земље, али да никад никоме од њих није пало ни 

на крај памети да се тиме позабави. 

 

Проучавајући ове аспекте пословања ''Семена'', често сам размишљао 

младалачки усхићен, колико је економска наука слабо узнапредовала, 

па ја нигде не видех да овако неко анализира пословање предузећа као 

ја?. Чини ми се да ја откривам нове законитости? Да ли негде има 

неки уџбеник где се може јасно видети како се анализирају тржиште, 
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пословање, организација, како унапредити ''Семе''? Изгледа да тога 

нема? 

 

Тек после неколико месеци проучавања уџбеника Економског 

факултета и књига које сам позајмљивао у Америчкој читаоници у 

Кнез Михајловој улици, сазнао сам за програм и садржину 

дисциплина које се зову маркетинг, истраживање тржишта, 

пропаганда, менаџмент. Сам се запитах, колико  сам био неупућен, па 

ја сам све то сазнавао по први пут  из личног искуства? А то се све зна 

од много раније, јасно пише у уџбеницима. Читајући временом 

стручне књиге узбуђен сам увидео,  да то што сам ја замишљао да је 

непознато,  што сам умишљао да сам открио, није ништа ново, то се 

све  зна, па  ја уствари долазим до тих сазнања својим личним трудом 

и искуствима, уместо да то сазнам из књига, па то је се све 

искристалисало кроз векове људске цивилизације?.  

 

Па зашто да губим много времена, боље је да то сазнам из уџбеника 

маркетинга и менаџмента?. А да онда применим у пракси. Уместо да 

до тих познатих сазнања написаних јасно у књигама, долазим кроз 

мукотрпни лични трду? Уствари, ја почињем да схватам суштину: 

ОБРАЗОВАЊЕ!. 

 

На мом канцеларијском столу стоје поређани уџбеиици на нашем и на 

енглеском језику. Размишљам све више о путевима и методама како 

да се унапреди пословање и организација и тржишни наступ 

''Семена''?. Откривам по мени фасцинантне могућности. Испада да 

сам ја нека врста проналазача, да откривам скривене могућности 

побољшања.  

  

Задовољан сам, охрабрује ме директор Чанчаревић, потпуно се слаже  

са мојим виђењима:” Само знај, овде ти је устајала колотечина”, рече 

тужно. '' Води рачуна о директорима, да им не станеш на жуљ, не воле 

они да их било ко учи, поготову не приправник''. 

  

Анализирао сам рад наших стоваришта у Земуну и Макишу, 

асортиман наших производа, активности извоза-увоза, дајем предлог 

мера унапређења. 

  

Сви су ме осматрали са знатижељом, или са симпатијама, било је 

често неразумевање, установио сам да постоји јаз генерација. Неки 

нису били никако задовољни, гледали су ме сумњичаво и 

нерасположено испод ока.  
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Млади имају огромну енергију, жељу за доказивањем, амбиције, желе 

да све одмах буде боље. Старији су то давно истутњали, изморили се, 

све то позаборављали, не могу да разумеју младе.  

 

У ''Семену'' почињу да ме све више виде као неку врсту реформатора. 

Неки ме процењују као: стерилни ентузијаста, или чак и млади 

фантаста, други кажу –његови предлози су приземљени? Стичем 

неколико искрених подржавалаца. Али се према мени профилишу 

ставови појединих руководиоца ''Семена'', којима се то што ја чиним 

никако не свиђа.  

 

Деценијска учмалост ''Семена'' се заталасала, чак више од тога,  

духови су се узнемирили. 

 

Правник у предузећу је вршњак мог оца, сувоњав црномањаст човек, 

прави отац породице, брижан и разуман, пази на сваку реч коју 

изговори. Стекао сам у њему искреног пријатеља. Он ме је посматрао 

са великим симпатијама, али није схватао откуд мени такав 

реформаторски дух, он то чак доживљава као моју велику политичку 

храброст:'' Па ти устајеш против уврежених навика овога друштва, то 

су за њих капиталистичка начела која ти предлажеш, могу те 

прогласити да хоћеш да рехабилитујеш капитализам у Југославији?'' 

Посматрао ме је проницљиво, врло је мудар и лукав:'' Сада се у земљи 

уводи економска реформа, води се борба мишљења и струја, можда то 

иде теби на руку?''.  

 

Назрех у његовим лукавим очима помисао, да ме можда неко врло 

моћан штити, или потајно подржава у тој борби новог, модерног, и 

старог окошталог? 

 

'' Буди опрезан са конкурентским фирмама из братских република, 

могу те прогласити за српског националисту?''  

 

Жабокречина је усталасана. Неки руководиоци ме све отвореније 

гледају у пролазу стављајући ми њиховим намршетним погледима да 

су због нечега незадовољни. Осетио бих повремено дрхтаву зебњу. Да 

не чарам несмотрено у осињак?  

 

Старији колега Милија је из једног села ка Обреновцу, понесе једну 

мању вагу из канцеларија у камионет, ја узех од њега, тешка је за 

њега. Он се нагло сави, побледе. Умре изненада поред мене. 
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Читам књигу на енглеском о менаџменту, нађох израз “Млади вук”, 

назив у менаџменту за младе кадрове пуне снаге и полета. Можда су 

сурови, немилосрдни у својој младалачкој запенушаности 

амбиција?.Није ме обесхрабрило што сам помало тужан схватио да 

старије колеге не верују да ћу добити иоле подршку генералног 

директора и његових сарадника. Сваки дан у фирми просто лебди у 

ваздуху устајала брирократска окошталост, види се у изразима лица и 

поступцима руководиоца, као устајао ваздух притиска отпорност на 

промене, свугде паучина учмалости и, жабокречина, паучина 

осионости самоуправних директора прекрила канцеларије од плафоан 

до пода..  

 

Људи долазе на радно место само да отаљају своје радне задатке. 

Једноставно, имају мале плате, немају мотив.  

 

У мени би се повремено јављала несигурност, коју ипак успевам да 

енергично сузбијам? Откуд мени оваква самоувереност, па ја сам био 

лош ђак? Да, али пре тога најбољи ђак? ( том 1) Да ја нисам 

неприземљен, да ми нису диплома и пажња у ''Семену'' ударили у 

главу? Морам себи доказати да ја нисам фантаста, стерилни 

ентузијаста, него да могу снажно унапредити ово предузеће?. 

 

Дискутујући са кадровима упознавао сам их са мојим сазнањем да је у 

неким предузећима заведено награђивање према раду. '' А шта ако 

шеф продавнице заради више од директора?'', пита ме директор 

Чанчаревић.'' '' Треба подесити стимулације тако да добијају више они 

који боље раде, у зависности од успешности у остваривању радних  

задатака'', објашњавам.  

 

''Овде постоји страх од богаћења, раслојавања, тихе инфилтрације 

капитализма'', објашњава ми директор Чанчаревић. '' То што радиш је 

врло деликатно''. 

 

Своју изузетну мотивисаност доживљавам као младалачки полет, 

нагомилану енергију, жељу за доказивањем, као амбиције младог 

човека. Па ”млади вуци” су  пуни снаге и амбиција. Тачно, али они су 

корисни за друштво, вуку све напред, не само себе.  

 

Али овде не цене младе, иновацију и креативност.  

 

А ту је кључ  економске реформе. 
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Директор Чанчаревић ме опет охрабрује, али ми дискретно ставља до 

знања  да у ''Семену'' постоји група моћника, који желе да само они 

буду заслужни, а не други. Сагао главу, гледа преда се тмурно:” Има 

суревњивости, буди опрезан, неки почињу да ти раде о глави?”. Исто 

ми каже правник, вршњак оца и Чанчаревића, пун разума, гледа ме 

благонаклоно, али са дозом упозорења:” Са њима је врло тешко изаћи 

на крај, то је много сложеније, не могу да ти објашњавам?”.  

 

Не схватам, које су то снаге којима смета прогрес, коме смета зашто 

да се ''Семе'' модернизује и унапреди, шта им смета да имамо већи 

обим промета и доходка? 

 

Осећам се тек сада исти онакакав какав сам био до 1949 године, 

успешан, сви почињу да ме цене, и да ме уважавају. То је диван 

осећај. Осећам да се дешава брза промена мога идентитета, моје 

представе о себи. Постајем  онај стари. Не обесхрабрују ме они који 

ме све гласније оспоравају, почињу да ме упозоравају да се тога 

манем. Њихова суревњивост ме још више охрабри, ја вредим, ''за 

добрим коњем се диже прашина''. 

 

Не сматрам себе за уображеног, или сујетног, али истинске вредности 

ипак на крају победе, то је мој закључак. Морам до краја остварити 

мој пројекат. 

'' Срамота је хитнути се, а не досегнути се'',  каже народна мудрост. 

  

Дође по мене секретарица генералног директора, каже ми суво да се 

одмах јавим директору. ''Задовољан сам твојим радом и сарадњом, али 

засада се држи строго само оних најважнијих задатака из описа 

радног места, има времена за твоје реформаторске експерименте, 

засада ради само оно што ти се да као задатак'',  као да ми се 

суревњиво потсмехну.  

 

Изађох из његове канцеларије растужен. Постајем по први пут 

стварно забринут. Свестан сам да се не могу ограничити само на 

монотоне књиговодствене некреативне задатке, и да ћу из потаје 

наставити мере за унапређење ''Семена''. Али шта ако директор сазна, 

ако се наљути, ако ме казни? 

 

Коме то смета? Зашто? 
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Лежем касно, устајем прилично рано. Имам чврст сан, али повремено 

има благе несанице. То је очигледно последица ноћне страже у 

војсци. Доводи ме до беса сазнања да последњих година пре војске 

нисам имао оваквих повремених проблема са сном, сада их имам 

понекада због непримерених поступака војних власти према мени. 

 

Мене почињу неки партијски акивисти у ''Семену'' да провоцирају, 

пребацују ми у необавезним разговорима неки наводни западни 

приступ пословању. Чанчаревић није члан партије, али је ипак 

комерцијални директор, кажем му то, он ми саветује да се учланим у 

Партију:” Лакше ћеш се изборити за твоје идеје”. Али стално гледа 

тужно у неку тачку пред собом. Налазио бих у његовом тужном оку 

безнадежност, бесциљност мојих подухвата у фирми.  

 

Обраћао сам се секретару Партијске организације, средовечном 

бирократи типичног израза лица, желим да присуствујем њиховим 

састанцима. Родитељи ми такође кажу да постанем члан Партије, ако 

ми то омогућава боље напредовање?. Пакиза је била највише 

обрадована од свих када је чула  да идем на састанке Партијске 

организације.  

  

Установих убрзо да су састанци партијске ћелије сувопарне 

дискусије, као неко читање псалама у неком средњвековном 

језуитском манастиру, анализирали су мисли друга Кардеља, 

декламовали трактате о самоуправљању. Предлажем им да на дневни 

ред  ставимо и поједине животне теме: како унапредити ефикасност 

пословања?. То њих не интересује.  

 

Чему губити време на досадним састанцима, има толико изазова, 

време је драгоцено.  

 

Однос руководиоца ''Семена'' према мени се није изменио после мојих 

присуствовања партијским састанцима, што сам ја очекивао.  

 

Напротив, незинтересованост за моје предлоге се полако претварала у  

одбојност, са тенденцијом тихог бојкота. 

  

Временом, због недостатка интереса руководиоца ''Семена'', моја 

жеља да постанем члан Партије је временом спонтано усахла. 

  

Радио сам савесно задатке из описа радног места, претпостављени су 

били задовољни, али су ми сада моји директни шефови, по угледу на 
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директора, јасно казали да се строго  држим описа задатака радног 

места, прецизно су ми саопштили да само то радим и ништа друго.  

 

То је за мене било неприхватљиво. Наставих самоиницијативно  

поменуте пословне анализе, често ван радног времена код куће. 

  

Дођох један дан ујутро на посао, узрујах се, нема мога стола. Једна 

колегиница се намрштила, забринуто ми показа руком на мој сто у 

ходнику, видех документа и књиге набацани на гомилу. Нема ни 

столице. Одох код Шефа Службе, потом код директора. Директор 

каже да је заузет. Некако ми дадоше столицу. Сви запослени су ме 

цело време гледали чудно што седим у ходнику. Стидим се због тога, 

осећам се понижен. 

  

Ово схватам као сигнал да треба да напустим фирму.  

 

Међутим, комерцијални директор Чанчаревић ми пружа отворену  

снажну подршку, каже на скупу запослених да треба прихватити моје 

предлоге унапређења пословања продавница, и отварати нове ( 

Напомена аутора: по повратку из Белгије након шест година, 1971 

године, у ''Семену'' су ми рекли да је у међувремену отворено још 

петнаестак нових продавница, да су нешто касније ипак усвојили  мој  

предлог, да су многи казали да сам ја био у праву). 

 

У ''Семену'' се ствара се тиха тензија, настаје подела, једнн су за моје 

идеје, други их не одобравају. Генерални директор ме срете у 

ходнику, рече љутито:” Иди код брата у Белгију, ми сада имамо 

довољно економиста, ето ти”.  

 

Чух за мном шапат зловољног чикице, загриженог партијца:” Залаже 

се за западну економију, он је либерал, техноменаџер, следи пример 

Словеније, мани га се, тај  је потуљени српски националиста “. 

 

Дакле, исте тезе као и у Краљеву: да сам либерал, западњак и 

националиста. Испада да зато што желим да ''Семе'' послује боље, да 

сам либерал који се залаже за западни капиталистички тржишни 

модел? Сада у 'Семену'' испадох  српски националиста јер желим да 

београдско ''Семе'' буде боље од ''Семенарне'' из братске републике 

Словеније. Какве су то бесмислице, зар је могуће да тако многи 

политичари  резонују? Руља је поводљива. 

  

Размишљам да поднесем отказ, да идем за Белгију. 
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Јаз генерација, да то је по среди. Руководиоци Југославије се 

понашају ирационално. Желе да конзервирају у бесконачност 

бирократску окошталост, а отворили су границе, отворили су се 

широко западним утицајима?  Ово двоје не иде никако заједно, 

отвореност страним утицајима неминовно води у отпор грађана, буди 

њихову свест, обогаћује их новим сазнањима, увиђају да овде нешто 

шкрипи?   

 

Шта ће из свега овога произаћи? 

6 новембар 1964 године. У саобраћајној несрећи погинуо Слободан 

Пенезић- Крцун. 

У саобраћајној несрећи код Лазаревца је погинуо Слободан Пенезић-

Крцун, председник Извршног већа Србије, заједно са њим су изгубили  

животе државни функционери Светолик Лазаревић, и возач Милорад 

Ломић;  повређени су Олга Живковић и 

Љубомир Мијатовић. 

 

Слободан Пенезић Крцун 

Сазнах свакојаке приче, раширено је убеђење да 

је ова саобраћајка монтирана, да је на делу 

обрачун Тита са самовољним и осионим 

политичарем,  за кога се тврдило да је поврх 

свега заговарао српски национализам. 

Цале Милићевић ( том 1), брат мога најбољег друга Владе, је новајлија 

у полицијским круговима, млад и још неискусан се смешка загонетно 

себи у браду:'' Ама није он био цвећка''. Знам да је то чуо од старијих 

колега. Вучји морал, док је на позицији, сви га се плаше и клањају му 

се, а када падне у прах, сви му окрећу леђа. 

26 новембар 1964 године. Чика Васо се поново оженио. 

 

Нова супруга чика Васе ( том 1)  је професорка из његове школе 

Љиљана Урошевић. Ово му је трећа брачна заједница. Он се 

повремено виђа са кћерком Миром из претходног брака. Мира се 

удала раније, као што поменух у претходним поглављима, за мога 

познаника инжењера Ђуру Цихабера.  



688 

 

Мира и чика Васо иду ми се приближавају у улици Маршала Тита 

наспрам Пионирског парка, са њима у друштву је млађи човек, 

повисок и прилично стамен. Паде ми у очи да је модро бледуњав, и да 

има дубоке подочњаке.  

 

Чика Васо се обрадова када ме види:'' Баш нам требаш, ово је Пера, 

брат моје супруге Љиље, спрема се да иде да ради у Белгији”, 

представи ми незнанца, Пера ми насмејан пружи руку као да се знам 

одувек. Чика Васо настави:'' Слушај, чуо сам да и ти хоћеш да идеш у 

Белгију код Боре, види тамо шта можеш учинити за Перу Љиљиног 

брата”.”Још не знам када ће то бити”, рекох. “Пера је добио отказ, хоће 

да напусти земљу и иде за Брисел”, додаде чика Васо.  

 

Чика Васо је тужан, он скоро увек када га сретнем говори са сетом о 

пролазности и старости, подсећа ме на Де Сику, тако је и Де Сика 

безнадежно утучен старењем:'' Нема ни прошлости, ни будућности, 

него се живи само од садашњости'', наднеле се чика Васи густе 

проседе обрве над очима, укриле му дубоко усађене очи, као неке  

мале пећинице. Одавно помишљам да је чика Васо због нечега 

забринут и у кризи, нешто га мучи? Мени се чини да је он у депресији, 

отуда њему такав однос према старењу, ја бих пре казао да се он не 

прилагођава како треба, благовремено на старење? . 

  

Кретосмо ка Теразијама. Мира ми се приближи док чика Васо и Пера 

одмакоше мало испред нас ка Теразијама, осмехујући се враголасто, 

као да је заборавила да ми нешто каже проговори тихо, скоро 

прошапта:” Знаш, Пера је  политички.''  Знам, већ ми је то испричао 

чика Васо, да је Пера  провео шест  година на робији у Сремској 

Митровици, као припадник тајне организације Националног спаса. 

''Ми му говоримо, Перо  заборави то, остани овде, не вреди, навалио, 

хоће да иде из земље”, рекао ми је недавно чика Васо. Узех к‟знању. 

Али шта ја ту могу учинити?. 

 

Утом их пристигосмо. Онда ми се обрати и Пера хватајући ме 

обешењачки за руку:'' Дај мало да станемо са стране, да 

поразговарамо, одлучио сам дефинитивно да на јесен следеће године 

идем за Брисел, тамо су браћа Црногорци који су добили политички 

азил, један има фабрику играчака у Бриселу, код Garе du Midi ( Јужна 

железничка станица), примљен сам, самном иде и Аца, мој добар 

пријатељ''. 
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'' Ја идем тамо на јесен 1965 године, по свој прилици почетком 

септембра''. '' Тако и ја рачунам'', примаче ми се Пера:'' Знам ја тебе са 

штрафте, само се смејем шта ти и твоје друштванце тамо радите, 

виђам те са једном лепом високом девојком''. '' Знаш'' он сада поче да 

се смеје весело, '' тај Црногорац власник фабрике играчака је мужеван, 

иако је у годинама, заћорила се у њега старка Белгијанка, дала му лову, 

обећала да ће му дати новац да сазида фабрику на Арденима, воли 

ђетић планину, чист ваздух''. Он ми даље саопшти да очекује од мене 

да му помогнем да нађем у Бриселу стан за њега и Ацу, и да га 

упознам са Бором.  

 

Наставио је да ми прича какве је све муке претрпео  док је био 

неколико година у затвору. Тек сада Пера отвори свој душу, он је 

огорчен поретком, запевуши љутито кроз нос:'' 

 

Чук чукарица 

чукнем ти га нани 

кад косовским божурима 

суде партизани''. 

 

'' Помоћи  ће ми тамо браћа четници, пун их је Брисел'', проговори он 

полугласно. 

  

27 новембар 1964 године. Павлу Пољанском дали  отказ 

  

Павле се гега уморно из даљине, као што то чини обично, тужан је, 

као да му је изречена смртна пресуда, помирио се са тим, људи га већ  

знају, не гледају га љубопитљиво:“ Данас сам добио отказ, казна”,  

рече ми у пролазу кратко, као да су му изрекли смртну казну. Храмље. 

”Шта ти је било”, питам га. ”Возио сам моторцикл, удес. Оца 

Григорија уништише, све нам отеше”.  

 

Ко, како, зашто?  Није ми јасно  Како је то могуће? 

 

А моје неприлике у ЈНА?. Нешто није у реду ни у ''Семену'', питам се 

? Овде у Београду неке људе шиканирају?. Из тамних наслага давних 

прохујалих година се чују истински јауци сродника и појединаца који 

су се жалили на власти. 

 

Ја сам сада био склон да такве жалбе понекад схватам олако. 

Поготову од пре неколико година када је за мене све кренуло набоље. 

Неприлике у гимназији су биле више питање мешања свести и 
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подсвести, био сам ипак склон да то заборавим. Али никако да 

изчезне из мојих сећања разредни старешина Нишке гимназије како 

ми говори јетко пред свима:'' Не можеш више бити одличан''. А 

иследник са Београдске железничке станице је још гора прича. Оца су 

теретили неосновано да је сарађивао са четницима. Шиканирали су 

родитеље мојих родитеља. 

 

Почех поново да  у мојој свести танано повезујем сва та дугогодишња  

сазнања. Опет сам у мислима у Краљеву, ако је тако било у мојој 

војној јединици, вероватно тога има и у другим гарнизонима широм 

земље? Ако прогњаних има међу мојим сродницима, земљацима, 

суседима, школским друговима, вероватно их има шире у друштву?. 

Нисам ја краљ да таквих несретника има само у моме окружењу?. 

 

Југославија се представља у свету за слободну и модел демократије. А 

она уопште није таква.  

 

Упркос оваквих негативних појава, има и  добрих остварења, увек сам 

био задивљен акцијама масовног описмењавање, унапређења 

образовања, сви позавршаваше школе, многи и факултете, на све 

стране се граде фабрике, станови, расте стандард, отварају се полако 

могућности путовања ван земље. 

 

Али не треба журити са оценама, треба сачекати да се овај 

самоуправни и несврстани  експеримент заврши?. 

 

Белгија ми је стално на уму, тамо је слобода.  Бићу успешан 

бизнисмен. 

 

Зашто ми је рођака мајке, супруга официра Чеје у Краљеву, одала 

тајну да је из Генералштаба ЈНА у Београду дошао налог да будем 

преваспитаван? То никако она није казала спонтано, то јој је 

сугерисао њен супруг?. Зашто? Па тако чинећи од мене намерно 

стварају побуњеника? Можда им сметам што препознајем негативне 

појаве, па хоће да ми огаде родну земљу и да ме тако прогнају заувек 

из родне земље?  

 

Они желе да од мене стварају незадовољника, то ми је све јасније. 

Али не разумем зашто то чине? 
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28 новембар 1964 године. Сусрети са Велизаром Димитрићем ( том 

1) 

  

Велизара Димитрића обично срећем  негде око пијаце на Зеленом 

венцу, помаља се из Каменичке улице која се пење од Економског 

факултета. Он је увек огорчен на друштвене неправде:” Где год 

макнеш, све саме лопуже”, говори тихо, али огорчено.  

 

Велизар је врло поштен човек, савестан, прави принципијелни 

комуниста. У овоме друштву се нешто дешава, чујем све чешће жалбе 

на неправде и корупције. Ево и ја опет имам проблема, шта претрпих 

у војсцци, ево сада опет неприлике у ''Семену?''.  

 

Велизар је за време рата био избеглица у суседном селу Грачаници, 

његова сестра Роса се удала за домаћина Милутина Николића из 

Грачанице ( том 1). Он је промукао, тешко говори. 1944 године га 

партизани муслимани по цичи зими и мразу отераше пешке 

стражарно од Дрињаче до Сребренице, четрдесет километара, назебле 

му гласне жице, изгуби  глас-то ми је он сам испричао. 

   

Да ли ћу и ја поћи путем бутновника као што је Велизар? Да ли он 

исправља ''криве Дрине''? Изгледа да се заједница против ових 

девијација не бори енергично на прави начин?. Досада сам га увек 

слушао без коментара и без удубљивања. Сада пажљиво пратим сваку 

његову изговорену реч. Испричао сам му чак огорчен и жељан 

разумевања за Краљево?. 

 

Он ме погледа ојађено, сретан да и ја тврдим исто, одмахну скоро 

победнички руком:” Ето видиш, и у војсци царује безакоње!”.  

  

Шта чинити? Не желим да као Велизар  будем жртвени јарац, да 

помоћу мене мојим примером страдалника заплашују друге, као што 

ставе страшило усред њиве да њиме плаше вране?. 

 

Идем ван земље. 

  

29 новембар 1964 године. Станоје Ћебић-борац за радничка права. 

  

Станоје се шета Теразијама и Кнез Михајловом, увек је насмејан, и 

преплануо, стално је сам, понекад би био са неким књижевником, или 

боемом, увек ми приђе када ме види, данас ми каже смешкајући се 

драго:” Ја сам борац за радничка права, зато ме свугде истерују са 
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посла”. Говори скоро ијекавски, 

растеже, рече да је од Ваљева. 

Стално је по цео дан напољу, зато и 

зими има свеж преплануо тен. 

 

 

Станоје Ћебић. 

 

 ”Ја сам за Гиниса, нема човека у 

земљи који је добио више отказа од 

мене,  два пута су ме слали на 

посматрање”.Он говори тако важне ствари са хумором и 

неозбиљношћу. Те га због тога његови познаници не би узимали 

озбиљно. 

 

Због чега су га истеривали са посла?  

  

Новембар 1964 године. Сећања на погибију фудбалера Манчестер 

Јунајтед-а 

  

Видео сам пре неколико година  фудбалере Манчестер Јунајтеда 

испред Хотела ''Москва'', баш на дан њихове погибије у авионској 

несрећи. Изгледа да су ту били одсели. Затим их истог дана видех и у 

Кнез Михаловој.  

 

Следећег дана након несреће сретох Ратимира Оклобџију пред 

кафаном ''Руски цар'', гурао ми је дрско пред очи новине, где је стојала 

трагична  вест исписана црним великим словима. Као да је било баш 

сада, сећам се да ми је казао:” Видео сам  јуче фудбалере Манчестер 

Јунајтеда испред продавнице наочара ''Оптика'' на углу Сремске 

улице, био сам са једним Русом механичаром са речног брода ”, лупну 

ме новинама по носу уместо поздрава, осетих благ бол, подвикнувши 

ми скоро презриво:'' Мастиљару!''. Онда запева пркосно:” Тудом, 

тудом Мађарица млада”.  

  

Децембар 1964  године. Брацо Катана, Пакизин  брат дошао у 

Београд. 

  

Како сам обећао, трудио сам се да преко неких веза обезбедим 

прелазак Браце из Загреба у Београд. Тако што ћу му наћи везу за 

упис на студије у Београду. Сазнао сам од Браце да у Загребу има 

девојку која, према његовим сродницима, делује лоше на њега. 
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Помогао ми је професор Медицинског факултета у Београду, др Иван 

Станковић, очни лекар, кога сам упознао у лето 1955 године у 

Милочеру. Он је средио да Брацу упишемо у једну београдску вишу 

школу. 

  

Брацо је симпатичан крупан и висок  младић, забаван је, склон је 

шалама, он постаде наш нераздвојни садруг. Београд му се јако свиђа. 

Станује код тетке удовице, сестре његове мајке. Брацу сам позивао да 

се шета самном и мојим друговима штрафтом, којом приликом је он 

видео девојке које су ми се јављале, или са којима сам поразговарао. 

Схватио сам да сам се ја пред њим понашам сувише слободно према 

неким девојкама, па он би то могао казати својој сестри?. Чак смо 

ишли  заједно и на игранке без Пакизе. Она мени то никад није 

отворено пребацила, али сам схватио из неких упадица, да она то зна.  

И да то види на начин који је другачији од мога.  

 

Ја желим да идем за Белгију, мени се чини да ту моју жељу она не 

узима за озбиљно, то јест не она, него њени. Немају поверење у 

дуготрајност и стабилност наше везе.  

 

6 децембар 1964 године. Бранку Поповићу се свиђа сестра Нада. 

 

Са нама се понекад штрафтом шета сестра Нада. Нада је скоро плава, 

има зелене очи голубије боје, висока је и витка привлачна девојка. 

Бранко ми каже да му се Нада свиђа. Нада није одушевљена, клима 

главом незаинтересоавно. Знајући моју сестру претпостављам, она ми 

је то у шали понекад саопштавала, да воли самоуверене младиће, 

чини ми се да она тако не види Бранка, који је отворен, искрен и 

доброћудан, све му се види на лицу. А девојке изгледа воле тајну?. 

 

Проницљивост, животно искуство, лукавство, међуљудски односи-се 

управо стварају кроз међусобне игре младића и девојака, тако се 

упознаје онај други, стиче се умешност опхођења са особама 

супротног пола, али се и унапређују знања у опхођењу са сваким.  

Љубав је школа живота. 

 

Наиђе штрафтом гимназијалац Ниџа, млађи брат мога школског друга 

Радета  

( име измењено, напомена аутора). Ниџа поче да се дрма, као  од неког 

беса, показује руком на младу, скоро средовечну  жену изазовног 

изгледа, која пројури улицом  увијајући се као фурија.'' Станите, 

погледајте, то је наша професорка, било смо на летос на Хвару, попела 
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се на сто и док су јој Далматинци свирали шоту, ударао је у бубањ 

Албанац Илир. Илир има посластичарницу на Хвару, Ђука из мога 

разреда их је пратио на хармоници, увијала ти се она, и разголитила 

пред свима'', застаде Ниџа. ''Било је незаборавно!'' закикота се.  

''Погледај каква риба, бомба!'' '' Док је играла шоту, увијала трбушни 

плес, виделе су јој се беле гаћице, Ђука је стрептомоцин за њу, када 

удари у дирку, она ко да је дирне у зеницу ока,  само цикне и скочи, 

почне бесно да увија стомаком'', умеша се у разговор Ниџин друг, 

ученик скоро још дете, али истинска људина. ''После се попела на сто 

Мира из мог разреда, скиде се гола. Каже: кад може професорка, могу 

и ја. Био је урнебес'', засмеја се Ниџа гласно.  

 

За мене је несхватљиво како се тако могла понашати професорка?. У 

моје време, када  сам био у гимназији, тако нешто је било 

незамисливо?. Времена се мењају.  

 

Али то није на своме месту. 

 

12 децембар 1964 године. Рођак Јово Тријић хоће да иде за 

Немачку. 

  

Јово ( том 1) је мало старији од мене, он студира немачки језик, каже 

да жели да напусти земљу и иде за Немачку. Његов отац чика 

Радислав Тријић ( том 1) је био немачки заробљеник  за време Другог 

светског рата, као што је приказано у првом тому, радио је код неке 

земљорадничке породице, стекао пријатеље, ишао им у посету, 

долазили они њима у Тријиће у Читлуку код Љубовије. Очеви 

немачки пријатеља ће Јову подржати.  

 

Немци су били губитници у рату, а наши људи иду сада у Немачку да 

преживе! 

  

Многи млади које знам желе да напусте земљу. То је као нека 

епидемија. Привлаче их зарада и стандард, могућности да остваре 

своје професионалне амбиције, да буду сретни. Ја  желим да идем за 

Белгију због тога, али највише зато што се према мени друштво не 

односи онако како треба. 

 

Откуд то, чему то?  

 

Држава улаже толики новац у образовање младих, а онда их тера да 

иду ван земље?. То је погрешно, ова држава нема ваљану политику у 
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овој области. Један од руководилаца ''Семена'' ми је рекао арогантно:” 

Имамо сада овде и сувише оних са дипломама, не знамо шта ћемо са 

њима, ко ти брани, иди ван, иди код брата у Белгију, бежи ”.  

  

Према некима, просечна дужина студија од око осам година ( многи 

никад не заврше студије, напомена аутора), је намерно програмирана 

од државе, да би се тако смањио притисак на запошљавање,  да се 

млади одврате од незадовољства, да се нечим баве, уместо да 

политизирају. Да не изађу на улице? 

 

А зашто се не потруде да отворе нова радна места? Наша земља је 

богата. На пример, у ''Семену'' се може отворити више продавница, 

потражња постоји, може се развити делатност, могу се отворити нова 

радна места, неко кочи, кажу:” Нећемо западне методе, не требају нам 

маркетинг и тржиште”.  

 

Ја не могу никако да схватим колико су површни они властодршци 

који овако мисле? Па то су најобичније бесмислице и будалаштине?. 

А повели су за собом многе. Једноставно, људи умеју бити 

поводљиви, психологија масе је у питању. 

  

13 децембар 1964 године. У Београду одржан VIII Конгрес СКЈ. 

 

Прва отворена дискусија  је била о националном питању ( за паритет у 

савезним институцијама), наговештена је економска реформа. 

   

14 децембар 1964 године. Размишљања о служби војног рока. 

  

Иако сам се у себи чврсто зарекао да не причам јавно о ономе што сам 

доживео за време служења војног рока, постајем свестан да понекад 

једноставно не могу да се уздржим. Неправда ме јако боли, у некој 

сам врсти опсесије Краљевом, осећам да се у мислима често враћам у 

касарне, поново преживљавам ноћне страже, разговарам са војницима 

и официрима? Можда бих ја заборавио ЈНА и Краљево, али ме све 

више забрињава ''Семе'',  што би у мени озлејеђивало  незалечене 

ране, и бацало ме у додатне страхове и зебњу. 

 

“Семе” за мене постаје на неки начин наставак неправди које сам 

претрпео у војсци. Што у мени изазива оправдан гнев, истинску 

побуну, пробуди у мени  нову жељу за борбом и одбраном. Љутина би 

била нарочито потенцирана када не бих ноћу повремено спавао како 
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треба, то бих тада гневан схватао као последицу ноћне страже у 

војсци. 

  

Поступци  капетана морално политичког васпитања Н..  би ме 

повремено истински опседали, претпостављам да је мржња за њега 

била компензација за унутрашњу празнину, комбинована са манијом 

величине. Како се он усуђивао да ми руши здравље несаницом? Па то 

је истински фараон? Чини ми се да такви поступци за њега значе чак 

манифестацију припадности недодирљивима, то је једна моја 

претпоставка?. Али на неки начин такве осионе људе видим и у 

''Семену''.? 

  

Испричао сам о војсци родитељима, сродницима, чак и ујаку Божи, 

официру ЈНА. Али сам у моменту нервне напетости то испричао и 

неким друговима. Међу њима је био Цале Милићевић ,он је врло 

перспективан кадар у СУП-у-Србије.  

 

Цале, верни и одани друг из детињства, само окрете главу. Онда ми је 

казао да то више никад пред њим не говорим. Потом је почео да ме 

прекида као полицајац када год бих му то споменуо. Схватих да 

правим грешку, то пред њим не бих никада више требао да да 

говорим, он је у праву, правим  му неприлике. . 

 

Али то није пореметило наше искрено пријатељство.  

  

Једном сам то брзоплето споменуо пред Брацом, Пакизином братом.  

Схватио сам одмах да сам направио велику несмотреност. Али је то 

већ било касно. 

Децембар 1964 године. Филмови, забавна музика. 

Биоскопи и филмови, то испуњава моје садашње године. Џез, страни 

филмови, мода, песме, Сан Ремо. Сексулно ослобађање је честа тема у 

јавности, Београд постаје у понечему истински отворен европски 

град. Запазио сам да стање духа наших младих што се тиче односа 

међу половима и љубави, је врло слично као код младих из западних 

земаља. 

А ми смо заостала балканска земља? Будимо просперитетни као 

западне државе? Уместо што их погрешно имитирамо у нечему што је 

много сложеније него ли што то изгледа на први поглед? 
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19 децембар 1964 године. Десимир Вујинић ради у Војном 

институту. 

  

Деја је инжењер–конструктор у Војном институту. Делује као млади 

перспективан стручни кадар. 

  

 20 децембар 1964 године. Опсесија размишљања о напуштању 

земље. 

  

Неколико школских другова и познаника су већ напустили земљу, или 

се за то спремају. Наша земља је богата, а наши људи морају да се 

исељавају. Школска другарица Јелена Милетић, свршени студент 

енглеског језика коју сам недавно срео, каже да одлази за САД. ”Да 

прођем као мој покојни отац инжењер, нипошто, отераше га 

превремено у гроб?”.  

 

Нисам хтео да је испитујем зашто, како, и ко је отерао њеног оца у 

смрт. Знам зашто мене изгоне из земље. То ми је довољно. 

 

31 децембар 1964 године. Дочек Нове 1965 године са Пакизом и 

друговима у Мотелу ЈАПАНСКА РУЖА ка Панчеву. 

  

Мотел “Јапанска ружа” је за овај дочек Нове године био свечано 

украшен, али није био препун. Мраз је, испред мотела је некаква 

банатска бара, у сивом леденом сумраку сабласне јануарске месечине 

у бескрају се пресијавају на ветру благо заталасане воде, назиру се 

беле снежне обале, цакли се понегде лед, неки се уз гласне повике 

храбро клизају на суседној ледом окованој плиткој бари, иако их 

гласно упозорава да је то опасно. 

  

Мирчета Божовић јури на залеђену бару. Прича успут да је негде 

прочитао да је глумац Џони Вајсмилер, популарни Тарзан, наш 

земљак, Банаћанин, наш Немац из Баната, који се одселио у Америку. 

На то поче са нама из даљине да  се надвикује плави горостас 

Слободан Петровић, његови су се населили  из Лике у Црвенку још 

после Другог светског рата:” Ама ту је умешо прсте неки наш грмаљ 

Ликота, знам лично Тарзанову рођаку, још живи у Банату”. 

  

После Дочека одосмо аутобусом до Пакизиног стана. Пакизин течо је 

ово новогодишње вече деловао уморно и депресивно, седео је на 

столици обеспомоћено, скоро поражено, не знам зашто је ноћас тако 

лоше расположен?. Препознајем да  су према мени сви у овој кући 
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љубазни и добронамерни. Али ме ипак сви гледају испитивачки, 

покушавајући да ме процене и да прозру у суштину дружења Пакизе и 

мене?. Ипак, они су другачији људи, другачијег кова од мојих 

родитеља, као да су власт. 

  

Јануар 1965 године. Пакиза и ја. 

 

Виђамо се од почетка овога месеца скоро сваки дан, идемо често у 

биоскопе, земунске сале су за мене нарочито занимљиве јер су 

носталгичне, сећам се детињства и почетка 1950-их година. Пакиза је 

млађа од мене пет година, ипак нема генерацијског јаза.  

  

Посећујемо наш омиљени биоскоп у једној забаченој сали у 

Сарајевској улици тамо изнад Савске улице. Или би шетали 

Земунским кејом, идемо понекад на Бежанијску косу, или обилазимо  

Београд. Више не видим ни једну девојку сем ње, схватам да су моја 

ранија лутања била уствари подсвесна потрага за правом девојком. 

  

Она позитивно делује на мене, усмерава ме да се усавршавам, причао 

сам јој о основној школи, да сам био најбољи ђак, када споменух да 

сам био најбољи ђак, она ме погледа радосно, схватих да је то за њу 

најважније од свега. Она је врло амбициозна. Уверио сам се да је она  

добар психолог, па и овога пута када ми рече:” Схвати ондашње лоше 

падове у школи другачије, немој да ти то сада прави  комплексе, онда 

си био дете, био си затечен, ниси ништа разумео, сада си одрастао 

младић, усавршавај се, врати се у мислима у то време, у Крушевац, у 

Ниш када си био одличан, теби треба одати пуно призање, ти си за 

годину и по дана  завршио скоро четири године Економског 

факултета, имаш јак мозак и неизмерну духовну енергију. Сада 

показујеш  врло оригиналан али исправан приступ пословању 

''Семена'', ти си опет најбољи.”  

 

Да ли она верује у Бога, у Алаха, или у Партију, или у мене, питам се?  

Откуд она тако мене познаје, и има толико поверење у мене? 

 

Упућивао сам је и раније о моме раду у ''Семену'', да сам открио 

значајне неактивиране унутрашње резерве, дао сам јој моју велику 

анализу пословања ''Семена'' на 250 страница, са закључцима и 

предлозима мера да се усаврше садашње продавнице и отвори више 

нових. Пакиза је врло пажљиво проучила овај мој рапорт какав досада 

нико у ''Семену'' није урадио. Нарочито се била удубила у део о 

продавницама. Узе и однесе га кући да га проучи детаљно:'' Када 
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проучим рећи ћу ти мој објективан суд, не очекуј лажне комплименте, 

рећи ћу ти све искрено шта мислим.'' 

 

Када дође аутобусом из Новог Београда на Зелени венац, ја јој 

предложих да јој покажем прво нашу продавницу у Балканској улици, 

одмах испод Биоскопа ''20. Октобар'', а одмах затим љубљанску 

''Семенарну'' 300 метара удаљену у суседној Призренској улици преко 

пута Хотела ''Балкан''.  

 

Уђосмо  прво у нашу продавницу, мене познаје особље, јавише ми се 

учтиво.  

 

Показујем јој кесице средстава за заштиту биља и семену робу, она 

рече да су паковања неестетска, да нема широк  дијапазон различитих 

количина, да су боје сиве и неугледне. Улазе и излазе купци, 

препознајем по говору, има их из целе Србије, препознах неке 

Војвођане, поведох Пакизу да чује мој разговор  са једним од њих.'' 

Одакле сте'', замолих учтиво постаријег човека, '' да ли овде има робе 

која вам треба, знате ја истражујем тржиште'',  обратих му се. Он се 

насмеши широко:'' Ја сам из Јарка у Срему, тражио сам у Шапцу, у 

Митровици, у Шиду, нигде нема, изгледа да нема ни овде?''. ''А где 

онда набавите робу'', запитах га ја.'' Одем ту у љубљанску 

''Семенарну'', преко пута, код њих увек има'',  слегну он  раменима. 

 

Кретосмо из продавнице ''Семена'' право у суседну продавницу 

''Семенарна''. Објашњавам јој успут у вези излога продавнице 

''Семена'', то је њој врло блиско, она је будући архитекта, машта да 

пројектује робне куће и супермаркете:'' Јеси видела какав је излог, 

уместо да буде сјајан, пала прашина, уместо лепо сложене робе, све 

набацано, излог је најважнији за један продајни пункт, поготову овако 

велики и истурен на једну од најкомерцијалнијих улица Београда''.  

 

''У праву си'', сложи се кратко. '' Видела сам кесице са семенском 

робом, а амбалажа продаје робу, као на пијаци у Бања Луци?'', сложи 

се. '' Особље је нељубазно'', настави она. ''У Војводини мислим да има 

само једна наша продавница, а видиш овај човек дошао из Срема, 

тамо нема нигде, ни овде, сем у словеначкој ''Семенарни'', 

продубљујем своју тезу.'' Требало би да отварамо широм Србије и 

Југославије наше продавнице'', закључих.  

 

Уђосмо у словеначку продавницу семенске робе. Као да смо отишли у 

другу државу, продавница је мања, али чиста као апотека, излог 
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сјакти, роба лепо сложена, паковање се прелива у прикладнм бојама и 

дезенима, рафови сређени, особље љубазно и пословно. Играмо улоге 

радозналих купаца, запитах за неке хемијске производе за прскање 

поврћа, разгледам асортиман семена, цене, величине паковања, 

показујем јој и објашњавам. 

 

'' Како је могућа таква разлика'', гледа ме она упитно.'' Зар они из 

''Семена'' немају времена, и не знају како је у ''Семенарни?'', сад она 

мене пита. 

 

Пакиза је мудра и методична, она је схватила да сам ја са мојим 

ставовима у ''Семену'' у праву. За мене је било врло значајно да ме она 

разуме и подржава, да стаје на моју страну. '' Водио сам директора 

Чанчаревића да види нашу продавницу и ''Семенарну''. Знаш шта ми 

је он казао: Е мој младићу, што би се они у ''Семену''  растрзавали од 

рада, када имају увек исту плату, што да се замарају?''.  

 

'' Ја сам предложио '' Семену'' награђивање по учинку'', погледах 

радознало Пакизу.  

 

'' То већ задире у дубље идеолошке сфере, може да ствара нежељене 

социјалне разлике'', она објашњава другу страну ове теме. '' Социјалне 

разлике су и овако огромне, знаш ли ти да има приватних радњи, 

радионица, неке запошљавају и по неколико десетина радника, неки 

немају стан, или неку беду од стана, а многи имају велике луксузне 

станове, виле, некретнине и аутомобиле?'', рекох јој.  

 

Пакиза ме погледа помало натмурена, то је био знак да променим 

тему. '' Проучила сам твоју студију, слажем се скоро у свему са 

тобом'', ове њене речи су за мене биле снажно охрабрење. 

  

5 јануар 1965 године. Криза монотоније. 

 

Наишла је једна врло непријатна ствар. На срећу превазишли смо је 

стрпљењем и мудрошћу. Нашли смо се код Фонтане, у ресторану  на 

првом спрату, сачеках је на улазу, било је хладно и тмурно. Мене 

ухвати нека зебња. Видим код ње исто пулсирање збуњености и зебње 

као и код мене?. Седосмо. Одједном се у нас усели монотонија, све 

постаде испразно и бесциљно. Црно, без икакве перспективе. Чему 

све, шта је ово? Хоћемо да проговоримо?. Никако не иде?. Хоћу да 

нешто кажем, не могу, мисли нестану?.Она утучена ћути.Видех у 

њеним очима нагли страх за опстанак наше узбудљиве везе?.  
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Криза монотоније. Да не пукне због овога?. Исто она препознаје код 

мене. О овоме нисмо ни реч прозборили, али сам запазио да исто 

мислимо. Али смо о томе стално и интензивно тих дана у подсвести 

врло забринути  размишљали.  

 

То је наишло, ударило у наша осећања као нека елементарна непогода 

да нас раздвоји.На нашу велику радост ову препреку превазиђосмо, 

све то нестаде следећих дана  као руком однесено.  

 

О тој малој кризи никад нисам ни реч проговорили, али је она 

треперила у нашим забринутим погледима. Ипак, наша осећања су из 

дана у дан била и даље јака.  

  

Чаролија је све бујнија. То је истински пожар широких размера, цео 

Београд од Земуна, па до Авале је до неба у некој ружичастој ватри и 

пламеним отсјајима.  

 

Сликао сам се код фотографа чија радња је на улазу  у Биоскоп  

''Београд'', отишао сам са Мишом Поповићем да подигнем слике, 

испао сам врло лепо. Миша само кратко погледа у слику, и процеди 

суво, пола у шали:‟‟  Постао си прави Мујо.‟‟ То су биле шале, јер 

Мишо није имао никакве предрасуде према муслиманима, нити мисли 

да су они Турци.  

 

 

ДИРЕКТОРУ ПРЕДУЗЕЋА „СЕМЕ“ Експорт-импорт        6.1.1965. 

год 

                                            Београд 

  

       У предузећу „Семе“ Експорт-импорт, Адмирала Гепрата број 10 у 

Београду сам се запослио од 20.11.1964. године на радном месту 

„референт за план и анализу“, после завршеног Економског факултета 

у Београду и одслужене војне обавезе (1963-1964. године). 

        Ја сам до данашњих дана изложен дискриминаторским 

поступцима који се састоје у недавању задатака, понижавањима и 

малтретирањима од стране појединих руководилаца предузећа, 

недавању стола и столице, изолацији и различитим облицима 

оговарања и интригама. На овакве поступке сам Вам се већ жалио, а 

Ви ми нисте још одговорили?. Шеф магацина и секретар партијске 

организације ми је казао да постанем члан СКЈ, или ако нећу, да 

напустим предузеће и одем код брата у Белгију (мој брат тамо живи 

од 1958. године). Захтевам од Вас поново да ми се омогући да 
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обављам свој посао и да се на мене не врше притисци да се иселим из 

земље?. 

        Мени се у неформалним разговорима пребацује да сам 

„непријатељ“, али без образложења зашто сам ја „непријатељ“?. 

Захтевам од Вас да ми кажете у чему у моји недостаци да бих исте 

исправио?. Не могу да разумем зашто сам „непријатељ“ јер ја то 

нисам нити било ко од мојих?. 

  

Уколико тако не поступите, поднећу неопозив отказ због одласка из 

земље у Белгију са датумом 1.9.1965 године. 

  

 У очекивању Вашег одговора 

 

6 јануар 1965 године. Да ли ме Пакиза схвата? 

 

Док смо шетали Земунским кејом, Пакизи сам показивао таласасти 

сивкасто плави Дунав, видесмо Ратно острво поплављено надошлом 

реком, обала Земунског кеја је била празна. '' Видео сам из воза 

долину и реку Рајну у Немачкој, препуну кајака, чамаца, пароброда, а 

на обалама кафане, ресторани , барови, то би и ми требали да 

направимо''.  

 

Она ме је осматрала испитивачки:'' Семе'' је претесно за твоје 

потенцијале и амбиције, то је очигледно, да мењаш фирму још је рано, 

не иде, то би ти био минус, једино шта преостаје је да се стрпиш, и да 

се не упушташ сувише у  задатке ван описа радног места, ти задиреш 

у промене навика људи, угрожаваш њихове привилегије''. Колико је 

она  мудра?. Ја сам нестрпљив, не могу да чекам. Време пролази, па 

следеће године ћу имати 30 година. А још ништа нисам постигао?. 

 

'' Боро ми је обећао да ће нас у Бриселу прихватити, дати нам стан,  

док не научимо језик, док не станемо на ноге'', кажем јој.  Не кажем 

Бора како се каже у Београду, него као код нас Боро, знам да то њу 

радује, јер се и у Босни тако каже. Али знам да та одлука није на њој, 

него на њеним родитељима. Чини ми се да то њој сада изгледа као 

далека могућност, или чак као нешто нереално?. 

 

Овакав њен став ме по први пут доведе у малу дилему о њеној 

привржености?. 

 

Пакиза је схватила да је мој рад у ''Семену'' прерастао у врсту 

политичког сукоба. Изрекао сам јој се једном несмотрено за 
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неприлике у ЈНА. А онда сам јој све испричао о оцу и мојим 

тешкоћама у гимназији. Она ме је саслушала пажљиво, али њено лице 

које је обично бескрајно дражесно,  се претварало у гримасу, у болан 

грч, као да се преда мном сада појављивала мени нова, непозната 

особа?.  

 

Онда се ипак победи, приби се уз мене опет, тражећи ону ранију драж. 

Чини ми се да ипак није више онако као раније?. 

 

Једном је била јасна:'' Ја те схватам, ти ниси томе ништа допринео, 

ниси крив, али тако је овде. Ја морам пазити да се никоме не замерим, 

молим те да ми више о томе не причаш?''.  

 

Обећао сам да нећу, али сам знао да је незадовољство јаче од мене, и 

да ћу понекад прекршити моје обећање. Знам да јој то неће бити по 

вољи, свестан  сам да ће се наша осећања због тога крунити. 

 

Видим могуће дубље неслагање: овде сам онемогућаван,  желим ван 

земље, она не жели. Имам политичке неприлике, она нема. 

 

А ја овде не могу да будем више. 

 

7 јануар 1965 године. Пакиза о деколонизацији и Покрету 

несврстаних. 

 

Пакиза ме је данас изненадила када је изнела њене ставове о светској 

политичкој ситуацији. Кажем изненадила,  јер она врло нерадо 

разговара о политици.  

 

Овога пута она поче сама:'' Несврстана политика друга Тита је нада за 

од империјалиста поробљене народе целе планете''. Изненадих се:'' 

Како поробљене, то су сада нове  слободне  државе које су изашле из 

ере деколонизације, нису више колоније?''. Она ме погледа и рече 

одлучно:'' На папиру нису више колоније, али је сада тамо горе него 

ли када су биле званичне колоније западних сила, завладали су 

невиђена корупција, непотизам, трибализми, самовоље лидера, стално 

се дешавају пучеви, избијају ратови, тамо сада царују већа глад и 

болештине, него када су биле званичне колоније''. 

 

'' Какве то има везе са западним империјалистима?'',  желим до краја 

да је прочитам. '' Има, и то још како, они више тамо не владају 

званично, али и даље држе полуге власти у својим рукама, имају своје 
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плаћене људе на кључним местима, империјалисти се плаше да се ове 

земље не осамостале, да не ојачају, овако чинећи их одржавају у  

расулу и потчињености''. 

 

Нећу са њом да расправљам о стању у земљи, јер би то реметило наша 

осећања. Ја запажам сличне негативне еволуције и у Југославији, не 

тако изражене драстично као у бившим колонијама, али оне постоје, и 

све су присутније. Југославија се разапиње националним 

центрипеталним тензијама, корупција је све присутнија, 

комунистичка бирократија узурпира власт, самовољна је, чланови 

Партије су привилеговани, киње грађане, ЈНА изнутра трули, то сам 

се уверио својим очима, пригушене су економске законитости, све су 

израженије социјалне разлике, створио се слој нове комунистичке, 

врло уображене аристократије.  

 

Ипак после размишања, не могу да се уздржим, кратко срочих:'' Има 

тога и код нас, видиш како је у ''Семену'', требају нове продавнице да 

се запосле млади, влада велика незапосленост, а неко то спречава 

злоупотребљавајући незнање директора?.''  

 

'' Нигде није идеално, свугде има недостатака, Југославија остварује 

врло значајне помаке у свим областима, она је џиновско градилиште, 

Тито је светски лидер број 1, вођа Несврстаног покрета, истински 

комуниста револуционар, он је борац за ослобађање планете од 

империјалиста''.  

 

''Како када СФРЈ стално добија кредите од западних  земаља, да није 

тих кредита  ми би одавно банкротирали, Југославија  се пре неколико 

година била придружила западном војном савезу, Тито је 1948 године 

окренуо леђа комунизму'?', кажем јој. Она ме гледа хладно:'' Тито је 

рекао НЕ Стаљину, Руси хоће да буду диктатори у комунистичком 

покрету, све да буде како они  кажу, не може тако''. 

 

Запазио сам да колико је сумњичава према Западу, исто тако нема 

изражених симпатија за Русе. 

 

Опет јануар 1965. године. 

  

Идем понекад на игранке без ње, она не воли да иде на игранке, одем 

понекад са мојим друговима. Мислим на њу, али ми то не смета да 

позивам друге девојке на игру.  
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Људска природа је несавршена. Да ли су људска бића као и 

животиње, слепи робови својих нагона?  Једном сам нарочито 

помислио о томе. Десило се када је дошла у предузеће СЕМЕ једна 

млада привлачна девојка, она је била психолог, дошла је у вези метода 

избора нових кадрова у предузећу . 

 

Остали смо сами на крају радног времена дуго разговарајући. Она је 

почела да се шали, да ми се приближава. Онда смо изашли из 

канцеларије. И свако отишао својим путем.  

 

Размишљао сам о природи мојих осећања према Пакизи.  

 

Ја сам навикао да упознајем девојке, како каже наш народ  ШТО 

ДИКЛА ТО НАВИКЛА. Модеран живот, велики град, могућности 

контаката, велики избор. Летовања, раздвојености, ЈНА, море. Али и 

она живи у великом граду, сваки дан сусреће многе младиће? Схватам 

да веза са њом више није на  успону, да не јача, да  помало бледи?. 

Једно ми је јасно, још нисам све сам са собом расчистио, изгледа да 

нисам зрео за брак, а ту је нарочито Белгија?. А шта је са њом?  

 

Пакиза ми предложи да идемо за Земун аутобусом, аутобус је био 

препун, путници се збили једно уз друго, био сам мало напред, Пакиза 

изостала, видех да разговара са једним мужевним плавокосим  

младићем. Он се прибио уз њу, на лицу му сија задовољство, она се не 

измиче. Када изађосмо само ми рече кратко:‟‟ То је један Босанац из 

Студентског града, мани га, једном ме је јурио‟‟. 

 

Изненадих се, Пакза ми никад није овако нешто казала!? 

 

12 Јануар 1965 године. Сазревање везе са Пакизом. 

  

Опет сам јој причао о неприликама у ''Семену''. Закључујем да опет 

понављам ранију грешку, она ме погледа скоро љутито, очигледно да 

је то иритира. Иако никад није споменула, нити сам ја  њој о томе 

причао, осећам да јој је неко пренео мој исказ о боравку у војсци. 

Некако би ме повремено погледала чудно и хладно?. Критика 

Поретка, Тита, ЈНА, Партије, је за њу знак неизмерне нелојалности. 

Узрујава је моја жеља да размишљам да дам отказ у ''Семену?''. 

Предлажем јој да идемо заједно у Белгију?. Она је резервисана. Да ли 

је све зрело за то, шта ће рећи њени родитељи? Али она не жели да се 

о томе изјашњава? 
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Пакизи све чешће причам о мојим политичким виђењима, све више 

увиђам да овај поредак није у реду, нешто се дешава, шири се 

масовно незадовољство. Њој се те моје приче никако не свиђају, она је 

члан Партије из комунистичке породице, сестра њене мајке је удата за 

високог оцицира ЈНА, чији је брат народни херој. 

  

Занос траје, али се јављају сенке, нешто почиње да кочи, растужен 

сам што сада по први пут назирем нешто у нашим односима, што бих 

могао назвати пукотинама наше љубавне барке?. Не узбуђујем се 

превише, шта је ту је?. 

 

Питам је:'' Видиш, Касијус Клеј промени веру, постаде Мохамед 

Али?'', знам да је  најмањи  помен муслиманске религије за њу нешто 

врло стресно и деликатно, скоро да је раздражи. ''То је политика, САД 

тако желе да се додворе Арапима и муслиманима целог света, јер са 

њима имају проблеме, тек ће имати''. '' А шта рећи о великом борцу за 

права црнаца у Америци, Мартину Лутеру Кингу'', моја радозналост 

за Пакизина виђења не јењава. '' И то је политичка смицалица, САД 

имају врло значајну црначку заједницу, желе да је смире''. '' Али са 

уздизањем Мартина Лутера Кинга и Мохамеда Алија,  се може 

постићи супротно, могу уместо да спласну,  да охрабре њихове 

захтеве?'', питам је. '' Тешко је предвидети шта ће бити са људима, у 

лабораторији како помешаш хемикалије зна се шта ће бити, а људи су 

непредвидиви'', резигнирана је она. '' У марту ове године ће бити 

састанак представника четранаест несврстанх земаља у Београду, 

Несврстани на челу са другом Титом, позивају на преговоре да се 

заврши Вијетнамски конфликт'', она кује Тита у звезде.  '' Али Кина 

осуђује титоистичку клику?'', упозоравам је.''. 'Кина игра своју игру, 

највећа земља на свету хоће да приграби Албанију, најмању земљу на 

свету'',  смешка се . 

 

'' Има у земљи оних који се не слажу са званичном политиком, ето 

постоји Корчуланска летња школа и часпис ''Praxis''.,подсећам је.  

 

'' О томе не желим да коментаришем'', тако се заврши наш разговор. 

 

Са зебњом долазим до сазнања да међу нама постоје значајне 

политичке разлике, да се оне продубљују, и да прете да доведу нашу 

везу у истинско искушење. 

 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Praxis_(%C4%8Dasopis)
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14 јануар 1965 године. Ујко Божо у пензији.  

Ујко Божо живи са супругом Јеленом и кћеркама Миром и Бебом на 

Новом  Београду, у стану који је добио од војске када се пензионисао 

превремено у чину капетана. Иако је по природи врло здрав и 

робустан, повремено побољева. Има проблема са увом које му је 

промрзло у партизанима, лекар предлаже операцију. Повремено 

нешто не иде ни са венама. 

  

На здравље ујке Боже је лоше деловао седмогодишњи боравак на 

острву Хвару. Тамо је био премештен као официр ЈНА. И дан данас 

ујко Божо има обичај да каже:” Најтеже ми је било кад дуне југо, 

пишти у ушима, депресија “.  

 

Није могао да напредује даље од чина капетана?. А изузетио 

способан?. Нешто ту није у реду, млад, мудар, амбициозан, врло 

згодан и снажан, а не може да напредује, као да носи неке тегове и 

ланце? 

. 

Мама једном рече тужно, али без икаквог прекора на рачун власти, то 

није било ништа друго него ли љубав сестре према омиљеном брату:” 

То Божи праве због тате”. 

 

21 јануар 1965 године. Радивој Кораћ дао 99 кошева Асвику из 

Стокхолма у Хали спортова на Сајмишту.  

 

 

Радивоје Кораћ 

 

Виђамо се повремено на штрафти, 

Радивоје Кораћ би стојао обично са 

групом високих кошаркаша на почетку 

Кнез Михајлове преко пута ''Руског цара''. 

Он је висок, жилав, има жућкасту 

коврџаву косу. Наши разговори су врло 

кратки, обично  се своде на будуће 

утакмице и гостовања. 
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1965. Београд. Сестра Нада завршила гимназију у Загребу.  

  

Нада има велике проблеме у школи. После шиканирања које је 

доживела од политички моћне професорке, њој је са учењем све 

кренуло низбрдо. Ова асоцијална професорка је била ван себе од беса 

када је Нада на тестовима интелигенције била најбоља у разреду. Тако 

интелигентна девојка, а у школи нешто не иде?   

 

Милић се не приближава крају студија, а и да хоће да тражи посао, не 

би га могао наћи. Нешто се са нама дешава? Тата је стално забринут, 

отишао је превремено у пензију. То са оцем је тужно, чини ми се да га 

је одлазак у пензију бацио у депресију?  Он је често утучен. Има 

пријатеље пензионере, седе код ''Москве'' , отишао би из стана ујутру, 

вратио би се по подне. Свако по подне одспава. Мама налази заборав 

у кућним пословима, у снабдевању, кувању и одржавању стана. 

 

Нада не може нигде да се скраси, ни у једној београдској гимназији.  

Сазнаде да се може уписати у неку гимназију у Загребу, и оде у 

Загреб.  

 

(Напомена аутора: У Загребу је наставила свој ход по трњу, али је 

ипак положила велику матуру.) 

 

30 фебруар  1965 године. Миша Поповић и Италијан.  

 

Нераздвојни друг Миша Поповић је врло драг и искрен, одан и 

добронамеран друг. Он повремено уме бити шаљивџија, за време 

шетње Кнез Михајловом улицом би мимоилазећи неку девојку са 

затегнутом сукњом на бедрима, као  случајно благо је ударио по 

задњици.  

 

Мужевни Мирчета Божовић је често усамљен. 

  

Данас смо били на Ушћу у широкој авенији испред зграде Централног 

комитета СКЈ. Из аутобуса пред нас бану лепа девојка, изразита 

црнка. Миша јурну ка њој, поче са њом да разговара и да се шали, она 

више учтиво него ли заинтересовано, поче да разговара са њим у 

ходу. Он ме зовну, представи ме њој:” Ово је Италијан, не зна наш 

језик ”. Прихватих шалу, нешто почех да причам  гестикулирајући. 
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2 март 1965 године. Расправа са Пакизом.  

  

Данас је леп сунчан дан. На клупи у Ташмајданском парку, близу 

Пакизиног факултета покушавам  да јој нежно ставим руку на раме, 

она се одмиче уздржано, али одлучно. Очигледно, да је се дешавало 

нешто необично, никад се није тако понашала:” То на Новом Београду 

код Централног комитета је била моја родица. Докле ћеш  да будеш 

неодрасло дете, неозбиљан си, незрео си за твоје године?”. 

 

Ћутао сам помало збуњен и постиђен. 

 

Али се у себи не слажем са њом. Ја се тако понашам, не што сам 

неозбиљан и незрео, него једноставно због тога јер увиђам да међу 

нама нешто пуца?. Можда је то мој тихи револт који тиња негде 

дубоко у мени?. 

  

Схватих да је овај немио догађај допринео озбиљном кварењу наших 

односа. Откуд она то зна? Ко то њој саопштава? Нека друштвена 

организација? ЈНА? Генералштаб? Тргнух се, па ја западам у 

параноју?.  

 

Схватих по први пут да су се у нашој вези појавили опипљиви 

проблеми.  

 

Зашто се ја понекад тако понашам? Нешто има у нашој вези што је 

изнутра рђа и ремети?. Пре свега видим узрок у мојим лошим 

искуствима у ЈНА. Да ли је њен рођак водник стажиста томе 

допринео? Откуд да он мени буде претпостављени? Како је смео да 

чита њена писма? Ја немам поуздане доказе за оваква сумњичења, али 

се црв сумње увукао, и одтада само ровари и квари?.  

 

Збуњује ме чињеница што ме ниједном није посетила у Краљеву. Шта 

је радила за то време? Ипак, ова сумња би била потиснута јер сам 

видео да после мога повратка из Краљева наша осећања нису била 

нимало поремећена. Размишљао сам такође повремено о паузама у 

нашим виђањима за време летњих месеци, знам шта се дешавало 

самном, а како је она проводила ове месеци раздвојености ?   

  

Неспорно је да је ипак сав овај мутни талог прошлих година на неки 

начин слабио нашу везу. Што се понекад манифестовало кроз такве 

моје поступке, као са Пакизином рођаком на Новом Београду. Као да 
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то некоме чиним у инат, изађе на површину свести моја 

манифестација подсвесног незадовољства.  

  

Како она све то зна?  

  

Дивно је бити са њом, али ја тек имам  28 година, да још мало 

проживим у Белгији, сам, без обавеза? Другови ме стално соколе да 

тамо одем сам.  

 

Да ли сам ја зрео за брак? Да ли међу нама постоје непремостиве 

разлике? 

 

 

- 

Аутор. 

 

Пакиза безвољно предложи, тек да 

убијемо ново оловно време међу 

нама, уместо раније радости, да одемо 

у Бископ ''Космај'', даје се филм 

шведског славног режисера Ингмара 

Бергмана САН ЛЕТЊЕ НОЋИ. '' 

Добио је прву награду на Фестивалу у 

Кану'', тихо она прозбори док се 

упућујемо ка центру града, забринути 

смо, тмурни облаци су се надвили над 

нас. 

 

 

 

 

2 април 1965 године.  Дана се удаје. 

 

У ''Семену'' зазвони телефон, са друге стране жице се зачу дубок строг 

мушки глас. Тражи мене, представља се, мој први утисак је био да је 

мој саговорник нека значајна особа. Ко би то могао бити? Рече кратко, 

али учтиво, да жели да разговара самном у вези Дане, и то што пре. 

Договорисмо се за састанак у кафани ''Лондон'' у  6 часова после мога 

радног времена.                                                                                                                                                           

Шта може да буде посреди, скоро се забринух?. 
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Седим у кафани и чекам га. Кроз прозор се види како Београд може да 

изгледа у киши. Данас није топао пролећни дан, нити је то летњи или 

пролетњи пљусак који се сјури из облака уз севање муња и детонације 

громова. Не, данас већ више дана ромиња права јесења кишица, сиво и 

оловно небо се спустило до изнад кровова зграда, прозоре муте 

поточићи, кишница добује низ олуке, брзи аутомобили запрскају кроз 

нарасле баре, пролазници би се брзо уклањали у страну, кроз 

прохладан пролећни дан по мокрим улицама су промицали покисли, 

покуњени пролазници, када пређу улицу само снажно залупају 

ципелама, чујем бат њихове обуће који допире унутра у кафану, онда 

би затварали  кишобране и стресали љутито кишницу.  

 

Понеко би ушао у кафану, уносећи кишни дан, људи су били суморни 

и нерасположени. Чујем да би скоро сваки од њих тражио од конобара 

топао чај. 

 

Посматрам нетремице улаз очекујући тајанственог незнанца, ко је он, 

шта хоће од мене? Нешто у вези Дане, шта? 

 

За неколико оних који су улазили сам био погрешно проценио да је то 

он, тај непознати незнанац. Врата се широко отворише, бану у кафану 

висок снажан, лепо обучен, однегован, већ скоро средовечан, изразито 

црномањаст мушкарац. Мој први утисак о њему је: политички моћник, 

бирократа, високи официр, судија, директор предузећа.? Уђе и поче да 

ме тражи погледом загледајући по столовима, устадох и обратих му се 

љубазно. Док се рукујемо, он се смешка благонаклоно седајући за сто, 

окрете се и потражи очима конобара махнувши му руком, наручисмо 

пића, он одмах пређе самоуверено на ствар:'' Ја сам ...., правник у 

Министарству ...., Дана и ја смо пред склапањем брака. Одмах да вам 

кажем да ја знам доста ствари које обични грађани не знају, ви ћете ми 

много помоћи ако ми дате потребне податке, све шта знате о Дани,  да 

ли ви са њом имате у последње време контакте, знате брак је врло 

значајна ствар у животу свакога, морамо добро упознати будућег 

супружника?''. 

 

'' Извините али ја вас не познајем, први пут вас видим, то су интимне 

ствари о којима се не говори пред непознатим, откуд ја знам ко сте 

ви?'',  кажем му учтиво.''  

 

Одлично, ево вам моја лична карта'',  и маши се за џеп и пружи ми је. '' 

Не, не желим да вас проверавам''. Он се љубазно и раскрављено 

насмеши:'' Па онда нема разлога да будете неповерљиви према мени, 
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изволите наставите''. Застаде, гледајући ме са  благонаклоношћу:'' 

Знате младићу, ради се о врло озбиљним стварима, желим да сазнам 

више о њој, она ми је више пута причала о вама, ви знате више о њој. 

Каква је Дана особа, реците ми искрено зашто сте вас двоје 

раскинули''?  

 

Није ми јасно, тако моћна особа може имати могућности свакојаких 

провера,  све до увида у полицијску архиву, тамо свашта пише за 

свакога, није ми јасно о чему се ради, како он не зна о њој, него мене 

пита?. Вероватно не познаје никога утицајног у полицији?.Какав је он 

онда моћни правник у државном министарству?  

 

Он ме је сво време посматрао нетремице, и ја њега, али врло 

дискретно, закључих брзо да он иако је врло мужеван, није никако тип 

који може одушевити Дану, она не воли бирократске прорачунате 

особе, посебно је алергична на оне из апарата, њој се више свиђају они 

романтични, шармантни и духовити. Овај свој закључак укривам јер 

видим да је он врло отресит човек, јер поче да ме посматра 

проницљиво, благо се мрштећи, пређе му некаква тамна сенка преко 

лица?. Можда је проникнуо у моју анализу његове личности? 

Вероватно га је Дана привукла женственошћу и надареношћу, свестан 

је да је она помало распојасана и емотивно лабилна, можда сматра да 

је може довести у ред, жели да је промени да буде стабилна и одана 

супруга и мајка?. Жели да са њом расном и надареном женом има лепу 

и здраву децу?. 

 

А она се везала за њега, иако није њен идеал, због његове изражене 

мужевности и потенције, ипак она воли такве мушкарце? Једноставно, 

она жели да се скраси на једном месту, да се уда? Да ли је она у стању 

да се промени, да буде стабилна?  

 

'' Она и ја смо се забављали, али то је било пре више година, сада међу 

нама нема ништа, то је било давно '', искрен сам према њему, ради се о 

важној ствари, о будућем браку и породици, желим да му будем од 

користи.. '' Када сте је последњи пут видели, извините што вас питам 

тако директно?''. '' То је било давно, међу нама нема од тада никаквих 

сусрета и контаката, будите убеђени у то'',  свесно избегавам да 

споменем њен изненадни  долазак у Краљево за време служења војске. 

 

'' Па да, ви имате сада озбиљну  везу, је ли ту све у реду?''.  Не 

одговорих му у вези Пакизе, махнух само руком помало 
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нерасположено, можда он зна да су се између Пакизе и мене десиле 

велике промене?. 

 

Откуд он зна да сам ја са Пакизом?  А не зна о Дани? 

 

Он ми се окрете у лице.'' Желим да се оженим са Даном, реците ми шта 

мислите о њој, зашто је дошло до вашег раскида са њом?'', ухвати ме за 

мишицу руком, опипава ми ручни мишић, помислих да је Црногорац.  

 

'' Сувише сам био млад за озбиљну везу, то је било више младалачко 

дружење, него ли неко стварно забављање'', гледам га искрено право у 

очи. '' Шта ви мислите о њој, реците ми искрено, задужићете ме?'', опет 

он инсистира. '' Дана је као што и ви то знате врло привлачна, 

образована, талентована, осећајна девојка, Бог, или природа су је 

обдарили многим талентима, али знајте да потиче из породице у којој 

је доживела трауме, као и у личном  приватном  животу, знате какве  

су данашње младе генерације''.  

 

Покушавам по нагласку да прозрем одакле је, он има београдски 

нагласак, али са благим растезањима својственим западним динарским 

дијалектима. Вероватно дошао у  Београд на студије па остао? '' Ви сте 

Црногорац?'', упитах га гледајући га учтиво право у очи. ''Да.''  

''Дурмиторац'', северна Црна Гора?'', гледам проницљиво у њега '' 

Тачно'', погледа ме са симпатијама.'' Па ви добро познајете Црну Гору, 

ваше презиме у Црној Гори много значи, сви би вас тамо много 

уважавали'',  потапша ме он по раменима. 

 

Осетио сам из његовог става да се наш разговор ближио крају. 

Очигледно је био задовољан разговором самном, то сам препознао из 

благонаклоног смешка у угловима његових усана. Он нагло устаде, 

гледајући ме важно и са симпатијама. Пружајући ми снажну кошчату 

руку, док  се поздрављао самном стегнуо ми је снажно шаку, као 

старом пријатељу:'' Хвала на разговору, желим вам све најбоље''.  

 

Устаде и оде, окрете се на вратима дискретно се осмехујући и махну 

ми још једном руком. 

 

Март-април 1965 године.Рат звезда се наставља. 

 

Совјетски космонаут Алексеј Леонов је изашао из космичког брода у 

космос и прошетао се. Америка узвраћа, лансира у космос Џемини 3 . 
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24 април 1965 године. Марко Никезић, постаје 

министар иностраних послова, уместо Коче 

Поповића.  

 

 

Марко Никезић. 

 

О чему се ради? Кажу да је мајка Марка Никезића 

Францускиња, да је он полиглота, да течно 

говори француски језик, '' као српски''. Никезић 

важи за либералног политичара. А ја то исто 

мислим и за Кочу Поповића, видех га недавно у Кнез Михајловој 

улици испред излога продавнице, он је потпуно другачији од већине 

политичара, који су строге надмене бирократе, он пак више личи на 

смиреног интелектуалца . 

+ 

1 мај 1965 године. Мутна времена.  

 

Прво афера Ђилас, па онда читам у новинама да је јуче Суд у Задру 

осудио Михајла Михајлова на девет месеци затвора, због осуде 

совјетских казамата. Нејасан ми је удес Крцуна Пенезића, умножавају 

се кадровске смене, афере, чујем жалбе незадовољника, лично сам на 

својој кожи осетио каква је ЈНА. Предузећа су оптерећена политиком, 

уместо да буду место где се ствара национално богатство.  

 

Обилне кише и поплаве око Дунава чије је ефекте председник  Тито, 

упоредио са земљотресом у Скопљу 1963 године. 

 

Од како је извршен атентат на Кенедија, ништа више није као пре 

тога.  

 

Настадоше мучна времена у Америци и свету. И овде се нешто 

мрачно закувава-све ми се тако чини?.  

 

У Америци млади демонстрирају против рата у Вијетнаму, Латинском 

Америком одјекују бесни узвици: Yankee go home!  Београдска 

омладина је под јаким утицајем западних филмова и музике, наше 

девојке пристигле из унутрашњости и села, почеше својим облачењем 

и понашањем да личе на француске филмске глумице. Млади се не 

мире, студенти по аулама шапућу о социјалним неједнакостима.  
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''Не може ова земља ''и јаре и паре'', отворила  сва своја врата страним 

утицајима, а хоће да конзервира бирократску учмалост. Ако се отвори 

страним утицајима, онда ће се народ освестити, пре свега студенти, 

настаће свеопште незадовољство и тиха побуна?'', излаже своје 

виђење групици окупљених студената Илија Мољковић у аули 

Филозофског факулетта на Студентском тргу.  

 

Иза зида се укрили, опрезно вире Рато и Драго, сликају из потаје, 

држе некакве фотографске апаратиће у рукама.  

 

Умеша се један сувоњав студент, пустио брадицу, има префињене 

црте лица, из Шумадије је, а личи на хипика са Монмартра:'' 

Руководоци ове земље су недорасли, хоће да земљу држе у стези, а 

отворили се широко страним утицајима. Они немају појма шта значи 

реч субверзија. Њих ће богате западне земље лукаво самлети без рата;  

страни филмови, страни певачи, рок музика, похотљиве стране 

глумице, страни туристи, трговина, слободно путовање ван земље. 

Знајте браћо, нови стил живота неспутано шири слободе у 

неслободној Југи''.   

 

6 мај 1965 године. Радомир Вељковић ухапшен на железничкој  

станици у Сарајеву и смештен у лудницу. 

  

Сретох Драгана Вељковића на Железничкој станици  у Београду, 

препозна ме одмах. Његове усахле очи су изгубиле сјај и  животност, 

муца као да га је стрефио шлог:” Радомира ухапсили у Сарајеву, 

проглашавају га лудим већ неколико година”. Показа ми неке налазе 

болница у Сарајеву. Прочитах испод Налаза психијатра, стоји потпис 

лекара психијатра, запрепастих се, то је онај  који ми је био водник 

стажиста у Краљеву, наводни, или лажни Пакизиног рођак!  Али то не 

казах Драгану. 

 

'' Зашто'' гледам га зачуђено. '' Казао  да у ЈНА има привилегија и 

непотизма'', слегну раменма. Зар да због тога некога прогласе лудим?  

 

 Април 1965 године. Раскид са Пакизом. 

  

Од правца Трга Маркса и Енгелса наиђе Пакиза, била је  у друштву са 

једним високим наочитим младићем, бануше изненада пред мене у 

Нушићевој улици, он је отресит, има плавкасте локнице. Личи по 

изразу лица на Бору Мирковића, вероватно је перспективан 

политички функционер? Она ме виде, али се не јави, као да не 
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постојим, окрете главу скоро љутито. Можда ми се тако учини? 

Упркос свега, у њеном летимичном погледу упућеном у моме правцу 

је се препознавала туга.  

 

Да ли је овај сусрет случајан? 

  

Ово је био наш претпоследњи сусрет. Њен брат Брацо је изненада 

отпутовао за  Бања Луку. 

 

Април 1965 године. Последњи сусрет са Пакизом. 

  

Пакиза прође брзим корацима Теразијама испред Хотела ''Балкан'', 

она не корача, као да лебди изнад тротоара, отсутна је, сва је занета у 

мислима,  промиче брзо само на неколико метара од мене,  док ветар 

витла њен зеленкасти шал од свиле око њеног врата заједно са 

црвенкастом косом коју јој замрси око лица. Учини ми се од њеног 

шала да је зар, или  фереџа, њена 

танка хаљина се претвори у 

шалваре, зашкрипаше сандале као 

нануле на степеницама босанског 

чардака, тако ми се учини, стадох 

као укопан?. Њен изненадни 

муњевит поглед ми све рече, то је 

наш немушти разговор, који у 

једној секунди комуницира више 

од хиљада речи, све године нашег  

 

Хотел Балкан. 

 

дружења су се свеле наједном у тој секунди. У очима су јој блистале 

сузе, очи јој се јадају, њој је у будућности живот празан, разуме ме, 

мора да тако поступи, забрањено јој је, неко јој је то наредио?. Ко? 

Зашто? Балканци носе у себи оријентални фатализам, као да назирем 

трагику раскида по жељи родитеља, или некога другог, који се 

супротстављају, желе да подешавају туђи  живот по њиховој жељи?.  

 

Наслаге векова, ја сам схватао рационално неминовност нашег 

разлаза. Али и ја сам у питању, хоћу да идем по сваку цену у Белгију, 

ње ту нема, ја морам по сваку цену да идем у Белгију?. Све је готово. 

Удаљавајући се од мене ка Хотелу ''Москва'', она ми је изгледала све 

више као барка коју бура баца о шиљасте хриди као орахову љуску.  
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Јуни 1965 године. Разговор две професорке. 

  

У трамвају су честе велике гужве. Када је врућина, јара, када се сви 

озноје,  тела би се слепила, путници би били сабијени  једни уз друге, 

као сардине. Препознах на седиштима испред мене две професорке из 

Надине гимназије. Ове још младе једре жене, али већ средовечне, се 

шћућуриле као тинејџерке, узбуђено шапућући једна другој на ухо, 

зајапуриле се, усне им се набубриле:”  Замисли ти моја драга, дошао ти 

лепи Драле код мога сина да уче заједно, ја у другој соби, чух шта рече 

Драле моме сину-ј..... ћу ти мамицу,  знаш како му је то слатко казао, 

не могу ти описати, ама сочио, мушки, Драле ти је права шећерламица, 

одмах сутрадан му дадох петицу''.  

 

Она друга се насмеја грлено, очн јој сјакте као мачки:'' Идем ти ја са 

мојим сином, иза мене три његова друга, све неки спортисти, бре праве 

мушкарчине, скоро деца а већ одрасле рмпалије, идем ја, а ципела ми 

шљапка, уђе ми вода из неке барице, она тројица цело време иза нас 

смејући се добацују моме сину:''  Раде, ј.. ћемо ти мамицу у 

шљапкалицу''.  

 

Иза њих седе две ученице, када професорке усташе и одоше, оне се 

закнкоташе из све снаге:'' Ове две су дилеја, потпуно су пошандрцале, 

све се чује около шта причају, њих баш боли брига''. 

 

Зар је могуће да овако нешто чујем, зар је такав однос између 

професора и ђака? Када сам ја био гимназијалац, ипак је било 

другачије.  

 

Шта се дешава са нашим образовањем? 

 

1 јули 1965 године. Тито био у посети Москви, зближавања са 

Москвом.  Напади усташких емиграната на југословенске 

дипломате у Западној Немачкој. 

 

''Мало, мало прође, па се деси нека велика несрећа'', каже мама док 

затвара лист ''Политику'', баш је прочитала детаљан извештај о 

експлозији метана у руднику угља у Какњу, којом приликом је 

погинуло сто давадесет осам рудара. 

 

Док читам Политику, покушавам да саставим неке делове политичке 

планетарне слагалице, али то иде као и увек јако тешко?. Тито био у 

посети СССР-у, што се овде код многих тумачи као миг Москви?. Да 
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ли су са овом посетом у било каквој вези терористички напади 

усташких емиграната на југословенске дипломате у Западној 

Немачкој? Како је се срушио недавно совјетски авион који удари у 

Авалу, изгибе неколико совјетских генерала? Осудише Ђиласа због 

критике СССР-а, и Михајлова што је критикова совјетске гулаге?  

 

Значи наводно зближавање са СССР-ом, а овамо Југославија 

преживљава захваљујући западној помоћи и  западним кредитима?  

 

Осећам се загубљен у лавиринту контрадикција и нелогичности. Тата 

ми каже на то:'' Не размишљај  о политици, никад нећеш разумети, 

они су то намерно замутили, да обичан свет не разуме о чему се ради''. 

 

Сам себи заличим на јунака Добричаниновог позоришног комада  

ЗАЈЕДНИЧКИ СТАН, који сам недавно гледао у Позоришту на 

Теразијама. Дешава се у заједничком стану, ко шта ради, отац 

породице крајње острашћено решава укрштене речи, из дана у дан, из 

недеље у недељу, из године у годину, ништа не види око себе, а никад 

да разреши енигме?. Жена га дограби љутито:'' Слушај бре ти човече, 

док ти разрешаваш ти твоји некрштени речи, кћерка ти се удаде за 

нашег подстанара?''.  

 

2 јули 1965 године. Чика  Чеда Јовичић и његова сестричина 

Милка Тадић. 

 

Чика Чеда ми се жали да његовој сестричинии Милки Тадић, она је 

сестра Миће Тадића, онога  који је емигрирао у Брисел за време  

Светске изложбе 1958 године, праве проблеме у вези  стана:'' Ја сам на 

ивици социјале, без стана сам''. 

 

Јули 1965 године. Прота Милан Богдановић на Новом гробљу. 

  

Изненада је умро још један службеник ''Семена''. Тужна поворка крете 

између суморних алеја ка гробу. Корачам полако у  групи службеника 

''Семена'' 

 

Dанашња сахрана на Новом гробљу је завршена. Из једне сеновите 

алеје оивичене високим дрвећем према мени се помоли повисок 

кошчат погурен свештеник у црној мантији, дубоко је утучен, као да 

нешто  себи мрмља у дугу белу браду. Док полако хода пред њега 

излетеше два снажна младића, одгурнуше га грубо и одмах одјурише, 

један од њих трчећи подригну пркосно из све снаге из дубине 
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стомака. Препознах га, 

то је био један од 

другова  Ратимира 

Оклобџије.  

 

 

Ново гробље. 

  

Па то је прота Милан 

Богдановић, препознах 

његову крупну фигуру, 

снажну главу  седе 

браде, скрушан поглед  земљи и тих бојажљив ход, знам га таквог 

одавно, он је увек опрезан, увек спреман на свакакво непријатно 

изненађење које одједном однекле искрсне. А он их је толико имао. 

Како тако неко може да се понаша према њему?. Прота Богдановић 

настави осврћући се преплашено, док је у исто време заклањао рукама 

лице дрхтећи.  

  

Приђох му зачуђен поступцима младића. ”Ама ништа дијете навикао 

сам ја на то, бољшевичка безбожија завладала“. Говори тихо, али не 

подиже главу, гледа у земљу пред себе:” Јес, ти си Мире Лазаревић 

сестрић (упознали смо се код тетке  Мире Лазаревић мамине сестре, 

напомена аутора) . Бог те благословијо”. Корача полако, гледа пред 

себа као да броји своје кораке, прича тихо, али га ја разумем:” Колико 

су Срба убили за време рата, нико за то не одговара, колико 

избеглица, колико разрушених домова, а сада невине људе држе у 

затворима. Ја испадох народни непријатељ, бејах невин више година 

на робији. Сина ми изгнаше из земље?”.  

 

Корача, преплиће ногу пред ногу, оборио је главу тужан:” Краљевина 

Југославија, Краљ Александар је био лукав, хтели су да нам убаце 

комунизам, кукавичје јаје, ко и Русији, Краљ Александар је био лукав, 

он то спречи, заведе диктатуру, не даде, зато га и убише злотвори у 

Марсељу 1934 године “,  жали се прота. ”Али зато поклекнусмо пред 

преваром, гурнуше нас у чељусти безбожије. Тешко ли се нама и 

Русима, гута нас аждаја. Уби Бога у човеку, убићеш  човека у човеку, 

зато ми страдамо, јер смо се одрекли Бога, наметнуше нам то 

комунисти антихристи”. 
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1 август 1965 године. Сусрет са Бором  Мирковићем на Булевару 

Револуције. 

  

Бора Мирковић полако и важно корача Булеваром Револуције од 

Народне Скупштине ка Теразијама, поред њега је висока привлачна 

црнокоса жена, то му је очигледно супруга. Бора личи на углађеног 

Кенедија, још је виши и крупнији од њега, пуца од здравља, ухрањен 

је и кратко потшишан, обучен  по последњој моди. Он је стасао у 

зрелог прагматичног политичара који зна шта жели, и томе иде право 

у сусрет. Бора Мирковић је за мене иако још млад, будући идеалан 

министар, има факултетску диплому, већ сада иако је врло млад он 

заузима  значајан положај,  добија  високу плату, мени се чини да му 

је у стално у мислима, да му је политичка каријера истинска опсесија, 

како ће да напредује у хијерархијама политичких лествица.   

 

Бора Мирковић 

 

Кажем му укратко да идем у Белгију, он ми 

пожеле све најбоље.  

 

24 август 1965 године.Узроци прекида са 

Пакизом.                                                                  

  

Мама данас замишљена проговори о Пакизи  

гласом који је одавао тугу трагичне 

неминовности, мама ме је изненадила, никад 

није била таква, била је увек кратка и 

хладнокрвна, и врло одмерена, сада је била необично узбуђена:” Није 

Пакиза то учинила, она то не  жели, нити су посреди њени родитељи, 

они су врло поштени  и добронамерни  људи, нити је то учинио њен 

течо, то је неко други напакостио?.” 

 

'' Али ни ја нисам био за наставак везе са њом, желим да идем у 

Брисел, њој се то не свиђа'', рекох отворено, искрено мами. '' Па Боро 

је казао да можете бити  код њега док се не снађете?'', гледа ме мама 

упитно.  

 

Не могу да јој објашњавам:'' То је сложено'', рекох, '' желим да идем 

што пре за Брисел, треба Бори да јавимо да сам дао отказ са 1 

септембром ове године''. Мама зна да је то велика животна одлука. 

Нисам јој никад објашњавао детаљније моје дилеме и све оно што је 

оптерећивало и тихо али упорно поткопавало нашу везу.  
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Ко су ти други, на кога мисли мама?  

 

Неки моји другови су ми у последње време повремено говорили:” 

Пакиза је ретка лепотица, прогонили су те љубоморни официри у 

војсци?”.   

 

Никако не могу да поверујем  у тако нешто, нисам поводљив, зар је 

могуће да би могло међу њима бити таквих примитиваца и простака? 

Или ја не познајем људе? 

 

То ми више уопште није ни важно шта је посреди. Желим по сваку 

цену да одем што пре за Белгију, нестрпљив сам, желим тамо да 

успем, да стекнем иметак и новац, да помогнем брату, сестри и 

родитељима овде у Београду. Нећу више да овде губим време и да се 

прегањам у Семену  са бирократама. 

  

   

1965 година. Наташа Томић завршила дизајнерски  курс у 

Енглеској. 

  

Упркос тога не може нигде у Београду да нађе посао. Њени се жале на 

дискриминацију. 

  

1965 година. Милић ( млађи брат) служи војску у Дугом селу код 

Загреба. 

  

Милић иде да служи војни рок од 18 месеци, јер није завршио студије, 

биће дуже време отсутан од куће. И то баш када се ја спремам да идем 

у изгнанство у Белгију. 

  

На радиу одјекује весела италијанска шансона QUANDO, QUANDO. 

Променише плочу, запева снажан мушки глас: ''16 tons''.  

 

Нестрпљив сам да одем за Белгију. Као да идем на ринг, треба да се 

докажем. Осећам невиђену снагу  и осећај необичне сигурности у 

себе. 

 

29 август 1965 године. Ратимир Оклобџија анализира раскид са 

Пакизом. 

  

Колико је Ратимир Оклобџија необичан, утолико више његови 

поступци умеју повремено бити непредвидљиви, чудни, или понекад 
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детињасти и неозбиљни. То ме збуњује, јер је он сарадник полиције, 

поједини његови поступци нису достојни лика полицајца, они би 

требали да буду сушта супротност томе,  рационални, одмерени и 

лукави.  

 

Имао сам прилике да срећем и упознајем полицајце и агенте, има их 

врло стручних и разборитих, али су неки од њих, како се то каже у 

свакидашњем говору, иста фела људи као и Ратимир. Поред оних 

смирених, промишљених, међу њима сам сретао поједине 

усплахирене, осионе, склоне чаркама, или насилничким поступцима.  

 

Са тугом сам долазио временом до сазнања да су у органима власти 

све присутнији они нетактични и површни, прегрејани и груби. 

Збуњује ме изрази лица појединих од њих?.Не могу никако да схватам 

откуд такви недорасли у власти? Али бих осетио велико олакшање 

када бих срео неке од њих, истинске професионалце, мудре, 

образоване, проницљиве, схватао сам  радостан да таквих ипак има 

подоста.  

 

Па зашто онда међу собом трпе обријане и асоцијалне? 

  

Морам признати да Ратимир у исто време уме бити врло занимљив, 

или шармантан и врло драг, а онда би се нагло изменио, и постао 

арогантан. Понекад пак би био загонетан?. Можда он то чини 

намерно, да стиче уважавање и респект, читао сам о психологији 

власти, то је ваљда стратегија такозвано ''топло-хладно'' , тако се 

влада људима. Полицајци захтевају послушност, тако поступајући 

ваљда желе да крше отпор других, тако сеју страх.  

 

Ипак, Ратимир ниједном досада није према мени био зао у правом 

смислу речи. Признајем себи да ми помало импонује што је мој друг 

из детињства агент. Посебна је прича о Рати и девојкама. Висок је и 

наочит, али сам временом увидео да својом осионошћу одбија од себе 

поједине девојке, којима би се можда свидео да је другачији?. Он 

једноставно не уме са девојкама, то није нимало похвално за једног 

полицајца. Ако не уме са девојкама, како ће са  људима, са странкама? 

 

Док разглас преноси из све снаге Елвис Прислијеву песму "Are You 

Lonesome Tonight?" на плажи ''Партизан'' на Сави, између два моста, 

Ратимир је газио по песку између два моста, напео се у купаћим 

гаћицама као паун, показујући  своје набрекле снажне подпазушне 

мишиће трапезоиде.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Are_You_Lonesome_Tonight%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/Are_You_Lonesome_Tonight%3F
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Махну ми руком из даљине:” Ајмо да јуримо рибе, уместо што се 

бавиш политиком, види шта га их је!”, показа руком на девојке што су 

се опружене сунчале на песку. “Живјеће овај народ. Ама што смо те 

бре у војсци држали ноћу на стражи да будеш блед, да уфитиљиш, ти 

си бре у нашој шеми неконформни интелектуалац, треба да будеш 

анемични мршавко, а ти сада још црвенији и свежији!”, заголица ме 

по рукама шалећи се.  Онда се опет натмушти:” Не миришемо никако 

интелектуалце, стално просипају сирће ”.  

 

'' Знаш како ћеш га најлакше надвладати кад се потучеш са неким, 

скини му изненада ципелу, одвежи му каиш на панталонама, то делује 

психолошки, готов је''. '' Јеси разумео'', нагло и врло благо ме ухвати 

прстима за нос. Ћутим помирљиво. Онда он пусти мој нос:'' Наше 

ривале непрестано надзоравамо, и дању и ноћу, сисамо им крв, 

улазимо у њихове снове, изнурити, отети, да осиромаше, изоловати 

их, набити им рогове, изазвати супруге и децу против њих,  да по цео 

дан серу и пишају, претварамо им живот у говна, смрад,  да им се све 

згади, да не може да му се дигне, све је под нашом контролом, ко ће 

с'ким, сатрети гамад''.  

 

Рата застаде да предахне, па победнички узвикну гласно: Сјеме им се 

сатрло!'', поче да се претећи напиње преда мном као да је паун. '' Ми 

смо свемоћни!''. 

 

Слушам га и све више долазим до закључка да са њим нешто није у 

реду?. Али све то што чујем је за мене не само тужно, него и 

застрашујуће. Много тога сам видео у своме окружењу, а и ја сам 

пролазио кроз свакојаке замке и душегупке. 

 

Рата стаде пред мене, погледа ме продорно у очи, као иследник, као 

да хоће да ми нешто каже? Ухвати се бесно за главу и поче да се врти 

брзо око себе као када пас јури свој реп, цело време задихан сипа 

запенушано:” Бре мастиљару, гурнућемо те код буразера у Брисел, 

када те тамо дохвати Шиптарија, награјисо си ко жути, имаш бре да 

будеш блед, испијен ко туберан, Белгијанци нису гегуле као ови наши 

овде, они су врло рафинирани, проћи ћеш код њих као ''побуњени 

интелектуалац“, само ако си бледи мршавко. Још да ти ставимо 

наочаре. Ако одеш тако румен и једар, наместиће ти неку богату, да се 

не батргају са ајваном'' . 
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Опет ме изненади, као да је сада говорио неко други, ово што рече ми 

звучи као мудро, као да је сада преда мном био професор?. Не могу да 

схватим како се он мења, час је мудрац, час блентавко?. 

 

Не схватам, зашто да ме Шиптари изнуре да будем блед, а овде да ми 

то исто чине ови наши?'',  директно га гледам у очи. ''Е мој ајвану, ти 

се разумеш у политику ко дупе у милихброт, знај да на кога овде 

узмемо пик, тај обавезно најебе када оде иза гране'',  гледа ме дрско.  

 

'' Ја то не разумем, Југославија је против Запада, какве везе има ова 

полиција са оном тамо?'' питам га. ''Само мозгај, само мозгај, никад 

нећеш то схватити. А шта ће ти то да разумеш мастиљару,  је ли се 

мишеви могу разумети у астрономију? '' 

 

Гледам га смешећи се, схватам да се можда шали, али са извесном 

зебњом очекујем шта ће даље рећи?. Је ли он лукави глумац који 

преда мном глуми повремено будалу, скоро да помислих, али такву 

помисао одбацих, ја њега знам од детињства такорећи. Али не могу 

никако да разумем његове повремене фазе луцидности које изненадно 

замене најобичнија лупетања?. 

 

Он окрете причу на другу тему:” Твој love story са овом Туркињом из 

харема је завршен!”, рече у даху седајући изненадно на песак, сави 

хитро еластичне ноге као од гуме под тело, као пас, као да постаде 

муслимански верник у џамији?. 

  

Какво је то братство и јединство, па он је полицајац? Зар он не зна да 

у полицији има Муслимана, ако би они знали шта он говори то би 

могло изазвати етничке поделе у апарату? Посебно се чудим како  он 

то све зна о њој, ја му о њој никад нисам рекао ни реч? Нагло устаде 

отресајући песак са тела, изнервира се и  загалами на мене, људи 

почеше да се окрећу, издра се према мени:” Баста, баста!”. Знам да 

“баста” на италијанском значи “ДОСТА”. Први пут чух да он зна 

италијански, никад раније није опроговорио ни реч овог језика.  

 

Откуд сад ово? Да га нисам познавао од  детињства, помислио бих да 

је он прерушени провокатор, који изиграва, како кажу Далматинци 

бену, а уствари је врло префриган и интелигентан полицајац?. Знам да 

има и таквих у нашој полицији сретао сам их. Сусрети са таквима су 

ме увек изузетно радовали  и враћали моје пољуљано поверење.  

 

Ћутао сам, али ипак ова његова шала је била  неслано отужна.  
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”Другу улогу ти сада дајемо, ама иди у Белгију, има да те јуре 

Белгијанке, младе, старе, богате, шта ће ти овде ова гологузија?. Знаш, 

ми већ овде имамо сувише факултетски образованих, не знамо шта 

ћемо са њима.”  

 

Застаде, онда се опет напе, пропну се на прсте прсећи се:” Покажи 

тим белгијским фићфирићима и курајберима шта смо ми 

Југословени!”, лупну се поносно рукама по прсима.  

  

Ове његове необичне речи створише у мени  још већу зебњу. Како су 

то они  управљали мојом љубавном барком са Пакизом? Ваљда смо то 

нас двоје подешавали? Смијуљећи се себи у браду, он промрља 

тајанствено све време пиљећи у мене сажаљиво, али ја чух:'' 

Наменили смо ти нову улогу тамо у Белгији, шта да се ми овде 

батргамо са тобом, градићеш наше пројекте у дијаспори” . 

 

Ко се овде батрга самном, зашто? Значи, оно што ми се дешавало у 

војсци, у предузећу СЕМЕ, и пре тога, са Иследником, Шерифом, 

оцем наводним четником, све је то било повезано и организовано, 

неки су се бавили нама? Ко су ти људи? ? Зашто? О тим тајанственим 

непознатим моћницима сам безброј пута размиљао још од раног 

детињства, замишљао сам их као сурове свемоћне конспиративце у 

кожним капутима, који седе у неким сивим канцеларијама, само око 

себе ледено зверају  и нешто се заверенички дошаптавају?.  

 

Ако су ови одавде Русофили, како они могу мени да намењују улогу 

тамо далеко у омраженој капиталистичкој Белгији?  

  

Рата је нетремице пиљио право у моје очи, опет поче да се мења,  

поглед му постаде проницљив, лице се уозбиљи у лик професора 

универзитета, због нечега побесне:” Брана, брана која прави 

електричну енергију, твој рођак Милић је правио брану на Дрини код 

Зворника, и на  Перућцу, дражио нас је све до високог напона, само су 

севале варнице, гадно је просипао сирће.”  

 

Чиме га је дражио? Па рођак Милић није ни знао Ратимира? Значи да 

је Рата знао Милића Јовиног Крсмановића, значи да Рата има податке 

и о моме оцу? И о породици моје мајке? 
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Рата се смири, дође себи, али је и даље хуктао и дахтао љут као рис:“ 

Ено га сада на гробљу Крсмановића под брдом изнад валовите Дрине, 

где надлећу орлови, што је тражио, добио је.”  

 

Шта сада потеже мога сиротог мртвог рођака, откуд он зна за њега, 

како он може да зна за далеко гробље изнад Дрине?  

 

Ратимир изненада због нечега запева чулно и оргастички, грлећи ме и 

привлачећи себи:” Ој дјевојко под брдом, пољубим те под грлом!”   

 

Изгледа да је Рато пореклом Босанац, јер ово је босанска песма?. 

  

Почех да размишљам о трагичној судбини Милића Јовнног на неки 

другачији начин: њега су прогонили. Вероватно они исти који су 

унесрећивали мога оца? Можда је у тим опасним и нечовечним играма 

учествовао и Рата?  Ко зна шта трпе мој брат и сестра, а немају појма 

шта им се дешавало, све сам утученији. Нисам склон безнађу, ја сам 

непоколебљиви борац. Али се ипак дубоко растужих: колико сам ја 

био лаковеран и наиван са Ратом?  

 

 “ Дражиш нас све до лудила, до највишег напона‟‟, издра се он на 

мене. Људи почеше да се окрећу. Смејао сам му се искрено и 

пријатељски:'' Рато, ти се шалиш?'', али сам био све забринутији јер је 

он настављао упорно и строго:'' Твоју непресушну енергију ћемо да 

користимо за наше сврхе у дијаспори. Знај да си ти човек са Дрине, 

пун си енергије, ко око пшенице, имаш способност да привлачиш  

људе да се око тебе окупљају. Боље то, него да си мртав. Ми смо 

хумани, можемо да те ликвидирамо без пуцња, мислиће да си умро 

природном смрћу, и квит посла, мирна Бачка, а ми те сада шаљемо 

међу Шиптарију, тврд си ти орах,  Дрински камен,  Дринска дивизија, 

нека виде ти белгијски фићфирићи, са киме се ми овде боримо, да нам 

није нимало лако, ето њима врућ кромпир у руке, па нека се тамо 

њихове булументе за тобом вијају и батргају од Ардена до Северног 

мора''.  

 

Спомиње реч “мртав”, не уплаших се од ове речи, ипак сматрам да се 

Рата шали самном, па знамо се од детињства, можда су му његови 

претпостављени наредили да ми све ово каже да ме мало заплаши?''. 

 

Тек када помислих на Иследника са Београдске железничке станице 

који ме је маја 1953 године испитивао дуго у ноћ, стресох се од језе: 
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можда му је Иследник казао све ово о мени, и дао му налог да ми 

прича ове необичне  ствари? 

 

Рата се широко насмеја, као да је разрешио енигму:'' Ма знам шта ће 

мудри Белгијанци  учинити са тобом, даће те у руке њиховом  

тестерашу ( Шиптару), што да се они прегањају са тобом, леле теби 

кад те тестераш дохвати?''. 

 

Стално мислим, како он може мени да даје улогу у Белгији одавде, он 

русофил, а тамо је Запад, крвни непријатељ Руса? Како ми дају неку 

улогу, а мене не питају? Стално помишљам да наша полиција сарађује 

са белгијском и западним полицијама? Али откуд то све самном, ја 

нисам никакав криминалац, нити политички значајна личност? Зашто 

би се неко тамо у Белгији бавио самном?  

 

Зашто би мене ухапсили у Белгији и дали у руке том тестерашу кога 

он стално спомиње? Још ми је нејасније да се потсмева и да назива 

погрдним именима Албанце, то је подривање братства и јединства, 

знам у полицији  и апарату  утицајне појединце Албанце? Да ли он то 

чини по директиви, или тако испољава свој лични став?  

 

Маколико да је повремено површан, чини ми се да је Ратимир ипак 

опасан човек?. Ипак се запитах да није шарлатан, неко спадало 

залутало  у полицију ?  

 

У се и у своје кљусе, помислих, морам бити врло опрезан и 

промишљен. Морам имати поверење у себе и у своје снаге, брзо ми се 

поврати уобичајени оптимизам и добро расположење. Оно што ми је у 

том моменту било најважније, надође ми јак талас луцидности. 

  

Одлучих да затражим од њега разјашњење о чему се ради?.  

 

”Одговорићу ти директно као што ме и питаш, по први пут отвори 

карте Ратимир, као да се претвори у неког другог човека, постаде 

смирен, учини ми се да је он сво време глумио неког шарлатана и 

спадала, преда мном је сада био истински разуман, неки сасвим други 

човек, смањи се као мешина када се из ње издува ваздух, лице му 

постаде мудро. ”Интелектуалци су наш највећи проблем, све нешто 

анализирају, чачкају, мозгају. Ама бре имаш да ћутиш, да ништа не 

мислиш, ''вежи коња где ти газда каже''. И квит. Други мисле, није 

твоје да размишљаш, иди јури рибе, иди на игранке, проводи се по 

кафанама, бави се спортом, пецај, зарађуј лову, ради шта хоћеш? Иди 
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и јури странкиње по Белгији, покажи тим шиљама фићфирићима тамо 

шта је Југословен, само не мозгај?!”, просто ми се повери.  

 

Скоро да га сажалим.  

  

Па чиме ја то сметам, шта ја то мозгам? Мене политика нимало не 

интересује, у ЈНА и Семену су ми правили проблеме, али ми је све то, 

ипак сам себи признајем,  још увек недовољно јасно?. 

  

Не схватам откуд такав страх од интелектуалаца, и зашто то мени 

говори?.   

 

”Нама не требају интелектуалци, него они који извршавају наша 

наређења, ми смо најмудрији, ми смо ту да размишљамо, ми правимо 

планове и пројекте, ми смо градитељи, други имају само да 

беспоговорно извршавају наша наређења, нама су кориснији 

физикалци, шта ћеш нам ти овде, имамо сада економиста ко плеве. ?”, 

сада је опет био љут.   

 

Брже боље настави:” Погледај наше Југовиће који раде на Западу, 

редак је интелектуалац који дође отуда са мерџом ( кола марке 

мерцедес), а они  физикалци дођоше са скупим колима, носе лову у 

најлон кесама, направише куће са златним капијама, посташе 

богаташи. А наши интелектуалци се вратише бледи, и усукани, модре 

им се подочњаци, где год макну у град само сваки час запишавају 

хаусторе. Није то случајно, западни босови не воле наше 

интелектуалце, па гурају напред физикалце‟‟. 

  

Ево прилике да тестирам његову моћ расуђивања:” Зашто они не воле 

наше интелектуалце?“ 

 

 ''Они су сметња и нама овде и њима тамо. Они тако направе да овде 

богаташи, елите, буду физикалци. А интелектуалце да буду сиромаси. 

Па то и нама одговара.”  

 

Тек сад нисам ништа схватао, Ратимир је Русофил, патриота, заклети 

непријатељ Запада, а овамо се слаже што Запад, како он каже, 

опструира наше интелектуалце, а јача физикалце незналице. Па ако 

Запад овде ствара лажне елите, па то је на нашу штету?. Па зашто 

Исток и Руси, штете нама заједно са Западом?  
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Као да чита моје мисли Ратимир филозофски мудро појасни:” Они 

имају своје разлоге, а ми наше, Запад  мисли да нама они владају, а 

западњаци не знају да су овде Рује,  да су овде босови баћушке, 

Европа кочи наше интелектуалце јер мисле да ће они обелоданити да 

у Југи влада Запад, да ће им због тога бити сметња. А ми их слабимо 

да не обелодане да овде владају Рује, да се наши слободоумни 

интелектуалци не побуне против бољшевика. Мастиљари ( погрдан 

назив за интелектуалце) су свима сметња. Ми смо прави 

интелектуалци, шта ће нам башибозлук”. 

  

Овакво објашњење Ратимира ми је изгледало потпуно бесмислено. Он 

булазни. 

 

Сетих их се како су он и његове колеге трчали штрафтом као 

разјарена корида бикова улицама шпанског града, док су се 

престрашени пролазници брзо уклањали у страну, ако се неко не би 

брзо уклонио пред њима, грубо би га одгурнули, неки старији и троми 

пролазници се спотакоше скоро да попадају; док су јурили цело време 

би подригивали из све снаге из дубине њихових стомака. Био сам 

згрожен када сам Драгу тако једном видео да је расној девојци лети на 

тротоару испред Хотела ''Москва'' гурнуо демонстративно прсте у 

прорез сукње на задњици. Још како се богате од шверца са руским 

дунавским морнарима, са наводном  “браћом Словенима“?  

 

Зар да овакве протуве нама овде кроје политику државе према 

интелектуалцима? И они се још уживљавају да су некакви 

интелектуална елита?.  

  

” Ратимире, ипак не иде никако да се онако понашате на штрафти, то 

није никако на своме месту?”   

 

“Ми смо власт, припадници недодирљивих, нама је све дозвољено, да 

ударимо, отмемо, казнимо, затворимо, бијемо, силујемо, корупција, 

шверц, сви имају да ћуте, да трпе, док се ми не издувамо. Ми то не 

радимо што волимо, нама је жао да људи страдају, али ми то чинимо 

јер тако треба. Ми се правимо будале, да видимо њихове реакције, 

НИЈЕ ПАО СНЕГ ДА ПОКРИЈЕ БРЕГ, НЕГО ДА СВАКА 

ЖИВОТИЊИЦА ОСТАВИ СВОЈ ТРАГ. Ко се опиру биће му још 

горе. Трпљен–спашен. Нисмо ми неразумни, ми то радимо намерно, 

тако треба, има наивних који мисле да смо ми примитивци, или 

дебили.”,  гледао ме је Ратимир надмоћно. ”Не мудруј, не петљај се у 

нешто што не разумеш, моја најомиљенија песма је– МАМУЗАЈ 



730 

 

ОНОГ ИСПОД СЕБЕ ( подређеног) , СЛУШАЈ БОСА, ако бос каже да 

је снег црн, ја ћу рећи да је црн'', скоро ми припрети убеђен да ме је 

надмудрио. 

  

Овакво образложење Ратимира ми је изгледало крајње неубедљиво, 

неутемељено, чудно и нелогично?. Он види у туђем оку трун, а у 

своме не види пањ.  

 

Чиме ја то сметам? Каквим мојим интелектуалним поступцима? Па ја 

желим да будем лојалан, увек сам то желио, чак сам хтео у ЈНА и 

''Семену'' да постанем члан Партије?   

  

Сетих се једне топле тамне јулске ноћи модре месечине,  доведоше 

Ратимир и Драго са њиховим пајташима Лилу ( моју симпатију из 

дечачких дана што смо играли фоте 1951 године наспрам Дунав  

станице испред фабрике Стаљинград, то је она чији је отац  

политички емигрант у Немачкој, она што је постала проститутка, том 

1) чамцем на  Аду Циганлију, све су ми то казали очевици , Драгини 

је заплашили, девојка без оца и заштите, уценили је, напили, 

дрогирали је месецима, они макрои су је гурнули у проституцију, да 

наводно ради за полицију, да преноси шта причају странци. А на Ади 

су је те ноћи прво сексуално искористили њих двојица, она је легла 

гола на стомак, Рато је био на њеној задњици, а Драги је правила 

орални секс. Онда су се изређали и други, укупно њих седам.  

 

”Знаш  шта сте радили Лили,  да ли је то на своме месту?'' упитах га.  

 

Рато севну очима на мене презриво:” Она је камењарка, иде са 

странцима у ''Мажестику”. ”Али ко је гурнуо у то?“, гледао сам га 

право у очи, знам да су је они гурнули у проституцију, да тако казне 

њеног оца четника у Немачкој.  

 

“Шта би ти хтео мастиљару, па она је кћерка четника који просипа 

сирће тамо у Немачкој, ровари против нас у емиграцији, треба да се 

види како такви пролазе, да њеним примером заплашимо друге, ко 

год сипа сирће биће рогоња?”.  

 

“Ако је већ тако, зашто онда њу користиш да задовољиш своје личне 

сексуалне прохтеве?”. “Бог је себи прво створио браду'', зашто да не, 

кад је већ таква, боље ја, него неко други'', слегну он мудро раменима.  
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''Знаш мастиљару, један мој колега Јово иниспектор полиције, има 

лепушкасту  кћерку, али му је ћера  дилеја, кад осети ку...не може да 

одоли, најаше ко стигне. Он све види, све зна, полицајац је, опомињо 

је, не вреди, њему се смучи, и он налегне''.  Шапну ми на уво 

церекајући се мени забезекнутом:”  Знаш, Јово је убеђен да то није 

његова ћера, да је направио комшија, не личи на њега, зна Јово све о 

својој жени, па што и он да не убоде. Све жене су ти курве, Јово каже 

”Боље ја него неко други.”. 

 

Рата устаде, отреса песак са себе, спрема се опет да ми нешто значајно 

саопшти. Окрете се као чигра и упери љутито и презриво обема 

рукама на девојке и младе жене што су се пржиле на сунцу испружене 

на песку:'' Гледај их Бога ти, испружиле се на сунцу змије камењарке, 

све саме курвештије''.  

 

Ове његове речи ме не изненађују, знам да он одувек презире жене. 

Као и толики други полицајци. 

 

'' Иако си мастиљар, наше си горе лист, жилав си и чврст као камен, 

громови су ударали у тебе, не савише те, бићеш у Белгији наш џокер, 

као они у коцкарници, то је политички покер са дистанце, Рује су ту 

мастиљару, они вуку твоје конце, нека виде тамошњи фићфирићи 

како смо ми несаломљив народ, има око тебе да падају трупла к'о 

плева''. 

 

Не схватам како то све у вези Белгије, нико ме није навео да идем 

тамо, идем својом жељом? Какав политички коцкарски покер са 

дистанце самном тамо? Ко сам ја, нисам ја нека значајна личност? 

Како то са Русима, а овамо у дослуху са Белгијанцима? Ко ће то тамо 

да пада ко плева? Је ли он то  мисли да ће  наше агише револвераши 

да се тамо обрачунавају са страним агентима? Као да је белгијска 

полиција тако наивна?.  

 

Рекох му то разговетно. Он ме погледа презриво:'' Е мој ајване, 

колико смо ми тамо ликвидирали наших непријатеља, Тито је 

најтајанственији политички лидер на свету''. 

  

Свестан сам да ја све више спознајем свакојаке политичке тајне, а 

огромна већина мојих другова, скоро сви до једнога, о томе немају 

појма?.  
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Откуд мени таква спознаја? Стицај необичних околности, осетио сам 

много чега на себи и  својим блиским,  боравак у ЈНА је деловао на 

мене врло освешћујуће, затим СЕМЕ, Пакиза. Признајем себи да сам 

многе ствари научио дружећи се са Ратом и његовим другарима. Са 

чуђењем сам схватио да је на мене снажан утицај имао и професор 

Милановић. 

 

Постао сам врло острашћен у политичкм анализама, упознат са 

многим скривеним странама друштва, питам се зашто? Куда то води? 

Једно ми је јасно: постајем политички незадовољник, бунтовник. Али 

не без разлога. 

1965 године. Умрла Баба Драгиња. 

Када умиру стари, тада нестају стубови породица, тада одлази једно 

време, нестаје читава једна епоха. Отварају се хоризонти новога доба, 

неизвесности, трагања за новим надама и идентитетима. 

Баба Драгиња, повисока кошчата светло смеђа жена зеленкастих очију  

је била Мајка, она је била таква, стуб. Када сам је посматрао замишљен 

налазио сам да тако подсећа на Матушку Родину из совјетских 

послератних филмова. 

10 август 1965 године. Летовање у Дубровнику. 

Дао сам отказ у ''Семену'', Бора ми је јавио да могу доћи 1 септембра, 

чекаће ме на Gare du Nord ( Северна станица). Узех плату, поздравих 

се кратко са колегама.  Они поустајаше, сви су ћутали, посматрали су 

ме немо, назирали су о чему се ради, шта би са мном, неки ми 

пожелеше успех у далекој Белгији.  

Сутрадан одох право на воз за Сарајево, а од Сарајева ћу уском пругом 

за Дубровник. 

У путу ми позли, јави се врло јака дијареја, врућина ми је, добих 

повишену температуру. Изађох у Дубровнику из воза, видех пред 

собом Далмацију и милину, осетих опојни мирис мора, лелујају се 

палме, топло је, чују се крикови галебова, вире катарке бродова, по 

балконима се суши веш. Као да сам у Италији?  

Треба да нађем стан, приђе ми средовечна сувоњава жена као да зна 

шта ме тишти, права говорљива и весела Далматинка, када говори као 
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да певуши:'' Гошпар, да ли вам треба соба''? Да, рекох. Одведе ме ту 

одмах близу. Она је префињена, смешка се, каже:'' Дан, два  биће вам 

боље''. Тако и би. 

Захвалих јој се, платих јој кирију, идем да нађем ново пребивалиште, 

мене занима стан у центру Дубровника. Власница овога новог стана  је 

изразито црна, док је она прва била скоро плава и зелених очију. Стан 

се налази у најстрожем центру града, у  старој згради од мермера на 

самом Страдуну, на другом спрату, соба је мала, има врло удобан 

широк кревет, под ногама се угиба старински угланцани жућкасти 

домаћи патос, старе расклиматане степенице шкрипе док се њима 

пењем. 

 

Дубровачки страдун 

 

Власница стана има повисоку кћерку, неколико година млађу од мене, 

Марија је црнокоса и тамна као ноћ, мудра и разумна као пчелица, 

свежа и пуна живота и медитеранске 

радости. А када говори, као да певају 

славуји. Стојала би увече на 

степенцама зграде, очи јој засјакте 

када год ме види, насмеши се 

дискретно и учтиво, колико је 

озбиљна и достојанствена, још је 

много више привлачна. Далматинци 

су католичке вере, њихове девојке су 

сачувале традиционално понашање, много више него ли оне у 

Београду. За мене је то врло занимљиво, јер у Дубровник долазе 

распојасани туристи из целог света, али Далматинке чувају свој 

традиционални  женски понос.  

 

Колико су њихови мушкарци лети распојасани, толико су њихове жене 

и девојке лети, и не само лети,  скромне и повучене.  

 

Повремено бих изменио са Маријом неколико речи, али знам да би 

било потпуно неумесно да је позовем у шетњу, њу сви знају овде, она 

то не би себи дозволила, да се шета Страдуном са младићем са 

стране?. Она је врло достојанствена и озбиљна девојка. 

 

Ишао сам на плажу у центру града, на стене, на острво Локрум, тамо 

упознах професора универзитета из Прага, он је повисок и витак, 

помало је испијен, врло лукавог израза лица. 
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Летовање брзо прође, када платих кирију, са кофером  у руци сретох 

на капији Марију. '' Путујем за неколико дана за Брисел, тамо ћу да 

живим'', рекох јој весело и учтиво. '' Хтео бих да вам се јавим из 

Брисела, молим вас за вашу адресу'', замолих је. Она узе брзо хемијску 

оловку, истргну из нотешчића листић, и написа адресу. Поздрависмо 

се љубазно, ја одох на Железничку станицу на воз за Београд. Она ме 

је из даљине посматрала  махнувши руком дискретно и пријатељски. 

 

1 Септембар 1965 године. Одлазак у егзил у Брисел. 

 

Атомиум у Бриселу.                                                            

Воз Атина-Париз преко 

Италије и Швајцарске, креће 

тачно у осам часова ујутру са 

Београдске железничке 

станице. Белгију замишљам 

као демократску земљу, у којој 

ћу најзад живети слободно и 

где ме нико неће 

дискриминисати нити кињити. 

Родитељи се надају да ћу се тамо снаћи, исто као што је се снашао и 

старији брат. Сви који ме познају, ме охрабрују, кажу да су убеђени да 

ћу у слободној Белгији постићи много, да ћу бити у сваком погледу 

врло успешан.Чак успешнији од старијег брата Боре. 

Пун наде и оптимизма, одлазим у Белгију, у капитализму се цени рад, 

млад сам, свиђам се девојкама, замишљам њу Белгијанку, моју будућу 

супругу, како се прибија уз мене и подржава ме, у двоје је лакше. У 

мени кипте самопоуздање и енергија, нестрпљив сам да што пре тамо 

дођем,  да се запослим и докажем.  

Желим да успем у Белгији, изнад свега због тога, да бих могао да онда 

помогнем у Београду брата, сестру и родитеље. Уживам у томе да 

помогнем све оне којима треба помоћ, и које сам у стању да помогнем. 

Сећам се новца зарађеног са мојим оркестром на дочецима Нове 

године, тренуци моје највеће среће су били када бих из пластичне кесе 

истресао зарађени новац на сто у нашем стану, и од тога дао нешто 
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брату Милићу,  сестри Нади. Узимали би без без речи, али сам видео 

да су сретни. А ја сам видећи у њиховим очима сјај задовољства, био 

још сретнији од њих.  

Долазећи кући у рано јутро једне новогодишње ноћи, у београдском 

трамвају двојка пуном уморних младих који су негде већ дочекивали 

Нову годину, видех скрушеног војника како стоји тужан, он мора да 

иде на дужност, а други су се лудо забављали ове ноћи?. Гурнух му у 

шаку папирнату новчаницу, он ме погледа зачуђено, рекох му да сам 

зарадио са својим оркестром, да хоћу да га частим, он једва отвори 

шаку  и прими нерадо и опрезно новац.  

Сретан сам ако су други сретни, што је више других сретних, моја 

срећа је све већа,  бићу сретан да помогнем друге, да буду мање 

несретни. Свако тежи да буде сретан, и свако има право на срећу. Али 

мора да се избори за њу.  

Не презирем оне што се не труде, пасивне, неактивне, има и туњавих, 

али их сажаљевам. Увидео сам временом да су понекад поједини од 

тих туњавих, стицајем животних околности израстали у врло 

енергичне и предуземљиве младе људе. Њих треба обучити животној 

борби, запалити у њима пламичак борбености?. Криво је друштво које 

сасеца крила самоиницијативе, разоружава борбеност, ствара 

жабокречину у можданим вијугама.  

Када сам војнику давао новац у трамвају, када осетих жељу да 

помогем своје најближе, сетио бих се речи неких мојих другова, или 

присутних на медијима, да су испомоћ и алтруизам демодирани, да је 

то дело стерилиних, сентименталних ентузијаста чудака, занесењака, 

да је то прегажено временом, застарело, да је тако било некад, да су 

сада дошла нека друга времена?.   

Са таквим резоновањем се не могу никако сложити. Из једноставног 

разлога јер је целокупна данашња западна цивилизација управо 

заснована на солидарности и испомоћи својих.  

То рекох једном пријатељу Херцеговцу, он се само засмеја:'' Друго су 

они, а друго ми''.  Нисам разумео шта хоће да каже, али сам оћутао. ( 

изгледа да је мислио на западне земље, када је ово казао?) 
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Наши људи мисле да је Запад труо и декадентан, да су тамо људи 

себични и да не воде рачуна о својим сунароницима? .Какво незнање? 

На Западу је управо обратно. 

У бескрајно високом, као суза чистом небу пуном сјајних звезда моје 

раздраганости и мога самопоуздања, понегде на бескрајном далеком 

хоризонту небеског свода, провирују некакви тамни облачићи, као 

стадо малих тамноруних јагањаца што пасе негде горе на скрајнутој 

небеској ливади неке моје скривене туге? Нешто ме ипак растужује? 

Али ја сам толико радостан, да то не могу осетити чак ни као сету?.  

Упркос свега сам свестан да сам донео изузетно важну животну 

одлуку, да сам преломио преко колена,  да не смем да се осврћем 

уназад, него да требам да храбро и оптимистички гледам у будућност.   

Није лако напустити своју земљу, и отићи у туђину. Сећам се 

повремено ње, Пакизе, то је све болно, али ја, не да нећу да не мислим 

о њој, много више од тога, једноставно, ја покушавам да је потиснем 

заувек из мојих мисли, као да није ни постојала?. Али повремено би се 

моје мисли ипак вратиле њој, тада би ступио у акцију унутрашњи 

стражар, постоји нешто у мени, као неки унутрашњи контролор, он у 

тим тренуцима као да се тргне из дремежа, просто се разгоропади, 

изјури је из мојих мисли, просто је изгура, као да ми подвикне помало 

прекорно:'' Заборави је као да није ни постојала, и она је тебе из места 

заборавила?''. Шта она ради сада, да ли мисли исто што и ја, да ли сам 

јој нанео бол, шта кажу њени о мени?  

Да ли сам ја опортуниста који напушта своју земљу, онда када јој је 

најпотребнији, помислим понекад да се понашам као капетан 

хаварисаног брода који треба да га напусти последњи, а он то чини 

међу првима? 

Родитељи ме допратише до железничке станице, стишавали су моје 

самопоуздање, моју помало претерану обесну самоувереност и 

младалачко нестрпљење, насупрот мојој самоуверености, саветујући 

ми опрезност и промишљеност. '' Полако'', каже брижио отац, '' успех 

не може доћи одједном, мораш бити стрпљив и вредан''.  

Ћутим, али се никако не слажем са њим, сматрам да ће резултати доћи 

брзо захваљујући моме труду и мојим личним способностима. Како 

сам се ја мењао у моме досадашњем кратком животу, сада имам 29 

година, све до доласка у Београд 1951 године био сам сигуран у себе, 
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успешан у сваком погледу, омиљен код другова, родитеља и 

професора. А онда од тада па све до пре неку годину сам се копрцао у 

живом блату понижења, одбачености и понижености, трудио сам се да 

покидам невидљиве окове, пробуђен и одлучан свом снагом заврших 

факултет, повратих духовну и физичку снагу, ојачах, постадох онакав 

какав сам био раније.  

Сада киптим од енергије и нестрпљења да успем у страној земљи, у 

Белгији. У Белгију одлазим самоуверен као што сам био раније, као да 

сам потпуно заборавио сложену и дубоку кризу идентитета.   

Чак и да сам успео у ''Семену'', чак и да је све са Пакизом било како 

треба, свему бих окренуо леђа, само да одем у Белгију, узнемирен сам 

спознајом своје необичне подсвести. Зашто је тако?  

Свему томе су узрок летовања на мору и сусрети са странцима, Запад 

ми се чини као право место за младе, Југославија спутава, ограничава, 

не даје шансе. Стидим се да сам себи признам да су ми странкиње тако 

привлачне, не желим још да се женим, да се мало истутњим. 

Нешто затабана асфалтом перона, као да трчи крдо бивола, од улаза у 

железничку станицу јуре као фурије Рато и Драго, не хајући нимало за 

присуство мојих родитеља, дахћући непристојно у пролазу ми 

добацише:'' Покажи тим белгијским фићфирићима шта смо ми 

Југословени, има за тобом да јуре фабриканткиње''.  

Родитељи се направише да нису чули шта они рекоше. Осетих се 

понижен што таквим поступком исказују недостатак уважавања и 

поштовања за моје родитеље, они умишљају да су свемоћни и 

недодирљиви. 

У  скоро празном купеу воза Атина-Париз затекох само једног 

средовечног путника, његова коса је црна, прошарана  понеком белом 

власи, које се беле у као гар црним власима, осредњег је раста, гледа 

ме пријатељски сав  сретно насмејан, сазнао сам да је он Грк. Мој 

сапутник Грк се обрадовао сусрету са мном, као да сам му неко 

најмилији и најрођенији, а ми смо незнанци који се по први пут 

сусрећу у животу. Међу нама се срушише баријере, седимо један 

поред другога као најближи рођаци. Ја отворих прозор купеа, 

разговарао сам са родитељима кроз прозор нестрпљив да композиција 

крене, он устаде и стаде са мном на прозор, и поче да учтиво и 
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пријатељски разговара на енглеском са мојим родитељима, ја сам био 

преводилац. 

Ово је још једна прилика за мене да размишљам о сусретима нас 

Југословена, Срба, са онима са југа, из Средоземља, Азије. Грци су 

слични са нама, то знам од раније.  

Тата рече радосно гледајући у мога сапутника:” Као наши 

Македонци”. Он је изразито црне косе и тена,  али таквих има и код 

нас, не тако често, али их има, и нису нимало необични. Али код нас 

има и оних врло плавих, већина је смеђа и светлих очију. Овај Грк има 

и сличан израз лица као наши људи. А они из Турске, или из Азије, 

што сам их виђао на железничкој станици, понекад нису били 

претерано црномањасти, неки од њих би могли проћи као наши људи, 

али их је ипак издавао за наше прилике необичан израз лица?.  

Грчки сапутник сада благонаклоно каже родитељима да ћемо бити 

заједно све до Швајцарске, да не брину.  

 Поздравих се са родитељима, зачу се рески звук пиштаљке, видех 

како махну црвена заставица, воз се полако покрете, онда убрза, 

родитељи остадоше машу ћутке док воз не замаче иза кривине. 

Београд остаде, заборавих га као да није ни постојао, заборавих у 

трену њу,  моје другове, сроднике, одгурнух све то у страну, потпуно 

се окретох  светлој сјактавој будућности: Белгији. 

 Воз одзвања монотоно преко шина ка Загребу. Исто онако као 

приликом бројних путовања моје породице широм јужних балканских 

железничких прагова.  Ја тонем  опет у прошлост. 

 Мој грчки сапутник је седео опуштен наспрам мене, осећам да и он 

доживљава воз и шине на исти начин као и ја, ми смо Балканци, ипак 

назирем да су грчки шине и возови нешто, што је ипак другачије од 

бескрајних гвоздених путева у унутрашњости Балкана. Каже ми он 

сетно  да се приближава педесетој години, то ме намах растужи, па он 

је већ постарији човек?.  

 То и мене чека, али то је за мене далека будућност, о томе нимало не 

размишљам, до тада ће се многе ствари у моме животу променити на 

боље. Бићу врло успешан човек. Имаћу децу, породицу, тада је старост 

подношљивија. 
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 '' Купио сам јој мали поклон‟‟, показа ми мој сапутник торбицу, у њој 

спазих  грчке народне рукотворине. Сазнах да је власник грчког 

ресторана у швајцарској планинској варошици, који је препун гостију 

жељних грчке сарме, мусаке, острига, гироса, и сунчаног звука 

бузукија. Спомену да тамо има пријатељицу. Па он је већ постарији 

човек, стално ми се мота та мисао по глави. А замајава се још увек  

женама?. Да ли има породицу? Где су му деца? 

 Онда ми је дрхтећи од потрешености покушао да дочара трагичан 

положај Грка у турском делу Кипра?. 

 Наш жив разговор на енглеском на кратко прекиде необично догађање 

у возу.  Видех кроз жућкастом завесом застрте прозоре купеа у 

ходнику поворку раздраганих и распеваних младића и девојака, одмах 

помислих да су наши студенти, или ђаци виших разреда гимназије, 

држали су се за руке, повезани рукама као вагони неког воза, вијугали 

су се од купеа до купеа као композиција, цело време певајући весело, 

све се орило:” ТАКСИ, ТАКСИ”.  

Схватих по изговору да су страни студенти, јер такав облик забаве у 

возу није својствен нашим младим људима, по нагласку претпоставих 

да су Французи. Симпатични су ми, не осећају се као странци, 

понашају се као да су у својој земљи.? Свиди ми се њихова радосна 

опуштеност у нашој средини, ми прихватамо странце. Учинише ми се 

помало сувише самоуверени, као да су у својој земљи?. Значи свиђа им 

се наша земља? Стално понављају ту реч, има их двадесетак, тако ми 

се учини, отворили би повремено враташца купеа и унели би се скоро 

дрско у лица путника, као да их изазивају, гласно изговарајући реч 

ТАКСИ. Један отвори врата купеа, унесе ми се у лице, као да ми лично 

због нечега запрети, не знам зашто, сетих се Рате?.Одоше нагло 

вијугајући се један за другим, као нека дугачка огромна егзотична 

змија која се запатила у нашем возу?.   

 Задремасмо, наслоних главу на кожни наслон купеа, тргнух се, кроз 

полусан чух распеване италијанске речи, схватих да смо на граници 

Италије, Талијани када говоре као да певуше, говор је за њих забава, 

не само због садржине речи, него због мелодије коју им разговор нуди. 

Врата купеа отворише нагло и реско италијански цариници на 

граници, осетих средоземну благост и веселост, италијански цариници 

су радосни и топли, мада понекад погледају строго, али учтиво. 

Погледаше Грков пасош, видим тек реда ради, а мене загледаше 

радознало, скоро као некакав раритет, црвени пасош има за њих 
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некакво посебно значење, помишљам док ме посматрају са 

уважавањем. Полугласно разговарају дочаравајући мир уских уличица 

медитеранског градића у близину јужног  мора.  

 То ме разгали, као да осетих сунце Средоземља, стадох радознао на 

прозор вагона, видех зеленкаста брда, замишљам да су утонула у бујну 

зелену вегетацију, просто осетих мирис смокви, јужног биља и 

медитеранског растиња. Италија је дивна, кажем драгом грчком 

сапутнику, показах му кроз прозор зелена спокојна брда која блажено 

дремају, мени се учини да су препуна цврчака и свитаца :'' Био би 

добар послован потез да се тамо сагради геронтолошка клиника, тамо 

у оним брдима, или неки санаторијум?'', показујем му руком кроз 

прозоре вагона, још сам увек у мислима у ''Семену'', окренут ка брзим 

иновативним и атрактивним пословним пројектима?. То нисам 

заборавио, тиме ћу се бавити у Белгији, у глави ми се роје свакојаке 

идеје будућих нових пројеката.  

Он се насмеши са разумевањем, али ме приземљује:” Па они то имају, 

они су далеко испред,  то раде већ вековима”.  

Да, присетих се, ја уображавам да само ја то видим, па то овде многи 

увиђају, овде је капитализам, Италија, они то знају а ми у Југославији 

то не знамо, још сам млад и неискусан, то све има у књигама, треба 

учити из уџбеника, што да измишљам сам,  замишљам да сам открио 

Америку, у Београду у ''Семену‟' сам био иноватор, овде то не могу 

бити, овде је капитализам, потенцијали су активирани одавно и далеко 

више него ли код нас.  Ово је други свет. То морам схватити када 

дођем у Белгију, лако је у учмалом бирократском ''Семену‟' указивати 

на брзе и лаке помаке, овде је све другачије, све је то урађено давно, у 

капитализму владају креативност  и иновативност, рад, царује наука и 

утакмица међу људима.   

Спреман сам да у Белгији одговарам на нове изазове, имам дубоко 

поверење у себе, и да ћу успети.  

Сетих се америчког филма који сам гледао заједно са Пакизом,  

младић авантуриста подивљао од снаге и самопоуздања иде од куће да 

се докаже у непознатом свету, нема паре за возну карту , пење се у 

теретни вагон, тамо га нападају разбојници, он их обара ударцима, 

онда пред мноштвом нападача скаче из воза у пуној брзини, котрља се 

низ падину и бежи, док они сипају на њега рафале револверских 

метака.  
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Чини ми се да сам у вагону спреман да скочим , да се борим?.  

Спреман сам на свакаква искушења. Жељно их очекујем,  да се 

докажем, убеђен у своју победу. 

Како воз уђе у Италију, осетих да ме преплавише необична осећања и 

размишљања, као да западох у  опојну екстазу?.  

На радиу сам у Београду често наилазио окрећући дугмад, на 

католичку молитву:'' Ave Maria, grazia plena'', то је тако узбудљива 

мелодија која побуђује најдубља осећања, моја мајка када год би чула 

ту молитву је казала узбуђена:''  Тако је лепа!''  

Као да су ме сада неки старији људи, Италијани, мудраци, гледали са 

великом  топлином и симпатијама, као свога најрођенијег, као отац 

свога драгог сина кога милује по коси; ти овдашњи невидљиви 

пријатељи станују у белим  мермерним палатама  као што видех у 

Далмацији. Каква људска топлина у Италији! Откуд ово, скоро да се 

запитам. Наслоних се на наслон седишта, потонух у сећања, навире 

безброј лепих осећања, као у рају, само се роје предивне мисли о 

Италији и Италијанима, о Католичкој цркви, као да сам ја вековима 

католик, а ја сам православац, још из породице која је вековима давала 

православне свештенике?. Невероватно како се сада присећам свега 

тога? 

Тако су ми драги, заволех још једанпут Италију и Италијане у трену. 

Али Италија је моја велика љубав још одавно. Томе су највише 

допринели италијански  филмови и песме, Сан Ремо, Доменико 

Модуњо, Виторијо де Сика, Тото, Ђина Лолобриђида. 

Воз из Југославије нагло успори улазећи у прву повећу италијанску 

железничку станицу, на улазу на перон воз поче да клизи, па онда да 

мили, на перону је стојао поносно шеф железничке станице са црвеном 

капом, и са златним сјактећим црвенкастим ширитима на блузи, као 

неки генерал, или још боље, прси се као маршал, држао је руку 

генералски високо, важно подигнуту челу.  

Из даљине ме подсети на вођу наше земље свог у црвеном, потиснух 

ту асоцијацију постиђен својом брзоплетом нескромношћу, да тако 

уопште могу тако нешто претенциозно да помислим?. Како сам  себи 

могао дозволити да тако нешто помислим?  Али ја сам још  у Београду 

у последње време вођу наше земље све више замишљао као Тита, а не 
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као друга Тита, све сам више био склонији да га видим као обично 

људско биће, са свим његовим добрим особинама, али и недостацима?.  

Последњих година се моја критичка моћ запажања нагло изоштравала. 

Ипак, мени се чини, да је Тито човек који воли да ужива у животу, не 

бих се сложио са онима који тврде '' Тито Хрват'', ја мислим да је за 

њега најважније да Југославија буде јака и сви који у њој живе да буду 

задовољни, то је  за њега најважније, јер он ужива да га сви хвале, да 

му пљескају, да му се диве. Тачно је да он нема довољно образовања и 

стручности да би успешно управљао тако великом и сложеном земљом 

као што  је Југославија, можда прави грешке, које сам препознао, али 

не из зле намере?. Југославија зависи и од  иностранства, његове добре 

намере могу бити чисте пусте жеље, ако се томе супротстави моћни 

спољнн свет?.  

Али ко стоји иза њега? То је за мене велика енигма?. 

Посматрајући око себе  зло које је погађа поједине породице, и 

слушајући Титове хвалоспеве, никако се нисам могао отети утиску, 

изгледа ми да он и не зна довољно шта се догађа у овој држави? 

Можда подоста и зна, али ннје довољно образован и свестан, да то 

види као погрешке, он је деценијски комунистички кадар, изванредан 

масовик, али није привредник?. Он је политички масовик, отуда је 

индоктриниран и параноично сумњичав у сваку критичку мисао, чак 

ако је она и најдобронамернија?. 

Транзистор пријатеља Грка тихо засвира, слушам познату италијанску 

песму, разазнајем реч ”Марушал”, не знам шта значи та реч?.  

 Дубоко у потсвести затрепери нејасан осећај личне важности, као да 

сам из неке значајне породице?. А ја сматрам да нисам. Овај осећај 

топлине који доживих у додиру са Италијанима и Италијом, се у мени 

претвори у нова топла осећања према католицима. Што ми ули нову 

наду и полет за мој будући живот у Бриселу, у католичкој Белгији. 

Док мој драги и искрени пријатељ Грк дрема, прибрах се и почех да 

трезвеније размишљам о томе шта ме очекује у Бриселу. Не могу да 

одагнам помисао да напуштам моју родну земљу, да ли ја бежим са 

бојног поља, уместо да се борим, да ли сам ја опортуниста?  

Тешим се, правдам се пред самим собом, вратићу се једног дана са 

новим знањима и имућан, и помоћи ћу својима и своме народу?.  
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 Колико сам ја последњих година доживео врло необичних 

непријатних ствари  о којима непрестано размишљам, не могу никако 

да их се отарасим? Тргнух се згранут, па то траје од доласка нове 

власти 1945 године?.   

 Шта смо им учинили, ми смо невини, не би ни мрава згазили? Зашто 

су ми то чинили у војсци, зашто су службу у ЈНА многима претварали 

у бол и патњу? Чему то служи? Зар да се онако непедагошки понашају 

према младим питомцима војне школе у Краљеву, да неке од њих 

такорећи нагоне на самоубиство? Зар да мени дечаку од 14 година у 

Нишкој гимназији разредни старешина пред свима каже да више не 

могу бити најбољи ђак, због оца четника? Да ме хапсе, ђака Београдске 

гимназије и ислеђују у Испостави милиције на Београдској 

железничкој станици, без стварног повода са моје стране?  

 Мог оца су сумњичили деценијама да је био сарадник четника а он то 

није био, они добро знају да то није тачно, али су га опет стално 

кињили без разлога? Како је могуће да за мном  у војску стигне 

карактеристика са тако нетачним и наивннм тврдњама, у које не би 

могао поверовати иоле разумннји човек, а поједини официри у 

Краљеву су у то слепо поверовали?  

Толике људе оптужују без разлога, животе им претварају у пакао, због 

чега, када су невини?  Наша земља је тако богата, а ми морамо да 

бежимо из ње? Не напуштам земљу само ја, знам више невољника у 

напону снаге који су већ напустили земљу због сличних разлога.  

 Усташе су у Другом светском рату убиле у Братунцу и Сребреници 

двадесетак сродника  моје мајке, двоје њених најближих је убијено 

маљем у главу на Светог Саву јануара 1942. године  у Јасеновцу. Када 

су дошли комунисти на власт 1945. године, нико није одговарао због 

тих нечувених злочина.  

Напротив, поједини сродници моје мајке су се после  рата уклонили  у 

Београд  и Србију, где је се нажалост, као што се види из овога и 

претходног тома, наставио прогон.  

 Ко нам је то чинио, зашто? За време рата усташе? А ко потом? 

Нејасно. 

Опет бих се окренуо будућности и сам бих себи почео да говорим 

узбуђен и потрешен: што даље од овог пакла?.  
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Онда бих се опет изненада сетио ''Семена'', уместо три продавнице има 

места за десетак и више само у Србији, тако би могли заиослити 

неколико од оних  бројних незапослених што таворе на Бироу за 

незапослене, или од друштва одбачени беже ван земље? Могу се 

отварати нова предузећа, потстицати креативност младих и не само 

њих. 

Имамо способне и надарене људе, а таворимо, зашто?  

 Мени је официр морално-политичког васпитања у Краљеву казао 

једном приликом: Још си румен, послаћемо те на ноћну стражу да 

будеш испијен  и блед.  

 Где је ту разум?  

 А водник стажиста ме је извео пред вод  војника у планини Столови 

изнад Краљева наређујући им да упере пушке на мене? Тако су усташе 

стрељале или убијале  маљевима моје најближе сроднике. 

Какво је то лудило? Увек бих долазио до помисли: Ту нема логике, то 

су људи помраченог разума, Ајнштајн је био у праву: СВЕМИР 

МОЖДА НИЈЕ  БЕСКОНАЧАН, АЛИ ЈЕ ЉУДСКА  ГЛУПОСТ  

БЕСКОНАЧНА. 

Откуд тако ирационални поступци, откуд на тако значајним 

позицијама људи који се не понашају мудро и разумно? 

Када су комунисти дошли у Југославију на власт 1945 године иако сам 

имао само  девет година, ипак сам био способан да запажам и видим 

око себе, свугде су били сродници, суседи, пријатељи, познаници, 

разумни и мудри људи, вреднн, радни, уважавало се тада  искрено 

пријатељство, моба, породица, ишло се у цркву.  

 Али временом су комунисти заводили своја правила, отерали су Бога 

и љубав и завели мржљу и завидљивост. Наши људи су се изменили. 

Почели су да гледају један у другога попреко и са неповерењем,  са 

злоћом, разуме се не сви, чак не ни већина, али се зло полако, и све 

убрзаније, насељавало у срца људи, из године у годину, из деценије у 

деценију.  

 Пресретан сам био да сусрећем и дан данас тако много разумних 

људи, који су у сваком погледу били на своме месту. Зар у Краљеву 
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нисам срео подоста поштених официра патриота који су били сачували 

свој људски лик? 

 Закључујем да је за све крив комуннзам. Лош систем квари људе. 

Руска пословица каже: Ако живиш сто година са монструмом, 

постаћеш монструм.   

Комунизам, то је мржња! 

 Али откуд код нас да такав накарадан систем олако прихвате поједини 

наши људи?  

Завели су комунизам на превару.! 

 Не пада ми ни на крај памети да се борим против београдских 

властодржаца, да се у Белгији повезујем са четницима, политичким 

емигрантима, или да читам емигрантске листове. Мене политика не 

занима, желим у Брислу да будем успешан човек, да научим језик, да 

се запослим, усавршим стручно, да стекнем породицу и децу. Понекад 

се запитам: да ја нисам помало авантуриста, можда потсвесно желим 

да упознам свет политичке емиграције?. 

 Да ли сам ја духовно обележен, или измењен, свим доживљеним 

неприликама ? Да ли то може лоше деловати на моју форму,  на моје 

здравље? Када би ми се овакве помисли јавиле, одбацивао бих их увек 

за нека касннја размишљања. 

 Протрљах очи, устадох и изађох у ходник вагона, да се мало удаљим 

од непријатних мисли.  

 Изађох у ходник купеа, дивно је зурити кроз прозор у пејсаже који 

само пројуре,  са вихором, прохује, скоро да се у ходнику док 

композиција вијуга, сударих са повисоким витким младићем 

симпатичног лика, он поче да се смеје драго и пријатељски, као да се 

знамо одувек, нападно ми се обрати на енглеском, позва ме изненада 

да идем са њим у суседне вагоне, каже да тамо има друштво веселих 

девојака и младића, жели да ме упозна са њнма? Он појури, ја за њим, 

одувек сам врло опрезан приликом прелазака платформи које повезују 

два вагона, мајка нас је увек саветовала да будемо врло опрезни. 

Успорих на платформи опрезно газећи, он поче да ме вуче за руке. 

Што у мени изазва  озбиљно неповерење у овога чудног насртљивца? 

Рекох му одлучно да нећу прећи ову платформу која повезује два 
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вагона, док се он не удаљи,  упозорих га строго да ми не пружа његову 

руку. Он се закочопери, скоро да се накостреши врло лукаво се 

смешкајући, неће ни да чује . Можда је хтео да ме скоро на силу 

поведе тамо где је кренуо?. Не дај Боже да ми се деси нешто несретно 

сада на овој опасној климавој платформи?. Када виде да ја не 

прихватам, он се као поражен само насмеши лукаво и мудро и као 

боксер у рингу ми се скоро наклони са уважавањем и оде.  

 Желим да упознам читаоца да све до данашњих дана повремено 

размишљам о овоме чудном догађају, још ми је дан данас све то 

нејасно? 

 Вратих се у купе, испричах Грку шта је било. Он ми рече:'' Добро си 

поступио, буди врло опрезан, овде има свакојаких људи''.  

 Симпатични Грк изађе на некој полумрачној железничкој постаји у 

Швајцарској, кроз прозор продре  свеже, скоро прохладно вече, 

вероватно висина помислих, ово је Швајцарска. Загрлисмо се као 

стари пријатељи, он ми тутну у руку адресу и једну новчаницу. 

Постидих се, одбијам искрено, нисам ја бедник и просјак, он брзо  

изађе и остави новац на седишту. Грци познају дух Срба, Балканаца 

као и они. Чиме ми је показао да иако смо били на кратко, да смо 

постали  искрени пријатељи.  

 Али мене занимају и односи Грка и наших Македонаца.  

Такви су раније били већина људи у нашој земљи, искрени и одани 

пријатељи као овај Грк, сада је овде таквих све мање. Па да, Грчка није 

безбожничка комунистичка држава као Југославија. Видео сам из 

његовог израза лица да је то учинио од срца, и да му то причињава 

истинску радост. Као и мени, када учиним добро дело, зарадујем се 

као да је то мени неко учинио- размишљао сам док сам био нагнут 

кроз прозор на малој железничкој постаји у Швајцарској уживајући у 

свежем ваздуху и  миру.  

Мој пријатељ Грк замаче на изласку са мрачног пустог перона са 

кофером  руци, удаљавајући се махну ми весело руком. Нигде његове 

пријатељице да га сачека, можда јој није ни јавио да долази, или је то 

нека рутннска љубавничка веза?. 
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Л.Л, коју сам упознао 1962 године у возу између Вервијеа и Брисла, 

приликом мога првог путовања у Брисел преко Немачке, ће ме чекати 

на железничкој станици у Паризу.  

Како ће се одвијати наш париски сусрет? Када имам воз за Брисел? 

Стидим се мога излизаног кофера. 

Касно у ноћ воз улази милећи на Железничку станицу Југ у Паризу. 

Кроз прозор препознах Л.Л  на перону, скоро испред мога вагона су се 

исцртавали њена издужена витка фигура, њена црна коврџава коса, и 

мршаво интелигентно лице, и она мене препознаде на прозору вагона, 

махну ми радосно руком.  

Искорачих степеницама југословенског вагона на париски перон 

држећи два излизана кофера у рукама. Према мени се из места радосно 

усмери изразита црнка вишег средњег раста, вибрира крхка фигура 

младе жене елегантно обучене, очи јој сјакте унутрашњом енергијом, 

био је довољан само кратак додир лица и раменима уместо поздрава, 

па ми смо такорећи стари знанци? Рече ми да идемо код ње кући, живи 

код сестре њене мајке Белгијанке из  Лијежа, удате за Парижанина 

фабриканта предмета од гуме. '' Они су ова два дана на викенду'', 

објасни ми она успут кратко.  

Значи бићемо сами, то је био закључак југословенског младића. Она 

ми је јавила телефоном у Београд и понудила да преноћим код ње, ја 

сам јој искрено објаснио да је не познајем довољно, да  ми зато да 

адресу где ћу провести ту ноћ, моји родитељи би могли бити 

забринути?. (Али она је већ била телефоном разговарала и са Бором у 

Брислу). 

Уђосмо у летњи трамвај трамвај без прозора, отворен позади, лето је, 

струји и милује благ топао ваздух, свугде око нас одушевљени весели 

људи, идемо кроз град светлости који свугде около трепери и сија као 

душа безбрижног весељака. Париз ми изгледа као Обећана земља, 

људи око нас су тако безбрижни и сретни. Ништа не размишљам,  

мозак се сузио само на ово вече и на сутрашњи дан одласка за Брисел, 

Л.Л је јавила телефоном моме брату у Брисел време поласка воза из 

Париза и када стиже у Брисел-Север.  

Бора ће ме тамо чекати. 
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О Пакизи нимало не размишљам, потиснута је потпуно  и заувек у 

заборав као непоправљива неминовност, као космичка неприлика. Оно 

што другачије не може бити, је тако како је. Не вреди се секирати због 

неминовности. Потпуно заборавити- то је право решење. 

Заборавих и тужну родну земљу тамо далеко на Балкану коју 

напуштам, а био бих најсретннји да сам јој могао помоћи. Размишљам 

о Бриселу, о брзом запослењу, о лепим девојкама, о успеху. Чини ми 

се да су наши људи мудри и отресити,  ови овде ми изгледају журни, 

бледуњави, безлични?.  

Осећам самоувереност, али то нимало није уображеност или сујета. 

Л... ми је следећи дан  пре одласка за Брисел показала Париз, водила 

ме је у цркву Notre dame. Кроз редове је ишао смушен старац, пружио 

неку врсту картонске посуде за новчани прилог. Тутнух му неку 

ситнину. Париз је лепши него ли на филму. 

2 септембар 1965 године. Долазак у Брисел. 

Манекен пис, дечак који је овако спасао Брисел-

угасио је непријатељски фитиљ који је требао да 

дигне  цео град у  ваздух.  

Ујутру ме је испратила на Железничку станицу-

Север где треба да узмем воз за Брисел, вожња до 

Брисела траје нешто више од три сата. Она оде на посао, ја сам имао 

још четрдесетак  минута до поласка воза. Врло брзо ступам у контакт 

са свима, не само са девојкама, него и са пролазницима када год би ми 

се за то указала прилика.  

У мене зури радознало повисок светлосмеђ конобар, овдашњи 

конобари су другачији од наших,  овај има лукав израз лица као да је 

професор, гледа у моје излизане кофере, запита ме нешто на 

француском, рекох му на енглеском да сам Југословен и да путујем  за 

Брисел. '' Црвени пасош, Тито, Адрија'' , добаци ми гласно се смејући,  

пријатељски и лукаво ми намигну на крају. 

Уђох у воз, учтиво и врло дискретно запитах шапатом, више 

показујући рукама и мимиком, него ли речима, да ли има слободно 

место, један црномањаст просед господин у црној одори од главе до 

пете ми нехајно, али коректно скоро неприметно, показа слободно 
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место до врата. Тек сада спазих, да су у  купеу су поред мене била још 

три човека, сви су били католички свештеници, изразито црномањасти 

и средњег раста, говорили су шпански.  Сви су били у црном. Прво 

што су изазвали у мени је био осећај тајанствености значаја,  која се 

огледала на њиховим лицима, то су били људи који знају оно што 

други не знају, неки моћни католички бискупи- тако сам размишљао.  

Васпитаван сам да уважавам и поштујем свакога, да будем учтив и 

љубазан са сваким. Сво време путовања до Брисела сам седео 

непокретан, наслоњен дискретно и невидљиво на зид куепа, без речи, 

својим невидљивим и скоро непостојећим покретима тела и лица сам 

исказивао према овим тајанственим  необичним  људима  немушто 

дужно поштовање, био сам занет својим мислима, не слушајући шта 

они разговарају. А и да слушам не бих разумео јер не знам шпански. 

Они су то запажали, у купеу је лебдело то осећање, тако је мени 

изгледало. Они  су ме први пут видели, моје изанђале кофере, моју 

скромну одећу, преплануо тен, они ме ниједном нису загледали, али 

сам схватио да су све запазили. Они су тако мудри. Искрено да кажем, 

колико сам их уважавао и поштовао, толико сам исто имао поверење у 

себе.   

Када смо стигли у Брисел, наклоних им се крајње дискретно, скоро 

невидљиво, пустио сам их да изађу они први, али ми један од њих 

осмехом назначи да изађем прво ја, јер имају више ствари од мене, 

узех кофере, промрмљах учтиво довиђења, ни на енглеском, ни на 

француском, ни на српском, један од њих, у име свих, ми невидљиво 

климну главом у знак довиђења. 

Бора ме је чекао на перону, сели смо у кола,  он рече да он и његова 

супруга Драга станују не тако далеко у фламанском делу града, који се 

зове Скарбек, недалеко од железничке стаиице Скарбек. Брат ми је 

успут док је возио кола представио његов план, да неколико месеци не 

радим, да за то време будем код њега, док не научим језик. Такав 

предлог би за мене био потпуно неприхватљив, наћи ћу за почетак што 

пре било какав посао, и учити језик убрзано, а касније ће ићи све 

лакше и боље. Није прошло ни петнаестак минута вожње кроз улицу 

препуну аутомобила, а већ стигосмо пред њихов стан.  

Сада из ове перспективе видим брата као смиреног и уклопљеног у 

белгијски начин живота, одличан је возач, савршено познаје Брисел, 

завршио студије са одличним, спрема докторат, запослен је на 

Слободном универзитету као асистент биохемији на катедри 



750 

 

професора Ерере, белгијског Јеврејина. Поврх свега он је изразито 

висок и наочит светло смеђи млади човек.  

Док смо излазимо из кола он ми је показао Железничку станицу 

Скарбек. Учини ми се да сам испред Железничке станице Дунав у 

Београду, тако су сличне, мале, усамљене, са понеким путником, узех 

кофере и попесмо се на спрат у њихов стан. 

 

III. О АУТОРУ. 

Томислав Крсмановић (1936) је борац за људска права и писац. 

Завршио је  Економски факултет у Београду ( 1963)  и пост-дипломске 

студије из истраживања друштва и тржишта при Католичком 

институту за високе комерцијалне студије (1969) у Брислу, Белгија. 

Припремио је докторат из политичког маркетинга КРЕИРАЊЕ И 

ИЗМЕНА BRAND IMAGE ДРЖАВЕ У ПОЛИТИЧКОЈ  

ПРОПАГАНДИ ( који није одбранио услед повратка у земљу и 

прогона којима је био изложен). Живео је у политичком изгнанству у 

Брислу, Белгија од 1965 до 1971, и 1973 до 1974 године. Био запослен 

при Социјалистичкој партији Белгије ( 1970-1971); марта 1970 године 

је био предложен од стране конзула при амбасади СФРЈ у Брислу 

Жарка Милутиновића за председника Удружења Југословена у Белгији 

( што је одбио).  

Јуна 1975 године је био ухапшен због вербалног деликта и од тада је 

против њега покренут вишедеценијски кафкијански процес, 

укључујући хапшења, суђења, истеривања из радног односа, и друге 

репресалије и сметње у различитим областима живота, које су чињене 

политички неподобним лицима. Објавио је више књига, и велики број 

научних анализа из области  маркетинга, социологије, политикологије, 

статистике, демографије, психо-социологије.  

Сада се огледа у лепој књижевности, пише аутобиографске романе 

који побуђују необичну знатижељу јавности, чији су јунаци 

аутентичне личности, догађаји су стварни. 
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Књиге. 

 

- Дрински рашомон, роман, Издавач СФАИРОС 2003 године 

- Казнена психијатрија 1975-2004 године, Ко је овде луд , Издавач 

Ведес 2004 

- Људска права-црна рупа, самопрождирање нације и државе  Издавач 

Ведес, 2006 

- Неформални центри моћи, Издавач Алфа тим принт  2007 године 

-Сага о...ићима, Том 1 ( 1940-1953) ВИСКИ, ВОТКА, ШЉИВОВИЦА, 

Издавач Глас цркве, Шабац, 2011 године 

-Сага о ...ићима, Том 2 ( 1953-1965 ), БЕОГРАДСКА КОШАВА, 

Издавач Глас цркве, Шабац 2012 године. 

- писац је више десетина књига у форми самиздат издања, као нпр. 

Реформа образовања у Југославији, Породица у синџирима, Стање 

здравља политичких затвореника СФРЈ, Студија о стању у 

југословенским затворима, Психологија властодржаца-суштина 

проблема, Морално политичка подобност, Ванправни инструменти 

политичке репресије, Вербални деликт, итд. 

-Случајеви злоупотребе психијатрије у политичке сврхе 1988 године, 

САМИЗДАТ издање ( страна 677,). 

-Психијатријски  Голи оток, 1988 године ( страна 544) 

-Извештај о стању и условима живота и боравка у ПБЦЗ ( 

Психијатријској болници Централног затвора ) у Београду, Издавач 

Покрет за заштиту људских права 1990 године. 

- писац је више хиљада саопштења и извештаја о стању људских права 

Покрета за заштиту људских права од 1986 до данас, укоричених у 

десетак томова 

-Бела књига о Покрету за заштиту људских права ( на енглеском), 1994 

године, Издавач АШ Дело, Земун,  

-од 1992 је организовао превођење и штампу на језицима балканских 

народа више књига либертаријанских аутора ( Авантуре Џонатана 

Галибла професора Кена Скуланда, Исцељење нашег света др.Мери 

Руварт, Капитализам за децу познатог писца Хеса) . 

-публиковао је 2004 године као репринт две антрополошке књиге и то: 

СОКОЛСКА НАХИЈА  Љубе Павловића и КОСМАЈ  др.Боривоја 

Дробњаковића. 

Чланци, научни и књижевни часописи. 

-Главни уредник листа ЉУДСКА ПРАВА, изашло шест бројева од 

1990 године 
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-Стотинак објављених стручних и научних чланака у часописима 

специјализованнм за маркетинг ( Истраживање тржишта, Маркетинг, 

Нова трговина, Директор, Амбалажа и паковање, итд), затим : Дуга, 

Социолошки преглед,  Наша реч-Лондон, у појединим часописима и 

листовима Срба у дијаспори, Младина-Љубљана, часопис Завода за 

проучавање културе ( др.Триво Инђић), Православље, CADDY 

Bulletin-Њу Јорк, ТЕМЕ-Часопис за друштвене науке Универзитета у 

Нишу, Херетикус, ISIL-Сан Франциско, Република, Нова српска 

политичка мисао, Српска политика,  Књижевност-Мостар, Заветине, 

итд. 

 

Поједини његови есеји су превођени на енглески, шпански, мађарски, 

француски, словеначки, итд. 

Признања 

-ISIL Bruce Evoy Memorial Award, u Копенхагену  22 март 1999 године, 

Статуа без новчаног износа 

-неколико признања у писаној форми добијених од  Amnesty 

International –London, UNESCO-Париз, Светска асоцијација 

психијатрије, Америчка асоцијација психијатрије , итд. 
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IV.  ИНДЕКС ЛИЧНИХ ИМЕНА И НАЗИВА. 

 

 

С Л О В О                                                                                     страна број 

 

A. 

 

Ада Циганлија      22 

Адлер, Петар       42, 469 

Аеродром (војни) у Краљеву    648 

Азбуковица 93 

Ајзенхауер       80 

Ајхман, Адолф      431 

Аксентијевић, Љубомир-Жак     181, 289, 407, 445, 473, 526, 527, 528, 

601, 621 

Аксентијевић, Мишика      445 

Албанци   143, 144, 206  

Алечковић, Милa   1 

Америка 14, 30, 51, 100, 174, 624  

Америчка амбасада 100, 260 

Америчка читаоница     100 

Андрић, Иво      475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,482,483  

Андрић, Миливоје      41 
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Армстронг, Луис      17 

Аца, Албус     240 

 

 

Б. 

 

Бајина Башта     204  

Балкански пакт    14 

Банић, Миле         471, 590 

Бановић, капетан        654 

Бања Лука                  622 

Барац   41 

Барачки Бошко         351, 561  

Бардо, Брижит   52 

Бата Камени    293, 296 

Батаља, Рикардо           345, 346, 347,348, 349, 350 

Б.В, водник стажиста     ЈНА у Рибници, Краљево   636, 637, 639, 640, 

641, 642, 644, 645, 646, 647  

Батиста 67 

Беатовић, Александар     188 

Беатовић, Бранислав      462 

Беатовић Буба    50, 222, 223, 672 

Беатовић, Vincent  ( Венсан)   462  
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Беатовић, Владо 115, 185,193, 194 

Беатовић , Госпава        252 

Беатовић, Деса      186 

Беатовић, Дејан        188 

Беатовић, Драго        200  

Беатовић, Душко                 194, 219, 220, 276, 462 

Беатовић, Ђорђо   50, 185,186, 222 

Беатовић, Зоран      462, 672  

Беатовић, Ивка   50, 222 

Беатовић, Јелена      188 

Беатовић, Јованка    185 

Беатовић, Мира    50, 222, 223,259, 462  

Беатовић, Мирко   188, 602  

Беатовић, Мишо.     115, 194  

Беатовић, Радојка    115 

Беатовић Ранко   9, 462 

Беатовић, Симон    462 

Беатовић, Томислав 462 

Беатовић, Цвијета     462 

Бего, Бегија    60 

Белгија, Белгијанци    15, 523, 555, 622 

Бен Гурион, Давид     467 

Београд   1, 15, 27, 36, 56, 165, 166, 167, 183  
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Берија,     30, 87 

Беровић    35, 36, 230 

Библији,   32  

Благојевић, Љубиша     493 

Богдановић, Бећа     120, 123 

Богдановић, Ђорђе    116, 192 

Богдановић, Милан прота   718, 719 

Богичић, Милке   31 

Божовић, Мирчета 178, 181, 248, 281, 302, 523, 578, 590, 624, 697  

Бојовић, Мишко              604, 605 

Бора Главоња са Душановца        296 

Босна         61, 62 

Брандо, Марлон       52 

Бранковић, Василије     80, 81  

Братунац     9, 89, 90, 376 

Брезић, Станислава    49 

Брисел   1, 73, 511, 512  

Бронте, Емили 23 

Булгањин    30 

Булгањин 126 

Бурвил            53 

 

 



757 

 

В. 

Вајсмилер, Џони 29 

Ван, Мол, очев пословни пријатељ из Белгије     288, 289 

Варшава                         543 

Васић, Витомир    276 

Васић, Предраг    92 

Васић, Ненад    94, 95, 133, 270  

Васић, Миле     94, 

Васиљевић, Ђорђе  43,    179 

Васиљевић, Коста     43, 179 

Ватикан  78 

Велика Река     60, 111 

Величковић, Влада    103 

Велс, Орсон      54 

Вељковић, Бранислав      43 

Вељковић, Драган      420, 421,422 

Вељковић, Радомир         420, 421, 422  

Весна   82, 83, 84, 85, 86, 97, 101, 102, 109, 110, 157, 205, 206  

Вијетнам      93, 109, 280, 429 

Вилијамс, Естер   53 

Вишеград 9 

Врсјаков, Милена Дапчевић    81 

Вујинић, Десимир 31, 41, 46, 126, 189, 257, 258, 465, 603, 604, 697  
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Г. 

 

 

Гаврић, Александар     88, 191 

Гагарин, Јуриј         464 

Гарднер, Ава    33 

Герасимова, Вера     145, 151  

Гете  7 

Гилеспи  Дизи   17, 126 

Глиго, Глигић        462 

Глогова       62, 66   

Гојковић, Предраг, Цуне             205 

Гордон  Флаш  24 

Горки, Максим   24  

Грајић, Радослав, Граја     536, 540  

Грачаница ( код Љубовије)  27, 47, 90, 91 

Грозни, Иван   21 

Грчка      14 

Гробаров, Јаков     136, 304, 305, 306, 307, 308, 425, 465, 492, 585, 586, 

587, 588, 625  

Гудмен, Бени        17 

Гуцић, Јован-Јоца .  87, 89, 493,494  
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Д. 

  

Давидовић, Кепа  180 

Давичо, Оскар       536, 605 

Даглас, Кирк        17 

Дана   351, 3552,353,354, 355, 356, 357, 358,359, 360, 361,362,363,364, 

365, 366, 367, 368, 369, 370, 371,372, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 

394, 399,400, 402,403, 404,405,406,407, 408,409,410, 415, 416, 

417,418,419, 420, 423,424, 425,426,427, 428, 429, 434,  442,443, 452, 455, 

461, 489, 528, 529, 576, 584, 589, 590, 642, 643 

Дана, студенткиња из Ботоша, 445, 575  

Дангић, Адам    621 

Дангић, Јелена        620, 621 

Дангић, Јездимир    274, 621  

Дангић, Нада    621 

Дангић, Саво    621 

Данило, Црногорац            296 

Данон, Оскар   31, 32 

Дапчевић, Владо    263, 264, 265 

Дапчевић, Пеко   81, 82, 263, 265 

Дедијер, Владимир     474 

Де Гаспери      78 

Де Гол   542 
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Делон, Ален                        296, 315. 316, 317, 318  

Делон, Натали      315 

Дерек, Џон        345  

Димонсо, Андре    269, 276, 512, 513 

Димитрић, Велизар      182, 183, 278,  691 

Димић, Радмила    128 

Динић, Мика звани  Сојка   17, 58, 124, 586 

Дмитровић, Драган         28, 32, 189 , 204, 465  

Дом совјетске културе у улици Народног фронта  ( Ruski dom)  129, 

130, 131,132, 133, 171, 172, 173  

Дорси, Томи 17 

Дорћол   4, 18, 22 

Достојевски   171, 651  

Драго, Ратин друг         197, 199, 256, 290, 297, 374, 389, 390, 443,457, 

577  

Драгутиновић, Бебан    92, 271 

Драгутиновић, Мићо     92, 271 

Драгутиновић, Перко              271 

Дрина 19, 22, 23, 27, 59, 61, 62 

Дрињача     183 

Други  светски рат  9 

Друмски, Војкан   350 

Дубровник                            377, 378, 379, 434  

Дуњић, Витомир  251, 252 
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Дуњић, Ђука  251, 252 

Дуцић Слободан   40 

 

Ђ. 

 

Ђевђелија    412  

Ђилас, Милован     81, 82, 111, 277, 291, 519, 573  

Ђорић, Душан         589 

Ђурић, Љубодраг     81 

 

 

Е. 

 

Едит     614 

Екмеџић, професор математике     156, 157 

Економски факултет     164, 169  

Eнглеска 173 

Еренбург, Иља   132 

Ерера, професор биохемије Слободног универзитета у Брислу   750 

Еурипид    7 

 

Ж. 
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Жане, Пјер   83 

Жерар, Филип        125 

Жид  Андре   3 

Живановић, Милутин ( Оџа Оџановић)       68 

Живковић, Бојо     271, 416, 444 

Живковић, Милан       444 

Житковац    27 

 

З. 

 

др. Зарић, Вело             185 

Загреб                               19 

Запад            14, 15,176, 195 

Звездара   3 

Зворничка хиодроцентрала     77 

Земун,    581 

Златибор                  203 

 

 

И. 

 

Информбиро     126 

Иран               14, 31  



763 

 

Исаиловић, Мирјана   104 

Италија ,Италијани  15, 32, 77, 78, 173, 393, 394, 612  

 

Ј. 

 

Јаковљевић, Видоје    138, 140 

Јанков, Нада     319, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 

334, 335, 336, ,337,338, 339, 341, 342, 400, 435, 436, 607  

Јанчевецка Олга 

Јапан     21 

Јасеновац   9 

Јевреји                      14, 126  

Јеврејска улица      18 

Јездовић, Милосав     203, 450, 451  

ЈНА         626 

Јовановић Влада     32, 42 

Јовановић, Бода       43 

Јовановић, Миле     32, 42 

Јовичић, Мома     58, 126, 239, 240, 265, 267, 586 

Јовичић, Чедомир,  253, 446, 447, 718 

Јојица       445 

др Јосиповић, Владан     228 

Југославија       14, 31, 51 
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Јумба, друг из краја   291 

 

 

К.  

 

Каваја, Никола            285 

Калемегдан    15 

Каписода, Андро  145, 148 

Капор, Момо     137 

Карабеговић, Осман          599 

Карамика, Кокан         244, 265, 280, 319, 528 

Караулац , Мирослав      536, 537 

Кастратовић, Борјанка                  280, 299  

Кастратовић, Страхиња, 145, 244, 245, 246, 262, 265, 280, 299, 319, 528  

Кастро, Фидел      66, 67  

Катана, Брацо  692 

Катана, Пакиза     565, 571, 572, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 589, 

590, 591, 592, 593, 594, 595.596, 597, 598, 599, 600, 608, 609, 617, 618, 

619,620, 622, 625, 634, 660, 670, 671, 677, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 

703, 705, 706, 709, 715, 716, 720 

Катанић, Зоран                                    42, 46  

Кафка                               49, 61 

Кели, Џим                                39 

Кенеди, Жаклин,     624, 625 



765 

 

Кенеди, Џон           469, 623, 624, 625 

Кина   14, 66,  

Кирк,  Даглас     52, 53  

Кљајић, Љуба           302 

Кљајић , Радо                302 

Кљајић, Цвико      302, 303 

Кнежевић, Момчило, носилац штафете  594 

Ковачевић, Велизар    94, 95, 237  

Ковачевић, Вида    265 

Ковачевић, Ивко    141 

Ковачевић, Тико    75 

Коен, Рахамин         48, 49 

Коен, Сида 116, 192 

Којић, Мика       154, 155  

Којић, Мишо         92 

Kојић, Слоба      90 

Којић , Србо     154 

Којић, Стево        89 

Команин, Жарко       538 

Кораћ, Радивој      707 

Кореја    14 

Косово       206, 430, 502  

Краљево                          621, 626 
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Крафорд, Џоан    52 

Kрсмановић, Бора    18 , 27, 100, 147, 190, 246, 269, 276, 284, 285, 484, 

512, 513, 749,750. 

Крсмановић, Бојка  60, 61, 75, 94 

Крсмановић Бојка    63, 67, 75, 265, 459 

Крсмановић, Васо            237, 300, 445, 688 

Крсмановић, Велизар      75, 94, 297, 298  

Крсмановић, Влајо    237 

Крсмановић, Драгиња       732  

Крсмановић, Драгољуб       94, 113, 223, 224, 376, 377 

Крсмановић, Ђојо     92, 93, 94, 95, 265, 292  

Крсмановић, Живан       27 

Крсмановић, Живковић Душанка                     63, 416, 

Крсмановић, Зора    64, 74, 102, 116, 188, 235, 236, 251, 325, 423, 618 

Крсмановић, Зорка    94, 224 

Крсмановић, Јово    75, 76, 136  

Крсмановић, Јока   102,155, 277  

Крсмановић, Крсман            93, 224, 301, 375, 376, 429, 672 

Крсмановић, Љубо    79, 237, 292, 632 

Крсмановић, Милан   14, 73, 116, 226, 237, 287, 288, 325, 326, 376, 618, 

Крсмановић, Милић , брат      98, 188, 203, 265, 288, 289, 340, 341, 460, 

589, 590,  621, 628, 708, 721.  

Крсмановић, Милић Јовин      75, 76, 77, 94, 271, 277, 278, 494, 495, 

497,498, 529, 530  725, 726  
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Крсмановић, Милутин       75, 224  

Крсмановић, Мира          300, 445, 569 

Крсмановић, Мица                     74 

Крсмановић, Нада 64, 70, 115, 203, 247, 288, 589, 590, 693, 708 

Крсмановић   Пајко                     47 

Крсмановић, Пела                     278 

Крсмановић( Поповић) Милена    207, 285, 286, 287 

Крсмановић, Ружа , Милутинова кћерка  90, 155, 422, 423 

Крсмановић, Ружа супруга Крсманова 93 

Крсмановић, Симо                       63 

Kрсмановић, Слава                      224 

Крсмановић, Сретен Бибо       47, 48 

Крсмановић, Стефан           513 , 517  

Крсмановић( Цихабер) Мира    688 

Крсмановића Чагељ                      63 

Крсмановић, Часлав           207, 208, 285  

Крстајић, Данило    104, 105, 127, 494, 495, 496, 497  

Крупањ                                               62 

Крушевац                                     24, 27 

Куба                                            66, 466  

Куколеча, Стеван                    179, 180 

Кучевци                                             75 
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Л. 

 

Ла Рошфуко                                         25 

Лакић, Борко                                 40, 41 

Лазаревић, Мира    34, 36, 115, 159, 285,491  

Лазаревић, Остоја                              285 

Либеро, Маркони                              137 

Лил                                                      541 

Лила                                    153, 199, 730 

Л.Л, Белгијанка из Лијежа, болничка сестра у Паризу     511, 747,748  

Лолобриђида, Ђина                             52 

Лондон                                                   15 

Лоњин                                              67, 93  

Лугић, Авдо                                        583  

Лукић, Владо                                  48, 49 

Лукић, др Живко                                  67,  

Лумумба, Патрис                              456 

Лутер, Мартин Кинг                          616 

 

 

Љ. 

Љубовија                  8, 47, 63, 152, 175, 376  
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Љуба, Бангави                                      265 

Љуштина                                                 43 

 

М. 

 

Мађарска                                             27, 81 

Мађарска револуција                             248 

Маккарти                                             67, 93  

Максимовић, Десанка                               25 

Малден, Карл                                             53 

Маљенков                                                   30  

Манчестер Јунајтед, Фудбалски клуб  290, 692 

Мао Це Тунг                                                66 

Марија из Дубровника                              733 

Марина, студенткиња из Ротердама    537 

Маринеску, Гиге Румун                      57, 124 

Марјановић, Ђорђе                              98, 491 

Марковић, Велизар Вела      39, 42, 471, 561, 562, 563, 564,565, 566 

Марковић, Милош                                         41 

Мачков Камен                                  59, 94, 138  

Марковић, Радивоје                                      46 

Марковић, Радмила Софка                      71, 72 

Марковић, Стефан, Стевица               191, 296 
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Мартиновић, Љубинка               302,  332, 617  

Мештровићи,                                                222 

Меховић, Љубиша                                         570 

Мијаиловић, Бранислав Браца                       46 

Микијељ, Ђура                                               180 

Микле                                                      453, 589 

Микојан                                                         126 

Микуљак                                                     90, 91 

Милановић, Драган                                   41, 46 

Mилер, Глен                                                      27 

Милетић, Јелена , школска другарица         604 

Милинковић, Аца         245 

Mилићевић, Александар Цале                        687 

Милићевић, Влада    22, 25, 26, 29, 32, 42, 157, 206, 219, 220, 386, 

387,388, 410, 460, 465  

Милићевић, Урош                                            296 

Милићи                                                                62 

Миловановић, Нена                          145, 146, 151 

Милорадовић, генерал Руске царске армије, предак, утицајан на 

руском царском  двору    535. 

Милорадовић, судија                                       303 

Mилосављевић, Бане                                        192 

Mилочер                                     138, 142, 143, 148 

Миријево                                                            46 



771 

 

Mирић, Воја                                                 536, 561 

Мирковић, Бора               31, 32, 41, 299, 538, 720  

Мисита , Драшко,                                                40 

Митић, Рајко                                                        46 

Митровић, Десо                                            34, 459  

Митровић, Мијо                                                  460  

Митровић, Миладин                                            460 

Митровић , Мишо Еро,   92, 93, 95, 133, 134, 135, 237, 238 

Митровић, Митра                                                   82 

 

Митровић, Светозар Еро                                        95 

Митровић, Срба Цуке                                       54, 58 

Михајловић  Дража                                                14 

Михајловић, професорка енглеског језика на Економском факултету у 

Београду  180 

 

Мићић, капетан ЈНА у Рибници, Краљево    632, 638, 639 

Мићић, Витомир                                               445, 574 

Мићић, Јефто                                                            111  

Мићић, Милан                                                          94 

Мићић, Милена                                                 90, 672 

Мицкић, Никола звани Ципов                     103, 190 
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Миша, Дебели                                                           190 

Млађа, звани Коњ                                              190, 191 

Мркушић                                                                       46 

Молеровић, Драган                                                     561 

Мољковић, Илија                         241, 242, 449, 450, 451  

Морисен, ( трговац дуваном из Белгије)                    14 

Моро, Жана                                                                    52 

Мосадек                                                                     14, 31 

Московљевић,                                                               140 

Мујчиновић, Мехмед                                                     46 

Н. 

 

Назор, Владимир                                                              31 

НДХ ( Независна држава Хрватска )                             95 

Недић , Зоран Дебос                                                        41 

др Недељковић, Срећко                                         228, 229  

Недић, Радослав Дујо    145 , 244, 245, 246, 262, 265, 319 

, 528 

Немић                                                                                204 

Немци, Немац, Немица                                        8, 18, 148 

Нешковић, Ђорђе                                                          474 

Нешковић, Јока                                                          97, 152 

Нешковић, Перо                                                           94, 97 
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Николић, Мика                                                                 459 

НКВД                                                                                   50 

Николић, Милутин                                                    182, 691 

Николић, Роса                                                                    691 

Никезић, Марко                                                                 474 

Ниш                                                               8, 19, 27, 32, 104 

Новаковић, Лола                                                        129, 130  

  

 

Њ. 

 

 

O. 

 

 

Обрадовић, професор физичке културе  40, 41, 

Оклобџија, Ратимир       190, 192, 195, 198, 199, 256, 290, 294, 295, 

296, 297, 394, 395, 457, 487, 488, 577, 721, 722,723, 724,725, 726, 727, 

728, 729.730, 731,732,  

ОУН                                                                                    14, 66,  

Оливије, Лоренс                                                                      54  

Орељ, Марија                                                                         162 

Осма београдска гимназија                                                     71  

Оцокољић, Синиша                                                               488  
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П. 

 

Павчић, Оскар                                                                          43 

Пакистан                                                                                    31 

Пампанини, Силвана                                                                52 

Панајотовић, Благоје                                                               469 

Панић, Милан                                                                           121 

Пановић, Добро                                                       63, 64, 66, 92 

Пановић, Драго                                                                          64 

Пановић, Максим                                                                 63, 95 

Пановић, Милан                                                                       473 

Пановић, Роса                                                                             64 

Пантелић, водник ЈНА                                                             656 

Панчевачки мост                                                                         26 

Пауер, Френцис Гери                                                               431 

Пахлеви, Риза                                                                              14 

Пек, Грегори 

Пела, италијански државник                                                      78 

Пенезић, Слободан Крцун                                                        687 

Пера Звезда                                                         120, 121, 122,123 

Петровић, Бранислав                                                        601, 602 
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Петровић, Власто                                                                      445 

Петровић, Жарко                                               183, 266, 279, 334 

Петровић, Крста, певач                                                             536  

Петровић, Слобо                                                                445, 697 

Петровић, Миодраг Чкаља                                                         54 

Пецка                                                                                            62 

Пешић, Милан                                                                       41, 72  

Пијаде, Моша                                                                     114, 195 

Пијаф, Едит                                                                                   51 

Подрињци                                                                                     77 

Покорни, Душан                                                                           98  

Полић, Илија                                                                                 92 

Полић, Муса                                                                                  92 

Полић, Раде                                                                                   92 

Полић, Ратко                                                                                 93 

Полић, Сретен                                                                             194 

Полић, Стојан                                                                                92 

Полићи                                                                                           92 

Пољански Григорије                                                                  448 

Пољански , Никола                                                                     448 

Пољански, Павле                                         447, 448, 494, 587, 689 

Поповић Вељко                                                                        8, 444  

Поповић, Васо                                                                90, 376, 412 
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Поповић, Блажо                                                                           445 

Поповић, Богдан,                                                         413, 414, 707 

Поповић, Божо                                                                             200 

Поповић, Бранко Поп                                                    39, 340, 693 

Поповић, капетан ЈНА, Краљево                                                656 

Поповић, Љубица                                                                         444 

Поповић, Мишо                            181, 388, 578, 590, 624, 652, 708 

Поповић Олгица                                                                       9, 444 

Поповић, Савка                                                                    200 , 376 

Потребић, Богдан                                                                            25 

Потребић, Вука,                                                                               26 

Потребић, Нада                                                                                26 

Прокопенко, Сергеј                                                                       444  

Прва београдска гимназија                                                   71, 72 

Прва женска гимназија      

Прва мушка                                                                                      71 

Прешево                                                                                            503 

Пуцаревић, Јела                                                                             111 

Пуцаревић, Раденко                                                              111, 271  

Пуцаревић, Стјепан                                                                      111 

Пушоњић                                                                        241, 242, 450 
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Р. 

Рабреновић, генерал руске царске армије                                       535  

Радаковић, Чеда Цвекла                                                            129, 453 

Радивојевић, Дракче,                                                                         673 

Радиша ( Терзић), Че Гевара                                                         588 

Радовановић, Слободан ,Слоба                                             590, 628 

Радовић, Божо                                                                                    181 

Радовић, Рајко                                                                                  101 

Радовић, Ранко                                                                                 101 

Рађевци                                                                                                 77 

Рајнхард Џанго                                                                                    18 

Ранковић, Александар                                                               223, 613  

Ранковић, кум                                                                                       51 

Расел, Бертран                                                                                  195 

Рачић Миладин                                                                 111, 175, 290 

Рачић, Слободан –Бобан                                                           590, 616 

Рачић, Сека                                                                                       290 

Ренд, Ејн                                                                                            278 

Рибница, Краљево                                                                             626 

Ристић, Димче                                                                           129, 262 

Ристић, Риле, боксер, друг из разреда                                              40 

Робић Иво                                                                                             19 

Ровињ  
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Розенберг ( проналазач атомске бомбе) 

Романија                                                                                                62  

Руни Мики                                                                                            54 

Руси                                                                          14, 93, 173, 174, 563 

Русо, Жан Жак                                                                                   392 

 

 

С. 

 

Саборна црква у Београду                                                                    174 

Савић Бора                                                                                        70, 82 

Савић др.Веселин                            16, 33, 34, 35, 44, 167, 222, 226, 234 

Савић, Ђорђе                                                                                          93 

Савић Живко  

Савић, Панто                                                                                           93 

Свети Сава                                                                                           9, 174  

Свети Стефан                                                                                         143 

Светличић, Јоца                                                                                    128 

Селград, Ика                                                                                          386 

Селград, Марица                                                                           287, 410  

Семе, Експорт импорт                                                          674, 675, 676 

Симић, Драга                                                                                   617, 618  

Симоновић, Мира                                                                                    104 
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Симон Сињоре                                                                                           52 

Скопље                                                                                            613, 615  

Словени                                                                                                      30 

Совјетски Савез                                        14, 15, 30, 108, 131, 172, 187, 51 

Соколовић, Мехмед Паша                                                            479, 480 

Спасић, Драган  Спаске,                                                                            36 

Споменик Победнику                                                                                 21 

Сребреница                                                                                                    

9 

Сребрено                                                                                                    

562 

Сремац, Анка                                                                             300, 301, 

574 

Срећковић, Мира                                                             249, 250, 254, 

255  

Стаљин, Јосиф Висарионовић                                                       14,  30,  

86 

Стамболкапија.                                                                                         80 

Станићи 

Станковић, Иван проф др                                                      150, 693,303 

Станојевић, Душко                                           181, 182, 281, 325, 453, 589 

Стангачиловић,                                                                                      276 

Станковић, Бора                                                                                        71 

Стефановић, Душан, звани Гамба                                    36, 103, 189, 465  

Стојановић, Љубиша Буца                                                                 42, 460 
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Стојановић,Радмила                                                                                 180 

Студентски град Нови Београд,                                                                  

181 

 

 

Т. 

 

Тадић, Милка                                                                          299, 447, 718 

Тадић, Мића                                                                                    299, 447 

Тадић,Срећко                                                                                         447 

Такач, Карло                                                                                 18, 27, 190 

Tанчић, Драган                                                                                  42,  130 

Тарзан                                                                                                         86 

Телебаковић, професор физике,                                                        42, 156 

Терзић, Драгиша Че Гевара  

Тешић,Слоба                                                                                           116 

Тито, Јосип Броз         14, 15, 30, 37, 38, 66, 78, 79, 81, 200, 533, 593, 594 

Тодоровић, Душан                                                                                      41 

Томањ                                                                                                       224 

Томић, Бошко                                                               16, 50, 175, 222, 275 

Томић,Живко                                                                                             90 

Томић,Јулијана                                                                                           67 

Томић, Лигана                                                                                 59, 90, 91 
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Томић, Милорад                                                                               112, 114 

Томић,Наташа                                                                                           721 

Томић,Радоје                                                                                               67 

Томић, Реља                                                                     412, 423, 564, 588 

Томић, Слободан                                                                                     474 

Томић, Сретен                                                                                             67 

Тото                                                                                                              53 

Трајче,                                                                                                        445 

Тријић,Јово                                                                                                694 

Трнинић,балетан                                                                                       284 

Трст                                                                                15, 75, 76, 77, 78, 79  

Тршић, др.Југослав                                                           162,193, 225, 226. 

Тумбала, тумбала, тумбалалајка (Јеврејска песма)                              13 

Туржански, филмски режисер                                                             344 

Tурке                                                                                                        351 

Турска                                                                                                         14. 

Турци,Турска                                                                                       70, 78  

Tурчин                                                                                                      204 

 

Ћ. 

 

Ћатић, Ћата                                                                                              291 

Ћебић, Станоје                                                          137, 585, 587, 691, 692 
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Ћеранић, Љубо                                                                                 435, 436.  

Ћук, Буца                                                                                           144, 206 

Ћук, Мирко                                                              144, 206, 207, 345, 465.  

Ћук, Света                                                                        111, 256, 603, 604,  

  

У. 

Ужице                                                                                                       152  

Узовница                  47, 59, 60, 61, 65, 75, 76, 89, 133, 142, 152, 235, 434.  

Урошевић( Крсмановић) Љиља                                                      688, 689 

Урошевић, Петар                                                                                     688 

Урошевић, Томислав                                                                        277, 434 

 

Ф. 

 

Фадејев                                                                                                       24 

Фернандел                                                                                                552 

Француска, Французи                                                                37, 377, 575 

Француски  културни центар у Београду.                                             560 

Фројд , Сигмунд                                                                                        16 

 

Х. 

Хана студенткиња из Норвешке                                                           537 

Хаџивидојковић, професорка историје                                                   32 
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Хејворт, Сузан                                                                                           33 

Хемингвеј, Ернест                                                                              87, 126 

Хени, Соња                                                                                            19, 53 

Хладни рат                                                                                                109  

Холбус, Весна                                                                                           103 

Холбус, Маја                                                                                             103 

Хотел Гранд                                                                                          20, 80 

Хотел Москва                                                                                             20 

Хребељановић                                                                                     93, 289 

Хрушчов.                                                                                     87, 127, 446  

Хубени, Маријан                                                                                      180 

 

Хујбер, Борис  

 

 

 

Ц. 

 

Царапа, Деса                                                                                    186, 223 

Царапа, Ђука                                                                                    186,223 

Церовић  из Савске                                                                                  296 

Цвијетић, Велимир, адвокат                                                           390, 391 

Цигани                                                                                                 19, 529 
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Цихабер, Ђура                                                                                  445, 569 

Цихабер, Мира                                                                                         569 

Црвена Армија                                                                                   14, 130 

Црвени, Савамалац                                                                   291,296,344 

Црна гора, Црногорци                                                             101, 147, 168  

Црни вир                                                                                                     62  

Црнојевић, Иво                                                                                        534 

 

 

Ч. 

 

Че Гевара,                                                                                          390, 391 

Чомбе                                                                                                        457 

 

 

 

Џ. 

 

Џоунс, Џенифер                                                                                         52 

Џумхур, Зуко                                                                                            599 

 

 

Ч. 
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Чајковски                                                                                           514, 516  

Чанчаревић, комерцијални директор Семе                            678, 684, 685 

Чеје, мајор ЈНА                                                        657, 658, 659,  662, 690 

Читаковић                                                                                                  204 

Чукић, професорка латинског језика                                                        97 

 

 

Ш. 

 

Шампања                                                                                                  545 

Шар планина                                                                                            498 

Шатров, Константин                                                                        322, 323 

Шекуларац, Драгослав                                                                            464 

Шиптар (ка)                                                                                                71 

Шолохов                                                                                                     24 
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Др.Мила Алечковић, психијатар: У овом другом тому Саге, коме 

је Томислав  Крсмановић  дао наслов БЕОГРАДСКА КОШАВА, а 

који покрива временски период од 1953 до 1965 године, он 

наставља своја казивања  започета првим томом    (1940-1953 

година). У овом другом тому, он, слободно се тако може рећи, 

наставља да уводи читаоца у свој живот, припремајући  га за оно 

НАЈВАЖНИЈЕ што ће му се десити у мукотрпним годинама које 

ће тек наићи. Већ у следећем тому 3-РОМАН О БРИСЛУ ( 1965-

1977), који излази до краја ове године, описује како је побегао 1965 

године из једног осињака ( југословенског), и улетео у други, још 

много сложенији, у коме се нашао за време његовог 

шестогодишњег боравка у  Брислу у епицентру светског хладног 

рата. А када се дефинитивно вратио у Београд 1974 године, тек 

тада је настала његова истинска голгота, читалац ће се у то 

уверити читајући томове 4, 5 и 6 ( у припреми-требало би да буду 

публиковани до краја 2013 године).  

 

Ерудита и познавалац европске литературе, Крсмановић је 

познавалац француске књижевности и европског духа у његовом 

најизворнијем аутентичном виду.   Тома Крсмановић се осмелио  

да у свом роману "Сага о...ићима" проговори о сопственој 

прошлости, о детињству, о патњама и колективном наслеђу 

српског народа, о страдањима у свима нама наслаганим 

бескрајним братоубилачким ратовима, о борби са осећањем 

прогона, али и о хајдучкој борбености коју је у себи пробудио.  

 


