
  

               
 

 

 

 

        

 

                  

 
 

 

                      



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 САГА О... ИЋИМА, Трећи том, 1965-1977 година, Брисел, Белгија.  

         РОМАН О БРИСЕЛУ, COLD WAR, LE QUART. 

 

 

         У  ПОДРУМИМА СВЕТСКИХ ТАЈНИХ СЛУЖБИ.  

 

 

Koста Димитриј евић, књижевник: УВОДНА РЕЧ.  

 

Живимо у време поплаве писаца. Проблем је у томе, што има 

много писаца и много књига, а ко ће све то да прочита?. Ипак, квантитет 

рађа квалитет, Србија је тло из кога стасају надарени писци. Уколико не 

успемо да исправно оценимо све те многобројне нове песнике, 

романсијере, есејисте, запашћемо у озбиљну замку: да не подржимо оне 

праве, а њих засигурно има. Или да кујемо у звезде оне који то мање 

заслужују?  

А нама данас изнад свега требају надарени. Погледајмо како нам 

отимају надарене и одводе их да јачају друге државе. А ми своје 

запостављамо. 

Томислав Крсмановић има 76 година, он већ пола века слови за 

беспоштедног и признатог борца за људска права овенчаног страним 

признањима у тој области људског деловања. ( Од домаћих нема 

ниједно!).  

Њега и мене веже та заједничка нит: деценијска борба за наша 

права која су охоло угрожавали свакојаки силници и кабадахије. 

Посебно када се ради о прибегавању психијатрији да се тако омаловаже 

и казне неистомишљеници. А Крсмановић је дуги низ година имао 

окапања управо са психијатрима, из којих је изашао као победник, 

написао је врло запажену књигу КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-Ко је 

овде луд, која је постала врста уџбеника за све оне које занима како се 

психијатрија може злоуптребљавати, уместо да лечи- да кажњава. На 

ову књигу и анализе Крсмановића се позивају и такви светски 

ауторитети као што је амерички психијатар др.Томас Шац. Крсмановић 

је због свога доприноса у овој области добио 19 марта 1999 године у 

Парламенту Данске у Копенхагену,  значајно међународно признање: 

ISIL- s BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD ( www.isil.org/. 

Био сам у прилици да читам Крсмановићеве књиге о 

злоупотребама са људским правима и психијатријом, његова 

http://www.isil.org/
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саопштења, иступе на медијама, на разним трибинама, укључујући и у 

Француској број 7, дошао сам до занимљивог сазнања: он је 

дугогодишњи врло надарени, притајени писац.  

Био сам још више у том убеђењу када сам прочитао његову прву 

књигу која би могла бити виђена као лепа књижевност: ДРИНСКИ 

РАШОМОН. Тај прелаз са научне анализе и есејистике, на 

романсијерску прозу, је врло деликатна ствар, то се видело и по овом 

његовом литерарном првенцу. Пре годину дана  се појавио први том 

његовог аутобиографског романа САГА О.... ИЋИМА, Том 1 ( 1940-

1953), Виски, вотка, шљивовица. Био сам врло пријатно изненађен 

његовим напретком, читајући овај том сазнао сам да обилује врло 

узбудљивим стилски дотераним књижевним пасажима. Он је 

публиковао недавно том 2 ове Саге ( 1953-1965 ) БЕОГРАДСКА 

КОШАВА, сада објављује овај том 3 ( 1965-1978 ) РОМАН О БРИСЛУ ( 

још три тома све до данашњих дана ће бити представљени јавности до 

пролећа 2014 године).  

Пред нама је сада не само врло надарен, него и изузетно 

оригиналан, зрео писац. У његовој саги има неколико стотина, и више, 

ликова, са пуним именима и презименима, сви догађаји су аутентични. 

Ова његова књига је необична, колико ја знам такве књиге није досада 

било код нас. 

Слободан сам да кажем да је Томислав Крсмановић истинско 

освежење за нашу књижевност. И, иако има 76 година, да његови дани 

као писца тек долазе. Он у земљи нема никаквих признања, нити је се 

пријављивао на конкурсе ,то је жалосна прича о нашем кланисаном и 

исполитизованом друштву. 

Оно што је најбитније када се говори о Крсмановићу је, да би се 

о њему доносили било какви судови, неопходно је проучити његов 

обиман књижевни опус, и то, уз стриктно поштовање научног метода: 

стручност и добронамерност оних који то евентуално учине, строго 

примена начела научног метода :поштујући објективност, свеукупност и 

у континуитет у проучавању. 

Сваки другачији приступ би се сводио на ''рекла казала'', 

Крсмановић је деценијама  спорна личност на кога су лепили свакојаке 

етикете. Време је да се са њега скине вео клевета и дисквалификација, и 

изврши објективан увид у његово књижевно стваралаштво. Треба знати, 

да се упркос његових година, он још није изјаснио, зато му треба 

пружити подршку да се потпуно искаже, као књижевник који се помаља 

из сенке на светлост дана.  
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И да се о њему да објективан суд.  

И да заузме место у нашој књижевности које му припада.  

Убеђен сам да ће Крсмановић бити значајно обогаћење за нашу 

књижевност. Сачекајмо и уверимо се! Очекујем објективне и стручне 

вер ификације.  

 

Септембар 1965. године. Први утисци. 
 

Брат и ја се пењемо брзо уз степенице на први спрат где се налази 

њихов стан, у кући смештеној у мирном кварту  Брисела, у 

фламанском делу града. У стану нас je чекалa Борина супруга 

Драга, њу сам већ једном видео. Tо је она другарица наше даље 

рођаке Љубинке Мартиновић, што сам је срео са Љубинком испред 

кафане ''Три грозда'' у Београду ( Tом 2.), када ми је Љубинка  

саопштила да Драга иде на специјализацију из биохемије у Брисел, 

и затражила Борни телефон. Ја сам јој га тада дао.  

 

 
Атомиум, симбол Брисела. 

 

Каква коинциденција! Драга је тада добила специјализацију на 

“СУБ” (Слободном Универзитету у Бриселу, напомена аутора), где 

је Бора био запослен као асистент биохемије код професора  Ерере. 

Ту су се она и Бора упознали, из чега је произашао брак.  

 

И овога пута сам ја још једном био проводаџија, као неколико пута 

раније (Том 2.). Они су сада обоје запослени у биохемијској 

лабораторији Слободног Универзитета у Бриселу.  

 



6 

 

Бора спрема докторат из биохемије код професора на Универзитету 

у Лилу, у суседној Француској.  

 

Из Београда, из виђења, познајем и Драгину млађу сестру Рајну, 

архитекту ( дошла  недавно у Брисел такође, а у међувремену се 

удала за угледног бриселског архитекту Гиа Де Пелишиа, напомена 

аутора). 

 

Стан мог брата и његове нове супруге је омањи, има две собе, 

кухињу и  нуз просторије.  

 

Бора ме одмах одведе на мансарду изнад њиховог стана, да ми 

покаже моју будућу собу; омања је, али  чиста, са креветом, на 

сјајно изглачаном паркетираном поду. Соба ми се свиди; топла је 

али је и напољу топло. Не размишљам о хладним данима,  до зиме 

ће се моја професионлна ситуација, надам се, покренути набоље, 

наћи ћу погодан посао и моћи да изнајмим стан. 

 

Када смо се Бора и ја вратили у њихов стан спрат ниже, 

поразговарали смо о мојим плановима. Рекао сам да бих покушао 

да се запослим у некој америчкој фирми, јер имам солидно 

познавање енглеског језика. А француски тек треба да учим, то би 

узело подуже времена, не могу тако дуго да чекам. 

 

Признајем сам себи, и кажем Бори и његовој супрузи, да сам 

нестрпљив, да морам што пре да нађем посао. 

 

Бора се не слаже да радим било шта, каже да моја диплома 

Економског факултета у Београду,  док не буде овде 

нострификована, неће бити прихваћена. ''Нострификација траје 

дуго, захтева пар година упорног учења. То се теби за сада не би 

исплатило, то можеш урадити и касније, ако будеш желео. Посао у 

струци не можеш добити док не научиш добро француски, и то  да 

течно говориш и пишеш, а то не може бити преко ноћи. Предлажем 

ти да будеш овде код нас шест месеци, док не научиш француски, 

уписаћу те у школу за учење француског језика за странце Аlliance 

francaise. А када савладаш језик, онда можеш да тражиш посао који 

волиш.'' 

 

Одговорио сам му одмах јасно и искрено оно што мислим и осећам, 

за мене је апсолутно неприхватљиво да им будем на терету 

неколико месеци.  
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''Одмах ћу почети да тражим било какав посао, желим да се 

осамосталим, да имам своју плату, да изнајмим мали стан, да 

живим свој живот слободно и независно.  Никако не бих хтео да вам 

будем на терету'', поверих се Бори.  

 

Тако се наш разговор о мојим будућим плановима за боравак у 

Бриселу завршио. Бора ме је схватио и прећутно се сложио са мном. 

 

Они оду ујутру колима на посао, њихова лабораторија је лоцирана у 

насељу Rod St.Geneuse, у сасвим другом делу Брисела,  тамо према 

великом индустријском граду Шарлроа, у валонском делу Белгије.  

 

Док су они били на послу, ја бих остајао сам код куће, или бих 

шетао посматрајући  железничку станицу Скарбек, не могу никако 

дa се отмем  утиску да толико личи на Железничку станицу Дунав у 

Београду? Улица је широка и чиста, куће уредне и лепо поређане, 

људи су укусно обучени и имају разумна лица.  

 

Изненађује ме да њихов стан нема купатило,  они се купају из 

загрeјаних лонаца? Стварно сам био зачуђен када сам сазнао од 

Боре да је тако често у Бриселу;  богата земља, богат град, људи 

имућни, а висок постотaк станoва нема купатила. То је за мене 

необично, не могу да нађем рационално објашњење? Али нисам 

Бору запитао зашто је то тако?  

 

Бора мe је  питао да ли користим  дезодорансе за мушкарце? ''Ни 

говора'', одговорих му самоуверено, ''никада то нисам користио, то 

мени  не треба,  млад сам, здрав, купам се редовно, одржавам личну 

хигијену.''. ''Овде то сви користе, ко их не користи брзо се осети у 

близини'', Бора ме упућује у локалне навике.  

 

Ипак нисам почео да користим ова козметичка средства.  

 

Када би били одсутни, имао бих обичај  да слушам плоче. Највише 

су ми се свиђале шпанске песме. Ватрени фламенко ме је доводио у 

истинску екстазу. Био сам у стању да ове плоче стављам у грамофон 

небројено пута јер сам осећао како тада нестајем из стварности. 

 

Док бих излазио повремено у шетњу оближњим улицама, тамо ка 

железничкој станици Скарбек, виђао девојку мудрих црта лица,  

како смирено чека на оближњој аутобуској станици превоз према 
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центру града. Када ми је се дискретно насмешила, започели смо  

разговор. Прво сам се представио, а након кратког разговора сам је  

позвао у посету, што је она прихватила без речи.  

 
Цале-Александар Милићевић и Аутор 

Августа 1971.године у Београду 

 

Дођоше Бора и Драга, гледају зачуђени, не могу да схвате о чему се 

ради, откуд непозната девојка са мном у њиховом стану? Кажем 

Бори да сам је упознао на оближњој аутобуској станици. Познајем 

Бору, као да читам његове мисли,  видим да се мучи да разјасни сам 

себи, како се тако нешто могло десити?.  

 

Када сам је испратио из стана, при повратку ми расположени Бора 

рече: ''Она је врло фина, отресита и пристојна девојка, чуди ме да је 

прихватила да дође у стан мушкарца кога је први пут видела?''  

 

Миреј, тако се девојка звала, ми је повремено показивала Брисел, а 

предложила је и да ми нађе лакши мануелни посао код њеног 

рођака који има малу фабричицу пластике: ''Док не научиш течно 

француски не можеш очекивати да нађеш посао у струци.''  

 

Нисам прихватио:'' Прво да покушам у некој америчкој фирми.''  

 

Она је оћутала. Њен предлог ме није нимало привукао. Чак ми је 

звучао помало одбојно, чак и потцењујуће, да не кажем увредљиво, 

јер је испод мојих могућности и амбиција. 

 

Увече бих седао на трамвај, или аутобус и одлазио у центар града, 

урањао бих страсно у ноћни Брисел сав у неону, у свакојаким 



9 

 

шареиим рекламама. Свугде око мене је сјактао град пун 

невероватних изазова на сваком кораку. Овакав град је оно што ја 

желим јер сам млад и пун снаге. То је за мене град мојих снова,  и 

свакојаких могућности. Ишао сам  у дискотеке. Девојке су према 

мени биле љубазне, насмешене,  и радо су са мном весело 

разговарале.  

 

Питао сам се за то време, како ме овде доживљавају, шта мисле из 

које сам земље?  

 
Режин Жикилије 

 

Али ниједну то нисам запитао.  

 

У дискотеци на спрату, преко пута великог парка,  играо сам са 

неколико година млађом девојком,  витком и привлачном, која је 

искрена и добронамерна према мени. Не можемo никако да 

утаначимо где да се нађемо, јер ја не познајем Брисел. Она ми 

показује руком, кроз прозор, невелике, правоугаоне, уздигнуте 

дансинг сале,  упире нежну љупку руку у правцу где се види један 

повећи парк.  

 

Напустисмо игранку и упутисмо се у тај парк, у топло летње вече. 

Док се опуштамо на усамљеној клупи, она ми руком показује 

пошироку бљештаву улицу:'' Ово је улица „Shausse de Wawre“, 

нађемо се сутра на улазу те улице?'', предложи ми.  

 

Не знам зашто, сетих се Ломине улице у Београду, што од Зеленог 

венца иде на Балканску улицу, исто овако ми је изгледала страно и 

непознато када смо се доселили у Београд 1952. године. A сада ми је 

тако обична.  
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Вероватно ће ми једног дана када упознам Брисел, тако познато и 

обично изгледати и ова сада тако туђа улица? 

 

Бора ми је рекао да је преко пријатеља пронашао везу, човека који 

је шеф књиговодства у некој мањој тамошњој фирми, да покуша да 

ме тамо  запосли, будући да сам у Београду у Семену обављао 

сличне послове. ( Том 2). 

 

Ова фирма је лоцирана у центру града, високо на спрату модерног 

сјактавог билдинга. Примио нас је један средовечан, блед, човек, 

врло озбиљан, са хладним али интелигентним и лукавим лицем. 

Био је учтив, видео сам да искрено уважава Бору, на крају сам 

разумео да не могу обављати те послове без одговарајућег знања 

француског језика.  

 

По титрајима на његовом лицу и по лукавом сјају његових очију, 

закључујем да му је у мислима потмула помисао: што да њему дам 

посао, када има мојих сродника, којима такође треба радно место.  

 

Уколико је моја претпоставка била тачна, нимало нисам оспоравао 

такво размишљање, већ обрнуто, налазио сам да је то сасвим на 

своме месту, он је сасвим у праву, свако гледа своје.  

 

А можда ми се само тако учинило? 

 

Волим изазове, желим да разрешавам проблеме. Ја сам као 

планинар, желим да освајам најтеже врхове, да се доказујем.  

 

Прочитао сам негде мисао Ренџиналда Менсела:„ Песимиста је 

особа која у шанси види проблем. Оптимиста је особа која у 

проблему види шансу.“ То се тако хармонично уклапа у моја 

схватања. Проблеме волим, то су изазови за моју енергију и 

креативност. Желим да се доказујем и тако сваким даном стичем 

ново самопоуздање.  

 

Шетао сам тих дана уличицама у центру Брисела тамо у близини 

Garе centrale ( Централна железничка станица) и  тако видех оглас 

на зиду, траже радника у радионици за производњу чоколадних 

бомбона Chocolatterie d' Or.  



11 

 

 
Манекен Пис, један од симбола Брисела. 

 

Одмах уђох и набасах право на шармантну младу жену, скоро 

девојку. Као што су наше девојке, тако су и Белгијанке  женствене, 

понекад и враголасте. Представим се, она постаде љубазна, 

развесели се, каже да је то сезонски посао, од месец дана; 

прихватим, а они ми рекоше да могу одмах да почнем са радом.  

 

Запослени су радници без образовања, неки исушени и изнурени 

старији људи, има и понеки млађи, види се по изразима њихових 

лица да су физички радници, ту су да само  зараде за голи живот. 

Без амбиција и полета, такорећи без наде, истрошени, снуждени.  

 

Помислих да су они становници сиромашних слојева града. Ипак су 

ови овде тако другачији од наших виталних људи, румених, са 

набреклим мишићима. 

 

Или ми се тако само чини, треба да упознам репрезентативан 

узорак становника овога великог града, па тек онда да закључујем, 

помислих. 

 

На улици, у градском превозу, у дискотекама, почињем да 

препознајем,  колико су људи из Белгије и наши ипак слични, имају 

сличне реакције, слично доживљавају старост, или  младост, 

девојке се слично удварају и љупке су, као и наше девојке.  

 

Мада ми није требало много времена да увидим и значајне разлике, 

овде су људи хладнији, рационалнији, имају лукава лица и 

проницљиве погледе.  

 

Да се вратим на моје прво радно место: то су били послови 

справљања чоколадних бомбона, посао није тежак, али је 

привремен. 

 

Утом ми приђе старији радник, сав савијен као кука, блед и сув као 

грана, добричинa и искрен  као наши људи, чини ми се да није баш 

најбоље концентрисан, као да му сасушене руке подрхтавају, он ми 
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рече неубедљиво да уђем на извесно време у малу просторију, врсту 

фрижидера, где се расхлађују и стврдњавају чоколодне бомбоне, да 

их тамо упакујем.  

 

Уђох унутра, права ледара, а напољу топло, после неколико минута 

изађох обраћајући се старом раднику:'' Унутра је хладно, лако 

назебем, ja то не могу ''.  

 

Он то прихвати без да приметих на његовом лицу било какву срџбу, 

и одреди једног другог радника,  сличног израза лица као и он. 

 

Бора ме је после неколико дана одвео колима у школу француског 

језика Alliance francaise, тамо ближе центру Брисела. Ишао сам 

неколико пута недељно, метод учења је  врло савремен, срачунат на 

брзо учење француског језика.  

 

Занимљиво, увидео сам да сада немам неки нарочити мотив да се 

концентришем на учење овог језика, онако како ја то умем, свим 

срцом. Питам се откуд мени таква ирационална реакција, када сам 

сасвим свестан да је брзо учење француског језика услов над 

условима, да бих се могао брзо и успешно интегрисати у нову 

средину? 

 

Хоћу да овај недостатак мотива за учење француског отклоним по 

сваку цену. Одлучујем: хоћу да се удубим! Онда опет застанем, 

нешто не иде? Зебњив се запитах: да ово није замор, последица 

свега шта сам претрпео за време војне службе? Или због Пакизе? 

Због “Семена”? Долазак у Брисел, из Београда, је драстична 

промена у моме животу која захтева значајан напор 

прилагођавања, можда се због тога дешава неки отпор, нешто у 

мени чега нисам довољно свестан?  

 

Чини ми се да постоји и нешто друго? Да ја ипак постајем свестан 

да не могу течно научити да читам и пишем овај језик преко ноћи,  

а ја желим да што пре успем, те зато нерадо учим свим срцом? Био  

сам тако нестрпљив да све што пре крене како сам замишљао.  

Вероватно се због неопходног потребног времена да научим течно 

француски, што не иде тако брзо, јавља моја нестрпљивост, што ме 

иритира? Па се због спорости очекиваних помака, у мени 

активирају некакве  подсвесне кочнице?  
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Једноставно, нестрпљив сам! Али француски упркос свега морам 

научити што пре. 

 

Полазници ове школе су махом интелектуалци. Углавном су то 

младе жене. Запазио сам супруге америчких дипломата које су тако 

испуњавале слободно време учећи француски језик. Знао сам од 

раније да се француски језик у Америци сматра шик и отменим 

језиком. 

 

Поред мене, у браон сјактасте дрвене клупе, седе млада привлачна 

плавуша, у  паузи ме колико учтиво, толико враголасто, запита за 

изговор неких француских речи, представи ми се: она је 

факултетски образована А...., Немица, правница је , иако млада, 

значајан  је функционер  у Представништву  њене земље у 

Европском заједничком тржишту.  

 

После часова смо изашли на улицу, било је лепо време, смејали смо 

се расположени. Питала ме је где станујем, онда се детаљније 

распитивала о мени, и о брату. Када сам јој рекао да је Бора 

асистент биохемије на Слободном унивезитету Брисела, она ме 

погледа са уважавањем, скоро да се понудила да ме одвезе њеним 

колима до стана у Скарбеку.  

 

Бора и Драга су били код куће, куцнух на врата, Бора их отвори, и 

виде поред мене атрактивну плавушу. Он уме да процени ко је ко. 

Одмах је упозна са Драгом, седели смо и весело разговарали дуже 

време.  

 

Отпратих је, а када сам се вратио, морао сам да задовољим 

братовљеву радозналост: како сам је упознао тако брзо, и како је 

прихватила да дође у стан, иако ме није познавала довољно? 

 

Бора познаје суседе, сви му се љубазно јављају. Одведе ме у 

оближњу пиљарницу, испред ње је била наслагана свакојака роба, 

воће, поврће, изобиље свакојаких производа  у паковањима свих 

могућих боја, поређаних у препуним  рафовима, који иду од пода до 

плафона. Бора ме упозна са  власником, који је постарији погурен и 

израђен човек, рече ми да је он  Бугарин. Скоро земљак. Али он је 

сада по изгледу више Белгијанац него ли Бугарин, има рафиниран 

и лукав израз лица венецијанског  трговца.  
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Човек је за мене чудо, енигма, како средина уме да делује на људско 

биће? Да је остао у Бугарској био би сада провинцијски пиљар у 

некој скрајнутој улици, са потуљеним осмехом балканског 

бакалина. А овде у Бриселу постаде рафинирани трговац. 

 

На улици се Бори весело обрати средовечна, али још увек  

женствена плавуша отреситог наступа и мудрих зелених очију. Она 

је Пољакиња. 

 

Одлазио бих повремено у кафе Rois d' Еspagne ( Краљ Шпаније), у 

центру града на чувеном Grandе place, тамо сам срео два 

занимљива Далматинца. Мате Јаковац је старији, прешaо четрдесет 

година,  висок је и стамен, прави кошчати Далматинац,  барба, 

светло смеђ, још увек добро, упадљиво згодан мушкарац. А други је 

Борис, он је мој вршњак, висок  најмање 190 сантиметара, истински 

лепотан, личи на Рока Хадсона у најбољем издању.  

Зачас сам се спријатељио са њима ( видеће се у каснијим 

поглављима све до 1974. године, да смо Мато и ја једно време били 

такорећи нераздвојни пријатељи, напомена аутора). Мате је 

политички емигрант, он ми је испричао да је пре десетак година 

препливао неколико десетина километара преко Јадранског мора,  

да би допливао у италијанске воде, где су га нашли италијански 

рибари, добио је политички азил у Белгији. 

 

''Био сам најзгоднији човек у Бриселу'', каже ми помало сетно, и 

нуимало уображено или сујетно. Потпуно му верујем, то се и дан 

данас види по њему.  

 

Рече ми да живи у великој кући са имућном Белгијанком.  

 

Док смо нас тројица шетали кроз монденску Galeriе Louise у горњем 

делу центра града Haute ville, испред нас тројице се изненада појави 

неколико паса далматинера, уплитали су нам се у ноге радосно. 

Осећали смо на нама ватрене погледе пролазница које су се 

дискретно окретале за нама. Чух импресиониран шапат  постарије 

пролазнице:''Les Yougoslaves''(Југословени).  

 

Борис нам је тада високо уздигнуте главе самоуверено рекао:'' Хоћу 

само ону која има бродовље.'' Хтео је да каже да може да бира у 

Белгији жену коју хоће. 

 

Бора и Драга читају белгијске новине на француском „Le Soire“  
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(„Вече“).  Једном док су они били на послу узех ове новине у руке, 

наиђох на страну са огласима, и видим тамо хрпу огласа америчких 

фирми на  енглеском језику. Проучих их све. Узмем писаћу машину, 

увучем хартију и напишем моју кандидатуру за радно место из 

огласа ( претходно сам у књижари купио књижицу КАКО  

ПРОДАТИ  СЕБЕ, како се тражи посао и како се пише: Уводно 

писмo и CV, напомена аутора). 

 

Прође неколико дана, зазвони телефон, отуда зачух љубазан и 

самоуверен глас младе жене или насмејане девојке, позива се на мој 

допис, каже да одмах сада дођем на разговор.  

 

Имам план града, седиште ове америчке фирме је у центру града, 

недалеко од Porte de Namur. Док сам се трамвајем приближавао 

одредишту кроз замућен прозор видех испред себе сиву 

супермодерну нову издужену зграду у облику правоугаоника, моју 

пажњу нарочито привуче натпис , на њој пише великим словима 

LA  MAISONE  DE  RUSSIE ( Руска кућа). То је руски комерцијални 

центар у Бриселу. Помислих да се једног дана обратим и њима, знам 

руски и енглески, а учим француски. (Али то нисам никада урадио. 

Када год бих помислио да тамо одем, нешто би ме хладњикаво 

прикочило, обесхрабривало, и на крају дефинитивно одбило да то 

урадим. Па они имају своје људе, који би једва дочекали да дођу у 

Брисел?) 

 

Уђох у лифт, зазвоних на вратима на којима стоји назив фирме, 

одмах се отворише, преда мном се појави насмејана шармантна 

млада жена, нешто старија од мене, узвикујући као да ме зна 

одавно:''Hi, Tomislav, enter please!'' Било ми је пријатно што је тако 

љубазна, одмах ме позва да седнем. Уствари, ја сам се њеним 

коректним наступом истински унапред обрадовао, значи да постоји 

интерес за моју кандидатуру?  

Она одмах пређе на ствар: прегледали су пажљиво мој CV, не могу 

да поверујем својим ушима, пригушујем одушевљење, нуде ми 

запослење. Али се моје расположење нагло спласну, када ми 

саопшти суво: да претходно прођем стаж од шест месеци у САД.  

 

Био сам изненађен и збуњен. На крају рекох:'' Да размислим!''  

 

Уствари то је било моје НЕ. Друго је Белгија, а друго Америка, не 

познајем ту велику земљу, не могу отићи тамо далеко, а шта ако ми 

тамо не буде ишло? Па да тамо као на другој далекој планети 
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чезнем за Београдом и Европом, а да не могу тако лако да се 

вратим? 

 

Све се више осећам да сам на терету Бори и Драгој, и то за мене, из 

дана у дан, постаје све неподношљивије. Зато постајем све 

одлучнији у жељи да тражим посао много енергичније, да га нађем 

одмах, сетих се како сам изналазио посао лети на Јадранском мору. 

Дођем на море скоро без динара у џепу, и онда кренем ударнички од 

хотела до хотела, и тако нађем посао.  

 

 
Брат Бора. 

 

15. септембар 1965. године. Нашао сам посао. 
 

Не слажем се никако са мишљу Џека Лондона:„ За већину људи 

живот је ружно време, стану и чекају да прође.“ Живот волим, а не 

желим ни да губим време у чекању, не управљају време и живот са 

мном, него ја са њима. Мени је сваки тренутак драгоцен, морам га 

што пре и на што бољи начин искористити. Време брзо пролази. Да 

имам страх од надолазећих година. Чини ми се да се брзо стари. А да 

жељени успеси споро долазе. 

 

Одлучих да најбрже и најенергичније тражим стални, колико 

толико прихватљив посао.  

 

Крећем увече по мраку у град, али у мислима сваког трена одлучан 

да нађем било какав посао, по сваку цену. Уђох у полупразан 

аутобус, стекао сам у Београду последњих година навику коју 

раније нисам имао, да лако ступам у разговор са непознатима, да се 

брзо са њима зближавам. Поред мене је седело неколико изразито 
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црномањастих средовечних људи, размишљам ко би они могли да 

буду, нису ни Арапи, нити црнци, а тако су црни. Рекао бих да нису 

ни Турци, нити Азијати, помислих да су Шпанци, негде са југа 

Шпаније? Они што су измешани са Маварима, Арапима? Гледао 

сам их радознало. И они се у мене упиљили  пријатељски и са 

симпатијама.  

 

Откуд њима такво пријатељство и симпатије према мени када 

нисам њихове горе лист, запиткујем  себе?  Људи су слични. Ја их 

посматрам пријатељски, онда и они мене такође. 

 

Обратих им се на енглеском: ''Ја сам Југословен. Тражим посао? 

  

Један од њих одмах узе оловку, и на листу из нотеса написа адресу и 

број телефона, пруживши ми је у полупразном аутобусу: ''Јави се 

ујутро, ми селимо намештај и столове из канцеларија, сада радимо 

у Министарству иностраних послова, требају нам радници.“  

 

Пријатно ме изненади и обрадова таква брза понуда за посао. Посао 

јесте тежак, али није у томе проблем, локација  је деликатна. Ја сам 

из комунистичке државе, а да селим поверљива документа у таквом 

белгијском министарству. Узех хартијицу, захвалих се, па рекох: 

''Да размислим!'' 

 

Запитах их на крају, ко су? Рекоше:„Сицилијанци“. 

 

Отишао сам у уску уличицу rue de Bоuchers што даје на Grande 

place.  

 

 
Grande place. 

 

Уђох у југословенски ресторан ''Дубровник''. Дође конобар, 

средовечан дежмекаст човек, на лошем француском ме пита  шта 

желим, одговорих му на српском да желим ћевапчиће. Чујем да 
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конобар разговара са особљем на српском, по нагласку процењујем 

да би он могао бити негде из Босне. Има српско име.  

 

Отворише се врата ресторана, и кроз њих бануше, средовечан човек 

мудрог лица, а поред њега озбиљна жена, очигледно његова 

супруга.  

 

Седоше тик уз мој сто, иако има столова подаље од мога. Чули да ја 

разговарам на српском, гледају ме цело време радознало. Због 

нечега,  господин устаде од стола и усмери се ка мени. Представи се, 

устадох учтиво и ја, наклоних му се, имао је презиме на „ски“, 

вероватно је из неке словенске државе, помислих. Али говори 

српски перфектно, са благим војвођанским нагласком. 

 

Настаде жив разговор, рекох им ко сам и шта сам, и да тражим 

посао. 

 

Овај необични и љубазни господин ми одмах понуди лак мануелни 

посао, док не савладам језик, написа адресу и име где да се јавим. 

 

'' Од понедељка на посао'' узвикну оптимистички одлазећи. 

 

 

16. септембар 1965. године. Посао у фирми „Rogan coats“. 

 
Бора погледа опрезно хартијицу на којој стоје добијени подаци, име, 

презиме, адреса, и број телефона. Одлучисмо да ујутру идемо 

колима право тамо код тог човека чије име је назначено.  

 

На цедуљи стоје  име и адреса Shaussее de Charlerois,  сетих се и 

одмах рекох Бори:'' Пa у тој улици станују родитељи Андрее, био 

сам тамо у посети код њих 1962. године, сећаш се?'' . ''Тачно, само је 

њихов стан даље, а овај број  је на почетку те улице'', Бора ми 

објасни.  

 

Брисел ми изгледа тако туђ и огроман, непознат, али Бора га добро 

познаје, као да је у Београду?  

 

Уђосмо у малу канцеларијицу, за столом седи појачи млађи човек 

средњег раста, тамно смеђ, врло енергичан, има интелигентан и 

продоран, учини ми се сувише самоуверен поглед. Када је чуо 

Борин течни француски језик, он га одмери врло дискретно и са 
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уважавањем јер је сазнао да је Бора врло успешан. Запазио сам да 

Бору овде сви одмах прихвате и уважавају.  

 

И овај господин  постаде врло љубазан.  

 

Рече Бори, да се ради о послу у малој фирми „Rogan Coats“ која 

није далеко од његове канцеларије. Овај љубазни али строги 

господин окрену услужно телефон мога потенцијалног послодавца, 

а Бора се договори са патроном ( тако овде зову газду), да дођемо 

одмах на разговор.  

 

После неколико минута вожње Бориним колима смо били у фирми 

„Rogan Coats“.  

 

Пред нас изађе власник, висок и плав господин отреситог и помалo 

строгог и загонетног  лица, он је врло достојанствен-то одмах 

запазих. Рече, благонаклоно ми се смешкајући, да ме одмах прима, 

да дођем у понедељак 1. октобра на посао, објаснио ми је штa треба 

да радим и колика је плата.  

 

Патрон се зове Робер Братва. Смешкајући ми се љубазно и 

пријатељски, поздрави се учтиво у знак растанка са нама.  

 

Док одлазимо, из кола видим на прозорима зграда поред којих 

пролазимо колима плакате окачене на прозоре спратова, на којима 

пише великим браонкастим словима: A LOUER, што на српском 

значи: ЗА ИЗДАВАЊЕ. Кажем Бори у једној уличици у близини 

мога будућег радног места, да свратимо да питамо за услове? 

Стадосмо пред зграду где високо на прозору пише ИЗДАЈЕМО, 

подигох очи на зид зграде, стоји назив улице: rue Faider . 

 

Наиђосмо право на власницу, средовечну повисоку витку црнку , 

има мудро проницљиво лице и лукаве очи искусне жене. Одмах 

пристадосмо на њене услове, Бора јој плати унапред месечну 

кирију, узесмо кључ од собе, па колима право у Скарбек, узех моје 

кофере, и натраг у собу. Бора ми на растанку даде новац да 

преживим до прве плате. 

 

Тако поче, уз помоћ брата,  мој самостални живот у Бриселу, након 

непуних месец дана од доласка у овај необични град. 
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Није ми требало дуго времена да препозnам да Бору свугде изузетно 

уважавају, где год да се појави. Он је успешан човек, научни радник 

на престижном Универзитету, говори перфектно француски, лепо је 

обучен, углађених манира, и мудрих речи, поврх свега висок и 

атрактиван  као мушкарац.  

 

Он импонује Белгијанцима , али га не прихватају само због таквих 

његових квалитета, него и због тога, што он сваким својим гестом и 

речју искрено уважава и поштује своје белгијске саговорнике.  

  

 

Октобар 1965. године. Фирма „Rogan Coats“ у Бриселу. 
 

У понедељак, у рано јутро сам дошао на радно место у улици 

Wafellars, десет минута пре почетка рада. Rue Wafellars је близу 

мога стана, треба ми свега петнаестак минута брзог хода.  

 

У тачно време се отворише врата, прeда мном је држао кључ 

повисок, помршав, кошчат, проћелав, скоро плав човек, делује 

енергично, иако помало исцрпљено и бледуњаво.  Могло би се рећи 

да изгледа као виталан човек, али који много ради.  

 

Представи се скоро весело да је сарадник патрона, зове се  Н... ( име 

измењено, напомена аутора). По презимену и изгледу, учинило ми 

се да би он могао бити Фламанац, што је и потврђено касније.  

Смешећи се љубазно, он ми саопшти да је добио дужност од патрона  

да ме упозна са мојим послом и радним задацима.  

 

Размишљам о Валонцима и Фламанцима, Валонци су франкофони, 

они су Латини. Док су Фламанци Германи, њихов језик је дијалект 

холандског језика.   

 

По овој логици Валонци би требали да буду црномањасти, а 

Фламанци плави. Тачно је да су Валонци црномањастији, а 

Фламанци плављи, али сам често сретао Валонце плаве, и 

Фламанце понекад црномањасте.Мешали се вековима, закључивао 

сам. 

 

Прво ме је увео у једно повећу просторију у којој је било десетак 

особа,  скоро све саме жене, сем њега и мене. Држале су у рукама 

платно и тканине, растезале, секле, мериле.  Окренуле су очи  

радознало ка мени, дискретно, али препознатљиво.  
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Млад човек, то је сасвим природно, при  сусретима са младим 

женама, би их посматрао, анализирао, размишљао о њима.  То мени 

овде не пада ни на крај памети. Мене не привлаче жене које морају 

да раде у радионици, значи недовољно образоване, већ жене мени 

одговарајућег друштвеног статуса. Не ја нисам уображен као 

поменути  мој друг,  Борис, Далматинац, па да  тражим девојку ''са 

бродовљем''. Али ипак имам своје изграђене и истанчане 

критеријуме.  

 

Дакле, ове жене уважавам, али их видим само као колегинице за 

време радног времена, никако као потенцијалне пријатељице, ма 

колико неке од њих биле згодне. 

 

Сазнао сам да власник фирме, господин Братва сарађује са 

неколико текстилних фирми, свако ради свој део посла, а на крају 

се састављају делови у сакое, одела, панталоне.  

 

Све присутне жене, махом средовечне, су ми се благонаклоно 

диксретно осмехивале.  

 

Да, било је повремено у радионици још пар мушкараца, међу њима 

шофер корпулентан и мало подебљи С.., ( име измењено, напомена 

аутора).  

 

Ту је и један старији човек који својим духом тако подсећа на наше 

људе, кога су сви звали  господин Хаим. Он је  побудио мој посебан 

интерес. Он је рођак породице Братва,  дошао је из Израела, каже 

ми гледајући ме искрено право у очи, да је био у нацистичком 

логору у Матхаузену. Старији човек, а на леђима носи џакове? 

Иако стар, био и у логору, иако је рођак патрона Братве, мора да 

ради да би зарадио плату за живот.  

 

Живот је сурова борба, сви морају да раде, почињем да откривам 

наличје медаље коју сам одувек високо уздизао, и која  се зове 

капитализам. 

 

Није прошло ни неколико минута наиђе патрон господин Братва. 

Сада га видех изблиза, он је наочит мушкарац, интелигентног, 

строгог али благонаклоног лица са правилним цртама.  
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После неколико речи које смо разменили, он ми даде знак да пођем 

за њим, и поведе ме неколико корака до једне, још веће просторије, 

која изгледа као застакљени део бивше баште или дворишта. Цео 

овај боговетни дан, као стално присутни верни пратилац, по 

пластичном крову ове просторије, је упорно и ритмички добовала 

уобичајена бриселска ситна, али густа, сива киша. А пластични 

кров је стварао тако угодан осећај заклона.  

 

Видех у даљини младу, витку изразито плаву жену, скоро загубљену  

између редова безброј обешених офингера, на којима су била 

окачена готова одела. Повремено би дискретно извирила из низова 

нанизаних одела, а њен израз лица је био проницљив, помало строг, 

али коректан.  

 

Њен израз лица ме подсети на наш свет.  

 

Са њом, на гвоздене шипке слаже одела, црномањаст младић 

осредњег раста, савијен, скоро невидљив, одмах ми се свиде због  

дискретне скромности, и од првих проговорених речи љубазности 

према мени. Младић је студент, рече ми насмејан, на француском,  

да се зове Ренато. Пореклом је Португалац, представи ми се учтиво.  

 

Из далеке Португалије, а тако смо сличног духа, обрадовах се. 

Одмах се спријатељисмо.  

 

Тек сада постајем свестан откуд мени, да тако кажем 

космополитски дух, да умем да брзо да проникнем у душу људи из 

страних земаља: зато јер сам на мору сретао стране студенте, 

понекад и у Београду, гледао стране филмове, читао књиге светских 

класика. Ја се одувек осећам Европејцем. 

 

Госпођа Братва ми рече формално али љубазно, да треба да 

поређам одела, да буду спремна за утовар у камион који ће доћи, и 

да их заједно са Ренатом унесем у камион када дође.  

 

Она се удаљи, Ренато ступи са мном у весео разговор. Ја натуцам 

француски. Сазнајем да он у Бриселу од недавно живи са оцем, 

мајком, братом и сестром, да студира на “СУБ” (Слободном 

Универзитету Брисела). Овде ради повремено, да заради за џепарац.  

Исприча ми врло занимљиву причу о његовој породици, његов отац 

је политички избеглица, Салазаров режим га је прогонио као 

левичара, држећи га по затворима као критичара поретка. 
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''Њега су ноћима мучили несаницом, упере му у очи најјаче 

рефлекторе'', исприча ми Ренато тужну причу.  

 

Ова прича о страдањима његовог оца ме подсети  на моју војну 

службу у ЈНА у Краљеву, када сам недељама био  даноноћно на 

ноћној стражи, то је такође врста тортуре несаницом. Разуме се 

много блажа него она коју су салазаровци чинили његовом оцу.  

 

Али ми ни на крај памети није падало да му то кажем.  

 

Зарекао сам се сам себи да никоме не причам о политици, и о мојим 

политичким неприликама у Југославији, да се никако не дружим  

са југословенским политичким емигрантима, да не читам  

емигрантске листове, и да избегавам да идем у југословенске 

ресторане. То је био мој одлучан лични став, то ми је саветовао и 

брат. 

 

Од Рената сам сазнао да на “СУБ”-у (Слободном универитету 

Брисела)  има много студената из целог света. ''Дођи, има и велики 

ресторан са широким асортиманом врло укусних јела, отворен је и 

за оне који нису студенти, цене су приступачне, упознаћу те са 

двојицом Југословена које сам тамо срео''.  Објаснио ми је како да 

дођем на “СУБ”,  налази се тамо на крају врло дугачке и широке 

бриселске саобраћајне аорте Avenue Luise,  којом даноноћно куља 

река аутомобила и којом непрестано звоне трамваји, тамо је већ 

предграђе Брисела, на ободу велике шуме Bois de la Cambre. Ренато 

ме убеђује да навратим, живо ми објашњавајући  да се са њима могу 

дружити. Препоручује ми и велику универзитетску  библиотеку где 

се могу позајмити књиге и читати домаћа и страна штампа.  “СУБ” 

је утолико привлачније место за мене, јер је тамо запослен мој брат, 

био сам тамо за време моје прве посете Бриселу 1962. године.  

 

Договорисмо се да се за викенд нађемо на Универзитету, изменили 

смо бројеве телефона.  

 

''Станујем близу Универзитета, јер мој отац ради  у Хемијској 

лабораторији Слободног Универзитета, он је хемичар '' , додаде он 

на  растанку. 
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Имао сам прилике да разгледам кућу у којој је смештена моја нова 

фирма, радионице су у приземљу, на спрату је стан породице 

Братва.   

 

Мој радни задатак се састоји у помоћним радовима при утовару и 

истовару платна и штофова, у кројењу платна, сечењу, утовару 

готових одела и мантила, и изношењу  остатака платна намењеног 

за ђубриште.  

 

Посао је лак, сви су љубазни, плата је скромна, али је ипак довољна 

за живот и реална за такву врсту посла.  

Свестан сам да диплома Економског факултета из Београда овде 

нема вредност као у Београду, да не знам француски, те да ми је  

засада немогуће да радим у својој струци.  

 

Ипак непрестано размишљам о запослењу у америчкој фирми, 

сматрам да тамо имам реалне шансе, поготову јер поседујем 

солидно знање енглеског језика.  

 

Иако увиђам да је господин Братва врло коректан према мени, не 

могу се помирити да ми овај посао буде дефинитиван. Сматрам да 

могу наћи бољи посао, радићу овде до даљег,  да имам неопходна 

средства за живот, а за то време ћу тражити упорно посао из моје 

струке у некој америчкој фирми. Био сам посебно охрабрен у овој 

намери, недавном понудом да добијем запослење у Америци.  

 

Дакле, од моје намере да се запослим у америчкој фирми, нисам 

никакo одустајао. У више наврата сам то упорно саопштавао брату 

приликом мојих посета њему и његовој супрузи. Он ми је поновио 

да прво морам да научим француски, објашњавао ми је да 

Белгијанци знају и француски и енглески, а понеки  и фламански, 

има оних који знају и немачки, поврх свега имају белгијске 

престижне дипломе, те тако моје шансе за рад у америчкој фирми 

нису по њему реалне. Саветовао ме је да се посветим послу код 

господина Братве. 

 

Ја се са Бором у начелу слажем, али сам ипак убеђен да бих упркос 

његових несумњивих аргумената, у америчкој фирми остварио 

врло успешну каријеру, имам поверење у своју енергију и 

продорност.   

 

Неке његове колеге  су Бори почеле да сугеришу у вези мене:  
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''Поједини Белгијанци са универзитетском дипломом возе 

трамваје''.  

 

Никако се не бих могао сложити са упрошћеним исказом да има 

Белгијанаца са универзитетском дипломом који возе трамваје.  

''Има сигурно таквих Белгијанаца, али је управо то доказ да нису 

сналажљиви и способни. Они који то јесу лако ће наћи место које 

им одговара'', обратих се смирено Бори. 

  

Видим по Борином изразу лица да се он слаже са мном у вези 

белгијских универзитететски образованих трамвајџија. Али ми 

ништа не рече.  

 

Бора и Драга су се у међувремену преселили из фламанског 

предграђа Скарбека, у валонско сеоце Rod St. Geneuse, у близини 

њихове биохемијске лабораторије, на даљој периферији Брисела, 

лоцирано на путу за повећи индустријски град Шарлроа. 

Изнајмили су пространу кућу са баштом, у тихој  улици на обали 

сликовитог језерцета, са укотвљеним малим чамцем. 

 

Околина куће-вилице је сва у зеленилу.  

 

Док излазим из аутобуса упућујући се ка њиховом новом 

пребивалишту, преда мном је се указао љубак сликовит пејсаж. Као 

на лепој разгледници, тако бих радо завеслао барком по блатњавом 

језерцету. Али очигледно то није чамац за рекреацију и забаву, него 

се њиме служи особа задужена за бригу о одржавању овог језерцета , 

повећој бари уствари. 

Дакле, Биохемијска лабораторија Слободног Универзитета Брисела 

се налази недалеко од њиховог новог пребивалишта. Имају одлична 

радна места, солидна примања, и све могућности и погодности да се 

баве научним радом, и да се стручно усавршавају. Имају двоја кола, 

лепо се облаче и хране,  друже се са колегама Белгијанцима и 

Белгијанкама. Али сам сазнао мало касније да имају и неколико 

пријатеља Југословена. 

 

Ето свих услова да се усавршавају и развијају њихове способности.  

 

Одлазио сам у два наврата у посету њиховој Лабораторији, стекао 

сам исти утисак као и првих дана боравка у Бриселу: Бору тамо сви 

истински уважавају.  
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Запазио сам разлику у амбијенту између Скарбека и овог малог 

валонског села. Удаљеност је можда тридесетак километара. А као 

да су сада у другој држави.  

 

У фламанском делу земље је другачији дух, него у валонском делу, 

закључујем.  

 

Учини ми се да се са променом амбијента Драга и Бора изменише и 

духовно,  као да се у њихов живот усели нова нада, нова енергија, а 

у њихове осмехе и дух, нова психологија.  

 

'' Човек без стана, човек без психологије'', каже Достојевски.  

 

Тачно! Али човек који често мења станове и места боравка, 

засигурно осећа последице тога и на својој психи. Сваки стан има 

свој дух, своју душу, која дискретно моделира и ствара психологију 

оних који у њима станују.  

 

Али и сваки град, свака земља, имају свој посебан флуид, своју 

психологију, могло би се рећи да имају нешто као њихову засебну 

личност. То добро знам јер се моја породица селила одувек: 

Прешево ( 1932-1936.), Велес ( 1936-1938.), Ђевђелија ( 1938-1941.), 

Узовница-Љубовија( 1941-1944., Лозница ( 1944.), Житковац ( 1945-

1946.), Крушевац (1946-1949.), Ниш ( 1949-1950.), Земун ( 1951.), 

Београд.  Био сам годину дана на служби војног рока у Краљеву  

( 1963-1964.), а лети сам често по пар месеци био на Јадранском 

мору. А сада сам ево  Бриселу. 

 

Иако сам био дете, или момчић, запажао сам да би се доласком у 

ново место боравка, прекидала на неки начин она ранија 

психологија, и почињала нека нова.  

 

Као када би дошли на раскршће, има више путева, кренемо једним,  

зађемо у потпуно нове пределе, све се измени, у односу на раније 

боравиште.  

 

Измене се онда и људи.   

 

Промена средине делује на људе волшебно, немушто, може да 

измени њихове навике на боље, да им отвори нове перспективе, да 

се пред њима отворе нове инспирације и наде. Или обратно. 
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Одувек сам се питао које су то танане  вибрације и поруке, 

струјања, која настају имеђу личности човека и духа места 

боравка? Личност се веже емотивно за неко усамљено дрво, за неку 

скрајнуту тиху улицу, или увучену зграду у мирној улици, за тихи 

кварт. Или за људе који тамо живе, заволи неку кафаницу, 

продавницу, аутобуску линију.  

 

Просто се сроди са новом средином. Ако се сроди? 

 

Бора и Драга су сада за мене у овоме месту помало као другачији 

људи, него ли  у Скарбеку. Отвори се ново време за њих, појавише 

се нови изазови, као да постадоше неки нови људи. Али они су се 

већ навикли на Rod St. Geneuse, ту су им радна места. 

 

И ја сам се изменио откако сам дошао у Брисел, осећам како овај 

град покушава да ме помало гута.  Трудим се да ту танану 

подсвесну интеракцију, двострану комуникацију, контролишем, да 

је подешавам. Трудим се да сачувам емотивну, просторну и 

временску дистанцу.  

 

То сам  за ово кратко време брзо запазио и код наших земљака 

Југословена на раду у Бриселу, које почињем да сусрећем. Они би се 

спашавали од отуђења окупљајући се у југословенским 

ресторанима, дружили би се у нашим црквама, неки су једноставно 

обилазили железничке станице да тамо виде возове који хукћу на 

југ ка родним крајевима, или барем да чују из даљине понеку реч 

свога језика.  

 

Интеграција у нову средину, поготову у нову државу као што је 

Белгија, је врло сложен процес. По мени, суштина је уклопити се, 

прихватити оно што је добро, стећи нове боље навике. Узети боју 

околине. Али сачувати своју аутентичност у исто време. 

 

„Треба се истицати, а не штрчати“, кажу мудри Латини. Одувек 

важим, и сам себе видим као скромног човека. Али ја сам 

амбициозан, свако има право да се докаже, или не. То није 

штрчање, него истицање. 

 

Желим да се овде у Белгији усавршавам, да се мењам набоље, то 

чини човека комплетнијим.  
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Имам лични систем вредности, пре свега добијен домаћим 

васпитањем у породици. Никоме не желим зло, свакоме ако могу ћу 

помоћи и никоме нећу одмоћи. Шопенхауер је у праву: „Пријатељ 

свих није ничији пријатељ.“ Ја нисам пријатељ свих, али нисам ни 

ничији непријатељ.  

 

Бора и Драга су се, како ми се чини, у понечему побелгијанчили, 

али у кући ипак говоре искључиво српски. Изменили су навике 

исхране, једу француске сиреве. Дадоше мени да их пробам, хтедох 

да повратим због крајње тешко замисливог, одвратног мириса. А 

они једу. Драга и Бора кажу да уживају да једу најсмрдљивије  

француске сиреве.  

 

Да ли је то заиста тако? Како је то могуће да се мени гади, а њима се 

свиђа? 

 

Најзад Бора пронађе један сир који по укусу и мирису јако личи на 

наш кајмак. То је једини француски сир који сам прихватио.  

Од тада, када год би седали за трпезу, они су пред мене стављали тај 

''француски кајмак''. 

 

Никако не могу да схватим како Французи обожавају да једу тако 

одвратно смрдљиве сиреве? А зачудо крајње су осетљиви на 

најмањи непријатан задах од знојавог неокупаног тела, који је 

хиљаду пута мање одвратан од њиховог сира?   

 

Да ли су они снобови? Или је нешто друго у питању?  

 

Чуо сам касније једанпут на “СУБ” од арапског студента 

психологије, да тај мирис воле „аналци“ ( они који су фиксирани на 

анални стадијум развоја, како то тумачи Фројд, напомена аутора).  

 

Међутим мени овакво мишљење није логично. Французи су врло 

мудар  и просвећен народ, да би се могли свести на такав 

непримерен психолошки резиме?  

 

Шта је онда посреди? 

 

У Београду сам навикао на омиљена кувана јела која припрема 

мама. Имам потребу сада у овој фирми да ручам нешто кувано. У 

подневној паузи за ручак бих тркнуо до оближњег домаћег 

пансиона хране, наручио бих кувано јело, па се на крају договорих 
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са власником да тамо редовно ручавам у паузи пет радних дана у 

недељи.  

 

У исто време сам видео како су ручавале моје колеге на радном 

месту, доносили би од куће сендвиче и термосе са кафом ( то није 

као наша турска кафа, то они зову „кафе филтр“). И обед у подне се 

састоји у сендвичима и кафи.  

 

Колегинице почеше да ми саветују, да и ја донесем сендвиче и кафу. 

Ја им одговарам да сам навикао да једем кувано јело у подне '' Ви 

када дођете кући увече спремате кувана јела, а ја то не радим, 

настаће озбиљан поремећај моје исхране'' узвраћам им својим 

аргументима. 

 

 ''Зашто и ви не кувате увече'', једна кратко узврати.  

 

Ћутим, то је мало дужа прича.  

 

Схватио сам да је власник запазио да ја ручавам ван фирме, 

другачије од осталих. Учини ми се да он помисли, можда  и други 

слично мисле, да сам ја некакав размаженко навикао на мамину 

храну, па сада не може да се прилагоди на другачији начин живота 

и исхране?  

 

Увидех да никако неће ићи да ја сваки дан идем на кувано јело у 

подне због два разлога: то је прескупо, и ја штрчим, испадам као 

„бела врана“.  

 

Тако и ја пређох на сендвиче. Мада сам видео да неки запослени у 

суседној фирми иду редовно у подне да обедују у оближњем 

ресторану. Они то могу да плате, а моја плата је мала, вероватно су 

некакви шефови, а ја нисам, помирих се са неминовношћу. То ћу 

моћи касније, када будем имао бољи посао. 

 

Али сам знао да се ова драстична промена исхране неће најбоље  

одразити на моју физичку кондицију. 

 

И у другим областима је дошло до значајних промена мог начина 

живота. Морам да устајем рано, по мраку. Када би зазвонио 

будилник, ја бих скакао као опарен, зурећи у мрак, још није ни 

свануло.  
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А у Београду сам навикао да спавам дуже ујутро.  

 

Овде је клима прилично другачија, ваздух је влажан и низијски.  

 

Мене те промене у моме животу нимало не забрињавају, млад сам и 

здрав, убеђен сам да ћу се брзо прилагодити.  

 

На Београд уопште и не помишљам, као да сам га потпуно 

заборавио. Пакизу повремено видим у некој далекој измаглици, 

неко магловито бледило, нешто што је прошлост, гурнуто у 

неминован заборав. 

 

Сваким даном учим колико су Белгијанци приземљени, свако се 

понаша и покрива према своме губеру. Они никако не цене оне који 

су нереални. 

 

Ова епизода са навиком ручавања, и реакција људи на радном 

месту,  је за мене била прилика да размишљам  о томе како ме они 

процењују. 

 

Иако сам странац из социјалистичке државе, ипак имам диплому 

економског факултета, чини ми се да они то знају, и да то 

уважавају, на неки њихов начин. Али шта она овде вреди? А ја не 

знам француски-свесни су они тога добро, они су промућурни и 

отресити.  Ипак, без обзира на то, осећам да ме они цене као младог 

човека, који има амбиције да једног дана ради у својој струци, док 

научи језик и упозна нову средину. Белгија је класна држава, овде 

физички радници гледају у факултетски образоване са 

страхопоштовањем такорећи. 

 

Овај мануелни посао ван струке ме ипак све више тишти, мада се 

не стидим било каквог посла. Али надам се да ја могу ваљда убрзо 

да нађем прави посао сходно мојем образовању и могућностима?   

 

Питам се откуд мени повремено црне мисли? Ипак, то су пролазни 

тренуци мени несвојствене слабости, брзо дижем главу и враћају ми 

се  уобичајени елан и самопоуздање. 

 

Постајем свестан да све што сам доживљавао од малена, упоредо са 

мојим родитељима и породицом, није нимало безазлено, чини ми се 

да ја сада у понечему почињем да осећам последице неприлика 
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доживљених на служењу војног рока у ЈНА, у предузећу Семе у 

Београду, и пре тога, и због раскида са Пакизом?  

 

Све оставља своје трагове.  

 

Нисам нимало заборавио очеве политичке неприлике, нити  

трагичне слике свега шта су доживљавали родитељи моје мајке за 

време рата; не могу сасвим да потиснем раскид са Пакизом, он ипак 

у мојој подсвести ради своје.  

 

Пре доласка у Брисел сам очекивао да ћу брзо моћи да почнем да 

шаљем мање суме новца породици у Београд,  сада увиђам да од 

тога нема ништа.  

 

А то ме ожалошћава и унижава у сопственим очима. Па док не 

успем, ја се не смем помолити пред сродницима и друговима у 

Београду?  

 

Препознах са зебњом да понекад ујутру устајем благо, врло благо, 

неиспаван, нешто као да мој сан постаје повремено  површан. 

Будим се прекидан у спавању тешким сновима.  

 

Посматрам себе у огледалу, мало сам омршао, као да мало, врло 

мало, али ипак, копни моја уобичајена свежина лица, свугде сам 

важио за момка руменог као јабука.  

 

Питам се, зашто сада повремено осећам нервну напетост?  

 

За мене ипак нема другог могућег објашњења: овај благи замор и 

повремено површан сан једино могу бити последица пре свега 

ноћне страже на служби у ЈНА у Краљеву?  

 

Упркос овога, имам поверење у личну виталност, знам шта сам 

досада све претрпео, и како сам се брзо опорављао, убеђен сам да ће 

тако бити и овде у Белгији.  

 

Као брод који се на почетку олује љуљао под налетима ветра и 

ударима таласа, па се полако стабилизовао, тако и ја осетих, да  ми 

се ипак колико толико враћа ранија форма. Понекад ми се тако 

учини? Онда се опет забринем!  

 



32 

 

Промена средине, места боравка, града, поготову државе, захтевају 

напор и моћ прилагођавања. Ја сам навикао на сеобе од детињства, 

имам огромно искуство, осећам колико ми је то сада овде у Бриселу 

од користи.  

 

Али друго су Србија и Југославија, а друго је европска Белгија. 

Белгијанци су људи окретни,  брзи као видре, имају бистар ум и 

оштро око. Имају обичај да кажу хватајући се за доњи капак ока: 

„Mon оeil“ ( „Moје око“, напомена аутора)! Хоће да кажу како јасно 

и брзо капирају. 

 

Овде је избити на врх много теже. Добро сам свестан да се налазим 

на животној провери.  

 

„Срамота је хитнути се, а не досегнути“, каже наш народ. 

 

Покушавам различите стратегије са људима у окружењу, како да 

будем прихваћен од њих и да добијем жељени одсјај представе коју 

желим да имам у њиховим очима, као што сам то чинио по местима 

у провинцији Србије, и на крају и у Београду.  

 

Не обесхрабрују ме њихове реакције, које нису онакве какве бих ја 

желео да буду. Понекад би ме хладно погледали. Или што ми је још 

теже падало, били би понекад потпуно незаинтересовани.  

 

Али се ја никад нисам дао нимало обесхрабрити, нити губити 

поверење у себе. 

 

Они су други свет. Наши људи када седе у некој кафани, или јавном 

месту, се скоро сви окрећу када неко уђе, у превозу радо ступају у 

разговор са сапутницима, опрезно мере сваког новопридошлог.  

 

Запазио сам да то овде нико не чини. Сем појединих Југословена 

које сам сретао повремено, и других странаца.  

 

Једном сам у кафеу недалеко од мога стана у Бриселу, врло опрезно  

погледао када се отворише врата. Девојка за шанком је то врло брзо 

спазила и бацила ми полусажаљив, полуподсмешљив поглед.  

 

Брзо сам схватио шта је посреди, шта је ту лоше, када посматрам 

када неко улази?  Па ја то добро знам одавно. 
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Па ја подсвесно очекујем да се појави нека особа која ми треба, која 

ми може на неки начин бити од помоћи.  

 

Зато наши људи и ступају олако у разговор са сапутницима у 

превозу. Ако ништа друго, наићи ће на разумевање и топлу реч, 

осмех.  

 

Оваква психологија у Белгији не постоји, нити је раширена, то је 

резон сиромашних и обеспомоћених, а Белгијанци су богати и 

моћни. Ако би се тако понашали личили би сами себи на Конгоанце 

и друге Африканце.  

 

Белгијанци у поређењу са нама имају другачије домаће васпитање, 

систем образовања, различита је улога цркве, медија, државе. Они 

су интелектуално пробуђени, и са врло развијеним такмичарским 

духом. 

 

Са тугом се сећам како су Срби и Југословени, били пре више 

година другачији, сложни, вредни, радни, честити и поштени. А 

онда су се током протеклих деценија почели да мењају. 

 

Све што радим, радим од срца, ако ми се то свиђа, и ако оцењујем 

да од тога имам користи. Али, као што казах, ја сам категоризовао 

овај посао као привремени, да преживим, док не нађем бољи.  

 

А то се одражава на моју мотивацију за рад у овој фирми. Радим без 

жара, док радим налазим се у неком свом свету, у својим далеко 

одлуталим мислима, спласнули су ми мотиви, често сам забринут 

због нечега. Зебња? Откуд?. Моје мисли би лутале Бриселом. Или 

сам у немуштом разговору са Бором, о моме положају у Белгији, 

или ми кроз свест пролазе Београд и разна места боравка?. Понекад 

видим у магли Пакизин тужни лик. Шта она сада ради? 

 

Свестан сам да је господин Братва врло проницљив и да мој 

смањени радни елан и моје намере неће измаћи његовој необичној 

моћи запажања.  

 

Али шта ја ту могу учинити? 

 

Док по крову ромиња уобичајена белгијска кишица, али то може 

бити и вишечасовни, или вишедневни пљусак, због близине 

влажног Северног мора, летимично погледах кроз прозор.  
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Пред мојим очима се указа нешто што никако не бих могао 

замислити да постоји овде у густо збијеним улицама ширег центра 

европског модерног града Брисела. Не могу да верујем својим 

очима, док гледам зачуђен огроман сури сиви зид који је пењући се 

окомито у висину се вијугао као Кинески зид,  који усред Брисела 

опасује висок средњевековни град.  

 

Откуд такав средњевековни град усред Брисела, скоро да се 

запрепастих? Умишљам да се уздижу такорећи небу под облаке 

високе шиљасте куле и стражарнице. Никако не могу да дођем себи 

о чему се ради?  

 

Тргнух се, па таквим сам одувек замишљао Кафкин замак.  

 

Плавокоса Фламанка Мари Лу, једна врло драга и простосрдачна 

млада жена, као да је наша Словакиња из Баната, виде моје чуђење 

и збуњеност, ухвати ме за лакат: ''То је затвор Saint Gilles ( „Сен 

Жил“, напомена аутора).'' 

 
 

Покушавам да се приберем, откуд толики огроман затвор у 

Бриселу, и то такорећи у центру града?  

 

Ова затворска тврђава делује тако застрашујуће, и депримирајуће. 

Зидови су тако близу зграде наше фирме, као да је наткриљују, као 

неки тајанствени замак, непозната планета се надвисила изнад 

фирме господина Братве?  

 

Оваквом мом туробном расположењу допринесе и данашње 

суморно кишно време. Кише непрестано добују по крововима, 

магле замућују необичан пејсаж.  

 

Прво што помислих: откуд да будем запослен у фирми лоцираној 

баш поред самог затвора? Имам навику, које се може присетити 
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пажљив читаоц ранијих томова ове саге, да када бих се због нечега 

узбудио да тада понављам у мислима речи, почех  у мислима да 

изговарам реч „Жил“, мењајући ред слова у овој речи, „Ж“, „ли“. 

„Жил“ значи живео, а „сен“ значн свети, здрав.  

 

Не могу да разумем како и зашто је господин Братва нашао простор 

за његову фирму баш на овом месту?  

 

Наједном сунце стидљиво извири кроз ниске облаке, све живну. 

Господин Братва као да чита моје тмурне мисли, ме позва весело и 

благонаклоно да идемо камионетом у суседну улицу. Док воланом 

управља возило које брза, гледајући ме из близине насмејано и 

пријатељски право у очи, додаде:'' Идемо у суседство, улица се зове 

rue de Vieille Bosnie, ( улица „Старе Босне“, напомена аутора)'', 

загледа ме испитивачки из близине. У његовим очима читам 

подршку и поверење у мене као свога будућег блиског сарадника у 

кога полаже озбиљне наде.  

 

Он је врло духовит, осмехујући се благонаклоно евоцира сећања са 

његовог недавног пословног путовања у Југославију:'' У 

југословенској партнерској фирми од двадесет запослених, десет су 

били директори.''  

 

Погледах га расположен, господин Братва има тако сличан осећај 

за хумор као и ми.  

 

Он је пореклом пољски Јеврејин, пре Белгије је, како сам сазнао, 

живео у Немачкој, био  је и боксер, на зиду његовог стана, видео сам 

његову слику снажног боксера у пози савијеног гарда. Врло 

занимљив човек, помислих. Подсети ме тако са слике на чика Љубу 

Крсмановића ( Том 1.), он  је био такође боксер, то је онај што је, за 

време Другог светског рата, доводио у Узовницу Јеврејке, да их 

спасе од нацистичке хајке.  

 

Али му то никад нисам рекао.  

 

Док кривуда камионетом кроз улице, господин Братва се истински 

расположи:''Били смо Андре Видер, мој пашеног и ја, у Риму, улица 

широка, неко нам приђе'', осмехује се загонетно, вероватно мени 

оставља да процењујем ко му је и зашто пришао у Вечноме граду? 
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Дођосмо до једне улице. Високо на зиду стоји натпис rue de Vieille 

Bosnie, уђосмо одмах у партнерску фирму, право у велику 

просторију пуну младих радница које шију, штрикају, раде на 

машинама. Препознах оне црнокосе, стране раднице,  оне све упрле 

дискретни поглед у нас, пријатно се изненадих када чух тихе речи 

нашег језика, чини ми се да су то биле Босанке? 

 

Када смо излазили он махну нехајно руком показујући на њих, као 

да хоће да ми каже:'' Види колико овде има жена!''  

 

Али он је мудар, зна да ове раднице мене не интересују. 

 

 

Септембар 1965. године. Први утисци о Белгији и 

Белгијанцима. 

 
Понекад почињем да сређујем своја запажања и виђења 

Белгијанаца. Увиђам да се моји први утисци полако мењају.  

 

У почетку ми се учинило да су хладни, бледуњави и преозбиљни 

људи, који журе некуд кроз сталне суморне кише, без израженијих 

осећања на  лицима. Тражио сам, у зебњи, у њима ону  срдачност и 

топлину, као код нас? Али ми је то, у то време изгледало помало 

безнадежно. 

 

Да ли је исправан мој први утисак да ова белгијска киша ствара 

депресију? Тако ми се у почетку причињавало ненавикнутом на 

ниске и тмурне облаке, из којих сипа киша, као из неког 

невидљивог небеског резервоара.  

Са  Белгијанцима није никако тако, док кише упорно добују по 

крововима и замагљују прозорска окна, и капи се звучно 

распрскавају по плочницима,  они су живахни, и вредно раде у 

канцеларијама или радионицама, у халама. Њима тужно облачно 

време ама баш нимало не смета.  

 

Открио сам напротив, да овакве честе суморне атмосферске 

прилике умеју да створе осећај интимности и  блискости међу 

људима. Брзо сам препознао, да је зато  за већину њих, породица 

место крајњег посвећења, у њој налазе одмор после напорног дана,  

мир и подршку, бекство од  суровог такмичења на радном месту, бег 

у топлину породичног дома.  
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Али има подоста и  лепих ведрих дана. Уме сунце неретко да сија и 

запече као и код нас. И то не само на дан два, уме да буде ведро и 

топло данима. Више пута сам се запитао, да ли је моја представа о 

Белгији као земљи облака и киша, исправна, или сам стекао 

истинску предрасуду?  

 

Нешто се дешава са мном што ме збуњује: притисну понекад  

тмурне мисли, однеке се појаве, па хоће да ме савију, да потисну мој 

уобичајени непоколебљиви оптимизам? 

 

Али се ја не дам, тргнем се, као да се борим против некакве 

невидљиве гамади и немани, сам себи кажем: Сможди, згроми, 

одагнај те црне мисли, буди оптимиста заувек!  

 

Посвуда катедрале. Чује се дискретан тон оргуља. Белгијанци су 

привржени католици.  

 

Моји први утисци су постепено потискивани новим сазнањем, да је 

Белгија врло богата земља, чији су становници врло рационалан и 

вредан народ,  да упркос што нема присутних природних лепота, 

поготову када се Белгија упоређује са Југославијом, ипак, био сам 

из дана у дан све више усхићен  открићем врло снажног дискретног 

шарма ове равне  кишовите земље што се отвара ка Северном мору.  

Стопили се, природа, тмурни ветровити и кишовити дани, валовита 

низија, са душом становника, ове мале али врло значајне земље. 

 

И из тога се изнедрио необичан шарм.  

 

Можда ми је међу првима необични шарм ове земље открио  песник 

и популарни певач Jacques Brel са носталгичном песмом  о његовој 

Белгији, са пуно сете, али још више оптимизма и наде:  

''La Belgique, pays plat. La pluie. Le vent du nord. Le plat pays qui est 

le mien.''. ( „Белгија равна ѕемља. Киша. Ветар дува са Северног 

мора. То је моја равна земља“, напомена аутора).  

 

 

15. октобар 1965. године. Добио сам дозволу за рад. 
 

Недавно ми приђе пословођа Н.., рече да се јавим на спрат госпођи 

Братва. Одмах одох журно уз степенице, питајући се о чему се 

ради?. Госпођа Братва ме очекује радосно насмешена и 

достојанствена. Она ме је позвала да ми саопшти да је фирма 
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поднела Министарству запослења захтев за моју радну дозволу, и 

сада ме обавештава да је овај захтев позитивно решен, и да треба да 

се јавим што пре извесном господину Caron у Министарству 

запослења. Даде ми његов број телефона, и број мога досијеа у 

овоме министарству.  

 

Моnsiеur Caron је  био формалан али учтив, одговорао сам  кратко 

и јасно на његова питања, он је све убележио, да би ме на крају 

упутио да очекујем ускоро радну дозволу.  

 

Следећи дан госпођа Братва ми даде мој број досијеа и допис 

Министарства за запошљавање, саветује ме да одмах идем у 

општину да се пријавим да добијем Carte d' identite ( личну карту, 

напомена аутора).  

 

То ми је била прилика да још једном упознам белгијску 

администрацију. На шалтеру затекох мали ред. На клупама  у 

чекаоници седе понајвише црнокоси, или тамнопути радници из 

разних крајева света, махом из медитеранских земаља Европе и 

Африке.  

 

Службеник на шалтеру је формалан, али уљудан, одговорих му 

кратко и јасно на питања, он климну главом задовољно, даде ми 

документа да их испуним, све прегледа, па рече формално:''Дођите 

по личну карту за четири дана.'' 

 

 

20. октобар 1965. У Амбасади СФРЈ у Бриселу. 

 

Онда ме је Бора одвео у Амбасаду СФР Југославије у rue De Creer,  

недалеко од Универзитета. Сви га тамо знају и љубазно 

поздрављају, видим да га и овде изузетно уважавају и поштују, он је 

угледан и врло успешан  Југословен, млад и врло перспективан 

научни кадар, предодређен да буде професор престижног западног 

Универзитета . 

 

Приђе нам човек мојих година, светло смеђ и насмејан, мужеван, 

пада ми у очи његов насмејан и драг лик нашег човека. А то греје у 

туђини као изненадно сунце усред зиме. Радосно гледа у мене. Он је 

правник у амбасади, зове се  Јован Мирковић, пореклом је из 

Мачве. Обрадовах се, па то је скоро из завичаја! Тражи мој број 
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телефона и адресу, хоће да се дружимо, да идемо заједно у 

дискотеке.  

 

 

Јесен 1965. године. Дружење са југословенским дипломатом 

Јованом Мирковићем. 

 
Бануше прве суботе увече заједно он и Бора, обојица радосни и  

насмејани. Хрупише у мој скромни изнајмљени стан у улици rue 

Faider. Бора нас остави и оде  врло расположен и сав насмејан, мило 

му је да се нас двојица дружимо,  а Јован и ја се упутисмо право у 

оближњу дискотеку Byblos нa Porte de Namur.  

 

Када му рекох да сам се запослио код пољских Јевреја, и да се тамо 

осећам лепо, да су они слични нама по духу, а да су ми Белгијанци 

помало хладни, Јован се доброћудно насмеја: "Јевреји опросте 

своме за грешку једном, други пут, и трећи пут, а ако опет понови 

грешку, гурну га да потоне.''  

По први пут ово чујем, нисам знао за ову њихову особину. 

 

Јову сам следећих недеља и месеци повремено виђао у центру града 

и у дискотекама, он је дипломата, има солидна примања, лепа кола, 

удобан стан, мужеван и привлачан млади човек, виђам га у пролазу, 

само промине са згодним младим женама. Питао сам се, да ли је он 

довољно обазрив, он је дипломата из комунистичке државе, могу да 

му подметну нечију обавештајку?  

 

Споменух му то једном, он се само насмеши лукаво себи у браду. 

 

Јован ми је једном испричао да тамо у близини Universite libre de 

Bruxelles, у улици романтичног назива улица „Луде песме“ ( rue da 

le Folle shanson ), живи сестра познатог београдског психијатра 

професора др.Ристића, која је удата за професора Слободног 

Универзитета у Бриселу.  

 

Још од првих дана мога боравка у Бриселу сам увидео да 

Белгијанци уживају да дају својим улицама необичне и 

носталгичне називе. Усадио ми се, у сећање, назив „Улица дуге 

мржње“ ( rue de la Longue Haine), још више ме је изненадио назив 

улице „Изненадне смрти“ (rue de лa Mort subite). 
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Неколико пута сам Јована сусретао са младом повисоком изузетно 

заносном плавушом Швеђанком. Чим сам је погледао схватио сам 

да је она  девојка у коју се заљубљује на први поглед. Oнa je витка и 

повисока, врло складно грађена, има правилне црте лица, мудрост 

и љупкост само врцају из њених очју, из очију јој сјакте опрез и 

лукавство. 

 

Стекао сам утисак да Јован не види ову Скандинавку на исти 

начин као ја? Она ме је загледала испитивачки, одмах сам  схватио 

да она врло добро процењује људе, да врло добро зна шта хоће, и 

чини ми се да њене намере према Јови нису биле искрене? Поврх 

свега, мој је утисак да међу њима нема ништа, да нису љубавници, 

да су то обична шетања и испразни изласци. 

 

Можда се варам у процени? Јова је млад човек, а ови овде су врло 

лукави и проницљиви. Она је проникла у моје мисли, тако ми се 

учини, када би ме из даљине видела, она га је дискретно одводила у 

другом правцу, а мене почела да избегава.  

 

 

26. октобар 1965. године. Збуњује ме врло пријатељски однос 

према мени у Амбасади. 
 

Док сам опажао како Бору уважавају у Амбасади, почех да се 

чудим, збуних се. Откуд сад ово, о чему се ради?  Мене изјурили из 

земље, оца цео живот сумњичили да је четник, прогонили родитеље 

мајке, правили нам свакојаке неприлике, мој војни рок претворили 

у казнени боравак?  

 

А овако се овде сада љубазно понашају са мојим братом?  И са 

мном?  

 

Добро, то је повољно за мене, то ми прија. Али о чему се то сада 

ради?  

 

Бора није упознат са свим оним што нам се дешавало у земљи, и 

мени лично. Када је отишао из земље био је млад и неискусан, тек 

што је прешао двадесет и пет  година. Бора и ја смо на неки начин, у 

по нечему, два света. Њега је поред музике, превасходно 

привлачила електротехника, сам је правио радио апарате, балоне 

који су се загрејаним гасом дизали високо у ваздух,  свирао је на 

београдским  игранкама са његовим оркестром, није размишљао о 
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политици. И ја сам имао свој оркестар, али за разлику од њега, мене 

су више привлачиле, књижевност, историја, био сам, још у 

детињству и раној младости, окренут друштвеним наукама. Изгледа 

да је он једноставно заборавио татине жалбе на неоснована 

сумњичења да је за време рата сарађивао са четницима ( Томови 1, 

2). А мени се чини да их они није ни узимао к' срцу на онакав начин 

као ја.  

 

Дошао је у Брисел, и одмах се оријентисао на науку и струку, 

зближио се са људима из Амбасаде. Код њега долазе и одседају 

повремено наши угледни научници, и поједини врхунски државни 

руководиоци и политичари.  

 

Ја га досада никад нисам детаљније упознавао о томе шта се са 

мном дешавало у земљи,  са нашима,  претпостављајући његову 

недовољну упућеност. Питао сам се, да би то могло међу нама 

подстаћи непотребне расправе? А нама то сада нимало није 

потребно. 

 

За мене сада постаде апсолутно неприхватљиво да он није упућен у 

све оно што се догађало са нама. Хтео сам да му појасним, или да 

разговарамо о пореклу ове двојности у односима власти према њему 

и нама, једно у земљи, а друго овде? Да ли је то искрено, или је 

нешто друго посреди? Да ли је на делу искрена намера Амбасаде 

према њему, или им  он треба као угледан човек?  Јер ја Амбасаду 

Југославије у Бриселу, видим једноставно као експозитуру опаке 

београдске власти. 

 

Можда је једноставно на делу недовољна  обавештеност ових људи у 

Амбасади?  

 

Према мени су овде у Амбасади медени. Благонаклоност Јове 

Мирковића према мени, је за мене као благонаклоност државе.  

 

А какви су били они тамо?  

 

Мени све више изледа да ови овде у Амбасади и не знају шта се 

мени и мојима дешавало? Не могу да поверујем да би могли бити 

толики демони  да брата овде подржавају, а да нас, за то време, 

тамо, из потаје,  заједнички подмукло злостављају?  

 

Зашто би били тако дволични ?  
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Ипак сам склон да закључим да они из Амбасаде немају појма шта 

се самном у земљи дешавало?  

 

Ако ови из Амбасаде то не знају, каква је онда то држава?  Ако би 

тако било, онда би наша држава спадала у оне неорганизоване,  

несређене?. Хаотична земља где једни раде једно, а други друго. 

Каква је то држава, где нема правих информационих система?  

Или они тамо из Београда нешто муте?   

 

Себи постављам свакојака питања. Добро, то је лепо да се овако 

пријатељски односе према моме брату. Али каква је то сатанска 

двострука игра, уколико је Бора прихваћен као њихов човек, зашто 

су онда тако према нама лоше поступали у земљи? Морао сам да 

бежим из земље, сестра Нада се пред шиканом  склонила у Загреб да 

заврши гимназију, оца су били гурнули у деценијска сумњичења и 

депресију.  

 

А овако се пријатељски односе према Бори? И исто тако  се сада 

напрасно благонаклоно понашају  и према мени? Можда су 

одлучили да окрену лист? 

 

Упорно размишљам: да ли је на делу дволичност поретка, или 

необавештеност Амбасаде? 

 

Одлучих када будем насамо са братом, да му све испричам о 

служењу војног рока у ЈНА, о воднику стажисти, о маминој рођаци 

удатој за мајора Чеје у Краљеву, за карактеристику послату из 

Генералштаба ЈНА у којој стоји да смо ми четничка породица, и 

којом налажу старешинама  у Краљеву да ме преваспитавају, то 

јест да ме шиканирају и злостављају. ( Том 2.)  

 

Таман почнем да му све то причам, одједном зазвони телефон, или 

га позове Драга, па он не може да се сконцентрише. Чак ме све више 

слуша са неверицом, не може да схвати да је тако нешто могуће? 

Зашто њему то нису чинили ( а он је отишао млад, многе ствари 

иије ни препознавао до тада, напомена аутора),  зашто би онда нама 

то чинили, када он овде са представницима СФРЈ има одличне 

односе, пита се он?  

 

Ја му одговорих:'' То теби може изгледати неубедљиво, али је тако.'' 
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Схватио сам да моје убеђивање тек предстоји. Увидео сам да он није 

фанатик, да се не држи окошталих ставова, него да је спреман да 

саслуша, и  ако му се сервирају јасни аргументи, да  је спреман да 

модификује своје ставове.  

 

Најважније је да ухватим погодну прилику да можемо на миру и 

смирено да о томе поразговарамо.  

 

 

28. октобар 1965. године. Брат Бора не познаје Југославију. 
 

Бора је биохемичар, врло интелигентан и образован, али из 

егзактних наука. А друштвене науке су нешто друго. Поврх свега 

друштвено-политички поредак у земљи је врло специфичан, да и не 

говорим о међународном контексту, који је још сложенији и 

деликатнији.  

 

Мој брат има одличне односе и са совјетским научницима који 

долазе на његов универзитет, са њима се дружи, угошћује их. 

Његово виђење СССР-а у поређењу са мојим је различито, иако смо 

обојица васпитавани у земљи вечитог словенофилства, чак се и 

наша химна зове ''Хеј Словени''. Значи волимо браћу Русе. Али ја у 

СССР-у видим и стаљинистичку творевину. Мада, при томе, имам 

велике симпатије за руски народ. Да, носим у себи болно, раздируће 

двојство осећања према великом братском руском народу. 

 

Бора пак не придаје нарочиту  пажњу друштвеном уређењу у 

СССР-у.  

 

Једном дојурише насмејани и радосни Бора и млад плавокос Рус, 

биохемичар на стажу у његовој лабораторији. Бора сав поносан, јер 

је задужен је за контакте са научницима из Источне Европе. Њему 

прија та ''посредничка'' улога.  

 

Штрецнух се, па Бора није  свестан да ови овде никако не миришу 

Русе и СССР, да се он можда тако олако не експонира. Рекох му то.  

 

Он слегну раменима:''То су научници, нису они политичари.'' 

''Без обзира што су научници, они су Руси, а овде Русе не воле'', 

одговорих му кратко.  
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Он уопште није узимао к' срцу овакво моје образложење, чак је, 

чини ми се,  био склон да га схвати као претеривање.  

 

Све сам склонији да видим, да су они који се баве егзактним 

наукама, мање вични друштвеним наукама, врло сложеној и 

деликатној политичкој дисциплини-што је по својој суштини 

мултидисциплинарна  савремена политика. 

 

 

1. новембар 1965. године. Представа о Југославији и Титу. 
 

Иако политички незадовољник земљом порекла, ја сам врста 

политичког егзиланта, признајем себи скоро постиђен, да  ми и 

даље импонују комунистичка Југославија, несташно дете  светске 

политике, Јосип Броз Тито, наши спортисти, необичне природне 

лепоте шаролике Југославије, виталност наших мужевних људи  и 

наше заводљиве жене и девојке. Видео сам  поносан, лети на мору, 

како плавокосе странкиње јуре за нашим распојасаним делијама.  

 

Био сам млад, још нисам све ствари био ставио на своје место.  

 

Увиђам полако, али сигурно, да се изграђена представа о 

Југославији и Југословенима убрзано распада пред оним што 

сусрећем овде у Белгији. Уместо уважавања које сам очекивао,  у 

Белгији ме је заболело, што сам наилазио свугде на истински зид 

незаинтересованости за нас Југословене, потпуне, понекад  

подсмешљиве индиференције, што је за мене било још теже 

подношљиво, него да чујем увреде, или да осетим предрасуде о нама 

Балканцима.  

 

Али сам ипак запажао, са помало прикривеним задовољством, да 

ми ипак импонује извесна радозналост за црвени пасош,  искрен, 

или одглумљен респект за оне који долазе из  комунистичких 

држава. То је ипак овде виђено као неки куриозитет, скоро као 

политичка егзотика. Мада сам ја у понекој наводној знатижељи, 

умео понекад да откријем дискретну дозу подсмешљивости, 

помешане са злобним сажаљењем према нечијој наивности или 

незнању.  

 

Не бих се сложио са Ратом, који ми је недавно у Београду рекао да 

овде не воле југословенске интелектуалце. Ево Бора и Драга су 
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интелектуалци, њих овде уважавају.Чуо сам и за друге Југословене 

успешне интелектуалце у Белгији. 

 

Наш отац је долазио неколико година у Белгију као трговац 

дуваном, где је стекао истинско уважавање својом стручношћу. 

( Томови 1 и 2). Отац ме је изненадио када сам га једном у Београду 

као ђак  запитао, да ли су му за време посета Белгији били ближи 

Фламанци  или Валонци?  

 

Тата се тада насмејао и без икавих жаока ми рекао:''Некако сам се 

лакше зближавао са Фламанцима, они су сличнији нама, него 

Валонци.'' Ја сам ове очеве речи тада протумачио чињеницом да је 

он у школи учио немачки, да је био шест  месеци у немачком 

логору, виђао Немце  за време рата, поврх свега има зелене очи и 

светао тен. Мислим да отуда потиче та његова подсвесна симпатија 

према Немцима ( и Фламанцима, који су Германи).  

 

Дошао сам до још једног сазнања о оцу, да он због нечега и дан 

данас зазире од Немаца, али да му они ипак на неки начин 

импонују, да у њима види још увек непобедиве војнике, иако то они 

више нису. 

 

 

2. новембар 1965. године. Моје пребивалиште у Бриселу. 
 

Да се вратим мало у моје прво пребивалиште, и да испричам 

утиске. ( A видеће се касније, имаћу још многа пребивалишта у 

овом великом граду Бриселу, напомена аутора). 

 

Моја соба се налази на спрату, гледа на улицу, пространа је, има 

грејање и шпоретчић за припремање хране, све на гас,  као и  

неопходно покућство и постељину.  

 

Кућа у којој је смештен мој стан се налази у ширем центру Брисела, 

близу је мог радног места, треба ми петанестак минута брзог хода до 

посла. Одговара ми и због тога, јер имам добре везе за  посете Бори, 

а релативно је близу и школа француског, Аlliance francaise до које 

стижем, петнаестак минута трамвајем. Могу зачас и лако да 

стигнем трамвајем и до Универзитетског кампуса “СУБ”- 

Слободног Универзитета Брисела, или да се прошетам по великој 

шуми која почиње одмах иза  “СУБ”-а.  
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Најбржи начин дa се упозна нови велики град као што јe Брисел, је 

да се купи план града. Нађох у плану бриселску општину Скарбек, 

и ранију Борину адресу, онда железничкe станицe Југ и Скарбек,  

Galеrie Lоuise, Avenue Louise, rue Faider  у којој сада станујем. 

Пажљиво истражујем суседне улице Shausseе de Charlerois и  rue 

Wafellars, процењујем удаљеност појединих предграђа. У сеоце Rod 

St. Geneuse где сада станују Бора и Драга, што је уствари далека 

периферија овога великог града, иако је прилично удаљено, 

стигнем брзо, јер је овде градски превоз изванредно организован. 

Овде је све организовано на најбољи могући начин, можда и 

савршен, све је подешено да људи живе удобно, и да имају најбоље 

услове живота, да могу да остварају просперитет, и своју личну 

срећу.  

 

Тако полако упознајем нацрт града, његове најудаљеније 

координате,  назирем његову силуету, стичем представу о Бриселу.  

 

Назив улице rue Faider ( изговара се Федер, примедба Аутора) у 

којој сада станујем ми се стално повлачи у сећању, овај назив улице 

тиња у неком буџаку мога тихог заборава, али никако да се сетим 

одакле, преко њега су се као кише и муљ навукле тамне наслаге 

прохујалих година. Трудим се да извучем из потиснутог сећања ту 

чудну реч.   

 

Када сам се најмање надао, обрадован,  одједном се сетих! Да, то је 

то, почеше да навиру сећања на далеке године и догађаје. Као у 

магли видим лик оца када ми је радостан донео федере из Брисела 

далеке 1953. године, на картонској кутији је писала адреса, купио 

их је управо у продавници у улици  rue Faider. Смешкао сам се тада 

као гимназијалац необичним коинциденцијама: тата ми је у 

Бриселу купио федере у улици која се зове Федер! То сам као 

духовиту шалу спомињао насмејан и Бори, и друговима из краја. 

Али они се нису смејали томе као што ја чиним. Ћутали су.  

 

Зато ми је назив ове улице  остао урезан негде у сећању.   

 

Да, сећам се и неких других ствари у вези са федерима. Јако ме је 

обрадовало што ми је отац донео федере да јачам и развијам  

мишиће, да будем мишићав, то је тада било у моди. Али ово време 

обележава и осећај туге, коју нисам могао да потиснем у заборав. 

Никако нисам могао да се помирим са жалосном променом у моме 

животу, ја који сам увек волео да читам и да учим, некада био  
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најбољи ђак, а тада сам учење потпуно забаталио, као  и читање 

књига. Уместо књига, ја сам тада почео да развијам потпазушне 

мишиће трапезоиде, као да сам неки чупави унезверени физикалац 

што истовара вагоне на Дунав станици. 

 

Каква необична случајност, да је моје прво боравиште у велеграду у 

Бриселу, управо у тој фамозној улици Федер, где ми је отац далеке 

1953. године купио обожаване федере.  

 

Сиђох на улицу да тражим ту фантомску продавницу спортске 

опреме, распитујем се о таквој продавници код суседа и 

пролазника. Упутише ме из продавнице на ћошку низ улицу, 

шетајући гледао сам врло пажљиво излоге, видех радостан у излогу 

кутију са сликом федера. Само су сада федери другачије 

дезенирани, модернији. 

 

Где су сада моји другови из Београда да им то испричам као добру 

духовиту шалу? Али сам то рекао Бори, а он се само насмешио и 

рекао:''Случајност!'' 

 

Сада ћу имати привилегију да учим француски, можда и 

фламански. Убеђен сам да ћу их оба брзо научити, желим да 

нострификујем диплому, да се упишем на постдипломске студије, и 

да спремам докторат. 

Суседна улица која под правим углом излази на улицу rue Faider се 

зове rue Blanche, што у преводу значи „Бела улица“.  

 

Власница куће у којој се налази моје пребивалиште, госпођа 

Паломбо, која и у тој улици има још једну кућу,  на два спрата, коју 

такође изнајмљује подстанарима, ми објасни да је ова улица добила 

назив по бројним становницима ове улице, „Белим“,  Русима, 

избеглим у Белгију после Октобарске револуције.  

 

Сада ми постаде јасно откуд у тој, и суседним улицама, зграде са 

називима на зидовима у руској ћирилци: РУСКИЈ ДОМ, РУСКАЈА 

ШКОЛА, РУСКАЈА ЦЕРКВА. Посебну знатижељу у мени је 

побудио натпис на великој сјајној истинској модерној, скоро 

саграђеној палати: Residence SLAVE ( Резиденција СЛОВЕН). 

 

Полако упознајем занимљиве станаре ове за мене необичне, 

причињава ми се, помало уклете куће, чији сам ја сада станар.  
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У ходнику на степеницама се повремено сусрећем са старим 

сувоњавим господином, смежурано лице и боре одају  старог 

разумног и мудрог човека, али зачудо пуног неке носталгичне наде 

и оптимизма несвојствених његовим годинама. Измењали би смо 

понекад по неколико речи, он тако воли да разговара са мном, 

жељан је дружења, то ми брзо постаде јасно. Био је тако драг. 

Повремено би при нашим сусретањима, кренули у шетњу околним 

улицама и водили дуге разговоре. Он је Белгијанац, чија је 

породица била све до Октобарске Револуције у Русији, тамо су 

поседовала фабрику, коју су им бољшевици национализовали. 

Морали су да се врате у Белгију без икаквог иметка. Стално смо 

разговарали на руском. Никад ме није позвао у његову собу, нити ја 

њега у моју. Једном сам у пролазу, поред отшкринутих врата његове 

собе, вероватно случајно заборављених, спазио у његовој соби 

оскудност и сиромаштво.  

 

Како то Белгијанац, а у старости живи у сиромаштву? Нигде 

никога од родбине да га посети? Чудни су путеви људских судбина!  

 

Нарочито ме је изненадило и зачудило, да он не мрзи Русе који су 

му све отели, напротив, он о Русима и Русији говори са великом 

топлином. Због тога ми је постао драг. Кад год би се срели дуго смо 

разговарали и шетали околним мирним улицама. 

 

Када силазим, или узлазим степеницама, срећем увек усамљену и 

због нечег, сетну госпођу плаве косе. Она се приближава педесетим 

годинама, или их је већ благо прешла,  али је још витална и на свој 

начин привлачна. Њена соба је у међуспрату испод моје собе. Са 

њом се нешто необично дешава. Стално је сама. Као да очекује да се 

нешто деси, а то се не дешава. Бескрајно се растеже „очекивање 

Годоа“, који не долази. 

 

У прилагођеном сутерену се налази просторија где се може гледати 

ТВ, и дружити се. Сиђем и прво набасам на црномањастог 

сувоњавог момка средњег раста. Гледа  у мене лукавим очима 

упитно, само што ми не каже:'' Шта ти тражиш овде?'' Осврћем се 

око себе опрезно, покушавајући да откријем разлог његове 

усплахирености? Да није зато што поред њега седи витка љупка 

црномањаста девојка, чух да разговарају шпански.  

 

Тачно је, да када сам ушао, још са врата сам на њу бацио поглед 

какав младићи поклањају девојкама, али њега сам спазио тек 
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након тога. Када сам схватио разлог његове усплахирености, 

насмешио сам му се и наклонио врло учтиво и са дистанцом. Онда 

сам му се и представио. Знам да су Шпанци католици,  да је култ 

породице, жене и супруге за њих врло битан. Он се тада опустио, 

изменио и постао благонаклон.  

 

Од тада смо се он и ја у пролазу један другоме јављали пријатељски 

и са међусобним уважавањем. 

 

Послао сам  симпатичној Дубровчанки Марији, коју сам летос 

упознао у Дубровнику  лепу разгледницу ( Том 2.), она ми је 

одговорила врло кратким, али  садржајним писмом кроз које 

провејава њена мудрост. Има леп рукопис одличног самоувереног 

ђака гимназије, и буди у мени чежњу за сунчаном стеновитом 

Далмацијом, запенушаним морем и галебовима. Проучавам њен 

рукопис,  није шипарице, не говори много, али оно што каже је на 

своме месту. Практична је. Из ње избија свежина Јадрана, мозак 

пун озона са околних планина, органско и душевно здравље. Видео 

сам јој мајку. Има здраву породицу, није је ухватила улица, као што 

је са многима у Београду. Није тешко закључити да је она врло 

озбиљна девојка, стабилна, поштена и честита, поврх свега врло 

привлачна. Она жели породицу и  децу. То је и због тога што су они 

католици.  

 

Како би било дивно да се усталим и да будем успешан, да следеће 

лето одем колима у Дубровник, да се зближим са њом и њеним, да је 

позовем да дође у Брисел. Када се опустим, у мислима се појављује 

она, изразита црнка, ватрених црних очију, у као ноћ црној ђачкој 

хаљини, са као снег, белом крагном која укрива девојачко тело 

пуно живот. Видим је како стоји на прагу старе, сунцем опаљене 

куће њених родитеља на Страдуну. Тамо сам је и упознао.  

 

Она је тако животна, стварна, мудра, пуна наде и оптимизма. Како 

би било дивно са њом прошетати и сести на топлу клупу на 

уздигнутој обали што гледа на острво Локрум.  

 

Она ми управо изгледа као девојка која би могла да ме привуче 

заувек. 

 

Али изгледа да од тога, за сада нема ништа, јер се моја 

професионална ситуација и зарада не побољшавају, све иде споро.  
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А ја ћу ускоро имати тридесет година! А ништа нисам још 

постигао? 

 

На степеницама мог пребивалишта  у предратној двоспратној 

згради, последњих дана сам се скоро сударио са средовечним,  

изразито црномањастим  господином. Црњи је од наших људи, али 

има светле очи, могао би некако проћи и као Југословен, јер и код 

нас има понекад, али ређе, таквих изразито црномањастих. Он ме 

због нечега у пролазу загледа радосно и искрено. Увек му се весело 

јавим, он одговара мило се смешкајући, као да смо рођаци. Почесмо 

и да разговарамо на енглеском.   

Откривам енигму. Он је Турчин, официр који је дошао на стаж у 

Нато јединице у Белгији. Дакле он је отуда, тамо однекле близу 

Балкана, па нашао у мени сличност, пријатељство и искреност духа 

тих далеких крајева.  

 

Понекад би изашли у шетњу у град и дуго разговарали.  Оно што ме 

привлачи код њега је његово насмејано лице, отворен искрен 

пријатељски наступ. Можда су неки његови далеки преци са 

словенског Балкана,  помислим када год га сретнем, гледајући у 

његове очи?  

 

То му једном и рекох, смешкајући се као да сам изрекао неку 

духовиту шалу. Стрепим да га не повредим, јер знам добро да су 

Турци врло поносит народ, а да су вековима ратовали са нама на 

Балкану. На моје пријатно изненађење, он ме одмах радосно 

подржа: ''Мој прадеда је пореклом из Србије, са  Мораве, то 

предање се преноси са колена на колено.'' 

 

Овај необично симпатични Турчин ме је упознао у нашој згради са 

његовим млађим земљаком, отприлике мојим вршњаком, који би 

могао проћи као прави Шумадинац. Нешто је нижи од мене, 

поснажан, тамно смеђ као и ја, има жућкасто зеленкасте очи.  

Запослен је у државном министарству у Истамбулу, а овде је на 

стажу у међународној установи лоцираној  у Бриселу.  

 

Договорисмо се да се повремено нађемо у граду, и да идемо у 

дискотеку Библос. Осећам се пријатно са њим у друштву јер осећам 

његову подсвесну симпатију и благонаклоност према мени. Открих 

дружећи се са њим да се он слично понаша као и наши младићи. 

Пропиње се на прсте да достигне моју висину; иде ивицом тротоара, 

док сам ја на асфалту улице; пење се на џомбе асфалта. Не вреди! 
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Онда забатали висину, поче да се кочопери, да се напиње. Рекох му 

да сам се бавио спортом. У овим његовим поступцима не видим 

ништа од ривалитета који би могао имати било какву националну 

конотацију, једноставно тако се понашају и наши  момци када се 

сусретну, одмеравају  се, пореде. Он скоро да  не зна француски, а 

његов енглески је још сиромашнији од мог. Хтео сам да га упознам 

са балканским земљама, да разговарамо о менталитетима, о 

историји, о Белгији и Белгијанцима. О томе не само да није знао 

довољно, такве теме њега нису нимало занимале. 

 

Улицом rue Faider се шета висок, крупан, веома наочит 

црномањаст младић, са светло зеленим очима, могао би сасвим 

лако проћи као прави Шумадинац. Посматрао ме је испитивачки и 

радознало данима, као да је решавао неку енигму о  мојој етничкој 

припадности. У његовом погледу је било нешто врло драго и 

пријатељско, блиско, нашки. Изгледа сликовито и егзотично, заиста 

необично привлачан мушкарац, али бих по изразу лица проценио да 

није интелектуалац?  

 

Помислих на крају: овај је Југословен, одакле ли је?  Јавих му се на 

српском, он сав обрадован стаде. Рекох му да сам из Београда, он 

разуме српски, али не баш сасвим и како треба. Он се силно 

обрадова, поче да говори по нашки, али је то био више македонски 

језик, чак ни македонски, него неки архаичан старословенски 

језик:'' Ја сам Македонац, Словен из Грчке, из Егејске 

Македоније.''  

 

Одједном се на први поглед безразложно намршти, поче да се жали 

на некога, постаде  тајанствен, на његовом лицу се исписаше  бол и 

патња. Каже да неће да се враћа у Грчку. Али не каже зашто, нити 

га ја испитујем.  

 

Имам  утисак да му због нечега није добро у Грчкој,  али ни да се 

овде у Белгији не осећа као „у својој кожи“?  

 

Упознао сам у моме досадашњем животу подоста људи, сретао сам и 

оне  којима нигде није  добро, ни у својој земљи, нити када оду у 

неку другу, далеку, нову домовину.  Свугде их прати злехуда 

судбина, као да им је усуд тако уписао због нечега. Зашто?  

 

Као да су све земље света спојени судови? 
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Он и ја смо разговарали пола француски, пола енглески а пола 

неком мешавином српског  и македонског језика. Он је врло 

забринут, каже да рат у Вијетнаму букти, да је тамо ангажовано на 

стотине хиљада америчких војника, а да у Америци нарастају 

антиратни протести. Узрујан је, каже да се захуктава Хладни рат: 

''Брисел је препун шпијуна, и оних са Запада, и оних са Истока. 

Американце су Кинези и Руси увукли у живи песак Југоисточне 

Азије'', каже он, као да је политиколог. 

 

''Па морали су да заштите свога савезника Јужни Вјетнам'', кажем 

му. „Све је то хазардерски“, упоран  је он, „Кина јача!“  

 

Мој занимљиви саговорник ми каже да је и у Грчкој велика 

социјална и свака друга политичка затегнутост. ''Грци пате због 

страдања Грка од стране Турака на Кипру, на то су врло осетљиви, 

а како је нама Егејским Македонцима, нико нас не пита?'' 

 

О томе деликатном етничком питању које не познајем довољно се 

не упуштам да дискутујем са њим, ћутим мудро. Грке ценим као 

наше традиционалне пијатеље, али су Македонци наша словенска 

православна браћа. Срби, Македонци и Бугари, па то је скоро исти 

један народ.  

 

А нама су тако блиски и православни Грци. 

 

У вечерњим часовима  суседне улице би биле у пожару свакојаких  

јарко  осветљених неонских  реклама. Све сјакти  преливајући се у 

безброј боја. Као да видех валове и букове Дрине како се преливају 

у свим дугиним бојама. Прочитах на високом партеру солидне 

зграде натпис ''Restaurаnт Sarajevo'', али ми не пада на крај памети 

да тамо уђем. У мојој свести трепери модро плава забрана, сам сам 

се себи зарекао, да нећу ногом крочити тамо где год бих могао 

срести југословенске политичке емигранте.  

 

Моје мишљење о моме београдском другу Рати (Том 2.), 

полицијском агенту  је неконзистентно. Не знам да ли је он геније, 

варалица, или најобичнији шарлатан, али се врло добро сећам 

његове лекције: да је Брисел препун непријатељске емиграције, пре 

свега Албанаца.  

Поред ресторана Сарајево је италијански ресторан. Уђох само да 

погледам, мислим, тамо нема политичких емиграната, али не 

помишљам да нешто наручим, то је за мене прескупо. У боксу од 
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дрвета на самом улазу сретох необичног, средовечног енергичног и 

врло самувереног црномањастог човека, за кога сам сазнао да је  

власник, Италијан. Пун је енергије, духовитости, изводи читаву 

циркуску представу на улазу у свој објекат, да тако привуче 

посетиоце. Чини ми се да је тај његов шоу намењен пре свега 

женском свету. Тако је самоуверен, изгледа као да су га овдашње 

жене размазиле?  

 

Овде су Италијани цењени, и моћни. Мада им се неки потсмехују 

због тога што галаме и гестикулирају. 

 

У суседној улици наиђох на још један југословенски ресторан. Он је 

у приземљу, виде се у полумраку контуре гостију и столови са као 

снег белим столњацима, на којима трепере запаљене свећице. 

Прођох незаинтересован даље. Не, ја нисам незаинтересован, 

напротив, мене би јако занимало да уђем тамо, да поразговарам са 

нашим људима, да чујем наше народне песме, да наручим 

ћевапчиће. Ово је туђина! Али такву помисао бих у корену сузбио: 

не желим да имам, било какве везе, можда је тамо неки политички 

емигрант?  

 

Открио сам у близини две дискотеке. Једна је недалеко од ресторана 

„Сарајево“, зове се „Show boat“. А на самом  Porte de Namur се 

налази  још једна, звучног имена „Byblos“, која ми се много више 

свиди. Тамо сам препознао студенте и младе сличне мени. Одлучих 

да тамо долазим суботом. 

 

 

8. децембар 1965. године. Школа француског језика „Alliance 

francaise“.  
 

Мој француски напредује прилично, али никако онако како бих ја 

хтео. Сам сам себи ставио у задатак да се свим мојим  бићем, 

енергијом и вољом, посветим пажњи на часовима у „Alliance 

francaise“.  Зарекох се себи да ћу победити подсвесне кочнице, о 

којима сам говорио у претходним поглављима. Убеђујем сам себе, 

да не може све да буде одмах, не може се француски језик научити 

преко ноћи, мора се уложити труд и време, француски језик нимало 

није лак. Морам бити стрпљив.  

 

Али моје интензивно нестрпљење ипак не отклоних у довољној 

мери. У мени би дубоко негде у свести, или подсвести, треперили  
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срџба и нестрпљење. Све иде врло споро, то је за мене 

неприхватљиво, а време пролази. 

 

Ипак, када би се завршавали часови, увиђао бих да није било тако 

како сам ја претходно сам себи зацртао, пажња и концентрација би 

ми опет због мени неразумљивих разлога неосетно измигољиле, као 

жива љигава риба која се закопрца и изненада исклизне из руке, не 

могу да се удубим онако како бих ја то хтео, како ја то умем. Као да 

се борим са самим собом, нешто у мени жели да се усредсреди, 

удуби, а опет нека друго тмурно расположење ме спутава да се 

сконцентришем. Само ми се мотив и концентрација изгубе, нестану, 

и ја на крају часова схватим да нешто не иде онако како ја зацртам 

и желим. 

Још као дечак, касније као студент, често сам размишљао о 

енергији (Томови 1. и 2.). Још тих давних година сам долазио до 

спознаје да је енергија суштина живота.  Тај закључка тек сада 

поимам на прави начин и увиђам све јасније.  

 

А моја енергија као да ми невидљиво и неосетно, на неки немушти 

начин  измиче? 

 

Сретох у „Alliance francaise“ Дамира Маршалека познаника из 

Београда. Његови сродници су пријатељи породице моје мајке, 

Словенци, који су за време Аустроугарске били у Братунцу и 

Сребреници, и тамо остали све до данашњих дана. Дамир је 

упадљиво наочит, висок, тамно-смеђ младић, по занимању је 

инжењер. 

 

Овоме нашем сусрету у школи француског језика, је претходио 

необичан догађај пун нејасних коинциденција, који се одиграо у 

трамвају, где смо се срели пре нашег сусрета у школи језика. 

Бриселски трамваји најчешће полупразни, тога дана су били 

препуни света. Осећам да се неко из све снаге упро у моја леђа, као 

да нисам у Белгији? Знам да су Белгијанци врло пажљиви и учтиви, 

и ово ми не личи на њих.  

 

Окретох се радознало, тај који се гура такође се окрете скоро 

љутито мени право у лице. Врло изненађен, али пријатно, одмах га 

препознах. Обојица се зачудисмо, не можемо да дођемо себи, да се 

сретнемо у далеком страном граду, у  истом трамвају, и то на 

овакав необичан начин. Запитах га у шали:'' Што си онако упро 
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леђима?'' Он се насмеши:'' И ја се исто питам ко се то тако 

наслонио на мене, као у београдској двојци.''  

 

Jош једна необична коинциденција! 

 

После часова у „Alliance francaise“ је била организована мала 

игранка. Неко је свирао на  гитари мелодију из филма „Грк Зорба“, 

сви су се ухватили у коло, и почели да играју онако како су то 

видели у филму. До мене се ухвати шармантна Холанђанка.  

 

Онда у коло уђе изразито висока, витка и плава Данкиња. Са њом 

се упустих у жив разговор, а Холанђанка се упути на другу страну.  

Данкињу позвах да идемо у дискотеку Byblos.  

 

Успут у трамвају ми прича да је службеница у ЕЕЗ. Она је 

симпатична и драга девојка, врло доброћудна. Једном сам је позвао 

у моју собу у улици rue Faider. Био је уобичајено сив дан, падала је 

киша, оловно кишно небо се спустило на кровове зграда. Она је 

гледала тужно у моју убогу собицу. Предложила ми је да живимо 

заједно, да заједнички изнајмимо мали стан.  

 

Од тога није било ништа јер је мене привлачила слобода. Боље 

речено, слобода ми је била привлачнија, него заједница. 

 

 

 

 

6. новембар 1965. године. Сеоба у rue Blanche („Белу улицу“, 

напомена аутора). 
 

Собарица ми је саопштила да ме је госпођа Паломбо замолила да се 

преселим из овог стана  у другу собу у суседној, стотинак метара 

удаљеној улици rue Blanchе број 13, у зграду где она станује, и где 

такође издаје станове. Ова нова соба је била већа и боље 

опремљена. Црномањаста госпођа Паломбо је врло озбиљна и 

достојанствена особа. Питао сам се које би она могла бити 

националности, јер њено презиме није било баш белгијско?  

 

Ова улица је у центру Брисела, а около се често чује руски језик.  

 

У приземљу зграде је продавница, чији власник је црнокоси 

Јерменин кукастог носа. Када сиђох да купим конзерву, жена за 
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тезгом проговори руски, она је супруга власника, старија кошчата 

плава Рускиња. Она ме тако подсећа на Србијанке, на бабу 

Драгињу. Код њих купујем храну. Њихов син је врло симпатичан и 

драг. У изгледу нема ништа руско. Исти је отац, изразито  

црномањаст са кукастим јерменски носом. Али зато има топлу 

руску душу, врло је искрен и осећајан, према мени врло драг и 

љубазан.  

 

А то мени овде највише треба. Када сретнем такве људе, просто се 

озарим и дођем себи. 

 

Нешто необично се дешавало у овој кући. Госпођу Паломбо  би 

сретао стално забринуту и смркнута лица. Нешто несвакидашње је 

треперило у згради, долазили би и одлазили ужурбани лекари 

забринутих израза лица, журно се пењући уз шкрипаве дрвене 

степенице са торбицама  у рукама,  и нагло скрећући у собу на 

међуспрату. Она ми објасни, тужна: ''Моја мајка умире од рака, у 

несносним је мукама, лекари долазе да јој дају инекције за смирење 

болова.''  

 

Никад нисам сазнао које је националности госпођа Паломбо. Сусед 

подстанар  ми стави да знања да је удата, а да му није познато да ли 

има децу. 

 

У једном старом одавно неупотребљаваном ормару у мојој 

подстанарској соби сам пронашао врло занимљиву књигу на 

француском ПАТРИЈАРСИ И ПРОРОЦИ, од америчке 

списатељице Хелене Вајт. Читајући уз помоћ мог српскохрватско-

француског речника открих неуобичајену занимљивост ове књиге о 

Библији, о Адаму и Еви. Са великом пажњом читам како их је Бог 

створио, и поставио их у рајски врт на земљи Едем, како се Сотона 

одметнуо од Бога, који га је свргнуо и прогнао на земљу, где је 

сотона преко змије навео Еву да згреши и узабере плод са 

забрањеног Дрвета сазнања. А онда је и Ева навела Адама да исто 

то учини.  

 

Библију сам досада слабо проучавао, тек сада по први пут откривам 

своје незнање и заблуде о овој књизи, коју  сам замишљао као 

сувопарно  и досадно штиво, као некакве беживотне псалме. Сада 

почех усхићен да откривам нову мудрост, о којој нисам ни сањао 

пре тога. 
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Неколико дана сам у згради сретао, високог светло смеђег 

средовечног човека који се приближавао педесетим годинама. Био 

је кошчат, мужеван и привлачан, нимало строг, својом 

простосрдачношћу и искреношћу тако личи на наше људе. Подсећа 

на течу Часлава, супруга тетке Милене, која је сестре моје мајке  

( Томови 1. и 2.).  

 

Он и ја смо на пречац постали одлични пријатељи. Испостави се да 

је он муж госпође Паломбо, Грк из Солуна, има неки бизнис у 

Африци, па сада дошао у посету супрузи.  

 

Како Грк, а скоро плав?  Није баш типичан Грк. 

 

Упознао сам га са мојим професионалним преокупацијама, на шта  

ми он рече најискреније и најдобронамерније: ''Хајде самном у 

Африку''. Кратко размислих: шта ја могу да научим у Африци. 

Дошао сам у Белгију, и ту остајем. 

 

У овом мом новом пребивалишту од два спрата на  адреси rue 

Blanche 13, има више станара. Ја сам на другом спрату, тамнопути 

Африканци, студенти из Конга, су у собама на првом спрату. 

Јављам им се љубазно. Они нису хладни, али су неповерљиви према 

белцима. Овде се црнци и белци не друже. Међу њима постоји 

прећутна невидљива дистанца, коју и једни и други уважавају. 

 

Научио сам од Белгијанаца да није препоручљиво да белци буду 

израженије блиски и топли са црнцима. Једном сам  ово неписано 

правило прекршио. У трамвају сам се упустио у врло пријатељски 

разговор са студентом из Конга. Све време док сам са њим 

разговарао био сам запањен сличношћу свих људи на свету, без 

обзира да ли су белци или црнци. Слично се радују, поверавају 

једни другима, зближавају.  Чак имају  сличне изразе лица? Неки од 

њих су ми изразима својих лица, и растом, тако личили на неке моје 

познанике из Београда, само као да им је неко лица премазао 

ималином. 

 

Када изађох из трамваја где сам весело разговарао са Африканцем, 

студентом “СУБ”, приближи ми се скоро неприметно у ходу 

средовечни бледуњав човек строгог израза лица, и рече: ''Ах ви 

Југословени, престаните са вашом демагогијом да потпаљујете 

Африку и Латинску Америку!'' 

 



58 

 

Овакве речи би могле на први поглед зазвучати као виц, шала! 

Какве везе ја имам са политиком Југославије? Зачудих се: откуд он 

зна да сам ја Југословен? Вероватно је чуо наш разговор у 

трамвају? Сетивши се његовог озбиљног и строгог лика, ове његове 

речи сам ипак схватио као упозорење да се не упуштам превише у 

дуге пријатељске разговоре са Црнцима. Био сам тужан због тога. 

Они су људи као и ми. Или се овај необични човек само нашалио?  

 

Ипак сам наставио да будем љубазан са њима, али нешто мање 

присан него раније. Склон сам да размишљам о саветима и да их 

усвајам.  

 

Повремено ме је забрињавао и даље мој површан сан. Понекад се 

пробудим недовољно испаван, уместо као раније оран за нови дан, 

али када зазвони будилник, тако бих радо наставио да још дуго 

дремам и спавам.  

 

Увидео сам на себи да је ноћни сан најважнији од свега. Ако би сан 

био добар и дубок, ја бих се будио певајући новом дану. А ако је 

било обратно, знао сам да је дошао још један изгубљен дан, дан 

умора, сивила и монотоније, у коме копне инспирација и 

животност. 

 

Конгоанци би свако вече тихо певали, њихове мелодије са 

типичним афро-кубанским  тоновима су дочаравале мир далеке 

саване и црначких кућица од сламе. Слушао бих бескрајно  удаљене 

сањиве разговоре и цврчање цврчака, помешаних са шумом палми 

повијаних топлим ветром.  

 

Уз њихово тихо певушење у хору, полако бих се успављивао. 

 

 

11. новембар 1965. године. Криза идентитета? 
 

Да ли су Белгијанци хладни, или ми се у пребрзом закључивању,  

тако чини? Они изгледа цене само опипљиве ствари, новац, 

успешност у професији?  

 

Странац уколикo жели да буде прихваћен од нове средине, мора да 

усвоји  начин понашања и систем вредности који је сличан 

њиховом.  
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Ја нисам више свеж и виталан баш као раније, мало сам 

измршавео, скромно сам обучен, мој нагласак одмах одаје странца. 

Али је мој наступ и даље врло самоуверен, мада нимало уображен 

или увредљив за било ког саговорника. Понајвише сам уобичајено 

скроман, свакога уважавам. Увек сам насмејан и добронамеран, 

спреман да помогнем тамо где треба. 

 

То ипак овде цене. Мене ово окружење уважава и људи се радо  

самном друже.  

 

Није то онако као у Београду. Имам оправдање, природно, ово је 

туђа земља.  

 

Да ли ја западам у кризу идентитета, питам се понекад? Оваква 

зебња у мени буди још већу и непобедиву борбеност: наметнућу се, 

као што сам се наметнуо и изашао крајем 1950-их година као 

победник из сличне кризе у Београду. Више инстиктивно,  или 

подсвесно,  осећам неразрушив оптимизам и самоувереност да ћу 

успети.   

 

Наду ми ништа на свету не може поништити. 

 

Од подстанара, симпатичног студента Конгоанца, сам сазнао да је 

власница палате „Residence Le Slave“ постарија достојанствена 

жена, права рускa  кнегиња, која ту живи са сином. Виђао сам 

њеног сина, повисок плав млад човек, дискретно отменог изгледа и 

наступа. 

 

Пролазећи, поред оближње православне цркве, крочих унутра. 

Црква је била препуна верника. Препознадох неке Југовиће које 

сам имао прилике да упознам недавно. Један ми дошапну док 

стојимо у цркви и слушамо предивни руски хор: „Службу недељом 

води српски православни свештеник ''отец Чедомир''.  

 

Затекох у цркви врло шаролико друштво. Чују се поједини  

словенски језици, али и румунски, јерменски, грчки.  

Тик уз мене стоји висок, преплануо, мужеван мушкарац. Запада у 

очи својом сликовитошћу и мушком снагом. Одмах сам спазио да 

нема десну руку. Мој југословенски познаник ми дошапну важно: 

То је Боро Благојевић, четнички главешина. 
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Већ сам чуо за њега. Он је чувени четнички војвода, власник 

ресторана „Сарајево“ у суседној улици. За њега се причало да је 

убио Горана Ковачића, у шта нисам поверовао, јер су наши људи  

склони причама типа рекла-казала. Али не могу ништа поузданије 

да закључим јер немам никаквих опипљивих података. 

 

Ипак сам одлучио, да никада и нипошто не крочим у ресторан 

„Сарајево“.  

 

Десио ми се недавно необичан догађај. Упознао сам против своје 

воље, четничког војводу Бору Благојевића, и то изненадно, скоро на 

препад.   

 

Ево како се то десило. Изађем да се прошетам по оближњој улици 

„Galerie Lоuise“. Испред мене се наједном испречи фигура кошчатог 

мушкарца, који нагло устаде од стола кафеа, где је седео са неким, и 

сакри се враголански иза великог мермерног стуба, и вирка у мене 

као дечак када се игра жмурке. Као да је хтео да се нашали са мном 

и да ме мало уплаши да ми каже као што деца код нас кажу: „БА!“ 

Тако ми је личио на наше људе, нарочито на Босанце из Братунца. 

 

Искрсну расположен и самоуверен, испречи се преда мном и пружи 

ми сав насмејан и весео леву руку. Преда мном је био наш човек, 

људина, драг, што ме намах јако обрадова. Али се тргнух када 

препознадох у њему Бору Благојевића. Кратко се руковах, захвалих 

му се са учтивим смешком, измених неколико конвенционалних 

речи, окретох се  и одох. Он остаде махнувши ми  весело у знак 

поздрава.  

 

Био сам учтив, не желећи да га повредим, али сам му ипак на 

коректан начин ставио до знања, да не желим да имам било какве 

контакте са политичком емиграцијом. 

 

Бора Благојевић је врло спретан. Уме са људима. Како је лукаво 

инсценирао сакривање иза стуба, како је мудро изрежирао цео 

сусрет? Он је одличан психолог. А ја мислио ресторатер код кога се 

окупљају, коцкају  и лумпују бриселски Југовићи?. 

 

Пошто сам православац треба да идем у православну цркву, и да 

обележавам наше верске празнике. Повремено бих одлазио у  цркву 

у мојој улици. Шетајући сам пронашао још једну руску цркву у 

предграђу Икл.  
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Предграђе Икл ми се због нечега јако свидело. Брисел је врло 

занимљив град. Када се из једног предграђа оде у друго, удаљеније 

предграђе, као да се оде у неки други град, или понекад као у  неку 

другу земљу. Предграђе Икл је на брдашцима, па тако својим 

амбијентом подсећа на наше градске пејсаже, на београдска 

предграђа, на прагове валовите Шумадије.  

 

Брисел је град са више ликова. У Иклу бих волео да станујем.  

 

Док сам излазио из руске цркве у предграђу Икл,  приђе ми један 

старији погурен господин, који је личио на просјака, или неког 

добричину богомољца, утонулог у неку врсту верске застрањености, 

па тражи правог саговорника да му се исповеди. Због  тога ми је био 

веома симпатичан. Он ми се приближи и прошапута са изразом 

лица библијског мудраца:'' Ви тако волите Русе, будите опрезни 

драги мој , овде не воле тај народ. Чувајте се млади човече, ви сте 

добар и поштен младић, а има злих људи. Будите опрезни!.''  

 

И оде. Чини ми се да је у рукама држао Библију.  

 

Није ми требало дуго времена да у Белгији препознам свугде 

присутну западну солидарност, они нису ксенофоби, али воле и 

подржавају своје. Природно, тако би требало да буде и код нас. А 

нажалост није тако! 

 

Открио сам још нешто значајно, уколико се странци успешно 

интегришу, и узму боју окружења, уколико вредно раде, Белгијанци 

ће их прихватити као своје. Па и код нас је тако, знао сам Албанце 

са Косова, који су знали српски без акцента, понашали се као и сви 

остали, који су били стручњаци и лојални, па су били изванредно 

прихваћени у Београду, сви су их хвалили. Зна сам и неке успешне 

Цигане. ( Напомена Аутора: у то време није био присутан назив 

Роми) 

 

 

14. новембар 1965. године. Размишљања о политици. 

 

Ја сам оптерећен, никако не могу да се ослободим подсећања и 

размишљања о свему ономе што сам претрпео, као и моји најближи, 

и многи други.  

 



62 

 

Да ли неправди и кињења невиних људи има и у Белгији?  

 

У то не могу никако да поверујем јер Белгија није као Југославија 

једнопартијска држава, него просперитетна западноевропска 

вишепартијска демократија, која поштује људска права својих 

грађана.  

 

Приликом моје недавне посете америчкој компанији испратио ме је 

до лифта средовечан, мршав и бледуњав менаџер. Препознао сам по 

нагласку да је Белгијанац, а не Американац. Гледајући ме помало 

патерналистички, изговарао је, пратећи ме услужно до лифта:'' 

Наћи ћете ви ваш пут млади човече.''  

 

Није он мислио на пут у згради, него на пут у сложеном лавиринту 

савременог света. 

 

Не љутим се на њега већ покушавам да га разумем. Већина 

странаца су овде мануелни радници,  то важи и за Југословене. 

Можда ме је он тако категоризовао? Погледујем га сво време 

дискретно, па он је мудар човек, види он да сам ја образован и 

способан, а он је постарији, прилично израђен,  породични човек, 

мора да издржава породицу, мора да чува своје радно место? Можда 

у мени види ривала, младог човека пуног енергије и жеље да се 

докаже, који му може угрозити позицију у суровој америчкој 

компанији, где изнад свега цене младе и амбициозне, и где владају 

вучји закони? А он је већ постарији и испражњен, цео живот је 

напорно радио. 

Док ме је испраћао, читајући у магновењу на моме лицу тужни вал 

разумевање за њега, који је прелазио преко мога лица, схватио сам 

да је досегао до мојих мисли.  

 

Он је тако мудар, као и већина Белгијанаца. Ипак, ме је на крају 

испраћао са уважавањем.  

 

 

15. новембар 1965. године. Белгија као центар света. 
 

Белгија је мала земља, али врло значајна. Има врло јак утицај 

широм света, и у Африци. Брисел је седиште ЕЕЗ ( Европске 

економске заједнице), огранака Нато пакта. Ту имају своја 

представништва многе америчке и друге стране фирме и 

корпорације.  
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Ово је Хладни рат, закључујем. Рат у Вијетнаму се разбуктава. У 

Америци узима маха антиратни покрет. САД и СССР воде борбу на 

живот и смрт за примат у космосу,  наоружању, у ширењу утицаја у 

свету.  

 

Белгија и Брисел су препуни свакојаких обавештајаца, 

претпостављам, неке невидљиве силе се боре и овде. Белгија је 

богата држава, Pays de сocanje ( земља дембелија-примедба аутора), 

њени становници уживају највише благодати савремене 

цивилизације и благостања.  

 

У исто време је земља коју сачињавају два етнички различита 

народа, Валонци и Фламанци. Међу ова два народа вековима 

постоји непремостив осећај различитости.  

 

Али нигде нисам назрео било какве озбиљније тензије у њиховим 

међусобним односима. Једни према другима са односе са 

уважавањем. Није ово  Балкан, овде важе друга правила, ако би се 

повремено манифестовале било какве међусобне разлике, то би се 

разрешавало смирено и рационално у интересу предности мирне 

коабитације и коегзистенције.   

 

Ако бих било када осетио неку њихову међусобну нетрпељивост, то 

би било када бих прочитао у новинама преносе расправа валонских 

и фламанских политичких партија у Парламенту Белгије.  

 

Прочитах изненађен у новинама да Фламанци помињу наводну 

доминацију Валонаца, који им узимају оно што им не припада. 

Повремено бих чуо реч ''фламингант'', што би значило ''фламански  

националиста  екстремиста''.  

 

Као странац сам најстрожије пазио да се овде не бавим политиком, 

а нарочито да се на било који начин не упуштам у било какве 

разговоре, нити чак ни интимна размишљања, о односима 

Валонаца и Фламанаца. 

 

Белгија је држава која изузетно брине за своје грађане и за 

унутрашњу политички стабилност. Овде се пази на сваку реч 

незадовољства грађана, било да потиче од Белгијанаца, или од 

странаца. Не сме се дозволити ни најмања неправилност и пропуст 

државе, не сме се чути ни најмања реч критике, јер то може 
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постепено урушити углед државе, и раширити незадовољство. А то 

кад крене, „од мале грудве зачас настане лавина“. 

 

Уколико би тога ипак било понекад, држава би одмах енергично 

реаговала да коров  неправилности  благовремено сасече у корену. 

Да не буја. 

 

 У Белгији међутим у народу постоји раширено уверење да благе 

тензије између Валонаца и Фламанаца, ипак намерно подгревају 

поједини амбициозни политичари, ради убирања политичких 

поена.  

 

Мени никако није јасно о чему се ту ради? Те замршене 

парламентарне игре би ипак могле да постепено  подривају државу. 

Код нас су заваде спровођене вековима, зар је могуће да тога има и 

овде? Зар је могуће да то белгијски државници и политичари не 

схватају? Ко то јавно исказује, сеје,  непромишљено, семе буре, до 

које може доћи у будућности?.  

 

Знам како се то код нас подмукло дешавало. 

 

Чуо сам недавно двојицу постаријих доконих Белгијанаца, 

пензионера,  у оближњем кафеу, како су шапутали о овој теми. До 

мојих ушију допре тихи глас, више шапат:'' Европа и  свет нису  

монолитни, ту има неколико различитих струја у појединим 

државама. То је европска политички и етнички плуралистичка 

демократија. Сасвим природно да је тако и код нас''. 

 

Ипак, белгијска држава и њени политичари су не само врло моћни, 

него и врло мудри, неће они ни по коју цену  дозволити у 

будућности балканизацију Белгије. 

-16. новембар 1965. године. Продавац Америчке енциклопедије 

„Grolliar“. 

 

У суседној улици је америчка фирма која се бави продајом познате 

америчке енциклопедије „Grolliar“.  Мишел, студент кога сам 

упознао на “СУБ-у”, ме је довео у њихове канцеларије и упознао са  

плавим младим Американцем, који ми својом снагом и наступом 

личи на руског спортисту. Једноставан  је и отворен, без задњих 

мисли. Овај чистокрвни Американац, својом простосрдачноћу личи 

на људе из неке словенске земље, али ми се он поверио да је чист 

Американац.  
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Овај симпатични млади човек ми даде проспекте ове енциклопедије 

и упутство како се продаје, рече ми да моје недовољно познавање 

француског језика није битна сметња, јер има сегмената купаца 

који знају енглески: ''Син амбасадора Индије у Бриселу, је продао 

неколико енциклопедија, а не зна ни реч француски''. 

 

То ме охрабри, али му саопштих: ''Мој енглески је на нивоу „доброг 

познавања“  а тај студент Индијац  вероватно зна енглески 

перфектно?''  

 

Чим ме упознаше одмах ми без икаквог околишења дадоше у руке 

раскошне проспекте и један сјајан примерак сјактеће 

енциклопедије сав у живим бојама, па ме просто угураше у једну 

канцеларију, дадоше ме право на надлежност црномањастом момку 

који натуца француски са јаким нагласком. Мудрост му се чита на 

лицу, одмах ми се насмејан обрати са '' Томас'', пређе на „ти“,  

објасни ми шта треба да радим.  

Онда ме изведе у ходник и показа неколико боксова са телефонима 

говорећи ми на енглеском: ''Одавде зови потенцијалне купце 

колико хоћеш. Фирма плаћа''. 

 

Док ме он одмерава додадох: ''Ја знам руски, а видео сам да у 

Бриселу има подоста емиграната из СССР-а и потомака белих 

Руса.“  

 

Пронађох  именик Брисела и почех да тражим руска имена. Нашао 

сам око четрдесетак, па почех да их позивам телефоном и да се 

представљам. Сазнао сам, кроз ове телефонске разговоре,  да многи 

од њих, иако имају руска имена,  не знају руски. Ипак, захваљујући 

овој мојој идеји, пође ми за руком да закажем неколико састанака.  

 

Успео сам после великог труда да продам неколико скупих 

енциклопедија, на нескривено задовољство мога америчког 

пријатеља, и да добијем провизију.  

 

Али то није било довољно за живот да бих напустио „Rogаn  Coats“. 

Нисам имао социјално и  здравствено осигурање, нити радни стаж. 

А у исто време, енергију коју треба да уложим у фирму „Rogаn  

Coats“, делим сада са исцрпљујућим убеђивањем купаца да купе 

енциклопедију.  
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Ипак, ово искуство са продајом америчке енциклопедије „Grolliar“ 

је за мене било обогаћујуће, јер сам још боље упознао Американце.  

 

Они су другачији од Белгијанаца, отворенији су и прелазе право на 

ствар. Белгијанци су рафинирани, док ови Американци које сам 

овде упознао ми личе на вукове, који се спремају да одмах кидишу 

на стадо оваца, својом робусношћу ми личе на снажне рагби играче.  

 

Стекао сам утисак, можда је то била моја чиста уобразиља,  да је 

господин Братва сазнао однекле  за овај мој допунски хонорарни 

посао,  и да му се то није свидело, те сам и због тога престао да 

продајем ову енциклопедију. 

 

 

17. новембар 1965. године. Чудак Албанац који ми прети. У 

раљама албанских терориста. RUE DE LA LONGUE 

HAINE.  

( УЛИЦА ДУГЕ МРЖЊЕ). 
 

Мој живот у Бриселу се креће између радног места, стана,  „Alliance 

francaise“,  вечерњих излазака у дансинг сале, и посета брату.  

 

Уобичајио сам да викендом обавезно идем на Слободни универзитет 

Брисела, где упознајем занимљиве људе из целог света. Понекад 

одем у универзитетски ресторан, где су јела врло укусна и обилна, 

али је то за мене прескупо да бих тамо могао одлазити чешће. Моје 

омиљено место је постала универзитетска  библиотека,  где читам 

новине на разним језицима.  

 

Скоро неосетно се полако везујем за овај огромни студентски 

кампус. Слободни универзитет ми постаје све дражи, као да је 

постао мој нови дом.  

 

На “СУБ-у” сам стекао два нова нераздвојна пријатеља. Миле 

Бајић је плави горостас из околине Лесковца, пореклом Црногорац. 

Рекао ми је да је његов брат капетан Титове гарде, а он је ипак због 

нечега добио политички азил, што му је омогућило да добије 

средства да се упише на студије.  

 

Стално је са нераздвојним другом Светом. Колико је Миле плав и 

висок, Света је изразито црномањаст и средњег раста. Света је 
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такође негде са југа као и Миле. Али је Миле Динарац, који се 

сродио са јужњацима. А Света то није. 

 

Близу Универзитета, тамо близу гробља „Cimetierе d’ Ixelle“, се 

налази кафе-ресторан „Guel de Bois“, где се радо окупљају студенти. 

Моје омиљено јело су spaghettis bollogneuses.  

 

Власник кафеа је врло занимљива личност. Белгијанци су велики 

конформисти. Труде се да ничим не штрче, узимају брзо боју 

окружења, врло су приземљени и скромни. Власник овога кафеа је 

пак другачији, он, док стоји,  прави необичне тикове лицем, делује 

тајанствено, као неки квартовски Ал Капоне.  

 

Значи, има и оваквих Белгијанаца? Да ли ја уопште познајем 

Белгијанце? Ја сам овде однедавно. 

 

У овом каефу виђам још једну врло необичну особу. Опет се 

зачудих. Белгијанци конформисти, а овакав ексцентрик? То је 

постарији човек тужног лика несретника који је, чини ми се,  како 

се то каже, прегорео,  услед неке животне трагедије, и долази у овај 

кафе међу младе да нађе заборав. Он сво време кроз салу брзо 

ходајући „игра“ танго. Држи у дрхтавим рукама скоро старца, 

имагинарну партнерку, привлачећи је дрхтавим рукама уз себе, 

окреће се као на платоу за игру, уздигнуте главе, повремено би 

климнуо главом надоле, као да даје некоме знакове. Он би био 

потпуно одсутан  у неком свом свету заборава.  

 

Можда му је умрла  супруга, или га је оставила?  Да није у питању 

трик, можда је плаћен да анимира публику? Ако је тако, тај нимало 

не брине за свој углед?  

 

Док сам седео у друштву студента из Португалије који се зове Сетас, 

он ми показа руком младића који страсно и зането игра стони 

фудбал: ''То је студент Милко Нинчић, син амбасадора твоје земље 

у Холандији''. 

 

Тако сам се упознао са светлосмеђим Милком, који је омањег раста, 

бистар и окретан, полиглота и врло образован. Са њим је и његова 

сестра.  

 

Милко је припадник највишег друштвеног слоја у Југославији, као 

они са Дедиња у Београду. Има изражен дискретан осећај класне 
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припадности, иако Југославија није наводно класна држава. Док то 

назирем у његовом насталом првобитном односу према мени, 

размишљам о Миловану Ђиласу. Па он је још почетком 1950-их 

година оптужио поредак у земљи за изражено социјално 

раслојавање. Али је Милков ''Дедињски'' синдром према мени 

одмах нестао, када је сазнао да је мој брат врло  успешан млади 

научник на “СУБ-у” на коме он студира. 

 

Са Милетом и Светом сам повремено шетао шумом „Bois de la 

cambrе“ а још чешће сам то чинио сам.  

 

У шуми бих понекад изненада у даљини спазио необичног плавог 

сувоњавог човека, средњег раста, унезвереног израза лица. 

Помислих: чудак, Брисел је велики град, у њему има свакојаких 

људи.  

 

Овај мој првобитни утисак се појачавао из сусрета у сусрет. 

Поготову када је почео да се чудно понаша према мени. Чим би ме 

видео из даљине, усмеравао би се као кобац право на мене, и када би 

ми се приближио на пристојно растојање, од рецимо двадесетак 

метара, почињао би да трза десним раменом, врло енергично и 

претећи, сво време нешто мрмљајући у моме правцу. Знам да на 

француском, израз „тouchеr  epаule“ ( „додирнути раме“), а он трза 

ка мени раменом, значи: Имати неприлика!  

 

Да ли овај чудак зна за тај израз? Да ли ми он због нечега прети? 

Али ко је он? Зашто би то чинио?   

 

Ипак сам пре био склон да закључим да је он чудак, или душевно 

уздрмана особа, те нисам више на њега обраћао пажњу. 

 

При каснијим сусретима, чим бих га видео у овој густој влажној 

шуми високих столетних стабала по којима се веру веверице, 

уклањао бих се дискретно што даље од њега. Он је за то време 

понекад помно пратио моје кораке, ходајући упорно замном, али 

увек, држећи пристојно растојање.  

 

Обично сам некако успевао да заварам траг и да га се отарасим.  

 

Постајало ми је све непријатније да га виђам како ми се 

приближава из даљине трзајући енергично и необично раменом у 

моме правцу.  
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Постепено, осетих да зазирем од тог чудног незнанца. Чим бих га 

спазио како се појављује из даљине, ја бих се због нечега штрецнуо. 

 

Хтео сам да проверим на неки начин, да ли се он тако понаша само 

према мени,  или је такав и када ја нисам присутан? Да бих то 

установио завлачио сам се у густе шумовите алеје врло дебелих 

стабала дрвећа, која су се врло високо уздизала, тражећи га 

погледом из свог заклона, тамо на травнатим пољанама поред 

језерцета. Повремено сам га виђао како шета мирно, и није тргнуо 

ниједном раменом ни према коме.  

 

Овај тест сам направо неколико пута, резултат је увек био исти.  

 

А ја кад год се појавим, он би се бесно упућивао у моме правцу. 

 

Осетих извесну забринутост, нагрнуше тмурне мисли. О чему се 

овде ради? Ко  је тај чудни човек?  Можда га нисам ипак довољно 

проверио? Или једноставно, ја му због нечега нисам симпатичан?  

 

Имам једно своје лично правило, ако осетим да ми са неким није 

пријатно, ја га избегавам.   

Зато сам ишао у  ову шуму све ређе. Ако ме не виђа дуже време, 

ваљда ће ме заборавити? 

 

Оно што је затим почело да ми  се дешава са овим човеком, ме је, по 

први пут, стварно забринуло. По први пут у Белгији осетих потмулу 

зебњу и тамну неизвесност од дана који наилазе, јер сам овог чудног 

човека почео да сусрећем и ван шуме у улицама у околини  

Слободног Универзитета. И увек би се усмеравао претећи брзим 

кораком  директно ка мени.  

 

Ово ми је постајало сумњиво, почео сам да бивам узнемирен, да не 

кажен опсесивно зебњив. Моји одласци у овај кварт су постајали 

због овог човека за мене лагана дрхтава језа, те су се све више 

проређивали.  

 

Десио се затим догађај који је у мој живот унео још већи немир и 

страх. 

 

Спазих чудака у оближњој улици Shausseе de Sharlеrois близу мога 

стана, како се усмерио брзим корацима енергично право у моју 
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улицу, журећи директно ка мени. Видех поред њега два поснажна 

смеђа младића средњег раста, од око двадесет пет година, личе ми 

на наше Балканце, иду снажно газећи, раширили руке, чух док су 

ми се приближавали да говоре албански.   

 

Онај што трза раменима се окрете право ка мени, никад ми није био 

тако близу, учини ми се да осећам његово дах, један од момака ми 

запенушано добаци: '' Скија ( погрдан албански назив за Србе), 

ћивша ноне'' (увредљива албанска псовка које сам чуо за време 

служења војног рока у Краљеву, напомена аутора).  

 

Одмах сам схватио да се он овде преда мном налази у друштву са 

Албанцима. Био сам врло изненађен. Да ли је и он Албанац? Откуд 

овде Албанци? Какве везе они имају са мном? Да није ово мутна 

политичка игра? Не могу да поверујем, то ми замириса на јефтину 

шпијунску хладноратовску сапуницу, која се мене не досеже, то би 

било тако банално?   

 

Али то није фатаморгана, то је стварност, они мене вређају и прете 

ми! 

 

Његови пратиоци младићи, није ми било тешко да их проценим, су 

мануелни радници,  без довољно образовања и животног искуства. 

А чудак што трза раменом је сада из близине био другачији него из 

даљине тамо у шуми, плав, бледуњав, има разрогачене, скоро 

зрикаве  очи, као да има сувише јаке диоптрије, делује унезверено, 

рекао бих, да када би га приземљени Белгијанци видели, да би га 

проценили као душевно нестабилну особу.  

 

Брже боље улетох у капију куће где је мој стан. Сакрих се иза 

хладног и великог мермерног стуба у холу, а они у лаганом ходу 

застадоше и завирише у ходник зграде, али се не усудише да 

закораче унутра. Одоше накострешени својим путем. Младићи само 

претећи раширили руке, и машу њима енергично и брзо, ходајући 

мојом улицом, али све даље од мога стана. 

 

Уђох у моју самачку скромну собу истински узнемирен. Зар је 

могуће да ми се уста осушише од страха? Погледах се у огледалу, 

био сам бео као зид.  

 

Ови момци Албанци ме тако подсетише својим претећим лицима на 

војнике Албанце, са којима сам имао проблема за време службе 
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ЈНА у Краљеву. Када су их на мене, као на наводног српског 

националисту и симпатизера Запада,  нахушкавали „површни“ 

(политички острашћени, напомена аутора) официри ЈНА, српске 

националности. ( Том 2.). 

 

Никако се не може радити о случајном сусрету,  јер је Брисел град 

од милион и по становника?.  

 

Са киме су онда у договору? Ко их шаље? 

 

Мени постаде јасно, да се не може радити ни о каквом чудаку нити 

о душевном болеснику, него о провокацијама белгијских Албанаца.   

 

Они нису кадри да ме надзоравају, иза њих стоје неке мрачне силе 

подземља. 

 

То је југословенска политичка емиграција, ништа друго нисам 

могао да помислим. 

 

Процењујући овако ову тројицу, сам се себи зарекох да са њима 

никад не улазим у било какве контакте, разговоре, поготову не у 

расправе, или не дај Боже у кошкања или физичке обрачуне.  Ја сам 

интелектуалац, то мени не доликује, то не би било нимало мудро,  

напротив могао бих имати непредвидљиве последице.  

 

Мени је свих тројице скоро жао, њих незналице злоупотребљава 

неко. А ко је тај?  

 

Наш народ каже: ''Није крива стока када оде у штету, крив ја 

газда''.  

 

Ово промишљам без намере да их понизим у мојим мислима, него 

зато што је за мене јасно да њих незналице, неко моћан и мудар 

усмерава ка мени. 

 

Стално се питам ко би то могао бити? Ко их шаље? И зашто? 

 

Белгијска политичка емиграција из Југославије је према мојим 

досадашњим сазнањима неорганизована, џин без мозга.  

 

Сада почињем да мењам мишљење, склон сам да закључим да их 

шаље усташка или албанска организација  у Бриселу?  
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А усташе су опасно политичко подземље! Они су убили тридесетак 

сродника моје мајке за време Другог светског рата ( Том 1.). Чини 

ми се да је усташка фракција у комунистичкој Југославији била 

врло јака, и да је она умешала своје прсте у све оне тешке догађаје 

кроз које су пролазили сродници моје мајке који су из Босне после 

рата дошли у Београд. Све ми то заудара на одвратну 

шовинистичку кухињу? 

 

Шта чинити?  

 

Морам бити врло смирен и мудар, и промишљен, морам о сваком 

моме гесту добро да водим рачуна.  

 

Треба разумети о чему се ради, и предузети праве мере, не вреди се 

нервирати или паничити, на уму ми је савет Достојевског:“Ако си 

се упутио према циљу и путем почео застајкивати да камењем 

гађаш сваког пса који лаје на тебе, никада нећеш стићи на циљ“. 

 

Људи са Балкана најбоље знају душе балканских народа. Добро ми 

је позната историја Срба и Албанаца, то су векови мржње и ратова. 

Ја их разумем: „Comprendre, signifie pardonner“ („Разумети значи 

опростити“). 

 

Да ли је Бернард Шо у праву када каже: „Мржња је освета 

кукавице због претрпљеног страха“. Ова исправна максима се не би 

могла применити на Албанце као народ, јер тај народ има својих 

дивних особина, али у сваком народу има и добрих људи и кукоља, 

лоших људи.  

 

Ову четворицу не могу видети другачије него као необразоване 

момке, надојене ирационалном мржњом, које неко нахушкава 

против мене. Вероватно ме је неко у њиховим очима описао као 

мрзитеља Албанаца? 

 

''Ништа нам не може пружити такав мир, као ми сами'', помажу ми 

мудре мисли (EMERSON, напомена аутора). '' Уздај се у се, и у своје 

кљусе'', каже наш мудри народ. „Држим све конце“ под контролом. 

 

Када год бих их срео, неизбежно бих се сетио речи београдског 

безбедњака Рате, изречених непосредно пред мој одлазак за Брисел, 

и његових упозорења да ћу у Бриселу имати неприлика са 
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Албанцима, да је Брисел препун албанских емиграната и да је  

легло антијугословенске политичке емиграције.  

 

Да ли да се обратим белгијској полицији? Не то никако, одлучих, то 

би могло бити чак контрапродуктивно, настале би провере, ушао 

бих у архиве полиције, обавестили би мога брата, можда би ми 

казали у лице да немам доказа за моје тврдње?  

 

Откуд такав бес и запенушана мржња? Моје успомене на Албанце у 

Југославији су увек биле лепе, сем за време мога боравка у ЈНА у 

Краљеву.  

 

Да се бијем са њима, то ми не пада ни на крај памети. Могу ме 

испровоцирати, и моју одбрану представити полицији као ничим 

изазван насртај на њих. Као одрастао човек никад се нисам тукао, 

проблеме не решавам тучом, него смирено разумом.  

 

Да се повежем са младим Југословенима и да створим наш ганг да 

се браним? Или да се обратим Бори Благојевићу за заштиту?  

 

Овако нешто ми такође не пада ни на крај памети.  

 

Да причам брату, нећу да га оптерећујем, а он ту не може ништа 

учинити. Може још помислити да много читам шпијунске романе, 

или чак и да сам узнемирен?  

 

Ја се њих нимало не плашим, јер знам да су они пиони у туђим 

рукама, али се плашим њихових свемоћних налогодаваца.  

 

Ово схватам као застрашивање, а не ка стварну намеру физичког 

насртаја. Убеђен сам да је њима наређено да се не смеју 

обрачунавати са мном, него да ме само тако провоцирају  и 

застрашују. Ова помисао ме смири. 

 

Ипак, ако буде, како се то каже''стани-пани'', ако ме нападну, бићу 

приморан да се  браним. Тренирао сам бокс и рвање, млад сам и 

снажан.  Али сам свестан да бих тако могао поступити у најгорем, 

крајњем случају, ако би били стварно угрожени моје здравље и 

лична безбедност.  

 

Ако се будем  морао бранити, биће „куд пукне да пукне“!  
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А они сигурно имају ножеве и револвере. Њих је неколико, а ја сам 

сам? Немам никакво оружје, ни нож?  

 

Ипак, се увек смирим на крају, јер  сматрам, као што рекох,  да они 

то раде по нечијој директиви, да ни у ком случају не смеју 

прекорачити овлашћења. Сем у случају нужне одбране.  

 

Њихови налогодавци ме вероватно добро познају, знају да их ја 

нећу напасти - то је моја претпоставка. 

 

Али не могу да схватим, на мене се изливала мржња у земљи, а сада 

и овде? Откуд то? Да ли се ради о случајности? Зар је могуће да они 

из Југославије овде имају подршку?  

 

Чију?  

 

Како то, малтретирали ме у ЈНА у Краљеву војници Албанци, сада 

ми и овде у Бриселу опет загорчавају живот Албанци? Да, и Рата ми 

је спомињао албанску колонију у Белгији, упућујући ме тада да је 

врло моћна и организована, и антијугословенска.   

 

Чуди ме овакво понашање Албанаца према мени јер сам са 

Албанцима у Југославији увек имао добре и пријатељске односе. И 

према њима сам увек гајио искрене симпатије.  

 

Можда се неко поиграва? Или шали?  Онда би ово била неслана 

шала. 

 

1965. година. Умрла баба Драгиња Крсмановић ( томови 1. и 

2.). 
  

Добио сам писмо из Београда, стиже ова тужна вест. Одлазе старији, 

време чини своје. 
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24. новембар 1965. године. Довитљиви белгијски трговци. 
 

„Galerie Lоuise“ сe прелива у сјактању свакојаких продавница, 

атељеа. Све светлуца и бљешти,  све је подешено да подстиче  

енергију куповине.  

 

Посматрам врло занимљив и смешан призор: средовечан лепо 

ухрањен изразито црномањаст човек средњег раста, питомог лица, 

води магарца, истурајући пролазницима на повећој глави блентаво 

лице засмејивача, или циркуског кловна, скоро дебила. Или он 

глуми блентавка, гега се полако, води на узици кроз луксузну 

галерију оседланог, очешагијаног магарца. Магарчеве бисаге су 

препуњене и окићене свакојаким ђаконијама које воле  деца:  

бомбоницама, чоколадицама, кексима, сличицама, медаљонима, 

играчкицама.  

 

Пролазници који се шетају улицом, од излога до излога, би 

застајали пред овим призором. Понајвише би то била деца 

задивљена окићеним магарцем и доброћудним кловном који у њих 

гледа пријатељски. Почела би да вуку родитеље за рукаве, пиљећи 

у кловна са знатижељом и весело. Сви се смешкају благонаклоно, и 

на крају би многи купили понеку ситницу. Мање што им треба, а 

више да тако према њему покажу симпатије. Па и он треба од 

нечега да живи? Неко га је научио, иако је очигледно благо 

ретардиран, тако изгледа,  како да сам себи зарађује за живот.  

 

Белгијанци су врло мудри, солидарни, и воде бригу о сваком своме 

грађанину, труде се да се свако о себи сам стара, а  не да падне на 

терет блиским или  држави.  

 

Покушавао сам да, када год видим овог кловна, покушам 

летимично погледом да избројим новац који добија од пазара. 

Скоро увек бих установио да је сума значајна. Тај много заради за 

један дан. Као директор банке. 

 

У овој галерији ме је пре извесног времена мој друг Мишел са 

Универзитета са којим се повремено дружим, упознао са 

Југословеном, старијим сувоњавим  спеченим  човеком, који се 

споро креће, ћопа на једну ногу и жали се на реуматичне болове у 

леђима. Он ми се са доброћудним и веселим изразом лица крепко 

представи, скоро да подвикну, да је Муслиман из Источне Босне.  
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Свидео ми се што је наш човек, тако и изгледа, развесељава ме 

његов доброћудни израз старог човека који више не хаје много за 

оно шта ће бити ускоро. Он својим растегнутом ијекавским говором 

и жустрим гестовима, повремено дочара  бескрајне високе 

шумовите венце планинске земље Босне. Он чезне за Босном, за 

кућом у шуми под високом планином коју зими завеју снегови и око 

које завијају вуци, а лети ноћу цврче цврчци и сјакте свици. Пати 

од носталгије за хладовином бора под брдом, а не може да оде кући. 

Једноставно живи свој живот у туђини завучен у своју туробну 

собицу, па докле траје да траје.  

 

Када ме је упознао обрадовао се, тако ми се учини: ''Јој види ти, 

наш човјек, вала баш ми је драго да те упознах''. Па тихо запева 

старачким гласом: ''Ој дјевојко под брдом, пољубим те под грлом''. 

 

Радостан што сам га тако као свеж дошљак из Југе дирнуо и вратио 

у сећања на родни крај, па му рекох весело и учтиво: „Земљаци 

смо.“  

 

''Кромпири су земљаци'', он се као насмеја, а више се обрецну 

према мени. Промени се преда мном, као да постаде неки други 

човек.  

 

Изгледа дволичан, треба да будем обазрив са њим. 

 

Видех га недавно у овој истој галерији. Запрепастио сам се када се 

зацерекао луциферски, нервозно закрештао у моме правцу: ''Томо, 

ја сам убио твога ујака Вељу'', када ово чух се следих и занемих.  Ко 

је он, откуд он зна за мога ујака Вељу (Том 1.)?  Не верујем својим 

ушима и очима, не знам шта да кажем, нити како да реагујем?  

 

Да није повезан са чудаком што трза раменом? 

 

Преплашеном, „црв“ ми се увуче дубоко у мисли, да ли ја 

дефинитивно упадам у врзино коло политичке емиграције? Морам 

се изчупати из тога осињака енергично и заувек. Јер ако то не 

зауставим енергично, оде све низбрдо, биће све горе и горе. 

 

Док се овај онемоћали старац крештаво издирао на мене, појави се 

иза угла снажни Бора Благојевић четнички војвода власник 

ресторана „Сарајево“,  у друштву два снажна мушкарца.  
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Он спази оштроумно шта се дешава, смеши се лукаво и надмоћно, 

само гурну Босанца благо руком, као да се шали са неким сенилним 

блебеталом. Овај се послушно сави, као неко недорасло биће, као 

грбави ћопавац,  уклони се у трену, брже-боље побеже.  

 

За мене настаде извесно олакшање, мада ми се није свидело што ме 

је спасао изненадне беде снажни четнички војвода. Повратих се 

брзо од зебње.  

 

Бора Благојевић ме погледа испитивачки право у очи, опет се 

запрепасти кад чух шта ми сад он каже: ''Томо, кад ти други пут 

приђе ова излапела будалетина, само га гурни ногом''.  

 

Тек сада не могу да сложим коцкице?  

 

Али ја то никад нећу урадити, ја не волим да се насилно понашам. 

Откуд Боро Благојевић да баш сада наиђе? Погледах га учтиво, и 

захвалих му се на савету: ''Немам обичај да проблеме решавам 

физичким обрачуном'', рекох му.   

 

''Ако имаш било каквих проблема, ако ти неко прети, дођи код мене 

у ресторан, средићемо све то брзо.'' 

 

Никако не заборављам Албанца који ми прети раменом, али му 

ништа не рекох. Али се држим свога опредељења да немам никакве 

везе са политичким емигрантима. Зарекох се сам себи, да му се 

никад нећу обратити.  

 

Као да чита моје мисли рече ми пријатељски одлазећи: ''Појединац 

сам, у овој џунгли је изложен  свакојаким ударима, а када је 

удружен, има заштиту'', рече ми. Одлазећи, тутну ми хитро у руке 

визит карту.  

 

Да и овај ''муслиман'' није четник, па да ме тако увуку у њихове 

редове? Да лукава четничка политичка емиграција намерно не 

нахушкава на мене примитивне  шовинисте  Албанце са чудаком 

који трза раменом,  можда је то замка, да ме натерају да затражим 

подршку од Боре Благојевића?  

 

Иако ми је Бора Благојевић врло близак по духу, због нечега  и врло 

драг,  земљаци смо, са Дрине, одлучих да му се не обраћам, и да 

будем веома опрезан. Не смем дозволити ни по коју цену да ме 
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мрачне силе увуку у мемлу емигрантског подземља, и у свакојаке 

неизвесности и опасности.  

 

Мени то не треба. Ја сам другачији.  

 

Да заборавим ове необичне сусрете, кренем у доњи део града на мој 

омиљени Grande place, у Cafe „Rois d'Espagne“ („Краљ Шпаније“).  

 

Када год бих ушао у овај кафе присетио бих се да у Белгији живи 

600.000 Шпанаца, да је белгијска краљица Фабиола шпанска 

принцеза. Шпанска  заједница у Белгији је бројна  и солидарна, чак 

организују  кориде у Бриселу. 

 

У овом кафеу служи плав и повисок конобар,  који је знао од раније 

да сам Југословен. У пролазу ми весело добаци  да у овај кафе 

навраћају два Југословена,  каже да су стасити и сликовити. 

Конобар се зове Гилен, он је Белгијанац, бледуњав, покошчат,  као 

скинут са слике Бројгела. Има нешто топло и искрено као наши 

људи.  

 
Усред кафеа гори ватра у отвореном огњишту,  догоревају пањеви, 

у кафеу вериге, по зидовима висе слике шпанских хидалга. У овој 

кафани због нечега увек влада нарочито расположење.  

 

Седох. На вратима се у трену појави увек насмејан и расположен 

повисок, изразито црномањаст човек, који има врло интелигентне и 

лукаве очи. Запамтио сам га од раније по врло проницљивом и 

продорном погледу, и оштрим цртама лица. Чим би се муњевито  

појавио на вратима кафеа, изазивао би код присутних несносан 

заразан смех, увек би држао у рукама корпу препуну фишека 

чоколадизираних кикирикија. Он је продавац кикирикија.  
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Продаје своје фишеке на врло оригиналан начин. Стане пред  сто и 

посетиоца, из џепа хитро извуче руку, у којој држи револвер, ама 

исти као прави парабелум, приђе енергично и као претећи 

посетиоцу, и упери му из чиста мира револвер право у чело, 

узвикујући  скоро претећи: „Десет франака!“  Док млађани гост 

помало збуњен, иако зна да је то шала, или из учтивости, не одбије 

понуду одмах, овај лукави продавац му угура фишек у горњи џеп 

сакоа, онда га као отац пољуби победнички, али ипак са 

симпатијама и искрено, у чело, и пружи руку, узвикнувши опет: 

„Десет франака!“ Најчешће би толико и добијао.  

 

Тако је и према мени поступио када сам био овде први пут. Одмах 

сам схватио игру, али из учтивости нисам могао да га одбијем,  иако 

сам  осећао да сам помало насео на његов трик да прода. Упркос 

томе био ми је симпатичан и драг. Он је довитљив, на лукав и 

мудар начин зарађује за  живот, изазивајући симпатије или 

сажаљење, помислих. У исто време у џепу сам имао само двадесет 

франака, ако му дам десет, остаје ми скоро ништа.  

 

Рекох му то мојим рудиментарним француским, он поче нешто  на 

неком словенском језику. Разумео сам да је  чешки Јеврејин. Када 

саслуша моју причу, он се уозбиљи, и рече ми:''Поклањам ти 

фишек, не мораш да платиш'', пољуби ме у чело и  оде, уз свеопшти 

кикот и одобравање у кафеу.  

 

Касније сам сазнао да се он обогатио продавајући кикирики на 

овакав необичан начин и да има неколико великих камиона који 

му довозе робу.  

 

Досетљив и мудар човек!  

 

У прилици сам да у Бриселу упознајем врло иновативне и духовите 

пословне потезе. Увек се сетим како сам ја слично чинио у 

предузећу “СЕМЕ” у Београду. Посматрајући око себе, у мени се 

сваки час  појави нека нова идеја успешног бизниса.  

 

Али шта вреди када немам новца, нити спонзора. 

 

Када год бих у позне ноћне сате излазио из дискотеке „VIP“  („Very 

important persons“-врло значајне личности), у „Galerie Louise“, на 

тротоару би стојао постарији, плав, сувоњав, повисок и погурен 
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човек. Испред њега стоје прикочена колица на два точка. Он 

продаје виршлице у киселом купусу, завије их у салвету, дода мало 

сенфа. Млади у пролазу купују, па његов посао цвета. Сазнао сам да 

је Чех, и за њега сам чуо, да добро зарађује.   

 

Шетајући повремено између Porte Louise  и Port de Namur, срећем 

изразито црномањастог, високог и кошчатог сликовитог човека, 

гледа попреко и намрштено на пролазнике, млатара претећи 

рукама које су као витла. Неки се скоро уплашено тргну и брзо 

помере у страну пред овим чудаком који се понаша тако дрско и  

неометано од било кога, и то у строгом центру града. Рекоше ми да 

је он Циганин Југословен, просјак који је пронашао своју 

генијалност. Он не проси као други просјаци, да стане на тротоар  и 

пружи молећиво и бојажљиво руку. Уместо тога, он иде улицом, 

висок, снажан и црн, намрштен као облак пред кијамет, као да 

некоме опако прети, делује агресивно. А он то само глуми. Онда се 

изненада  устреми на пролазника кога оцени као погодног, претећи 

му пружи руку, многи му уделе ситнину, да се што  пре отарасе 

необичног пролазника. 

 

А тек један Грк који је већ поодавно дошао у Брисел,  он се досетио 

генијалног пословног потеза који га је направио милионаром. 

Куповао би на велико јефтине чоколадне бомбоне од фабрика 

чоколаде којих у Белгији има прилично, сакупио би врло широк 

асортиман, то би упакивао у различита мала блистава паковања 

која је продавао у врло малим уличним продавницама са називом 

''Леонидас'', које је отворио широм Брисела  у најпрометнијим 

деловима града. Пролазници би куповали ова мала и јефтина 

паковања масовно, продаја је кренула као алва, они воле да нешто 

укусно грицкају, лако се стави у џеп, а и погодно је као поклон када 

би се ишло у посету. Обожавао сам његове чоколадне бомбоне са 

мирисном издробљеном кором поморанџе. 

 

Како да се ја тако нечег досетим? Ја имам много идеја, али за сваку 

од њих треба барем мали почетни капитал. Како доћи до њега?  

 

Женидбом ? 

 

1. децембар 1965. године. Први сусрет са Аnnie Chauvaux. 
 

Прочитао сам у новинама оглас да нека фирма која се зове 

“Марплан”, тражи анкетаре. Дошао сам на врата у суседној улици 
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rue de Prеsident, преда мном се појави неколико година млађа жена, 

девојка, врло скромног држања. На лицу јој се читају разум и 

мудрост, честитост, поврх свега је врло учтива и лепо васпитана, 

уважава саговорника. Питања из анкете су бројна, дугачка, 

сложена.  Чим сам их проучио, било ми је јасно да тај посао не могу 

обављати, јер још нисам довољно савладао француски. 

 

Ова девојка није лепотица, али је на свој начин привлачна. 

Пронашао сам за време овога кратког сусрета нешто у њој, нешто 

немушто, невидљиво, али што ме нагони да је се сећам и да о њој 

размишљам, као да она носи неки невидљиви магнет дубоко негде у 

себи, што лови моје мисли.   

 

Она није лепотица, а тако делује на мене? Шта би могло бити? 

Белгијанци кажу: ''Il ne faut pas toujours avoir raison pour plaire'' 

(„Да ти се неко свиди није увек потребан разлог“, напомена аутора). 

Мени се чини да ми је разлог јасан: она ме тако подсећа на наш свет 

и на наше девојке. 

 

(Каква случајност, ову младу жену сам срео још једном, септембра 

1967. године,  и са њом удружио свој живот, све до 1971. године. Али 

ни она ни ја никада нисмо спомињали овај наш први сусрет, можда 

га је она била заборавила? Ја сам се тога сусрета сетио, али јој то 

нисам никада рекао, напомена аутора).  

 

У близини ове улице rue de Prеsident налази се југословенски 

ресторан ''Дубровник'', на који је недавно била бачена бомба. 

Познајем власника, презива се Божић, изгледа да је из Бања Луке, 

одмерен и мудар човек. Овде је храна врло укусна, понекад 

навратим. 

 

 

3. децембар 1965. године. Албанац студент медицине. 

 
Горостасни Миле Бајић ме је упознао са симпатичним косовским 

Албанцем католиком, који студира медицину. Лепушкаст је, 

изразито црномањаст, повисок и витак. Његови родитељи су 

избегли из Албаније на Косово, а он у Белгији има статус  

политичког емигранта. Једном ми је рекао смејући се лукаво, да је 

то урадио да би добио стипендију за студије. Његов животни сан је  

да постане психијатар.  
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Овај лепушаскти Албанац  и ја смо једно време били нераздвојни 

другови, ишли смо заједно по дискотекама. Он се окретао ка 

девојкама које би наилазиле, или би им  гласно добацивао. 

 

Ја сам се према њему односио коректно и пријатељски, а и он се 

према мени потпуно опустио. Али није био такав његов однос према 

Милету, није ми било тешко препознати да он зазире од горостасног 

Милета, да се чак понекад тргне у његовој близини.  

 

Још у Југославији сам то препознао. Албанци се према 

Црногроцима односе не само са највећим уважавањем и 

поштовањем, него умеју од њих због нечега и да зазиру.  

 

Виђали смо се почесто, али ја му нисам ниједном споменуо 

провокације Албанаца, сматрајући да би тиме могао непотребно да 

пореметим наше искрене пријатељске односе. 

 

 

6. децембар 1965. године. Посао код господина Братве. 
 

Мој посао је најчешће монотон, ипак повремено има занимљивих 

догађаја. Приђе ми шофер М.., показујући  руком  на камион пун 

одела, треба ова одела да одвеземо у неки војно-жандармеријски 

полигон за обуку Конгоанаца, на потпуно другом крају Брисела, 

тамо код Атомијума.  

 

Изненадио ме је овај човек, колико се он, као шофер,  разуме  у 

политику. Објаснио ми је рат у Конгу. Генерал Мобуту извео је 

државни удар и свргнуо Чомбеа: ''Туњавог Чомбеа је наследио 

Лумумба, видра од човека''.  Застаде док нагло заврће волан за 90 

степени у другу улицу, и ухвати се слободном левом руком за око:  

''Mon oeil!'' ( Када Белгијанац каже „моје око“ то значи „да брзо и 

мудро види и препозна“, напомена аутора). 

 

Белгијанци изузетно цене довитљиве и енергичне људе. 

 

Сетих се демонстрација у Београду поводом погибије Лумумбе, али 

му ништа не рекох.  

 

Он додаде да Мобуту ужива пуно поверење Администрације у 

Бриселу.  
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Уђосмо у комплекс зграда кампуса. То је истинска тврђава, као да 

има високе зидове. Унутра војници, жандарми, све сами црнци. 

Усред комплекса зграда је велики простор, огромна пољана. На 

коњима седе конгоански жандарми обучени у жуте белгијске 

униформе, и егзерцирају, вежбају. Као да су Конго и Белгија једна 

иста држава? 

 

То са овима из Црне Африке  уме да буде врло занимљиво.  

 

Срео сам неколико најцрњих црнаца чија су лица као  најмудријих 

професора Слободног Универзитета Брисела.  

 

Једанпут у полупразном трамвају банух пред седишта препуна 

девојака црнкиња. Све до једне су биле невероватно лепе, али није у 

томе ствар, оне имају тако нителигентне црте лица,  префињене и 

одмерене покрете, тако су учтиве, скромне, неупадљиве, говоре 

француски као професорке „Alliance francaise“, праве су даме. Да ли 

су оне јањичари, надарена мала деца отета из неких урођеничких 

колибица  сламнатих кровова,  доведена у Белгију, и дата у 

интернате, школе, на студије? Или добротворним и хуманим 

часним сестрама на католичко васпитање? 

 

Док сам уносио офингере са оделима у камион, у ходнику ми приђе 

господин Братва, ухвати ме пријатељски за руку, хоће нешто важно 

да ми саопшти? Нестрпљив, сазнао сам брзо о чему се ради: наиме, 

његов пашеног, извесни господин Andre Wider, је директор извоза у 

бриселској текстилној фирми „Балден“, која тргује са београдском 

фирмом ''Фрањо Клуз'', па ме моли да му дајем часове српског 

језика.  

 

Прихватио сам са учтивим и одмереним задовољством: ''Ви ми 

само наговестите када и где господин Видер  жели да се нађемо''.   

 

 

8. децембар 1965. године. Дајем часове српског језика 

господину Андре Видеру, пашеногу господина Братве. 

 
После неколико дана господин Братва ми саопшти да ће ме његов 

пашеног, господин Видер, чекати после радног времена у оближњој 

кафаници GLACIER ( ''Ледењак'', напомена аутора). 
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Колико је господин Братва плав, скоро спортски тип, толико је 

господин Видер пак прилично црномањаст, сувоњав и средњег 

раста, породични човек  са интелигентним цртама лица. Одмах сам 

осетио да је према мени искрено пријатељски настројен. Рекох му 

да је мој брат асистент на Слободном Универзитету, и схватих да 

сам се мало излетео, јер сам се сетио да они то знају, пошто ме је 

Бора и довео до њих. Он се на то дискретно и задовољн насмеши. И 

ово је била прилика да установим колико Бору овде цене  и 

уважавају.  

 

Господин Видер је одмах прешао на ствар и циљ састанка: ''Учите  

француски, обећавам вам за шест месеци да ћете добити посао  у 

струци''.  

 

Ја сам био сретан да будем у друштву са тако мудрим и 

добронамерним човеком, али сам оцењивао да је шест месеци врло 

дуг период? Иако сам  млад, свега двадесет девет  година, чини ми 

се да моје драгоцено  време брзо истиче, а да ја таворим, ништа не 

постижем, нисам у стању да моје у Београду помажем. Шта бих ја 

могао да радим у  фирми господина Братве, а посао у спољној 

трговини ме не привлачи, да будем трговац ми некако није у складу 

са представом коју имам о себи. Размишљам о усавршавању, о 

постдипломским студијама из маркетинга, или докторату. Мене 

привлачи пре свега каријера у науци. Или неки значајан пословни 

подухват. 

 

Али му то нисам никада рекао. Ћутао сам и размишљао. Ову 

његову понуду сам схватио као гест његовог великог поверења у 

мене, и зарекао сам се сам себи, да ћу све учинити да његово 

поверење оправдам. 

 

Обавестио сам радостан и са надом родитеље и брата о понуди 

господина Видера, они су били врло задовољни, а пошто је господин 

Видер, близак сродник патрона, посаветовали су ме да уложим 

велики  труд  на радном месту, да будем промишљен, да бих стекао 

поверење послодавца.  

 

И ја сам био задовољан, али ипак, када добро промислим, долазим 

до закључка да ја немам прави мотив да се свим срцем унесем у 

радне задатке у садашњој фирми.  
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Просто се тргнем, господин Видер је диван човек, он и господин 

Братва су утицајни пословни људи, желе да ме подрже јер у мени 

виде перспективног младог човека. Зар Волтер није рекао: 

„Пријатељство великог човека је исто што и доброчинство богова.“  

 

Као да ми провиђење шаље господина Видера? 

 

Шта је мени, зашто нисам сретан и одушевљен?  

 

Уместо промисли, као да ме нешто заледило и зауставило? Моје 

одвагане мисли копне, као да их гута некаква опака црна рупа. 

Престрашен сам мојом непромишљеношћу, не удубљујем се, 

површно процењујем.  

 

Како би било мудро да могу са господном Видером да о свему 

отворено поразговарам?  

 

Али до овога разговора никад није дошло. 

 

Препознајем да сам постао врло сумњичав, нарочито после 

служења војне обавезе у Краљеву, и после лоших искустава у 

предузећу “Семе”,  а и раније. Шта год да ми се деси, запитам се да 

то није нечија ујдурма или зла намера, постајем неповерљив, све 

узимам  са резервом, анализирам.  

 

Знам из Београда да они који су дуже време били жртве злих 

поступака, почињу да генерализују, свугде виде заверу. „Кога су 

змије уједале он се и гуштера плаши“, каже народна мудост.  

 

Тачно. Али ваљда поред злих људи постоје и они добри?  

 

Да ли ја претерујем, да нисам постао помало параноичан?  

 

Тако се понекад у мени појави облачић, немам ја времена да чекам 

шест месеци? Онда ме неки други глас саветује да размислим добро, 

јер су ти људи добронамерни, да се мало стрпим док не научим 

течно језик, и док ме они боље не упознају.  

  

После неколико разговорa у кафеу ''Glacier'', господин Видер  ме је 

позвао у његов породични дом, каже да тамо живи са супругом и 

двоје мале деце. Док смо колима пролазили поред ресторана 

„Сарајево“, он спомену Бору Благојевића, показујући руком ка 
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ресторану и рече ми да се тамо окупља политичка емиграција, и 

изричито ми нагласи да тамо никако не идем, да се не дружим са 

политичким емигрантима, да сам ја интелектуалац, и да тамо није 

мени место. Насмеја се, као да ми исприча духовиту анегдоту: 

''Тито има  супермаркет у Трсту''. 

 

Чувши то, ја сам прећутао моја неуобичајена искуства са Бором 

Благојевићем, али сам се дефинитивно зарекао да ћу услишити  

савете господина Видера, да ћу у будућности избегавати Бору 

Благојевића.  

 

Усташе су у очима Срба монструми, злочинци, а четници у очима 

Муслимана и Хрвата су такође виђени као окорели злочинци. Знам 

да су усташе убиле тридесетак сродника моје мајке, али ја то видим 

на другачији начин  од осталих. Нису кривци Муслимани, није 

крив народ, него усташе. А у породици моје мајке је било и 

партизана, и један четнички војвода - Јездимир Дангић ( Том 1.). 

 

Стан господина Видера се налази на узвишеној локацији Брисела 

коју зову „Висина 100“  ( мисли се на надморску висину од 100 

метара, напомена аутора). Тамо је чистији ваздух, рече ми он.  

Зграда у којој се налази његов стан је вишеспратница новијег 

датума изградње, стабилна и ваљано саграђена, има неколико 

спратова свеже сиво  обојених зидова, чисто и лепо одржавана. Али 

то није зграда као оне на Новом Београду. Ова зграда има неколико 

спратова, али за разлику од типских, једноличних, новобеоградских 

вишеспратница спаваоница, ова зграда има своју душу, и нижа је. 

 

Успесмо се уз степенице на први спрат. Његова супруга је другачија 

од њене сестре госпође Братва, сличне су телесне грађе, али она има 

мало тамнију косу. Љубазна је, учтива и врло достојанствена и 

строгог израза лица. Посматрајући је питао сам се колико  њено 

лице зрачи интелигенцијом? Да није универзитетски професор ?  

 

Пред нама се појавише њихова два симпатична мала синчића, један 

се зове Тиери, а други Шарли, родитељи ми предложише да са њима 

одиграм партију стоног  фудбала.  

 

Господин Видер ме након тога позва у кухињу да нешто 

презалогајимо, затим се упутисмо у пространу собу да учимо српски 

језик.  
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Био сам у међувремену у становима још неких Белгијанаца, мислим 

и на Валонце и на Фламанце, то су обично једноставно уређени 

простори. Стан господина Видера је другачији, више као код нас, са  

лепим избором и распоредом класичног намештаја.  

 

Ово сам запазио и код господина Братве. 

 

За све време нашег сусрета из суседне просторије се чула тиха 

мелодија Чајковског ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО, вероватно се окретала 

плоча на грамофону.  

 

Када год чујем ову дубоко осећајну мелодију Чајковског, ја се 

тргнем.  Јер некаквим чудним играма случајности она ме свугде 

прати, још од мога детињства,  као што се види читајући ову моју 

књигу исповести ( Томови 1. и 2. ), удари изненадно у моје уши иза 

неког ћошка, на некој пољани, са неког транзистора, или би се пред 

мојим очима појављивали плакати са  улаза у позоришта.  

 

 

12. децембар 1965. године. Нова провокација Албанца чудака 

који трза раменом. 

 
Расположен  и са новом надом изађох из стана породице Видер, 

господин Видер се понуди да ме одбаци колима до мог стана, али се 

ја учтиво захвалих: ''Ићи ћу аутобусом да бих могао да мало боље  

упознам Брисел''. Спазих задовољан смешак на лицу господина 

Видера, проценио је да сам скроман и увиђаван. 

 

Испред зграде пуца поглед на Брисел у ноћи. У благој удолини 

светлуца безброј малих свећица, посматрам Брисел у тамној ноћи, у 

коме сјакти безброј малих свитаца. Као да нисам у равној Белгији? 

Као да сам на неком нашем брду? Нестадох из Белгије. Као да се 

пробудих. Сањарим, нисам у Србији, ипак сам у Белгији! 

 

Брисел је велики град, центар света, пун обећања, али и изазова, 

потребна је велика мудрост да се пронађе прави пут.   

 

Крећем замишљен ка оближњој аутобуској станици. Поред мене се 

нагло зауставише кола, која су однекле дојурила као наручен такси, 

зашкрипаше кочнице старог  аутомобила, благо се отворише врата.  
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Поскочих од изненадног шока. Према мени се из возила истури 

унезверено лице чудака што трза раменом када год ме види. Поред 

њега су у колима била још тројица  младића дрских погледа пуних 

мржње уперених према мени. Сећам их се од раније. 

 

Овај старији што трза раменом је зурио у мене као демон 

узвикујући на мешавини албанског и српског језика: ''Нема шок 

Лабудово језеро, муда од лабуда''.  

 

Хтели су још да ми нешто добаце, али наиђоше две жене, па они 

брже-боље дадоше гас. Док су одлазили, сва тројица су се кроз нагло 

отворене прозорчиће церили и сипали отровне претње добацујући 

кроз нос:'' Скија, ћивша ноне!'' 

 

Шта је сад ово? Као да неко на мене просу кофу ледене отровне 

воде. Очигледно ме прате? Како? Вероватно колима, или неко од 

њих улази за мном  у трамваје и аутобусе?  Како су знали када ћу 

изаћи из зграде у коју сам ушао? Стајали су иза ћошка и чекали? 

Посебно ме збуњује помињање мелодије из Лабудовог језера? 

Слушао сам ову мелодију у стану господина Видера вечерас, а сада 

је овај чудак спомену? Да ми нису ставили прислушкивач у одећу?  

 

Ово више не могу бити било какве коинциденције. Нити ја 

умишљам да мене они прате. То је очигледно.  

 

Шта чинити? Ово питање притиснут свакојаким тегобама себи 

постављам већ поодавно? 

 

Црне мисли нагрнуше као мутне јесење кише, мој урођени 

оптимизам као да се повлачи. Ја се тргох: не дам се! Одбацих у 

трену црне мисли, и опет осетих светле хоризонте будућности 

обасјане сунцем и као да полетих у бескрајно плаво небо. 

 

Борићу се! Победићу! Опет завладаше оптимизам и нада. Нипошто 

се са њима не упуштати у расправе, држати их на дистанци, 

избегавати их.  

 

Али зашто ми то чине? Како то нису никада чинили Бори? Да није 

ово дискретна порука да напустим Белгију? Зашто? Од кога?  

 

И где да идем? 
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Колико су господин Братва и његов пашеног Видер према мени 

љубазни, а белгијска администрација коректна, дали су ми дозволу 

боравка и све папире, утолико ми је сада после овога све чудније, да 

се овде могу дешавати овакви испади ове групе  асоцијалних 

момака?  

 

После овога догађаја поче да ме обузима опсесивна зебња. 

Повремено ме спопада језа.  

 

Личим себи на Американца из филма који сам гледао у Београду:  

он је лојалан грађанин, посвећен послу и породици, због нечега се 

на њега устремила америчка мафија. Он је у безизлазној ситуацији, 

не може се никоме жалити, нити од било кога добити заштиту.  Бео 

је као зид, умртвљене очи без сјаја се заледиле, повлачи се у себе, 

дрхти пред најмањим шумом, пред  звоном звонцета на вратима, 

пред човеком који га погледа на улици, живи у свакодневном 

неизмерном страху за себе и за своју породицу. 

 

 

15. децембар 1965. године. Сродници породице Братва. 

 
Још није било захладнило. Дани нису топли, нити баш тако хладни, 

већ некако благи.  Ипак су зиме у Белгији блаже. Али и овде умеју 

да загуде мећава и мраз, па да настане права ледена зима. Као код 

нас.  

 

Уживам у атељеу за време рада слушајући на радију најновије 

мелодије. Све до једне ми се свиђају, као да их је неко изабирао по 

мојој жељи. 

 

„Dona, дona, dona, dona, Dona, dona, dona, don...“ све чешће одјекује 

са малог разгласа који забавља запослене у фирми „Роган коут“. 

 

To је она песма што је певушила Дана ( Том 2.), када ме је посетила 

1964. године док сам био у ЈНА у Рибници у Краљеву, тамо преко 

моста на Западној Морави.  

 

Трудим се да разазнам речи песама: 

 

„On a wagon bound and helpless Lies a calf, who is doomed to die. High 

above him flies a swallow Soaring gaily through the sky.“ 
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Изађох у суседну просторију, опет се зачу врло носталгичан и 

осећајан запев: 

 

„Dona, dona, dona, dona, Dona, dona, dona, do“. 

 

Занет дирљивом мелодијом видех како низ степенице из стана 

породице Братва полако силази старији господин са нешто млађом 

госпођом, претпоставио сам да је то била његова супруга, изгледа да 

нека жена прошапута да су они  родитељи госпође Братве, или 

стриц и стрина, тако нешто, дошли су из Швајцарске где живе. 

 

Мушкарац је већ постарији човек, али прав и  чврст као здраво 

дрво, његова очувана тамносмеђа коса је прошарана понеком 

сребреном влати, виталан је као млад човек, витког тела, хода 

гипко, најупечатљивије код њега је да он одише личном 

хармонијом и оптимизмом, не могу да се надивим племенитим и 

интелигентним цртама његовог лица. Али оно што је још 

упечатљивије је, да је он упркос одмаклих година, очигледно 

потпуно задовољан и сретан човек.  

 

Посматрајући га како пролази кроз одаје, како се лежерно шета 

улицом, осећао сам нејасну снажну симпатију, нисам могао да 

одвојим поглед од њега. Како је он био леп човек када је био млад?  

 

Схватих да ова подсвесна симпатија долази и отуда, што ме он 

својим отреситим изразом лица и самоувереним наступом, тако 

подсећа на Василија Поповића, ( Томови 1. и 2.), оца моје мајке, 

трговца из Братунца.  

 

Овај господин тако познаје људе, такорећи у трену је запазио моје 

радознале погледе, и узвратио би ми понекада врло дискретним 

благонаклоним сјајем у очима. Његова супруга нешто млађа, 

витална смеђа жена продорног погледа, као и сви други сродници 

породице Братва, је мудра и отресита, поврх свега достојанствена.  

 

Она би повремено улазила у радионицу где смо растезали и секли 

платна, узимала би поједине делове одеће, растезала рукама и 

проверавала квалитет. 

 

У прилици сам да упознајем Јевреје. Они су успели да сретно 

сједине све најбоље особине модерних европских народа, али да у 

исто време сачувају нетакнуте изворне особине, њихову библијску  
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традицију од прастарих времена, дубоко усађену хиљадама година у 

дух Јевреја, као што су: слога, образовање, знање,  дисциплина, 

штедљивост, вредноћа, испомоћ.  

 

Ове особине су их довеле до светског трона просперитета и бољитка 

у свим сферама. Увидео сам за ово време у Белгији да Јевреји у исто 

време, свесно и методично конзервирају њихов арахичан библијски 

менталитет и да поштују традицију. Библијска мудрост је тако 

присутна међу њима.  

 

Откривам још једну компоненту слагалице. Тај архаични атавизам 

не само да их уједињује, они то свесно користе да им то да 

екстатичну инспирацију, неку невиђену унутрашњу енергију да 

удружени као један истрају и  успеју. 

 

Где би нама Југословенима био крај када би и ми били такви? 

 

Док овако размишљам о Јеврејима у радионици господина Братве, 

за то време са радија се чуо глас Шарла Азнавура, који би 

понављао носталгични екстатични рефрен:''La Boheme, La 

Boheme''. 

 

Тако су сретна породица. Не само ови њихови старији сродници, 

него и господин Братва, и његова супруга, који имају златног 

плавокосог синчића, успешан бизнис, лепо живе, сретни су и 

задовољни, њихова кућа одише слогом и љубављу.  

 

То сам запазио и код господина Видера. Када бих се којом приликом 

нашао на спрату изнад радионице, где се налазе две канцеларијице 

у којима су службеници, виђао сам неколико средовечних 

мушкараца, временом сам видео и њихове супруге и децу.  

 

То су све биле сретне и сложне породице. 

 

Баш као што је и моја породица у Београду. 

 

16. децембар 1965. годин. Нестрпљивост да добијем посао у 

струци. 

 
Период од шест месеци ми ипак изгледа и даље бескрајно дуг, и 

неизвестан, не могу никако да заборавим на америчке фирме, 
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сматрам да бих тамо могао да се потпуно искажем у својој струци, 

да путујем по свету,  да имам велику плату.  

 

Признајем сам себи скоро зачуђен, по који пут се запитам, па ја у 

садашњој фирми ипак радим са пола снаге, без жара, без јачег 

мотива  и амбиција.  

 

Знам одлично да је господин Братва врло интелигентан и да  ме 

опсервира, знам да је схватио да код мене нема стварног жара и 

посвећивања послу. Он је се вероватно питао шта се дешава са 

мном? 

 

Као што је читаоц могао прочитати у претходним поглављима, 

дружио сам се понекад са студентом по имену Мишел. Са Мишелом 

је повремено био загонетни студент из Македоније, по народности 

Албанац, знао је добро српски. Њих двојица су били такорећи 

нераздвојни. 

 

Мишелу је добро познато још од првих дана нашег познанства, да 

сам ја нестрпљив да што пре нађем прави посао, коме ћу се 

посветити свим срцем.  

 

Док сам стајао у ходнику Универзитета, хрупише њих двојица 

право пред мене, држећи театрално у рукама новине  „Le Soire“, 

смешкали су се задовољно и тајанствено, док испред мене 

нестрпљиво листају велике странице ових новина. Дођоше до 

странице где су штампани огласи, нађоше страницу коју су тако 

страсно тражили, отворише је широм. Пред моје очи ставише 

велики оглас америчке фирме TEXACO на енглеском: траже 

економисту.  

 

Узех новине. Када сам стигао кући, нестрпљив написах руком 

кандидатуру, јер немам писаћу машину, ставих је у коверат, и 

право на пошту. Пошаљем препоручено. Претходно сам за себе, 

преписао цело писмо.  

Трептао сам од узбуђења када ми је госпођа Паломбо после свега  

неколико дана уручивала писмо, видим на коверту велики наслов 

TEXACO , силно се обрадовах, чим овако брзо одговарају значи да 

су заинтересовани за моју кандидатуру.  

 

Нестрпљив, не могу да сачекам да се попнем у своју собу. Застанем 

на степеницама и дрхтавим рукама отворим коверат, читам брзо, 
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скоро да од радости занемим јер су заинтересовани, и позивају ме на 

разговор.  

 

Помало се забринух јер су ме позвали баш у време када сам на свом 

радном месту. Било ми је врло непријатно да замолим господина 

Братву да ме пусти раније, али нисам имао избор, то сам 

образложио изненадном обавезом према брату.  

 

Он ми дозволи без речи, али ме је док смо кратко разговарали 

посматрао сво време помало испитивачки.  

 

Америчка фирма „“Тексако”“ се налази у улици Shausseе de la 

Hulpe, подаље од Слободног Универзитета Брисела, тамо негде 

близу Хиподрома. На степеницама у згради фирме затекох крупног 

црнца у подофицирској  униформи, устаде људина као од брега 

одваљена, испрси се важно преда мном. Има у њему нешто 

самоуверено, скоро арогантно. Па то је Америка, најмоћнија 

држава на свету, они на сваком месту желе да ставе свима до знања 

своју моћ, или премоћ. То су Американци, они су такви!  

 

Показах му писмо, он ме услужно поведе од канцеларије до 

канцеларије. Као да ме је водио кроз галерију, од излога до излога. 

Испред једне канцеларије на чијим вратима стоји натпис ''Оделење 

за Источну Европу'', из канцеларије се наједном појави црномањаст 

мршав човек лукавог и тајанственог лица који ме је посматрао 

љубопитљиво. Пред другом канцеларијом сретох истинског 

лепотана, као Рок Хадсон, прође поред мене као поред „турског 

гробља“. 

 

Најзад ме црна људина уведе у повећу канцеларију. Према мени се 

упути сав радостан и насмејан повиши средовечан кошчат 

мушкарац, изразито риђ, личи на официра америчких маринаца. 

Док је са мном разговарао сво време се смејао гласно, био је према 

мени врло пријатељски настројен, зато ми је био веома драг, као да 

га однекле одавно познајем. Опет закључујем да су Белгијанци и  

Американци другачији, како би рекли психолози: Белгијанци су 

интравертни, са израженијим интелектуалним преокупацијама, а 

Американци екстравертни,  отворени ка другима, директни , иду 

одмах на ствар, продорни су и самоуверени. Помало ме подсећају на 

каубоје. Према мени су у досадашњим сусретима  увек били 

насмејани и коректно се односили, охрабривали ме. Били су ми због 
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тога симпатични и драги, некако сличнији нама Југословенима, у 

односу на Белгијанце.  

 

Белгијанци су занимљив спој, тако ми се барем чини, али признајем 

сам себи да сам кратко у Белгији и да је рано да о њима олако 

закључујем, они су интелектуално наглашени, склони 

интелектуалним калкулацијама,  помало повучени у себе и свој 

свет, али су у исто време врло предузимљиви и енергични, као и 

Американци, све запажају и брзо реагују. Био сам развесељен 

препознајући у Белгијанцима да умеју понекад бити врло отворени, 

на неким свечаностима сам их видео како заједно певају из срца, 

како се спонтано веселе, отворе се пред другима, изађу из себе.  

 

Тако су слични нама Југословенима, помишљао бих тада. 

 

Риђокоси, енергични и насмејани Американац ми приђе и ухвати 

ме за мишицу,  стеже ми руку, поведе ме у суседну просторију. Пред 

мене иступи висока и витка млада жена, прво што запазих је да је 

врло интелигентна, а онда,  да је привлачна. И она се смеје радосно 

и срдачно, посматрајући ме пријатељски. Очигледно Американка, 

каже да треба да обави са мном тест интелигенције и знања 

енглеског језика.  

 

Док сам очекивао да ми да тестове, она ми у пролазу приђе 

насмејана:''Ви сте очигледно фамилијаризовани са америчким 

менталитетом, јесте ли имали пријатеље Американце?'' Рекох јој за 

моје сусрете са младима лети на Јадранском мору.  

 

Тестирање је трајало дуго, узе испуњене упитнике рече ми да 

причекам, после једно пола сата ме њих двоје позваше у 

канцеларију, кажу ми насмејани, гледају ме са симпатијама,  да ћу 

бити обавештен.   

 

Добих сав сретан писмо да сам примљен. На моје задовољство 

разговор су заказали за суботу, тада не радим код господина Братве.  

 

Радостан сам, али врло опрезан: Прво скочи, па кажи хоп! 

 

Када уђох риђи Американац што личи на официра америчких 

маринаца, устаде опет сав насмејан и благонаклон. Одмах ми рече 

кратко: ''Нудимо вам посао у Норвешкој, са алтернативом   да 

одете претходно у САД на усавршавање и учење језика. Резултати 
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вашег теста  интелигенццје су на нивоу руководећих позиција у 

фирми, али ваш енглески није довољан. Уколико не прихватите 

нашу понуду одмах, ми то видимо као ваше одбијање наше понуде.  

 

Рекох да размислим. Он ми кратко одговори: ''Седите и 

размислите''.  

 

Норвешка је друга земља, други језик, Скандинавија? Шта ако 

одем тамо, а не будем задовољан, о Америци не могу ни да 

помислим, Америка је за мене друга планета, врло далеко? Опет 

исти риђи Американац се смешка пријатељски.Волим сигурне 

ствари, не волим никакве ризике. Све му ово објасних.  

 

Он устаде:''Ако се предомислите, ви сте добродошли''. 

  

После овог разговора у фирми „“Тексако”“ није ми било тешко да 

препознам некакве благе облачиће на лицима брачног пара Братва 

и господна Видера, али су наши односи били и даље савршени и 

непомућени као од почетка. Они су нагађали, тако ми се чини, да ја 

тражим погоднији посао.  

 

Али им није можда било јасно, зашто мене није у довољној мери 

привлачила примамљива понуда господина Видера?  

 

Мени много више одговара америчка фирма, тако ја размишљам, а 

ја то не могу да кажем господину Видеру.  

 

И даље сам му давао часове српског језика, он је био благонаклон 

као што је био од почека, и није одустајао од обећања.  

 

Ја се нисам никада изјашњавао о његовим обећањима у вези моје 

професије,  али сам му учтивим климањем главе стављао до знања 

да га изузетно уважавам. 

 

 

17. децембар 1965. године. Н......,  запослени у фирми. 

 

Супруга Н.. je десетак година млађа од њега, можда је моја 

вршњакиња, она је повисока светло смеђа жена. Према њој сам се 

од почетка односио са поштовањем и изузетном учтивошћу.  
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Све људе поштујем и уважавам, за мене је одувек било свето 

правило да поштујем и да будем врло учтив и дистантан са удатим 

или заузетим женама.  

 

Брак је за мене светиња, верност и лојалност су најлепше особине 

које може поседовати жена, али и мушкарац. Знам појединце који 

су рушили туђе бракове и кварили искрене љубавне везе. Такви су 

на пример Рата и његово друштво у Београду, у којима нисам видео 

људе, него звери.  

 

Мени се повремено учини да се у очима Н.. појави нека хладна 

нијанса. Мени је изгледало да је то понекад постајало израженије, 

као да  одједном постаје нељубазан.  

 

Да ли то Н.. у мени види ривала на радном месту, или је можда 

завидљив што ме породица Братва тако подржава, што се дружим 

са блиским сродником патрона? Изгледа ми апсолутно нелогична 

било каква помисао да је на мене љубоморан због супруге, из 

једноставног разлога, што за то нема никаквог основа, према њој 

сам одувек на дистанци и крајње учтив. А и она ни једним својим 

гестом није давала  било каквог повода да би он тако нешто могао 

закључивати?  

 

Помисао да би  он то могао да ради  по директиви господина Братве 

ми је била потпуно неприхватљива, јер је он и даље према мени био 

врло љубазан, а редовно сам се виђао и са господином Видером.  

 

Или је то благ дискретан прекор господина Братве, зато што сам 

напуштао фирму у радно време?  

 

Поступци Н.. су ме нагонили све чешће у размишљање, зашто би он 

то чинио?  

 

Запазио сам нешто као неку двоструку игру, када би били насамо, 

он је према мени бивао хладан, или понекад одбојан. А када би у 

близини били господин Братва или његова супруга, он би одједном 

постајао врло љубазан према мени, чак и услужан.  

 

Вероватно он манифестује своју злу вољу према мени по његовом 

личном нахођењу?  
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Уосталом видећу како ће се даље ствар развијати. Умем и ја да 

покажем зубе! 

 

Рекох му једном, са жељом да му објасним, да тако покушам да 

одагнам његове страхове у односу на мене и моје професионалне 

амбиције:'' Знате, ја сам економиста, ово није радно место за моје 

квалификације, ја немам намеру да у овој радионици правим 

каријеру''. 

 

У Н... ипак препознајем неке дивне особине, усхићује ме његова 

лојалност према своме патрону, ова фирма је његов други дом. Он 

је тако енергичан, савесно врло мотивисано ради, свугде је 

присутан,  свему даје тон,  дисциплинован је и вредан, добар је 

организатор, све зна-од струје, преко водоинсталација, механике и 

електроапарата. 

 

Белгијанци су врло вредни, рационални, склони су да брзо усвајају 

иновације и да се благовремено прилагођавају на брзо наилазеће 

сложене промене. То сам почео да увиђам од како сам овде.  

 

Али гледајући средњевековне палате на Гранд плацу, замкове, 

катедрале, ипак долазим до сазнања да они поштују традицију. 

Дакле они су модеран европски народ, али су у исто време 

традиционалисти и конформисти. Стичем утисак да западна 

Европа сретно сједињује традицију и модерно време. 

 

Они прихватају оне који су приземљени, реалисти.  

 

Такви су и Енглези, и други модерни европски народи, сви они 

чувају традицију и духовни континуитет, тако се чува духовна 

ризница и национални  идентитет. 

 

Читајући белгијску народну пословицу:„Le roi, la loi, et moi“ 

(„Краљ, закон и ја“), могао бих помислити да су Белгијанци 

конзервативни. Не, они су реалистични, желе да живе у земљи реда, 

рада и закона, где се зна ко је газда. 

 

Такви су и Срби. Али живе у друштвеном поретку који је тако 

другачији од овога. 

 



98 

 

Међутим, једног кишног и тмурног поподнева сам схватио да је 

Н...ипак изгледа због нечега љут на мене, када ми је изненадно и 

строго рекао,  када смо били сами:'' Tu va attrapeр les allumettes!''  

(„Наљутићу се!“ )  

 

Схватио сам тога трена да за мене настају проблеми у овој фирми. 

 

Почео сам да упорно да нагађам због чега би то могло бити?  

 

Добро, нека се наљути, променићу одмах посао.  

 

А како да то објасним господину Братви и његовом пашеногу 

господину Видеру?  

 

Упркос оваквих асоцијалних поступака Н... ја сам према њему 

осећао и даље ону првобитну симпатију. Био сам тужан због Н..., он 

ми је упркос његових појединих одбојних поступака, ипак 

повремено био тако драг, уме бити повремено једноставан и 

простосрдачан, као што су наши људи. Ти његови ситни  поступци, 

искрице доброте у његовом срцу, су ми га чинили тако  драгим, 

сетих се тада речи мудрог Буде: ''Више вреди шака доброте, него 

врећа мудрости''.  

 

Покушавао сам да му се приближим, да му ставим на неки начин до  

знања да је у заблуди са мном. Али сам запажао тмурне титраје на 

његовом лицу када год би ме на страну позивао поверљиво 

господин Братва. И нарочито када би ме Н...одлазећи кући са 

супругом, видео у пролазу да седим у оближњем кафеу са 

господином Видером? Или када би ме господин Видер чекао колима 

испред фирме да одемо код њега кући.  

 

Да ли је могуће да је он љубоморан, завидљив? Или је нешто друго 

посреди? Шта би могло бити то друго?  

 

Приликом  одлазака на спрат да примим плату од госпође Братве, 

или неким другим поводима или радним задацима, имао сам 

прилике да сретнем и видим службенике ове мале фирме. Ту је био 

и један средовечни господин књиговођа, проћелав, бледуњав, 

тамносмеђ човек, који ради сваки дан, удубио се у операције, он је 

прави отац породице. У радионицу у приземљу би повремено 

силазила његова супруга, црномањаста средовечна жена, витка, али 

још увек веома привлачна.  
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Виђао сам са растојања њихове сроднике и пријатеље који  су 

долазили да се друже са њима. Понекад су долазила и њихова деца.  

 

Опет закључујем као толико пута раније: сретне породице, сретни и 

сложни људи, који једни друге уважавају и испомажу.  

 

Брачни пар Братва има дивног плавокосог сина од  седам-осам 

година, виталан дечко, кипти од елана, самоуверен, обучен у белу 

беспрекорну кошуљу, једном сам га видео и са лептир машном. 

Овај дечак иако још дете, је имао зрелост и наступ одрасле особе, 

што му нимало није умањивало његову детињу привлачност.  

 

Запазио сам да изузетно цене породицу, брак,  сродство, дом,  да су 

им то вредности изнад свих других.  

 

Тај осећај сам такође имао сво време док сам био у дому господина 

Видера, он његова супруга и њихово двоје деце, су били јединствена 

и сретна заједница. 

 

Ово сазнање ме је испуњавало спокојством и поверењем у њих, јер 

је управо таква и моја породица. 

 

Била је једном приликом мала свечаност у дому породице Братва 

на спрату у једној великој просторији. Намештај, столови, посуђе, 

све ме је подсећало на родни крај. Има нешто у распореду 

намештаја унутар овога стана као и код нас. Госпођа Братва је на 

моје пријатно изненађење послужила шљивовицу, чашица 

замириса на Србију, изведе ми у видокруг завичај, наше људе, 

славу, вашаре, мобу, жетву.  

 

Слично је било и код господина Видера.  

 

 

18. децембар 1965. године. Пера Урошевић у Бриселу. 
 

Добих писмо од Пере Урошевића ( Том 2.), брата Љиље, треће 

супруге чика Васе Крсмановића. Добио моју адресу од мојих 

родитеља. Долази у Брисел, каже да је овде нашао  запослење у 

фабричици дечијих играчака. Власници су Југословени, браћа 

Црногорци, који су дошли  сукоб са властима у Београду, избегли  у 

Белгију где су  добили политички азил .  
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Моли ме да му нађем стан, долази са још једним Београђанином 

који је његов добар пријатељ.  

 

Погледах у плану улица Брисела, адреса те фабричице није много 

даље од мога стана, тамо мало доле ка Gare du Midi-Јужној станици.  

 

Упитах госпођу Паломбо да ли у њеној кући има места за Перу и 

његовог пријатеља Ацу, она се сложи без речи, каже има једна соба 

са два кревета у згради у суседној улици  rue Faider br.12.  

 

Ускоро дођоше Пера и Аца. Пере се сећам из Београда. Приликом 

случајног сусрета у улици Маршала Тита, био је у друштву са чика 

Васом, његовом супругом Љиљом, професором француског језика 

са којом се разведени чика Васо недавно оженио, и са ћерком чика 

Васе, Миром ( Томови 1. и 2.), студенткињом архитектуре. Сетих се 

да ми је Мира тада сва насмејана казала весело да познаје 

колегиницу са факултета Пакизу.( Том 2.)  

 

Пера је повисок, светло смеђ, покрупнији човек, али је бледуњав, и 

има изражене модре подочњаке. Врло је енергичан, предузимљив, 

видра од човека. 

 

Аца је млађи, он је повисок, кротак као јагње, црномањаст 

техничар, чим се са њим поразговара, открива се његов жив дух. Он 

разви предамном на столу некакав документ, нацрт његовог изума 

којим се из даљине могу отварати врата од гараже. За овај његов 

изум су заинтересовани поједини потенцијални финансијери 

Белгијанци, рече ми.   

 

Пера ми је често причао о своме газди. Каже да је овај витални 

Црногорац, иако постарији човек, још увек привлачан и мужеван. 

Пера се смеје док ми казује како се у његовог газду загледала 

Белгијанака: ''Не може Црногорац без планине и брда, дала му 

старка паре да отвори нову фабрику на Арденима''. 

  

Пера је острашћени и загрижени противник београдског режима, то 

ми је познато још из Београда. Постало ми је јасно зашто је такав, 

када ми је испричао све шта се дешавало са њим и његовом 

породицом, сви су били жртвовани на олтар политичке мржње. 

Колико схватам он је за време рата био четник, када ми то рече ја се 

штрецнух. Знам шта значи у црвеној Југославији бити четник, шта 
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је све мој отац претрпео због наводне сарадње са четницима, а што 

није никако тачно, а Пера каже да је био у четницима од 1941. до 

1945. године.  

 

Гледао сам га радознало и узнемирено, скоро не верујући својим 

ушима и очима, када ми је саопштио да је после рата био оптужен 

од комунистичких власти да је био члан тајне антикомунистичке 

организације „Националног спаса“, због чега је био осуђен 1948. 

године на вишегодишњу робију, коју је издржао у крајње тешким 

условима.  

 

''Значи осуђен си 1948. године, када су били осуђени 

информбировци. Је ли тачно што се прича, да су тада били осуђени 

многи као лажни информбировци, једноставно, „велика метла“ је 

искористила Резолуцију Информбироа, да почисти све оне који су 

јој били сметња'', питам га за оно што сам слушао у Београду?  

 

''Било је и тога. Самном у Митровици су били и неки који су 

тврдили да нису информбировци, него да су их послали на робију 

јер су се жалили на отимачину имовине, а овамо их били 

прогласили за информбировце.'' 

 

''Идем сада у Byblos, дискотеку ту близу код Porte de Namur'', 

окренух се ка њима двојици као да их позивам. Њима дискотеке не 

падају на памет, престари су.  

 

''Идемо са тобом да те испратимо'' , окрете ми се Пера.  Пера се 

смеје успут:'' Ј..би Белгијанке, само их растурај!''  

 

Онда запевуши страсно кроз нос: 

 

„Чук, чук, Чукарица 

Чукнем ти га нани 

Кад косовским  божурима 

Суде партизани.“ 

 

Из песме је избијала немоћна коб, осећао сам још једном колики је 

мрачни понор та комунистичка мржња, колико је људи прогутала 

као аждаја, стоји тамо далеко на Балкану као Баба-Рога, трепери 

модрином, налегла на црну земљу и пије крв невиних сужања.  
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Да ли ће Пера тражити политички азил? Чини ми се да неће, јер 

колико ја схватам он машта да сакупи нешто новца, па да се врати 

у Београд и отвори свој лични мали бизнис.  

 

Чуо сам од неких Југовића запослених у истој фирми да је Пера 

видра од човека, да је врло способан. 

 

 

19. децембар 1965. године. Нада дошла у Брисел. 
 

Родитељи ми јавише да моја сестра Нада (Томови 1. и 2.) долази у 

Брисел. Бора јој је изнајмио собу. Нада има само 19 година, висока 

је и витка, плаво-зелених очију, скоро плаве косе, привлачна 

девојка. На тесту интелигенције је била најбоља у разреду. Због 

политичких тешкоћа у београдској гимназији, је спас тражила у 

Загребу, где је положила велику матуру. Она има гимназијско 

знање енглеског језика.  

 

Приликом кратког путовања возом, упознала је симпатичну 

вршњакињу, испоставило се да је њен отац Фламанац, мајор у 

белгијској восјци. Нада је отишла код ње у посету, Бора и ја смо је 

посетили у стану родитеља њене нове другарице. Било је касно 

јутро, њих две су негде ноћу биле на игранци, па су још спавале.  

 

Нада је нашла посао беби-ситерке, чувала децу и помагала у кући 

супрузи, представника  Француске у ЕЕЗ у Бриселу.  

 

На крају се испоставило да се Нади није свидела Белгија, и она се 

вратила за Београд. 

 

 

20. децембар 1965. године. Вода у подруму фирме Братва. 

 
Док у фирми растежемо платна зачу се узвик: ''Вода у подруму!''. 

Исти час у подрум појурише господин Братва и шофер Робер, 

придружих им се и ја. Из дебеле цеви шикља огроман млаз воде, 

прети да потопи магацин са платнима и оделима. Господин Братва 

је био врло забринут, али је ствар спасао шофер Робер, он се 

муњевито баци на под, као голман када се устреми на лопту пред 

мрежом, зграби ручурдама затвараче цеви, узе велика клешта, поче 

да заврће вентиле, снажни млаз воде поче да се смањује, вода  стаде. 
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Децембар 1965. године. Дружење са Португалцeм Ренатом на 

“СУБ-у”. 

 

Одлазећи на Слободни универзитет сам често сретао Рената, 

студента кога сам упознао у фирми господина Братве. Са Ренатом 

који је црномањаст, на Универзитет долази, повисок изразито 

црномањаст, лепушкаст младић,  Ренатов брат.  

 

Колико је Ренато добар друг, и његов брат је душа од човека. 

Дирнут сам њиховом добронамерношћу и искреношћу. Обојица су 

крајње скромни, скоро понизни. А мудри, као пчелице. Али су 

поврх свега честити и морални, моји драги другови са којима могу 

да се опустим и да поразговарам као са искреним пријатељима.  

 

У ресторану док смо обедовали, нама се придружи старији мршав и 

изнурен човек, тако доброћудног и разумног лица, који је њихов 

отац. Устадох и врло учтиво са пуно уважавања се поздравих са 

њим.  

 

Са њиховим оцем сам се зближио још више, него са њима. Када год 

би ме видео, прилазио би радостан, и седели бисмо заједно. Он је 

хемичар  запослен у лабораторији Универзитета.  

 

Велику љубопитљивост је у мени побудила његова тужна исповест 

да је као левичар био прогањан од Салазаровог режима и провео  

неколико година на робији. 

 

''Мучили су ме несаницом'', запрепастих се када сам то чуо, то ме 

јако занима, јер сам и ја био лишаван сна за време служења војног 

рока у Краљеву. Месецима сам био слат на даноноћну стражу. 

 

''Како су Вас мучили несаницом'' ја сам нестрпљив. ''Упере ми 

рефлектор у очи у ћелији, знаш човек иако не спава, или умишља 

да пати од несанице, организам ипак из потаје придрема, колико 

толико одспава, ослободи се отрова нагомиланих у телу, знају то 

добро Салазаровци; а када ти упере рефлектор у очи, не можеш ни 

трепнути, одштете ти сан и мозак заувек''.   

 

Осматрам га дискретно испитивачки, изгледа старији него што 

јесте, сувоњав је и погрбљен, види се да је свашта претрпео.  
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Био сам се зарекао да нећу никоме причати о политичким 

неприликама у земљи.  

 

Али сам ово опредељење почео полако да мењам. Чему су 

допринела узнемиравања чудака који према мени трза раменом, и 

који ме упорно прати.  

 

Шиканирали су ме у земљи, сада трпим и овде. И још да ћутим?  

 

Зато огорчен искористих ову прилику да барем некоме у Бриселу 

испричам о претрпљеним патњама у ЈНА 1963.-1964. године: 

''Мене су такође у војсци мучили несаницом '' почех, он ме загледа 

са неверицом:''То не могу да верујем, Југославија је 

социјалистичка држава. Она се бори против оних који крше људска 

права. Тито је велики човек и хуманиста. Нису они десница као 

Салазар и Франко, ја Тита обожавам''. Скоро да хоће да ме убеди да 

то што кажем није тачно.  

 

Зар је могуће да у свету имају тако лепо мишљење о Титу и 

Југославији? Ко би то могао бити, ко обмањује демократски Запад?  

 

''Јесу ли ти уперавали рефлектор у очи'', он је знатижељан да сазна. 

''Не'', рекох му одмах, ''већ су ме слали неколико месеци на 

даноноћну стражу, пореметили су ми сан, од тада патим од блаже  

несанице, која се понекад погорша. 

 

''То је такође злоупотреба, али је према рефлектору бенигна шала'', 

објасни ми он. 

 

Слободни универзитет има бројне библиотеке, и у Централној 

библиотеци један велики пулт начичкан свежњевима новина из 

целог света. Седнем за један сто, узмем прво „Правду“ на руском, 

па „Известија“, француски „Le monde“, онда листам америчке „New 

York Times“ и „Herald Tribune“. Белгијски „Le Soir“ повремено 

купим, и „La dernierre heurre“.  

 

Тако сазнајем шта се дешава у свету. Индонезија се крваво 

обрачунала са комунистима, убијено их је током ове године око 

пола милиона. Чини ми се да неће да дозволе да се у њиховој земљи 

у дубоком превирању деси нови Вијетнам. 
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Моју пажњу је привукла група студената из Црне Африке који би се 

окупљали у холу, недалеко од улаза у ресторан, где би водили 

бескрајне политичке дискусије. Обично би то били високи и 

стасити момци. Осматрао сам их како један другом отимају реч, 

како бучно и оштро оптужују поједине афричке лидере за издају и  

заверу. Зачудих се да неки од њих отворено заговарају левичарске 

револуционарне идеје. До мене допиру имена њихових локалних 

племенских лидера, овде су претежно студенти из франкофонских 

афричких држава, или државица. Неки од њих скоро да узвикну: 

„Мобуту, Чомбе, Лумумба!“ 

 

Препознајем јасно у жучним расправама називе појединих 

Афричких држава, али је понекад на реду и Латинска  Америка, све 

до Југославије и Совјетског Савеза. Спомену понекад и  Тита, али 

ретко. Из њихових речи се очитава да њега сви изузетно уважавају. 

Они су очигледно на неки начин упућени у политику, потежу 

Шарла Де Гола, не штеде ни белгијског краља Бодуена,  Кина је 

омиљена тема, чујем имена Лиу Чао Шао,  председника владе 

Индије, Лала Бахадри Шастрија.  

 

Да не изоставим, спомињу и Насера, Нехруа, Нкрумаха, цара 

Етиопије Хаиле Селасија, краља Непала, Махендру. 

Прислушкујући их, чух да је Леонид Брежњев, од појединих  цењен 

као подржавалац ослободилачких покрета у Африци. Мета 

њихових повремених критика су и водећи политичари великих 

западних држава: Линдон Џонсон и Харолд Вилсон.  

 

Био сам збуњен њиховим политичким незнањем, јер су  

улепшавали Југославију. Када би они знали какво је стварно стање 

у нашој земљи, не би никад тако нешто говорили? 

 

Нисам хтео да се умешам у разговоре, јер сам се себи зарекао да то 

не чиним, и зато јер бих био једини белац. 

 

Два студента из црне Африке су посебно занимљиви за мене. Питам 

се зашто? Могуће је да је тако јер иако су  Африканци,  ипак су 

мало мање црни од осталих? Али није то главни разлог моје 

наклоности према њима, загледам се у црте њихових лица, у сјај 

њихових очију, привлаче ми пажњу њихови гестови, откривам да у 

њиховом духу има нешто што плени моје симпатије, осећам неку 

сличност. 
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Пришао сам и са њима разговарао, они су Етиопљани. Настало је 

дуго пријатељство. Они су нам слични јер су православци. То што у 

њима побуђује моје подсвесне симпатије је њихов православни дух, 

тек касније сам схватио. 

 

У повратку из „СУБ-а“, док чекам трамвај према центру града, 

виђам младу плаву жену на прозору како испраћа своје мало дете у 

школу, и тако сваки дан. Мали дражесни  плавушан са торбицом на 

леђима обожава своју маму, шаље јој пољупце, док се журно 

удаљава ка школи.  Из те зграде повремено изађе плав висок 

мужеван млад човек, тако личи на наше Словенце. Рекох му једном 

ДОБАР ДАН, он ми одговори, зачас се међу нама створи искрица 

пријатељства, он је дипломата из Чехословачке. 

 

 

21. децембар 1965. године. Познанство са Мајком Клајном. 

 

У школи „Alliance Francaise“ нема столица, седи се у дугачким 

глатким дрвеним клупама са наслоном који иде од зида до зида, 

запажам значајно присуство супруга западних дипломата, пре свега 

Американки.  

 

Испред мене седи млад мушкарац, скоро младић, пресијава му се 

сиви сако на снажним леђима. Окрете се ка мени насмејано лице 

симпатичног доброћудног момка, учини ми се да је негде из наших 

крајева, запита ме нешто на енглеском. Када се заврши час, 

устадосмо и упознасмо се. Мајк Клајн  је студент медицине из Њу 

Јорка, тамно смеђ, као и ја, стамен и повисок. Он је мирна и тиха 

кротка природа, врло драг саговорник. Кретосмо ка излазу, рече ми 

где станује, па ми смо комшије, док идемо у наш кварт сазнадох да 

су његови преци руски Јевреји који су дошли у Америку још у 19 

веку.  

 

Позва ме у посету, изнајмљује простран и удобнији стан него што је 

мој, врло лепо опремљен, разумљиво има више новца од мене. Он 

говори тихо, и полако, као да га мори нека туга. Сазнао сам да је 

релативно имућан. Његов покојни отац је био власник дрогерије 

која је имала бројну клијентелу у кварту Њу Јорка где има много 

црнаца.  

 

На зиду његовог стана стоји окачено неколико слика, он ми 

објашњава сваку од њих. Усредсреди се на слику старије жене:  
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''То је моја покојна мајка. Када је умрла, мој отац није могао без 

ње, толико је волео, да му је живот постао бесмислен, убрзо је 

пресвиснуо од туге и умро превремено'' . 

 

Док би смо разговарали, он би стављао на грамофон дивне јеврејске 

мелодије, зачу се дирљива:„Тумбала, тумбала, тумбалалајка“.  

 

Ову мелодију знам'', рекох му радосно. ''Поједине јеврејске и руске 

мелодије су сличне'', кажем. 

 

''Моји су дошли из Русије у 19. веку'', промрља флегматично, скоро 

апатично.  

 

Мајк је повремено сетан, помало је одсутан.''Када сам био дете у 

Харлему ме је непознати пролазник ударио у лице на улици увече, 

пробудио сам се у болници'', рече кратко, али не објашњавајући 

детаље који ме интересују, али га не запитах.  

 

Вероватно је помало сетан због необичних догађаја у животу, 

мислим на смрт његових родитеља. А и драстична промена средине  

није безазлена ствар. 

 

Он и ја од тада постадосмо скоро нераздвојни пријатељи, дружили 

смо се, излазили у југословенске ресторане, забављали се по 

бриселским дискотекама. Мајк ме је на Слободном Универзитету 

упознао са неколико његових колега студената Американаца, они су 

сви до једнога јеврејске националности. Они су топли и срдачни,  

подсећају на наше људе. Са њима ми је увек било пријатно у 

друштву. 

 

Ови амерички студенти сви заредом говоре француски са јаким 

америчким нагласком. Запазио сам да не уче француски баш тако 

брзо. Убрзо сам схватио зашто је тако, јер сви они Белгијанци које 

сам сретао са њима, су са њима углавном разговарали  енглески. 

Отуда они не осећају израженију потребу да уче француски.  

 

Рекао сам Мајку искрено да са свима треба да разговара само 

француски, а не енглески,  да тако научи брже француски језик. Он 

климну главом потврдно. 
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Био сам помало изненађен да откријем да су млади Американци и 

овде у богатој Белгији, исто  тако популарни код девојака, као и у 

нашој балканској сиромашној и провинцијској Југославији.  

 

Мајк јако добро познаје Америку, док смо шетали центром Брисела 

наилазиле би групе америчких туриста, чули смо њихове разговоре, 

Мајк би препознавао по нагласку из којег дела Америке долазе. 

 

 

 Децембар 1965. Иранци. 

 
Мајк је популаран код студената на Слободном Универзитету, увек 

је заједно са студентима Американцима, али сам преко њега 

упознао и неколико Иранаца. 

 

Имао сам до сада утисак да се Американци и Иранци никако не 

миришу, али сам схватио да то није тачно, када сам својим очима 

видео да се око њега окупљају највише, управо студенти Иранци.  

 

Мајк се дружи са Иранцом Чохелијем, који је студент медицине као 

и Мајк. Његов отац је био моћан политичар у Ирану, председник 

Владе, који је изгледа дошао у сукоб са Ризом Пахлевијем и 

породица је морала да избегне у азил. Тако сам нешто начуо, можда 

су то непроверене приче.  

 

Ираџ је средњег  раста, помршав и бледуњав, не претерано 

црномањаст, могао би сасвим проћи као наш човек. Има лукаво  

интелигентно лице,  некадашњи очигледан бирократски и циничан 

израз на лицу сина политичког моћника се топи  у туробним 

бригама у егзилу. Он је због нечега стално забринут? Он је још увек 

финансијски добро стојећи, по некој његовој штедљивости на 

малим стварима бих пак закључивао да му се финансијска основа 

постепено топи. 

 

Изненадио ме је када ми се обратио на руском језику. Погледао сам 

га упитно.'' Моја мајка је Јерменка'' , објасни ми.  

 

За мене је занимљив осећај класне припадности Ираџа. Он је 

свестан да је његов отац био значајан политичар, и жели то да стави 

другима до знања.  И овога пута сам препознао, код Ираџа дух и 

психологију припадника оних узвишених, како их називају у 

Београду:''Станују на Дедињу''. Као да је по изразу лица и 
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уображености син неког београдског моћника што станује у 

раскошној вили на Дедињу. Невероватно како је бирократија свуда 

иста? 

 

Као да су све земље света спојени судови? 

 

Појединце Иранце сам упознао још пре Мајка на Слободном 

Универзитету Брисела.  Играјући шах у тиму  “СУБ” против 

Католичког Универзитета Лувен, седе поред мене тамно смеђ 

момак, мало вишег средњег раста, поснажан, сав насмејан, тако 

личи на наше Босанце или Крајишнике.  Гледа ме радосно и са 

симпатијама, навија цело време отворено за мене, као да сам му 

најближи род.  

 

Упитах га радознао на нашем језику:'' Јеси ли ти из Југославије?'' 

Он ме погледа са изразом лица који ми немо каже да ме не разуме. 

Упитах га на француском :'' Из које си земље?'' 

 

Он се усправи јер је био сагнут над мојом шаховском таблом, 

ухвати ме за руку, и одговори ми сав радостан као из топа:'' Ја сам 

из земље где је рођена игра шах''.  '' А, ти си Персијанац'' рекох му 

живо, знам да су Персијанци стар и јако поносит народ.  

 

Посматрам га испитивачки јер се помало зачудих знајући, или 

претпостављајући да су Персијанци црни скоро као Арапи, или 

понекад још тамнопутији, а он је светле пути и косе, ништа тамнији 

од мене. 

 

''Ја сам Иранац'' прозбори полако, зачкиљи у мене упитно, 

очекујући моју реакцију. Онда се насмеја шаљивџијски:'' Ја сам 

аријевац, ми своју државу зовемо Иран још од давнина. 

староиранским дијалектом као  Арјанам, што значи земља 

аријеваца.''  

 

Био је тако приземљен, он је сувише мудар да би био уображен. 

 

Рекох му да сачекамо да се партија шаха заврши и да одемо на 

шољу чаја у оближњем студентском ресторану. Он ми стави 

радосно руку на раме и рече: ''У реду!'' 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Док смо пили чај из као снег белих порцуланских шоља, упитах га, 

одавно ме то занима:''Зашто су Иранци шиити, у чему се разликују 

од Арапа и Турака?''  

 

''Иранци нису одувек били Муслимани, та вера им је наметнута од 

страних освајача, Иранци су прихватили шиитску доктрину да би 

се спасли од арапске доминације, а касније од сунитске турске 

владавине'', објасни. 

 

Придружише нам се још два студента Иранца које знам из виђења, 

само нам рекоше кратко на француском:''Поздрав!'' 

 

Наш разговор постаје све живљи, откривам да су Иранци због 

нечега сличан народ нама Југословенима. Зашто? 

 

''У београдској гимназији моја професорка историје нам је причала 

о хиљадугодишњој историји Ирана, и о односима Ирана са 

Јеврејима'', кажем весело, као да се шалим. ( Том 2). 

 

Они ћуте, срчу полако чај. ''То са нама и Јеврејима траје хиљадама 

година, у праву си. Ево и мој професор овде је Јеврејин, добар део 

професора “СУБ” су јеврејске националности'', каже. 

 

Чуо сам да студенти често  спомињу професора Симона, он је 

председник Фудбалског клуба Андерлехт из фламанског дела 

Брисела, појављује се повремено на телевизији. Спомињу и 

професора психијатрије Сивадона, и црнокосог наочитог професора 

математике. 

 

Један други ирански студент, омањи, сувоњав, тамно смеђ као наши 

људи, студира технику и спрема докторску тезу, ме је у аулама 

молио да му преводим са руског компликоване текстове и цртеже 

свакојаких машина и апарата, он ме похвали пред свима: 

''Крсмановић ми помаже, преводи са руског''.  

 

Иранци ме погледаше осмехујући се пријатељски, један се широко 

насмеши и скоро са дивљењем рече:'' Руси су плав народ зелених 

очију, што на бесним коњима долазе у наше крајеве из северне 

бескрајне ледене равнице''. Други  упадоше у реч, сви исказаше 

велике, али мени нејасне симпатије и истинска необична 

уважавања за Русе.  
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Сличне изјаве о Русима сам чуо од Пакистанаца и Индијаца, и од 

једног Авганистанца. Никако не могу да проникнем у ту енигму, 

откуд њима такве симпатије према Русима? Вероватно зато што је 

Русија огромна, није само европска него је и азијска земља, а њима 

због нечега импонују Руси полуазијски народ, а једини у Азији 

плаве косе и беле пути. 

  

Мене одавно занима ирански политичар Мосадик о коме сам још 

као гимназијалац дискутовао са оцем, што ће се сетити пажљиви 

читалац првог тома ове књиге. Још 50-их година наша штампа је 

била препуна текстова о Мосадику (Томови 1. и 2.), као да се 

решавала судбина наше земље Југославије, када је он лично био у 

питању? Тада сам сазнао од оца да је премијер Ирана Мосадек 

одлучио да 1953. године, национализује нафту. Читао сам тада у 

београдској „Политици“ као гимназијалац о некаквој операцији 

АЈАКС, али ми то никако није било јасно, остала ми је због нечега 

дубоко урезана у свест реч АЈАКС, која се у та давна времена тако 

често спомињала у београдским медијима.  

 

''Какве је то била операција „Ајакс“, упитах. Овај симпатични 

Иранац што га данас упознах, ми рече да студира историју и 

политичке науке упоредо. Сазнао сам да је из сиромашне породице, 

али је тако надарен. Ради у Бриселу свакојаке послове да заради 

себи да преживи  и да има услове да учи. ''Операција „Ајакс“ је 

спроведена ради заштите западних интереса у иранској нафтној 

индустрији, од стране британске и америчке тајне службе, чији је 

циљ био постављање владе која би штитила западне интересе. 

Иранска привреда се заснива на производњи нафте и 

пољопривреди. Иран је четврти по величини извозник нафте и има 

10% доказаних светских резерви. Након Мосадековог пада, шах 

Мохамед Реза Пахлави је био успоставио аутократски диктаторски 

режим уз помоћ САД. 1955. године Иран улази у Багдадски пакт, те 

тиме прелази на амерички страну у Хладном рату.'' Он никога не 

куди, само жели да буде објективан. 

 

Али и он облеће око Мајка Клајна. ''Како то , Иран је нападан од 

Запада и Америке, наводно је Иран непријатељска држава за 

Америку, а овамо ви Иранци само облећете око америчких 

студената'', желим да будем духовит.  

 

Они се сви насмејаше слатко у глас.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1953
http://sr.wikipedia.org/wiki/MI6
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1955
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Онај трећи Иранац, студира медицину, врло је самоуверен, оставља 

утисак момка из угледне и моћне породице јер је елегантно обучен и 

има префињене манире, он се умеша у разговор помало 

намрштен:''Шах Мохамед Реза је модернизовао индустрију и 

друштво, захваљујући приходима од нафте и програму званом 

„Бела револуција“, и почео је да демократизује Иран''.  

 

''За време његовог режима укинути су сви облици политичке 

опозиције, а његова владавина уопштено није била добро 

прихваћена у иранском друштву, настале су велике социјалне 

разлике'', не слаже се никако овај први. 

 

Још тада, а и касније сам увидео да међу иранским студентима 

постоје они изразито прорежимски, и они други који су опозиционо 

настројени. Разумео сам временом да је ова  политичка подела међу 

њима условљена друштвеним статусом њихових породица. Ови 

први су били из имућних, а ови потоњи из сиромашнијих породица.  

 

Али никад нисам видео међу њима истинске политичке свађе или 

острашћене расправе, као што је то случај са нама Југословенима 

различитих политичких опредељења. 

 

Када су отишли, остадосмо сами Иранац студент медицине и ја, па 

пођосмо у кратку шетњу лаганим корацима ка оближњој шуми. Он 

хоће нешто да ми каже у поверењу:'' Знаш, демократизовати једну 

средњевековну царевину као што је Иран, је ужасно компликовано 

и  тешко, а то је хтео Риза Пахлави. Кренуло је, али су се јавиле 

тешкоће, социјалне разлике, незадовољници.'' 

 

Све ме то тако подсећа на нашу Југославију. 

 

 

24. децембар 1965. године. Милица привлачна студенткиња 

медицине. 
 

У Мајковом друштву сам упознао привлачну, светлосмеђу високу и 

витку студенткињу медицине, њен отац лекар, је негде од Ужица, 

после рата је остао на Западу и отишао у Америку. Још средином 

педесетих година комунистичке власти су дозволиле да се она са 

мајком придружи оцу. 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Она тако личи на Американке, што их виђам на кључним 

позицијама у америчким различитм претставништвима у Бриселу. 

Врло је интелигентна и ваљана девојка, одличан студент, верена је 

за студента Шпанца. Зове се Милица, упознала ме је са њеном 

најбољом другарицом студенткињом медицине  Белгијанком, која 

је изразито плава и симпатично једра, као да је Рускиња.  

 

Ова њена плава другарица је била врло насмејана и драга кад год 

би ме видела. Испричала ми је да се забављала са студентом 

Бугарином из Софије, чији отац је био дипломата у Бриселу. 

Нарочито је забаван био њен опис посете Софији у друштву  њеног 

тадашњег момка. За њу је то био незабораван доживљај, били су у 

неком парку, тамо на крају Софије. Друга далека балканска земља,  

открила је тамо драге људе и пределе, који јој се дан данас повлаче 

по подсвести, као да је тај далеки свет била негде давно видела, пре 

него што је посетила „Земљу ружа“. Али се веза није завршила 

хепиендом,  јер је се он морао вратити за Бугарску 

 

 

Децембар 1965. године. Дружења са Мајком. 
 

Нас двојица смо се специјализовали да истражујемо бриселске 

игранке. Пронашли смо чак и такве дансинг сале, где се организује 

матине.  

 

На простору између наших станова, баш тамо близу повеће 

синагоге, се налази мали југословенски ресторан,  који побуди моју 

пажњу својим привлачним и јефтиним менијем залепљеним у 

скромном, али чистом излогу. Нас двојица уђосмо унутра, власник 

је млад човек, има шумадијски нагласак, процењује нас 

сумњичавим чкиљавим очима, нервозан је и прзничав због нечега: 

''Мајку ли ти титовску злочиначку, ако си комуниста бежи док си 

читав'', обрецну се претећи на мене.  

 

Насмеших му се и махнух смирено руком, наручисмо мени.  

 

Другом приликом када сам био у овом ресторану видех овог истог 

власника како седи поверљиво дискутујући са секретаром четничке 

организације у Белгији, кога сам виђао са Бором Благојевићем. То 

ме није зачудило, па он је политички емигрант.  
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Али мојој збуњености није било краја, када га други пут затекох 

како сав радостан једе и пије, заједно са дипломатом Амбасаде 

СФРЈ у Бриселу. 

 

Док смо тада јели ћевапчиће слушали смо песму ''Била је тако 

лијепа''. Ресторатер рече: ''Видиш како су лепе наше песме, а ове 

овде све нека бенављења''. 

 

 ''То није наше песма, то је француска шансона, која се зове ''Elle 

etait si jolie'', исправих га.  

 

Ресторатер се на то истински разбесни на ову моју упадицу, замало 

да нас обојицу избаци из ресторана: ''Ти си удбашки провокатор, 

нећеш више ногом крочити у мој ресторан''. Једва сам га смирио.  

 

Завртеше се нове плоче на грамофону: „Hаy, mambo! Mambo 

italiano.“ Стара добра песма, вечито актуелна. Ресторатер 

орасположен стави плочу: Истамбул, Константинополис.  

 

 

Децембар 1965. године. Слика лепе девојке на зиду атељеа. 
 

Док растежемо и сечемо штофове у радионици, опет пева Шарл 

Азнавур мелодију која ме изводи из стварности:„La Boheme.“   

 

Утом двојица радника уђоше важно носећи у рукама велику слику 

младе заносне девојке, виси велика фотографија на мердевинама, 

један од њих је узе у руку, сави је пажљиво, и попе се уз мердевине и 

закуца је високо на зид радионице.  

 

Одмах ми приђе значајно пословођа, смејући се гласно и 

намигујући ми тајанствено, у исто време високо дижући руку ка 

слици лепе девојке: ''То је рођака патронова, отишла је на скијање 

у Француску, ускоро се враћа.''  

 

Ова слика је сада постајала централна тачка представе која се 

настављала из дана у дан у радионици  фирме у приземљу. 

Окретали су се мени, и показивали ми важно руком ка слици 

смејући се задовољно.  

 

Упињем се да проникнем, хтели су нешто да ми поруче са том 

сликом. Шта?  
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Али та представа се никад није дешавала у присуству господина 

Братве и његових, него увек када он није био присутан.  

 

Мрзовоља Н....се према мени настављала у појединим приликама,  

али само у одсуству господина Братве.  

 

Н.....је ипак лукав, иако није факултетски образован, мудар је и 

искусан, никако не могу да се отарасим претпоставке да он изгледа 

у мени погрешно види ривала? Њему је радно место у фирми 

„Роган коутс“ круна професије, врло значајна ствар  у животу. Зар 

он не може да схвати да мени такве амбиције не падају ни на крај 

памети?  

 

Н.....много ради. Иако поснажније конституције, види се да је 

израђен, помало истрошен човек. Његова десет година млађа 

супруга је другачија од њега, она је увек весела и насмејана. Као да 

је још увек пуна живота?  

 

Мени се и даље чини да Н....мене никако не схвата, да ја немам 

никаве претензије у овој радионици, па ја сам економиста, ја 

тражим радно место у струци, а то није никако текстилна 

радионица.  

 

А према његовој  супрузи сам врло учтив.  

 

О чему се ово ради са Н...сада ја постајем опседнут њиме? Да ли са 

њим да отворено поразговарам да отклонимо неспоразуме? Ипак то 

не иде, закључих. 

 

Одлучих се да запитам господина Видера у вези те слике на зиду, а о 

другим поступцима Н......не желим да кажем ни реч, то је врло 

деликатно, могло би створити раздор и лоше последице по мене.  

Важнији је господину Братви његов сарадник, него ли ја. 

 

Господин Видер ме саслуша пажљиво и учтиво,  кратко прозбори: 

''Не обраћајте пажњу на то''.  

 

Био сам убеђен да неугодни догађаји са сликом немају никакве везе 

са господином Братвом и његовим пашеногом Видером.  
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Али је особље наставило да се смешка, и шали, и да у моме 

присусутву показује руком на слику на зиду. 

 

 

Децембар 1965. године. Мића Тадић. 
 

Бора ме је на Универзитету упознао са симпатичним Мићом 

Тадићем, сестрићем чика Чеде Јовичића  (Томови 1. и 2.), једним од 

јунака ове саге. Мића је као што је описано раније, политички 

емигрант, дошао је 1958. године да посети Светску изложбу, и 

затражио и добио политички азил. Док је студирао, радио је 

повремено лакше мануелне послове у продавници, код оца Борине 

претходне супруге Андре Димонсо.  

 

Мића је средњег раста, црнокос, изразито зелене очи су у контрасту 

са црном бојом његове косе. То га чини маркантним мушкарцем.  

Завршио је економију на Слободном Универзитету Брисела. Он је 

ожењен са плавокосом Никол, професором гимназије, станују 

недалеко од Слободног Универзитета. Испричао ми је врло 

занимљиве детаље у вези његовог брака. Усаглашавање између 

њега и Никол је убрзано уз помоћ брачних савета познатог 

психијатра са Слободног универзитета професора Сивадона.  

 

Мића ме ја недавно упознао са  сестрићем Јованом Јовичићем, 

студентом, сином чика Чеде Јовичића (Том 2.). Његова вереница,  

или супруга, се зове Мадлен, у пар наврата смо се Мадлен и ја срели 

у улицама око Универзитета, посматрала ме је тужно лепим 

зеленим очима:'' Јовица хоће да иде у  Аустралију''.  

 

Мени се чини да Јовица још није сазрео за брак, да је млад и 

неиживљен, иначе леп витак момак, изразито плав. Виђам га по 

дискотекама, популаран је код девојака. Пријатно ме је изненадио 

када ми показа његову слику у реномираном модном  магазину, он 

је манекен, обучен у модерно одело, каже да постаје тражени модел. 

 

Чика Чеда Јовичић је дошао из Београда  у посету сину Јовици, са 

њим је дошла и Мићина сестра црнокоса Милка.  

 

Али је чика Чеда ретко са сином Јовицом:''Никад га ухватити'',  

жали ми се.  
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Јовица ми се поверава да покушава да отвори југословенски 

ресторан, тамо у rue de Bоuchers, одмах иза Grande place. Насмејана 

Милка ми се скоро похвали, да ће и она бити запослена код њега у 

ресторану.  

 

Чика Чеда је предратни дипломата Краљевине Југославије. Чувени 

песник Јован Дучић је његов рођени ујак, он је из познате 

херцеговачке племићке породице, још у Београду на Калемегдану 

док смо седели на клупи, једног ветровитог прохладног дана ми је 

показивао породични грб. Поврх свега чика Чеда је белигијски ђак. 

Сав поносан ми је недавно на улици ставио пред очи помало 

изгужвану диплому Универзитета у Лијежу, укривајући је у 

дрхтавим рукама маленим кишобраном, од налета пљуска који се 

изненада спусти. У Бриселу се зачас смркне и задобује киша. 

 

Спазих недавно чика Чеду како брза нервозно ван пешачког 

прелаза преко оближње широке улице Boulevard general Jacques,  

држи обема рукама проређену седу косу док је витла ветар, као да је 

перика,  иде сав смушен и запуштен у отрцаном београдском оделу, 

гаца по белгијској упорној ситној киши. Тако ме подсети на лик из 

совјетског филма који сам гледао у Београду: пропали руски 

племић проводи ноћ у некој далекој забитој постаји завејаној 

снегом, сам, напуштен и остављен од свих, прибија се уз велику 

зидану пећ, без копејке у џепу, док напољу урла руска степска 

пурга.  

 

А посебна прича се десила са Мадлениним оцом, који је угледни и 

уважавани инжењер. Био сам зачуђен, не могу да верујем да је то 

заиста Мадленин отац, а очигледно јесте, то ми је телефоном 

потврдио и Мића Тадић, читао сам неколико година касније 

занимљив фељтон у наставцима у једном од најчитанијих листова у 

Белгији „Le Soire“, чији је аутор био Мадленин отац, писао га је у 

болници последњих дана свога живота. Сазнао сам да је он био 

обавештајац, уважавани белгијски интелектуалац, члан Краљевске 

ваздухопловне академије, изененада се разболео од канцера, на 

самртној постељи у болници је написао запажену књигу о својим 

веома занимљивим искуствима у Хладном рату. 

 

Покушавајући да доскочим мојим повременим несаницама обратио 

сам се за савет професору “СУБ” Сивадону, који је као што рекох 

давао брачне савете Мићи Тадићу и његовој супрузи Никол. Причао 

сам му о војсци, о доктору Савићу. Он ме је слушао врло пажљиво.  
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На крају се развеселих колико је овај човек духовит, када ми је 

врло драг и насмејан весело рекао:'' Шта си ти претрпео, то не би 

издржао „ни бик“, ти си врло жилав и виталан. Знај у Распућина су 

пуцали седам пута, тек седми метак га је докрајчио. Ти си жив, ти 

ћеш их све победити''.  

 

Када чух ове његове речи, тргнух се као од малог удара струје, 

невероватно, то ми је исто рекао познати београдски психијатар 

доктор Савић 1953. године у Београду ( Том 2.). 

 

Понекад бих навратио код Миће и његове породице у стан у 

оближњој Avenue de l' Unversite. Тамо једном затекох високог 

плавог наочитог младог човека који ми се сво време смешка 

благонаклоно. Прави наш човек! Мића нас је упознао. Тај 

непознати човек је Никола Поповић, архитекта, пореклом 

Црногорац.  

 

''Па ја сам упознао вашу супругу, она је професор француског 

језика у школи „Alliance francaise“ , рекох му са уважавањем.  

Николина супруга ми је недавно пришла у тој школи француског 

језика. Висока расна плавуша. Још из Београда имам утисак да 

Црногорци цене високе и расне  жене.  Сазнао сам када сам био код 

Миће да је Никола из четничке породице. Каже ми Никола 

поносно:'' Из моје куће се види Маганик''. (планински врх висине 

око 2.500 метара). ''Ама Југославија је велика земља, високе 

планине, море, реке, разноликост. То је права велика земља!'' 

 

 

Децембар 1965. године. Култура у трамвајима. 
 

Крстарећи са једног краја града на други, проводим прилично 

времена у трамвајима и аутобусима. Прави мелем за душу је да 

прочитам изнад седишта натпис: УСТУПИТЕ  ВАША  МЕСТА 

ОНИМА  КОЈИМА  ВИШЕ  ТРЕБАЈУ .  

 

Како су Белгијанци мудри, како су лепо срочили ову кратку а 

праву поруку. Никад нисам видео да у превозу седи неко млађи, а да 

старији, трудна жена,  или инвалид, стоје.  

 

Бриселски трамваји обично нису претрпани као наши, мада се и то 

понекад деси.  
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Затекох у трамвају групу црномањастих и наочитих мушкараца, 

говоре руски, имају врло продуховљена лица. Чудно ми је да говоре 

руски, а изразито су црномањасти, јер Руси су обично плави, али их 

има и црномањастих, козака, а има и других Словена који су 

црномањасти. Да нису монаси, помислих, јер изгледају тако 

скромно и умно? Изразито лепи и продуховљени људи. 

 

Испред њих стоји повисока смеђа привлачна девојка, и објашњава 

им нешто на руском. Она им је водич. Ову студенткињу виђам на 

“СУБ-у”. Чуо сам од израелских студената да је њено име Анушка, 

да јој је отац Белгијанац  а мајка Рускиња, негде са Азовског мора. 

Сазнао сам да је Анушка годинама живела у Русији.  

 

 

Децембар 1965. године. Сусрет са Анушком. 
 

Касније сам се на “СУБ” упознао са Анушком, која је љупка и блага 

девојка. Најчешће је у друштву израелских студената.  

 

Тада сам се дружио са  Алеком, студентом из Израела, пореклом из 

Румуније. Тако смо слични ми Балканци. Сазнах од Алека да се у 

израелској восјци  псује искључиво на руском и арапском језику. 

 

''Мој отац је ишао у лов са командантом Совјетске војне базе у 

Румунији'', рече ми Алек ноншалантно . 

 

Анушку сам виђао и са арапским студентима.  

 

Док сам се возио трамвајем од центра града ка кампусу “СУБ-а”, 

баш тамо наспрам улице у којој станује Алек, зби се веома необичан 

догађај. На први поглед изгледало је као трагедија, а на крају се 

показало да је то изгледа била врло необична шала. 

 

Прво у трамвај уђе група Кинеза из Амбасаде Кине у Бриселу, они 

су врло мудри, ћутљиви, и свет за себе.  

 

Утом видех возача да из све снаге завика потресен, скочи на ноге 

хватајући се очајно за главу: ''Боже мој!'' Укочи трамвај у месту, 

као да је смак света? Показивао је ужаснут руком доле под трамвај. 

Изгледа да је некога згазио.  
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Сви путници  највећом брзином изађоше из трамваја, међу њима и 

група арапских студената коју виђам повремено у “СУБ-у” у 

друштву Анушке. Зачудо они нису били много забринути овим што 

се десило.  

 

Ја очекујем потресен да видим раскомадано тело несретног човека 

испод трамваја. 

 

Стадох баш наспрам кабине возача. Возач се сагиње и загледа испод 

трамваја очекујући да види осакаћено тело, можда самоубице, 

пијанца, или неког непажљивог пролазника.  

 

Нешто испод трамваја поче да се комеша, извлачи се као пребијена 

мачка, као змија, онда се из тмине промоли насмејано лице 

арапског студента кога познајем из виђења. Извуче брзо цело тело, 

стаде на ноге сав насмејан и радостан, арапски студенти почеше да 

га грле и узвикују његово име, чух гласне узвике олакшања: ''Алах, 

Алах''.  

 

Ништа му није било. Како је то могуће? Зашто се он цело време 

смејао? Да није неки циркусант?  Да ли је ово политички циркус? 

Арапски студенти су тако сналажљиви и окретни. Они имају у себи 

нешто приземљено и практично. 

 

Алек и ја смо једно време били скоро нераздвојни.  

 

Он ми рече да ће увече бити журка у његовом стану. Позва ме да 

дођем. Он и Анушка одоше у југословенски ресторан да купе флаше 

шљивовице.  

 

Журка је била забавна. Били су све сами израелски студенти.  

 

После журке, одлазимо полако, остадоше Алек и још неколико 

присутнх, међу њима и Анушка. 

 

Одатле се упутих у препуну дискотеку „Le Forge“. Зачу се из све 

снаге чежњива мелодија In Shаlah. Према мени се упути висока 

витка плавуша, наклони ми се, то је био позив за игру. Она је 

шармантна и  драга, зове се Симон. Настаде искра међу нама, севну 

нешто као љубав. Oна је службеница, врло скромна и разумна.  
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Симон и ја смо се дружили, и то је потрајало, али не задуго. Иако је  

она интелигентна, и духовита, поврх свега љупка и женствена.  

Вихор будућих животних догађања нас је ипак дефинитивно 

удаљио. 

 

 

Децембар 1965. године. Савети професорке „Alliance 

francaise“ . 

 
Трамвај је место занимљивих сусрета. Повремено је сретнем у 

трамвају, њу, професорку „Alliance francaise“. Чудном игром 

случаја седела би увек близу мене у полупразном трамвају. 

Постарија је жена, није згодна, зборана је, могло би се рећи и да је 

ружна, мада је витална жена, али је њен шарм у њеној бескрајној 

разумности, скромности и добронамерности.  Подсећа ме својом 

добротом на моју мајку.  

 

Значи има и оваквих Белгијанаца, нису сви резервисани и 

затворени у себе. Сусрети са овом женом ме увек развеселе, и 

враћају веру у људе. 

 

Тачно је да су Белгијанци „мудри као пчелице“, да свако обавља 

своје задатке што боље може, да нико никога не повреди, да нико 

никоме не буде на терету, да је правило број 1. овде, бити као други, 

као окружење, не штрчати одећом, обућом, гестовима, речима, 

начином исхране.  

 

Ја се слажем са таквом мудрошћу и прихватам је, трудим се да 

будем као остали Белгијанци, и успевам у томе.  

 

Али и у Белгији има различитих карактера и психологија. Ја у 

целом Београду и у Србији, никад нисам срео такво људско биће, 

као што је ова бриселска професорка. Она је оличење Добра и 

Анђела!  Неизмерно се радујем због тога. 

 

 

Децембар 1965. године. Акултурација и интеграција у 

белгијско друштво. 

 
Иако има много Валонаца који су изразито црномањасти, овде црна 

коса и црн тен нису најбоља референца, не зато што не воле оне 
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црнокосе, него зато што су црномањасти обично мигранти, страни 

радници са југа Европе, из Магреба, или из Турске.  

 

Не ради се ту о расним предрасудама Белгијанаца према њима, 

нисам нигде у Белгији запазио досада ксенофобију, него зато што су 

ови дошљаци другачије културе. Штрче својим другачијим 

поступцима.  

 

У Белгији има 10% становника који су странци. Неки од тих 

странаца се брзо уклапају, док остали иду у групама, уместо да уче 

језик, задржавају своје пређашње навике. Чиме сами доприносе да 

буду изоловани. 

 

Слично је и са појединим Југословенима, има их који су годинама у 

Белгији, а још нису научили француски како треба. Стално су 

заједно, иду у југословенске ресторане, у православне цркве, састају 

се и коцкају по њиховим становима. Уместо да се измешају са 

Белгијанцима, да попримају њихове добре навике. 

 

Неки од њих су се жалили да им се не свиђа Белгија, онда се врате у 

земљу. Видим их после неколико месеци, вратили се у Брисел. 

Кажу:''Не ваља ни у Југи''.  

 

И тако се стално шеткају тамо-овамо. 

 

Албанци су посебна прича. Белгијанци су већ навикли да читају у 

новинама сензационалистичке вести о обрачунима  међу њима. 

Када сам дошао у Брисел септембра ове године видео сам из 

трамваја изненађен, скоро да не поверовах својим очима, иде 

Албанац помало скрајнутом улицом, испод високе зграде у 

изградњи, са белим кечетом на глави, и носи тестерицу преко 

рамена.  

 

Албанац, католик , студент медицине на престижном Католичком 

Универзитету  у Лувену, мој добар друг, ми је испричао занимљиву 

анегдоту: у њега се заљубила ћерка угледног професора 

Универзитета, отац неће ни да чује за студента Балканца.  

 

Он ме једном позва у албански ресторан ВЕЛИКА АЛБАНИЈА, 

лоциран тамо негде ка Атомијуму, наиђе полиција, поче претрес, 

код скоро свакога нађоше понешто оружја, једна велика просторија 
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се испуни зачас свакојаким оружјем: камама, бодежима, 

револверима, мецима, и бомбама.  

 

Сазнао сам од овога студента да су Албанци најнасељенији у кварту  

Bruxelles 4. Каже ми он да их има чији су преци дошли у Брисел још 

почетком 20. века, а још нису научили француски како треба, 

поносно живе у своме свету, и чувају свој традиционални стил 

живота. 

 

Чини ми се да овде постоје неке шеме и категоризације миграната: 

Медитеранци су  омањи, Африкаци су црни. Био сам радознао како 

категоризују оне који су дошли из источне Европе? Највише има 

Југословена јер су се њима границе најраније отвориле.  

 

Изгледа да се представа о Југословенима још није сасвим 

формирала и дубље укоренила, није се још искристалисала . 

 

Тамно смеђ сам, дакле као већина Белгијанаца, поготову Валонаца, 

висок сам и витак, облачим се као и већина других, купујем одећу у 

реномираној продавници „Compagnie Anglaise“, научио сам да не 

гестикулирам јер је то овде лоше оцењено, говорим смирено и 

полако, пазим на сваку  реч. Сви мисле да сам Белгијанац, док не 

проговорим. Зато сам се трудио да што пре стекнем што бољи 

акценат и да учим француски језик.  

 

Имао сам малих неугодних догађаја овим поводом.  

 

Са брицом у центру Брисела који ме је потшишао сам мало 

поразговарао, знам да мој акценат није амерички, није ме питао  

одакле сам. Али су Белгијанци врло лукави, поготову фризер који 

по цео дан сусреће клијенте из свакојаких средина и земаља, стиче 

тако умешност процењивања и опхођења.  

 

Он поче да се односи према мени са великим уважавањем, и 

поштовањем.  

 

Запитах се зашто? 

 

Установиo сам на крају да је хтео да ме превари, да ме наведе да ја 

наивно помислим да ме је наводно проценио као богатог 

Американца, а не као Југословена, да би ми тако испоручио јако 
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увећан рачун, надајући се да ћу га ја платити уживљавајући се у 

улогу богатог Американца.  

 

Учтиво му скретох пажњу на превисок рачун. Он се брже боље 

извини, погледа ме сада другачије, схвати да његова игра није 

прошла, и да ме је погрешно проценио као површног 

малограђанина и скоројевића.  

 

Један пак таксиста ме је преварио и оробио мојих сиромашких 1.000 

франака. Возио је из далеке улице у мој стан, изменили смо 

неколико речи на француском, његов француски је почетнички, 

запита ме из које сам земље, па када сам му рекао, спазих преко 

његовог лица талас одбојности који он брзо и вешто прикри. Он ми 

пред станом рече кратко:''Сто франака''. Пружих му новчаницу од 

1.000 франака, очекујући кусур. Утом ми се јави нагли  нагон за 

мокрење, заборавих све за трен, он то спази, даде гас, и не врати ми 

кусур. 

 

Касније сам видео Иранца студента кога познајем, прође са овим 

таксистом. Када сам касније срео овога Иранца, упитао сам га да ли 

зна нешто више о томе таксисти? ''Он је Југословен, из Приштине'', 

кратко ми одговори. 

 

 

Децембар 1965. године. Чудно понашање девојке у трамвају. 

 
Десио се још један занимљив догађај у трамвају, док сам ишао у 

посету брату. Поред мене седе привлачна млада девојка, иако је 

трамвај полупразан. Поче да ми се приближава, да ме гурка, 

запазих да то ипак чини врло дискретно, да нико од путника то не 

запази. Необична девојка искористи тренутак када један од путника 

из близине устаде и изађе на првој станици, она поче повремено 

скоро упадљиво да гледа у шлиц мојих панталона.  

 

Да није проститутка, запитах се?  

 

Одмах одбацих овакву помисао, никако, она је тако интелигентна и 

достојанствена, она глуми, иза тога се крије нека намера, игра?  На 

њеном лицу сам препознао израз који се очитава као неко 

ниподоштавање. Све време ме посматра врло испитивачки, мери 

ме, процењује, као да је психијатар?  
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Толико је чудних сусрета у последње време да ми свашта пада на 

памет: Неко је шаље, ко, зашто? Мени је то крајње необично, ја 

нисам никаква значајна личност, нити се бавим политиком. Да ли 

је шаљу усташе, четици?  

 

Сетих се чудака што трза раменом, да он не стоји иза ове младе 

жене? Сада ми он заизгледа неважан, тако далеко одавде, овај кварт 

је на сасвим другој страни Брисела, сасвим супротној од “СУБ-а”. 

Овде је све другачије, као да сам у другом свету, у коме сам чудака  

заборавио. У коме је он постао неважан. Непостојећи. Када бих га 

сада овде видео у овом туђем кварту Брисла, скотро да би он био 

знанац, коме бих се скоро обрадовао. 

 

Посматрајући смирено одавде тог чудака у далекој шуми тамо 

поред језера, сада ми се све учини другачије. Ко је он? Врста 

душевно узнемиреног, из лежишта избаченог постаријег човека?   

 

А ова девојка је истинска дама, интелектуалка, њен необичан 

наступ према мени је сасвим другачији. Али ипак непримерен? 

 

Упркос мојих интимних дилема, сво време сам је посматрао учтиво 

и  љубазно. 

 

На следећој трамвајској станици оде са кратким климањем главе, 

не проговоривши ни ''Довиђења''. 

 

Ја овде не представљам само себе, него пре свега  мој народ и моју 

земљу. Морам бити врло опрезан, смирен и промишљен. Ради се о 

имиџу Југословена, ми нисмо нација непросвећених. 

 

 

Децембар 1965. године. Познанство са господином Давидом 

Тошићем. 
 

Завршава се час у „Alliance Francaise''. Полазници почеше полако 

да устају и да стављају свеске и оловке и уџбенике у торбе.  

 

Приђе ми благонаклоно госпођа Штраус, она је супруга генерала 

Штрауса, Главнокомандујућег у седишту НАТО у Бриселу, она 

такође учи француски заједно са још неколико супруга америчких 

дипломата.  
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Госпођа Штраус је средовечна жена, повисока, светло смеђа, врло 

достојанствена али не строга, са свима умерено љубазна без 

патернализма. Колико она има укуса у облачењу, да скромном 

одећом и обућом буде ипак врло елегантна? Био сам усхићен 

скромношћу тако моћне особе, природношћу, једноставношћу и 

добронамерношћу. Иде достојанствено између дрвених клупа,  

скоро невидљива, а свугде присутна.   

 

Према њој и супругама дипломата сам увек био врло учтив. Једном 

ми се приближила средовечна шармантна права дама супруга 

дипломате из Аустралије, заподела разговор са мном, и кренула 

према трамвајској станици куда сам се и ја био упутио. Док смо 

шетали сво време сам држао одстојање и према њој испољавао 

највећу учтивост. Она је привлачна, а ја млад човек у пуној снази, 

запазила је дискретан сјај у мојим очима када бих погледао њу, 

бујну младу жену. Овај сјај сам одмах енергично и учтиво потиснуо 

натраг у подсвест. Она је врло иителигентна, схватила ме је, није то 

узела за зло, то је проценила као гест мога домаћег васпитања и 

учтивости. Ипак, она је привржена и одана супруга, закључио сам 

на крају. Један од мојих животних принципа је одувек: не удварати 

се удатнм и заузетим женама, поштујем  туђу породицу и брак изнад 

свега, то је за мене светиња. Она је ово схватила из  мојих 

поступака за време кратке шетње.  

 

Када смо се растајали, посматрала ме је учтиво и са симпатијама. 

 

Дакле, мени данас приђе ненаметљиво госпођа Штраус, као да ме 

зна годинама, ослови ме личним именом, представљајући ми млађу 

високу светло смеђу жену која се љубазно смешкала. Ова  жене је 

као и друге Американке привлачна и интелигентна: ''Да вам 

представим госпођу Тосик, њен супруг је Југословен".  

 

Схватио сам да мисли на презиме Тошић, али га изговара по 

амерички као „Тосик“.  

 

Госпођа Тошић  ме гледа насмејана и љубазна, због нечега је 

задовољна са мном, и овога пута сам схватио колико су људи са 

Запада,  Американци солидарни, колико цене своје, и пријатеље 

својих људи: ''Брзо учите француски, запазили смо вас овде'', скоро 

да ме похвали. ''Мој муж Дејвид (Давид) је Југословен, он је од 

Обреновца, чека ме пред школом, причала сам му о вама, жели да 

вас упозна''.  
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На тротоару испред школе нас је чекао повисок, витак, мужеван 

мушкарац, са као гар црном локнастом косом прошараном тек 

покојом проседом власи. Он је елегантно али укусно обучен,  леп, 

подсећа ме на глумца Омара Шерифа.  

 

Загрли ме дискретно, осетих да је наше горе лист, док се задржасмо 

на тротоару он ми пружи визит карту, он је шеф Представништва 

Port Maryland Authority, у rue Ravenstein 60, у центру Брисела, тамо 

код Garе centrale. Није заборавио да удовољи моју радозналост, 

сазнао сам да је после рата остао на Западу  емигрирао у  САД, где 

је завршио студије и постао успешан човек.  

 

Његов пример је за мене врло охрабрујући, он и његова супруга су 

тако благонаклони према мени, као да смо најближа родбина. 

 

Ево наде за мене да ми господин Тошић пронађе сневани посао у 

америчкој фирми, обрадовао сам се.  

 

Ускоро сам позвао телефоном и посетио господина Давида Тошића 

у његовој канцеларији. То је луксузна просторија, у којој високо на 

зиду штрчи истакнута америчка застава. Његова секретарица је  

Белгијанка, средовечна бледуњава жена, скромна и услужна.  

 

Америчка застава и Америка су за мене симболи Моћи и Слободе. 

Учини ми се да нам је она врло далеко, а онда као да ми  неки глас  

прошапта: како туђа када тамо има милион Срба и њихових 

потомака? Чикаго је насељен све самим Србима. Када се долази 

бродом у  САД наилази се на огроман Кип слободе. Можеш се тамо 

размахнути и остварити своје снове, у зависности од твојих 

могућности и труда.  

 

То је земља о којој сневам. Али је врло далеко. Не верујем да ћу 

икада тамо отићи да живим. 

 

Знам да он има мало времена, нећу да га задржавам. ''Познајем 

лично Спиру Агњева, познајем неке конгресмене'', додаде господин 

Тошић кратко.  

 

Сазнао сам да викендом иде у риболов на Северно море, изнајми 

брод са пријатељима, тако проводе време. Слушам његов 

француски који је течан, дакле није као већина Американаца, који 
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не желе да уче друге језике, него  очекују да сви науче њихов језик, 

он је ипак Европљанин. Неко га позва на телефон у суседној 

канцеларији. Тада сам од његове учтиве и префињене секретарице, 

такве су  обично Белгијанке, сазнао да он зна и друге стране језике. 

Она ми је саопштила да је господин Тошић функционер у 

Америчко-белгијској привредној комори.  

 

Нисам хтео да га одмах замолим за оно што ми највише треба, да ми 

он помогне да се запослим у америчкој фирми. Оставио сам то за 

касније када се укаже погоднија прилика. 

 

Сусрет са господином Тошићем и припадницима помалене, али 

врло значајне америчке колоније у Бриселу, ме је стално понукавао 

да размишљам о Американцима.  

 

Господин Тошић је Европљанин, пре одласка у Америку,  живео је у 

Немачкој и Француској, и зна ове језике. Колико поједини 

Американци нерадо уче стране језике и француски, утолико има 

оних надарених појединаца међу њима који су дошли из Европе, 

миграната који знају прегршт страних језика. Упознам сам једног 

пољског Јеврејина у америчкој фармацеутској фирми, који говори 

течно осам страних језика. Са њим сам се једно време дружио. То је 

био врло драг човек. Обећао ми је да ће ми помоћи да се запослим, 

позивао ме да се иселим у САД, али је нагло опозван из седишта 

фирме у Сан Франциско.   

 

Није било тешко запазити, јер је тако очигледно, да у  Бриселу 

пoстоји изражен респект према Американцима. Дружећи се са 

америчким студентима запазио сам у дискотекама, да их девојке 

изузетно симпатишу. Просто се отимају за њих.  

 

Разговарајући са појединим Американцима, пре свега пословним 

људима, сам дошао до закључка да се неки од њих не труде да се 

удубе у душу Белгијанаца, да сазнају шарм и суштину Белгије,  

увидео сам да споро упознају Белгију и дух њених  становника.  

 

Они то и не желе. То је за њих непотребно губљење времена, јер су 

они практични, склони отуда да Белгију виде на помало 

туристички, рекао бих површан начин, као у брошурама на 

енглеском намењеним странцима, са шареним сликама замкова, 

палата, катедрала, музеја, тргова и улица, и оду из  Белгије са 

егзотичном туристичком визијом ове земље.   
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Дошао сам до још једног за мене занимљивог сазнања о Белгији.  

 

Белгија нема неке израженије природне лепоте, али се питам 

стално: ако нема израженије природне лепоте,  откуд овој земљи 

такав необичан дискретан шарм?  

 

Туристичке привлачности Белгије су и њена равница, море, реке, 

Ардени, оно што је природа дала. Али странце не привлачи 

нарочито природа ове земље, него оно што је  вековима стварала 

људска рука и генијалност њених уметничких стваралаца: палате, 

дворци, катедрале, тргови, музеји, канали, фабрике, али и Бројгел, 

фламански уметници, Жак Брел, музичари, опера, позориште, њена 

култура и уметност. И спортисти. Белгија бриљира у спортовима са 

моторима и на точковима: бициклистима, аутомобилистима и 

мотоциклистима. 

 

Ово моје мишљење сам саопштио једном Американцу, он се 

насмешио помало сетно, сложивши се са мном. ''Шта ће нам то да 

губимо време и да упознајемо Белгију и Белгијанце, само 

непотребно оптерећујемо мозак''.  

 

Увидео сам да су Белгијанци модеран европски народ, који иако је 

мали, јер има свега десет милиона становника, претендује да се 

његова реч свугде чује и уважава. 

 

Чуо сам да рафинирани Белгијанци понекад виде Американце  

помало као каубоје.  

 

Али без обзира на то, исказују сваком приликом и на сваком  месту, 

уважавање према њима. Белгијанци су врло приземљен народ. 

 

Док Американци имају своју генијалност изражену на другачији 

начин: мега бизнисмени, глобални стратези и планетарни макро 

политичари. 

 

Сматрам да имам право да остварим своје животне снове и идеале, 

улажући лични труд и ентузијазам. Ja сам амбициозан. 

 

Никако се не слажем са Фридрихом Шилером:'' Егоизам је највећа 

беда једног створења''. Насупрот њему, полазим са становишта да је 

лични егоизам покретач свега, и да није њега не би било ни 
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величанствених остварења савремене људске цивилизације.  

Америка је за мене рај предузимљивих и амбициозних људи. 

Англосаксонци, дакле и Американци пак тврде:'' Own interest 

always governed the world''. („Лични интерес је одувек управљао 

светом.“). Па то је филозофија и Белгијанаца и целог западног 

света. За мене је прихватљив умерен егоизам, онај природни, који 

поштује закон и моралне и духовне норме. 

 

25 децембар 1965. године. Поновни сусрет са Милком  Тадић. 

 
Јовица Јовичић, син чила Чеде Јовичића, ми у сусрету на Grande 

place поведе у његов будући југословенски ресторан ту одмах иза 

ћошка у  rue de Bоuchers, опет ми каже да ће му помагати Милка 

Тадић, сестра његовог најближег рођака Миће Тадића, која се сада 

налази у посети Бриселу. 

 

''Милка ме чека у будућем ресторану, дао сам јој кључ, то је одмах 

ту два минута, хајде са мном.'' Пођосмо. 

 

Grande place је призор монументалности и грандиозности људског 

духа. Штрче у небо торњеви, сјакте излози, као да смо се вратили у 

Средњи век.  

 

Банусмо пред будући ресторан, затекосмо црнокосу као гар, Милку, 

подсећа ме на Шпањолке. Стоји и чека.  

 

Она би требало да му помаже, вероватно да кува. Уђосмо у 

просторију будућег југословенског ресторана, препуну радника, 

која је у пуној преради за будућу намену.  

 

Јовица оде да набавља материјал. Милка и ја остадосмо сами. 

 

Она скува кафу, и поче врло занимљив разговор. Она је 

љубопитљива, пита ме зашто сам напустио земљу? 

 

''Због истих разлога као и твој брат Мића, имао сам политичких 

проблема'', поверих јој се јер имам поверење у њу, њен брат Мића 

је одличан Борин пријатељ.  

 

Она ме погледа упитно и зачуђено: ''Заиста! Никад нисам чула да се 

Бора жали да је у вашој породици било таквих ствари.'' 
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Испричах укратко све шта ми се дешавало и што ме је нагнало да 

напустим Београд и дођем у Брисел.  

 

''А шта се тек мени дешавало и свима нама Тадићима, кад бих ти 

испричала не би ми веровао''.  

 

''Баш ме интересује, испричај ми, врло сам радознао?“  

 

Милка поче да се помало нећка, али на моје инсистирање она 

отвори своје срце н скоро потрешена ми дочара истинску трагедију 

њене породице. Подоста од тога сам већ чуо од чика Чеде, али 

сазнао сам и нове детаље. Чика Чеда ( Јовичић) је њен и Мићин  

ујак, а он је врло близак сродник са чувеним песником Јованом 

Дучићем, будући да је породица чика Чеде племићка, природно је 

што су их комунисти прогонили, а поврх свега, чика Чеда је био 

дипломата Краљевине Југославије, и није са задовољством 

прихватио  ову власт 1945. године, због чега је пао под удар прогона. 

Она и њен брат Мића су рано изгубили мајку. Њихови  родитељи су 

такође били жртве репресивног поретка. Мића је због прогона 

напустио земљу 1958., како је већ поменуто, тако што је дошао на 

Светску изложбу у Бриселу и остао, где је добио одмах политички 

азил. А Милка каже да је била  дискриминисана у школи, није 

могла да студира, без икаквог запослења  у Београду. Лишили су је 

на незаконит начин њеног стана.  

 

''Комунисти су велика злопамтила и осветољубиви су'', заврши она 

тужно. 

 

Да ли ће Милка успети да започне нов успешнији живот у Бриселу? 

 

 

26. децембар 1965. године. Опет узвик: Муда од лабуда. 
 

Слика на зиду је постајала свакодевна тема у радионици. Али после 

савета господина Видера да тој слици не придајем никакву пажњу, 

ја сам то углавном и чинио, али сам и даље све дискретно 

посматрао из прикрајка.  

 

Међутим Н.. и његова весела дружина нису јењавали. Хватали су 

ме за рукаве, уздизали руке ка слици, нешто узвикивали . 
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Понесох рам са неколико капута, ка камиону паркираном на улици 

на улазу у фирму, да у њега ставим робу. Док сам се приближавао 

камиону, видех паркирана кола, у њима на месту возача опет седи 

она млада девојка што је недавно тако привукла моју пажњу. Видео 

сам је већ неколико пута на истом месту. Изгледа осећајна, гледала 

би ме дискретно, али значајно. Остала ми је дубоко урезана у 

сећање, увек је стајала на истом месту и гледала нетремице у мене 

као хипнотисана.  

 

Прилазећи данас ка камиону, стадох  у месту као укопан. На пар 

метара од мене пројури чудак трзајући опако раменом. Имао је  у 

лицу нешто демонско. Израз лица тешког душевног болесника 

затрованог мржњом. Док скоро трком пролази поред мене подиже 

високо два средња прста руке у вис пиштаво кликћући на српском 

језику, са страним нагласком:'' Муда од лабуда!''  

 

Све ово виде симпатична девојка проницљивог погледа. Кроз 

прозор аутомобила видео сам како она нагло рукама заклони  лице, 

као да посматра неку изненадну саобраћајну несрећу на улици. 

Нагло отвори врата од возила и изађе пред мене узбуђено говорећи: 

''То је лудак! Господине не обраћајте пажњу на њега!''  

 

Гледала ме је сво време искрено право у очи. Предамном је била 

тако необична девојка. 

 

Ја почех да мислим на ову необичну девојку, она ми се стално 

појављује у размишљањима,  тако је романтична и осећајна, као 

што су наше девојке.  

 

Ко је она?  

 

Ова незнана девојка упорно седи у колима испред улаза у предузеће 

господина Братве и из дана у дан, нетремице ме гледа. 

 

Тако је аутентична и необична! Као да је дошла из неког другог 

света? 

 

Понекад подучавам господина Видера у српском у кафеу'' Le 

Glacier’’.  
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27. децембар 1965. године. Познанство са симпатичним 

студентом из Туниса. 
 

Миле Бајић ме је упознао у кафеу Guele de Bois са студентом из 

Туниса симпатичним Мохамадом. Он је средњег раста, 

црномањаст, али не претерано, таквих понекад има и код нас. Он 

ме је  изненадио течним српским језиком, мирно ме гледа право у 

очи док говори на нашем језику скоро без нагласка. Завршио је 

студије социологије у Београду, сада спрема постдипломски рад.  

 

Упитах га како му је било у Београду, он ми се повери да му је било 

лепо, али да су га у неколико наврата тукли у Студентском граду 

студенти Црногорци. ( касније, 1974. године сам чуо да се помињана 

Анушка удала за овога тунижанског студента, напомена аутора ) 

 

 

28. децембар 1965. године. Француски језик-прозор у свет. 
 

Мој француски је узнапредовао. Сада могу како треба да читам 

француске новине. Купујем повремено лист „Le Soire“, читам у 

библиотеци “СУБ” новине на енглеском и руском језику, слушам 

повремено локалне радио станице на послу.  

 

Али је то све недовољно, док сам преокупиран својим свакодневним 

обавезама, никако не успевам да пратим шта се све дешава у свету, 

поготову не у земљи. Можда понeкад понешто сазнам о Београду, 

купујући лист „Политику“ у оближњој књижари Librairie de Rome. 

 

Немам код куће радио а читајући повремено новине дочаравам себи 

визију планете у којој се настављају драматична превирања, о 

којима сам размишљао у Београду још од детињства, као ђак, 

касније као студент. Белгија ми је за сада туђина, али ми је ипак 

планета на неки начин драга и позната, као да се са њом дружим од 

малих ногу. Па ваљда је и Белгија део света? 

 

Битка између Американаца и снага Вијетконга је без победника. Да 

ли Америка побеђује, или губи,  у Вијетнаму? Кина јача, Тибет 

постаје регија државе Кине. Културна револуција у Кини узима 

маха, њене мете су верска осећања и будистички манастири. ОУН 

одбија да прими Кину у чланство. Ратују Индија и Пакистан. Опет 

немири у Индонезији, говори се о опасној комунистичкој субверзији 

у овој великој земљи. 
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-Децембар 1965. године. Господин Тошић. 

 
Господин Тошић је према мени не само врло љубазан, него ме и 

одлично разуме, зна он како ми је, кроз све ово што ја сада 

пролазим, прошао је и он. Рекао ми је када смо се видели прошли 

пут:'' Дођите опет када имате времена''.  

 

Канцеларија Представништва „Port Marylend Аuthority“ се налази 

у кварту начичканом представништвима авио компанија из 

такорећи, целог света.  

 

Јурећи кроз овај кварт украшен свакојаким шареним и јарким 

бојама, називима авио компанија на разним језицима, журим да 

стигнем тачно у минут, на телефоном најављени разговор, са 

господином Тошићем. Поштујем друге, када закажем састанак увек 

се трудим да будем тачан. 

 

Баш када сам пролазио поред сјактаве рекламе израелске авио 

компаније „Ел Ал“, спазих зачуђен неколико белгијских 

полицајаца како се муњевито привукоше, онда савијени ка земљи 

дотрчаше и узеше заклон иза једне зграде, један извади револвер и 

репетира га гласно.  

 

Схватих да се дешава нешто неуобичајено. И опасно. Револвер у 

руци полицајца на двадесетак метара од мене ме уплаши. Спреман 

сам да реагујем, побегнем, или да легнем на земљу.  

 

О чему се ради?  

 

Тек када зачух неколико реских револверских кратких али 

потмулих пуцњева, схватих да не посматрам узбудљив шпијунски 

трилер, него да се то дешава управо мени.   

 

Погледах према месту одакле дођоше одјеци хитаца, иза ћошка се 

врте и укривају два млада Арапина, држећи високо у рукама 

задимљене револвере, час се укрију иза зидова зграда, час провире, 

улетеше у хаустор, и отуда се зачуше пуцњи опет. Као у неком 

криминалистичком филму?  
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Настаде спорадична пуцњава између ова два Арапина и 

полицајаца, меци зафијукаше изнад моје главе као разљућени 

стршљенови.  

 

Легох на земљу и не мичем се.  

 

Зачух заповеднички, али врло смирујући узвик упућен од стране 

полицајаца у моме правцу:'' Лези, не мичи се''. 

 

После неколико минута пуцњава се смири изненада, као што је и 

започела. Арапи нестадоше, полицајци их и не јуре.  

 

Полицајци ми приђоше загледајући ме радознало, видећи да је са 

мном све  реду, један се насмеја:''Шта има ново?'' Други додаде:''То 

је био напад арапских терориста на Израелску авио компанију „Ел 

Ал''.  

 

Испричах овај необични догађај господину Тошићу, он ме саслуша 

пажљиво, али не даде никакав коментар. Након кратког разговора 

позва ме увече да га посетим код куће на периферији Брисела, тамо 

у Rod St.Geneuse, рекох му да мој брат  Бора тамо станује, ја сам му 

већ причао о брату.  

 

Изађох из трамваја у резиденцијалном предграђу Брисела у 

зеленилу. Држим план Брисела у рукама, лако нађох улицу, гледам 

на кућама бројеве, нађох зграду коју изнајмљује породица Тошић, 

то је повелика сива, скоро луксузна зграда на спрат, стамена али не 

превише. Зазвоних, изађе господин Тошић. Док се пењемо малим 

степеницама у собу показа ми кроз прозор велику башту у бујном 

зеленилу. Дочека ме госпођа Тошић, ми се већ познајемо. Донео сам 

им на поклон кутијицу чоколадних бомбона ''Леонидас''.  

 

Упознах њихову љупку ћеркицу, има око седам година, и обожава 

родитеље. Приђе оцу жељна нежности, он је узе на колено, али се 

она више наслони на његово колено, него што му седе у крило. 

Нема тепања, миловања, мажења деце као код нас.  

 

Деци не треба бенављење и мажење, него истинска љубав и 

подршка, разумевање. Дете осећа љубав из поступака родитеља, а 

не из мажења. Ћеркица је окружена пажњом, има све што јој треба, 

према њој се односе као према зрелој особи. Он је није ставио на 



136 

 

колена, него је она више додирнула благо његово колено. То је било 

довољно да осети неизмерну љубав свога оца.  

 

Онда се дететом позабави мајка, а нас остави да разговарамо. И 

мајка је не мази, исказује љубав на други начин, а не празним 

речима. 

 

Овде је све много другачије него код нас у Југославији. Различито 

је образовање, домаће васпитање, односи међу младима, међу 

половима, односи у породици. Родитељи не мазе децу, али их и не  

бију. Све је подешено да води процвату младе личности, да из 

свакога извуче оно што је у њему најбоље, на корист себи и 

заједници.   

 

И због тога Запад побеђује.  

 

Из наше земље изгоне способне, а овде се управо највише цени 

лична способност.  

 

Ево где је један од разлога нашег заостајања, то су  домаће 

васпитање и образовање.  

 

Поредак у земљи производи смањену личност, а овде је све 

подешено да  личност индивидуе процвета. 

 

Треба просвећивати нашу нацију, размишљам. Дивно је што се код 

нас улаже у спорт. Ми смо јако поносни на наше спортисте. Али, 

када би ми хиљадити део нашег елана који улажемо у спорт, 

инвестирали у научнике, у стандард, у економски развој, у 

образовање, где би нам био крај?   

 

То код нас никако да разумеју. Треба просветити наш народ. Ако би 

се наши људи изменили, све би кренуло на боље.  

 

Поверих се искрено господину Тошићу да га молим да ми нађе 

посао у некој америчкој фирми. Он не одбија, али ми саветује да 

што више и брже учим француски,  да ће он  учинити што може, али 

да треба да будем стрпљив, јер је навала на америчке фирме 

велика.  

 

Господин Тошић је тако мудар и скроман. И врло успешан човек.  
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Доживљавам болно класну подељеност западног друштва. Не може 

се никако рећи да ово није модел демократије, али се мора знати где 

ко припада, коме друштвеном слоју. Ако неко то не поштује, следи 

немушта неформална казна, презир-који уме бити врло болан и 

понижавајући. 

 

 

Децембар 1965. године. Југовићи о Белгијанцима. 

 
У кафеу „Rois dе Espagne“ срећем занимљиве људе. Томе је 

допринео поменути конобар овога кафеа Гилен, који је према мени 

врло пријатељски настројен. Када год бих био са њим, осећао сам се  

као да сам у Београду. А он прави Белгијанац. Када год га се сетим, 

у мислима ми искрсне висок кошчат, али мршав и бледуњав плав 

средовечни човек,  као да је извучен из неког средњовековног 

полиса, скинут са слика фламанских сликара. 

 

Један од тих мојих нових познаника је висок и снажан,  наочит 

млад човек, каже да је Крагујевчанин, има шумадијски помало 

убрзани нагласак, у правом смислу речи пуца од здравља и 

мужевности.  

 

Неко ми је испричао да је он био два пута у затвору:'' Заводио 

малолетнице''.  

 

Знам да је то у Белгији најстрожије кажњавано, Белгијанци су 

мудар народ, изузетно воде рачуна о своме подмлатку.  

 

Био сам те вечери у друштву двојице Југовића, док је догоревао 

пањ на отвореној ватри, напољу је ромињала хладна зимска 

белгијска кишица. Обојица мојих саговорника су стално 

незапослени и добијају социјалну помоћ.  

 

Један се жали на супругу Белгијанку, развео се од ње: хоће она деци 

да даје белгијска имена. 

 

Као по команди осуше по Белгијанцима:'' Белгијанци су лажни, 

немају  личност'' , изусти љутито један. Други се пакосно насмеја: 

'' Белгијанке су мекане, када је  додирнеш прсти ти пропадну , као у 

перје, хладне су, нема ништа без наших''.  Црногорац грмаљ не 

оћута: ''Они су друга раса, бели, бледи, хладни, слаби су ти они за 

наше жене, нису као ми, шта ћеш, тако ти је то''.  
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Ту се нађе и плавокоси бледуњави студент из Новог Сада.  Он вози 

такси. ''Они су уморни јер много раде, а и клима је овде другачија. 

Има мање сунца него ли код нас, стално пада киша. Посао их 

исцеди као лимун, кад дођу кући, није им ни до чега.'' 

 

Мислим да је овај студент Новосађанин био у праву.  

 

Он настави:'' А то да су лажни, то само тако изгледа, ово је 

капитализам, велики град, велика конкуренција, ривалство, 

такмичење на радном месту, сурова утакмица где сви газе све, али 

ипак постоје правила, закони, култура, заштита. Отуда су људи 

затворенији него наши, да их други не препознају, искреност је 

наивност која на овој вукодерини може скупо коштати, таква је 

савремена цивилизација.'' 

 

 

Децембар 1965. године. Сусрет родбине. 

 

Бора је довео сестру Наду, и свог малог сина Стефана из његовог 

првог брака са Андре Димонсо. Састали смо се у малом ресторану 

„Belgika“ недалеко од Garе du Nord ( Железнича станица Север).  

 

Нада није одушевљена Брислом, каже да стално пада киша,  да јој  

је Брисел туђ град. Па она има само деветнаест година.  

 

Стефан је плав, врло симпатичан дечкић.  

 

Служи нас конобарка, услужна је и има мудро лице.  

 

Не измиче ми да она покушава да одгонетне ко смо ми, које смо 

националности? Радознала је, али неће да пита, овде је радозналост 

виђена као нешто неучтиво и некултурно. Посматра нас са стране, 

као да прикупља судове и чаше, то ради полако, начуљила уши хоће 

да чује наш језик.  

 

Њу збуњују контрадикторности које јој нуди овај мали скуп, јер 

странци који долазе да раде у Белгији су махом црномањасти, 

Медитеранци, Африканци и Азијати. Моја сестра Нада је висока, 

витка и плава, са мудрим плавим очима.  Борин син Стефан је 

плав. Бора је висок и светло смеђ. А једино сам ја тамно смеђ. 

Додатну смутњу у њено разрешавање наше етничке припадности 
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уноси језик, слуша Стефанов  матерњи француски, Бора говори 

француски течно са благим нагласком, а Нада, Бора и ја повремено 

говоримо и српски. 

 

После нашег сусрета сам отишао у биоскоп, на почетку уске 

уличице која се зове rue Neuve („Нова улица“, напомена аутора) 

која тако подсећа на нашу Кнез Михајлову, у Београду. 

Приказивали су филм о коме се прича у Бриселу, „Доктор Живаго“, 

са Омаром Шерифом у главној улози.  

 

 

Децембар 1965.  Хладни рат. 
 

Читам у листу „Le soirе“ да је и Аустралија послала своје трупе у 

Вијетнам. Амерички председник Линдон Џонсон је врло одлучан да 

повећа број војника у ратним операцијама у Вијетнаму. Папа Павле 

Шести је први римски Папа који је посетио САД. Африка ври, 

дешавају се пучеви, насиље, завладала је корупција.  

 

А у Америци  Martin Luter King је све упорнији у борби за права 

Црнаца. Ко њега подржава у свемоћној Америци? Да ли је он 

идеалиста, занесењак, или амерички Ганди?  

 

Насер оптужује Хабиба Бургибу за заверу и издају, Насер се све  

више удаљава од САД.  Збуњује ме његова отворена осорност према 

Америци, јер Америка јасно казује да ће у случају нужде подржати 

Израел. А то значи рат!  

 

Није ми јасна његова самоувереност, ко њега подржава? Из 

сличних примера прошлости знам да Американци тако нешто, 

такву државничку ароганцију, једноставно не толеришу.  

 

Шарл де Гол је на изборима поново изабран за председника 

Француске.  Али читам између редова да у Француској има и оних 

који се не слажу са политиком Де Гола. 

 

 

Децембар 1965. Професија. 
 

Рад у фирми господина Братве је за мене права прилика да 

свакодневно упознајем Белгијанце, колико су ми  они у почетку 
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изгледали хладни и туђи, све више увиђам да сам био у великој 

заблуди.  

 

Они су људи као и наши, тако смо слични.  

 

Породица Братва има малог љупког пса. Једног дана настаде мала 

узбуна. Сви кажу: Нестао Флопи! Настаде мала пометња, траже га 

на све стране, завлада скоро жалост. Једног дана госпођа Братва сва 

радосна сиђе у атеље узвикујући весело:'' Нашли смо Флопија, чак 

тамо код Нинове.'' 

 

Приближава се Нова година, Н...ми је рекао да је добио налог од 

супружника Братва да купи њиховом сину новогодишњи поклон, да 

треба сам да изабере поклон у продавницама у граду. Позва ме да 

идем са њим после радног времена, да му помогнем у избору. 

Улазили смо у раскошне  радње претрпане свакојаким играчкама, 

он је предложио да купимо еклектрични воз са железничким 

постајама, скретницама, железничарима. Нисам имао ништа 

против.  

 

Н... као да је потпуно заборавио његову повремену одбојност према 

мени, сада постаде врло љубазан, као да никада међу нама није било 

никаквих, ама ни најмањих неспоразума или неслагања? 

 

Док смо ишли улицама обилазећи продавнице дечијих играчака, 

осећао бих да постајем одсутан, размишљам о узроцима промене 

понашања Н....према мени? Не могу никако да докучим о чему се 

сада ради, откуд сада такав нагли заокрет?   

 

Можда због опуштене новогодишње атмосфере? Можда ће сутра 

опет почети све као  раније? Ако он настави да се тако понаша, 

отераће ме из фирме, то нећу више трпети, даћу отказ, закључујем. 

 

Овде се радују Дочеку Нове године као тамо код нас. Дочекују сви 

Нову наилазећу годину са огромним надама. А зашто су баш данас 

тако одушевљени? Откуд таква радост и другим народима на 

данашњи дан? Мој одговор је, да су сви људи и народи слични. 

 

Након куповине пошли смо колима до куће његових родитеља. 

Паркирасмо се доле негде код железничке станице Gare du midi 

испред једног кафеа. Он ме уведе и представи мајци, старијој бледо 

сивој жени уморног изгледа, жени истрошеној радом, тако ме 
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подсећа на наше жене из унутрашњости. Онда се поздравих са 

уморним апатичним оцем, који ми се благо насмеши.  

 

Фламанци су на неки начин другачији од Валонаца, некако ми у 

поређењу са самоуверенијим Валонцима изгледају скромни, 

безбојни. 

 

На крају нас његова маја послужи укусном супом од поврћа.  

 

 

31. децембар 1965. године. Мала прослава поводом дочека 

Нове 1966 године  у фирми „Rogan  coats“. 
  

Повремени сарадник фирме се зове М...., светло смеђ, крупан,  мало 

подебљи млад човек, долази само понекад.  

 

Данас су сви радосни, присутан је и он, раније ћемо завршити радне 

задатке, јер  ће бити одржана мала свечаност поводом Нове 1966. 

године.  

 

Жене ужурбано распремају атеље, сви заједно разносимо намештај. 

Створи се зачас у атељеу празан простор, наместисмо столове и 

столице, жене донесоше чаше и послужења. На столовима се нађе 

понешто од  јела, хитре женске руке поређаше флаше свакојаких 

пића, на њима се виде налепнице ликера, коњака, џина, вискија, 

курвоазијеа, неколико врста руских и пољских вотки, на једној 

флаши пише SLIVOVITZ, на етикети постарији Шумадинац у 

народној ношњи. Ту јe и текила.  

 

Помало се изненадих, нигде сокова, а ја сам задрти 

антиалкохоличар.  

 

Око мене се сјати неколико насмејаних младих жена и мушкараца, 

навалише сви на мене изненада да пијем алкохолна пића. 

Објашњавам им да сам љути антиалкохоличар,  да никада не пијем 

алкохол. Кажем им у шали да сам пијан и када видим конобара. 

Знају добро да не пушим,  да сам опредељен за здрав живот. 

 

''Прави хришћанин '' рече помало обешењачки супруга  Н...  
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''Тај не би ни мрава згазио, он поштује свих десет Божијих 

заповести, то му је задатак чим устане. Ама буди мало грешан'', 

закикота се плава Мари Лу.  

 

Шофер С.. често насмејан евоцира служење војног рока у белгијској 

војсци, заједно са њим су били војници пореклом Пољаци, тражили 

су  од њега цигарете: ''Папирус, папирус''.  

 

Са малог разгласа засвира весела музика, ређају се моје 

најомиљеније мелодије. У последње време све чешће слушам 

необичну песму, која говори о томе како људи сањају да се обогате: 

 

„If I were a rich man., Daidle deedle daidle, Daidle daidle deedle daidle 

dum, All day long I'd biddy-biddy-bum, If I were a wealthy man.“ 

 

Налазим да је ова песма не само врло необична, него и врло 

мелодична. 

 

Певач је упорно у трансу понављао: 

 

„I wouldn't have to work hard, Daidle deedle daidle, Daidle daidle 

deedle daidle dum, If I were a biddy-biddy rich, Daidle deedle daidle 

daidle man.“ 

 

Намах се створи права празнична атмосфера. Ја им се придружујем 

реда ради, да не будем другачији од осталих, да једини не напустим 

превремено ову малу свечаност. Мене ова прослава нимало не 

занима, ту сам једино због колега са радног места. Размишљам 

нестрпљиво како ћу што пре наћи изговор да их напустим, 

резервисао сам дочек Нове године у оближњој дискотеци Библос, 

једва чекам да се тамо нађем. 

 

Ипак уживам у песмама са разгласа, као да их је неко бирао за мој 

укус, нижу се једна зa другом: La Boheme, Dona dona, don. 

 

Н.. и шофер инсистирају по сваку цену да прихватим чаше 

алкохола из њихових руку,  ја пак упорно одбијам изговарајући се 

по ко зна који пут, да никада у животу нисам пио алкохол, да не 

смем да попијем мало више, јер нисам навикао на алкохол, могу се 

брзо опити.  
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Они су упорни, наваљују све више :'' Пробај барем мало''. Да их се 

отарасим немам куд, па гуцнух ликер једном два пута. Они  

притисли:'' Хајде барем мало, ликер је сладак а није јак, ниси 

ваљда жена''.   

 

На крају се замислих, зашто је њима толико важно да ја пијем 

вечерас, шта има у томе нарочито значајно за њих? Постадох 

опрезнији. Учини ми се да пиће није баш тако отужно напротив 

ликер је имао пријатан сладуњав укус. Тако гуцнух неколико пута.  

 

Запазих иако не пијем алкохол, да је ликер помешан са још неким 

пићем.  

 

Можда желе да ме мало развеселе, виде да сам повремено забринут,  

ово се дешава једном годишње?  

 

Да, вратих се из новогодишњег расположења мало у свакодневицу:  

ја сам ипак забринут. Какав је ово сад обрт? 

 

Срео сам недавно познаника из Београда, Јоцу Светличића 

одбојкаша који је гостовао са његовим клубом „Звезда“ у Бриселу, 

када ме виде на улици стаде пред мене,  рашири разочарано руке:  

'' Видно си омршао  и убледео, шта је то са тобом?''  

 

Још неколико пута сам гуцнуо помало из разних чаша. Развеселих 

се као никада раније, јави се нека нова енергија, ново 

самопоуздање, као да је цео свет мој. Они то виде, препознах да се 

смешкају задовољно. Мени се учини лукаво, победнички.  

 

Упркос свега владам потпуно собом, и постајем још опрезнији 

покушавајући да проникнем у њихове намере?  

 

Они покушавају упорно да ме наведу да још попијем, али виде да не 

иде:'' Доста, више ни гутљаја'', једва да их се отарасим.  

 

Н.....и шофер  ме ухватише под руку. Не, ја нисам пијан, ја се не 

тетурам, немам несвестицу, мисли су ми потпуно сређене и јасне, 

владам потпуно собом, али сам ипак запао у мени непознато 

необично весело и  оптимистичко расположење.  

 

Они хоће да ме поведу негде? Где? Пођох са њима радознало.  
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Доведоше ме  у једну споредну просторију, изненадих се, изађосмо 

право пред сто за којим обично седи сама госпођа Братва. Стоји сто, 

и празна столица, госпође Братве нигде нема. 

 

Н... ме ухвати за руку и доведе ме баш испред стола госпође Братве, 

видех неке њене ташнице, и на столу стоји њена раскошна женска 

шубара.  

 

Госпођа Братва је за мене одувек поштована супруга господина 

Братве. То значи светиња.  

 

Имам  животна начела, једно од њих је: поштовање удатих жена, 

породице и брака,  без обзира колико ми се свиђала, супруга или 

девојка мога пријатеља, је за мене светиња. Лојалност према 

пријатељима је за мене нешто што је изнад свега.  

 

Изузетно ценим господина Братву, они су сретна породица, имају 

златног синчића, успешан бизнис, господин Братва је према мени 

увек био коректан и добронамеран, кад год бих се пео уз степенице 

да примим плату од госпође Братве, или неким другим послом,  

увек сам се према њој односио са највећим поштовањем и 

уважавањем. А она је увек према мени била учтиво љубазна и 

насмејана. 

 

Иако је госпођа Братва привлачна млада жена, никад ни у 

најпотсвеснијој помисли нисам у њој видео  згодну жену, она је за 

мене била једноставно  госпођа Братва. То није било потиснуће 

осећаја било какве привлачности, то је било истинско уништавање 

у зачетку било какве такве за мене недоличне помисли. 

 

Породица Братва је осетила моја морална начела и сматрали су ме 

сви до једнога за учтивог и лепо васпитаног младог човека. 

 

Али сада поче да се дешава нешто необично, што се никад досада 

није дешавало, што ме дубоко зачуди, а онда забрину.  

 

С... узе без питања, дрско,  шубару госпође Братве и пружа је мени 

скоро заповеднички у руке.  

 

Запрепашћен сам његовом неучтивошћу, па то је крајња 

непристојност. Жени увек придржава зимски капут муж, чак то 
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себи не сме дозволити ни конобар, ја поштујем бонтон. Капа је још 

интимнији део одеће једне жене. 

 

Али никако не могу да схватим о чему се ради, откуд сад наједном 

то? Како се усуђује да то ради?  Нешто необично се дешава?  

 

Ја то нипошто не желим.  

 

Да неко није наговорио С... да ово учини? Ко, зашто? Да види моју 

реакцију? Не верујем, то би био крајње неуместан  и непримерен  

прејак, тест, има безброј других пригоднијих начина да се тестира 

нечија лојалност?  

 

Па они су ме до сада већ упознали? Зашто да ме опијају, и да ме 

онда доведу пред сто госпође Братве?  

 

То ми изгледа као немогуће?  

 

Док гледам у капу госпође Братве, јавља ми се огромно неповерење 

и сумња да иза овога стоји Н.. , : ОН ЖЕЛИ ДА МЕ ЗАГРЕЈАНОГ 

НАВЕДЕ НА НЕУЧТИВ  ПОСТУПАК   И ДА МЕ ТАКО 

ИЗБЛАМИРА У ОЧИМА  ПОРОДИЦЕ  БРАТВА И ТАКО  

УКЛОНИ ИЗ  ОВЕ ФИРМЕ.  

 

А мени је упркос мојих снова о  америчкој фирми, ипак јако стало 

до овог радног места,  али изнад свега до пријатељства са господом 

Братвом и Видером.  

 

Некако ми сада све више  изгледа као реална могућност да када 

буде прошло шест месеци, да ће ми господин Видер помоћи да 

добијем посао у струци. 

 

Алкохол је почео да побуђује у мени весела осећања, заборавих 

потпуно где се налазим, развеселих се јер помишљам радостан како 

ћу после ове мале свечаности, коју једва чекам да прође, да идем у 

дискотеку на дочек Нове године.  Замишљам девојке како се са 

њима дружим и играм, заборавих да преда мном стоји капа госпође 

Братва.  

 

Затечен оваквим размишљањима и не схватам да сам сво време 

узбуђен очекиваним дочеком Нове године. Они ме посматрају сада 

помало испитивачки. 
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С.. ми непрестано гура у руке капу:''Узми, узми!''  

 

Зар је могуће да су поједини од запослених толико  пакосни? 

 

Н....се сво време лелујао преда мном као оличење Луцифера у змији 

која наговара мене, Еву,  да узмем плод са забрањеног дрвета.  

 

Овога пута сам ја био Ева, а плод са забрањеног дрвета је била 

шубара госпође Братва.  

 

Можда је у питању завидљивост што дајем часове господину 

Видеру, што ме господин Братва  тако уважава?  

 

Моја љубав и лојалност према господину Братви, Видеру и  његовој 

породици,  су чинили мој долазак у ову фирму , и дружење са њима 

као  радост, осећао сам  несебично пријатељство, истинску 

хармонију добрих међуљудских односа.  

 

Али се једног дана појавило неспокојство када је Н...почео да према 

мени испољава описану нетрпељивост. Мало помало Н....је све 

више испољавао лошу вољу према мени. Чиме је кварио хармонију 

мојих односа са осталим сарадницима.  

 

Љубав влада,  а мржња руши. Размишљао сам о Н.... 

 

Увек се трудим да живим у хармонији са самим собом и са људима 

око себе. Волим да им чиним добре ствари. Када су други сретни, и 

ја сам сретан.  

 

Због Н...то више није могуће у овој фирми. Јавља ми се осећај 

кривице и нелагодности. Када бих долазио на радно место осећао 

сам повремено немир и лоше расположење. 

 

Ја сам се зато трудио да својим поступцима укажем Н.. да чини 

нешто што није на своме месту. Упркос оваквим његовим 

поступцима, у њему сам временом открио и добрих, дивних  

особина. Желим да стварам пријатеље, да оне који ме због нечега не 

симпатишу, претворим у пријатеље, и да пријатељства јачам.   

 

Хтео сам да објасним Н..... На његово неповерење сам узвраћао 

љубављу и разумом.  
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Али сам запазио да Н.....то почиње да  схвата погрешно као мој 

страх пред њим, па би онда постајао још острашћенији.  

 

Устремљивао би се према мени са опаким изразом лица повређеног 

Луцифера.  

 

Гледао сам га смирено и без мржње, било ми га је жао.  

 

Човек је створен без мржње. Околности у њему стварају зле мисли. 

У очима и цртама лица Н.....сам умео у појединим околностима да 

препознам рајску доброту, али би бес доброту намах претварао у 

демонски грч лица.  

 

Уколико тако настави, напустићу најхитније фирму. Не желим да 

се прегањам са особом која не схвата о чему се ради, почињао сам 

да се нервирам.  

 

Свашта сам претрпео у животу, моји нерви су прилично истањени. 

Шта ми то треба? 

 

Понекад би ми  се чинило да би он устукнуо и постајао према мени 

љубазан и разумнији? Али би убрзо налазио прилике да испољава 

нетрпељивост, његова тежња за превлашћу би опет повремено 

засењивала његов разум.  

 

Запазио сам да је пословођа деловао потајно и да је почео да шири 

интриге о мени међу особљем.  

 

Пажљиво сам и даље пратио његове поступке, запазио сам да је 

увек у присуству господина Братве био према мени врло учтив.  

 

Закључујем, чини ми се, дакле, да он то све чини према мени без 

знања господина Братве.  

 

Н...се питао, чини ми се:  ЗАШТО ЊЕМУ ДА БУДЕ ОДАВАНА 

ВЕЋА ПОЧАСТ НЕГО  МЕНИ?  

 

Изгледа да је он ипак свестан да ја не желим да му преотмем радно 

место, него да је једноставно завидљив што ме породица Патрона 

цени? 
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А када се ради о његовој супрузи, моја савест је крајње мирна и  

чиста, јер сам се према њој односио са највећом учтивошћу, и 

поштовањем. Да његова опака острашћеност није проузрокована и 

некаквим сумњичењима, или љубомором на овоме плану?  

 

Мене боле његово неразумевање и нелојалност.  

 

Да њега неко споља не злоупотребљава против мене? Ко? Зашто?  

 

Сигуран сам да господин Братва није у току ове подле игре?  

 

Да иза ове ујдурме не стоје они који нахушкавају чудака да претећи 

трза раменом ка мени? 

 

Онај ко стоји иза ове вечерашње мутне игре има намеру да 

упропасти моје позиције у овој фирми и да ме унизи у очима дивне 

породице, где сам се тако лепо осећао, као код своје куће, као у Рају, 

хоће да ме изгнају из раја , као Адама, да ме упропасте?  

 

Тај неко жели да моје бескрајно поштовање према породици Братва 

доведе у искушење, да ме наведе на неучтивост и нелојалност, да ме 

тако представи као крпу и човека без нитегритета, нелојалног и 

површног? Да прикажу да су Југословени припрости, балвани.  

 

Да ме тако дискредитује. 

 

Тако што су ме напили, довели овде, поигравају се шубаром госпође 

Братва, и гурају ми је у руку.  

 

Можда површни умишљају да ћу је ја узети, ставити је на главу, 

излетети са њом помамно на улицу?  

 

Зар је могуће да је дотле отишла заслепљена завист Н.....?  

 

А изгледа ми повремено као разуман и племенит човек?  

 

Сложена је човекова природа.  

 

Ја сам добио примерно породично васпитање, све поштовати и 

уважавати, никоме не чинити зло, свакоме рећи добар дан, помоћи 

где год могу, не лагати, не красти. Мислим да су сваком људском 

бићу ова начела као праве Божије заповести дубоко усађена у 
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човековој природи, али неки људи се временом удаље од тих 

завештања.  

 

Зашто? 

 

Стицајем несретних околности?  

 

Бог је сваком оставио могућност да сам одабере шта ће да ради.  

 

Тачно, али сам видео у Југославији како је овај Божији закон био 

изигран од свакојаких безбројних Луцифера, самозваних 

Националних спаситеља. Они би једноставно људе 

злоупотребљавали, наводили их методично на лоше поступке, 

рушили праву природу човека, или би правили од људи 

најобичније криминалце, проститутке, или опасне  злочинце.  

 

Читао сам у уџбенику психологије да се само неколико постотака 

рађа са склоношћу ка неразумној мржњи, а да несретне  животне 

околности људе праве злим и лошим.  

 

Тако тамо прочитах да су социолози и антрополози дошли до 

закључка  да је огромна већина проститутки то постала, не зато 

што су генетски биле предодређене, него услед несретног стицаја 

животних околности.  

 

Ко зна шта се све са овим несретним човеком досада дешавало? 

 

Нас Југословене неки не цене на Западу, имају према нама истинске 

расне предрасуде, да смо Балканци, примитивци.  

 

Хоћу да им докажем да ми нисмо такви, да смо ми ипак у својој 

дубокој запретеној нити племенит и цивилизован народ.  

 

Ја овога пута и овде у Белгији, не представљам само себе, него  и 

своју земљу и свој народ, то ми је увек у мислима. 

 

Ко су ти који иза овог стоје, који ме кушају? Ко би то могао бити?  

 

Одбацио сам дефинитивно помисао да  то може потицати од 

господина Братве, јер се он и даље према мени односи коректно и 

пријатељски, као и раније. Исто је такав био и господин Видер 
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приликом наших сусрета, све је на најбољем месту, као што је било 

досада.  

 

 Али како Н.. сме да игра ту двоструку игру иза леђа газде?  

 

Изађе ми пред очи онај што трза раменом, и његов ганг младих 

Албанаца, они ме прате и прете ми,  осећам их иза пета, дошли су 

недавно до самих врата мога стана.  

 

Како знају где се крећем, где станујем, како знају кад ћу ићи у стан 

господина Видера?  

 

А господин Братва је тако пријатељски настројен, као и господин 

Видер.  

 

Хоће неки зли да ме заваде са њима? 

 

Ова данашња новогодишња ујдурма иде, све ми се више чини, 

преко Н...и мануелног особља фирме. Коловођа је Н...због његове 

духовне неусавршености.  

 

Опет помислим на Н....као на доброг и племенитог човека, али зар 

он није могао више постићи од тога скромног места у малој фирми? 

Видео сам његове родитеље, бледи, уморни, изнурени, залеђени, 

скршени, скоро као бивши људи, без осмеха. Шта је то са њима?  

 

Покушавам да сазнам да оваква његова психологија не потиче  

можда из његове паћеничке породице? Он је строг и радан, он 

напорно ради, он је вредан, способан и стручан, све зна, свака му 

част, он је десна рука господина Братве.  

 

Али изгледа бледуњаво, а његова млађа супруга делује свеже и 

младалачки.  

 

Да у овоме грму не лежи  зец? Али ја сам према њој увек био врло 

учтив.  

 

Н...се према патрону односи са изузетном послушношћу, трепти 

пред њим, где газда оком,  Н...скоком. Он је већ у годинама када се 

више не мења фирма и не започиње нова каријера, он чува своје 

радно место, чува симпатије газде. Можда патрон може на његово 

место довести млађег, полетнијег?  
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Капитализам је сурова утакмица где улогу игра профит. 

 

Тражим разлоге моралног суноврата Н....који се овако подло 

окомио на мене?  

 

Да се ја не варам у свему овоме? Знам људе који су свашта трпели 

дуго, онда они постану у правом смислу параноични, зазиру и од 

намршетног погледа пролазника. Да нисам сувише осетљив? Да 

нисам постао помало параноичан, после  свега што сам претрпео до 

сада у земљи? 

 

Изгледа да он сада прибегава новом лукавству? Хоће да моју љубав 

и лојалност према Патрону, претвори у неповерење?  

 

Залепио је ону  слику тамо на зиду, ону слику  младе девојке и 

стално ми нешто показује руком на њу.  

 

Белгијанци су много рафиниранији и лукавији од Југословена, 

тешко да би се неко у Београду могао досетити да тако нешто 

лукаво са сликом и шубаром измисли?   

 

Морам  бити врло опрезан и будан,  свестан и спреман да на сваком 

месту наилазим на замке. 

 

На лицу Н....се повремено исцрта као грижа савести, осећај 

кривице. Није он потпуно изгубио људскост. У њему се ипак боре 

Добро и Зло.  

 

Н.. нема разлога да се тако понаша према мени. Тако је био 

благонаклон када смо јуче куповали  дечје играчке за сина 

господина Братве,  изгледао је тако искрен према мени када смо 

посетили његове родитеље, власнике малог паба код Јужне станице.  

 

Н... ипак има у себи нешто тако добро, искрено, племенито. 

 

Да није повезан са југословенском политичком емиграцијом, са 

онима који су убијали моје ближње  у Јасеновцу, Братунцу и 

Сребреници?  

 

А за сво време у измаглици трепери ликови господина Братве, 

господина Видера, њихових супруга, то су тако дивни људи. 
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С... ми је, смешкајући се, упорно гурао у руке капу госпође Братве. 

 

Сетих се књиге Хелен Вајт „Патријарси и пророци“, ту је она тако 

сликовито и језгровито описала како је Змија кушала Еву, лукаво 

је наводећи да убере плод са забрањеног Дрвета Знања.  

 

Ева је била упозорена, мене је пак упозорило моје домаће 

васпитање, које је било у духу Десет Божијих заповести.  

 

Узети у оваквим околностима капу госпође Братве у руке, би за 

мене било нешто неучтиво, сасвим супротно мојој духовној 

природи, мојим културним и моралнм начелима, моме домаћем 

васпитању и моме систему вредности. Узети капу у руке би за мене 

била повреда мојих узвишених осећања поверења и љубави према 

овој породици и  господину Видеру. Тако нешто учинити је потпуно 

супротно мојој  представи о себи самом. Ако бих то учинио, ја више 

не бих био  ја.  

 

Шта ће ми онда такав живот где сам погазио самог себе. У мене би 

се увукла нека друга, туђа особа. Сотона би заузела место Анђела.  

 

Алкохол слаби кочнице, попуштају замандаљене браве пакла 

Несвести.  

 

У психологији пише, сексуалне пулсије према сестри нису 

потиснуте у подсвест, оне су потрте,  тако ја видим госпођу Братву.  

 

Сотона је подла и лукава. Жели да ме злоупотреби. С... је држао у 

руци прелепу шубару од крзна, тако глатку, топлу, љупку, као тело 

жене, и гурао ми је у руке.  

 

Хтео сам да се окренем и побегем са овога зачараног места. 

 

 С.. зашапута убедљиво: „ Узми шубару, само мало''.  

 

Ја сам одговоран за своје поступке. Морам слушати глас мојих 

убеђења, морам бити учтив. У бонтону лепо пише, кад су мушкарац 

и жена заједно, мушкарац се прво обраћа мушкарцу; када 

мушкарац и жена дођу у посету или у кафану мушкарац пратилац 

јој придржава капут, а не странац или конобар.  

 



153 

 

А ја да узмем шубару госпође Братве у руке? Не, никако, то је 

вулгарно и неучтиво, ја нисам такав.  

 

Он искористи моју замишљеност и брже боље ми стави шубару у 

руке изненада. Да је не бих испустио на тло, прихватих је.  

 

Одмах схватих да сам начинио преступ који ме дубоко потресе. Не, 

никако. Брже боље ставих капу на сто госпође Братве. 

 

И окретох се и изађох из просторије.  

 

Овога догађаја се врло често сећам. Поступио сам  у духу мојих 

начела и учтивости, али сам се кајао што  сам услед недовољне 

концентрације и присебности, импулсивно прихватио капу у руке, 

није требало то да учиним.  

 

Али сам имао потпуно основано и логичко оправдање: да нисам 

прихватио шубару она би пала у прашину. 

 

Jануар 1966. године.Нестрпљење. 
 

Пролете 1965. година, у знаку мог доласка из Београда у Брисел,  и 

неочекиваних и необичних догађања у једној много другачијој 

земљи од Југославије. 

 

Питам се да ли су се ствари одвијале онако како сам замишљао и 

хтео? Или другачије? 

 

Рано је још да доносим поузданије закључке, треба још мало да 

сачекам. Највише зависи од мене, али значајну улогу игра и, како 

се то каже, срећа. Али изнад свега постоје објективне могућности, 

мислим, када се ради о утицају окружења?  

 

Свестан сам да сам повремено у зебњи, читалац може 

претпоставити због чега, то је описано у претходним поглављима.  

 

Када се враћам у претходних неколико месеци од септембра ове 

године када сам дошао у Брисел, до данас, врло бројне догађаје 

сводим на неколико окосница: запослење у фирми господина 

Братве, пребивалиште у улицама необичних  назива Федер и  Бела 

улица, дружења са Мајком и његовим колегама са факултета, 
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сусрети са Јовом Мирковићем у Амбасади Југославије, посете Бори 

и Драгој, и нови познаниници из далеких земаља.  

 

Неприлике са чудаком који трза раменом, и са младим Албанцима, 

су нешто мрачно и депримирајуће. Али је и то био мој живот од 

како сам у Бриселу. Колико су те провокације за мене биле 

истинска мора, дотле су разговори са господином Тошићем били 

ведро плаво небо и топли зраци сунца у облачној и кишовитој 

Белгији. 

 

Стичем нова обогаћујућа сазнања, почињем да увиђам да многе 

ствари нисам знао, а мислио сам да их знам. 

 

На Београд никако и не помишљам. Иако је Брисел почесто 

кишовит и тмуран град, упркос описаних неприлика, Брисел је у 

мојим  мислима распевани град у коме одјекују рефрени песама: 

The Rolling Stones, Petula Clark, Битлса, The Animals, The 

Temptations, The Supremes, Шарл Азнавур, Били Холидеј, Том 

Џоунс, Боб Дилан.  

 

Шпански певач Манита Дел Плата, чујем да је Житан ( Циганин), 

плени својом необичном осећајношћу и ватреним темпераментом.  

 

Елвис Присли, Миреј Матје, Жорж Брасанс- су јако присутни на 

радију и у дискотекама.  

 

А у радионици господина Братве сваки дан, мало мало, па се зачује: 

 

If I were rich, I'd have the time that I lack To sit in the synagogue and 

pray, And maybe have a seat by the Eastern wall, And I'd discuss the 

learned books with the holy men, Seven hours every day-- 

That would be the sweetest thing of all... 

Oy! 

 

Док шетам, или увече у дискотеци, Том Џонс заносно узвикује: 

ДИЛАЈЛА. 

 

А планета је у све већем превирању, нешто се мутно ваља.  

 

У моме животу нема онога очекиваног брзог успеха. Закључујем да 

ми треба још стрпљења и труда, да усавршим језик, и упознам 

Белгију.  

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
http://en.wikipedia.org/wiki/Petula_Clark
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Animals
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Temptations
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Temptations
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Supremes
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Желио бих да радим у америчкој фирми, али од тога нема ништа, а 

време брзо пролази. Чак и ако бих пронашао такав посао, нашао 

бих се у врло неугодној позицији, како бих то саопштио господину 

Братви? Не желим ни по коју цену да изневерим добронамерног 

господина Видера који је унео у мој живот нове наде у бољу 

будућност.  

 

Шта ће рећи моји родитељи и познаници у Београду, што још 

ништа нисам постигао?   

 

Са годинама и личним сазревањем увиђам, да болна понижења у 

гимназијама у Нишу, Земуну и Београду, нису у дубљим сферама 

моје личност уздрмала моје самопоуздање, нити ме обезвредила у 

сопственим очима. Ја сам у страној земљи, где су кадрови врхунски, 

не знам језик, немам њихову диплому. Далеко од тога да 

потцењујем овдашње људе, али се осећам сигурним, и себе видим 

као младог човека предодређеног за брилијантну каријеру пред 

којим је сјајна будућност. 

 

Иако сам странац, нисам запазио да се према мени било кад и било 

ко од обичних људи, како се то каже, људи из народа, понео на 

недоличан начин. Белгијанци се према странцима односе коректно, 

овде се не може говорити о било каквој ксенофобији, али, као и 

свугде, странац је странац.  

 

Па и у Југославији је тако. Тако је свугде у свету.   

 

Ја сам странац из комунистичке државе, размишљам да би можда 

било добро да тражим белгијско држављанство?  

 

Мени је одавно постало јасно да су овдашњи људи задовољни када 

виде странца да једе њихову храну, да пије народно пиво stella 

artois, да се понаша као и они.  

 

Овде нема Југословенки, или их врло мало, успела женидба са 

Белгијанком би ми свугде отворила врата. 

 

Посебно дивљење су у мени изазвале белгијске власти. Врло 

радознало и са великом пажњом сам у правом смислу речи 

анализирао представнике власти које сам сретао, од полицајца на 

улици, преко шалтерског службеника, па све до министара и шефа 
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државе, које сам посматрао на телевизији. Дубоко сам 

импресиониран њиховом компетенцијом, поштовањем закона, 

посвећености интересима својих суграђана. Нигде нисам могао 

назрети ни трунку било какве бирократске уображености и 

непотребне строгости према суграђанима.  

 

У њима сам задивљен препознао одане слуге народа. Они су ту 

плаћени да раде за свој народ.  Размишљам о моћницима. Моћник у 

западној држави налази осећај моћи, јер је део државе, и моћ која 

му је дата му служи не ради њега самога, него да буде у служби 

народа и државе. Он је скроман.  

 

А моћник непросвећене државе је охол. За њега моћ није служба 

народу и држави, него да је искористи да се богати и приграби све 

могуће привилегије. 

 

Једном сам био случајно у палати правде, судија се заклињао у 

заставу.  

 

А наши политичари личе на жандарме. Чух недавно na радиу  речи 

Ј.Б.Тита:'' Да се судије не држе закона као пијан плота''. 

 

Није тешко препознати да је Белгија метропола неких афричких 

држава. Мала, али врло моћна земља. На неки начин центар света. 

Седиште ЕЕЗ, огранака НАТО пакта, и других организација. На 

сваком кораку се могу видети велики упечатљиви натписи на 

енглеском језику, на зградама представништава америчких и 

других страних фирми. 

 

Никако не потцењујем, овакав у сваком погледу, сложен амбијент у 

Белгији, насупрот, налазим да сам као  појединац, млад човек из 

једне комунистичке државе, у деликатној позицији, треба да будем 

врло опрезан и промишљен у сваком погледу. 

 

 

6. јануар 1966. године. Oпстаје нада у фирми „Rogan coats“. 
 

Догађај са капом госпође Братва не могу никако да потиснем у 

заборав, иако то покушавам. Не могу никако да одагнам све 

интензивнији осећај стида и непостојеће кривице. Да ли је она 

сазнала како су ме они довели пред њену капу? Како су ме пре тога 

нагонили да пијем алкохол?  
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Можда она томе догађају, уколико је за то сазнала, не придaје 

пажњу онако како ја то чиним, можда тај догађај види као неважан 

детаљ новогодишње свечане атмосфере? А шта ако то каже своме 

супругу, како ће он то схватити? Ја њему не смем од стида изаћи 

пред очи? А шта ако то он исприча господину Видеру?  

 

Како сам могао себи дозволити да будем тако непромишљен и 

пребрз, да упаднем у такву наивну замку? Али ја њену капу нисам 

сам узео у руке! 

 

Све ме више изчуђује поступак оних који су ме нагонили да узмем у 

руке капу госпође Братве. Зашто су то чинили? 

 

Наступило  је извесно олакшање када сретох господина Братву у 

атељеу, он је се понашао према мени потпуно на исти начин  као и  

раније. То ме охрабри. Сретох госпођу Братву како слаже одела на 

офингере, јави ми се учтиво и љубазно, као што је то увек чинила и 

раније. 

 

Ово ме донекле смири. Значи, нико им није ништа о томе причао? 

 

Али упркос тога ја се дубоко стидим због  догађаја са капом. Иако 

за то нема основаног разлога. 

 

Због тога долазак на посао за мене постаје стрес. Како да се 

отарасим неугодних осећања и стреса? 

 

Сада почињем по први пут да озбиљно размишљам да напустим 

фирму? 

 

Док развлачимо платна на огромном столу у радионици, за мене је 

сваки дан истинско уживање да слушам преко малог разгласа у 

радионици мелодије најпопуларнијих бендова, то је права ревија 

свакојаких певача, највише францускх шансоњера.  

 

Ипак, највише ме понесе Шарл Азнавур са његовом песмом „Ла 

Боеме“. Јерменин, а тако популаран  у Француској и у целом свету? 

Не заостају много ни Битлси са мелодијама Yesterday, Hey Jude .   

 

Музика ми даје полет и наду. Кроз ове песме осећам како пулсира 

ова наша необична епоха, са истовремено мутним и сложеним 
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временима, али препуна набоја свакојаких узбудљивих изазова и 

оптимизма. 

 

Господин Видер ме поново позва, жели да ме види, да му одржим 

час српског језика.  

 

После догађаја са капом се стидим да изађем пред њега и да му 

погледам у очи, имам јак осећај кривице, иако нисам ништа лоше 

учинио. Како сам само себи смео дозволити и да дотакнем капу 

госпође Братве?  

 

Не могу да одагнам стална преиспитивања, то постаде моја 

истинска опсесија, стално се питам ко стоји иза те игре? Зашто?  

 

Никако не може потицати од породице Братва, јер су они према 

мени и даље љубазни и коректни као и раније? Све сам склонији да 

то оценим као подмуклост колеге из фирме?  

 

Али ја немам опипљиве доказе, моје животно начело је да исправно 

процењујем, ОБЈЕКТИВНО, и да поступам РАЗУМНО. 

Дефинитивне закључке сам склон да донесем тек на основу чврстих 

и опипљивих доказа.  

 

А  њих засада нема. Сачекаћу и видети шта ће бити даље? 

 

Нисам то уобразио? Ипак то са капом се десило? Шта имају они 

самном? Зашто су  ми гурали капу у руку? Неко стоји иза тога? Ко? 

Зашто?   

 

Ја нисам нимало параноичан. То се десило, то су чињенице. 

 

А за мене стресна  игра са сликом лепе девојке на зиду се неумитно 

наставља. Понеко из радионице би ми повремено покзао руком на 

велику слику девојке на зиду, и намигнуо ми лукаво, учини ми се са  

задњом помисли. Мени се чини да хоће да ме понизе?  

 

А шта ако је то због нечега урадио по налогу господина Братве? 

Сетих се из уџбеника психологије „Rozencwige frustration test“. 

Механизам је следећи: Некоме се учини нешто непријатно, па се 

прати његова реакција, да се види како ће да реагује? Да се види 

колико је стабилна његова лојалност? 
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Видео сам на празник Светог Верхагена, како на “СУБ-у” старији 

студенти бруцоше посипају брашном, то мало понижавање је цена 

улазнице у свет образованих. Можда мене власник фирме тако жели 

да мало понизи, уствари ми ставља до знања да ме прихвата у круг 

који је осетно изнад мога садашњег друштвеног статуса? Мало 

понижење је као цена прихватања? 

 

Ипак склон сам да више поверујем, да се увек запитам: зар је 

могуће да је Н... толико лукав и подмукао? А мануелни је радник?  

 

Можда се Н....понаша као библијски Луцифер, који жели да људе, 

овога пута мене, изазове против Бога и Његовог сина. Дакле против 

господина Братве који је за њега оличење ауторитета, тако Н...жели 

у мени да изазове сумњу у господина Братву, поврх свега он 

покушава да узурпира позицију газде, патрона,  и узурпира његов 

престо, као што је Луцифер хтео да заузме престо Оца Створитеља?  

 

Једноставно, жели да ме завади са њим? 

 

Радим, али сам замишљен, док ми овакве и сличне мисли струје 

кроз главу, слушам  по ко зна који пут популарну песму  ''Hey Joe'', 

која је врло мелодична.  

 

Мој енглески није толико добар да разазнам коректно све речи, али 

ми је у руке негде пао текст ове песме на енглеском.  

 

Док опчињен слушам речи песме: 

 

''Hey Јoe, where you goin' with that gun of your hand,  

Hey Јoe, i said where you goin' with that gun in your hand, oh I'm goin' 

down to shoot my old lady, 

You know i caught her messin' 'round with another man,  

 

Н......тргну енергично платно које смо сви држали, сви се тргнуше, 

мени се учини да је то урадио због мене? 

 

Све време је одјекивало ''Hey, Јoe, You better run on down, Goodbye 

everybody, Hey hey Јoe ''. 

 

Ја почињем све више да размишљам да напустим ово радно место. 
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9. јануар 1966. године. Martin le Portugais ( Мартин 

Португалац). 
 

Пронесе се гласина на Слободном Универзитету у Бриселу: један 

арапски студент се угушио гасом, кажу, десио се неки квар на 

инсталацијама у његовом стану. 

 

Цела Белгија користи гас за загревање просторија, за кување на 

шпоретима, и за друге сврхе, гас је много јефтинији од струје.   

 

Ја се плашим гаса. Када се отвори, брзо треба упалити шибицу и 

запалити гас. А шта ако се упали касније? Или се заборави да 

упаљено, или да се затвори гас? Шта ако настане квар? Шта би се 

десило ако остане дуже одврнута славина гаса? Или ако се неком 

изненада догоди инфаркт, или мождани удар, деси му се 

несвестица? 

 

Још не познајем довољно ову технику.  

 

Један студент Арапин ми је испричао да се више пута враћа да 

провери да ли је све гасне славине заврнуо како треба.  

 

Cafe de'l Universite се налази на углу Avenue de l' Universite i 

Shausseе de Boendal, скоро преко пута гробља, главни клијенти 

овога кафеа су страни изразито црномањасти студенти, махом из 

Турске.  

 

Стекао сам међу њима неколико пријатеља. Прави Турчин је црн 

скоро као Арапин, а има и црњих. Али сам срео неке који су боје 

косе и тела као и ја, као већина Југословена. Видех једанпут на 

“СУБ-у” групу судената како у холу весело разговарају, толико су 

личили на београдске студенте, приђох, чујем  изненађен да говоре 

турски. Чак сам упознао неколико светло смеђих Турака, а један је 

био плав као Рус.  

 

Мешали се вековима са јужним Словенима.  

 

Хасан  је студент математике, изразито je црн,  скоро да је црњи од 

Арапа, витак  и средњег раста. Хасан и ја смо често заједно. Рече ми 

док смо шетали кроз тамне алеје наткриљене високим стаблима 

платана  у оближњој шуми, да је његов отац пиљар, радња добро 

ради, хоће да његов син заврши велике школе у Белгији. Он јако 
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уважава свога професора математике, познајем га, он је изразито 

црномањаст, висок и снажан човек, интелигентног и строгог израза 

лица, достојанственог и самоувереног држања. Све ми се чини да је 

он моћан и утицајан. 

 

Хасан пролази повремено колима кроз нашу земљу, лети при 

одласку у Турску. Хвали ми се, да се увек том приликом зближи са 

неком нашом девојком. Употребио је један непристојан француски 

израз, који не желим да поменем.  

 

Седимо за столом. Наводим Хасану турске речи и турцизме остале у 

нашем језику после вишевековног присуства Турске у нашим 

крајевима. Знам пар стотина турцизама, он слуша врло пажљиво. 

Када изговорих реч: СИКТЕР, он скочи љутито, хоће да ме ухвати 

за гушу.  

 

Рече ми да је то врло увредљива псовка на турском језику. 

Проклето турско! Реагују на ту псовку на исти начин као и ми.  

 

Да ли су они тај менталитет примили од нас, или ми од њих?  

 

Турски студенти побуђују у мени пажњу и знатижељу и због тога 

што сам видео да их поједини професорски кадрови “СУБ-а” 

уважавају због мени нејасних и непознатих разлога? Када сам био 

са Хасаном, на његовом факултету тамо сам срео његовог 

црнокосог професора математике, он се према Хасану односио 

љубазно и благонаклоно? Приликом приредбе на “СУБ”, где су 

поједини студенти певали њихове песме, високи и кошчати турски 

студент је отпевао сетну и носталгичну, лагану турску баладу. 

Постарија професорка археологије му је пришла када је завршио и 

са њим дуго и топло разговарала. 

 

У овај кафе долази амерички студент Ј.... , повисок и витак, плав, 

врло оштроуман и природно самоуверен, види се да је из моћне и 

имућне америчке породице. Са њим ме је упознао Мајк.  

 

Док смо Ј .. и ја јели шпагете, сво време смо разговарали о турским 

студентима, који би сваки час улазили и излазили. Овде се они 

окупљају, друже, забављају, хране, играју стони фудбал, шах и 

билијар. Просто их опијају песме са кафанског разгласа.  
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Овај кафански разглас је врло занимљива ствар, о чему тако често 

размишљам. Чим уђем у овај кафе запљусну ме турске оријенталне 

мелодије, али не оне врло ритмичне, него оне пуне оријенталног 

дерта и фатализма. То је турска музика. Очигледно да турски 

студенти са власником ове кафане добро стоје, па се договорили са 

њим да разглас преноси њихове омиљене народне песме. Да ли је 

власник кафеа Турчин? Или је прихватио да то уради из интереса, 

јер су му већина клијената турски студенти?  

 

Док слушам крајње осећајне турске мелодије, понеке од њих су са 

очигледним словенским тоналитетом, мој поглед је фиксиран на 

улаз у кафе.  

 

Радознао сам, желим  да проучавам, имам своју претпоставку, 

желим да је проверим, помно пратим изразе лица и понашања 

турских студената када уђу у овај кафе, и то баш у тренутку када 

чују ове необично осећајне турске мелодије.  

 

Хоћу да установим да ли на њих делују, и како, овакве екстремно 

осећајне мелодије? Зашто у овом кафеу стално одјекују снажне 

турске емоције и дерт? 

 

Док их виђам  у универзитетским аулама,  они су као и други 

студенти, журни, сиви, безбојни, удубљени у скрипта. А чим уђу у 

овај кафе и чују ове бурне мелодије далеке и родне Турске, живну, 

просто се препороде, попримају традиционалне азијатске  изразе 

лица, праве уобичајене малоазијске гестове, смеју се без кочница, од 

свег срца, на свој начин. 

 

Једноставно заборављају Белгију и модерне људе, намах постају 

поново Турци из Мале Азије. Као да иду на два колосека?  

 

''Запажам сличну појаву и код Југословена. Стално су заједно, 

сакупљају се у југословенским ресторанима, многи не науче језик 

нити прихвате норме понашања Европљана, не интегришу се, 

опијају их наше балканске мелодије као и ове што заносе турске 

студенте'', окретох се моме саговорнику Ј.. . 

 

Он прозре брзо у моје дилеме: ''Елитним слојевима Турске требају 

стручњаци школовани  на Западу, али су неповерљиви према 

западним либералним утицајима на њихово понашање, брину како 

се западни систем вредности реперкутује у Турској на односе међу 
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половима, у породици. Они на неки начин желе да конзервирају 

архаичан  слугерањски менталитет својих грађана, а да у исто 

време модернизују Турску. Али тако, да ипак сачувају 

традиционалне исламске обичаје и навике '', Ј... ми даде истински 

час из политикологије. 

 

Колико наслућујем, значи да је неки невидљиви надзорник душа 

турских студената намерно поставио овакве плачљиве архаичне 

песме  у разглас,  да тако покушава да танане емоције њихових 

душа држи заробљене у у фаталистичкој прошлости. Да их духовно 

роби и држи у крлетци, иако су далеко од Турске, иако се налазе у  

просвећеној Европи? 

 

А ко то чини нама Југословенима? Ко то нас Југословене и Турке 

ставља у исти кош? Ја не гутам тај мамац. Са Југословенима се 

врло мало дружим, највише са Белгијанцима, тако су ми казали 

родитељи, брат, и нарочито господин Видер. Желим да будем као 

Белгијанци, да прихватим оно што је добро од њих, а да у исто 

време сачувам  наше добре југословенске особине.  

 

Нигде не кажем ја сам Србин, него:„ Ја сам Југословен.“ Моја 

држава се не зове Србија, него Југославија. 

 

У Београду сам навикао да будем популаран, да се око мене 

окупљају, да ме свугде прихватају, овде ипак није баш тако. Мада и 

овде запажам да ми се студенти из разних земаља све више 

обраћају, да ми прилазе, и да воле да буду у моме друштву.  

 

Убеђен сам да ће убрзо у Белгији бити за мене у овом погледу као и 

у Београду. 

 

Тргнух се када сам једанпут пролазећи тротоаром испред овог 

кафеа, спазио у белој конобарској блузи младог Албанца са Косова, 

кога виђам у друштву чудака, што трза раменом претећи.  Чим га 

спазих брже боље шмугнух, не желим да ме види. Поготову,  никако 

да ме послужи пићем.  

 

Питам се да ли сам био несмотрен, да ли ме је раније спазио, било 

када услужио, или неко од његових другара?  После овога догађаја, 

када год бих долазио у овај кафе, прво бих добро осмотрио да ли је 

он тога дана међу конобарима или  гостима.  
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Пред  овим кафеом виђам у последње време у друштву турских 

студената  мистериозног београдског јаког момка званог Турке, 

који је имао обичај да седи у доњем делу Хотела „Москва“, што 

излази на стрму Балканску улицу, која се окомито спушта ка 

Немањиној улици  и Железничкој станици. Седео би у „Москви“ 

повремено са странцима, црномањаст, таман, тајанствен и 

намршетен, спреман за кавгу, тако ми се тада чинило?. Популарни 

Турке је наш Турчин, негде са југа Србије, са Косова или из 

Македоније, не знам тачно? Он и изгледа као Турци, изразито је 

црномањаст, набијен, и средњег раста. Има опак поглед и личи на  

момка који је зачас склон да се потуче.  

 

Турке је у Београду уживао да се бескрајно шећка око Београдске 

железничке станице. Видим га у сећањима која још нису избледела, 

како око Железничке станице и на почетку Бранкове улице преко 

пута Хотела „Балкан“ шибицари. Тако је лепо зарађивао. То у 

Београду лако пролази, јер, на жалост, у Београду има лаковерних 

пролазника.  

 

Видех га сада да покушава шибицарење у Бриселу. Тачно на 

тротоару испред Cafe de'l Universite, баш наспрам гробља Cimettier 

d ' Ixelle. Скоро да се запрепастих, откуд Туре овде? Са неверицом 

му се приближих, загледах га. Да то је он.  

 

Али нећу да му се јавим, иако сам убеђен да се  он мене сећа. Али се 

изгледа прави луд?  

 

Овде код оштроумних Белгијанаца то никако не би могло да прође. 

Видех га да се енергично савио тротоару и поређао кутијице 

шибица, али ниједан пролазник се не би заустављао, само би се 

понекад знатижељно зауставио понеки арапски или студент из 

Турске. Нису веровали да тако нешто постоји у Бриселу, смијуљили 

су се радосно и окупљали око шибица. Очигледно, то их је 

подсећало на родни крај.  

 

Зар је могуће да је и Београд Оријент?  

 

Неколико пута сам виђао да се улицама око Cafe de'l Universite   

шета необичан млад човек, скоро момак, тамно смеђ, повисок и 

витак,  мудрог лица занесењака. Увек је сам, у пролазу, негде жури, 

нешто му се као десило или  му се нешто дешава? Понекад уђе у 
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кафе, игра шах са студентима. Сви га хвале, кажу да све побеђује у 

шаху.  

 

Зову га гости кафеа гласно и радосно: Мартен!.  

 

Занимљиво, сви га уважавају и  прихватају, иако је очигледно на 

неки начин чудан. Покушавам да одгонетнем тајну његове 

популарности? Популарни су и прихваћени, они које други 

уважавају, они који им због нечега импонују.  

 

Чиме их овај необични момак усхићује и импонује? Ко је он? Не 

видим на први поглед јасно зашто би га тако сви уважавали? 

 

Сазнао сам да је Португалац. Мартен је врло занимљива особа. 

Посматрајући га из дана у дан, увидех да се иза спољашње маске 

помало душевно узнемиреног младог човека, назире мудар момак.  

 

Ипак, нешто се са њим десило, нешто се са њим дешава, он јесте  

мудар, читам мудрост на његовом лицу, у његовим повременим 

речима, гестовима, покретима и поступцима, али то је ипак нека 

потиснута мудрост. Као да је у његовој личности  некада давно 

нешто препукло, напукло?  

 

Он је и привлачан. Подсети ме на мога друга из студентских дана 

Пушоњића, Пушоњу. Само што је Пушоња мало виши и 

кошутњавији, и светлије косе и пути.  Запазио сам да се Мартен 

свиђа девојкама, као што се свиђао и Пушоња. 

 

Видех га недавно како одлучно корача, у исто време детињасто 

обема рукама замахује звучно парајући штапом по храпавим 

зидовима зграда у мојој улици Shausse de Bondael, тачно преко пута 

гробља, само одјекује. Нико од пролазника није обраћао нимало 

пажњу на његово необично понашање. То га је очигледно 

забављавало, као да је мало дете.  

 

Белгијанци су врло културан и увиђаван народ, знају га.   

 

Видео сам неколико пута у Бриселу и овакву сцену, човек стана на 

сред улице уз неки зид и мокри, нико га не загледа зачуђено. Нема 

где! Нужда. 
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Онда Мартен пређе на другу  страну улице, поче опет да тандрче 

штапом по високом сивом џомбастом окруњеном зиду гробља. 

Пратим га у стопу, радознао сам, хтео бих да га лично упознам, али 

он одјури брзо низ зидине гробља све време вукући звучно штапом, 

као сабљетином  по окруњеном гробљанском зиду.  

 

Кроз рупу у зиду гробља назрех огроман празан простор са безброј 

ископаних свежих хумки.  Зар је могуће да толико људи овде умире. 

''За шта ће ово да служи'', упитах гласно, али учтиво једног радника 

који је стојао  мало подаље  са лопатом   у рукама.   

 

Он се наслони на лопату  добацујући ми иронично право у лице 

гласно и претећи:''За тебе!'' 

 

Тргнух се, откуд овакав одговор гробара. Неслана шала! 

 

Док сам седео у Cafe de'l Universite са поменутим америчким 

студентом, у кафе ноншалантно хрупи Мартен, не могу да одвојим 

очи до њега, тако подсећа на Пушоњу, тако ми је драг, као да се 

знамо одувек. Мартена одмах сколише студенти, махом Турски, али 

има и Арапа, Шпанаца, и његових земљака Португалаца. Они га 

очигледно симпатишу, сви узвикују радосно: Мартен, дођи да 

играмо стони фудбал, други га зову да играју шах, неки му нуде 

чашу пива Stella, или тањир Spagetti bologneuse.  

 

Он поче партију шаха са плавим Турчином, вуче брзе енергичне 

потезе, лупа дискретно шаховским фигурицама по шаховској табли, 

чује се све до нашег стола.  

 

Зачудо, по први пут чух његове разговетне речи. Боја и јачина 

његовог гласа се изванредно слажу са мојим досада створеним 

утиском о њему.  Он рече забринуто, у исти мах претећи: 

''Амерички бомбардер је испустио хидрогенску бомбу изнад 

Шпанских острва''.  

 

Ј... и ја га радознало посматрамо. Занимљиво, он не побуђује само 

моју љубопитљивост, него и  Ј.., који је обично врло уздржан, али 

овог пута у њега загледа радознало.  

 

Мој амерички саговорник је другачији од већине америчких 

студената. Научио је течно француски. Он погледа прво у Мартена, 
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па онда у мене загонетно: ''Bouc emmissaire“, шта овај израз значи 

на француском?''  '' Жртвени јарац'', рекох му.   

 

 ''Тачно, али жртвени јарци данас постоје више него икад'', пружи 

прст дискретно према Мартену.  

 

Хоће да ми каже да је Мартен због нечега и на неки начин жртвени  

јарац. Због чега, у чему, откуд он зна да је Мартен жртвени јарац?.  

 

Ј.. ми се обрати релаксирано:''Извадиће Американци ту бомбу, буди 

без бриге.“ 

 

Изненадих се када ми Ј.. саопшти прегршт детаља о Мартену:''Још 

је његов отац пао у немилост у претходном режиму у Португалији, 

Салазар је наставио да прогони његовог оца. Мартен је политички 

избеглица, био је жртва тортура салазароваца''.  

 

Не питам га откуд он то зна, он се дружи са свакојаким студентима, 

виђао сам Ј...са симпатичним студентом из Португалнје Сетасом, са 

којим сам се и ја дружио. Вероватно је од њега све то сазнао? 

 

Ј... повремено виђам, понајвише у кафеу Guel de bois, али се он 

уселио у моје мисли, водим са њим немуште дијалоге, иако је 

озбиљан , скоро строг, он ми је духовно тако близак и драг. 

 

''То се види и из његовог имена Мартен. „Март“ ( Марс) значи Бог 

рата,  помоћу њега заплашују друге Португалце да се не противе 

власти, проћи ће као и сироти Мартен'', објашњава ми овај 

амерички студент помало сажаљиво.  

 

Поједини шпански и португалски  студенти  су уважавали искрено 

Мартена, док су га они из отменијих породица, блиских режиму у 

Португалији, образованији  и рафиниранији, сажаљевали, неки и 

потцењивали, погледали би га злурадо, као што сељаци гледају на  

страшило за птице у њиховој њиви. Неки  бескрупулознији би пак 

на њему убирали поене, улизујући се Салазаровом режиму, и то сам 

препознао.  

 

Мартен, или раздвојено „Мар-тен“, занимљиво помислих, па ја већ 

одавно, још у Београду, тако анализирам и изврћем речи, тражим 

њихово скривено значење.  
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Колико је политика перверзна и немилосрдна дисциплина, 

упропашћују неком људском бићу живот, без његовог знања,  

жртвују драгоцено и јединствено људско биће, из јединог разлога, 

да од њега направе „страшило“, да покажу да ће као и он проћи сви 

они који се буду противили Салазаровој власти.  

 

''Не разумем,  зар Белгија не осуђује Салазара?'' 

 

 ''Салазар је омражени диктатор у демократској земљи Белгији. 

Али, свака власт је од Бога дата'', био је хладан неумитан одговор 

мог саговорника.  

 

''Сједињене Америчке државе су послале још 80.000 војника у 

Вијетнам. Председнк Џонсон је изјавио да ће Америка остати у 

Јужном Вијетнаму све док комунистичка агресија не буде 

окончана'', скоро да благо лупну о сто шаком Ј.... '' У политици 

нема осећања него само интереса'', додаде, хтеде да устане, да позове 

конобара, да плати, спрема се да се са мном поздрави до следећег 

виђења.  

 

Конобара нема, искористих ову паузу да поразговарам са њим о 

рату у Вијетнаму, знам да је то врло шкакљива тема за 

Американце. ''Не разумем неке ствари у Вијетнаму'', рекох му 

смирено. ''Американци наносе Северном Вијетнаму губитке у 

људству. У белгијској штампи мало по мало, па се прочита вест да 

је америчка војска у Вијетнаму починила неки масакр, значи 

Американци су јачи, њихови губици у људству су врло мали,  али 

сам збуњен да су управо Американци ти који покрећу преговоре о 

прекиду рата, а не Северни Вијетнам, Вијетнамци чак одбијају било 

какве преговоре. О чему се ту ради?'', посматрам га нестрпљив да 

сазнам његово мишљење.  

 

Он стави пред мене руке на сто , протеже се и одговори ми тихим, 

али самоувереним тоном:''Америка не мрзи Северни Вијетнам. 

Сваки човек је јединствен и Америка не чини те људске жртве 

непромишљено, већ је циљ  спречити домино ефекат ширења 

комунизма у југоисточној Азији, што би било катастрофално за 

геополитичке интересе САД и западне Европе. Нама је жао тих 

невиних људи, зато им предлажемо примирје. Ми смо Милосрдни 

анђео. Северни Вијетнам одбија. Америка нема други избор сем 

напада,  јер они одбијају било какве преговоре. Ако ми не угрозимо 

њих, они ће нас''.  
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Рекох му: ''Америка има на леђима рат у Вијетнаму, пацифисте, 

Црнци су се побунили на челу са Мартином Лутером Кингом, поврх 

свега ту је Хладни рат,  ривалитет са СССР-ом широм света, рат 

звезда у космосу,  деколонизација која је планетарни процес.''  

 

Конобар наиђе, он му плати своје, и моје пиће, устаде, и настави  да 

говори стојећи:''Америка је невероватно моћна, њени ресурси су 

неисцрпни, у свим сферама има најстручније експерте, широм 

планете је свугде савршено уведена, свугде има своје људе, ова, 

назови, криза, ће за њу бити и добра, да препозна жаришта нових 

криза, да их проучи, и направи план да их уклони, и тако ће и бити. 

Америка ће извући поуке, и биће све јача и јача''.  

 

Поздрави се са мном и спрема се да оде. Док одлази ка вратима ја 

му скоро добацих:''А шта је са Русима, нису баш сложни са 

Кинезима у Вијетнамском рату?''  

 

Ј.. одмахну нехајно руком, и оде са кратким: „Довиђења!“ 

 

Сећам се гимназијских дана у Београду, када су Руси сазнали од 

брачног пара Розенберг тајну америчке атомске бомбе. То ми је још 

тада изгледало вевероватно, као да су Американци били тако 

наивни да то дозволе?  

 

Али сам чуо врло занимљиве коментаре тим поводом управо од 

појединих страних студената овде у Бриселу. '' Руси су провалили у 

тајну америчке атомске бомбе, а Американци их провалише у 

конструкцијама летилица у космос, таман Руси планирају да 

лансирају нешто ново у космос, наједном их Американци 

предухитре за неколико дана''. 

 

 

19. јануар 1966. године. Старка дала паре Бори Благојевићу. 

 

Овај податак сам сазнао данас од Мишела док смо опуштено пили 

пиво у једном кафеу близу Grande Placе. Каже да је Бора Благојевић 

пре више година упознао богату старију жену управо овде на 

Grande Placе док је чекао трамвај. Тада је био без франка у џепу. 

Као да исприча неку духовиту шалу? 
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Бора Благојевић је тај новац уложио у отварање сада врло добро 

посећеног ресторана „Сарајево“, у коме се окупљају углавном 

четници и политички емигранти. Показао се на делу као врло  

способан ресторатер. 

 

''Тако наше власти решавају егзистенцијалне проблеме појединих 

значајнијих политичких избеглица, наместе им имућну 

пријатељицу'', каже самоуверено Мишел. 

 

 

Јануар 1966. године. Рођак Јово Тријић отишао за Немачку. 
 

Сазнао сам од Боре да је рођак Јово Тријић (Томови 1. и 2.), 

професор немачког језика рођен 1933. године, напустио земљу и 

отишао у Западну Немачку где је нашао запослење.  

 

Јовин отац Радислав Тријић (Томови 1. и 2.), је за време Другог 

светског рата био ратни заробљеник  у Немачкој, одакле носи, иако 

је био ратни заробљеник, врло лепе успомене. Као ратни 

заробљеник је био додељен земљорадничкој породици да испомаже 

у пољским радовима. Са том породицом се истински спријатељио, 

течо Радислав је имао обичај да нам прича:''Никад се нисам толико 

напио пива као тада у Немачкој''.  

 

Имам утисак да су му немачки пријатељи његовог оца помогли да 

се запосли у Западној Немачкој. 

 

Јово је мени често говорио пред мој одлазак за Брисел, да и он жели 

да напусти  земљу, у којој не може нигде да се запосли, и где нема 

никакву перспективу. 

 

Неколико мојих познаника и пријатеља су тада, и раније, почели да 

напуштају земљу. Тако се десило и самном.  

 

Само не из истог разлога који је помињао Јован. Ја сам тада тврдио 

супротно: да је наша земља богата, да су наши људи надарени и 

вредни, и да треба отварати радна места за младе. Показао сам на 

примеру предузећа „“СЕМЕ”“ у Београду у улици Адмирала 

Гепрата број 10 ( Том 2.),  да ако би се примениле праве мере, да би 

се могло запослити неколико оних који чекају на бироу. На мене су 

се због тога у Београду бирократи окомили неоснованим оптужбама 
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да желим безмало да рестаурирам капитализам, да сам 

техноменаџер и анархолиберал. 

 

Када из ове перспективе и после досадашњег искуства овде, 

посматрам такве приче бирократа у Београду, тек сада схватам 

колико су оне неосноване, неозбиљне и детињасте.  

 

Зар је могуће да се особе које тако погрешно процењују стварност се 

налазе на тако значајним позицијама?  

 

Због тога, када размишљам о Београду и Југославији, све више 

западам у црна расположења, забринут сам шта ће бити са нама? 

 

Али шта чинити?  

 

 

Јануар 1966. године. Планета ври већ одавно. 
 

Рат у Вијетнаму се разбуктава, Линдон Џонсон председник САД 

изјављује да ће Америка остати у Вијетнаму све докле буде требало, 

док се рат не заврши.  

 

Поједини амерички студенти ове речи слушају бледих и смркнутих 

лица, могли би и они бити регрутовани?  

 

Баш ових дана су САД искрцале још око 8.000 војника у Вијетнаму, 

што чини укупно 190.000 америчких војника у региону. Усијава се 

Рат звезда између САД и СССР-а. Црнци у САД демонстрирају и 

захтевају њихова права, јавља се у Калифорнији прва хипи 

заједница у Америци. Африком тутње побуне и пучеви, мало мало 

па се срушио авион, настају свакојаки удеси, Запад подржава 

совјетске дисиденте. Латинска Америка ври. У Америци се шири 

тзв. counterculture  и социјална револуција. 

 

Ко влада светом, све чешће се питам?  

 

Таман ми се учини да сам разрешио енигму, откријем да сам у 

потпуној заблуди. Сам себи личим на јунака Добричаниновог 

ЗАЈЕДНИЧКОГ СТАНА, који непрестано решава укрштене речи, а 

никад да их разреши, његова жена му гневно подвикну:''Док ти 

решаваш те твоје некрштене речи, ћерка ти се удаде за нашег 

подстанара''. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Counterculture


172 

 

 

Чујем на Универзитету да ове године зову ЛУДЕ ШЕЗДЕСЕТЕ,  

или ПЕВАЈУЋЕ ШЕЗДЕСЕТЕ, да настају демонтирања табуа у 

вези секса, и расизма, да се мења из корена однос према феминизму 

и геј популацији.  

 

Тачно је да ја око себе запажам радост, распеваност, весеље, или 

еуфорију, или чак и неку врсту екстазе. Али то не важи за мене, ја 

сам у повременој зебњи и забринутости.  

 

Ипак је овакво стање у свету за мене у много чему контрадикторно 

и неразумљиво.  

 

Чини ми се да свет упада све више у замке тензија и ратова, а 

планета се весели. Све сам убеђенији да је свет после убиства Џона 

Кенедија новембра 1963. године, кренуо у мени непознатом правцу,  

да јачају мрачне силе подземља, и то не само у Америци, него 

широм планете.  

 

Некако делим време на оно пре , и после убиства Кенедија. 

 

Не могу да схватим откуд овакве контрадикторне тенденције које 

потиру једна другу.  

 

Ипак релаксација је присутна свугде око мене, та реч ми најбоље 

оличава ове године.  

 

Белгија је за мене у знаку  популарних мелодија, распеваних врло 

надарених Битлса, француских шансонијера. Видим себе тужног и 

забринутог како се шетам упркос свега уздигнуте главе авенијама 

Брисела око Porte de Namur. У ушима ми одзвањају песме : Hey Joе, 

Yesterday, La Boheme, Blonde o, Blonde. Све ми је светло, мене носи 

матица полета и наде. 

 

Али ипак има ту још нешто потмуло, зебњиво, све ми се чини да 

настаје неки мутљаг, као да је планету све више у раљама мени 

непознатих  сила?  

 

Шта се дешава на планети?  

 

Питам Мајка, он ћути, ништа не каже. Брата такве теме нимало не 

занимају.  
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Једном нешто слично споменух господину Видеру, он мудро одмах 

скрете пажњу на другу тему, није ми било тешко да осетим по 

изразу његовог лица да сам се излетео.  

 

Ја изузетно поштујем ову земљу, која ми је пружила гостопримство, 

укључујући и обе нације, и Валонце и Фламанце. Мени не пада ни 

на крај памети да дискутујем о неспоразумима међу њима, једном 

сам у потпуно неутралном смислу споменуо реч: Фламанци. 

Господин Видер је брже боље врло дискретно, али у исто време и 

учтиво, скоро преплашено, потиснуо ову тему, не у страху да не 

кажем нешто непримерено, него да ми стави дискретно до знања да 

сам покренуо крајње деликатну тему, и да о томе не треба никад ни 

са ким да разговарам, нити да размишљам о томе. 

 

 

1. фебруар 1966. године. Рус Базил. 

 
Поред мене у универзитетском ресторану “СУБ-а” седе средовечни  

скоро постарији човек, средњег раста али плећат, није изгубио косу, 

али је оседелих залисака, има сетан израз лица осећајног човека. 

Када је седао поред ме личио је на  страног физичког  радника.  

 

Помислих, можда је Југословен? Он се утом обрати на француском 

језику црнокосом студенту за нашим столом, ухвати својом десном 

шаком око његовог зглоба на руци: ''Колико је сати?''. Није ми 

било тешко да запазим врло јак стран нагласак, и да глас ''р'', 

изговара јако, скоро као наши људи? Али му је израз лица ипак 

искренији и осећајнији, сетнији, него код већине наших људи. 

 

''Јесте ли ви из Југославије?'' Окренух му се пријатељски право у 

лице.  

 

Он ми рече смешкајући се искрено када чу да сам Југословен из 

Београда, да се зове Базил, шапуће ми да је политички емигрант 

који је избегао из СССР-а пре више година. Иако је стамен, блед је 

и утучен, има велике модрикасте подочњаке.  

 

Све ми се чини да га нешто мучи, можда тугује за Русијом, можда 

воли капљицу?  
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Он ми је симпатичан, јер је тако отворен и искрен, предложих му да 

прошетамо у оближњој шуми Bois de la Cambre, он одмах пође за 

мном без речи. Разговарамо руски, успут ми рече да је променио 

више фирми радећи као физички радник, сада је на социјалној 

помоћи,  au chommage,  јер нема посао. Нема ни породицу, ни децу, 

нити добија писма из Русије.  

 

''Све је остало одсечено тамо иза Гвоздене завесе'', махну тужно 

руком ка даљини.  ''Станујем ту близу у згради где је становао 

Чомбе. Био сам присутан када је погинуо близак Чомбеов сарадник, 

упао је у рупу лифта, није видео да су врата лифта била широм 

отворена''.  

 

Онда смо отишли у мој скромни стан.  

 

Он је Рус, воли  Русију и свој народ. Али је огорчен на бољшевике. 

Открио сам код њега врло занимљив емотивни набој. Он има неке 

своје интимне разлоге зашто не воли поредак у Совјетском Савезу, 

вероватно су његови разлози оправдани, можда је био невин у 

гулагу? Али када год би проговорио понешто лоше о СССР-у, 

изчитао бих у његовом лицу, сјају очију, несигурним гестовима, да 

није сасвим убеђен у оно што каже, шта више, да има подсвестан 

осећај кривице, што то говори против своје државе. Разликује он 

добро Државу и Народ. Али му се понекад помеша у мислима и 

једно и друго. Када би страсно грдио бољшевике, запазио бих тада у 

његовом лицу демонски сјај, као да се подсвесно идентификовао са 

мрзитељем свога народа и самог себе?  

 

Можда није Рус? Али сам поуздано установио да је Рус. 

 

Тако смо нас двојица почели да се дружимо. Удружила нас туђина! 

Када би ме посећивао, мотрио би радознало по мојој соби, спази да 

немам радио, стаде пред мене, погледа ме пријатељски: ''Донећу ти 

сутра радио''.  

 

Појави се сутрадан у рукама држи велики полован радио. Полован, 

али одличан, прима велики број радио станица, и тон је врло јасан.  

 

Радио апарат унесе значајне промене у мој живот. Почех да слушам 

вести, музику, свакојаке емисије. Радио ми је стално укључен. 

Одјекују гласови Шарла Азнавура, Салватора Адама, француских 

шансоњијера Ива Монтана, Едит Пијаф, Жилбера Бекоа, Жоржа 
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Брасанса, Жилијет Греко, Катарин Соваж,  Битлса и познатих 

америчких певача. Али најрадије слушам шпанског Циганина  

Маниту Дел Плату, његове песме су препуне најснажнијих емоција 

и вибрација.  

 

Сада слушајући вести знам много више о свему што се догађа у 

свету.  

 

Спикер саопшти да је Западна Немачка утицала да у Источној 

Немачкој буде ослобођено две хиљаде и шестстотина политичких 

затвореника, и  у исто време пребачено у Западну Немачку.  

 

А Совјети лансирају спутњике ка Месецу. 

 

Питам се: зашто ја досада нисам купио радио? Има јефтиних врло 

снажнх транзистора. Дакле, није  питању цена. О чему се онда 

ради? Стресао сам се од мучног сазнања: моје мисли су се успориле, 

споро реагујем, споро региструјем моје жеље, споро мин излазе из 

потсвести на ниво свести. Ово сазнање ме освести, схватих да је то 

знак да сам истински преморен, заблокиран. 

 

Шта чинити? 

 

 

2. фебруар 1966. године. Мој сан. 
 

Мој сан је површан. То није несаница, али није ни прави 

окрепљујући сан. Осећам да се после таквог површног сна не будим 

испаван и одморан. Мој живот због тога мањка у квалитету. 

Недостају ми она моја уобичајена веселост и виталност, брзина 

мисли и снажна воља, да брзо замислим и још брже остварим 

акције. Настаје некаква апатија, да не кажем конфузија. 

 

Окрећући дугме радија, наиђем понекад на пренос фудбалских 

утакмица, зачуло би се у даљини острашћено и носталгично 

скандирање белгијских навијача: „Allez les rouges, allez les rouges, 

alez les rouges’’ ( „Напред Црвени!“, напомена аутора).  

 

Онда слушам вести, и радио би стојао отворен док слушам 

најпопуларније песме. 
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Угасим радио и таман почнем да тонем у сан, утом из неке суседне 

улице, у муклој тишини позне ноћи, у улици где ретко пролазе 

возила, одјекну тонови меланхоличне песме групе младића ноћних 

душебдија, позних шетача, која се однекле приближавају, и баш 

када наиђу испод мога прозора, као да им неко нареди - они 

запевају из све снаге. Сан ми се разбије.  

 

То се дешавало прилично често. Окретао бих се на другу страну,  

покушавајући да се смирим и да заспим; задремам, таман да 

заспим, зачујем како се уз степенице звучно пење студент из суседне 

собе. Као да ми пркоси? 

 

Једне позне ноћи су испод мога прозора продефиловали навијачи, 

певали су из даљине тихо у ноћи: „Allez les rouges, allez les rouges, 

alez les rouges“,  то је онај рефрен што слушам приликом радио 

преноса фудбалских утакмица; када би пролазили мојом улицом, то 

би у тихој ноћи већ било много гласније.  

 

Када бих се пробудио ноћу, није ми падало ни на крај памети да 

устајем, да читам, или да слушам радио, лежим испружен и чекам 

да ми опет сан наиђе, макар и полусан, тако дочекам јутро. Јер сам 

прочитао да ако неко има лош сан, да када се пробуди не устаје, 

него да дрема, јер иако се не спава, то буде на крају нека врста 

полусна. Једноставно, токсини изађу полако, иако делимично. Тако 

сам помало доскочивао повременом површном сну. 

 

А будилник је неумитан, позивао ме је ујутру да одмах устанем и да 

идем сместа на посао.  

 

Ипак, моја улица је тиха и мирна. Ту станују мештани Белгијанци, 

нема странаца, сем страних студената у мојој згради.   

 

За време викенда када сам код куће, наилазио би понекад камион 

који нуди супу, заустави се, огласи се крештав женски глас који ме 

подсети на гласове сељанки на Каленића пијаци у Београду, ова 

бриселска продавачица чило узвикује: „Супа, супа, изволите!“  

 

Купујем топлу врло укусну  течност, а врло јефтино. Још дође пред 

врата.  

 

Белгијанци су вешти и довитљиви трговци, умеју да препознају 

мотивације потенцијалних купаца и да им удовоље. 
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 4. фебруар 1966. године. Јавне куће.  

 
Никад у животу нисам видео јавну кућу сем на филму. У 

Југославији не постоје јавне куће, али сам око Хотела „Мажестик“ 

и око Железничке станице у Београду, сам виђао у пролазу понеку 

усамљену проститутку. ( Том 2). 

 

Чуо сам да негде у центру Брисела има читав један кварт јавних 

кућа.  

 

Никад ми није пало на памет да одем у јавну кућу, за мене би то 

било највеће понижење, да плаћам за љубав. Још би ми било веће 

понижење да мени нека жена плати. Згражавао сам се такве 

помисли неколико пута, када су ми неке жене овде у Бриселу 

опрезно прилазиле истичући своје имовно стање.  

 

Али сам радознао, желим да видим како то изгледа. Сазнао сам где 

се налази бриселски кварт јавних кућа. Скренем одлучно и 

енергично, радознао у споредну улицу, и на моје изненађење после 

неколико корака банух право у излоге провидних стакала, кроз које 

се виде унутрашњости лепо осветљених просторија, назирем 

изложене младе и згодне плавуше и црнке. Седе у излозима са 

лицима пркосних преступница, разголићене прекрстиле кокетно 

ноге, или рукама гестикулирајући позивају пролазнике.  

 

Није ми било тешко да препознам да су то углавном плаве 

странкиње. На степеник стаде једна плавуша, види се да је некад 

била врло привлачна, сада је бледа са великим модрим 

подочњацима, са изразом лица жене која крши правила, која је 

ипак свесна да је у преступу? Као да се предала матици зле судбине. 

Она проговори пољски.  

 

Приближих јој се:''Ја сам Југословен а ви сте Пољакиња?'' упитах 

је радознао. Она се усправи, као да се подиже из мртвих: 

''Комунисти су мојој племићкој породици одузели замак, млинове и 

фабрике, мој брат је још увек у  затвору, мене су по казни држали у 

лудници''.  

 

''Када сте дошли у Белгију?“ ''Пре седам година'', слегну она 

утучено раменима.  
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Нисам имао снаге да је даље испитујем, не могу од чуда да дођем 

себи, како жена из такве породице, жртва комунизма који тако 

осуђују западне демократске  државе, а  завршава у куплерају?  

 

Дубоко потрешен сам помишљао како да јој помогнем, да је 

извучем из ропства локалних макроа, али сам схватио да сам ту 

потпуно немоћан. Није она једина. 

 

Одлазећи од ње посматрао сам ја из прикрајка, учинило ми се да је 

робиња у ланцима на средњевековној пијаци где продају робље, а 

да изнад ње стоји охоли робовласник са бичем у руци. Сада 

овдашњи макро, а тамо у Пољској су то били окрутни 

комунистички прогонитељи. 

 

Ове несретне жене су у мени изазивале дубоко сажаљење и 

разумевање, оне су жртве несретних животних околности. Све су 

имале карактеристичан затупаст израз лица младих жена које је 

одбацило друштво, жена робова које продају као стоку на пијаци.  

 

Зашто их је друштво одбацило?   

 

Читао сам са великим интересовањем на Слободном Универзитету 

социолошку студију о проституткама у Белгији. Закључак је да се 

не рађају проститутке, него да их производе животне и породичне 

околности.  

 

Ово је за мене поготову занимљиво да сазнам јер видим да су 

овдашње проститутке неретко жене из Источне Европе.  

 

Сањале су о просперитетном Западу, а када су дошле у слободни 

свет, како су оне то замишљале, духовно уздрмане неправдама и 

прогонима, распамећене су постајала лак плен овдашњих  

бескрупулозних  макроа.  

  

Да ли је на свом месту дозволити јавне куће као овде у Белгији, или 

их треба забранити као у Југославији? Запад је развијенији и  

богатији, зашто онда то дозвољава? Зар те жене не могу да нађу 

примерен посао?  
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Белгија је врло богата и јака држава, Белгијанци су врло обучени и 

мудри људи, чим је овако, мора да има неки јак разлог? Који је то 

разлог?   

 

Ако се не дозволи слободна проституција то ипак неће спутати оне 

жене које тиме желе да се баве.  Овако држава држи ствари под 

контролом. Али зашто жртве несретног сплета околности у 

породици не помогну да их спасу од кошмара у коме су се нашле без 

њихове кривице?  

 

Пољакиња је постала проститутка јер је злоупотребљена њена 

ранљива психологија после деценија душегупке у комунистичком 

поретку. Зашто јој овде нису пружили руку  спаса? 

 

Да ли су јавне куће у демократској Европи, ипак колико толико, 

најповољније  решење за поједине маргиналне, или, да тако кажем,  

дефаворизоване друштвене сегменте становништва? 

 

Никада не читам порнографске часописе. У оближњим киосцима у 

кварту Брисела где су смештене продавнице љубави, се шарене боје 

тих часописа. Лепе жене у свакојаким позама, једна плавуша прави 

орални секс младом црнцу кепецу.  

 

Наиђох на крају улице на биоскоп ''Пoрнос", ради  24 часа, уђох из 

радозналости да видим по први пут један порно филм, тога код нас 

нема. 

 

У полумрачној сали има прилично света, осврнух се радознао, 

назирем углавном црнпурасте Медитеранце, Арапе и Африканце. 

То су очигледно страни радници запослени у Белгији.  

 

Заносна плавуша прави орални секс, овога пута опет кепецу. Поред 

мене се зачу оргастичко дахтање црнокосог гледаоца, очигледно 

мастурбира док гледа филм. Дискретно посматрам лица људи, 

многи преврћу рукама по џеповима, очи им сјакте.  

 

Ови људи су дошли овде да се иживе,  јер Белгијанке не привлаче 

баш толико странци физикалци, сиромашни и необразовани. 

 

Да ли треба забранити порнографске часописе и биоскопе? Скоро 

нигде у овоме кварту не видех Белгијанце, на улазу у биоскоп , стоји 

натпис :ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП  ИСПОД 18 година.  
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На телевизији се дају филмови са слободнијим темама у позне 

поноћне сате, када деца спавају. А и родитељи строго пазе шта деца 

гледају и слушају.  

 

Увиђам све више да су Белгијанци врло мудар свет. Брана 

негативним утицајима на њихов подмладак је непропустљива: 

школа, црква, медији, култура, правни систем, и пре и изнад свега 

јака и здрава породица. 

 

Шта би било код нас ако би дозволили јавне куће?  

 

Зло, закључих, јер ми немамо довољно здраву и јаку породицу, деца 

се отимају утицајима родитеља и здравом домаћем васпитању, 

доминира често утицај улице, образовни систем је 

материјалистички и пропагира некакву наводну модернизацију 

односа међу половима, шири ексцесивну либерализацију 

сексуалних слобода, абортуси су врло чести, Црква нема никакав 

утицај.  

 

Наша омладина је на беспућу. 

 

Јавне куће у нашој земљи би подстакле још веће морално расуло. 

 

Мало, мало па авионска несрећа, опет се срушио авион, All Nippon 

Airways Flight 60  пао у Токијски залив, 133 жртве.  

 

Да ли ови учестали свакојаки удеси  значе да нигде нема потпуне 

безбедности? 

 

Светом влада  страх.  

 

6. фебруар 1966. године.  Дансинг La Fregate. 
 

Брисел је после Београда као цветна башта: Grande Place са 

средњевековним кулама и торњевима који се дижу небу, 

испреплетале се средњевековне уске уличице, паркови, робне куће 

бљеште у  неону.  

 

Банух у улицу rue Neuve ( Nova ulica), која ме јако подсети на Кнез 

Михајлову улицу у Београду, то је дуга и релативно уска улица, 

Кнез Михајлова је шира, али ова има  много кафеа и свакојаких 

http://en.wikipedia.org/wiki/All_Nippon_Airways_Flight_60
http://en.wikipedia.org/wiki/All_Nippon_Airways_Flight_60
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продавница. Моју пажњу привуче наслов  на зиду "La Fregate" 

(„Фрегата“, напомена аутора) пише да је то дансинг који ради без 

престанка 24 часа.  

 

Стоји на улици снажан ливрејисан младић, кочопери се као генерал 

са еполетама на раменима. Унутра на зиду бродско кормило, чујем 

негхде далеко из подрума музику. Одјекују популарне хит мелодије. 

Закорачих низ степенице, видех јарболе, крме, излазе млађи људи и 

жене. Сиђем низ степенице у велику просторију брода, који је 

измештен ту у центру Брисела, тек сада одјекну музика са разгласа. 

У полумраку се назиру сенке парова док играју танго приљубљени 

једно уз друго, уз лагану али врло  страсну мелодију  „Иншалах“.  

 

Осврнух се и видех да се налазим као у утроби велике лађе: 

уздигнута крма, окачен компас на зиду, јарболи штрче до плафона,  

натегла се бела једра, висе појасеви за спасавање, особље  и 

конобари у морнарским мајицама. Очи ми се некако привикоше на 

полумрак, сада јасније уочавам на неколико корака од мене парове 

како плешу у лаганом ритму, нападно приљубљени једни уз друге. 

 

Белгију упознајем полако. Овде је све другачије него у Београду.  

 

Свако изабира „воће из корпе“ које му одговара: мирни кутак 

брака и породицу, децу,  или буран живот. 

 

  

16. фебруар 1966. године. Хладни рат. 
 

Док се трамвај приближава центру града, читам у  новинама да је 

Совјетски Савез одузео држављанство преводиоцу Валерију 

Тарсису, док је био ван земље, вероватно је рекао нешто против 

СССР-а.  

 

Према белгијским медијима, Американци су поново починили 

масакр, овога пута, код Го Даја у Вијетнаму. Када год чујем за 

масакре америчке војске у  Вијетнаму, а то није ретко, увек се 

сетим снажног друга из краја тамо код Београдске Дунав станице, 

имао је надимак Сеља, отац му је био мачвански кулак, коме су 

комунисти незаконито одузели имовину после рата. Сеља зато није 

волео поредак, сећао се милиције која је често одводила и  

малтретирала оца,  па је понекад погледао попреко у квартовске 

милиционаре. Ови би га због тога често претукли, то су била 
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дивљачка премлаћивања, гледао  сам својим очима, остајао би сав 

крвав лежећи на тротоару улице Ђуре Ђаковића.  

 

Да ли слабији има право да се одупире јачем? Ако то већ чини, то 

мора да буде врло учтиво и одмерено, закључујем. Наш народ  не 

каже џабе: „Кога је митити, није га љутити!“  

 

Ко је у праву у Вијетнаму? 

 

 

28 фебруар 1966 године. Бистро Uichiqier (“Уишикије”). 
 

Симпатични студент Иранац ме је већ неколико пута позивао да 

идемо заједно у занимљив бистро доле близу Grande рlace: 

''Власник је Рус, зове се Венсан, а долазе и твоји земљаци 

Југословени ''. 

 

После игранке у  Библосу, кренусмо благом низбрдицом у доњи део 

центра града, ка овом бистроу који се зове „“Уишикије”“ и налази 

се тамо ка Гранд Плацу.  

 

Надао сам  се нечем већем, угледнијем, а када застадосмо пред 

повећим излогом, видех запуштен изложбени простор, врата на 

којима је скоро испуцала фарба. Уђемо унутра у неку стару 

издужену просторију начичкану приземним давно офарбаним 

столићима , око њих изанђале ниске клупе, високе као троношци.  

 

Усред ове просторије подијум, дочека нас цик циганске виолине, 

одјекује на све стране мађарска музика, скоро као у Београду, или 

још боље у Новом Саду. На столовима пламте запаљене чаше пуне 

ракије, сазнасмо, шљивовице. 

 

Иранац ми рече:'' C'est le the slave'' ( „То је  Словенски чај“).  

 

Седнемо и наручимо словенски чај (у Србији га називају 

„шумадијски чај“, напомена аутора).  

 

Осврнух се око себе да промотрим посетиоце. Видех све саме фаце 

са балканских простора, понеки плави строги Пољак, има и 

лукавих Чеха, тајанствених Мађара, црномањастих Румуна, 

црнпурастих Бугара зелених очију.  
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Већ раније сам чуо да је власник Рус који се зове Всеволод,  али га 

овде сви зову Венсан, потомак је белих Руса који су дошли у Белгију 

након Октобарске револуције. Кажу, да је он био брилијантан 

студент социологије, али да није хтео да ради у струци, него је 

отворио овај бистро. 

 

 ''Ca marshe аu  tonneur“ („Одлично иде“),'' шапну ми враголасти 

Иранац. ''Видећеш Венсана, тај је прави Рус, висок, снажан као 

медвед''.  

 

Бистро је препун. Јеловник је углавном балкански, мађарски, 

руски, оркестар састављен од балканских и мађарских Цигана је 

врло оригиналан. Амбијент је необичан, нуди евазију, враћа у 

напуштене носталгичне просторе Источне Европе.  

 

Венсан је одличан маркетинг стручњак, оријентисао се на сегмент 

носталгичних  обескорењених емиграната из источне Европе. Када 

дођу овде сретну авети напуштене домовине, и врате се у тужну 

прошлост, које не могу да се отарасе. У „“Уишикије-у” нађу свој 

амбијент, своју музику, храну, друже се.  

 

Њима евазија, а Венсану зарада. 

 

1. март 1966. године. Запад. 
 

Први сусрет са Западом је истински шок, увиђам то из дана у дан. 

Иако  сам све ово претпостављао, гледао сам толико филмова, 

читао, сусретао се и разговарао са људима из западне Европе, ипак 

је сасвим другачије када се све то види сопственим очима?. Све 

сија, богатство, ред, чистоћа, култура. Запажам изнад свега рад и 

такмичарски дух. Белгијанци су тако методични, вредни, радни. На 

њиховим лицима се очитавају одмереност и рационалност, то су 

лепо васпитани, уредни и чисти људи. 

 

Они су лепо уредили своју државу. 

 

Ипак, поред толико дивних особина они ми повремено још увек 

заизгледају затворени и хладни, и незаинтересовани за друге. Али се 

опет сетим појединих Белгијанаца који су тако драги и  

симпатични.  
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Не бих хтео да пребрзо процењујем, сам себи кажем да треба да још 

боље упознам ову земљу и њене људе. 

 

Овде је капитализам, а то значи сурова утакмица, рад, ред, 

поштовање закона. Лаковерност и искреност у овој вучјој утакмици 

представљају сушту наивност. Овде је потребна велика опрезност. 

Ако тога нема, зачас се човек може наћи у рукама бескрупулозних 

превараната. 

 

Питам се стално: зашто је Запад постао најбогатији и 

најразвијенији? Да ли је то због географског положаја, климе, 

природних богатстава, или су једноставно у питању геополитичке и 

историјске случајности и коинциденције ?  

 

Током историје човечанства толике људске цивилизације су 

пропадале, зашто?  Зашто је сада западна цивилизација најјача?  

 

Чини ми се да сам разрешио енигму: увели су први капитализам, 

што је довело до процвата креативности, победе разума. У 

капитализму су настали највећи изуми, индустријска револуција, 

створено је све ово васколико богатство.  

 

Али откуд капитализам баш овде на Западу? Да ли су овдашњи 

људски ресурси најкреативнији? Овакво тумачење ми изгледа 

помало расистичко.  

 

Да ли ће западна цивилизација бити вечита, или ће као толике 

цивилизације једног дана нестати?  

 

Ево сада је Хладни рат, Западу се супротстављају СССР и Кина. Ко 

ће на крају победити?  

 

Кина за мене опстаје највећа енигма. Њено становништво се 

вртоглаво повећава. Чуо сам тим поводом различите коментаре, 

неки рекоше да је то плод мудре политике кинеских комуниста: да 

кроз енормно увећавање броја становника постану водећа светска 

сила. 

 

1. март 1966. године. Поново у бистроу „“Уишикије”“. 
 

Као економиста амбициозан да се докаже у Белгији, анализирам 

пословни подухват  “Уишикије” и његовог власника, подоста ми је 
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већ јасно, али се удубљујем  у финесе формуле успеха. Радознао бих 

долазио у 18 часова када се бистро отвара,  и траје све до позних 

ноћних сати, а са циљем да откријем кључ енигме овог 

брилијантног пословног подухвата.   

 

Мене нарочито занима како је он са минималним инвестицијама, са 

старим намештајем кога је можда нашао на отпаду, у оронулој 

напуштеној просторији за коју плаћа багателну кирију, успео да 

пронађе брилијантну идеју, и да ипак привуче госте?  

 

Док смо седели непрестано су пристизали нови гости, чујем 

углавном словенске језике, али и мађарски и румунски, скоро сви 

су они пореклом из социјалистичких земаља. Овде свраћају и друже 

се, налазе заборав.  

 

Имам већ неке претпоставке, покушавам да откријем суштину овог 

одличног маркетинг подухвата, срачунатог да привуче оне,  који су 

овде пристигли иза Гвозедене завесе, који су жељни дружења, 

евазије, да отклоне носталгију.  

 

А то је Венсан постигао амбијентом, музиком, менијем јела и пића, 

унутрашњим уређењем простора, избором конобара, све је 

срачунато да нуди евазију и да комерцијализује носталгију и 

отуђење у кишовитој безосећајној Белгији. 

 

Скоро никога унутра у 18 часова. Упутих се столу, са разгласа зачух 

осећајне народне песме: балканских народа,  јеврејске, руске, 

пољске, мађарске, све што подсећа на неки начин на источну 

Европу.  

 

Док сам се приближавао столу скоро да се сударих са млађом женом 

црне косе, очигледно интелектуалком, у исто време врло  

женственом: ''Ви сте Југословен, неко ми то рече јуче, да вас 

упознам са мојим мужом Венсаном''. 

 

Утом наиђе висок и крупан црномањаст мушкарац, а ја сам 

очекивао да видим Руса плаве косе. Ова људина изледа баш као 

руски медвед, тако његов глас одзвања када говори, као да је 

Шаљапин. Седосмо за сто, започе наш необичан разговор, сво време 

на руском.  
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Био сам немало изненађен када је прво што чух од Венсана било 

неколико сочних српских псовки. '''Где сте то научили?'',  смејем се 

изненађен.  

 

''У затвору, тамо сам био са Југословенима'', нисам га питао зашто 

је био у затвору, чини ми се да сам начуо због саобраћајке.  

 

Док смо утонули  у разговор о врло занимљивим темама, утихнуше 

народне песме са разгласа. 

 

Поче нови програм.  

 

Схватих да је Венсан све мудро програмирао, он је брилијантан 

социлог, а тамо је учио и психологију, социјалну психологију, 

очигледно и  маркетинг.  

 

Утихнуше народне песме појединих народа, отвори се нов програм. 

Видех за клавиром младића плаве коврџаве косе, свирао је 

мелодије Шопена, Рахмањинова, Чајковског, Сметане, Листа. 

Дакле, иста прича - композитори из источне Европе.  

 

Просторија је се полако пунила, придолазили су све неки мрачни 

тајанствени типови, који би се сакупљали у засебне групице. Сазнао 

сам од Всеволода да изразито воли Словене, воли Русе,  мада не 

воли бољшевике. Али изнад свега има симпатије за Југословене, 

нарочито Србе: ''Тако су слични по духу Срби и Руси''.  

 

Нимало се не онерасположавајући, рече ми да има велике проблеме 

са кичмом. Напротив, био је и даље еуфорично весео. Ћутао је  

извесно време, а онда проговори силовито:'' Толка јобат, јобат''.  

 

Иако јој је муж уинвалиђен, жена га обожава искрено. Ухвати га за 

руку, сво време га гледа заљубљено. Изгубише се у развесељеној 

збијеној гомили, и у диму шумадијског чаја и цигарета. 

 

Дакле, чини ми се да сам успео да проникнем у фину процедуру 

Венсановог мудрог бизниса. Прво народне песме, да се гости опусте, 

онда следећа добро промишљена етапа: пијаниста који треба да 

претвори првобитну пажњу проузроковану народним мелодијама, у 

интерес за ово необично окупљање Источноевропљана, који су се у 

гомили шуњали као мрачне повампирене авети. Видео сам препуну 

кафану збијених људи, неки би седели, док би други у групицама 
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стајали и разговарали, очекујући радознали и нестрпљиви шта ће 

даље бити.  

 

А Венсан је све мудро  припремио, корак по корак. 

 

Са бине нестаде млади романтични пијаниста разбарушене плаве 

косе, све ми се чинило да је и он Рус?  

 

Онда се на уздигнутом подијуму поређа читав цигански оркестар. 

Као да се овај бистро центру Брисела претвори у београдску 

„Стамбол капију“ у Васиној улици. Ово је врхунац забаве! 

 

Балкански цигански оркестар је сво време урнебесно свирао. 

Виолина је цијукала као подивљала. Виолиниста је висок крупан 

човек, црномањаст. Нагађам да ли је Циганин, или није? То није ни 

битно, али ипак желим да погађам које је националности. Видим да 

често свира мелодије које се чују од сличних оркестара у Београду и 

Србији. Учини ми се опет да сам код „Ковача“  у Београду. 

 

Оно што је за мене нарочито упечатљиво код овог виолинисте, је 

његова удубљеност док свира врло осећајне мелодије. Он се увија, 

савија, истерује из виолине најскривеније тонове. Не могу да 

поверујем да таква обична дрвена кутија садржи у себи таква 

најтананија осећања? Потребан је надарен и надахнут човек који ће 

из ње све то да извуче. 

 

Дође Иранац, смијуљи се лукаво, гледа у виолинисту и шапну ми, 

засмејавши се гласно, скоро да се закикота:'' Погледај ову заносну 

плавушу за суседним столом, она је плаћена од Венсана да зури у 

твог земљака виолинисту  чежњиво, па да он онда што заносније 

свира''.  

 

Зар су дотле овде отишли капиталистичка досетљивост и 

лукавство?  

 

Осмотрих радознало виолинисту, он упиљио очним жаркама у 

плавушу, она би га повремено погледала сањалачки,  виолина  у 

његовим рукама намах постаде инструмент који запали целу 

просторију.  

 

Многи ће опет доћи и због њега. 
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Онда оркестар ублажи, па утихну. Сви спустише инструменте на 

своја места. 

 

На малу позорницу се испе Всеволод, Венсан, као медвед огроман и 

плећат, а има лице мудраца, професора универзитета, запева 

таквим басом, са таквом виртуозношћу и самоувереношћу и 

шармом, имао сам утисак да је пред нама био Шаљапин?  

 

Овај човек је врло необична личност! 

 

Тек тада у сали настаде делиријум. Али не онај као у нашим 

кафанама када зазвече чаше по поду, и када почну да севају 

песнице по главама. Не, почеше да наручују нове чаше словенског 

чаја, боршчеве, супе, јела,  ћевапчиће, сви се измешаше, настадоше 

разговори, исповести, нова познанства, даме почеше да се 

представљају својим новим познаницима, или изненадно 

откривеним земљацима.  

 

Црномањасти виолиниста седе близу нашег стола. Устадох и приђох 

му:'' Јесте ли ви Југословен?''  

 

Одговори ми без снебивања српским који се говори у Румунији, или 

понегде у Војводини:''Јесам брале, ја сам српски Циганин из 

Баната''. Виолиниста настави егзалтирано: ''Какви  бре Битлси, 

овај народ овде више воли наш цигански оркестар. Онај дрекавац 

Џон Ленон рече новинарима да су Битлси популарнији од Исуса 

Христа. Он је бре најобичнија будалетина!'' 

 

 

5. март 1966. године. Необична изјава Џона Ленона. 
 

Џон Ленон из састава Битлса ме је изненадио, и не само мене, када 

је изјавио новинару Maureen Cleave из „London Evening Standard“, 

да су Битлси и он лично ''популарнији од Исуса Христа''. Каква 

неопрезност, какав исхитрена изјава, зар је могуће да он не зна 

какве лоше последице могу настати по њега због такве уображене и 

сујетне изјаве? 

 

Ово ми је утолико необичније јер Енглези важе за врло 

конформистички настројене, одмерене и мудре.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maureen_Cleave
http://en.wikipedia.org/wiki/London_Evening_Standard
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Битлси су генијални музичари, али они би требало да буду и мудри. 

Никако не могу да поверујем да је он могао тако нешто да каже? Да 

није био под утицајем дроге? Или алкохола?  

 

Вероватно да је у моменту понесености успехом Битлса, хтео да 

направи пропагандни трик?  

 

Чудни су путеви људских поступака, некада разум затаји а превагу 

однесе импулсивност. Чак и код смирених англосаксонаца. 

 

 

5. март 1966. године. На данашњи дан 1953. године је 

преминуо Јосиф Висарионович Џугашвили Стаљин. 

 
После радног времена у „Rogan coats“ сам отишао код оближњег 

берберина да се потшишам. У берберници се са радија зачу 

мелодија „Hаy Joе“. Битлси  утихнуше, спикер прочита врло кратак 

билтен вести, обично би пре вести  спикер наглашавао податке о 

метеоролошким прогнозама, често се спомиње реч магла, или 

клизавица. На крају подсети слушаоце да је на данашњи дан 1953. 

године преминуо Јосиф Висарионовић Стаљин. 

 

Сетих се одмах, исто овако сам 5. марта далеке 1953. године као 

седамнаестогодишњак отишао да се потшишам код берберина на 

углу улица Ђуре Ђаковића и Гундулићевог венца у Београду, исто 

тако је тада, као и данас, спикер тихо најавио да је тога дана 

преминуо Стаљин.  Опет се срушио авион, спикер каже да је ударио 

у планину Фуџи близу Токија у Јапану,  погинуло свих 124 путника.   

 

Онда глас спикер утиша, постаде тајанствен: „Charles De Gaulle 

захтева од америчког председника Lyndonа Johnsonа да преговарају 

о статусу опреме НАТО у Француској.“ 

  

 

8. март 1966. године. Н......бацио грубо ролну текстила на под, 

узвикујући ми бесно: ДИГНИ! 
 

Н....ми приђе љутито док сам слагао ролне текстила у споредној 

просторији, видим да се са њим почиње да догађа нешто необично, 

раширио је руке око себе, раскречио ноге љутито, онда хитро 

подиже са пода велику ролну дебелог текстила, гурну је енергично 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_De_Gaulle
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
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на под испред мене, скоро закрвављених очију узвикну јаросно: 

ДИГНИ!   

 

Подигох смирено ролну, овај потез Н....ме је ипак изненадио? 

 

Најзад је отворио карте, показао се у правој боји!  

 

Он просикта ван себе од беса:'' Les anges ne croient au diable que 

quand ils ont reçu un coup de cornes''. ( ''Анђели не верују да постоји 

ђаво, док не добију ударац његових рогова''- Белгијска пословица).  

 

Иако је мој француски још недовољан, разумео сам добро смисао 

ове белгијске пословице.  

 

Али схватих у магновењу да он има утисак да сам га ја у нечему 

разочарао. Тако је изгледао искрено повређен од мене због нечега?  

 

Зашто? Хтедох да га упитам, он се изгуби. Да није нека интрига? Од 

кога ? Зашто? 

 

Н...ово ради без знања господина Братве. Нећу то саопштити ни 

господину Братви ни господну Видеру, не желим да уносим 

неспоразуме у фирми.  

 

Дајем отказ, одлучих. 

 

Следећи дан када је требало да идем на посао, окренуо сам телефон 

господина Братве, и учтиво му саопштио да дајем отказ. Очекивао 

сам да ме пита зашто? Он то није учинио.  

 

Имао сам утисак да покушава да укрије изненађење, нити ме је 

убеђивао да одустанем од те одлуке. Био је смирен и уздржан, 

очигледно уважава мој избор.  

 

 

9. март 1966. године. Еволуција имена Југослав. 
 

Југовића ( Југословена- примедба  Аутора), Југослава, сам упознао 

у кафани „Rois d’ Espagne“ на Grande Place. Он је светлосмеђ и 

мишићав весељак, занатлија, запослен у фабрици намештаја у 

оближњем месту Ninove.  
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Југослав је из малог села у околини  Београда, висок и мужеван. 

Врло је популаран као играч фудбала у локалном тиму. Иако је 

странац и физички радник, свиђа се појединим  Белгијанкама из 

скромнијих друштвених слојева. Увек је окружен свакојаким 

другарима, који се око  њега окупљају и забављају се, он ствара 

посебан штимунг. Привлачи их као магнет. 

 

Махом су око њега белгијски Југовићи, али су повремено долазили 

његови знанци Југовићи из околних земаља, Холандије и Немачке.  

 

Тада би настајале бескрајне седељке и пијанке.  

 

Поред Југовића, видео бих понекад са њим и понеког Грка, или 

европског црнокосог Медитеранца, коме је импонирао стасити 

светли Југословен, који иако је скоро плавушан, није уображен у 

односима са црномањастим, као што су мештани. Чак се понекад 

појави  у његовом друштву и понеки Белгијанац који његовим 

земљацима због тога заизгледа помало неконвенционално. Видео 

сам једном са њим  и црнпурастог Арапина, како седе и пију пиво 

заједно и гласно коментаришу сваку привлачнију жену која се 

појави у њиховој близини.  

 

Иако физички радник, он је снажног духа, и има магнетизам. Око 

њега се окупљају свет и његови познаници, као ноћни инсекти око 

уличне сјактаве сијалице у топлој летњој ноћи.   

 

Нарочито је у центру пажње, што му нарочито годи, онда када се 

играју фудбалске утакмице.  

 

Сви га зову популарно Југослав, и наши и странци.  

 

Рече ми супериорно Белгијанац промућурног лика из његовог 

друштва:''Он је Југослав, наш популарни Југослав  

 

(Напомена аутора „Југослав“, значи Југословен, на француском. 

Југослава, Југу, сам поново срео у Бриселу 1969. године, тада га 

више нису звали Југослав, него сада Југос, то ми је он сам објаснио. 

1971. године пред одлазак у Београд, после шест година у Белгији, 

срео сам га још једном на улици у центру Брисела, није био више 

тако самоуверен, мада се обешењачки  понашао као и раније. ''Сада 

ме зову у фирми Југо'', насмеја се грохотом. Размишљао сам о 

еволуцији његовог имена, хтедох да га запитам , али оћутах.  
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Југу сам срео поново у Београду 1994. године, пензионисан је , 

вратио се у своју земљу да у њој живи. То је био пријатан сусрет два 

драга пријатеља, седели смо на сплаву на Ади Циганлији. Он се 

тада орасположио, поче да евоцира успомене из Белгије: ''Знаш 

како су ме звали сада пред повратак у земљу?''  Гледам га 

љубопитљиво, очекујући нестрпљиво његов одговор. '' Прозвали су 

ме Јоги.'' Насмејах се од срца: ''Југо, каква еволуција твога имена, 

од Југослава, преко латино-америчког Југоса, па Југе, све до 

Јогија''. Југа ме је 1994 године у Београду гледао мудро, преда мном 

није више онај мануелни радник из Брисела, него сазрео, скоро 

прави интелектуалац: ''Знам шта хоћеш да кажеш, та имена су ми 

давали пакосници из фирме, на крају су ми то рекли заједљиво и 

отворено, како се наша Југа осипала, тако се осипало и моје 

име''.Југу виђам дан  данас на плажама Аде Циганлије. И даље је 

врло духовит човек. И даље окупља око себе своје пајташе, овога 

пута  заљубљенике у Аду и њене плаже.) 

 

 

Март 1966. године. Авганистанац Мохамад. 

 
Мохамад је студент из Авганистана. Често смо заједно. Он ради 

повремено као портир у неком кафеу тамо близу почетка улице  

Shausseе de Charlerois. Виђао сам га у пролазу како стоји у 

конобарској блузи са сјактавим официрским еполетама, испрсио се 

поносно као генерал. 

 

''Питај газду да ли могу понешто да урадим, да зарадим мало 

новца?'', запитах га.  

 

Сутрадан Мохамад иде право ка мени смешкајући се расположено:'' 

Дођи сутра увече, да се договориш са њим''.  

 

Радио сам конобарске послове заједно са њим повремено увече, буде 

понекад мало бакшиша.  

 

Изразито црномањасти Мохамад ме је изненађивао политичким 

знањима и политичком зрелошћу. Поводом бомбе коју је недавно 

бацила Ирска републиканска армија на Нелсон Пилар у Даблину, 

он ми рече: ''То је нови Хладни рат који се отвара у Ирској, између 

Католика и Протестаната''.  
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Он то зна о Европи, а из далеког је Авганистана? А ја о 

Авганистану тако мало знам?   

 

Још ме више изненади када ми појасни  његов став о лидеру 

Француске Шарлу Де Голу: ''Његов потез да се француске трупе 

повуку из Нато пакта, и да се све базе и седиште Нато пакта у 

Француској затворе за годину дана, је ипак прегрејан. Он има 

много присталица у Француској, али поједини моћнички кругови у 

Француској му замерају романтичан национализам и недостатак 

политичког прагматизма''.  

 

Овај Авганистанац је за мене тајна.   

 

Како све више упознајем странце са свих континената, све више 

увиђам колико су сви људи слични, без обзира на расу, боју коже, 

веру и нацију. Али се питам: како је тешко и деликатно 

процењивати људе уопште, и ове младе људе овде, они на први 

поглед изгледају црнпурасти и егзотични, Медитеранци, 

Африканци, Азијати, а уствари су то све људска бића? 

 

А међу њима има оних који су из врло утицајних породица. Иза 

уморних избледелих лица опскурних миграната, изношених одела, 

се понекад крију истински мудраци, или будући властодршци и 

моћници њихових држава. 

 

Приђе нам газда и рече да сиђемо у подрум и донесемо отворену 

боцу шампањца. Ја одбијам да је отворим, кажем Мохамаду 

искрено да то не знам.  

 

Док је Мохамад журећи нервозно отварао боцу, нешто јако пуче у 

његовим рукама, он крикну престрашено и болно, хватајући се за 

око. Сави се, леже на земљу, и заурла од бола из све снаге. 

 

Тако је Мохамад изгубио око, сазнао сам од њега да је добио врло 

високу оштету, 600.000  белгијских франака.  

 

Изгубио је око и постао имућан човек. Белгија је држава где се 

поштује право. 

  

У кафеу „Guelle de Bois“ сам упознао још студената углавном из 

медитеранских афричких и европских земаља.  
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Вест да се Француска повлачи из Нато пакта ме је изненадила, и 

збунила. Не разумем зашто? Вероватно због ангажованости 

Француске у појединим деловима света, где не жели да се замери 

појединим државама? Французи као велики народ не симпатишу 

Америку.  

 

 

18. март 1966. године. Телефонски разговор са господином  

Видером. 

 

Данас сам позвао телефоном господина Видера и објаснио му 

укратко да сам дао отказ, без улажења у детаљнија објашњења. Он 

је претпостављам,  већ знао за ту моју одлуку.  

 

Имам утисак да је био разочаран тим мојим потезом, то ме је 

заболело, његово повремено ћутање за  време овог кратког 

телефонског разговора, као да ми је суфлирало, да сам био пребрз, и 

да сам учинио погрешку?  

 

На крају ми је кратко саопштио: ''Хвала на часовима српског 

језика''.  

 

Да ме неко није опањкао код господина Братве и Видера?  

 

Ипак, мени се чини да сам био пребрз, да сам поступио импулсивно 

и неодмерено, да сам донео погрешну одлуку. 

 

''Да се сви људи на свету завере против тебе, не могу ти направити 

проблема, колико их сам себи можеш направити'', сећам се мудрих 

бисера из једне турске народне пословице. 

 

Био сам пребрз. Требало је да разговарам са господином Видером 

пре него што сам дао отказ. 

 

 

 1. април 1966. године. Сеоба у улицу Emile Baning.   

 
Објашњавам Пери Урошевићу да сам напустио досадашњи посао и 

да се селим, нашао сам од данашњег дана нови стан, ближе “СУБ-у” 

.  
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Брисел без Слободног  Универзитета би за мене био потпуно крњ 

град, такав град за мене не би био нимало занимљив, био би неки 

туђи мени непознат град без  идентитета. Суморан. Тужан. Моје 

мисли и емоције су усмерене тамо на крај Avenue Lоuis, куда иду 

трамваји и колоне возила ка Bois de la Cambre, тамо је Универзитет 

на ивици велике шуме, тамо су ауле, библиотеке, научни институти, 

мудри професори, студенти из целог света.  

 

Тај део Брисела ме привлач као магнет, даје ми смисао живота у 

овоме граду?  

 

Да нема “СУБ-а”, Брисел би за мене био потпуно другачији нимало 

занимљив и привлачан град. Све би без “СУБ” кренуло другачије у 

моме животу?  

 

Нашао сам ново пребивалиште близу “СУБ” , у оближњеој улици 

Emile Baning. Моја соба се налази на последњем спрату троспратне 

породичне зграде сазидане још пре Другог светског  рата, 4 са 6 

метара, има воду, струју, грејање на гас и шпоретчић на гас, да могу 

да припремам храну. Власник је миран и учтив човек,  навикао на 

подстанаре, студенте из целог света, ту су вероватно продефиловале 

читаве генерације, он ми рече:'' Пре вас је овде била студенткиња 

из Грчке, врло шик, истинска интелектуалка''.  

 

Иза куће када се гледа на супротну страну од улице, је велико 

двориште, уствари  нешто као башта,  обрасла од  зиме сасушеним 

бусеновима жућкасте траве. 

 

Сада треба што пре да нађем нови посао, јер немам уштеђевине, а 

морам да платим унапред станарину, а морам да имам новца и за 

храну.  

 

Ту се нађе брат Бора који ми увек притекне у помоћ неком 

скромном  новчаном сумом. Да није њега  повремено бих се налазио 

без франка у џепу, не само за храну, него и за стан. Нашао бих се у 

правом смислу речи на улици. 

 

Пера је задовољан радним местом код Црногорца у фабричици 

играчака. Стално певуши  исту песму:'' Чук Чукарица ,чукнем ти 

га нани, док косовским божурима суде партизани''. Он сањари  

како ће када заради новац, да се врати у Београд и  отвори своју 

фирму.  
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Рече ми да је врло забринут да ли ће му то власти  дозволити, јер је, 

понавља ми оно што ми је већ толико пута причао, био за време 

рата четник, и 1948. године осуђен на вишегодишњу робију, а после 

одслужене робије нигде није могао да нађе било какав посао. 

 

( Напомена аутора: Видеће се касније како је Пера по повратку у 

земљи 1968. године  пао под удар прогона, и како је трагично 

завршио свој живот).  

 

 

6. април 1966. године. Чика Чеда Јовичић у Бриселу. 

 
Брисел има необичну климу, коју не могу да дефинитивно 

проценим каква је?  

 

Јесте да су кише честе, да је често облачно, да су можда зиме блаже 

него код нас, а лета мање топла. Ипак, то би био пребрз и површан 

закључак. Било је прилично хладних и  мразовитих дана, скоро као 

код нас. А у пролеће и лето би често сијало топло сунце. Нигде 

нисам тако изгорео на сунцу као на Северном мору. 

 

Спазих на улици чика Чеду Јовичића са његовим сином Јовицом. 

Упутих се ка њима. Ка мени се окрете лице изнуреног и тужног 

старијег човека. '' Томо јеси то ти, знам да си у Бриселу, причали су 

ми Јовица и Мића, ето журим имам нека посла.''  

 

Позвах га, док идемо журећи да се уклонимо од кишице и 

прохладног ветра, он ми нешто скоро неповезано прича, човек је у 

грдним невољама, стар и остављен. Доведох га у оближњи кафе, 

седосмо за сто у топлом, наручих му топао чај, он се мало 

раскрави:'' Како си ти, рече ми Мићо да си се снашао.'' ''Златни су 

ти родитељи'', додаде.  

 

Окретох се да видим његовог сина Јовицу, али Јовице нема нигде, 

као да је у земљу пропао.  

 

Чика Чеда је јако забринут:'' Причао сам ти моје големе муке од 

како су комунисти дошли на власт, све знаш, да ти не понављам.“ 
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Сећам га се из Више педагошке школе у Београду. Тамо смо Мића 

Тадић пре одласка у Брисел 1958. године, Бора и ја,  ишли да га 

посетимо. (Том 2.) 

 

Чика Чеда се још једном дубоко растужи, потресе се, скоро да 

зарида постиђен:'' Растурише ми породицу и брак, разведоше ме од 

жене''.  

 

Овакве жалбе сам чуо већ више пута од појединих особа у Београду. 

''А где је сада ваша супруга'', упитах га. ''Она је млађа двадесет 

година од мене, сада живи у неком старачком дому у Немачкој у 

Руру. Наш син Јовица је рођен пре развода 1946. године.''  

 

''Зар се овако поступа самном? Из виђене сам племићке породице,  

био сам дипломата Краљевине Југославије у више земаља, завршио 

сам чувени Факултет комерцијалних наука у Лијежу 1927.-1931. 

године, мој најближи рођак је песник Јован Дучић, наша породица 

је имала племићки грб који нам је доделила Венеција, а види ти 

шта се са мном све дешавало после рата, а ево сада сада  се потуцам 

по свету од немила до недрага''. 

 

Застаје мало, па ме гледајући забринут за неизвесну будућност, тихо 

прозбори:'' А ја немам стан у Београду, на терету сам Милки, а и 

њој пуче брак, растурише зликовци и њој породицу''. 

 

 

Април 1966. год. Супермаркет L’ Europe, Delhaize (Делез).  
 

Мишел ми рече да ланац супермаркета Делез ( Delhaize) тражи 

продавца. Пријавих се у дирекцији тамо негде ка Јужној станици, 

обавих разговор, испуних упитнике, упутише ме одмах на 

медицински преглед и анализе. Када је све било готово, саопштише 

ми да сам примљен на радно место продавца у супермаркету у Rode 

St. Geneuse .  

 

То ми одговара, значи близу мога брата, на путу ка Шарлероа.  

 

Када у овоме супермаркету сазнаше да станујем у кварту близу 

“СУБ-а” понудише ми  исто радно место у Супермаркету Europe у 

shaussee de Wavre, који је близу мога стана.  
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Радим у супермаркету, по цео дан сам у контакту са купцима, 

упућујем их тамо где је роба коју траже, дајем информације, 

попуњавам рафове, када је ред пред касом, помажем касирки да 

стави робу у торбе клијената. Плата је нешто већа него у претходној 

фирми. 

 

Полако долазим себи, помишљам како да нострификујем  диплому. 

Распитујем се на Универзитету, то је врло озбиљан подухват, треба 

полагати више предмета, то кошта, захтева врло озбиљан и 

приљежан рад,  и више времена да се искључиво томе посветим.  

 

Засада је то потпуно немогуће за мене. Остављам ово за касније, за 

нека боља времена.  

 

Мене привлаче наука, маркетинг, истраживање тржишта, 

пропаганда. Обрадовах се истински да могу да се упишем у 

Библиотеку“СУБ-а”, и да позајмљујем књиге. Открих у библиотеци 

невероватно занимљиве наслове и научна дела, управо оно што 

тражим. Зар је могуће да такве књиге постоје? Управо оно што ми 

треба, што ме опседа, што ме привлачи?   

 

Симон и ја се виђамо понекад, али је то веза која не може да 

осигура трајност. Она је драга,  фина плавуша,  њена грациозна 

висока и витка фигура плени погледе мушкараца, али међу нама 

емоције не узимају маха, све остаје више на нивоу дружења. 

Схватам да у нашој вези нема ни издалека онога жара као са 

Пакизом у Београду.  

 

Осећам да ме повремено обузима зебња када год помислим на 

необичне догађаје у моме животу од како сам овде дошао септембра 

1965. године.   

 

Откуд то да нема више онога мога жара и оптимизма, зашто ме 

повремено обузимају тмурне мисли? Да ли ја постајем метеоропата, 

да ли на моје расположење утиче мрачно, тужно и облачно време?  

 

Убеђен сам да сам у пролазној малој кризи, биће боље, повратиће 

ми се моја уобичајена виталност. Закључујем да се у животу 

нажалост све своди на виталност. Када сам испаван, када се осећам 

у форми, све ми онда изгледа другачије, навиру планови пројеката, 

и ја их тада без тешкоће остварујем. Али када сам неиспаван, тада 

почну да навиру црне мисли, као да ми неко обеси неке невидљиве 
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тегове, чини ми се да ћу тешко остварити моје замисли, чак и оне 

свакодневне.  

 

Али запажам нешто врло битно, овај замор и апатија зачас нестану,  

довољно је да једну ноћ имам чврст сан, и живот ми се претвори у 

цветну башту.  

 

Зато идем у шетњу, или у базен на пливање. Изгледа да у Бриселу 

на каналима постоји неки кајакашки клуб, где бих могао да веслам 

као у Београду?  

 

Прочитах у новинама да су у појединим великим америчким 

градовима становници гурани у депресију. Новинар наводи врло 

смео и за мене врло ексцентричан закључак: супротна страна, 

ваљда мисле на Русе, са дистанце држи становнике тих градова у 

депресији.  

 

Како је то могуће?   

 

Јутрос када сам одлазио на посао у Супермаркет, из даљине видех 

пред сивим касарнама, велике  војне камионе и на њима елегантне 

врло дугачке беличасте ракете. Неко у пролазу рече:'' 

Интерконтиненталне ракете се атомским главама''. 

 

Када сам се враћао у стан из Супермаркета Делез пустом улицом  

преко пута касарне, ухвати ме мркла ноћ. Док сам стајао пред 

црвеним сигналом, наједном зашкрипаше, скоро загрмеше, кочнице 

аутомобила, чу се врло јак прасак.  Кроз помрчину нешто пролете 

на неколико метара испред мене и лупну потмуло о асфалт улице.  

 

Неколико знатижељних присутних се окупи и загледа, изађе шофер 

разбијено му чело, иде му крв па сакоу, спазих у помрчини под 

светлом нечије џепне лампе  несретну особу на тлу, то је била  стара 

жена сва у крви, која је непажљиво прелазила улицу. Није више 

давала знаке живота. 

 

Иако је мрак, мрзи ме да чекам аутобус, па кренух пешице поред 

велике празне пољане која се простире све до велике зграде  

касарне Жандармерије Брисела, на којој често марширају и вежбају 

жандарми. Пољана је у мраку као забрањена зона, али је улица 

сјајно осветљена правилним низом светиљки уздигнутих на 
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високим бетонским стубовима, које прате широку улицу губећи се 

са њом унедоглед. 

 

Претрнух када видех да ми се из таме приближава чудак који трза 

раменом, поред њега иду надмено два натмурена момка средњег 

раста, али кочоперна.  

 

Око мене нигде никога, учини ми се да ће бити критично? Угледах 

дебелу мочугу поред пута и зграбих је спреман да се браним.  

 

Када ме видеше одлучног на одбрану, нагло скренуше у шипражје, 

као да заузимају бусију. Успорих, спреман да се вратим назад, 

пратим их погледом, замакоше у шипражје па изађоше брзо из њега 

и изгубише се у густом мраку у супротном правцу ка празној 

пољани што иде ка згради жандармерије.  

 

Чудак је одлазећи журно све време зурио у мене из даљине, дрско 

трзајући раменом у моме правцу.  

 

Вратих се брзо на улицу. Да се спасим из ове опасне ситуације, узех 

такси до куће и тако останем скоро без иједног  франка у џепу. 

 

Немам обичај да проблеме решавам физички, нисам се такорећи 

никада тукао, али знам да када би ме напали да бих био приморан 

да се браним.  

 

На Пакизу скоро више ни не помишљам, она негде дрема у 

полузабораву, понекад је се сетим, али то је више подсвест, него  

свесна визија прошлости. Живот је суров.  

 

Стално ми се мота помисао да позовем телефоном господина 

Братву, или Видера, да им објасним зашто сам напустио фирму. 

Али сам одустао од те помисли, то је завршена ствар, а о ономе што 

је завршено они немају ни времена да разговарају. 

 

 

12.4.1966. године. Српски Цигани из Обреновца у Бриселу. 

 
Изнад супермаркета Делез где сада радим као продавац, налази се 

ресторан намењен особљу. Јела су врло укусна и обилна. Дирекција 

фирме води рачуна о својим запосленим, да имају добру исхрану и 
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оптималне услове рада, да запослени буду здрави и мотивисани, и 

да остваре најбоље резултате, највише профите. 

 

Док сам данашњег ведрог и лепог дана стојао на прозору ресторана 

на спрату, зачух из даљине необичну песму. Овде нико не пева дању 

на улици, помало се зачудих. Нагнух се радознао кроз прозор да 

могу боље видети о чему се то ради, и спазих да се према згради 

приближава група необичних пролазника, који су утолико чуднији 

за мене јер су певали гласно. Постадох још знатижељнији, јер у 

Белгији није обичај да се дању гласно пева на прометној улици.  

 

Почех да радознало ослушкујем, рефрени песме што допреше до 

мене исцепкани ветром и удаљеношћу, као да ме подсетише на 

наше народне песме? Ослушнух мало боље, удубих се, мелодија је 

постајала све звучнија како се приближавала. Нисам могао 

веровати својим ушима, зачух разговетно: ТРИ ЛИВАДЕ, ТРИ 

ЛИВАДЕ, НИГДЕ ЛАДА НЕМА, САМО ЈЕДНА, САМО ЈЕДНА, 

РУЖА КАЛЕМЉЕНА.  

 

Како се група приближавала почех да препознајем контуре и лица, 

то су били Цигани, очигледно југословенски, наши.  

 

Када се приближише другом страном улице тачно наспрам 

супермаркета, истурих се кроз прозор и почех да им машем. Они ме 

спазише и стадоше у месту. Намах утихну песма као да неко скиде 

плочу са грамофона.  

 

Гледају у вис према мени, виде да стојим високо на спрату на 

прозору, почеше да ми машу зачуђено, чини ми се помало 

резервисано?  

 

Насмејах се пријатељски и узвикнух гласно у њиховом правцу: 

''Одакле сте земљаци?''  

 

Повикаше скоро у глас:''Ама ту од Обреновца'', сви показују 

рукама на запад, као да су у Београду.  

 

Мени се чини да они замишљају да су још увек у  Београду, и да 

немају осећај да су врло далеко од  Београда и Србије. 

 

 

Април 1966. године. Валонци и  Фламанци. 
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Све се више у Белгији чује реч ''билингизам'' , двојичност. 

 

Али те тензије нису ни издалека сличне етничким затрованостима  

на Балкану. Ако постоје било какви неспоразуми, или сукоби 

интереса, они то разрешавају на цивилизован и смирен начин.  

 

Белгијанци, обичан свет, које политика не занима, него само  зарада 

за пристојан живот, у разговорима истичу да није политичара, 

никад не би било спорова између две етничке групе, тврде да је све 

то вештачки надувано. 

 

ТВ Брисел је увече објавила да је у Анверсу изненада умро од 

страховитог инфаркта један фламански политички активиста 

познат по својим  есктремним ставовима.  

 

''Фламингант''( израз за екстремне фламанске националисте као 

отприлике код нас Срба, усташа, или четник, код Муслимана и 

Хрвата), рекао ми је за њега тихим гласом на само ухо један старији 

човек, Валонац из Лијежа. 

 

Запажам да су Белгијанци окренути раду, да су мало политизовани, 

и да мање разговарају о политици, него ми у Југославији.  

 

Сада када имам радио, могу чути врло занимљиве политичке 

коментаре и анализе. Ових дана се велика пажња поклања сусрету 

Папе Павла Шестог и Archbishop of Canterbury, који се одиграо у 

Риму. Америком марширају пацифисти против рата у Вијетнаму, 

што чине и десетине хиљада будиста у Јужном Вијетнаму. У исто 

време лидер СССР-Леонид Брежњев захтева да америчке трупе 

напусте Вијетнам. Али ми није никако јасно зашто се на неки начин 

детериоришу политички односи СССР-а и Кине, баш сада када 

треба да буду сложни због рата у Вијетнаму? 

 

У Сан Франциску је основана Црква Сатане. Шта то значи? Да ли 

дивље и неразумне Несвест и Подсвест, бивају озакоњене?  

 

Директор супермаректа Делез Европа, је Фламанац, зове се К... 

врло је енергичан, и виталан, витак, трепери као напета струна, 

помало подсећа својом енергијом и озбиљношћу на Немце. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Archbishop_of_Canterbury
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23.4.1966. године. Јово Тузлак који је говорио Белегија, 

уместо Белгија. 
 

Јово је у Белгију дошао неколико година пре мене, за мене је био 

нека врста тајанствене особе. Али је у исто време изазивао моје 

сажаљење, помешано са тугом, и мојом немоћи да му  објасним неке 

ствари,  и  да му тако колико толико помогнем. Он је за мене пре 

свега земљак, Југословен, Босанац. Био је по струци занатлија, 

виђао сам га да испомаже у неким југословенским ресторанима, 

или је радио  у некој фабрици, а често је био незапослен и примао 

социјалну помоћ.  

 

Једном ме је позвао  у његов стан, подалеко од центра, у некој убогој 

дворишној кућици, као код нас, жалио се на белгијске власти и 

Белгијанце: ”Мрзе Србе, воле Хрвате, усташе. Белгијанци су 

безлични, Белгијанке су мекане”.  

 

Такве његове жалбе су за мене биле стрес и туга,  виђене као његово 

незнање, непотребно и неосновано вређање припадника једног 

моћног народа; схватао сам да ту није било шовинизма, него више 

неке неконтролисане нервозе, неодмерености, непромишљености, 

али у исто време  сам схватао да је на делу замерање једној 

свемоћној држави, непознавање Белгије, Белгијанаца, њихове 

власти,  огромне моћи.  

 

Осећао сам страх за њега, који не познаје неке ствари и односе.  

 

Али му ја нисам ништа хтео објашњавати. То би му било немогуће 

објаснити, он то не би ни схватио. Нека живи тако у фикцији.    

 

Виђао сам га у југословенским ресторанима у друштву са 

припадницима појединих емигрантских политичких организација,  

и са Албанцима, усташама, или четницима, али и са људима из 

амбасаде СФРЈ у Бриселу. Причао ми је о Бори Благојевићу 

власнику ресторана САРАЈЕВО у Бриселу, о антиквару 

Бошковићу, о познатом авантуристи Стефану Марковићу, са којим 

сам се повремено дружио у Београду. (Том 2.) 

 

Јово је имао обичај да ми каже када се вратио из посете Бечу, 

главном граду Аустрије: ”Био сам  у Бечеју”. Дакле, није рекао “у 

Бечу”, него “у Бечеју”, а Бечеј је место у Војводини. То је изговарао 

са једном врстом патернализма, као да је цела Европа Југославија, 
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чак више од тога, као да је Белгија на неки начин под његовом 

контролом.  

 

Уместо да буде застрашујуће, све је то уствари било тужно.  

 

“Умишља да је некакав југословенски тајни агент”, чини ми се. 

 

Једном ми рече:”Идем сад колима у Биоград”. Мислио је на 

варошицу у Валонији, која се зове “Belgrad”, основану од наших 

исељеника. Али он није рекао”Белград”, него”Биоград”, као што то 

неки изговарају у Тузли. Онда ми једном рече:” Био сам у 

Малинама, да наберем малина”. ”Malinnes”  је француски назив за 

једно место у Валонији. Када ми то рече, сетих се намах фламанског 

назива за тај град”Меshelen”. 

 

 Будући догађаји су ми то потврдили, да је Јово тако говорећи 

уствари манифестовао неку врсту патернализма, умишљене 

надмоћи над Белгијанцима.  

 

Имао је снажан осећај надмоћи Југославије и СССР-а у свету, 

понекад ми је самоуверено узвикивао:” Рује буразеру, Рује, ама 

Рује, Руја нема краја, цела планета је Руја”. И давао би ми некакве 

савете,  поверљиве задатке, што уопште нисам коментарисао, све је 

то за мене било туга голема.  

 

Рече ми једном:” Само јој кажеш неколико речи, њој,  службеници 

ЕЕЗ, НАТО, из неког министарства, ја ћу те спојити, иди кући, она 

ће да мисли после на тебе, биће твоја”. 

 

Данас ме сачека на Grande place-у,  одвезе ме неколико минута 

колима у кварт где је становао, то је било недалеко од Gare du 

Midi”-Железничка станица Југ. Он ми рече да ћу бити врло 

изненађен када видим колико је тај део Брисела сличан Београдској 

железничкој станици. 

 

Тако је управо и било. Био сам зачуђен сличношћу коју сам одмах 

запазио. Изађосмо. Пред нама железничка станица на истом месту 

као београдска, чак и слична зграда. Лево једна велика зграда, 

Пошта, баш као Пошта 6 у Савској улици у Београду поред 

железничке станице. А лево су се виделе бројне возне шине. 
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Пођосмо пешке у лево поред Поште, уђосмо у исту улицу као што је 

Савска. Између ње као и у Савској улици и шина је зид, а иза зида  

неки стари заборављени вагони. А улицом као према Мостару у 

Београду што одлазе и долазе трамваји, тако и овде се простиру 

унедоглед трамвајске шине, видим трамваје како звоне помамно, 

као и у Београду. Каква подударност! Изнад, као према Теразијском 

платоу и улицама Сарајевској, Гаврила Принципа, и Маршала 

Тита у Београду, има једно брдашце и прегршт малих уличица, које 

постепено иду мало узбрдо. Заиста, много подсећа на Београдску 

железничку станицу.  

 

Али ништа необично или изузетно, помишљам, само подударност, 

случајност!  

 

Али су се чудне случајности неумитно настављале, на моје 

неизмерно изненађење.  

 

Јово ме поведе у попречне уличице, као што су оне уличице, што од 

Сарајевске улице у Београду, силазе у Савску улицу. Ама све исто. 

Подигнем поглед, да прочитам назив улица, не могу да верујем 

својим очима: Rue de Belgrade ( Београдска улица), још једно 

чуђење. Пређосмо у суседну улицу, погледах радознало у таблу са 

натписом, као да очекујем још један шок. И све ово досада је  било 

сувише. Поготову ово сада. На табли пише: ”Rue de Serbie” ( 

„Улица Србије“). Пређосмо у суедну улицу, погледах опет зебњиво 

назив, видим да  јасно пише: “Rue de Montenegro”( „Улица Црне 

Горе“). А онда следећа уличица мало подаље узбрдо:” Rue de Vieille 

Bosnie” ( „Улица Старе Босне“).  

 

Невероватне коинциденције! Случајности? Или нешто друго! 

Стварност или научна фантастика? Или ми се само тако чини? Али 

све је ово невероватно да има оволико сличности између Београдске 

и  Бриселске железничке станице! 

 

Не. Не уображавам. Не претерујем! Као да постоји неки паралелни 

свет? Као да је ово све шала неког врло интелигентног и духовитог 

Бога? Који је искористио неке случајности да још дода понеки 

детаљ, да сличности буду још веће? Или је живот такав, дешавају се 

необичне подударности. Али раније у нашој земљи, таквих 

подударности није било. 

  



206 

 

Јово је препознао моје чуђење. Као да ме разуме, рече ликујући 

подсмешљиво и тријумфално: "Белегија,  ја ти то кажем, ово је 

Југина ујдурма буразеру. Рује ( Руси) буразеру, Рује!''. И понови те 

речи више пута.. "Белгијанци су вузла. Цела Тузла једну козу 

музла, ја сусрео Белгијанца вузла", додаде.  

 

Настави:"Ајде да ти покажем тамо где је у Београду иза 

Железничке станице река Сава, а овде је Канал". Седосмо у кола да 

кренемо као према Београдском Мостару, па се запричасмо. 

Југовићи када се сретну имају толико тога да кажу један другоме.  

Он брзо вози право у улицу што је као Савска у Београду. Само што 

смо ушли у ову улицу, наједном из супротног правца према нама 

као рој пчела јуре аутомобили  у  неколико колона, брзо нам се 

приближавајући. Утом се зачу клепетање трамваја који нам се исто 

приближавао. Јово зави волан на лево, и брзо пређе на супротни 

тротоар, баш пре него што наиђоше возила, и удари лагано 

отпозади у паркирана велика кола. Шофер је дремао и чекао неког 

министра, сазнали смо касније. Мало се кола задрмаше, шофер се 

протегну нимало љут,  незачуђен, а мене јако зачуди што он није 

изненађен овим необичним догађајем, запита нас протежући се и 

зевајући мирно и без љутине:'' Шта има ново, шта ви овде 

тражите?'' 

 

После сам схватио да је Јово ушао у забрањењени смер и то  у неки 

забрањени део резервисан само за неке свезнајуће. 

  

Дође полиција и са њима два лекара, у белом, а са њима, у средини, 

заносна болничарка. Одведоше Јову, он се не опире нарочиото, иде 

послушно куда га воде, али прича гласно, нервозно и претећи 

млатарајући рукама:” Ама кога, кога, ви вузла једна да ухапсите, 

пустићете ме одмах, бежите даље од мене, ко ђаво од крста што се 

боји, ја сам уклет, око мене само умиру, падају ко плева, гоните се 

даље од мене’’. Поче да се уноси у лица полицајаца и лекара: ”Само 

да ти ухватим поглед ”.  

 

Јово се у ходу дере док га воде испод пазуха два полицајца, наводи 

гласно имена свакојаких људи широм Европе, који су му се 

замерили, и којих више нема.  

 

Ставише му маску преко лица, лисице, одведоше га. У затвор, у 

психијатријску болницу ?  
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Лепа болничарка ми приђе заносно се осмехујући и рече: 

”Господине нашли сте се у лошем друштву, добро треба да пазите са 

ким се дружите, ваш пријатељ има картон, у сукобу је са законом, 

заводи малолетнице, склон је крађама у супермаркетима”. 

 

Пружи ми визит карту заносно се осмехујући:” Немојте оклевати, 

зовите ме кад год хоћете, вама сам на услузи”. 

-Maj 1966 године. Поклон оцу за рођендан. Теорија снова од Фројда. 

 

Ову књигу сам купио у књижари „Librairie de Rome“, и са кратком 

посветом је ставио у коверат и послао за Београд. Претходно сам је 

детаљно проучио. И мене та тема занима, често сањам, многе снове 

заборавим чим се пробудим, али се понеких и  сетим.  

 

Јеврејска пословица каже да снове треба проучавати.  

 

 

6 мај 1966. године. Американка. Филм о Дрини. 
 

У ресторану “СУБ-а” сам упознао младу Американку. Она је 

запослена у представништву велике америчке компаније у Бриселу. 

Села је поред мене, и запитала ме на француском са врло јаким 

америчким нагласком:'' Који трамвај могу узети до центра града?''  

 

Тако је започео наш разговор, као ватрица, када се од малог 

пламичка због нечега зачас разбукта. Предложих јој да се 

прошетамо у оближњој шуми. Онда је дошао ред на њу, она ме је 

позвала да ово поподне идемо у биоскоп.  

 

Биоскопске сале су лоциране у центру града. Нисмо много 

изабирали, давао се совјетски филм, њу то занима. Уђосмо у салу, 

унутра одјекују гласови Битлса: „Yesterday, all my troubles seemed so 

far away.“  

 

Какво пријатно изненађење и случајност у исто време, пре филма се 

давало нешто као журнал, то је био кратак филм о Дрини, реци 

завичаја коју обожавам, валови брзе снажне бистро зелене реке 

прште на летњем сунцу, секу их велики сплавови, дугачки 

браонкасти балвани сјакте на сунцу. На сплаву стоји снажан 

мушкарац, држи у рукама велико жућкасто весло. Нисам јој рекао 

да  је то река из мог родног завичаја, јер не разговарам за време 

приказивања филмова.  
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Чим престаде филм о Дрини, на платну се појавише лидери 

Несврстаног света, приказиван је кратак филм о Дочеку Нове 

године лидера несврстаних земаља у Каиру. Био сам изненађен да 

видим Тита као шаљивџију и шармера број 1 присутних 

политичких лидера. Тито је био изузетно весео, никада га таквим 

нисам видео, седео је заједно са супругом Јованком, у истој сали где 

су били сви лидери, бели, црни, жути. Поред Тита у великој 

просторији су били Насер, Нехру, Сукарно, и други.  

 

Нисам веровао да Тито може бити такав  шаљиви весељак,  деловао 

ми је помало неозбиљно, правио је од хлеба мале грудвице, и сав 

насмејан враголански њима дискретно гађао Насера.  

 

Сви су се весело осмехивали.  

 

Ми у земљи никад нисмо видели овакав филм, знам да овакав један 

филм о Титу никад тамо неће ни бити приказан. Народ би био 

изненађен да види  Тита по први пут у оваквим циркусантским 

позама. 

 

Откуд ми Југословени, једини белци међу њима? 

 

 

1. мај 1966. године. Стари Белгијанац, који боље познаје 

порекло Крсмановића од мене. 
 

У кафеу, где се сусрећу студенти у универзитетском кварту, који се 

зове "Guele de bois", данас седим и уживам једући spagette 

bologneuse, заједно са Иранцем, Ираџом Чохелијем.  

 

Овај кафе-ресторан ми се јако свиђа, имају одличне шпагете. 

Власник је посебно  занимљив и необичан човек, већ поодмаклих 

познијих година, средњег раста и корпуленције. Он има израз лица 

човека који носи некакве грозне тајне, подсећа ме на Ал Капонеа, а 

има и неке тикове на лицу, као да се сам са собом нешто 

преслишава. Делује ми отресито и промућурно, а изгледа да не 

запажа да се посетиоци ресторана ипак чуде његовим необичним 

тиковима, мада то ничим видљивим не исказују? Можда и види, 

али га то не занима?  
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Нема моћ емпатије, размишљам. Чудно! А успешно води ресторан? 

Или га остали посетиоци другачије опажају од мене?  

 

Овај кафе има своју посебну врсту атракције, то је  онај старији 

човек о коме сам говорио у претходном поглављу, погрбљен 

помало, по изразу лица му се види да је чудак, да живи у неком свом 

скрајнутом свету, чини ми се да је он удаљен од реалности, он и 

данас устаде, као толико пута раније, и између столова заигра 

лагани танго, али у мало бржем ритму, испружио је руку и обгрлио 

око струка невидљиву партнерку у игри, играјући иде брзим 

корацима кроз салу окрећући се повремено око себе. Белгијанци и 

студенти су културан и учтив свет, сви су се правили  да га не виде, 

већина га зна од раније, никад нисам запазио било какве 

подсмешљиве погледе,  нити било какве коментаре, чини ми се да 

га сви разумеју и потајно сажаљевају.   

 

Из овога соло играча увек избија опор утисак неке доживљене 

трагедије, можда се сећа своје превремено преминуле супруге, које 

више нема, а он сада замишља да игра са њом? Бежи у заборав из 

сурове стварности, пред нама кроз салу иде и игра у ходу чудак који 

у раширеним рукама држи фиктивну, несталу, жену свога живота.  

 

Опет помишљам, да ли је овај играч лукави маркетиншки  трик да 

тако анимира посетиоце овог кафеа? Уколико јесте, како овог 

необичног играча није стид што се тако понаша?  

 

Ираџ ми показа руком дискретно на омањег смеђег, скоро плавог 

младића који је играо са неким стони фудбал усред ресторана:" Он 

је Милко Нинчић, студент, његов отац је амбасадор Југославије у 

Холандији''. 

 

Тако сам упознао Милка Нинчића и са њим је почело моје дуго,  

повремено виђање. 

 

У овом кафеу срећем врло занимљиве људе. Упознао сам се тамо 

недавно са старијим човеком који је добро прешао осамдесету, и 

приближава се деведесетим годинама.  Овај старац кога данас овде 

сретох, говори споро, на лицу му се очитавају боре у којима се као у 

златонсној речици што се годинама слегне понеко зрнце злата, 

наталожило вишедеценијско искуство и мудрост. Oн је Белгијанац, 

дакле разговарали смо на француском.  
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Заиста ми је дочарао Белгију, када ми је са жаром несвојственим 

његовим годинама, испричао како су изгледале прве аутомобилске 

трке у Белгији крајем друге деценије овога века на релацији 

Брисел-Шарлроа, на растојању од шездесет километара. Онда 

извади из торбе стари постер још из 1952. године, да ми и њега 

покаже.  

 

Иако залази  у дубоку старост, очувао је живост духа и концизност.  

 

Сада се деси нешто крајње необично, скоро невероватно. Он ме 

осмотри радознало, и врло продорно, па прозбори тихим гласом на 

чистом српском језику, чух прави ваљевски нагласак 

најправилнијег српског језика:''Чагељ Крсмановића у Дрини у селу 

Узовница, чије име је по засеоку ваших Крсмановића, је настао 

после великог поводња 1896. године, какав се не памти, тада је 

Дрина изменила свој ток, настало је то острво''.  

 

Не верујем својим ушима ни очима? Овог човека су ми подметнули, 

он је политички емигрант? Да није неки рођак који је давно избегао 

у Белгију?  

 

Осетих да се кочим од запрепашћења, да ми се усне суше од 

узбуђења. Покушавам да се смирим, узнемирен устадох , погледах 

га врло учтиво право у очи? 

 

Спазивши да сам се узнемирио, да би ме смирио, погледа ме благим 

искреним погледом оца, ухвати ме нежно за руку, схватих да су моја 

сумњичења и неповерење у њега били неоснована, страх у извесној 

мери исчезе. Али никако не могу да разумем о  чему се ради, како он 

то све зна? Ја сам тако нешто само начуо у Узовници, само 

понешто, а он овде у Белгији све то зна?  

 

Невероватно! Склон сам да почнем ипак да закључујем на крају,  да 

је он наш човек који је се одавно настанио у Белгији, чудни су 

путеви Божији. Његов српски је чиста екавштина, београдски 

правилан књижевни нагласак, говори српски као наши  учени 

академици. 

 

Сада је почео да набраја називе њива, брда, засеока у очевом 

родном селу Узовници, спомену њиву коју зову ''Дугање''. Скоро да 

се постидих, питам се да ли се нећу онесвестити од узбуђења? 
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Поготову када је испричао родослов мојих братственика 

Крсмановића.  

 

Да овај човек није подметнут из амбасаде Југославије?  Или је 

Борин пријатељ? Све ми је потпуно нејасно у глави. Али како би он 

то могао сазнати, па то је мало село у удаљеној Југославији? Па ја 

те податке нисам ни од кога чуо у Београду? То нико не зна од мојих 

блиских сродника.  

 

Невероватно, необично, да није црна магија, гледам у њега помало 

зебњиво? 

 

Помислих да имам пред собом неко божанско биће. 

 

Он види моје запрепашћење, по задовољном осмеху мудрог старог 

човека закључих да га то  забавља, ипак жели да ме смири да се не 

уплашим:'' Имам књигу о томе, даћу вам да је прочитате''. 

 

Извуче из торбице прашњаву књижурину на њој пише ћирилицом 

ПОПИС СТАНОВНИШТВА, брзо је прелиста и нађе одељак пише 

СОКОЛСКА НАХИЈА, књигу ми  тутну у руке. Почех да је читам 

потпуно удубљен.  

 

Никада нисам ни сањао да таква књига може да постоји. Потпуно 

ми је нејасно како је неко то могао знати, па за податке у овој 

књизи не зна ни мој отац, није знао ни мој покојни деда Велизар? О 

оваквој књизи ми никад нико није ни реч споменуо.  

 

Онда ми књигу узе из руке:''Даћу вам је касније да је однесете кући 

и проучите''.  

 

Откуд та необична књига у његовој торбици баш данас када ме је 

сусрео? Он је знао да ће ме сусрести, па је припремио? 

 

Ја сам и даље запрепашћен као да стоји преда мном неки мој давно 

преминули предак, који се наједном појавио, васкрснуо преда мном 

овде усред Брисела:'' Ви сте Југословен, откуд Ви овде?'' 

 

 ''Не ја нисам Југословен, ја сам чист Белгијанац, по професији 

етнолог и антрополог, у Краљевини Србији сам боравио до Првог 

светског рата, онда  у Краљевини Југославији између 1925. и 1935. 

године, познавао сам лично Николаја Велимировића, упознао сам и 
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професора Љубу Павловића, врсног етнолога, који је писац ове 

књиге''. 

 

Држи је у рукама као драгоцену ствар, као трофеј,  и пружа је ка  

мени:'' Узми и проучи је, па када је прочиташ врати ми је''.  

 

Узех књигу као неку најсветију реликвију, али никако не могу да 

схватим што би у њој могло писати  о мом породичном  пореклу, 

Крсмановићи нису никаква значајна фамилија.  

 

Стари господин настави убитачно:'' Крсмановићи су дошли у село 

Узовницу у 18. веку, са Романије, презивали су се Бановићи, 

населили су се у Осоју изнад Грачаничке реке, од њих су касније 

настали Крсмановићи, Ракићи, Нешковићи, Живановићи, 

Ђукановићи. Био је један ваш предак хајдук, а сродник ваших 

Крсмановића је чувени јунак из Првог устанка  против Турака 

почетком 19. века Илија Бирчанин, њиве у селу се зову: дугање, 

баре, луке, ваша слава је Свети Јован''.  

 

Он спази да се са мном дешавају озбиљне ствари:'' Полако млади 

човече, све ће ти бити јасно, не узнемиравај се непотребно, читај, то 

све има у овој књизи''.  

 

Чини ми се да се преда мном налазио опсенар, хипнотизер, 

невероватно људско биће, гледам га учтиво и са страхопоштовањем 

не верујући својим очима и ушима. 

 

''То нисам ја измислио, то све пише у тој књизи''. 

 

Па убитачно настави:''У селу говоре ијекавски, али има и икавских 

речи''.  

 

Онда стари мудрац пређе на чисту ијекавштину као прави Босанац, 

Херцеговац или Црногорац:'' Ријека, млијеко, лијепо'', одјекује из 

његових уста, а  онда окрете на икавицу:'' Не кажу пред кућу, него 

прид кућу. Горе стина доле Дрина, рика, млико'' ( Речи у икавском 

дијалекту-примедба Аутора). 

 

Тачно, има таквих ијекавских речи, слушао сам. Његове речи су за 

мене изненадно и невероватно откровење, запрепашћују ме, долазе 

као ударци боксера један за другим у плексус противника на рингу.  
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Не верујем да ћу се онесвестити, али да сам старији можда би ме 

стрефио срчани удар, знам да сам млад и здрав, па не бринем. Али 

никако нисам убеђен да постоји нека књига у свету где би све то 

могло бити записано?  

 

Почех нестрпљив да листам књигу, нађох у Регистру имена 

Крсмановићи, село Узовница, дођох до невероватних података  о 

родослову Крсмановића. Да ми је неко рекао да тако нешто постоји, 

никад не бих поверовао, откуд негде може бити записано тако 

нешто? Ко би то могао радити? Како? Зашто?  

 

Он као да чита моје мисли па ми појасни:''То је урадио велики 

српски етнолог Љуба Павловић, који је у два маха од 1908. до 

почетка Првог светског рата обилазио долину Дрине, а затим од 

1920. до 1926. године, то је за време Турака, био у тзв. Соколској 

нахији. Он је извршио попис становника, разговарао са њима 

одакле су и када дошли, тако се зна за сваку породицу ко су и 

одакле су и када су тамо дошли''. 

 

Када чух ове његове речи, почех да се полако смирујем и да схватам 

о чему се ради. Гледам овога чудног научника као  неко необично 

људско биће, он је мудар, светац, чаробњак. Он све зна!  

 

Ми долазимо из земље овде не познајући нимало Белгију, а њихови 

људи знају о нама самима све, чак и и о многим нашим личним или 

врло интимним стварима, о којима ми сами немамо појма. 

 

Наука је чудна, она је одмакла тако далеко. Они народи који 

истражују, који примењују науку, постају победници.  

 

У Белгији се цени наука, подржавају се сви они који су вредни и 

ваљани, Белгијанци кажу да  су људски кадрови мотор развоја. 

Нисам чуо да Белгијанци беже из земље или да их неко истерује. А 

из Југославије изгоне многе надарене младе људе. 

 

  

11. мај 1966. године. Фудбалски клуб Партизан изгубио од 

Реал Мадрида, у финалу Купа европских шампиона 

резултатом 2:1. 
 

Бора и ја смо гледали пренос ове фудбалске утакмице у фоајеу мог 

стана. Поред нас је седео младић Арапин, осетио је да навијамо за 

http://sr.wikipedia.org/wiki/11._Ð¼Ð°Ñ˜
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ð¤ÑƒÐ´Ð±Ð°Ð
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Партизан, он је отворено и страсно навијао за Реал. Значи, сматра 

да су му Шпанци ближи. Природно, Југославија је далеко, а 

Шпанци су близу, и вековима су се мешали са Арапима.  

 

Загледао нас је љутито, скоро спреман да се са нама расправља. 

 

 

14. Мај 1966. године. Ресторан „Дубровник“. 
 

Идем повремено у  југословенске ресторане због наших запапрених 

и сочних јела, али понекад одем и у арапске, имају сличну храну 

нашој. Власник југословенског ресторана '' Дубровник''  Божић, је 

резервисан, али коректан. Опрезно ме посматра, каже да је из Бања 

Луке, мој утисак је да је он разуман и поуздан човек.  

 

Данас медији објавише ударну вест да је бачена бомба на 

југословенски ресторан ''Дубровник'', и у исто време и на 

југословенску амбасаду у Бриселу. Кажу, сумња се на кругове из 

екстремне политичке емиграције.  

 

Зашто би политички емигранти бацили бомбу на ресторан 

''Дубровник''?  

 

А то што су бацили бомбу на амбасаду Југославије, питам се о чему 

се ту ради, како је то могуће? Све је могуће? Ето мене прате чудак и 

ганг младих Албанаца. Ако полиција не зна за заверу против 

југословенске амбасаде, како ће онда знати да ми прете млади 

Албанци? 

 

Викендом понекад одем  у Руску цркву у Иклу. 

 

Од када имам радио који ми је донео Рус Базил, та звучна кутија је 

постала моја велика свакодневна забава. Слушам сваки дан вести.  

Кинези тврде да су амерички ловци оборили њихов авион изнад 

Јунана. У Кини почиње Културна револуција. Грчка и Турска желе 

да разрешавају ситуацију на Кипру. У Њу Јорку, Мартин Лутер 

Кинг држи јавни говор о Вијетнамском рату, каже :'' Имам мој 

сан''.   
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17. мај 1966. године. Политичке дискусије студената из 

Африке. 
 

Док широм планете букте ратови, ова епоха овде у Бриселу је за 

мене упркос што је по нечему болна, чини ми се ипак у  знаку 

Битлса.  

 

Док се спремам да се упутим ка “СУБ-у”, радио наговести полетан 

дан, Битлси су певали громогласно, са пуно наде и оптимизма, али и 

са благом сетом песму : 

 

„Yesterday love was such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 

Oh I believe in yesterday 

I believe in yesterday: 

Yesterday yesterday!“ 

 

Афрички студенти су и данас били окупљени између часова у 

повећу групу, као толико пута досада, стоје тамо са стране, одмах на 

широком празном бетонском простору иза широког  улаза у хол 

универзитетског ресторана. Истичу се сви до једног својим високим 

стасом, они из Волте, али и из других афричких регија. То су 

углавном студенти из франкофонских земаља. Сви говоре 

перфектно француски језик, знали су га пре доласка у Белгију, али 

са распеваним акцентима родних земаља. У њиховим земљама они 

говоре локални француски, који је хибрид  француског и њихових 

језика. А када дођу у Белгију сви онда науче књижевни француски 

језик. То сам сазнао од увек насмејаног конгоанског студента 

Бонгола. 

 

Они су и данас, као скоро сваки дан на истом месту потонули у 

страсне политичке расправе. Стали у круг, истурили главе једни ка 

другима, запенушано гласно узвикују имена, пре свега појединих 

афричких политичара, али нису штедили да оспу критике и на 

поједине познате светске  лидере. Гестикулирају, премештају се са 

ноге на ногу, додирују један другога, хватају се за рукаве када их 

понесе узбуђење. Понекад се гласно закикоћу и изненадно радосно 

изгрле. 

 

Ма колико да су били острашћени, никад нисам запазио да су се 

истински посвађали. 
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Овде се школују елитни кадрови из Африке. Они ће када заврше 

студије и врате се у своје земље, бити водећи политички, економски 

и научни кадрови. 

 

Чуо сам од једног студента из Етиопије, да су у ову групу страсних 

говорника убачени наручени провокатори, са циљем да наведу 

острашћене студенте да искажу своје ставове, да се зна ко је ко, и 

шта је шта?  

 

''Иди у ВЦ , читај шкработине по  зиду, видећеш шта мисле страни 

студенти'', рече Етиопљанин.  

 

Његов друг из Адис Адебе је пак чуо, да је спроведено тајно 

истраживање путем скривене камере, како се ко понаша у ВЦ-у,  

после обављене анализе је дат предлог како се тамо треба 

понашати.  

 

 Где је ту право на интимност?, упитах га. Он се само насмеши. 

 

Најгрлатији су они стасити, кошчати. Чујем узвике имена лидера 

афричких држава:''Jean-Bédel Bokassa је лудак, он шеф државе  

лично сиђе у затвор, и тамо бичује заточене студенте који га 

критикују''.  

 

''Шта хоћеш?'', издера се стасити црни лепотан из Конга:''Joseph-

Désiré Mobutu је белгијски човек''. 

 

Узвикивали су острашћенио имена: Ahmed Sékou Touré, Léopold 

Sédar Senghor. Повремено су спомињали и лидере англофонских 

афричких држава:  Haile Selassie I, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, 

Julius Nyerere, Milton Obote, Kenneth Kaunda. 

 

Они су жестоко оптуживали поједине од ових лидера да су 

организовали пучеве, завере, убиства и тровања политичких 

противника, настајале би бескрајне политичке распре, и 

надвикивања.  

 

Врло често сам чуо имена Чомбеа и Лумумбе, Лумумба је омиљен 

међу њима.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-BÃ©del_Bokassa
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-DÃ©sirÃ©_Mobutu
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-DÃ©sirÃ©_Mobutu
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_SÃ©kou_TourÃ©
http://en.wikipedia.org/wiki/LÃ©opold_SÃ©dar_Senghor
http://en.wikipedia.org/wiki/LÃ©opold_SÃ©dar_Senghor
http://en.wikipedia.org/wiki/Haile_Selassie_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah
http://en.wikipedia.org/wiki/Jomo_Kenyatta
http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Nyerere
http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Obote
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Kaunda
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Нико од присутних студената који су туда пролазио није на њих 

обраћао било какву видљиву пажњу, чини ми се да увек дискутују 

исти, да се круг не шири. 

 

Занимљиво је било да никада у овој групи нисам видео ни једног 

студента из арапске државе, нити белца, нити  Европљанина. Иако 

међу њима није било Арапа, они би из дана у дан приликом 

међусобних сусрета такође повремено  расправљали и о арапским 

државама, спомињући имена државника: Houari Boumediène, Idrisа 

краља Либије, Hassanа 2, краља Марока.  

 

Колико су Белгијанци шкрти у политичким анализама када се 

сусретну, то није никако  случај са појединим Африканцима, они 

тако подсећају на нас Југословене, где год се сретнемо, политика ја 

главна тема разговора.  

 

Али уз напомену, ради се само о малом броју Африканаца. 

 

Нисам био изненађен да чујем повремено име лидера СФРЈ Тита, 

спомињу га са уважавањем као и Покрет несврстаних и његове 

запажене лидере: Индиру Ганди, Џавахарала Нехруа, Сукарна 

председника Индонезија, Гамала Насера, Махендру краља Непала.  

 

Они би повремено пискавим гласовима спомињали поједине 

белгијске политичаре: Pierrа Harmelа, председника Владе, и  

политичара Paul Vanden Boeynantsа. 

 

Из њихових острашћених дискусија сам могао све чешће наслутити 

да се односи Египта са САД и Израелом убрзано кваре и 

заоштравају.  

 

Неки спомињу будући неминован рат. 

 

 

16. мај 1966. године. Рус који храни пса. Подводне хриди 

плитког Лабудовог језера. 
 

У шуми Bois de la Cambre недалеко од “СУБ-а” налази се, као што 

сам у претходним поглављима описивао,  повеће језеро, њиме се 

може веслати у изнајмљеном чамцу. У близини овога језера се 

налази један повећи врло престижан ресторан, а недалеко од њега 

пршти увис мали водоскок у ограђеном повећем округлом 

http://en.wikipedia.org/wiki/Houari_BoumediÃ¨ne
http://en.wikipedia.org/wiki/Idris_of_Libya
http://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_II_of_Morocco
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Harmel
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Vanden_Boeynants
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бетонском  базену. Водоскок прска прилично високо, капљице које 

падају из висине добују по мирној води базена, правећи повремено у 

ваздуху малу разнобојну дугу.  

 

Уживам када туда пролазим да станем и гледам у мирну воду базена 

коју узбуркава неколико као снег белих лабудова. Секу мирну воду 

полагано, као мали ледоломци што крче пут у меком леду, 

уздигнутих белих дугих вратова машу ногама као перајама. Мене су 

ови лабудови смиривали, имао сам обичај да понекад седнем на 

ивицу базена  уживајући у лепом призору њиховог као снег белог 

перја, у њиховим црвенкастим перајама  које промичу кроз бистру 

воду. Тако су достојанствени и чисти. 

 

Седох на бетонску ивицу малог базена, повукох се у мир велике 

шуме да бих размишљао о оном што ми се дешава. Или бих 

једноставно медитирао, или сањарио? 

 

Ко стоји иза чудака и обесних младих Албанаца? Око Москве? Што 

бих ја за Совјете био занимљив. Ја нисам никаква значајна 

личност. Тачно је да је мој брат  еминентни научник, биохемичар, 

али њега политика нимало не занима.  Опседнуто  покушавам да 

разрешим енигму, признајем себи, увек безуспешно: да ли је 

Београд руски пион, или пак да ли Југославијом влада Запад, како 

ми је још пре више година саопштио мој отац?  

 

Мени су још нејаснији односи СССР-а и САД, и Кине, што сам 

разматрао у претходним томовима, или поглављима. 

 

Данас је топло, греје сунце. Осврнух се око себе, спазих постављене 

столове испред ресторана, ту на неколико корака од мене. 

 

Спазих да су овога пута састављени столови. Вероватно нека 

прослава или свечаност? Учини ми се да из правца тих столова из 

раздаљине од петнаестак метара, чујем руски језик. Приближих се 

дискретно ивици базена ближој ресторану, да могу да ослушнем  

јасније, да ли је то заиста руски?  

 

Загледах људе за столом, није ми било тешко препознати да је то 

заједнички ручак неке руске делегације и белгијских домаћниа.  
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Час говоре руски, ту је и преводилац, виђао сам га на “СУБ-у” , он 

је потомак белих Руса. Њихови потомци су обично врло 

неповерљиви према Русима из Совјетског Савеза.  

 

Овај преводилац је посебна прича. Он осмотри повремено лукаво, 

скоро заверенички у чланове делегације, из сваког његовог погледа 

и покрета  се назире неописива нетрпељивост према његовим 

земљацима. Они су за њега омражени бољшевици, који су отели 

имовину његових предака и ражаловали ''царја государја'', можда 

су његове блиске стрељали, или протерали из земље са прљавим 

завежљајима у рукама?  

 

Руси повремено покушавају да заобиђу неугодног преводиоца, који 

их очигледно почиње да нервира, проговоре енглески, или 

француски, увек са врло јаким руским нагласком. Али то би 

запињало због чега би се преводилац често умешао упадљиво  дрско 

у разговор. 

 

Не измичу мојој пажњи изрази лица присутних префињених 

Белгијанаца, уобичајено су интелектуални, али овога пута сам на 

њиховим лицима изчитавао упорне покушаје суптилне 

манифестације  супериорности над руским саговорницима, врло 

дискретне али схватих болно препознатљиве за руске госте, због 

чега су се почели повремено мрштити. На моје очи се одигравала 

тиха невербална комуникација међу учесницима овог међународног 

сусрета, кроз гримасе лица, у сјају очију, у гестовима.   

 

Тако је обично када се сусретну политички ривали, или 

непријатељи? 

 

Чланови совјетске делегације личе на совјетске надмене  бирократе, 

плави су и средњег раста, стамени. Не бих рекао да је то нека 

трговачка делегација. Можда је ово нека политичка делегација на 

неком градском нивоу?  

 

Просечан Белгијанац је бледуњав, скоро сив и неприметан. Ови пак 

Белгијанци су били стасити и наочити млађи мушкарци, док су 

чланови совјетске делегације средовечни, мало пунији људи.. 

 

Преко пута Руса, за столом чланова белгијске делегације седи 

средовечна мало пунија дама, отмено проседа, али још увек 

привлачна. Она повремено разговара на француском језику са 
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средовечним плавим Русом. Опет запазих да је његов француски  

рудиментаран, са врло јаким руским нагласком, који се он не 

устручава да још више истакне, слово'' р'' просто крешти, као да 

дрско  скида  невидљиве комплексе?  

 

Док овај Рус упорно и прилично гласно разговара са дамом, 

повремено им се окрене самоуверено и уображено изразито наочити 

члан белгијске делегације, лукавог лица и префињених манира, 

просто не можеш од њега да скинеш поглед, толико је леп. 

 

Средовечна дама погледа скоро заљубљено у овога младог 

заводљивог Белгијанца. Као да жели да изазива руског 

саговорника. 

 

Једу полако док разговарају, Руси очигледно ненавикли на западни 

бонтон, труде се да једу како су читали у  некој књизи о бонтону.  

 

Префињени Белгијанци их посматрају дискретно и испитивачки.  

И они лече неке њихове комплексе. 

 

И једни и други ми личе на две непријатељске подморницу које 

видех недавно у филму, приближиле се једна уз другу, додирују се у 

непрозирнм дубинама мора, куцкају у гвоздене зидове, испитују, ко 

је ко?  

 

Док пратим ове суптилне интерперсоналне комуникације две 

опречне делегације, случајни пролазници би промицали полагано, 

на то не  обраћајући пажњу, нити су запажали оно што сам ја 

запажао, претпостављам да њих такве ствари нимало не занимају.  

 

Не измиче ми оку нервозни, скоро љутити  титраји на лицима Руса,  

који овакве манире белгијских партнера запажају, и доживљавају 

их као знак непоштовање, или чак као провокацију.  

 

Руси су врло поносан народ, навикли на поштовање и уважавање. 

Запазих да неки од Руса почеше да дижу повремено нервозно тон, 

или би нервозно лупнули шаком о сто, скоро заповеднички.  

 

Као да ме то подсети на необични импулсивни поступак Никите 

Хрушчова у ОУН, када је скинуо ципелу, узео је у руке и њоме 

љутито залупао о сто. 
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Повремено окренем главу ка језеру да уживам у игри лепих 

лабудова, али је мој поглед био интензивно закован на ручак две 

делегације? 

 

Назирем дискретне знаке благе, па растуће тензије, претпостављам 

шта би се могло десити касније. 

 

Тргнух се непријатним призором тамо ка удаљеној обали језера, мој 

поглед се заустави на чудаку који се као сулуда замлата појави у 

даљини на травњаку, убрза ка мени чим ме спази, сво време бесно 

трзајући раменом.  

 

Узнемирих се, никад није био тако нервозан, када год бих га видео, 

осећао бих се као да сам у клопци, у заседи, као да ме неко окружује, 

да ми опасно прети? Овога пута се дешавало нешто другачије него 

ранијих пута, нешто неуобичајено, он се упути енергично брзо, 

право ка мени јаросно претећи и трзајући левим раменом. Није то 

више био онај стар разроки чикица, сада је према мени газио 

енергично и брзо, као да се подмладио? 

  

Утом ми један лабуд у базену,  својим необичним покретом одвуче 

пажњу са чудака. Пловећи тихо стаде тачно испред мене, и поче да 

се преда мном њише као мала барка на валовима плиме.  

 

Поред мене седе бледуњав Белгијанац, средовечан човек загонетног 

израза лица,  држао је у рукама велики транзистор. Деловао је 

смирено и  интелектуално. Као да ми донесе позитивну енергију, 

што ме донекле опусти.  

 

Из транзистора се зачу громогласно велики симфонијски 

величанствен оркестар, свирао је моју омиљену мелодију, која је 

лајт мотив мога живота, која ме као невидљиви пратилац прати од 

мога раног детињства, мелодију Чајковског „Лабудово језеро“.  

 

Белгијанац појача, снажни тонови дувачких инструмената се 

излише на пољану око језера, лабудови се помало узнемирише, 

учини ми се да се залелујаше на површини језерцета у ритму 

мелодије? Помало залепршаше крилцима, као да се спремају да 

полете. 
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Руси начуљише уши у правцу извора мелодије, спазих јер су 

њихови столови врло близу. Док транзистор утихну за трен, један од 

њих рече поносно, чух јасно његове речи које допреше до мене: 

''Руска мелодија'',  други Рус додаде још гласније, поучно,  

професорски:''Лабудово језеро  Чајковског''.  

 

Упреше због нечега очи ка мени.  Мислим да им није измакло 

пажњи како ја узнемирено пиљим у другу страну, у човека који 

трза раменом,  устремивши се ка мени. Они окретоше радознало 

дискретне испитивачке погледе у његовом правцу, очигледно 

помало зачуђени призором,  један од њих устаде, радознао хоће да 

виде шта је посреди.  

 

Схватих да је њихову пажњу привукао чудак својим упадљиво 

непримереним поступцима, који се устремио на мене као кобац на 

голуба. Ако је то тако, ако и други то запажају, онда су заиста 

поступци овог чудака асоцијални. 

 

Чудак се заустави на пар метара од мене, мени не пада ни на крај 

памети да се са њим бијем. Необични човек стоји испред мене 

претећи, спазих га из непосредне близине, имао је израз лица човека 

који је у преступу, који чнии нешто недозвољено, али да га води 

снажна емоција, истинска манија, јаросни бес избија из његових 

очију и смркнутих црта лица.  

 

Очигледно са њим нешто није у реду, помислих. Неко 

злоупотребљава душевног болесника против мене?  

 

Нас двојицу почеше да упорно радознало посматрају обе делегације.  

 

Насртљивац се окрете дрско,  скоро агресивно право према мени у 

лице и закрешта врло гласно  нервозно на лошем српском језику, са 

јаким албанским нагласком:'' Муда од лабуда, чајка, руска кола 

чајка, кока кола да пијеш, а не тај боза бућкуриш.'' 

 

Утом ми не измаче пажњи чудан призор, помало смешан и тужан. 

Шармантна средовечна дама је била довела пса и везала га за 

ограду ресторана, повремено би устајала и давала му мање остатке 

хране. Средовечни плавокоси Рус, вероватно шеф совјетске 

делегације, нагло устаде, и заповеднички и демонстративно зграби 

из тањира госпође рукама повећи комад меса, и гурну га скоро на 

силу у уста њеног пса.  
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Белгијанци ћуте, праве се да нису ништа видели.  

 

Рус устаде скоро победнички и поче нешто да говори гласно на 

руском.  

 

Рус се на моје велико изненађење окрете из места енергично као 

боксер у рингу према мени, запрепастих се не верујући својим 

очима, када га видех како енергично устаде од стола и упути се 

раширених снажних руку неколико корака право ка нама. Гледа 

нас обојицу право у очи. 

 

Велики филхармонијски оркестар је све гласније свирао.  

 

Ретки пролазници би сада у нашем правцу  бацали дискретне, али 

препознатљиво зачуђене погледе. 

 

Видех Руса из непосредне близине, строг је и снажан као боксер.  

 

Без икакве речи зграби транзистор и окрете звук до крешченда, 

шума је одзвањала. 

 

Онда утиша транзистор:''Ти Славјанин'', обрати ми се узбуђено.  

 

'' Да'', одговорих му.  

 

Окрете се енергично и претећи чудаку, овај у трену подви реп и 

побеже као пас када му господар припрети бичем.  

 

Рус се врати победоносно ка столу. Белгијанци су га посматрали 

зачуђено, тако ми се учини?  

 

Русе волим, али не и бољшевике. Овај је био бољшевик. Ипак, због 

овог поступка ми је постао јако драг. 

 

Овај чудак је очигледно задојен патолошком мржњом према мени. 

Он се претворио у мржњу. Мржња је облик атрофије који убија све 

осим саме себе, сматра Оскар Вајлд. Овај човек је само мржња. Али 

откуд таква мржња? 

 

А мудри Латини  мржњу виде као застарели гнев. Управо је то по 

среди код овога несретног психопате, он ме мрзи као Албанац, 
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вероватно му је неко од Срба у Југославији учинио нешто нажао, 

или се сећа вековних српских и албанских ривалитета на Балкану? 

 

Мени је све јасније да је он ипак особа поремећеног ума, и да га као 

таквог неко злоупотребљава.  

 

Али ко ? Са којим циљем ми то чине? 

 

 

 

 Јуни 1966. године. Пољак, докторант. 
 

Скоро сваки пута када дођем на “СУБ”, у холу виђам средовечног 

плавог Пољака, средњег раста, испијен је и мршав, има велике 

модре подочњаке, проћелав, споро се креће, преплиће ногу за ногом. 

Његов израз лица је маска коју вуче свугде са собом изнурен и 

скоро депресиван средовечни човек. Из излизане торбице коју држи 

у рукама вире купусаре и свежњеви списа и свакојаких књижурина.  

 

Он дакле у тим годинама, тако изнурен чита и учи, бави се науком. 

 

Увек када бих га видео, сам се запиткивао: како се он може бавити 

науком у оваквом  тужном и изможденом стању? Нема он енергије 

за удубљивање и концентрацију.  

 

Када год га видим растужим се због нечега. Сазнао сам да је Пољак, 

дакле из блиског народа, можда је и  жртва комунистичког 

поретка?  

 

Жао ми је овога човека, уместо да шета и да се релаксира, да сачува 

своје здравље, јер ми се чини да му је већ све уздрмано, или ће 

ускоро бити, једва се креће, он по цео дан седи и зева, док се труди 

да проучава свакојаке списе, уџбенике и књижурине.  

 

Једном приликом сам са њим разговарао, некако сам стекао његово 

поверење. Сазнао сам да је политички емигрант, радио је у неком 

научном институту у Гдањску, прогониле су га пољске власти као 

неподобног, добио је у Белгији политички азил, живи од некакве 

стипендије, цркавице, његов сан је одувек био да се на миру бави 

науком, да докторира.   

 

Пита ме где станујем, какав имам стан, од чега живим?  
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Отвори ми душу, повери се: стипендија је скромна, станује као и ја 

у малом станчићу, једва саставља крај са крајем, изнурен је.  

 

Жали ми се:''Немам снаге да се концентришем и да спремам  

докторат. Последица вишегодишњих прогона у Пољској, ах, НКВД, 

је свугде ''.  

 

Када би ме понекад видео у холу универзитетских зграда, имао би 

обичај да ми се придружи, да седне и поразговара са мном. Око нас 

би  пролазили знатижељни студенти, а неки би се заустављали да са 

нама поразговарају.  

 

Он одудара и по томе што је много старији од осталих студената, он 

је већ плаво просед средовечан човек. Неки га погледају сажаљиво, 

неки, мање увиђавни, би бацили у његовом правцу 

полуподсмешљив поглед.  

 

Конгоанац Б... са којим се повремено дружим је симпатизер 

Лумумбе, дакле левичар, Б.... мора стално да се сналази, да ради да 

заради да плати собу и храну, и још поврх тога да нађе време да 

спрема испите. Он је због своје личне ситуације истински огорчен, 

окрете се моме пријатељу Пољаку, запазио сам да га он  због нечега 

симпатише:''Афричке владе овде контролишу своје грађане, чак и 

наше приватне животе, Европа је препуна њихових агената, 

надзорника људских судбина''.  

 

Када Б.. заврши мисао, окрете се за студентом из Конга, који 

промину поред нас као сенка. Овај Африканац одавно плени моју 

пажњу, није баш црн као други, повисок је и поснажан, лепо 

ухрањен, пун је неке смирености и осећаја важности. Б....прошапта 

дискретно се за њим окрећући: ''Татин син, отац му је у Конгу 

моћник, мајка белкиња, он и овде ужива све привилегије као и  

тамо. А ја се злопатим и овде и тамо''. 

 

Када мој пријатељ Пољак чу шта каже Б... о афричким тајним 

агентима у Европи, он подскочи као опарен, откуд му оваква снага  

питам се, има тај у себи запретене енергије, иако изгледа споља 

исцрпљен, запали се како када шибица падне на суву сламу. Удари 

му крв у  главу, видех како поцрвеие као јагње на ражњу, сикће 

бесно, али слабим гласом старца који нема снаге да говори, а није 

стар: ''Очи Москве, НКВД и Чека су свугде присутне''. 
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Придружи нам се у пролазу Ренатов отац, он ми се увек смеши 

пријатељски када ме види, искористих прилику да га упознам са 

пријатељом Пољаком, који није много млађи од њега. Пољак 

докторант тек се сада разљути пред свима:'' Патим од несанице''. 

 

Ренатов отац понови оно што је и мени рекао о несаници:''Ама 

човече, мени су салазаровци тортурисали несаницом, само  би 

рефлекторима уперили у очи, шетај, трчи сваки дан, замори се, 

лежи раније у кревет, видећеш како ћеш да спаваш''.  

 

'' Не вреди ништа'' повика љутито Пољак, '' ја сам на формалној 

слободи, али трпим, ја треба да спремам докторат, како када немам 

снаге да се удубим и концентришем, бољшевици су ме урнисали, 

патим од изнурујуће несанице''.  

 

Око нас се окупи неколико студената радозналих да чују  о чему 

разговарамо?.  

 

Карлос је студент из Бразила, он подржава тезу позног докторанта 

Пољака:''Крајња Левица и крајња Десница су противници слободе, 

гуше слободне људе''. 

  

''Београдска УДБА потровала по свету хрватске политичке 

емигранте'', рече Јуре емигрант из Хрватске, ''то тврде 

међународне отрганизације''. Тек сада он привуче моју пажњу, 

досада сам га повремено виђао у близини, али је стално био сам и 

ћутљив. 

 

 '' Како? '', упитах га ја радознао.  

 

''Имали су своје конобаре у кафанама где су долазили емигранти, 

па им нешто ставили у пиће'', одговори он кратко. 

 

''Имају спрејове, може да ти ушприца у трамвају у гужви гасну 

материју да ти изазове болест'', рече смеђи Мароканац студент, 

знам да је Бербер. 

 

Сиротињо, и Богу си тешка!  

  

Кроз ходник иду два џина, један је плав, дипломата у амбасади 

СССР-а, а други је црномањаст белац Американац. Овај потоњи 
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стално нешто стеже у рукама, вежба мишиће. Ова двојица када год 

би се мимоилазили , уопште не би хајали један за другога.  

 

Видео сам друге докторанте из целог света, млади, пуни снаге и 

елана, набрекли, концентрисани, а средовечни Пољак без снаге, као 

исцеђен лимун. Он нема ама баш никакве шансе да се са њима 

успешно надмеће. 

 

''Quart'' („четвртина“ на француском, напомена аутора ),  рече 

Јануш политички емигрант из Пољске, ''он не може да користи 

своје интелектуалне потенцијале, него само делић својих стварних 

могућности, његова личност је претворена у патрљак, смањена је''. 

 

Јануш је, плав и висок, витак и бледуњав, али га има. Он је 

интелектуалац. Тако ме неодољиво подсећа на мога друга из 

Београда Миодрага Динића, званог Мика Сојка. Јануш је врло драг 

и мио, и врло пријатељски настројен према мени. Има пријатељицу 

Белгијанку, девојку сличну њему, помало боемку као што је и он. 

Чини ми се да Јануш живи од изласка до изласка у кафану. Можда 

је то усамљеност? Не личи ми на прагматичног човека, више 

оставља утисак да је уметник боем, козер и забављач. 

 

У Бриселу сам открио колико су људи слични без обзира одакле су, 

из које земље су. Како је могуће да су Јануш Пољак и  Мика Сојка 

из Београда, тако духовно слични?  

 

Симпатични Јануш док са мном разговара загрљен са младом 

Белгијанком, која такође има меланхоличан успаван израз лица 

као и он, заступа тезу да НКВД и ЧЕКА, и њихове марионетске 

тајне службе у Пољској, имају врло разрађене методе како да 

онеспособе неподобне интелектуалце:''Quart!'', грактао би Јануш 

често ову француску реч са наглашеним пољским нагласком 

апатично, ''могу методима специјалног рата да особу изнуре, 

онеспособе, да је претворе у крпу, те да тако тихо, дискретно, 

најеминентнијег интелектуалца  инвалидизирају, претворе га у 

његову сенку''.  

 

Гледао сам га знатижељно, та тема ме је врло занимала.''Годинама 

га шиканирају, лише га енергије, сна, или понекад и здравља, гурну 

га у сиромаштво, у несређену ситуацију, хајде реци ми ти како ће 

такав појединац имати снаге да се посвети научном раду и писању 

књига'', слеже тужно раменима апатични и анемични Јануш.  
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Упитах га:''Па добро, тако је било у Пољској, сада си овде у 

демократској Белгији, шта је сад? ''  

 

Он одмахну руком нехајно, и скрену разговор на другу тему:'' Тамо 

у Пољској су ме унесретили трајно, овде је довољно само да имам 

повремене било какве шокове, или и најмање потресе, ране се 

повређују, и никад да зарасту. Цела планета су спојени судови''. 

Махну ми руком скоро љутито, невероватно, исто као Мика Сојка у 

Београду (Томови 1. и 2.), који је имао обичај да ми у шали каже: 

''Ћути бре Громби млађи!'' 

 

Пронесе се гласина на Слободном Универзитету у Бриселу, страни 

студент, из Латинске Америке погинуо у саобраћајној несрећи, 

возио мотор. 

  

 

Јуни 1966. године. Југовићи. 
 

Сусрећем не само стране студенте или Белгијанце, него и оне из 

Југославије на раду у Белгији, разуме се највише из Србије, Босне и 

Херцеговине и Црне Горе. Али сам их упознао и из  Македоније и 

Хрватске. Упознао сам младог високог плавог плећатог Словенца, 

он ме је звао да идемо заједно на игранке у оближњим фламанским 

насељима. Словенци и Фламанци су на неки начин блиски, плави 

су и високи. Словенци су дуго примали од Аустријанаца германске 

утицаје. Он се међу Фламанцима осећа помало као са својима. 

 

Одавде видим Југославију и њој суседне државе из неке птичије 

перспективе, као из авиона, не из Београда, или из Србије, не из 

Југославије, као када сам био тамо, него сада са дистанце од пар 

хиљада километара, одавде из Белгије.  

 

У Београду су ми Аустрија, Мађарска, Словачка, биле некако 

удаљене и помало туђе државе, гледано из ове перспективе одавде, 

ове државе су се скоро помешале са Југославијом.  Мени су сада 

блиски и Мађари , чак и Аустријанци, а да не говорим о Бугарима, 

Румунима и Грцима. Чак су ми драги и Албанци и Турци,  па и 

Италијани.  

 

Стекао сам друга Ласла, Мађара, студента. Када ме је први пут 

видео на “СУБ”, тамо иза зида управне универзитетске зграде где је 
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седео замишљен на клупи, устао је брзо и смејући се радосно 

устремио се право ка мени говорећи брзо мађарски, скоро да ме је 

загрлио. Испоставило се да је он био убеђен да сам ја Мађар. 

Постали смо одлични пријатељи. 

 

Неки дан видех на Garе du Midi ( Јужна железничка станица, 

напомена аутора) брачни пар младих Македонаца који раде у 

Бриселу. Чини ми се да су они мануелни радници, чујем разговор, 

прате оца и мајку, старије скрушене, скоро понизне људе на воз за 

Југу. Разговарају са њима македонски, тај језик је скоро исти као 

српски, све разумем, као мало дете у Ђевђелији сам знао прилично  

македонски, већ и зато су ми драги.  

 

Иако су у Бриселу, ја сам са лакоћом препознао да се понашају као 

наши у железничким станицама широм Југославије. Имам велико 

искуство са сеобама и путовањима возовима,  знам како се наши 

људи понашају на железничким станицама и у возовима. 

 

Пошто ово двоје младих Македонаца ипак схватају да су испраћаји 

на железничким станицама овде другачији, и прозаичнији, да су 

овде други простори, да су друга времена и обичаји, они се 

препознајем труде да уздржавају емоције и дискретно погледају на 

присутне путнике који туда пролазе, забринути њиховим 

реакцијама према видљивим емоцијама Балканаца? Прате 

родитеље са сузама у очима, које се труде да  прикрију, родитељи 

уђоше у купе, стадоше на прозоре и са њима почеше кроз прозор да 

се опраштају дирљиво.  

 

Представа железничке станице и начин опраштања на њој, сасвим 

су другачији у очима Белгијанаца, него ли у очима нас Балканаца. 

За Белгијанце је  воз место превоза за кратке релације, па и дужа 

путовања су за њих ствар рутине, потребе, практичности, нема 

сентименталних испраћаја на железничким станицама, дирљивих 

поздрава, суза. Тако је можда у Белгији било давно, још пре Другог 

светског рата?  

 

А за нас је железничка станица нешто друго, то је растанак, можда 

заувек, одлазак у непознато, туга и жалост, сузе, емоције.  

 

Тако су се овога пута понашали и ови мени тако драги Македонци, 

мада су се трудили да укрију емоције.  
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Белгијанци имају оштро око, све виде, погледали би их понеки од 

пролазник, можда сажаљиво?  Овде људи вреде онолико колико 

могу да створе новца, а они су како кажу Немци гастарбајтери. 

Млади Македонци су скромни, понизни, стиде се да се понашају 

достојанствено према родитељима, као што би чинили да су у 

Македонији. Родитељи су ипак свакоме нешто величанствено. У 

Македонији су били нешто друго, велико у очима суседа, а овде  су 

странци.  

 

Жао ми  је драгих Македонаца.  Туђина је голема невоља. 

 

Иако су већина физички радници, ипак има успелих Југословена, 

не само успешних ресторатера, него и научника. Један Шумадинац 

има велику фабрику, има реномираних стручњака, инжењера, 

уметника. Али и подоста оних који таворе.  

 

Док би се појединци окретали својим породицама, дотле би ипак 

већина остајала сама. 

 

Ипак, Југословена у Белгији има релативно мало, јер границе још 

нису у правом смислу отворене. Када се то деси убеђен сам да ће их 

бити много више.  

 

Наши интелектуалци се више друже са Белгијанцима, него наши 

физички радници. До тог сазнања сам највише дошао крећући се у 

друштву Боре и његових пријатеља и познаника Југословена. 

 

Открио сам да туђина буди осећаје испомоћи, солидарности, да 

збија људе, да их своди на један заједнички именитељ.  

 

Сећам се Београђана и Србијанаца у земљи, па и Црногораца, 

Босанаца, Македонаца, они су тамо индивидуе, свако има своју 

изражену индивидуалност, различити су.  

 

А овде се сведу на неки заједнички резиме, постају једно, колектив. 

Скоро сви постану некако слични, исти. Они  се разликују у својој 

спољашњости, неки су старији, други млађи, неки виши, или нижи, 

неки плави, други  црномањасти, али када год бих их срео, ишли би 

ка мени просветљени, са надом. То су они, драги, наши, назирем у 

њима једно исто, исконско наше.  

 

А у земљи смо били једни другима тако туђи? 
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Они се физички разликују, али у духу они се овде своде на неки 

етнички резиме-Југовићи, из њих проговори онај изворно етнички 

аутентичан, национални духовни атавизам. Лако их је препознати, 

сведу се на једну шему, земљаци, Југовићи, отворе своја срца, сруше 

се баријере, разговарају о истим темама, на исти начин се осмехују, 

гестови су им исти. Осећају неку нову солидарност, запажају 

сличности, проговори инстинкт самоодржања. Увиђају колико су 

слични. Међу њима се сруше баријере, стопе се  у једно. 

 

Са њима се овде брже зближава, срца им се одмах отворе, траже 

близину. Нема као у Београду подела на акценте, регије, републике. 

Или на оне који су другачији од нас?  

 

Сви овде увиђамо колико смо исти.  

 

Колико је лако и  једноставно се са њима овде зближити и дружити. 

Сви се сведу на један осмех, једну реч, један гест. 

 

Са Југословенима се због тога обично осећам дивно. 

 

А док сам био у Београду, иако смо ми Југословени много 

отворенији од Белгијанаца, снебивао сам се, јављало би ми се  

неповерење, или су ми поједини Београђани били тако туђи. Овде је 

све сасвим другачија, просто провалила река кроз брану, чим 

видим Југовића настане топло око срца, одмах се препознамо и 

зближимо. 

 

Не ради се само о Београђанима, или о Србијанцима, исто је и са 

онима из Босне, Црне Горе, Херцеговине, Македоније. Па и са 

Хрватима, чак и са Словенцима, иако они мало другачије говоре.  

 

Јован Мирковић ме доведе у бар "Sole dе Italia", где ће вечерас бити 

присутни играчи и играчице, и управа фолклорног ансамбла из 

Београда на гостовању у Бриселу.  

 

Док смо седели за столом и разговарали, били смо врло изненађени 

некултурним и хулиганским  понашањем два млада снажна момка 

из Београда.  Ове две плаве рмпалије усташе из места, напеше се 

као паунови да покажу присутнима своју врло снажну грађу, један 

се залете и тргну снажном десницом бели чаршав са стола, 
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запршташе флаше и чаше по поду, храна се просу по одећи гостију 

Белгијанаца, београдске силеџије почеше бесно да обарају столове.  

 

Иза њих остадоше, само у неколико тренутака,  ногаре столова 

окренуте увис, попадали  парчићи поломљених тањира,  просута по 

поду храна, полупане чаше. Све пршти наоколо. 

 

Изненадих се реакцијом гостију Белгијанаца, не љуте се, нити 

препиру, погнули главе и ћуте. Особље, два млада снажна 

Италијана се пак накострешише. Италијани су нешто друго од 

помирљивих и опрезних Белгијанаца, они су слични нашим 

људима, ратоборни су и поносни, али их присутни гости Белгијанци 

смирише намигујући им лукаво, не промаче мом оку како им 

показују дискретно на наша два снагатора, као на две замлате на 

чије поступке упште не треба реаговати. Ови први се смирише, не 

реагују, само вредно и без речи купе ломљаву просуту по поду. 

 

Што охрабри једног од силеџија, он приђе једном учтивом 

Белгијанцу, и снажнио га повуче за уво узвикујући цинично: 

''Педеру!''  

 

Тако личи на Рату-агишу и његове другаре. 

 

Нигде полиције, особље не брани госте, ћуте сви, чекају да се ова 

двојица смире. 

 

Они се прсе: ''Нека виде ови белгијски фићфирићи шта су 

Југословени''. 

 

Био сам дубоко постиђен. Упознао сам добро Белгијанце и њихову 

свемоћну полицију, знам да су их могли лако смирити и привести 

правди.  

 

Али то нису хтели да учине. 

 

Зашто, питам се непрестано? Не верујем да су у питању обзири да се 

не направи политички скандал? 

 

Један постарији Белгијанац посматрајући са стране, рече 

присутним Југословенима са великим уважавањем:"Срби су врло 

снажни, праве мушкарчине''. Мени не промакну лукава кукица у 

цртама његовог лица када ово изусти.  



233 

 

 

Када чуше ове речи, снажни младићи Југовићи поносно уздижу 

обрве и испрсивши се још више, спремни су на нове бахатости. 

 

Најбоље би било да дође полиција да их похапси, да се науче да се 

културно понашају.  

 

Они овако бламирају Југославију и наш народ. Испадамо 

примитивци. Они мисле да им се Белгијанци диве, а они их уствари 

сажаљевају као ноторне незналице, виде у њима најобичније 

балване. 

 

Оно што је најгоре тако ће наставити да се понашају према 

незаштићеним грађанима када се врате у земљу.  

 

Бујаће  асоцијалност у Југославији, а не у Белгији. 

 

Ми  смо народ, породица без родитеља, нас нема ко да научи.  

 

Безнађе ме је и због овога све више притискало. Плашим се 

будућности.  

 

Шта ће бити са нама? 

 

 

19. јуни 1966. године. Излет на Северно море. 
 

Белгија излази на Северно море. Врло удобан воз путује од Брисела 

до мора око два сата. Увек има много слободних кожних меканих 

седишта, са путницима који нечујно улазе и излазе без речи.  

 

Одавно се спремам да одем тамо за викенд да упознам белгијско 

море.  Дође и тај дуго очекивани дан. Јадранско море је далеко од 

Београда, путује се целу ноћ и пола дана, а на Северно море се 

стигне из Брисела  за пар сати врло удобним и брзим возом.  

 

Купеи су полупразни, нико ни са ким не ступа у разговор, то се 

сматра неучтивим, сем када је неопходно. Белгијанци су културан и 

имућан народ, они нису фрустрирани и сиромашни у контактима, 

па да се упознају на врат на нос са сваким ко уђе у купе. Када би у 

купе ушао нови сапутник, нико  не би окренуо главу да гледа 
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радознало ко је ушао, уместо тога се понекад скоро невидљиво баци 

дискретан поглед, и то је све.  

 

Уђе тихо, скоро невидљиво девојка, црнка, очигледно 

интелектуалка, седе на празно седише баш поред мене. Одмах, без 

да се раскомоти и опусти, као да је неко јури,  из торбице извади 

роман шарених корица, скоро случајно загледах и прочитах наслов 

који ме заинтригира: Les Montenegrains, што на српском значи  

''Црногорци''. Ћутим, мада сам помало љубопитљив? Моја млада 

сапутница читајући пажљиво књигу, повремено би бацила 

замишљен поглед на монотоне пејсаже који брзо промичу. Белгија 

је занимљива земља, врло је лепа, али не због равних пејсажа, већ 

пре због оног што је створила вредна људска рука. Онда она одложи 

ту књигу, узе једну другу, провуче је овлаш испод мојих очију, 

прочитах наслов '' Les Juifs''. ( што у преводу значи ''Јевреји'', 

напомена аутора). 

 

Постадох радознао ко је ова млада сапутница која чита ове две 

књиге са оваквом необичном тематиком?  

 

Ћутао сам и чекао да воз пристигне  у Остенде. Признајем себи да 

бих ипак са њом радо ступио у конверзацију. А шта ако буде 

нељубазна? На такав могућ непријатан исход,  бих одмах одбацио 

ову помисао као рискантну. 

 

Путовање брзо дође своме крају, без речи изађох из воза, климнух 

само учтиво главом у знак поздрава, моја сапутница скоро 

невидљиво климну главом такође.  

 
Преда мном се чим сам крочио на тло узбуркало  бескрајно модро 

запенушано оловно море, на које је налегао облачан и тмуран дан, 

велики таласи су шумно ударали у бетонски мол. Освртох се, око 

мене свугде велико пристаниште, један повећи брод који се  

припрема да крене према Енглеској у више наврата гласно тужно 

затруби. Почеше да повлаче мостић, спрема се операција 
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маневрисања пре него што се огромна челична лађа отисне на 

далеку сињу пучину.  

 

Изнад запенушаних белих валова лепршају крилима галебови, 

испуштајући гласне кликтаје.  

 

Осећам дах севера, иако знам да је до севера и Скандинавије 

далеко, али овде има нечега што подсећа на суморне северне тмурне 

дане. 

 

Тако ми се учини.  

 

Развесељен потпуно новим природним декором у поређењу са 

сивим  улицама Брисела, кретох обалом да разгледам овај мали 

сликовити приморски градић. Иако је ово Северно море, има неких 

сличности са Далмацијом.  

 
Идем молом. Посматрам запенушане модре таласе и удишем пуним 

плућима ваздух који мирише на јод. Крици лабудова који се 

устремљују са ветром изнад таласа, су мелем за уши навикле на 

бриселске сирене возила и жамор људи.  

 

Чуо сам да се овде на мору уме нагло да наоблачи, и да то потраје 

дуго. Кажу, да није ретко да се нагло укаже ведро плаво небо, и 

изненада засија јарко сунце и да траје по неколико дана.  

 

То се деси и овога пута. Задува снажан ветар, разагна облаке, сунце 

засија и запече као у  Београду. На плажи, на песковитим дунама 

поред мора, намах однекле измилеше купачи да се сунчају, неки 

запливаше снажно, просто нестадоше прекривени модрим, чини ми 

се, хладним таласима.  
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Шетачи иду бетонским молом уздигнутим изнад мора, у ходу једу 

сладолед и галете. Поред пута изнад мора на сваком кораку 

поређани као правоугаоници мали кафеи, посластичарнице, 

ресторанчићи, са застакљеним браницима од ветра.  Промичу у 

групама насмејани препланули младићи и девојке. Да ли је ово  

кишовита Белгија, каквом је ја замишљам?! 

 

Седох за сто испред једног кафеа, наиђе конобар, наручих сок. 

Махинално погледам у правцу суседног стола, кад тамо, какво 

пријатно изненађење, за њим је седела моја шармантна црнокоса 

сапутница из воза, скоро да ми се смешкала, али крајње дискретно.  

 

То ми није било довољно да јој се обратим, иако сам то пожелео, јер 

сам био нарочито радознао какве то књиге она чита? Плашио сам 

се да ми неће узвратити поздрав. Седео сам и скоро укочено 

посматрао узбуркано море и галебове како пикирају у таласе, 

заједно са ветром и  повременим сунчевим зрацима. Моји животни 

сокови су прорадили, интензивно сам уживао у контакту са 

узбурканим морем. Као да пливам у таласима који ме прекривају. 

 

Моја сапутница после неколико минута устаде и оде, бацивши ми 

врло дискретан, али ипак значајан поглед. 

 

Видео сам трамваје обојене у живе излетничке боје који иду са 

севера, од границе са Холандијом, па све до југа, скоро до границе 

са Француском.  

 

Врло занимљиво, седох у трамвај ка северу до места Нок Ле Зут, то 

је на самој холандској граници.  

 

Чујем музику из неког дансинга, а подне је, музика је допирала из 

нечега што је било као брод. Јако ме подсети на дансинг La Fregate 

у  центру Брисела, висе рибарске мреже, ланцима завезани мокри 

чамци ударају тужно о бокове. Уђем радознао унутра и у полумраку 

видим парове како лагано играју. Прво што сам спазио је да играју 

и млади, али и доста  средовечних, изненадих се, па и старијих.  

 

Какав сретан свет! А ми у Југославији тонемо у сумњичењима и 

острашћеним расправама, скоро да се похватамо за гуше. 

 

Седнем за слободан сто. Наручим пиво од конобара који се створио 

у трену. Научио сам у Бриселу да конобари не воле оне госте који 
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дуго седе, а мало конзумирају, а ако се то деси, они се приближе,  

погледају га скоро прекорно, на крају кажу: Шта желите да пијете? 

Имам мало новца, штедим, али не смем да штрчим. Белгијанци 

много пију пиво, то сам и  ја навикао. Наручих домаће пиво Stella 

Arthois .  

 

Ка мени се упутише две старе особе, мушкарац и жена, али упркос 

врло поодмаклих година, још увек живахне и веселе. Учтиво ме 

запиташе: ЈЕ ЛИ СЛОБОДНО? Седоше за мој сто, јер није било  

довољно слободних места около.  

 

Стари господин ми се обрати као да се знамо одувек, одједном 

сруши све баријере. Умеша се и госпођа, обоје су врло расположени 

и орни за разговор. Рекоше да су брачни пар, из оближњег 

фламанског града Гана.  

 

Господин ме погледа весело:''А одакле сте ви млади господине''. 

Рекох му учтиво да сам из Југославије, из Београда. Био је 

подстакнут због тога,  да са мном још више разговара.'' Као дечак 

сам путовао са оцем за Истамбул, Оријент Експресом Париз-

Београд-Софија-Истамбул ''.  

 

Срео сам у Бриселу неколико старих људи, они уживају да се друже 

са млађима, да са њима разговарају, да упију њихов оптимизам. 

Управо такав је био и овај брачни пар. Тако ми се учини одмах на 

почетку нашег разговора. Обрадовах се због тога, то ми даје осећај 

прихватања, пријатељства, и значаја у њиховим очима. 

 

Мене занима како су странци тада видели нашу земљу и  наше 

људе. Он то једва дочека, то је неки говорљив Белгијанац, 

другачији од већине:'' Када смо дошли до Славонског Брода, 

видели смо дежмекасте мушкарце са израженим јагодицама, то су 

већ били Срби.''  

 

Он се смеје расположено, прија му очигледно разговор са мном. Ја 

га гледам широко отвореним очима, нестрпљиво очекујући 

наставак његове приче. 

 

''Замислите каква случајност, са нама је била у возу Агата Кристи. 

На Београдској железничкој станици стоје на перону стасите  брке, 

важно се шетају у руским мундирима, на зиду станице стоји 
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ћирилицом написана реч ПОШТА'', он је ту реч  изговорио као и 

ми.  

 

Није губио жар да разговара са мном о том давном путовању:'' А 

ондa Бугарска, свугде поља ружа, руже, свугде руже.'' 

 

На уздигнутом подијуму је певао гласно и снажно повисок снажан 

плав мушкарац средњих година, обријан до главе као Јул Бринер, 

зелене очи су му севале испод густих плавих обрва, скакао је као да 

је од гуме. Поред њега су се бесно увијале две девојке, оне су биле ту 

да стварају весео амбијент у дансингу. 

 

''То је власник, Рус по националности, бели Рус'', показа стари 

господин руком на обријаног помахниталог забављача на подијуму.  

 

Ухвати ноншалантно за руку супругу да са њом игра, у ходу ми 

скоро добаци:'' Пола овога кафеа је у Белгији, а пола у Холандији, 

одосмо у Холандију'', нестадоше живахно као младић и девојка у 

заиграним паровима.  

 

Каква демократија и слобода овде владају, можеш да играш танго 

мало у Белгији, мало у Холандији, без виза, без цариника?  

 

Вратише се, поседоше мало, онда ми се стара госпођа наклони, моли 

ме за танго, муж сав радостан ми показа руком да са њом играм. 

Играјући стара госпођа ме поведе ка Холандији, била је врло 

радосна. 

 

Док играмо, имам утисак да се нешто уздигло изнад нас, као велике 

мердевине, баца тамну издужену сенку на нас која нас замрачи.  

 

Шта је сад усред подијума за игру што иде тако високо ка плафону?  

 

Подигох опрезно поглед, зар је могуће, то су били мушкарац и жена 

који су играли, особе такве висине нисам никада досада видео у 

животу, то су били прави џинови. Обоје плави и џиновске грађе. Ја 

сам висок 185 сантиметара, а сада сам се осећао као кепец.  

 

Господин се опет распричао како је посматрао прве аутомобилске 

трке у Белгији, између градова Брисел и Шарлроа, (удаљеност око 

шездесет километара), 1919. године. Исто то ми је причао и 
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господин који перфектно говори српски у кафани у Бриселу, када 

ме је запрепастио подацима о генеалогији мога презимена.  

 

Утом засвира музика за брзу игру, стари господин јурну као тркач и 

изабра девојку и поче са њом да скакуће весело и врло живахно. 

  

Ипак нису Белгијанци тако затворени и хладни, то су ипак били 

моји  површни утисци  којих треба да се што пре отарасим?  У 

Белгији има доста старог света, на старе се не гледа као код нас, 

треће доба је овде предмет нарочите пажње, не само геронтолога и 

лекара, социолога, него и маркетинг стручњака и предузетништва. 

За старе се праве специјални производи и програми, то је 

популација која располаже новцем. 

 

''Видео сам да млади у Белгији изузетно поштују старе, јер их 

сматрају за мудраце од којих могу само да науче добре ствари'', 

рекох мојим вечерашњим пријатељима.  

 

''Примитивни народи не умеју да цене старе, Ескими их убијају, 

убијају најмудрије, најпотребније, зато тај народ назадује'', рече ми 

стари господин поучно. 

 

Нађох увече неко скромно преноћиште у кућном пансиону на рубу 

парка. Власница је постарија, али још увек шарамнтна плава 

госпођа, док ми пружа кључ смешка се:'' Дајем вам врло мирну 

собу са погледом на море, имате за ту цену и доручак''. 

 

Ујутру сам кренуо трамвајем на југ, даље од Холандије,  према 

Француској. Све обалом. Данас је леп сунчан, али врло ветровит 

дан. Ваздушни ковитлац који извире из модрог мора витла у очи 

пролазника песак, покупљен са песковитих дуна изнад сињег жала.  

 

Ово је Северно море, али ипак личи на јужна мора јер су 

летовалишта и хотели препуни.  

 

Док посматрам кроз прозор море и песковите дуне, летимично 

погледах на завршетак издуженог вагона трамваја. Кад тамо, видех 

моју сапутницу из воза. Држала је важно на коленима исту књигу, 

удубила се у њу и читала. Више сам се обрадовао него што сам се 

изненадио. Погледала ме је значајно, али без речи скрену очи ка 

књизи. 
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Сиђох у месту Heyst sur mer, а моja  познаница из трамваја  је 

наставила пут.  

 

Кренуо сам натраг у Брисел касно по подне, возом, пун утисака и 

освежен више психички, него ли физички.  

 

Какво изненађење, и коинциденција, у мој купе уђе млада 

сапутница. И она се враћа за Брисел када и ја. Она ми сада врло 

дискретно климну главом као да се већ знамо, и опет намах утону у 

читање своје занимљиве књиге. На лицу јој читам добро 

расположење. Изгледа да јој се море  свидело као и мени. 

 

Ипак ме све те коинциденције у сусретима са њом чине радозналим: 

да је неко није послао?  

 

Ко, зашто? Па ја нисам никаква значајна личност?  

 

Да чудак што трза раменом не стоји иза свега овога? Ипак 

закључујем да су све то случајности, мада  ипак необичне? Ипак се 

питам, чак ако је неко и послао ову симпатичну девојку, како је 

могао да подешава такве изненадне сусрете? Ако је тако, онда је то 

неко врло моћан? 

 

Дођох у Брисел, опет настаде сива свакодневица. Да идем да живим 

на Северном мору? Тамо је лепо али то није место за остварење 

мојих амбиција. 

 

 

21. јуни 1966. године. Студентска дискотека у ресторану 

„Guele de bois“  
 

У ресторану „Guele de bois“ сам често, зато јер је близу мога стана, 

близу је “СУБ-а”. Могу се наручити врло укусне шпагете,  јефтине 

али у исто време, добро и врло брзо припремљене.  Уз то се добије и 

велика чаша запенушаног пива Стела артуа.  

 

А овде срећем познанике студенте из целог света, и понеке друге 

случајне пролазнике у моме необичном животу у Бриселу. 

 

Заборавио сам Београд. Врло ретко мислим на завичај. Београд и 

Југославија ми сада изгледају далеко, заборављени титрају у тужној 
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сумаглици прошлости, као нешто потиснуто, неактуелно, 

заборављено, превазиђено, неважно, бескорисно и сиромашно.  

 

Видим у сећању негде врло далеко Кнез Михајлову улицу, моје 

другове. Шта бих ја сада радио тамо? То је давно превазиђено за 

мене.  

 

Да тамо радим у некој учмалој социјалистичкој фирми? Да устајем 

рано, да проводим сваки дан по осам часова у диму и пијењу кафа, 

слушајући доконе испразне разговоре, и да присуствујем 

монотоним састанцима запослених на којима ће им самоуправне 

структуре читати мудре одлуке, захтевајући од свих присутних да 

дигну руке у знак одобравања? Или да шетам стерилно и бесциљно 

штрафтом?  

 

Купих недавно лист „Политику“ у кисоку на Гранд плацу. Вести у 

„Политици“ ме скоро никако не занимају. То је прошлост, досадно, 

без сврхе. 

 

То је за мене давно прошло време, тамо немам перспективу? А овде 

се нуде бескрајне могућности! 

 

Као да сам сам себи постао неко другачији? 

 

Али се после доброг расположења по правилу тргнем забринут. 

Одмах се сетим подземља Брисела, чудака који трза раменом и 

агресивних младих Албанаца.  

 

Тада бих опет тонуо у зебњу и безперспективност. Настајала би   

суморна, безнадежна забринутост, а у мислима би ми затреперила  

слика, која ми се све чешће јавља и постаје опсесија: неки строг 

постарији  блед човек, мудрог и лукавог лица, очигледно неки 

моћник, који ми се однекле из неке измаглице немушто обраћа као 

да ми изриче пресуду: НЕ! Нема бољитка?  

 

Овај  опаки човек из мојих мисли стиче велику моћ над мојим 

расположењем. Упињем се из све снаге да одржим духовну 

равнотежу и мој уобичајени челични оптимизам, да одагнам 

безнађе које се ваља преко мене као поплава мутне хладне воде. 

 

Да ли тај тајанствени моћник шаље ка мени чудака и његове 

другаре? 
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Оваква помисао као тамна мора би ме гурала у оловну  бригу, као 

да би ми неко стављао тешке тегове, па ми не да  да подигнем главу, 

као да тонем онда у безнађе и песимизам. Таман се усправим, а 

његов пресуђујући поглед  би ме враћао у сивило безнађа. 

 

Како се ја могу изборити против забране тако моћне особе? Када 

год га се сетим, то би за мене било опако упозорење: НЕ! 

 

Ипак, победим повремено валове безнађа што ме подуго 

запљускују. Убедим себе да је тајанствени човек моја чиста 

уобразиља. Не може нико улазити у моје мисли?. 

 

Навратим понекад у суседни кафе који држи Италијан. Овај 

ресторатер је мужеван, али атипичан Италијан, јер је изразито 

плав. Његова супруга која је стално за шанком, пак је изразита, 

врло женствена, црнка, повисока и витка, има истакнуте врло 

правилне облине, чврсте као од камена, а увија се као сфинга, као 

да је Медитеранка, или са Балкана. Сазнао сам  да је Мађарица.  

 

Њен муж Италијан је врло самоуверен, сигуран не само у себе, него 

и у своју заносну супругу. Ипак се питам: зар да тако изузетно 

привлачну младу жену оставља по цео дан саму, стално окружену 

гостима кафане, студентима из целог света? А међу њима има и 

врло мужевних, истинских младих лепотана.  

 

У првом моменту ми њен муж није остављао утисак љубоморног 

мушкарца, али како га све чешће виђам како иде забринут због 

нечега оближњом широком авенијом, можда су му у мислима 

његова супруга и његов кафе, његова прелепа супруга како 

услужује заводљиве младе студенте из целог света који су ужагрили 

очима у њену затегнуту сукњу, и набрекле као камен тврде дојке 

што се назиру испод розичасте блузе?  

 

Није му лако, помислих. Али можда моје процене нису тачне? 

Можда се варам? 

 

Једном ми Мохамад  Тунижанин рече сетно:'' Најгоре што је могао 

да уради, је да је постави међу студенте који долазе у тај кафе, и 

који на њој „паре очи“. Запашће јој кад тад, мало по мало,  неки  за 

очи''.  
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Од Мохамада сам сазнао да је у Италијановом кафеу запослен на 

радном месту конобара и један Албанац са Косова. Посматрао сам 

га из прикрајка, ослушкивао његов акценат, на крају га видех како 

седе за сто са неколико гостију, и да са њима разговара на 

албанском језику.  

 

Желим да појасним мој однос према Албанцима кроз три периода:  

1.период пре служења војног рока у Краљеву (који сам служио од 

1963.-1964., напомена аутора), моја искуства са њима и представа о 

њима, били су испуњени  у сваком случају позитивним садржајима.  

2. од завршетка војне службе, октобра 1964. моја се представа у 

односу на њих делимично изменила, јер су албанске војнике на 

мене, у војсци, нахушкавали официри, већином Срби.  Ја сам то 

схватао као политичку игру непросвећених и површних официра 

ЈНА ''интернационалиста'', који су добили нетачне податке о мени 

из Генераштаба ЈНА у Београду, да сам српски националиста и 

наводно задрти верник,  симпатизер Запада, да ме отуда треба 

преваспитавати, зато су на мене ''задртог Србина'' , нахушкавали 

необразоване младиће Албанце да ме тако кажњавајући,  

подучавају братству и јединству. ( Том 2.).  

3.период након мог доласка у Брисел, септембра 1965. године, 

испуњен недоличним поступком чудака из албанског ганга који 

почиње да застрашујуће трза раменом у моме правцу чим ме види.   

 

Ја нисам ни после тога дубље изменио моју представу о Албанцима, 

то сам процењивао као игру иза које неко стоји, и ко 

злоупотребљава те младе и неискусне људе, али сам осетио опори 

мирис мени добро познате страсне балканске националне 

нетрпељивости. Ипак сам био склон да то видим као појединачне 

испаде, сматрам да су већниа Албанаца ипак људи који не мрзе 

Србе, и да желе са њима да живе у добросуседству.  

 

Као што се ватра не гаси ватром, тако се и зло не гаси злом, то је за 

мене поука мудрог Лава Толстоја, бићу стрпљив и толерантан, па 

ће ме се, ваљда, оканути једног дана?  

 

 

Није прошло дуго, а ја видех из прикрајка овога младог Албанца 

конобара, у шуми Bois de la cambre  у друштву са младим 

Албанцима који су ми претили заједно са чудаком који трза 

раменом.  
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Питам се да ли се он мене сећа из кафеа? Да ли ме је послуживао? 

 

Као да се њихов обруч све више стеже око мене. Откуд  та два 

Албанца конобара у оближњим кафеима, на пар стотина метара 

удаљеним од мога пребивалишта, поврх свега тамо где сам ја 

долазио и наручивао  пића и храну?  

 

Зар је могуће да сам био тако неопрезан, скоро да сам себе 

прекоревам? А шта ако ме је служио пићем? Шта сам оно све 

наручивао, хоћу да се присетим?  

 

Одлучих да строго пазим где идем, и ко ме служи пићем или 

храном? 

 

Сазнао сам временом да су Албанци радо примани као конобари на 

радна места у бриселским кафеима и ресторанима.  

 

Када год бих ушао у угоститељски објекат, за мене је то постала 

истинска опсесија, скоро фобија, строго сам проверовао где 

наручујем храну и пиће, и осматрао и ослушкивао да проверим да 

конобари нису Албанци.   

 

Проводећи време у кафеу  „Guele de bois“ сам сусретао студенте, 

који су ту долазили не само да једу и пију, него пре свега и да се 

друже, да се нађу са својом девојком, или младићем,  да сретну 

другове и другарице, колеге са „унива“ ( Универзитета, напомена 

аутора). То је огромном већином био студентски свет.  

 

Исте те сам сусретао понекад у далеким дискотекама у центру града 

јер  у универзитетском кварту нема дискотека.  

 

Паде ми на памет идеја, почех да размишљам да ли би ови студенти 

и млади из овога дела града, поготову они који долазе у овај 

ресторан, били расположени да долазе у исти и на игранку, под 

условом да у њему има погодан простор за овакву сврху? Јер им је 

то много ближе? Ту је близу “СУБ”, студентски град, а у 

квартовима око Брисела станују многи студенти. 

 

С'овим у вези, ја сам претходно видео двојицу студената Арапа, 

како износе гајбе пића из подрума испод ресторана, сиђох полако 

низ степенице, провирих у подрум. Био сам пријатно изненађен да 
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је тако простран, као мало фудбалско подземно игралиште, зврји 

великим делом  празан, служи само као остава за робу. 

 

Одмах повезах, ово би било јако погодно за дискотеку. Убеђен сам, 

имам интуицију, да би ту дошли многи да играју, поготову јер сам 

пар пута видео да су поједини студенти устајали и ђускали између 

столова. Чак сам и неке питао дискретно, да ли би овде долазили да 

играју уколико би овде постојала дискотека.  

 

Одговор је био потврдан.  

 

Приближих се самоуверено власнику ресторана, рекох му учтиво: 

''Господине, ви имате верну значајну клијанталу, углавном 

студената, а ја хоћу да вам предочим да ту постоји за вас још један 

значајан неискоришћен пословни потенцијал, који вам може донети 

додатну зараду.''  

 

Он ме погледа испрека упитно, није му било јасно шта његов гост 

хоће од њега? Да предупрeдим неко његово неугодно, или одбојно 

питање, одмах пређох на ствар: ''Подрум испод вашег ресторана је 

огроман и неискоришћен,  то је неискоришћена заначајна резерва''. 

 

Он се мало раскрави: ''Како?''   

 

''Од тог подрума направите дискотеку. То не мора да буде нешто 

модерно, прошло би и нешто скромно, рудиментарно, столови, 

столице, простор за игру, декорација, расвета, разглас'', гледам га 

учтиво, самоуверено и весело право у очи. 

 

"А ко ће ту да дође поред толиких најпрестижнијих и реномираних 

дискотека у центру града?'' Он опонира мојој идеји, очигледно 

процењујући да моја идеја можда није довољно приземљена. 

 

"Доћи ће управо ови младићи и девојке, који овде стално долазе, 

они би хтели не само да једу и попију него и да играју, да се друже'', 

упоран сам,  убеђен у исправност моје идеје. 

 

"Мислите да међу њима има довољно оних који би дошли у ту 

дискотеку?'', пита ме сада већ помало заинтересован. 

 

"Да'', одговорих, „видели сте и сами да они понекад почну да 

цупкају између столова. Неки од њих овде близу станују, а иду у 
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дискотеке у центру које су далеко, а ова овде би им била „под 

носем“. Питао сам неке моје познанике, сви кажу да је ово добра 

идеја''.  

 

Он ме гледа без речи. ''Жеља да играју овде им дрема  у подсвести'' 

рекох му убедљиво. Он ћути и даље, као да почиње да се премишља.  

 

Охрабрен, наставих:'' Имам предлог, мали истраживачки пројекат, 

урадићу га бесплатно. Направићу упитник, копирати га у две 

стотине примерака, и дати посетиоцима да га испуне.''  

 

Он ми рече нехајно:''Нећу вам бранити да то урадите у простору 

ресторана''. Очигледно, охрабрује ме, постаје радознао. 

 

Направих упитник. Ту су била питања о ставовима гостију о 

асортиману, пићима, храни, ценама, радном времену ресторана, о  

услузи, укусу хране, љубазности особља. На крају сам им поставио 

отворено питање: Шта мислите о идеји да се у подруму ресторана 

отвори дискотека? Да ли би долазили?  

 

Дадох пројекат упитника газди, он га узе у руке и поче врло 

пажљиво да чита. Одложи га, позва ме да седнемо за сто у његовој 

канцеларији, позва своју младу секретарицу. Даде јој налог да 

откуца упитник на перфектном француском језику, и  да га умножи 

у четристотине примерака.  

 

За време од око  десетак дана сам прилазио посетиоцима и учтиво 

би их замолио да док су у ресторану, пажљиво прочитају и искрено 

у упитник упишу одговоре на постављена питања. Нико није одбио 

да то уради, напротив, сви су то чинили са радошћу, весело су ме 

бодрили, неки би прошапутали у моме правцу: то је права ствар.  

 

Када сам прикупио око четиристотине попуњених упитника, 

требало ми је недељу дана да их обрадим, и још неколико дана да 

напишем извештај.  

 

Налази су били врло повољни у корист намере да се отвори 

дискотека, скоро 90 % испитаника је изјавило да би радо дошли у 

овај новоотворени дансинг. 
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Дадох власнику. Каже проучиће. Када смо се поново срели, он ми је 

рекао да је пријатно изненађен и да размишља да моју идеју 

спроведе. 

 

Напомена: после неколико месеци је отворена дискотека у подруму 

ресторана „Guele de bois“  која је била добро посећена.  

 

 

24. јуни 1966. године. Разговори студената из разних земаља. 
 

Ренатов брат је нешто тамније косе него ли он, они су Португалци, 

Медитеранци. Обојица су врло драги и  разумни, са њима се 

изванредно лепо слажем и дружим, као и са њиховим оцем. Они 

станују у сивој згради у мирној улици, станицу две пре “СУБ-а”, 

када се долази из правца центра града.  

 

Никада нисам видео ни њихову мајку ни сестру, нити су ме било 

када позвали да их посетим. Када би се шетајући приближавали 

вратима њиховог стана у приземљу солидно грађене уредно 

одржаване куће, чистих зидова, они би се журно поздрављали са 

мном, удаљавајући се. 

 

Иранца Чохелија виђам ретко на Универзитету, него само када сам 

повремено код Мајка Клајна. Да ли је његов отац заиста у 

политичкој немилости, да ли је жив, или прогнан из Ирана? Не 

знам?  

 

Миле Бајић и Света су се преко мене упознали са појединим 

страним студентима. Миле, горостасна плава људина, бацао је 

куглу за “СУБ”, када је било првенство белгијских Универзитета. 

Милета израелски студенти у пролазу враголански називају 

''БИРЈОН'' ( што на хебрејском значи '' ЏИН'’, напомена аутора).  

 

Миле, Света и ја се налазимо често у оближњем спортском центру 

где увече понекад играмо шах. Са нама је однедавно Љубиша 

Скалерић кога знам из Београда, толико пута смо заједно шетали 

штрафтом. Он је висок наочит момак, изванредан играч шаха, 

можда  један од најбољих у Белгији (шах у Белгији није ни издалека 

развијен као у нашој земљи, напомена аутора).  

 

Белгијанцима није стало до тога да буду шампиони у спорту. 

Мишел ми је једном рекао скоро подсмешљиво:''Источна Европа 
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има најбоље спортисте, зато јер им спорт омогућава да тако  могу  

да путују изван Гвоздене завесе, а Белгијанци неће да тренирају за 

џабе, њих занима  новац''.  

 

Био сам присутан када је Љубиша тукао заредом све најбоље 

белгијске играче шаха. Онда  наиђе један италијански мајстор. 

Миле и Света стали изнад оба играча, ужагрили очима навијајући 

за Љубишу. На крају Љубиша изгуби партију. 

 

Као дете и дечак био сам страсно предан овој древној игри, све сам 

побеђивао, проучавао сам теорију шаха, сви су говорили да сам 

предодређен да будем велемајстор. Нажалост, то се није остварило. 

(разлози су описани у преходна два тома, напомена аутора)  

 

Али је  у мени остала љубав према шаху, нисам позаборављао све 

оно што сам знао.  

 

Било је недавно брзопотезно првенство у шаху на “СУБ-у”, на које 

сам се и ја пријавио. Увидео сам да учесници нису били ни издалека 

репрезентативна скала шахиста Универзитета, већ махом  

радознали аматери и докони студенти, којима је такмичење 

служило за разоноду. Поготову сам тога постао свестан када сам 

лако савлађивао заредом све учеснике. Тако постадох шампион 

“СУБ-а” у брзопотезном шаху.  

 

Није ми падало ни на крај памети да то схватим као стварни однос  

снага, него пре свега као последицу нерепрезентативног избора 

учесника шампионата, јер се многи добри шахисти нису били ни 

пријавили. Тако да ову титулу нисам нигде помињао. А и ја се не 

бавим шахом, још од дечачких дана, па сам много шта о овој 

древној игри мудрости временом позаборављао. 

 

А на шаховској олипмијади у Хавани, прво место је заузео СССР, 

друго САД, а треће Мађарска. Југославија овога пута није освојила 

ни једну медаљу.  

 

Данас се полако окупљало друштво у „Guel de bois“. Сви су сазнали 

за мој пројекат отварања дискотеке, који је прихватио власник, 

који се тајанствено смешка када год ме види, а конобар лети да ме 

што пре услужи. 
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Јањуш опсесивно прича о политици, мрмља острашћено, такорећи 

себи у недра:"Гвоздена завеса је прекрила Пољску и добар део 

Европе''. 

 

Мишел му реплицира:'' Југославија је друго, тамо су заведени 

самоуправљање и несврстана политика. Југославија је шампион 

света у демократији. Тито  и Кардељ су светски лидери.'' Онда 

предахну, па додаде гласно:'' А Александар Ранковић је тврдокорни 

српски националиста''. 

 

Не могу да поднесем да било ко о Југославији износи овако нетачне 

податке:'' У Југославији дискриминишу оне који нису чланови 

Партије, мене су прогонили за време служења војног рока.''  

Укратко им испричах шта ми се тада дешавало.  

 

Не могу да верујем својим ушима:'' Ти опањкаваш своју земљу, то 

није на своме месту. Тито ужива велики углед у Белгији'', цинично 

ће Мишел. 

 

''Говорим истину'', не могу да одолим да не реплицирам. 

 

Мишел ме је разочарао. После овога ја сам у њега у доброј мери 

изгубио поверење, постао сам  према њему резервисан и опрезан, и 

почео да га избегавам. 

 

Ираџ ћути,  слуша шта се прича, онда тихо додаде:'' И у Ирану се 

крше људска права, Американци су сменили Мосадика и довели 

Ризу Пахлевија''. 

 

Није ми јасно на чијој страни је био његов отац? Да ли он овим 

речима нешто пребацује Америци? Ако је тако, зашто је онда 

стално са Мајком и америчким студентима? Док ово размишљам, 

посматрам радознало његово бледуњаво лице забринутог човека, 

пред којим је, мени тако изгледа,  неизвесна судбина политичког 

егзиланта. 

 

Португалски студент Сетас, гледа ме пак, са симпатијама. Он ме 

подржава: ''Франко и Салазар су диктатори као и Тито''. 

 

Онда се повела дискусија о Југословенима успешним спортистима. 

Неко опет рече да немају другу могућност да се искажу, па се онда 

баве спортом. 



250 

 

 

Ја одавно о томе размишљам, ово је прилика да изнесем своје 

виђење на проверу: ''Успеси у спорту нису само ствар снаге и 

физичке спремности, интелигенција игра и те какву улогу, поготову 

у појединим спортовима. Дакле, ја се питам: ако би ми Југословени 

уложили мали  део труда и енергије, од оног што улажемо у спорт,  у 

развој економије, науке, културе, уметности, у стандард, ми би сада 

били на нивоу западних држава ''. 

 

''Па зашто то не учините, ко вам то брани'', пита ме Мишел.  

 

Одавно о томе размишљам, нешто, или неко, кочи. Ко, како, зашто? 

Али нешто ту има. Када би се мало више потрудили, као у спорту 

што се трудимо, избили би у врх. Али не вреди, нешто нас 

заблокирало па енергију улажемо само у спорт.  

 

Знам да је кривац, поредак. 

 

Конгоанац Б...сво време мудро ћути, онда изговори врло брзо: 

''Убили су Лумумбу, и довели Чомбеа, где је ту демократија?''  

 

Када ово чух би ми истински жао Б.... зар он не зна односе Белгије и 

Конга? 

 

Б.....се смеје безазлено као мало дете. Зар је могуће да је он тако 

наиван? Има ствари које се не смеју рећи? 

 

Већ поодавно осећам да се у  мени нешто преломило, прекинуо сам 

озлојеђено ћутање о ситуацији у Југославији, нешто је у мени 

препукло, почињем да дајем одушка своме незадовољству.  

 

То није више незадовољство, то постаје истински гнев. Све оно што 

сам трпео од детињства, а поготову догађаји у војсци и на радном 

месту у предузећу “Семе” у  Београду, ми јасно говоре о чему се 

ради: семе посејаног зла још није постало велики коров, али  ће се 

то десити у скоријој будућности. Плодови мржње ће достићи 

џиновске димензије, сагореће целу нашу земљу која ће можда 

експлодирати у ерупцији мржње, освете и  насиља. Све чешће тако 

видим Југославију. 

 

Јањуш ме гледа очима испражњеним од несанице, без живота: 

''Тако је и код нас, имамо исти бољшевички систем''.  
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Жао ми га је, он ово говори смирено, апатично, без жара, изгледа да 

ова тема њега баш много и не занима. Али сам запазио да он 

повремено врло брзо и много говори, као да је Италијан.  

 

Јањуш се окреће около, запита забринуто и тужно где је његова 

пијатељица Белгијанка? 

 

Мишел настави:''Југославија има одличне научнике из друштвених 

наука, економисте, социологе, политикологе, они су били у стању да 

конципирају такве генијалне пројекте као што су самоуправљање и 

несврстана политика, они су испред нас''. 

 

Мени се чини да ме Мишел провоцира, скоро изнервиран отворих 

душу:'' Какви генијалци, на Економском факултету у Београду смо 

учили све сами марксизам, а самоуправљање је мртво слово на 

папиру, одлуке доносе директори и Партија. Несврстаност је 

замајавање и губљење времена'', рекох оно што ми је на души. 

 

Неки од присутних ме посматрају испитивачки, као да тек  сада 

почињу да ме упознају. Црнопути Африканац Микеле,  гледа ме 

подозриво испод ока. Учини ми се да спазих у његовим очима сјај  

његових предака канибала:'' Тито је руски агент, наводно је 

прекинуо са Москвом 1948. године, то је трик и превара, он је 

московски тројански коњ, жели да уведе комунизам у Африку и 

Азију на мала врата''. 

  

Слушајући распаљивање политичких страсти, приближи нам се 

власник кафане:'' Тито и Франко су диктатори. Ја имам два мачка, 

једном сам дао име Франко, а другом Тито''.  

 

Саже се и помилова  малог пса:'' А њега зовем Попов''.  

 

Да, запазио сам да овде псе често зову словенским именима, а и ми 

псе у Југославији зовемо Џон, Џеки и слично. 

 

  

Јуни 1966. године. У Полицији за странце. 
 

Бора ми рече да ми је на његову адресу стигао за мене позив за 

разговор у Полицији за странце. Каже ми смиреним гласом да то не 
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треба да ме узбуђује, да су то рутински, формални разговори без 

конкретног  повода. 

 

Дошао сам у тачно заказано време у просторије Полиције за 

странце. Тамо ме је дочекао врло озбиљан, али помало строг 

постарији сувоњав човек забринутог израза лица, који ме је гледао 

право у очи. Уопште ми није личио на функционера полиције, већ 

више на брижног оца породице. 

 

Зато сам се сасвим збунио,  када ми се обратио, намрштен, са 

подигнутим тоном гласа: ''Знам ја добро вас Југословене, ви умете 

да  правите проблеме''.   

 

Нађох се потпуно затечен, не знам шта да кажем, или да отћутим. 

Насмеших му се врло учтиво и скромно, скоро да нестадох са 

столице:''Вероватно господине има и таквих, али ја не спадам међу 

њих''.  

 

Тек тада приметих његову младу сарадницу, која се усправи на 

столици и приближи ми се. Витка повисока светлосмеђа девојка,  

тако личи на наше службенице из сивих бирократских канцеларија. 

Бирократија и власт су свугде исти. Спазих да је она због нечега 

весела, не изгледа ми злонамерна, зато ме изненади када подиже тон 

и рече кратко:'' Знајте шта год да кажете, да ја бележим, пазите 

добро шта ћете рећи''.  

 

Ове њене речи ме још више збунише, јер сам и иначе пазио на сваку 

своју реч. Заћутах без речи посматрајући их са пуним уважавањем и 

исказујући им дужну учтивост и поштовање. 

 

Вероватно су намерно поступили помало хладно, да би тако видели 

моју реакцију. Могуће да је то врста психолошког теста?  

 

Постадох уверенији у исправност овог свог закључка, када ме обоје 

испратише коректним '' Довиђења'', и веселим осмесима. 

 

 

28. јуни 1966. године. Југовићи у „Rois d.Espagne“ . 
 

Кафе „Rois d.Espagne“ у центру Брисела на Гранд плацу, је место 

где најчешће сусрећем поједине Југовиће. Данас сам у овом кафеу 

опет разговарао са симпатичним конобором плавокосим Гиленом.  



253 

 

Када год се сусретнемо, он ми својим изгледом и одећом дочарава 

слику слуге средњевековног племића у некој холандској гилди, 

тако су у овом кафеу одевени конобари. У пролазу ми Гилен опет 

добаци да ће ме упознати са још неким Југословенима:''То су два 

Црногорца, људине!'', диже у вис две стегнуте песнице у знак 

потврде.  

 

Овде Црногорце уважавају више него ли друге Југословене,  

запазио сам. 

 

Иако је увелико  јуни, напољу све време у млазевима пада обилна 

киша која наилази суморна, однекле од Северног мора. Смркло се 

као да је позна јесен.  

 

Просто да ми се придрема. Уместо да напредујем на свим зацртаним 

плановима, ево ме седим скрајнут у кафеу у чије прозоре налећу 

млазеви суморне и мрачне кише, у коме седе докони пролазници, а 

ја траћим моје најбоље дане. Чему ово води? Докле? Осетих се 

немилосрдно гурнут на неки споредни колосек.  

 

Ја никад не носим кишобран. Пробао сам, али сам од тога одустао, 

јер бих га увек негде заборавио. Пронашао сам једини могући начин 

да не покиснем, тако што бих се уклањао од кише ходајући брзо, 

уклањајући се испод свакојаких заклона, настрешница, балкона, 

хаустора, претрчавао бих брзо празне просторе између зграда, кад 

год сам могао користио бих градски саобраћај.  

 

Са млазевима кише које повремено назирем кроз прозоре и врата, 

су улазили или излазили покисли посетиоци. Изненада хрупе  у 

унутрашњост кафеа, као непозвани гости, доносећи облачно време 

и сумрак усред дана.  

 

Ја нисам метеоропата, то јест,  нисам то никад био, али сам запазио 

да сада на мене сумрак облачног дана понекад делује 

депримирајуће, изазивајући црне мисли и песимизам. А тако није 

било раније? Ипак, мој урођени оптимизам би у таквим тренуцима 

навале слабости надјачавао  поплаву црних мисли, повратило би ми 

се брзо моје уобичајеио лепо расположење.  

 

Моја мајка је имала обичај да говори:„ После облака сунце!“ Ја то 

видим мало другачије: Када је код нас на земљи облачно, када је 
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сунце заклоњено, то је доле испод облака, а горе изнад 10 000 метара 

висине, тамо је увек ведро. Значи, ми то видимо само  овде!  

 

Зато се ја у таквим моментима изненадног песимизма досетим да је 

тако овде, а да  горе у висинама сада греје  сунце. И  тако одагнам 

црне мисли. 

 

Слично резонујем и о повремено суморном расположењу. Да ли се 

оно устаљује, да ја не западам у депресију? Да ли депресија има 

органску подлогу? Или се стиче под утицајем непогодног сплета 

околности? Или оба фактора играју улогу? 

 

Мислим да је ово друго ипак најчешће посреди. Депресивним 

расположењима нисам раније никако и нимало био склон, ни у 

најтежим животним околностима. Увек би оптимизам брзо 

побеђивао и одагнавао безнађе или суморна расположења.  

 

Уствари онај кога опхрва депресија, би могао бити појединац који 

због нечега почне да види  стварност субјективно, кроз црне 

наочаре? А за то исто време у суседном стану, од којег га дели само 

танак  бели  зид,  у коме живи његов  сусед,  стално одјекује песма, 

кипте  животност и   радост.  

 

Значи њих двојица виде стварност другачије, не носе наочаре исте 

боје. 

 

Шта онда чинити? 

 

Разбити осмишљено окоштало лоше расположење. 

 

Оваква размишљања о депресији су ми помагала да у моментима 

туге, схватим да то тако само мени изгледа, а не и многима другима. 

Tако сам успевао да повратим благо усталасану душевну равнотежу 

и да промишљено чувам лични оптимизам и добро расположење.  

 

Разуме се, био сам сасвим свестан да постоје и објективни разлози 

за тмурна животна расположења, понирао бих у себе да их откријем. 

А када бих то установио, усредсређивао бих се да те мрачне 

садржаје разрешим, да превазиђем тешкоће рационално. 
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Али то увек није било објективно могуће, или је захтевало време. 

Увек сам се трудио, никад нисам дозвољавао себи, да ме 

дефинитивно понесе вал оловног безнађа  безперспективности. 

 

За мој сто седоше две Белгијанке, младе жене, скоро девојке. Не 

запиташе да ли је слободно, при чему је било и слободних столова. 

Збиле главе, нешто ћућоре, шапућу, а за то време ме повремено 

дискретно али знатижељно погледну, смешкају се лукаво, чух да 

једна рече више него ли полугласно:'' Борис, Југословен, је 

најлепши човек у Бриселу''.  

 

Она је то рекла намерно, довољно гласно, да ја то чујем. Питам се 

зашто?  Борис је заиста ретко мужеван и привлачан. Али зашто то 

каже тако да ја чујем?  

 

У луксузном шареном часопису препуном слика јарких боја  

свакојаких глумаца, певача и певачица, манекена, прочитах 

пријатно изненађен да је Стефан Марковић најлепши и најачи 

човек у Паризу.  

 

Ово пак прихватих са великом неверицом.  

 

Био сам присутан пре неколико година када се Стевица ( Стефан) 

Марковић упознао са Аленом Делоном у ресторану хотела 

Мажестик у Београд, што је описано у тому два ове саге. Тада је 

Стефан са својим друштвом  дошао из Београда  у Париз. 

 

Стефана, Стевицу, лично знам из Београда, дружили смо се понекад  

у Рвачком клубу „Железничар“ у Савској улици, и у Ложионици на 

Мостару, сретали се на купалишту „Партизан“ на Сави између два 

моста. Нарочито су ми остали  у сећању Стевица и његово необично 

друштво на студентским игранкама у фамозном „Индексу“ у 

Балканској улици, испод биоскопа „20. Октобар“ преко пута Хотела 

„Москва“, у сали која припада КУД „Бранко Крсмановић“. ( Том 

2.) 

 

Стевица је заиста врло робустан и мужеван, али да је толико леп и 

снажан  да буде први  у Паризу, то ми звучи необично и чудно.  

 

Питам се у чему је ту ствар?  
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Стефана знам као заиста снажног. Он је плав, није много висок, 

није џин, али је набијен,  јак и тврд као стена.  

 

Али што се тиче његове снаге он у Београду никако није важио за 

таквог изузетног снагатора. Он је био у сенци рвача тешке 

категорије Читаковића, полутешкаша Симића, и других.  

 

Многи су зазирали од њега, али колико га ја знам, он се никад није 

тукао  без повода, и није злоупотребљавао своју необичну снагу. 

Због тога је био омиљен међу друговима. Мада је понекад умео да 

буде непредвидљив, јер није дозовољавао да га било ко повреди или 

понизи. А таквих је било. 

 

Сада испаде најачи човек у Паризу, у граду од неколико милиона 

становнка, где су се сјатили мигранти и свакојаки људи са целе 

планете!  

 

А када се ради о њему као о лепотану, ја о њему као таквом никад 

нисам размишљао. Тачно је да је он врло мужеван, егзотичан, са 

својим натмуреним лицем самоувереног мужјака, и плавим 

сексепилним очима осионог мушкарца, коме жена не сме да се 

супротстави, и која зна да јој он може пружити све оно, што она у 

потаји сања.  

 

Али у „Индексу“ где је долазио редовно на игранке, био је у 

тоталној сенци познатог заводника  Млађе, званог Коњ, за кога се 

причало да је одузео невиност стотини београдских девојака. У 

„Индексу“ се окупљало друштво око Млађе. Ту  је било још 

неколико врло атрактивнх мушкараца који су имали обичај да 

грицкају чаше, стакло је само прштало по поду. У њиховом 

друштву  сам виђао и расног лепотана Александра Гаврића, касније 

познатог филмског глумца, затим, мало пунијег, привлачног, Мишу 

„Дебелог“, који је био стално поред Млађе. Било је ту још 

неколицина других, врло привлачних младића.  

( Том 2.) 

 

Стевица је мужеван и као такав привлачан, али није био такав 

лепотан као његови поменути другови, и ја га као таквог уопште 

нисам категоризовао.  

 

Сада испаде најзгоднији и најачи човек у Паризу!  
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Питао сам се зашто му придају толику пажњу у Француској?  

 

Југовићи које сам сретао у Бриселу су због Стефана Марковића 

били веома поносни. Али не сви, интелектуалци  скоро да вести о 

њему у помодним луксузним часописима нису ни примећивали. 

 

Његов друг из Београда, кога такође познајем, Милош Милошевић, 

се исто тако често појављивао на страницама француских 

монденских часописа, који се могу наћи у сваком киоску у  Бриселу,  

Ипак он је у сенци Стефана Марковића.  А и за њега кажу да је 

неодољив заводник.  

 

Прочитао сам недавно да је Милош завршио трагично у Америци, 

док је у Холивуду заводио супругу Микија Рунија. Прво сам се 

збунио, онда растужио, када сам прочитао да је његов леш нађен у 

кади у вили Микија Рунија у Холивуду и да је допремљен у Београд 

авионом. Зар је потврда мужевности, завести супругу комичног 

патуљастог Мики Рунија? 

 

Неки овде у Бриселу ову двојицу виде као сараднике  УДБ-е. Не 

верујем у то, али све је могуће. И мени су нудили из полиције када 

сам путовао у Брисел први пут 1962. године да са њима сарађујем.  

(Том 2.) Али сам то тада више схватио као рутинску понуду коју 

упуте свакоме младом човеку када путује по први пут ван земље. Ја 

сам то  схватио тако, али сам био убеђен да има авантуриста који 

сањају да буду Шерлок Холмси, и двоструки међународни агенти.   

 

Мени Стевица не изгледа као површни авантуриста. Ипак не 

верујем да је он полицијски агент ? 

 

(Напомена аутора: Видеће се касније трагичне судбине целе ове 

групе: Стефан Марковић ће бити убијен и његов леш ће бити нађен 

на ђубришту Париза 1969. године. Урош Милићевић кога сам 

такође познавао, и кога сам срео у Београду 1974. године испред 

биоскопа „Јадран“, и са њим на кратко разговарао, пред његов 

судбоносни одлазак за Брисел, ће бити убијен исте године у 

бриселској кафани „Сталинград“. Познавао сам и власника ове 

бриселске кафане Бошковића.) 

 

Мене нарочито занима како ови комплименти и публицитет који 

му се придаје у јавности Француске, делују на Стевицу, на његов 

идентитет и представу о себи?  
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Слушао сам да је он био у обезбеђењу Алена Делона и да је завео 

његову супругу или пријатељицу, Натали. Да ли је то тачно? 

Уколико јесте, са правом се може запитати какав је интегритет 

жене која се зближи иза леђа свога мужа са његовим 

телохранитељом?  Уколико је заиста Стевица био њен љубавник, 

како је то на њега деловало? Уколико је то био, зашто је био 

нелојалан према Алену Делону?  

 

Можда је све ово рекла казала? 

 

Можда је она лака жена и то ради и са другима? Онда нема 

нарочитих разлога да Стевицу гризе савест, што је завео супругу 

свог газде. Због тога не може да уобрази да је велики заводник,  

згоднији од лепотана Делона?  

 

Тачно је да је Ален Делон велики лепотан. Али је Стефан Марковић 

мужевнији.  

 

Чини ми се да је то сада у Паризу све сами сензационализам, и да  и 

сам Стевица, као отресит млад човек то тако и види.  

 

Напомена: Следећих година се навелико говорило да је он имао 

љубавну аферу са супругом председника Француске, Помпидуа, 

што ми је апсолутно невероватно, јер би се тиме нарушио углед 

велике светске силе Француске. Француска тајна полиција је једна 

од најмоћнијих,  и најопаснијих на свету, она тако нешто не би 

никад дозволила. Да нису у питању врло замршена  и запетљана 

међустраначка ривалства у моћној и великој Француској у коју су 

рафинирани и супермоћни и образовани француски политичари 

гурнули „грлом у јагоде“ младог, новопридошлог, провинцијалца 

Београђанина? 

 

Вероватно су то са супругом председника Помпидуа биле 

неосноване гласине?  

 

Ипак, Југословени су врло привлачни мушкарци, то увиђам и овде 

у Белгији. 

 

Можда је некоме засметала дивља привлачност младог човека са 

Балкана? 
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29. јуни 1966. године. Француска напустила НАТО . 
 

Никако не могу да схватим о чему се ради? Да ли је то потез Де 

Гола, који на неки начин, чини ми се, у Француској губи 

популарност? Или је то фундамент нове политике ове велике 

земље? Да ли је то нешто моментално и пролазно, или се иза тога 

крије дугорочно опредељење?  

 

То тек треба видети.  

 

 

1. јули 1966. године. Сусрет са мени невероватно сличним 

човеком. 
 

У Galerie Luise док загледам сјајне излоге застадох испред огледала 

у излогу да наместим овлаш косу. Осетих да се још неко огледа у 

огледалу док стоји иза мене. Чујем његово благо дахтање у леђа. Ко 

је тај непристојни пролазник који ми се тако приближио? Ипак у 

огледалу не видим лик незнанца, већ ми се чини  да је огледало 

удвостручило мој сопствени лик? Има таквих огледала, вероватно 

је нека фалинки у производњи?  

 

Окренем се да наставим својим путем. Како се окренух, скоро да се 

сударих са незнанцем, који се огледао иза мене. Он се благо испречи 

испред мене, укочих се у месту од истинске запрепашћености, 

помислих да сањам, или да ми се можда нешто причињава, као да 

видим себе пред собом? Не могу да верујем својим очима? Како је 

могуће да неко овако сличан мени постоји? И још да зури у мене, 

овде у центру Брисела? Да сам слабијег духа почело би да ми се 

врти у глави? Или бих почео да урлам па бих привукао пажњу 

пролазника и ко зна шта још? 

 

Узнемирен, брже боље пожурих натраг у стан. Али никако да дођем 

себи? Шта је то? Ко је тај човек?  

 

Примирио ме је мој властити закључак да сигурно постоји само 

израженија сличност, али да сам ја то у шоку енормно преувеличао.  

 

Ипак све чешће о томе размишљам, никако да дођем себи? То је 

зачуђујуће, застрашћујуће!  
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Ко је овај човек? Откуд да набаса баш на мене? Неко га је послао? 

Ко? Да га нису савршено нашминкали да тако невероватно личи на 

мене? 

 

1 јули 1966 .године. Бора се бави генима. 
 

Бора ми је повремено спомињао да се он заједно са професором 

биохемије Ерером, тамо у Биохемијској лабораторији СУБ-а у Род 

Сент Генезу, баве проучавањем гена. Сазнао сам за фантастична 

научна открића и достигнућа у овој области. Могуће је деловати 

лабораторијски на гене, и у њих уписивати наследне особине, и 

производити људска бића '' по наруџбини''. 

 

2. јули 1966. године. Контролорка из „Делеза“ у „La Fregate“ . 
 

У дансингу „La Fregate“ у rue Neuve, смештеном усред града у 

дугачкој, уској централној улици, нађох се у вечерњим сатима са 

Пером Урошевићем и његовим другом Светом. Са њима у друштву 

је био и  средовечан мушкарац. Рекоше ми да је  он такође из 

Београда. Жао ми их је, они већ средовечни људи, а вуку се по 

петпарачким офуцаним дискотекама. Живот је такав и мене 

очекују средовечне године у будућности, то је за свакога  

неминовност. 

 

Али до тада има још доста времена. Такву тужну помисао се увек 

трудим да заборавим, не желим о њој да размишљам. 

 

Пера, иако је у Белгији, у мислима је у далекој брдовитој земљи, 

враћа се у прошлост, живи у њој, стално прича о робији, о 

политичким неприликама у земљи. Он сања да ће ипак све да крене 

набоље када заради нешто новца, па се врати у Београд  и отвори 

занатску радњу, или бензинску пумпу. Пера је јак човек, мудар је и 

врло упоран, што зацрта то и оствари. 

 

Али је јако забринут да му опет не буду правили тешкоће када се 

буде вратио у Београд.  

 

Колико сам схватио из његових неповезаних одговора, а о томе ми 

је говорио и раније, он је био младић, скоро дечак, када је био  

захваћен ратним вихором, који није добро разумео, повео се млад и 

неук, можда није ни схватио где је и са ким је.  
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Да би дао себи одушка он опет запевуши кроз нос његову омиљену 

песмицу: 

„Чук ,чук, Чукарица 

Чукнем ти га нани, 

Кад косовским божурима 

Суде партизани.“ 

 

Онда би се овако олакшан орасположио. 

 

''Зашто баш косовским божурима да суде партизани?'', запитах га. 

Он ме погледа искоса помало љутито: ''Па Титова УДБА је изгнала 

са Косова све српско што вреди, а Албанцима отворила широм 

врата''. 

 

Слушам од детињста свакојаке приче које колају о Косову, али ми 

то све није довољно јасно. Никако не могу да схватим зашто би 

српски комунисти изгонили своје сународнике са Косова?  

 

У унутрашњости ове дискотеке увек влада полумрак. Разглас 

најчешће преноси лагане игре, виде се парови како се увијају, или 

прибијају једно уз друго, сенке конобара промичу као утваре кроз 

утробу брода на копну, усидреног у подруму у центру града. 

 

Конобари строго пазе да свако наручи барем једну конзумацију, и 

строго погледају оне посетиоце који већ подуже седе, без да су 

наручили још понеко пиће. Као да их учтиво опомињу? А ако не 

помогне учтивост, конобари би били у стању да стану пред сто госта 

који не наручује одавно и  дрско га запитају: ''Шта пијете?  То сам 

већ у пар наврата видео на Гранд плацу. 

 

Низ степенице полако силази ногу пред ногу млада витка жена 

строгог израза лица. Препознао сам је. Она је контролор у 

супермаркету „Делез“ где сам сада запослен.  Она је имала обичај 

да нас запослене у супермаркету повремено претреса. Једном је 

мени завукла руку у поцепане џепове панталона и  тамо нешто 

тражила. Онда се насмејала грлено:'' Тешко ли се теби ако следећи 

пут, када будем претресала твој џеп од панталона, да га не 

зашијеш!'' 

 

Тада ме је подсетила на полицајку Анђушу-цајкушу која је тако у 

Београду претресала сваког мушког затвореника, узвикујући: 

''Скини гаће!''(Том 2.) 
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Она ми се, спазивши ме из даљние, повремено смешкала загонетно. 

 

Опет низ степенице наиђоше нови посетиоци. Спазих две млађе 

жене, скоро девојке. Једна је плавуша, бледуњава, делује уморно и 

помало спарушено иако је још млада, а ова друга је висока црнка, 

атрактивног, помало егзотичног изгледа, истинска лепотица. 

Седоше за суседни сто. Чујем да разговарају на енглеском.  

 

Хтео сам да заиграм са црнком, али је пре мене изабрао бржи 

момак, очигледно Медитеранац. Зато се ја наклоних плавуши, са 

намером да преко ње упознам њену заносну пријатељицу. Моја 

партнерка је љубазна, радо прихвати разговор са мном, она је 

Американка, запослена у  америчкој компанији, док је њена бујна 

пријатељица свежа и румена као ружа, њена колегиница, из Јужне 

Африке. Колегинице су,  раде у истој компанији. 

 

Понудих да спојимо столове, оне одмах прихватише. Плава ми 

пружи подсетницу. Оне станују такође у универзитетском кварту, у 

мирној улици тамо ка rue de Creer,  где је лоцирана зграда 

Амбасаде СФРЈ. Значи, близу мог стана. 

 

''Па ми смо комшије!'', рекох и предложих им да повремено 

прошетамо заједно по оближњој шуми.  

 

Питам се, није ми јасно, да су тако успешне и ваљане младе жене 

забасале у овакав офуцан дансинг где долазе обично страни 

физички радници?  Вероватно још нису довољно упознале Брисел?  

 

Њих две станују заједно у двособном намештеном стану. Позвале су 

ме да их посетим.  

 

Стицајем околности, противно  мојој  првобитној жељи, више сам  

се зближио са Американком, него са лепом Јужноафриканком. Тако 

је испало. 

 

Ја сам са овом потоњом постао добар друг. Али је то било необично 

другарство. Она је имала обичај да ми прича о томе да се забавља 

са амбасадором Мексика у Белгији, о пријемима, амбасадорима, 

министрима. Са овом инспиративном младом женом се могло 

разговарати  о свему, о политичким односима између САД-а, 
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Мексика и Кубе, о расизму у Јужној Африци, али и о музици, 

култури, уметности, књижевности и филозофији.  

 

Ова лепа црнка је имала обичај понекад да ми седне на колена, да 

ми стави руке на рамена, скоро да ме загрли, и да ми прича о 

лепотама Јужне Африке. Али никад није ишла даље од тога. Врло је 

било занимљиво да је то увек чинила баш онда, када је ту била 

њена плава пријатељица? 

 

Једном сам довео горостасног Милета Бајића да их упознам са 

њима. Када су га виделе насмешише се, рекавши у исто време: 

„Бирјон“ . 

 

 

2. јули 1966. године. Смењен Александар Ранковић. 

 
Чим стигох на радно место у супермаркет у 7 часова, чух преко 

транзистора Радио Брисел: на Брионском пленуму ЦК СКЈ, из СКЈ 

је избачен Александар Ранковић, шеф Службе државне безбедности 

СФРЈ, и један од најближих Титових сарадника. Ранковић је такође 

смењен са свих државних и партијских функција. Ова одлука је 

уследила због оптужби да је Ранковић прислушкивао Тита, сазнао 

сам из штурог радијског извештаја. 

 

Ту се нађоше Мишко Крушевљанин и његов нераздвојни другар 

Албанац Усни, они су такође запослени у фирми Делез, али у 

другом супермаркету. Придружи нам се колега Жак запослен у 

моме супермаркету, који је ову вест прокоментарисао ликујући: 

''Ранковић је српски националиста. Овај Титов потез је мудар!'' 

 

Изразих учтиво неслагање.  

 

Али се Мишко на моје чуђење умеша, и отворено  стаде на страну 

колеге Жака. Усни завика гласно на српском, да се неки закаснели 

купци осврнуше радознало:'' Ранковић је четник, он је прогонио 

нас Албанце на Косову''.  

 

Не чудим се што то каже косовски Албанац, али ме збуњује 

Мишкова изјава, поготову јер га виђам како пријатељски ћаска са 

људима из југословенске амбасаде.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Ð¦Ðš_Ð¡ÐšÐˆ
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ð¡ÐšÐˆ
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¤Ð Ðˆ
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ð¢Ð¸Ñ‚Ð¾
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ð¢Ð¸Ñ‚Ð¾
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Ко је Мишко? У амбасади СФРЈ у Бриселу важи за поузданог 

Југословена лојалног и приврженог. А овако говори? И дружи се 

нераздвојно са Албанцем који не воли Југославију? 

 

Мишко ме очигледно не подноси, шта више, он ме острашћено 

мрзи. 

 

Зашто, питам се? Да ли је у питању политика или нешто друго? У 

мржњи је страх, како рече Ниче. Да ли је он љубоморан на мене као 

образованијег земљака, коме овде у „Делезу“ придају већу пажњу 

него ли њему? Уколико би овако нешто било посреди, мени и даље 

нису јасна његова политичка и патриотска опредељења? Он не 

опонира Уснију када испољава аверзију према Југославији? Чак му 

се стално улизује? Да ли је он љигави полтрон? Или „продана 

душа“?  

 

Сви Албанци сложни као један, а он се са Уснијем увек солидарише 

против мене? Можда је у земљи био партијац, проповедао у свакој 

прилици БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО? Па то из навике наставља да 

чини и овде?  

 

Према Ајнштајну, људска глупост је бескрајна. 

 

Мени понекад нису потпуно јасни односи јужнословенских народа 

међусобно? Толико се мрзе и  не подносе. А толико су слични? У 

Војводини су Хрвати и Словенци осећају ближе Мађарима него 

Србима, браћи по крви и језику. А Хрвати се солидаришу са 

Албанцима против Срба.  

 

Зар се моћ вековних завада толико дубоко уселила у њихов 

менталитет? Зар не могу да се исправно процењују и сложе? 

 

 

4. јули 1966. године. Сусрет са Мариолом у дискотеци у 

Galerie Louise. 
 

Суботом увече идем у дискотеку  која се налази у подземљу Galerie 

Louise, ту долазе углавном студенти и млади интелектуалци.  

 

Млади су слични свугде. Када засвира танго настане јагма, скоро 

јурњава за партнеркама, као што је и на београдским игранкама. 

Не желим да се устремљујем на девојке које мирно чекају да буду 
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изабране, то нисам чинио ни у Београду, па нећу ни овде. Седим 

мирно и посматрам углађене и достојанствене белгијске момке, 

како се устремљују на партнерке као кобци на голубове. Па они се 

нимало не разликују од наших у Београду. 

 

Из полумрака, иза једног мермерног стуба на чијој облој белини се 

сјактаво прелива врло блага треперава светлост пригушеног 

обојеног наранџастог осветљења, баш када засвира лагани танго, из 

помрчине  ка мени се заталаса нешто издужено, контура жене се 

зањиха, завијуга, расплину се у тами која настаде када засвира 

лагана мелодија, када се погасише светла. Видео сам да ми се, 

енергично и брзим кораком, упути висока и витка црнка, тамна као 

најмрачнија ноћ. Сва у црном, увија се змијастим телом, са лицем  

анђела уоквиреним као гар црном косом, приђе ми и наклони ми се 

једноставно. Почесмо да плешемо у ритму танга.  

 

Када ме ухвати нежно за руку, осетих необичну топлину која 

наговештава бујну природу власнице, витко тело младе жене која се 

необично брзо припија уз мене, које трепери у додиру самном, као 

напета жица виолине.  

 

Помислих у трену:то је нека простакуша, успаљуша, нимфоманка? 

Да није проститутка? 

 

Покушавам да се одмакнем да јој боље видим лице и очи? Мене 

сада занима да ли је лице власнице тела у складу са њеним телом? 

Било би за мене велико разочарење да тело младе жене анђела, а да 

има лице површне особе? Или неке простакуше? 

 

Уграбих њен чаробан трзај главом нагоре када забаци прамен косе, 

угледах њено лице, и закључих да се дубоко варам. Тек тада сам 

схватио колико је она духовна, заносна, колико ми је блиска, драга 

и интелигентна.  

 

Као да се она и ја знамо врло дуго, или одувек? 

 

О чему се овде ради? Откуд таква необична пажња и придавање 

мени такве важности, од тако необичне и сјајне младе женске 

особе? 

 

У одговор на мој испитивачки поглед, видех по мигу њених као ноћ 

тамних очију, да она са радошћу препознаје моју знатижељу за њу и 
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њену природу. Тада она још чвршће стеже моју руку, да ми потврди 

да ме дефинитивно прихвата,  и својим дрхтавим витким змијастим 

телом  се неодољиво, скоро простачки, приближи уз мене.  

 

Белгијанке се тако не понашају? Поготову јер је врло привлачна, то 

јој не приличи. 

 

Моји утисци о њој се умножавају, сударају и преплићу, теже да 

створе какав такав закључак о овој незнанки што је тако изненада 

ушла у мој свет.  

 

Док сам је посматрао како се брзим ходом усмеравала  ка мени, 

питао сам се како је могуће да тако привлачна, умиљата и заносна 

млада жена, може у исто време да буде тако самоуверена и луцидна 

према мени незнанцу? Откуд зна како ћу ја реаговати?. На лицу су 

јој се изчитавали мудрост и одлучност. Откуд је она могла бити 

убеђена да ћу је ја прихватити? Она зна себе и своје чари, навикла 

је да влада мушкарцима, закључих. 

 

Зашто баш тако јуриша на мене поред толиких других? То се стално 

питам? „Ћуд је женска смијешна работа, стотину ће промјенити 

вјера да угоди што јој срце жуди“, што рече Његош, да ли је то у 

питању? 

 

Да то не ради по нечијем упутству?  Чијем? Можда је проценила да 

сам странац, нестрпљива је да задовољи страст, па себи дозвољава 

тако слободно понашање. Белгијанци би је презрели?   

 

Она се просто увуче у мене, постаде део мене. Одмакох се мало и 

погледах је дискретно радознало. Она ме гледа из највеће близине 

право у очи. То је био поглед који руши све баријере, који све каже 

без иједне речи.  

 

Овде је нешто необично, то је мој крајни закључак? Иза ове 

необичне жене неко стоји? Ко? Зашто? 

 

Схватих да би ова необична млада жена  могла унети огромну 

радост и велике промене у мој живот. Разуме се уколико је упознам 

и установим да ли је она озбиљна, или је нека површна ветропирка, 

успаљуша, која иде од дискотеке до дискотеке, да пронађе неког 

погодног партнера, да на брзину са њим утоли своју страст? 
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Ко је она? Откуд  овакав њен интерес за мене? Морам све учинити 

да не прокоцкам ову шансу, али морам установити прво о чему  се 

ради. 

 

Помало се разочарах када осетих да своје бутине гура међу моје 

ноге, и помислих дефинитивно:'' Она је лака жена, није проста, 

напротив, врло је рафинирана, али је можда нимфоманка?''.  

 

Причао ми је Абдулах, мужевни студент из Ирака, да када је дошао 

у Белгију да није познавао менталитет младих Белгијанки:'' Ја јој 

се прибијем, а она мени гурне ухо ка устима. Хоће да ми стави до 

знања, да сам јој се сувише приближио. Ја сам то одмах схватио, 

али уместо да се одмакнем, ја сам је снажно грицнуо за ухо''. Док је 

ово причао смејао се самоуверено из свег гласа.  

 

Или можда ова необична жена мисли да сам ја површни простак?. 

Или једноставно, процењује да ће ме овако напречац освојити, не 

треба гњавити, треба одмах прећи на ствар? 

 

Као да је у трену схватила мој закључак, у моје очи се упери 

чежњив и проницљив поглед врло интелигентне жене, који ме је 

одмах обезоружао у мојој помисли да је она тако површна.  

 

Ко је ова тајанствена девојка -жена? 

 

Зачу се брза  жива шпанска мелодија: ЈАРИВА, ЈАРИВА. Она се 

одмаче и ухвати ме самоуверено за руку и доведе за њен сточић иза 

стуба, као мало дете, седе наспрам мене и сво време ме гледа 

враголасто и чежњиво. Тако је личила на Наду и Дану из Београда.  

 

Као да је Београђанка, а видим да је Белгијанка. 

 

Очи су јој се враголасто смешкале и усне јој се заносно увијале око 

као снег белих зуба, нисам веровао својим ушима:''Ја се тебе добро 

сећам из Ровиња јула 1963. године, виђала сам те на острву 

Катарина. Била сам у чамцу који прелази са отока Катарина ка 

Ровињу, баш када ти је претио агресивни црномањасти момак. 

 (Том 2.) 

 

У Белгији доживљавам свакојаке необичне доживљаје. Мој живот 

је овде препун најнеобичнијих коинциденција. Полако огуглавам 

на све то. Ипак, ово је врло необично?  Ово што сада рече о Ровињу 
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ми изгледа као шала, или провокација?  Ако је то посреди, како она 

зна да сам  ја тада био у Ровињу? Тачно, ја сам тада имао тај 

непријатни догађај са тим асоцијалним момком у Ровињу. 

 

Погледах је учтиво и са уважавањем. Био сам запрепашаћен овом 

тајанственом женом: то је тачно, био сам тада  у Ровињу.  

 

Зар је могуће да она то зна? Откуд?  

 

Уопште нисам знао шта да проговорим. Једноставно сам ћутао, не 

знајући како да одреагујем на ове њене речи.  

 

Она ме све је сво време посматрала нетремице враголасто и 

обешењачки, чекајући мој одговор. ''Тачно, то је био један 

мештанин италијанске националности, који је важио за свадљивог, 

и кога су сви избегавали'', рекох кратко и брзо.  

 

Плашим се, можда је било боље да оћутим. 

 

Опет засвира лагана мелодија, овога пута Гвантанамера. Она ме 

чврсто ухвати за руку врућом шаком, која је горела, и уведе у мрак 

на плато где се њишу парови у лаганој игри. Сада ме је загрлила са 

обе руке око врата. Никад се ниједна жена није умела тако страсно 

да припије уз мене. Ова Белгијанка је била страснија од мојих 

великих ватрених балканских младалачких љубави. 

 

Она је тако вешта и рафинирана! Уме да освоји срце мушкарца.  

 

Одмаче се и поче да ми говори право у лице: 

''Ја сам психијатар. Мој отац је Италијан, а мајка Белгијанка. 

Срела је оца на игранци, овако као ја тебе, када је мој отац дошао 

из Италије, и одвела га са игранке право кући.  А чиме се ти сада 

бавиш, откуд ти овде'' пита ме? А делује као да је свезналица.  

 

Промрмљах одговор. 

 

Вршњаци смо. Каже да је рођена јуна 1936. године, месец дана пре 

мене. Установисмо да смо суседи, јер станује у кварту 

Универзитета. Има блиског сродника, професора на “СУБ-у”, у 

улици меланхоличног назива rue de la Folle Chanson ( улица Луде 

песме) , на рубу шуме Bois de la Cambre. Дакле, недалеко од мога 

стана.  
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Кварт где је мој стан је ипак много другачији од блока улица и 

зграда где она станује. Код мене су махом ниже зграде  са 

подстанарима који су често студенти из далеких земаља, што 

подсећа на Београд. А зграде у улицама њеног суседног кварта су 

високе, суре и тамне, али врло лепо одржаване, на њих се 

наталожиле деценије, из њих излазе мирно врло учтиви станари, 

старији људи и жене мудрих лица, нема ту страних студената нити 

странаца.    

 

Она је професор на некој вишој школи у Бриселу.  

 

Дођосмо таксијем, дугом авенијом Луис, до њеног стана. Од ње сам  

успут чуо, да је за једног професора “СУБ-а” удата сестра 

професора, психијатра Ристића из Београда. А ја то знам од раније, 

али јој не рекох. 

 

Као да чита моје мисли запита ме живо:''Да ли си чуо за др 

Ристића, београдског психијатра?'' ''Нешто мало'' одговорих. 

 

Њен стан је у међуспрату зграде од два-три спрата. Док смо се пели 

укусно обојеним степеницама, видео сам свугде око себе цвеће, 

живост и веселост разиграних боја. Уђосмо у њен стан који је врло 

укусно опремљен, у лепо сложеним  живим бојама, и сав у цвећу, 

као и цела зграда. Кућа је као нека велика башта, ходници у цвећу у 

жардињерама, као да сви станују у једном заједничком стану.  

 

Ово је зграда релаксације и овоземаљских задовољстава, 

помишљам док се пењемо уз степенице.  

 

Да ли је она хедонисткиња? Да није имућна фриволна распојасана 

млада жена?  

 

Рекох јој како је лепа њена зграда. Она кратко прозбори:'' La belle 

cage ne nourrit pas l'oiseau.“ („Леп кавез не храни птицу“, ауторов 

превод). Није све у лепоти зграде, има у овој згради станара који су 

и сиромашни''. 

 

Само што седосмо, она брзо устаде и позва ме на кожно канабе са 

стране, па се пребацисмо тамо. Она дискретно размакну деколте. 

Назирале су се повремено дојке као лелујави гумасти кокосови 

ораси који одолевају земљиној тежи. ''Пре шест година сам имала 
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лакшу операцију, нешто су сумњали, али је било нејасно, само су 

мало сецнули''.  Приближи ми се још више, размакну деколте, бујне 

груди младе заносне жене се залелујаше преда мном, као чокоти 

зрелог грожђа, као да ми нуди најдражи поклон, све више ми се 

приближавала.   

 

Ништа се на дојци не види, само као да је грицнуо мишић.  

 

Док је отварала деколте доле испод црне хаљине су се увијале дуге 

витке ноге. Онда се хаљина задиже скоро све до гаћица. Тако витке 

а у исто време бујне ноге, бутине младе жене, нисам видео никад у 

животу. 

 

Бог је створио жену и мушкарца, и упутио их једно на друго. 

 

Ипак, ја никако не могу да одагнам помисао: зашто је оваква дивна 

млада жена сама и зашто је изабрала баш мене? Шта се крије иза 

овога?  

 

Највише ме збуњује податак о Ровињу који ми је саопштила.  

 

Ко је шаље? Зашто? Да није подмукла бусија оних што шаљу 

чудака?  Да није нека настрана душевно помало застрањена жена, 

незасита нимфоманка? Да није инсект богомољка што после 

љубави прогута мужјака? Има и таквих у Белгији? Да јој нешто не 

фали?.  

 

Ова конфузна и измешана размишљања нестадоше у трену, настаде 

мрак, као када се у биоскопској сали угаси светло пред почетак 

филма, све паде у заборав. Тај мрак настаде јер јој ја опет додирнух 

дојку, схватих да је угасила сијалицу, не знам како ми се њена дојка 

нађе у руци, као да искра запали суву сламу, плану ватра. Нађосмо 

смо се у загрљају? Моја рука се завлачи под њену блузу, па клизи 

наниже, почех да јој љубим врат, па груди. Тек тада букну пожар. 

Тако је женствена, а колико скривене енергије има у своме на први 

поглед крхком телу? 

 

Као да је самном на клупи на Калемегдану у Београду.  

 

Повуче ме на лежај. Притисну прстом дугме на лампи, угаси 

последњу пригушену сијалицу. У соби  завлада апсолутан мрак. А 
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то смо обоје желели. Остали смо сами са собом, заборависмо на 

време и на простор.  

 

Стално ми се причињава да сам са Даном (видети Том 2.), на 

завученој травнатој обали Аде Циганлије где изнад наше главе 

цврчи онај наш савски цврчак. 

 

Она је тако женствена, привлачна, ужива бескрајно у љубави, у 

екстази која траје у дугој ноћи. Повремено ватра утихне, па се опет 

разбукти. Ипак се повремено негде у мраку подсвести запиткујем: 

Како је могуће да овако дражесна млада жена буде  тако жељна 

миловања, зар није могла досада да нађе мушкарца? 

 

А рече ми мало раније да ме је видела у Ровињу 1963. године?  

 

Никако не могу да поверујем да сам јој се ја толико урезао у сећање, 

да се толико одушевила када ме је видела, да се можда у некој 

измаглици  будућности  надала и очекивала да се сретнемо и да 

паднемо једно другоме у загрљај. 

 

Када се бура стишавала, већ је зора рудила.  

 

Тек сада се после муња и громова развесели. Расприча се. Поче да 

ми расветљава донекле о чему се ради. 

 

Као да је у екстази, дочарава ми сусрет са њеном великом љубави, 

Мостарцем Дамиром, кога је упознала и снимала камером док је 

скакао поносно пред страним туристкињама са високог витког 

моста на Неретви у Мостару.  

 

Очи су јој сјактале док се подсећала, орасположи се. ''Никад нисам 

имала таквог ватреног момка, после њега све је било бледо. Како  

ме је пожудно посматрао док је скакао са високог моста у Неретву, 

пун енергије, видела му се аура набијена електрицитетом око 

главе“. 

 

Устаде и упути се ка ормару, упали дискретну сијалицу, отуда 

изнесе албум слика, и показа ми плавог високог, витког, 

мишићавог момка, са лицем дечака са жаркама у очима зрелог 

мушкарца, како се у трку пење на зидине мостарског моста. 

Мужевни младић сетног скоро дечијег лика. Али делује тако 

самоуверено, и отресито. Тај спој дечака и мужевног скакача са 
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високог моста, му је вероватно давао неодољиви шарм у њеним 

очима?  

 

Одвоји се од мене, преко лица јој прелете талас нерасположења, а 

до малопре је била врло весела:'' Дамира сам срела 1960. године, 

упознали смо се на витком мосту на Неретви, изнад амбиса док се 

пео на зид моста'', понови сетно. Уздахну тужно, као глумица, али 

не западе у нерасположење, већ настави:'' Виђали смо се. Зими је 

долазио у Брисел, све до 1962. године. Постао је врло тражени 

каскадер, десила се трагедија, док је падао са моста на Мези у 

колима, инсценирајући саобраћајку. Погинуо је на лицу места''.  

 

То рече помало театрално. 

 

Учини ми се због ове њене вербално наглашене театралности да 

ипак међу њима није било истинске искрене  љубави. Можда је то 

само била страст, јер ево како се и са мном понаша,  могуће је да је 

то са тим несретним Дамиром била најобичнија балканска 

сапуница?   

 

Она мене види као објекат, нема ту искрене и дубоке љубави, него 

само  страст,  ништа више. Ово ме скоро растужи. 

 

Како да у њој побудим дубље емоције?  

 

Ипак, она је рафинирана интелектуалка. Све је то вероватно много 

сложеније, постадох опрезнији. 

 

Вероватно су је били занели младост и вулкански темперамент 

младог Мостарца?  

 

Донесе неки сладак алкохол, ликер, рекох јој да сам 

антиалкохоличар, она се насмеја:''А да, ти си антиалкохоличар, не 

пијеш, не пушиш, немаш пороке, али знам једно, волиш овакве 

жене као што сам ја. Шта ће теби алкохол, знам ја вас Југословене, 

ви имате бензин у крви''.  

 

Она не престаје да ме чуди и збуњује. Тако говори Белгијанка, и 

још лекар и психијатар. Као да је Београђанка или Босанка? Тако 

ми је једна Босанка, колегиница са факултета рекла једном на 

Калемегдану: ''Јој Татарине!''  
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Да она није нека наша коју су ми подметнули због нечега?  „Чувајте 

се Данајаца када вам  и поклоне доносе“, сетих се цитата из 

Библије.  

 

Има необичних ствари овде! Да она није пријатељица оне 

тајанствене црнке што ми је била сапутница  недавно на путу за 

Северно море?  

 

Вероватно је стекла неке црте нашег распојасаног менталитета 

дружећи се са Дамиром, помислих док јој посматрам драги лик, као 

да га знам однекле из далеке прошлости? Ипак, упознала је дух и 

душу наших људи, ето тако се понаша и самном, желећи да ме на 

неки начин шармира.  

 

Још од почетка, срушила је брзо и врло вешто све баријере међу 

нама. Она тако добро познаје мушкарце, тако је искусна?  

 

А овако изгледа свежа и витална? Та није абортирала, нити 

рађала? Да је нека површна успаљуша, не би успела да тако сачува 

своју женску свежину и своје здравље? 

 

Али никако не могу да схватим како је могуће да тако изузетно 

привлачна млада жена буде сама, и да се тако подаје баш мени? 

 

Да не тражи изгубљену љубав? Да није помало душевно 

деформисана?  

 

Како рационалне и врло прорачунате Белгијанке да буду тако 

занесене са провинцијским Балканцима, а оне су  модерне и 

прагматичне.  

 

Знају шта хоће? Па да, управо, неке од њих то и желе. 

 

Док говори о Дамиру, очи јој засијаше, нагло се приби уз мене, она 

је врућа као машице, нежна као Нада, а фриволна као Дана (Том 2.). 

Али има нешто у њој и од оне девојке у Дому без родитеља  у 

Дринчићевој улици у Београду ( Томови 1. и 2.) 

 

Имам 30 година, помало умишљам да време граби, да године 

одмичу, а сада схватам да сам се вратио десет година уназад, у 

Београд.  
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Она ми рече треперећи у мојим рукама као гранчице лишћа 

маслине  на медитеранском  поветарцу:''Ти си мој младић.  Живот 

је поново леп. Док сам те  посматрала у чамцу у  Ровињу, упила сам 

те у сећање. Ти  и Дамир сте дирљиво  слични, само што је он био 

плав, а ти тамно смеђ, имате исте балканске жућкасто зеленкасте 

очи, исти сјај у очима када видите згодну жену. Док си седео у 

чамцу августа 1963. године, мислила сам да посматрам Дамира, да 

сам га поново пронашла у другој особи. Онда си у Ровињу нагло 

нестао''. 

 

Да, помислих, отпутовао сам за Београда. Али јој то не рекох. 

 

Видела сам те овде прошле недеље, зарекла сам се себи да ћу све 

учинити да се упознамо.  

 

А зато се она тако на простачки окомила на мене, да ен измигољим. 

Па она је тако циљно и методично оријентисана? Њен начин 

освајања мушкарца ми много више личи на амерички стил, него ли 

на љубавне предигре Белгијанаца и Белгијанки које сам до сада 

имао прилике да уочим. 

 

 

5. јули 1966. године. Југословенски терористи. 
 

Бриселски медији јављају да су јуче у исто време опет бачене бомбе 

на југословенски ресторан "Дубровник", и у двориште амбасаде 

Југославије у Бриселу. Чуо сам синоћ у сали за ТВ  у “СУБ-у” на 

Телевизији Брисел да су југословенски гангстери опљачкали још 

једну бриселску банку.   

 

Алек ме погледа сажаљиво, само што ми није рекао: Као да је 

белгијска полиција тако наивна и  нефикасна? Али ми ништа не 

рече, једва се уздржа. Лукавство Белгијанца победи потребу за 

супериорношћу. 

 

Навелико се прича да су агенти УДБ-е у западној Европи убили, 

киднаповали или отровали преко, конобара, или у њиховим 

становима, поједине политичке избеглице. Један Бугарин ме је 

убеђивао да комунистички агенти убачени у Белгију користе врло 

подмукло спрејове да непожељном ушприцају неосетно отрован гас. 

 

Рекох то Алеку, он се само тајанствено насмеши. 
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Опет видех Туркета испред кафеа "Universite", недалеко од “СУБ-

а”, Туре је и овога пута шибицарио преко пута гробља, исто онако 

самоуверено и претећи гестикулирајући као у Балканској улици у 

Београду. 

 

Уђох у кафе, и овога пута ме чим отворих врата, запљуснуше као 

топла тужна плима, звуци  оријенталне турске музике, али са 

наглашеним меланхоличним словенским тоналитетима, очигледно 

успомена на вековно присуство Турске у нашим крајевима.  

 

У овом кафеу симпатични Либијац, када год би ме видео   

поздравио би  ме радосно речима:'' Здраво Тито!'' То учини и данас.  

 

 

12. јули 1966. године. Мариола, бриселска Дана. RUE DE LA 

FOLLE SHANSON ( Улица Луде песме). 
 

Налазимо се скоро сваки други дан, нигде не излазимо, време 

проводимо само у њеном стану.  

 

Њу занима да јој причам о Београду, о школи, факултету, 

родитељима, о мојим љубавним везама.  

 

Она као најбољи ђак у разреду, продубљује своје образовање, 

спрема се за научну каријеру, често спомиње идентитет, или 

тачније индивидуализацију. Њу занима онај тренутак, како га она 

назива духовни прасак, када, организам, зачеци личности бебе или 

детета,  се од инстинката и несвести, фиксирају и 

индивидуализирају. Имала је обичај да каже:''Nou sommes tous les 

crabeс.“  („Ми смо сви нечији  краб, морска лукавица“, превод 

аутора), чини ми се да када ово каже, да жели да ме упути да се 

свако од нас индивидализовао везујући, идентификујући се са 

неким из окружења: родитељем, сродником, познаником, 

спортистом, политичарем, глумцом. И постао му сличан духовно. 

 

Испричао сам јој у Београду наше игре са огледалима која дају 

лажни одсјај, увећавају, смањују, издужују, о девјокама и  

младићима који се договоре да измене нечији идентитет и да му 

месецима дају лажни одсјај изузетне особе. ( Том 2.)  

 



276 

 

Њу инспиришу пре свеге Фројд и Јунг. Највише времена посвећује 

удубљујући се у радове Ерика Ериксона, то ми је у неколико 

наврата наглашавала, посматрајући ме радознало и проницљиво.  

 

Имао сам тада утисак да она жели да ми нешто саопшти што се тиче 

мене лично, али да се због нечега тргне и као да каже себи, да ће то 

оставити за касније. 

 

И мене баш Ерик Ериксон одавно пасионира и занима. 

 

На њеном столу видим књиге на разним језицима. Препознао сам 

назначене француске наслове Пијера Дакоа, и великог психијатара 

Пјера Жанеа. Бора ми је недавно оставио на столу у моме скромном 

стану књигу француског психијатра Пјера Дакоа:'' Проучи добро 

ово, биће ти јако корисно''. Тачно, Бора је био потпуно у праву, 

откривам бескрајне мени недовољно познате хоризонте савремене 

модерне психологије. 

 

Мариола има врло смела виђења помодне материје у психијатрији: 

о Еви Браун, која је наводно имала више личности у себи.  

 

Она сматра да се ту никако не може говорити о различитим 

личностима, како то неуки сматрају, и да само шарлатани тврде да 

су установили да у су код неке особе открили тзв, multiple 

personality desorder,  да чак наводно тих неколико личносги у једној 

особи, понекад говоре са различитим нагласком, и да чак свака од 

тих личности,  може имати различити крвни притисак? 

 

 ''Оваква схватања се противе фундаменталним начелима 

психологије личности. Ту се ради о отисцима, о фиксацијама, а не о 

личностима,  очигледно се ради о особама  у душевној кризи, то је 

тако лепо објаснио Пјер Жане, како се стварају ментални сателити. 

Али ту никако не може бити говора о различитим личностима, јер 

не треба заборавити личност једне индивидуе, она има само једну 

личну биолошку подлогу, дакле постоји само једна личност. Али 

ако настану патолошке промене, оне се дешавају у тој једној 

личности, из које никако не могу настати нове личности. То су 

различите фиксације. То би могла бити такозвана лабилна личност, 

расклиматана, склона појави такозваних менталних сателита, 

олаких индентификација''.  
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Слушао сам је врло пажљиво, за мене је то врло занимљива 

материја, јер сам сретао у Београду младиће и девојке који су 

пролазили кроз живот доживљавајући велике тегобе и стресове, и 

видео сам како се то одражавло на њихову психологију: ''Ту 

вероватно улогу игра наслеђе, али ја мислим да се најчешћи узок 

појаве менталних сателита код разлабављене  личности,  управо 

налази у сфери утицаја средине. Једно је отисак, а друго 

подличност, или нова личност у једној већ постојећој''.  

 

'' То управо тврди  Ерик Ериксон'', погледа ме упитно:'' Како то, ти 

си економиста о занимају те и психологија и психијатрија?''  

 

 
 

 ''Одувек сам имао интерес за психологију и  психијатрију. Ја сам у 

томе самоук. Када год сусретнемо неку особу, у нашој свести се 

ствара нови отисак, како ми видимо ту особу, и како ми 

замишљамо да она нас види. Тако да једна особа може имати 

безброј отисака, колико сусрета, толико отисака. Али то нису 

подличности. Оваква индивидуализација отисака може узети 

понекад велики број, значајан квантитет. И то није ненормално по 

мени. Патологија индивидуе настаје онда када се ови отисци устале 

и развијају енормно. Тако је например случај са глумцима.'' 

 

Испричах јој кошмарни сан 12. маја далеке 1953. године. (Том 1.) 

 

Она ме је слушала без икаквог коментара. Само ме је погледала  

знатижељно испод ока.  

 

'' Мој брат је асистент биохемије на “СУБ-у” бави се генима. У 

њиховој лабораторији раде на проучавању рака, користе ћелије 

преминуле жене која се звала Ели, каже да се може интервенисати  
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на гене да се роди дете са наследним особинама по жељи генетских 

инжењера''.  

 

Она на то додаде: ''Људски организам је несавршен. Наука ће 

једног дана мењати организам човека, отклањати његове поједине 

делове који данас изгледају савршени и неопходни, као што се данас 

оперише слепо црево''. 

 

Она има много размевања за моју младалачку љубав Наду, 

анализира Дану, али највише уважава Пакизу: ''Штета што ниси 

остао са њом''.   

 

''И Пакиза је муслиманка као и Дамир''. 

 

''Ипак иако вас двојица  личите по темпараменту и физички, међу 

вама постоје озбиљне духовне разлике. Дамир је био фаталистички 

хазардер, уживао је у изазовима, опасностима, док се пео на ограду 

моста био је пресретан, бацао се заљубљенички у амбис у загрљај 

бистре зелене реке, као самоубица са Ајфелове куле. Ти си 

другачији, прагматичан, не волиш ризике, не импонују ти 

опасности''.  

 

''Реци ми, када идеш улицом, да ли заобилазиш шахтове, да ли када 

год можеш идеш испод настрешница, или подаље од њих, да ли 

волиш да пливаш далеко од обале?''  

 

''Све си погодила, никако то не волим, врло сам опрезан'', рекох јој 

кратко.'' Пакиза је такође другачија од Дамира, слична мени'' 

додадох.  

 

''Волиш да помажеш људима?'' ''Да волим'', одговорих.,'' али не 

свакоме, него само онима који то заслужују''. 

 

Она се премишља, имам утисак да одавно жели да ми саошпти 

нешто значајно. Погледа ме продорно:'' Ти волиш свој народ и 

своју земљу, ти си поштен човек патриота. Али ако желиш да будеш 

Дон Кихот, остаћеш у раљама тог романтизма прошлих векова. Од 

тога се не живи!'' 

 

Онда застаде, а ја је запитах:'' Не разумем. О чему се ради?''  
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''Ради се о томе да треба да мислиш на себе. Светска политика је 

изузетно сложена, и ти као појединац ту не можеш ништа да 

учиниш, само ћеш губити време, енергију, здравље, а ништа не 

можеш постићи. Гледај себе!''  

 

''Ја и гледам само себе, нисам политичар, нити милитантни 

патриота, сматрам да као што је сваки Белгијанац патриота, и ја 

имам право да будем југословенски патриота'', рекох помало 

обесхрабрен њеним речима. (Увек сам говорио да сам Југословен 

никад нисам рекао ја сам Србин, напомена аутора) 

 

''Знај да су лични интереси најважнији, лични его покреће овај 

свет. Видиш како ваше југословенске дипломате живе овде, кипте 

од снаге, пуни су новца, а ти се злопатиш, тако способан млад човек, 

а онемогућен си да оствариш своје потенцијале.''  

 

Спремам се да јој појасним зашто сам у оваквом стању. ''Мој отац 

је био неосновано проглашен за сарадника четника у Другом 

светском рату, због чега је имао много неприлика, страдали смо 

због оца и ми деца.'' 

 

''Имаш ли чврсте доказе да је та етикета била лажна'', погледа ме 

упитно. 

 

''Како да не! Све сам видео својим очима за време рата. Отац је 

одбио четничку понуду. За време рата је слушао слободне радио 

станице и обавештавао народ о напредовањима савезника. Немачке 

окупационе власти су му претиле концентрационим логором.“ (Том 

1.) 

 

 ''Не схватам, зашто су га онда власти прогониле'', очигледно она не 

познаје размере и природу комунистичких сумњичења.  

 

''Када су комунисти дошли на власт 1945. године, наименовали су 

га, у нашем малом месту, на место где је био задужен за пропаганду, 

захтевајући од њега  да постане члан Комунистичке партије, што је 

он одбио са учтивим образложењем да га политика никад није 

занимала, јер није био члан ни једне политичке странке ни у 

Краљевини Југославије. Обећао је пуну лојалност, али са одлучно 

захвалио на понуди да буде члан Партије. Они су му то узели за 

зло.''  
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''Сада ми је јасније'', рече она кратко.  

 

''Зато су и мени правили неприлике. Зато сам и отишао из 

Југославије. Мене никада политика није занимала. Постао сам 

политички незадовољник због безразложних прогона, а не да бих се 

борио за праведније друштво'', желим да будем  јасан. ''Мени је 

разредни старешина у гимназији у Нишу 1950. године рекао да не 

могу бити више најбољи ђак због оца четника, и додао да ја волим 

совјетске филмове више од филмова о америчком Тарзану'', 

додадох. ( Том 1.) 

 

''А какви су твоји ставови о Русима и Американцима, о западној 

Европи?'',- зачкиљи скоро забринуто. 

 

''Мој сан је одувек био да Југославија постане део Европе, да се 

окрене капитализму, за мене је одувек Америка најмоћнија и 

најдемократскија држава, коју оличава Кип слободе. Када год у 

неком америчком филму видим како путници са брода који се 

приближава америчкој обали, са неизмерним надама и ганућем 

гледају у „велику жену“, Кип Слободе, ја се бескрајно узбудим. 

Верујем у крајњу ослободилачку мисију Америке, упркос тога што 

уме бити освајачка. Совјетски Савез је пак бољшевичка држава. 

Русе симпатишем као народ. Ми Југословени смо васпитавани у 

духу словенофилства и љубави према  руском народу.'' 

 

''Не видим ниједан политички коректан разлог да можеш имати 

неприлике због твојих политичких опредељења. Али ту има нешто 

друго: политика је сурова игра интереса и то је углавном све. Ти си 

занимљива смеша интелигентног и осећајно-маштовитог младог 

човека, са истанчаним смислом за правичност, спремног да се свим 

срцем бориш за своја права, без длаке на језику, имаш потенцијал  

да се некоме замериш јер  имаш снажан магнетизам да око себе 

окупљаш млад свет. Ти си, како се то каже у социологији, лидер, и 

као такав ти си идеалан за политичке игре. То је чист 

утилитаризам, ниси крив, а лишен си својих права, требаш им, као 

бесплатна високо квалификована радна снага'', она ми објашњава 

оно што ја одавно назирем. 

 

'' Схватам, знам, али имам право на самоодбрану'', забринут сам. 

 

 ''Join instead to oppose!''(„Придружи се, уместо да се 

супротставиш“, превод аутора), скоро да прасну у смех. 
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''Никоме се не супротстављам“, рекох и тако се заврши наш 

разговор. 

 

Она ме погледа испитивачки: '' Да ли ти имаш сат, не видим га?'' 

 

„Са мојим сатовима је исто као и са мојим кишобранима. Не носим 

више кишобран, јер га  заборављам.''  

 

Она ме прекиде: ''Ваљда не заборављаш сатове?'' 

 

''Има нешто друго. Месецима сам куповао свакојаке ручне сатове, у 

почетку су то били на батеријицу, али увек после неколико дана 

престану да раде. Однесем код сајџије, погледа и каже: нешто се 

необјашњиво  десило, купите нови сат. Променио сам десетак 

сатова увек исто.'' 

 

 ''А што ниси купио сат на  навијање'', упита ме.'' И то сам радио, и 

после неколико дана сат се укочи, и неће ни да макне.'' 

 

Она брже боље покушава да скрене пажњу на другу тему. А ја се 

сећам, али нећу да јој причам, да имам силне проблеме са 

будилницима, купим нов будилник и навијем га да звони када треба 

да идем на посао, а он не звони. 

 

 

13. јули 1966. године. Са Мариолом у шетњи по суседној 

шуми Bois de la cambre. 

 
Овог викенда сам је посетио у неуобичајено време,  не увече, него 

пре подне. Док сам улазио, још са врата, видех на њеном лицу 

титрај пријатног изненађења. 

 

Било је лепо и топло време па смо кренули у шетњу у оближњу 

шуму Bois de la Cambre. Прођосмо поред  резиденције амбасадора 

СФР Југославије. Испред зграде стоји висок средовечан снажан, 

изразито црномањаст мушкарац, сав набрекао од здравља, цревом 

пере сјактећи нов аутомобил. Све време се опрезно арогантно 

окретао и загледао лицем дрског и бескрупулозног бирократе, ко би 

се могао приближавати згради.  Зграда се налази баш на улазу у ову 

шуму високих и дебелих стабала дрвећа, између којих се вијугају 
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сеновите стазе као дубоки кањони. Тамо је и усред сунчаног дана 

полумрачно.  

 

Он би се повремено окренуо према шуми зверајући око себе 

опрезно. Једном сам туда прошао ноћу. Снажна рефлекторска 

светлост је јарко осветљавала простор око целе зграде. 

 

Ушетасмо у тунел стаза и врло дебелих високих столетних стабала,  

у полумрак влажне шуме, где увек влада хладовина и мирише на 

мокру земљу и натрулу маховину. Прођосмо кроз дрвореде, и 

банусмо право на ливаду што води ка језеру. Повремено сунце нам 

забљешта у очи па засузисмо.  

 

Усмерих је ка језеру. Пред нама се указа призор у коме се један пас 

скоро давио у води језера. Бесно је ударао шапама по површини 

језера, покушавајући да исплива на обалу, али није успевао и сво 

време  је пливао у круг вапијући да га неко избави. 

 

''Пореметио му се центар за равнотежу и оријентацију'', рекох. Она 

ћути. 

 

Са столова постављених напољу се нагло дигоше два витка момка 

осредњег раста, али жилава и поснажна. Одмах сам их препознао, 

то су они наши Албанци што сам их сретао у друштву са чудаком 

који претећи трза раменом.  

 

Неће се усудити да се сада наивно офирају пред особом која је са 

мном у друштву? Успорих, они се усмерише брзим корацима право 

ка нама.  Када стигоше пред нас, скоро као никад до сада,  један 

хитро и дрско приђе Мариоли, ухвати је поседнички за зглоб руке, 

као да је из његовог стада, запита је, уствари узвикну на врло 

лошем француском језику: ''Колико је сати?'' Пре него што је она 

погледала на ручни сат, он је зграби за зглоб руке, и стави га 

заједно са сатом пред своје очи. Подржа је неколико секунди, и 

нагло јој отпусти руку.  

 

Мариола мудро ћути и не реагује. 

 

Њих двојица одоше дижући, у моме правцу, вулгарно два прста 

руке увис. Албанци су навикли да некажњено поседују Српкиње на 

Косову, а ово је Белгија. Балкан је континент незнања. Наше 

власти су површне и недорасле. 
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Мариола препознаде да они према мени провокативно пружају 

прсте, и упиљи у мене упитан поглед? Као да хоће да ме запита: О 

чему се ради?. Али то не рече. 

 

У истом трену са стола који је био у сенци, нагло устаде чудак, 

нисам га спазио раније, сада дође ред на њега  да изведе своју тачку, 

крете према нама трзајући раменом много енергичније него 

уобичајено, не обраћајући нимало пажњу на моју пријатљицу. Док 

је пролазио поред нас, гледао је закрвављеним беоњачама у мене, и 

сво време као да је штуцао, изгледа да је нешто добацивао, кркљао 

је. Изгледа да је овога пута био уморан? 

 

Овај његов поступак, као и поступци младих Албанаца, су ме 

изненадили, јер би досада  то чинили само када бих ја био сам, а 

ниједном када сам био са неким у друштву.  

 

Обрадовах се, јер сада по први пут имам поузданог сведока. 

Мариолу! 

 

Мариола их је нетремице загледала изненађена. Она је 

интелигентна и психијатар је, па је схватила је да су ови поступци 

обесних младића и необичног човека који трза раменом, акт 

некакве, њој нејасне, нетрпељивости према мени. По њеном 

намрштеном лицу које је  нагло окренула према мени,  учинило ми 

се, да би она била склона да у томе види најобичнију провокацију.  

 

Лице јој поприми помало забринут израз:''Да ли ти ове људе 

познајеш?  Јеси ли са њима имао раније било какве  неспоразуме? 

Ко су они?''  

 

Никоме досада нисам причао о овом гангу дрских провокатора, а 

одавно то желим. Дуго сам очекивао да се некоме поверим. Овај 

данашњи догађај са њима ми је добро дошао, да то још неко види, 

јер су ми досада увек прилазили и претили ми, само, када сам био 

сам. Данас су били неопрезни, баш када је са мном била Мариола. 

Направили су грешку, поступили су импулсивно, разоткрили су се. 

 

Искористио сам ову прилику да јој све испричам о њима. Све што 

се дешавало од првог сусрета са њима, како су ми добацивали из 

кола када сам излазио из стана господина Видера, како су 

обилазили око мога стана, скоро долазећи на моја врата, како су   
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ми претили, изазивали ме. Рекох јој да су они југословенски 

Албанци.  

 

Она ме због нечега осматра проницљиво и испитивачки, као  

незнанца? Радознао сам, ли ћу у њеном наступу овога пута 

препознати известан припрости шарм шпијунских сапуница, које 

сам запажао код појединих, кажем само појединих, Белгијанаца, 

када се радило о сличним ситуацијама које се тичу поданика 

Источне Европе који бораве у Белгији?  

 

За разлику од њих, њој то нимало није импоновало у том смислу, то 

је за њу било помало тужно и жалосно, да не кажем, наивно. 

''Неко моћан стоји иза њих, вероватно нека политичка емигрантска 

организација са простора Југославија'', рече скоро нерасположено.  

 

''Али како је могуће да они несметано вршљају овде''? - искористих 

ову прилику да јој се пожалим.  

 

Радознао сам да чујем шта ће ми одговорити:'' Пријави их 

полицији'',  даде ми , на први поглед мудар савет.   

 

''То не желим да учиним, барем засада. Не волим да имам било 

какве везе са полицијом, истрагама, компликацијама, да улазим у 

криминалне досијее, јер сам странац из комунистичке земље...'' 

 

Она се дубоко замисли, као да духовно нестаде, онда ме погледа 

значајно:''Побегао си из југословенске средине у ову овде, али ја 

сам очевидац  да је та политика на неки начин и овде присутна. 

Сада те боље разумем, шта си ти све претрпео мој драги.''  

 

Мариола је, колико осећајна, још више прагматична, жели да ме 

разгали. Она ме је упознала, зна да ја превазилазим препреке 

промишљено и упорним самопоуздањем. Насмеши се лукаво:'' Да је 

мало пре са мном био Дамир, он би се са њима потукао'', подвикну 

враголасто, као да ме куша шта ћу рећи.  

 

''Немам обичај да се бијем, проблеме решавам разумом, а не 

силом'', одговорих.  

 

Она се закикота детињасто, као да ме чика:''Једном на улици 

испред Portе de Namur док сам га чекала, спопадоше ме два 
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Североафриканца. Он наиђе изненада, обојицу их је у трену 

испрашио и натерао у бег''.  

 

Престаде да се смеје:'' Ти си у праву, буди врло опрезан, ово није 

шала, како су те само са мржњом посматрали, а онај што трза 

раменом је истински психопата, буди са њим обазрив''.  

 

''Уколико бих прихватио њихов изазов да се потучем са њима, они 

би то лажно представили у полицији, да сам ја први започео тучу.''  

 

Она оћута. Онда додаде:'' Што је сигурно, сигурно је. Правда је 

спора, али достижна!'' 

 

Дође ред на мене да се нашалим:''Др Савић психијатар из Београда 

који је био  упућен у моје тамошње неприлике, ми је рекао да су у 

Распућина на Царском руском двору пуцали шест пута, а тек седми 

метак је био смртоносан. Ти си као Распућин, рекао ми је у шали.''   

 

Она се насмеши: ''Питаћу сестру професора Ристића београдског 

психијатра, она је ту у суседству, да ли познаје др Савића.''  

 

''Још раније сам сазнао да братов и мој пријатељ Мишел, Мића 

Тадић, студент на “СУБ-у”, одлази код професора психијатрије 

Сивадона, у циљу побољшавања своје везе са будућом супругом. 

Ишао сам и ја код професора Сивадона, у вези са несаницом која ми 

се повремено јављала.''   

 

Она се тргну, радознало:'' И шта је рекао професор Сивадон?'' 

''Био сам врло зачуђен када ми је рекао исто што и др Савић  у 

Београду, поредећи Распућина и мене'', рекох насмејан.  

 

''Није могуће да су обојица исто казали?''  

 

''Јесу! Једноставно,  необичне коинциденције!'', слегох раменима. 

 

''Има ту и других ствари, али други пут о томе'', хоће она да заврши 

овакве теме разговора. 

 

Седосмо на клупу у хладу испод огромног дебелог дрвета. Реших да 

јој испричам о трагедији српских жена на Косову које вековима 

трпе терор разуларених Албанаца:'' Они су навикли да се 
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насилнички понашају према незаштићеним Српкињама на Косову, 

па желе да то манифестују и према мени овде  у Белгији''.  

 

Њој није јасно, како то југословенске власти  њима дозвољавају. 

„То је врло сложен вековни досије“, нисам хтео да се упуштам у 

компликована објашњења.  

 

Стави на свој длан  доњи део моје шаке, и прошапта као да сам јој 

дете:'' Буди мудар, имам поверење у тебе!''  

 

Осетих врућ длан, као њен пољубац. 

 

Она ми је у неколико наврата наговештавала да ће напустити 

Брисел и отићи за Парагвај, где живи њен стриц, имућан Италијан. 

Позивала је и мене:'' Он има агенцију за пропаганду, ту би могао да 

се искажеш''.  

 

Овакве њене понуде нисам ни узимао у разматрање, нити сам их ни 

речју коментарисао. Парагвај је врло  далеко, сасвим други свет, а 

ја још нисам стекао довољно поверење у њу.  

 

Ко је она? Можда то она само каже тек реда ради? Да ли је наша 

веза само страст, или нешто више?  

 

Спазих једну клупу дубоко увучену у шуму, која излази на саму 

травнату обалу језера. Осетих се као да сам у Београду, на 

Калемегдану и да тражимо нестрпљиво очима слободну клупу. 

Ухватих је око појаса. На то се она у ходу уз мене нестрпљиво и из 

места снажно припи. Увуче се у мене.  

 

Седосмо на ту усамљену клупу на обали језера. Декор се у трену 

измени, све ми у мраку прохујалих година тако заличи на далеку 

Аду Циганлију, када се баш овако у врућем летњем дану нађох  

насамо са Даном.  

 

Сада је преда мном била исто тако дражесна Мариола. Само је она 

према светлој Дани, била црна као ноћ. А около нас је била топла и 

тамна летња ноћ. Испред нас би се на повременој месечини благо 

заталасала површина малог језера. Ноћ постаде свежија. 

 

Било је 20 часова н 30 минута. Време је летело, минути, часови. 

Мариола  као и наше девојке, ужива у љубави у природи. Нађосмо 
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се наслоњени уз дебело влажно стабло столетног храста. Упитах 

је:''Колико је сати?'' Рече, ''Сада је тачно 4 часа ујутру'', и унесе ми 

се заљубљено у лице. 

 

Кренусмо ка њеном стану у суседству. Следило је још једно  чуђење, 

које постаде врло пријатно запрепашћење. Док смо полако ходали, 

рекла је неколико пута узастопно:'' Ти си најбољи од свих!'' 

 

Управо је то имала обичај да узвикује Дана. (Том 2.)  Она примети 

ову моју наглу промену. Обеси ми се око врата:'' Шта је било?'' 

 

''Ништа, ништа'', нисам хтео да јој причам да ми је те исте речи, и 

са сличном интонацијом, говорила и Дана.   

 

Замало да упитам Мариолу, као што сам имао обичај да у таквим 

моментима запиткујем Дану:'' А ко су ти други од којих сам ја 

бољи?'' 

 

''Ти волиш живот, у теби је врло снажан инстинкт живота, ја се зато 

са тобом дружим, али ја сам обавезна да ти саопштим да 

манифестације инстинкта живота и смрти умеју бити врло сложене, 

испреплетане, и наизглед контрадикторне. '' 

 

Ушетасмо занети у улице великог града Брисела који се будио у 

зору певајући рану химну у славу рада вредних стваралаца 

Белгијанаца. Чуло се повремено паљење аутомобила оних који су 

морали рано на посао. Из даљине се зачу звоњава првог јутарњег 

трамваја, забрунда из далека аутобус. Из зграда излазе ранораниоци 

који журе на своја радна места. Пројури такси. Однекле зачух из 

даљине карактеристичан звук Хитне помоћи. 

 

Брисел се будио! То је тако диван осећај! Као рађање новог живота! 

 

Она наставља свој исказ:''Мислим да се оба инстинкта мешају, оба 

су присутна на неки начин, барем суптилан,  код сваке особе, како 

где, негде је један инстинкт доминантан, а негде други. Код тебе је 

врло изражен инстинкт живота, али немој мислити да код тебе не 

назирем и мрачније кутке твоје растрзане личности''.  

 

Погледах је љубопитљиво.  
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''Твој патриотизам ме занима. То није национализам, нити 

милитантна ангажованост, али ти имаш исувише изражен осећај за 

правду и правичност. Разумем зашто је тако, јер сте, ти на себи, и 

твоја породица, свашта претрпели, нормално је да си постао помало 

опседнут тим стварима. Али буди опрезан, немој да западнеш у 

крајност, да се поставиш у улогу ЗАШТИТНИКА,  знај да те могу 

неке снаге у свету узети као симбол БОРЦА, претворити те у 

предмет, релеј за слање порука: шта се сме и шта се не сме чинити, 

а онда би могао имати огромних  неприлика.'' 

 

Када чух ове њене речи, одмах се  сетих сиротог Португалца 

Мартена и објашњења о њему која ми је саопштио мој амерички 

пријатељ:''Хоћеш да кажеш да од мене могу направити жртвеног 

јарца-bouc emmissaire'',  објасних  јој за Мартена.  

 

''Управо тако нешто, буди врло опрезан, светска политика је сурова 

у њој владају само интереси, могу те постварити, одузети ти твоју 

личност, време, претворити те у своју играчку, како ти кажеш 

жртвеног јарца „bouc emmissaire’’.“ 

 

''Ја сам о таквој могућности повремено размишљао питајући се 

какве се то мрачне силе  мотају око мене. Али ја нисам никакав 

фантаста, Месија, Исус Христос разапет на крсту, нисам мазохиста, 

мене у животу привлаче опипљиве и конструктивне ствари, 

професија, приходи, стан, породица, деца, никад ништа нажао не 

чиним другом, васпитаван сам  у духу Десет Божијих заповести.'' 

 

''То се види и по твоме односу према провокацијама младих 

Албанаца, о томе како превазилазиш животне тешкоће, али да се 

вратимо на оно што сам ти казала: неразумно супротстављање 

свемоћним силама и државама је ирационална алтернатива, ту не 

можеш ништа постићи ма колико да си у праву. А ако нешто што 

чиниш, а знаш да је неостварљиво, да од тога само можеш имати 

великих неприлика, то је већ превага Танатоса, инстинкта смрти.'' 

 

''Тако и приликом судара, проговори подсвест, они који су склони 

самоубисгву, или смрти, притисну гас, а они који воле живот, 

притисну кочницу'', рекох. 

  

'' Да, управо тако нешто'', климну она главом. 
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Сконцентрисах се да саберем своје мисли и размишљања на ту 

тему:''А где је ту право на самоодбрану, на слободу мисли и 

изражавања, то су начела која су вековима владала Европом, и 

довела до њеног данашњег тријумфа и благостања? Ја нисам 

милитантни активиста, нити острашћено желим да се 

супротстављам,  ја себи нисам ставио у мисију да исправљам свет, и 

да будем спаситељ моје земље, ја се само браним. Код мене је на 

делу нстинкт живота. Да ми нису правили неприлике никад не бих 

почео да их критикујем, мене су одувек у животу привлачиле друге 

ствари'', износим свој промишљен став јер ми је врло важно да ме 

она схвати исправно. 

 

''Немој схватати светску политику као нешто морално, ту 

искључиво владају интереси, они немају самилости, ко им смета 

они га сурово уклоне. Твоје поступање је мудро и на свом месту,  то 

је твоја права природа; али ако они процене да од тебе могу имати 

користи за њихове игре, да те употребљавају као жртвеног јарца, 

они ће то  учинити, немој им се експонирати неопрезно'', каже она 

као да жели да ме освести. 

 

''Значи, постварују ме, да помоћу мене као помоћу сиротог 

Португалца Мартена обрађују јавно мњење, да шаљу њихове 

поруке, да заплашују неког, да мојим примером приказују другима 

шта треба чинити, а шта не чинити. Ја одавно назирем ту игру, и 

стално се питам како изаћи из тог мрачног змијског кола'', 

поверавам јој се. 

 

''Не можеш ништа учинити против онога што силници зацртају.  

Ако инсистираш можеш само погоршати твоју личну ситуацију, 

погоршати је можеш ако идеш у екстреме, а можеш побољшати 

одмереношћу'', она додаде. ''Ту је потребна велика мудрост и 

одмереност, они су врло захтевни, а ти  и не сањаш шта они желе и 

смерају'', она је упорна. 

 

''А шта ако угрозе моју егзистенцију, моје здравље, мој живот, 

морам да се браним'', рекох већ све више забринут. 

 

''Европска цивилизација дозвољава невољницима да се изразе и  да 

се бране, али на примерен начин, дипломатски'', она стави своју 

руку на моју. 
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''Наш народ каже КОГА ЈЕ МИТИТИ НИЈЕ ГА ЉУТИТИ'', 

насмејах се да отворим неке ведрије видике.  

 

Она се исто насмеја:''Разумео си!'' 

 

Ипак желим до краја да разјасним неке своје личне ставове: 

''Егоизам и егоцентричност нису иста ствар. Велике моћне државе 

које владају светом подешавају планету према својој жељи, према 

своме егоизму, њихови активисти широм планете радећи за своје 

државе и народе, понекад делају против интереса других држава и 

народа,  то никако није морално, али је тако, то је природни говор 

силе и моћи. Оно што сила каже је закон, кога се други морају 

придржавати јер, како ти кажеш, може бити још горе. Дакле, ићи 

„главом кроз зид“ би било равно намерном самоубиству, то би био 

инстинкт смрт, танатос. Са тиме се слажем.'' 

 

'''Мило ми је да си схватио моју идеју'', она додаде кратко. 

 

''Али шта са оним појединцима који раде против свога народа  

против своје државе, свесно, или што је много чешће несвесно. 

Типичан пример су појединци-јужни Словени. Ја се сећам Другог 

светског рата, лешева које је носила река Дрина, побијених читавих 

породица, сурових масакара, па затим  страдања мојих сродника  од 

комуниста. Томе су доприносили и људи са наших простора, који су 

остављали иза себе крв и лешеве. Они су дакле радили против 

својих народа, сејали смрт, зарад својих личних егоистичних 

интереса, да напуне своје џепове, или из незнања. Ја у томе не 

видим никакву рационалну биофилију, ту нема егоизма, то су  смрт 

и некрофилија'', рекох.  

 

'' Сложена тема'', она је уморна од ове теоријске вербалистике, '' да 

оставимо то за други пут''. 

 

Али ја желим да завршим своју мисао:'' Такве особе су мрак и смрт. 

Они вековима уништавају балканске народе. Како их се 

отарасити?'' 

 

''Очигледно да моћније државе на неки начин владају слабијим, 

тако је од како постоји људска цивилизација. Сложили смо се да то 

није неморално, да то не спада у моралне категорије, јер како смо се 

усагласили: сила је закон и морал. Али историја показује да су се 

хиљадама година људске цивилизације закотила, у подсвести 
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понеких светских моћника, нечувена разарања, мржња. Зар томе 

нису  докази Први и Други  светски рат, где су настрадале стотине  

милиона људи, као и појаве фашизма  и комунизма. Чему то води? 

Плашим се да ће будућност човечанства ипак показати да је 

глобално нарастао изузетно снажан набој мржње, страсти за 

разарање животности, да ће све више доминирати инстинкт смрти. 

Чини ми се да наша планета срља у самоубилачко труљење. 

Поготову на Балкану!'', развијам своју мисао. 

 

''То је врло озбиљна тема која се тиче ривалитета великих блокова 

држава. Када су у питању  велики народи, да не кажем континенти, 

милиони постају бројке. Шта је ту појединац? Најбоље је да се 

шћућури и нађе неку пасарелу да се у њој укрије'', заврши она наш 

разговор. 

 

''Када у Кремљу отресу пепео цигарете, у далеким совјетским 

републикама настане земљотрес. Стани још мало, а шта мислиш о 

примени силе, да се браним силом, насиљем да одговорим на 

насиље'', питам је. 

 

''Колико видим ти си дао мудар и виталан одговор, не одговарати 

на насиље насиљем, мржња се не гаси мржњом'', кратко ће она. 

 

„А ако ме млади  Албанци нападну и ја будем принуђен да се 

браним, ако ми буду угрожени живот или здравље, шта да чиним, ја 

ћу бити принуђен да се браним?'' 

 

''Тада се мораш бранити  да би спасао живот, али је и то ствар 

процене, да ли си ти у стању да се обрачунаш са њима тројицом, 

можда имају оружје, а ти немаш?'' 

 

''Млад сам,  здрав, познајем борилачке спортове, а на крају могу 

позвати у помоћ Југословене из Брисела који би дошли да ме 

заштите'', рекох ово, као да се шалим,  јер знам да ми тако нешто 

никад не би пало ни на крај памети. 

 

''То би искомпликовало ствари, и сам кажеш да не желиш да се 

умеша полиција, да не желиш да улазиш у било какве криминалне 

досијее, да се дружиш са политичком емиграцијом, а то би 

неминовно водило томе. Постоји и други излаз: право на физичку 

принуду, на одбрану је индиковано пре свега државама, или групи 

која има власт. Уколико приступиш једној сили, или групи држава, 
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онда ће те они заштитити од оних  који те угрожавају'', посматрала 

ме је очекујући мој одговор, гледајући ме одсутно као да преко мене 

разговара са неким другим невидљивим саговорником.  

 

Ћутао сам и размишљао, она покреће врло деликатна питања. Да 

завршим ову занимљиву дискусију, на крају зажелех да јој 

појасним мотиве моје побуне:'' Моје незадовољство је последица 

насиља надамном и  мојима, да тога није било, никад не бих 

размишљао о политици''. 

 

'' Схватам те'', рече она, ''да ли си чуо за сциентологе?'', упита ме. 

 

Одлазећи у свој оближњи стан, када сам се растао од Мариоле, само 

размишљам о њој. Не, она није површна млада  жена коју носе 

спонтана осећања, она врло добро зна шта ради. Она се намерно 

препушта спонтаности, али нимало не губи здрав разум. За њу су 

страст и љубавни занос инспирација за свакодневне прагматичне 

животне пројекте.  

 

Она је тако мудра. И ја имам сличан приступ.  

 

То сам запазио код Италијана. Много причају, гестикулирају, као 

да не владају собом, носе их емоције? Могло би се помислити да су 

они у поређењу са смиреним и рационалним Белгијанцима   

површни весељаци Медитеранци? А увидео сам да уопште није 

тако, такав је њихов менталитет, они то чак понекад чине намерно, 

извлаче из себе, помоћу свесно и намерно подстакнутих личних 

емоција, нове идеје, виталност, радост живота. Празне стресове и 

живе весело свој живот. 

 

Ко је у праву? Рационални смирени самоконтролисани западњаци, 

који потискују у себе животне догађаје, који могу бити и 

непријатни. Или распеване галамџије Италијани, који кроз 

вербалне острашћене садржаје, остају радосни и ослобађају се  оних 

мора што би могле да тињају  у подсвести? 

 

Мариола се свесно подаје субмисивној улози жене,  пре свега када се 

ради о љубавним нежностима, врло је спонтана  и оставља мени 

иницијативу. Али то је за њу суптилна игра, извор задовољства. Не, 

она није никако и нимало од оних жена које поведу осећања и 

препусти се хировима мушкарца. Напротив, она жели да води. Или 
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у најмању руку да дозволи партнерство  на равноправној основи, 

али само ако оцени да су аргументи друге стране рационални.  

 

Тако се ноћас, и не само ноћас, понашала као нека незрела особа, 

шалила се, поигравала? Она је таква у љубави. А у животу је врло 

зрела и промишљена особа која влада потпуно собом, и доноси 

одмерене и мудре одлуке.  

 

Недавно, ја се заборавих и зграбих је помало грубо, и снажно је 

привукох себи нагло као играчку, као неко ниже биће, хоћу да 

видим како ће реаговати, она муњевито, прихвати игру потпуно 

инфериорне особе, даде се мени на потпуно испољавање мојих 

мушких хирова.  

 

Да ли је она помало мазохиста? Не, то суптилно уживљавање у 

подређену улогу женке, је за њу потрага за што већим 

задовољством.  

 

А никако стварна инфериоризација. И она је сасвим свесна да је то 

и са моје стране игра страсти. Залажем се за поштовање жене, али у 

љубави понекад инфериорна улога жене, не значи понижавање 

жене. Напротив! 

 

   

 14. јули 1966. године. Отресити Црногорац и његов патрон 

ресторатер Италијан. 

 

Овога Црногорца сам упознао у италијанском ресторану „Sole d' 

Italia“.   

 

Наиме, једном приликом у кафеу „Rois d'Espagne“ na Grande Place , 

док је уобичајена белгијска киша добовала по плочницима и звучно 

испирала  прозоре кафеа, уђох брзо унутра уклањајући се од влаге. 

Седнем близу отвореног огњишта да се мало загрејем. За суседним 

столом спазих лепог Бориса. Разбашкарио се, раширио ноге, сваку 

женско биће које уђе би загледао нападно радознало, као да је на 

сплитској риви. Зачудо нико се не зачуди, сви ћуте, неке девојке се 

само обесно закикоћу.  

 

Поред румене мушкарчине је седео омањи црномањаст момак, 

лукавог и самоувереног израза лица. Познајем га из виђења, он је 

Италијан из Напуља. Када сам поздравио Бориса, он ме погледа 
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учини ми се помало индиферентно. Овај Италијан пригрлио Бориса 

као да је Борис Италијан, а не Југословен, и као да смо Борис и ја 

странци, из две различите државе.  

 

Да се мало нашалим рекох у њиховом правцу: ''Борис, руски 

космонаут!'' Они обојица ћуте. Позваше ме на крају за њихов сто.  

 

Италијан се представи: власник четири ресторана ланца „Sole 

d'Italia“. 

 

Седим у ресторану „Sole d'Italia“, тамо негде између  Port Luise i 

Porte de Namur. Препознајем, за шанком, младића Италијана, кога 

сам нешто раније упознао док је седео са Борисом у кафеу „Rois 

d'Espagne“. Устадох и приђох му, а он се насмеја гласно и 

загалами:„Mama mia, mama mia!“ и ухвати се театрално за главу.  

 

Утом  уђе у ресторан висок наочит мушкарац, скоро  младић, витак 

али снажан, тамно смеђ и зелених очију. Одмах сам препознао да је 

то наш човек. Упути се право ка Италијану. Срдачно се 

поздравише, седоше и нешто врло важно почеше да разговарају. 

 

Италијан ме позва и рече ми:'' Ово је твој земљак Милан, он је 

Црногорац''. Седох са њима. Рекох Италијану да Милана знам од 

раније, сетио сам се, виђао сам га у кафе „Rois d'Espagne“ на Grande 

Place у друштву Бориса и Мате Јаковца. Причали смо о нашим 

плановима и проблемима. Црногорци су за мене одувек наши.  

 

Утолико ме је више непријатно збуњивала  Миланова хладноћа 

коју сам још раније осетио, као да нисмо земљаци, поготову јер су 

Црногорци за мене одувек били драги другови. Уместо земљачке 

топлине Милан је био некако тајанствено хладан и резервисан.  

 

Колико разазнајем Милан и тајанствени Наполитанац  заједнички 

раде на отварању новог југословенског ресторана. Све су одлично 

смислили, очекују много гостију и одличну зараду. Италијан ми се 

приближи и важно ми рече:''Милан и ја правимо нешто значајно, 

то ће бити велики пословни подухват''.  

 

Онда се одмаче посматрајући ме испитивачки са мале дистанце, па 

ми се опет приближи: ''Милан је врло прагматичан. Црногорци и 

Србијанци нису исто, Црногорци су хероји, сложни и енергични''.  
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Запазио сам за ово време у Белгији занимљиву ствар, да Белгијанци  

другачије виде Црногорце од Србијанаца, да је њихова представа о 

Црногорцима много лепша од представе о Србијанцима.  

 

О чему се ради, зашто, питао сам се? Да има разлике између 

Србијанаца и Црногораца, има их, али да су ови, или они, бољи или 

гори, то се никако не слажем.  Црногорцима  из северне Црне Горе, 

Васојевићи, и онима око Никшића, из црногорског Санџака, ближи 

су по духу Србијанци из западне Србије, него ли што су им 

Црногорци од Подгорице и Цетиња. 

  

За мене су Србијанци и Црногорци један исти народ. Црногорци су 

српски спартанци, цвет Српства - то се види и када се читају дела 

Његоша. 

 

Милан ме сво време због нечега искоса посматра, са неповерењем. 

Никако не могу да докучим о чему се ради? Запазих то,  и да бих то 

неповерење отклонио, знајући да су Црногорци врло поносити,  

рекох Италијану:''Милан је Црногорац, а Црногорци су 

најеминентнији представници нашег рода, српски спартанци''.  

 

Очекивао сам да ћу Милана разгалити, уместо тога видех да се 

намрштио:'' Црногорци су Црногорци!''   

 

Ово први пут чух:'' Црногорци нису Србијанци, они су Црногорци, 

имали су своју државу, сада имају своју републику Црну Гору, они 

су држављани Црне Горе, али су исти народ као  они православци у 

Србији, Босни и Хрватској''.  

 

Милан поче да се мршти. Италијан то запази, па се умеша: 

''Италијани и Црногорци су вековима били добри суседи, сличног 

духа, наша краљица је била Црногорка''.  

 

Милан се мало смири, али је и даље био намрштен, рече ми 

помирљиво на српском:'' Вежи коња где ти газда каже, бизнис нема 

ни народност,  ни веру, ни језик, егоизам је најважнији, морал је за 

попове''. 

 

Са Миланом се нисам никако слагао, али нисам хтео да наставим 

дискусију на ту тему. Пожелевши им успех у заједничком 

пословном подухвату,  удаљих се уз весео поздрав: „Довиђења!“  
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-Јули 1966. године. Планета у поседу мрачних сила. 

 

Моја мајка је имала обичај да каже: ''После убиства Кенедија се све 

изменило''. Ових њених речи сам се често сећао, када год бих 

сазнавао за необичне догађаје широм планете. Раније није било 

овако. Као да је после убиства председника САД, Џона Кенедија 

новембра 1963. године, много шта кренуло другачије, него ли 

раније?  

 

Друга половина 1950-их и почетак 1960-их су за мене биле године 

мојих узлета, победе над деценијским назадовањима, то су за мене 

биле ''певајуће године'',  како их називају широм света. Завршио 

сам гимназију, студије, одслужио војску, доказивао се на 

професионалном плану, будућност ми је изгледала светла, био сам 

пун наде.  

 

Слушао сам да ће наша планета постати „цветна башта“, да ће доћи 

до културног препорода, до ослобађања човека и јачања 

хуманистичких нарастајућих трендова, до ослобађања жена, 

тријумфа феминизма, победе над расизмом.  

 

Југословенски медији су свакодневно славили победу прогреса над 

јармом колонијализма, говорили су да ће завладати вечити мир и 

више личних слобода. 

  

Али ја то из године у годину нигде око себе не видим баш у тако 

значајној мери. Напротив, запажам пре свега Хладни рат који је све 

острашћенији, САД и СССР се боре на земљи и у ваздуху, у космосу, 

науци, спорту, шаху, води се борба до исцрпљивања. Вијетнамски 

рат постаје све крволочнији, САД користе своје преимућство у 

техници и моћи, у ваздуху и на мору. 

 

''Вијетнамци неће примирје, Америка мора да штити своје и 

интересе својих савезника'', чујем од америчких студената. Та реч 

се управо употребљава повремено у белгијским медијима. САД нуде 

Вијетнамцима преговоре, они одбијају упркос нанетих тешких 

удара, подржавани од Кине, а изгледа и од СССР-а. У Африци, у 

Латинској Америци и Азији мало-мало, па буде пуч, званично се 

бивше колоније ослобађају од јарма колонијалнх господара, али 

колико ја чујем од појединих афричких студената, изгледа да то 

није баш сасвим тако у стварном животу?  
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Неколико дана пред мој одлазак на служење војног рока у ЈНА 

новембра 1963. је извршен атентат на Џона Кенедија, а у мом 

животу такође је игром случајности, након тога много шта кренуло 

нагоре. (Том 2.) Запазио сам да је тако било и у земљи. А сада видим 

да цела планета ври. 

 

Ја нисам левичар, ја само тако запажам шта се дешава у свету. 

Кина је у превирању, тамо је почела Културна револуција, мало-

мало, па чујем на радију речи: Мала Црвена књижица Мао Це 

Тунга, Црвене бригаде; тамо се дешава нешто необично, њено 

становништво убрзано бројчано расте, Кина је зе мене велика 

непознаница. У Латинској Америци одјекују повици „Yankee go 

home“, Fidel Kastro добија  све више присталица, он се кочопери ту 

под носом САД.  

 

У Белгији се све више говори о нарастајућим тензијама између 

Израела и његових арапских суседа, неки спомињу реч РАТ!  

 

Када узмем новине у руке, или одврнем дугме на радију, стално 

стрепим да чујем да се опет није срушио неки авион, сударају се 

возови, дешавају се свакојаки удеси и несреће.  

 

А ни у Белгији не цветају руже! Иако су у Белгији изражене класне 

разлике и осећања класне припадности, ипак обичан Белгијанац 

има што му треба, и сматра да је о класним разликама  непристојно 

разговарати. Неспоразуми између Валонаца и Фламанаца се 

понекад јавно помену у вези догађања  у парламенту на релацијама 

расправа франкофонских и фламанских политичких партија.  

 

Ипак, овдашњи људи су задовољни и сретни, свугде одјекују песме 

Битлса, француских шансонијера, Тома Џонса, Елвиса Прислија, 

ипак за овај овдашњи свет су ово ''певајуће године''. 

 

 

20. јули 1966. године. Данас је мој рођендан, напунио сам 30 

година. 
 

Време пролази брзо, чини ми се муњевито. Шта сам учинио од како 

сам у Белгији? Да ли ствари иду како желим?  

 

Појединац може много учинити и  у најсложенијој ситуацији, али је 

понекад  блокиран отежавајућим објективним околностима.  
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Овде сам странац, у граду који је центар света, нашао сам се у мени 

непознатом окружењу, доживљавам необичне догађаје које не 

разумем довољно, али који стварају стрес и перманентну бригу.  

 

Али шта ја могу друго очекивати од Белгије, ја сам странац, сваки 

десети становник Белгије је странац, свако гледа себе и своје.  

 

Запажам у последње време на “СУБ-у” учестале непријатељске 

погледе које измењују у пролазу  јеврејски и арапски студенти. 

Мало, мало па оближње улице освану ујутру облепљене постерима 

и плакатама: Izrael vivra. (Израел ће живети, превод аутора). 

Новински ступци и ТВ емисије брује, јачају тензије између Израела 

и суседних арапских земаља, баш прочитах да су се арапски и 

израелски ловци сукобили изнад реке Јордан.  

 

Чујем од власника мога стана, смиреног и рационалног 

Белгијанца:''Све мирише на рат између Израела и Арапа''. Ако то 

каже он смирен и мудар човек, онда ту ипак има  истине? Имам 

изузетно поверење у мудрост и прагматичност Белгијанаца. 

 

Недавно су били протести испред “СУБ-а”, интервенисала је 

полиција, сазнао сам да је чак и угледни професор “СУБ-а” добио 

пендреком преко леђа. Нема пардона са белгијском полицијом.  

 

Професор “СУБ-а” Симоне, је не само еминентни научник, он је и 

угледни члан Јеврејске заједнице у Белгији, о њему се често говори 

у јавности, на ТВ, радију и у штампи. Он је председник Фудбалског 

клуба „Андерлехт“ из фламанског дела Брисела.  

 

 

26. јули 1966. године. Јан, војвођански Словак, Јеховин 

сведок. 

 

Јана сам упознао у кафеу у универзитетском кварту. Пришао ми је 

учтиво, скоро понизно, али достојанствено, држећи у рукама верску 

литературу. Јан је  повисок, светлосмеђ, кошутњав, али мршав као 

фреска. Обрати ми се речима:'' Бог и Луцифер, увек два гласа, један 

који жели добро, и други који одмах спопада, вређа, прети.''.  

 

Он има страни нагласак, иако је врло префињен и образован. 

Трудим се да препознам по акценту одакле је? 
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Словени имају неку дискретну симпатију једни према другима. 

Словенофилија је најизраженија код Источиих Словена, и 

православаца са Балкана, с' тиме што је нешто блажа код Бугара. 

Чеси и Словенци се најмање развеселе када сусретну некога из 

словенске земље, иако осете симпатију, они због нечега то укривају, 

као да чине преступ-ово су моја открића о Словенима, нарочито од 

како сам у Бриселу. 

 

 

28. јули 1966. године. Мариола опет најављује да одлази кроз 

годину дана за Парагвај. 
 

Мариола опет наговештава да ће напустити Белгију, одлази за 

Парагвај, где има врло блиске имућне сроднике Италијане.  

 

''Донеси ми твоје слике, да их видим''. '' Немам ниједну слику овде, 

све су остале у Београду'', рекох кратко, па наставих:''Иначе 

подоста мојих слика сам исцепао чим сам се вратио из моје прве, 

тронедељне посете Белгији априла 1962. године''.  

 

''А зашто?''  

 

''После три недеље боравка у Белгији сам схватио неке ствари 

којих раније нисам био свестан, сазрео сам, било ме је стид да сам 

на тим сликама у тим чудним позама, које не доликују озбиљном 

младићу''.   

 

''А које су то биле позе?''  

 

''Тада сам носио дугу косу, то је била мода, изгледао сам као хипик, 

сликао сам се у мајици без рукава истичући мишиће''.  

 

'' Па ваљда је то било уобичајено тада у Београду?'' 

 

''Не'', рекох јој, ''дружио сам се са таквим младићима, па сам 

попримио од њих. У мојој породици се нико није тако понашао сем 

мене''. 

 

Рекао сам јој како је за мене био несносан стрес, због врло дугог 

студирања, а онда се наједном у мени пробудила жеља да учим, и 
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уствари сам факултет који траје четири године, завршио за мање од 

две године интензивног учења. ( Том 2.) 

 

''Хоћеш да кажеш да је на твој лош успех у учењу утицало 

друштво?''  

 

''Да, управо то! Мени је разредни старешина у Нишкој гимназији 

1950. године рекао да не могу бити више најбољи ђак, јер је мој отац 

политички сумњив''.  

 

''Зато си постао лош ђак, касније н студент, деморалисан си  

студирао осам година, уместо четири?'', пита ме она скоро 

неповерљиво.  

 

''Да, то ме је јако обесхрабрило, то сам схватио као нечију 

свемогућу наредбу, којој се не смем никако одупирати. Али таквих 

сумњичења је било и пре тога, а још више касније када се моја 

породица доселила у Београд. Узгред, илустрације ради, више 

сродника моје мајке је масакрирано у Другом светском рату од 

усташа''. 

 

''То би Ерик Ериксон назвао развојем кризе идентитета, њега су у 

школи понижавали, у основној школи су га исмевали због 

нордијског изгледа, а у гимназији због јеврејског порекла. Његови 

биографи сматрају да је управо то разлог његове заинтересованости 

за кризу идентитета.''  

 

Она прекрсти скоро провокативно, руке на грудима, тачно испред 

мога носа:'' Он је више писао и говорио о друштвеном и културном 

утицају на човека, а мање о биолошком утицају, то се уклапа у 

твоју причу, где ти ту себе видиш, због политике, онемогућеног 

дечака, касније младог човека?.''  

 

''То су чињенице'', понових јој шта ми се дешавало у ЈНА, како је 

из Београда дошла КАРАКТЕРИСТИКА, због чега сам годину дана 

био невин кажњаван ноћном стражом и шиканирањима од стране 

српских официра, који су на мене нахушкавали неуке војнике 

Албанце са Косова''.  

 

''За Србе вечито Косово, као за Јевреје Армагедон'', изненадих се 

овим њеним речима. Па она ипак познаје односе Србије и Косова? 
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''Имамо несретну бурну историју. Монтескије је био у праву када је 

рекао: Срећни су они народи који имају досадну историју.'' 

 

Она брзо одговори:'' Мало је народа који су имали сретну историју, 

погледај само Француску и Немачку, само у једној битки у Првом 

светском рату је било два милиона погинулих''. 

 

''Да, али они су извукли поуку, сада су Немачка и Француска 

савезници, а код нас на Балкану и даље после векова мржње и 

крвопролића, опет само ври, комунизам је поново завадио народе 

Југославије исте крви''. 

 

Ја сам понешто знао о Ериксону и мене је одавно јако занимао 

његов рад.  

 

Она ме је прозрела:''Ерик Ериксон је разрадио Фројдове теорије 

стадијума развоја. Према Ериксону, развој човека се одвија по 

епигенетском принципу. Према том принципу, личност се развија 

кроз осам стадијума. Напредовање развоја кроз стадијуме зависи од 

успеха у претходним стадијумима. Сваки стадијум садржи одређене 

развојне задатке које треба испунити пре његовог окончања. 

Прелаз из једног у други стадијум праћен је психосоцијалним 

кризама, које се састоје из два дела. На пример, инфантилну 

психосоцијалну кризу чини "поверење-неповерење". Ериксон каже 

да мора да се успостави равнотежа између два дела (у наведеном 

случају између поверења и неповерења). Уколико успешно прођемо 

одређени стадијум, ми са собом носимо психосоцијалну врлину или 

снагу, која нам помаже у проласку кроз следеће стадијуме. Са друге 

стране, уколико неуспешно прођемо кроз одређени стадијум, 

можемо развити маладаптације и малигнитете који могу угрозити 

будући развој. Малигнитет је најнеповољнији јер укључује 

превише негативног и премало позитивног. '' (нпр. превише 

неповерења, напомена аутора)  

 

Зар је могуће да се то зна. То се тако хармонично уклапа и 

објашњава фазе мога душевног развоја. Ја тако одавно мислим и о 

томе размишљам, а никада нисам проучавао Ериксона:'' У животу 

детета, младе особе, постоје увек и у најидеалнијим условима 

препреке  које могу довести до блажих психосоцијалних криза, 

постоје више или мање осетљиве особе, промена школске средине 

може на неког ђака деловати врло лоше, а на другог не, или 

промена другарице, да не говорим о смрти родитеља или блиског  

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
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сродника, или о љубавном промашају. Како ће то млада идивидуа 

превазићи зависи, по мени, нарочито , од генетске подлоге коју је 

јединка стекла од родитеља, разуме се не могу се никако 

пренебрегнути ни утицаји окружења, они чак могу бити пресудни 

ако су дуго и интензивно присутни и изражени''. 

 

Она климну главом у знак одобравања на ова моја размишљања, и 

наслони се на кауч, откривши ноге до изнад колена. Од почетка сам 

прозрео ту њену игру, да она није интелектуални ентузијаста која 

воли испразне приче, него да овакве подуже интелектуалне 

разговоре са мном, види управо као љубавну предигру нежностима 

које треба да дођу. Нешто као аперитив пре ручка.  

 

Зар је могуће да је за њу љубав тако материјлистичка? Где је ту 

дух? 

 

Ја пак видим у њој саговорницу која ме схвата и подржава, и ја сам 

нестрпљив као и она, да се ови разговори заврше, види она то по 

сјају у мојим очима док је посматрам у таквој провокативној 

пози:''Али у мом случају ти негативни утицаји окружења нису били 

алеаторни, случајни, или краткотрајни, не, код мене су се ређали 

програмирани дугогодишњи насртаји моћног политичког 

окружења на младу личност, али која је превремено сазрела, 

очврсла, била кохерентна, зато јер сам из врло здраве породице у 

којој је владала љубав. Али су удари постојали све лукавији и 

подмуклији, са циљем да моју младу, дечачку личност 

расклиматају''.  

 

Она ме гледа испитивачки. Хоћу да довршим мисао до краја: 

''Рођен сам и одрастао у врло здравој породици, још као дечак имао 

сам јаку и изграђену личност за своје године. Мени се чини 

Мариола да сам ја због нечега био предодређен све до 1948., када је 

Тито дошао  сукоб са Стаљином, за брилијантну каријеру, да будем 

млади успешни кадар, тада је нешто пукло, променило се нагло у 

Југославији, нарочито од 1950-их година''. 

 

Онда врати хаљину до испод колена, па од  заводљиве шипарице, 

постаде мудра католичка часна сестра, свезналица:''Ах, то са 

Русима је врло занимљиво?'',  просто ме је ислеђивала. 

 

''У мени постоји одувек двојство када се ради о Русима и 

Бољшевицима. Ми Југословени смо васпитани да волимо Русе и 
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Словене. Наша химна се зове „Хеј Словени“. А бољшевици су 

сурови стаљинисти који невине шаљу у Сибир и логоре''. 

 

''Заиста?'', она је радознала. 

 

''Мени је разредни старешина у гимназији у Нишу, пребацио 1950. 

године да жалим за совјетским филмовима који се више не 

приказују, и да ми се више свиђају од америчког филма „Тарзан“, 

те да због тога више не могу бити најбољи ђак у разреду'' ( Том 1.). 

 

На ове речи она ме је ћутке погледала широко разрогаечених  очију. 

 

''Ту није било политике, или словенског национализма, једноставно 

сам био навикао на совјетске филмове''. 

 

''Па да, усвајање ставова и представа у зависности од спољних 

стимулација и утицаја, ти си био дете, ту нема никакве твоје 

кривице. А какви су сада твоји ставови према  Русима?'' 

 

'' Као што рекох, имам симпатије за Русе као народ, али зазирем од 

бољшевика. Иначе нисам националиста, поготову не шовиниста, 

ценим некога по томе какав је као човек, а не којој националности 

припада''. 

 

'' У реду'', климну главом у знак одобравања. 

 

''Моји судари са тим шоковима су били болни, ја сам врло осетљив, 

запажао сам понекад још тада маладаптације , за мене је то ма 

колико болно, ипак пре  свега било врло стимулативно да те 

маладапатције никако не прихватим као део личног идентитета,  

него да се против њих борим. И изборим. Никад нисам клонуо. Када 

сам би понижен, од најбољег, нагло постадох најгори ђак у  разреду, 

раније су ме сви уважавли, а онда ме нико више није узимао 

озбиљно у обзир. То је за мене био велики бол, западао сам 

повремено у лакше  кризе поверења у себе и своје способности,  

можда више на нивоу свести, али дубоко у подсвести ја то нисам 

прихватао,  био сам увек убеђен да ћу на крају изаћи из кризе, и 

бити као и раније.''  

 

Мариола настави да мења позе. Сави се као да је од гуме ка 

коленима, главу скоро стави на колена, а тело јој се скоро скроз 

обнажи:'' Ериксон је Фројдов генитални стадијум ставио у период 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
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адолесценције и додао још три стадијума одраслог доба, јер се, 

према Ериксону, развој личности наставља и након адолесценције'' 

 

 ''Као мало дете од седам година сам се са ћеркицом комшије играо 

маме и тате'', рекох јој шалећи се. 

 

''Како, на који начин?'', постаде радознала. Објасних јој.  

 

''А када си имао прве сексуалне контакте са девојкама?'' ''Неке 

врло површне већ са 16-17 година, све до својих двадесетак година 

био сам више склон платонским везама, романтичним љубавима. А 

када сам срео Наду, и Дану, еротско је постајало доминантно. 

Пакиза је нешто друго ''. 

 

''Моје искуство ме учи да се личност и  селф концепт рађају у 

сусрету генетике и утицаја средине. Мени се чини да је Јунг у много 

чему био у праву када је поставио своју теорију колективног 

несвесног. Шта желим да кажем? Свако од нас се рађа са генетским 

дубоко усађеним осећајем себе, и својих потенцијала, свако од нас 

има или нема одређен ниво социјалне моћи. Али је чињеница да 

многи не остваре своје потенцијале'', посматрам Мариолу која се 

све изазовније мешкољи на каучу .  

 

Она ме је такорећи немушто позивала да седнем поред ње.  

 

Приближих јој се.  

 

Она настави: '' Управо о томе говори Ериксон, о утицају средине. У 

твојој земљи је недемократски систем који гуши већину, спречава 

их да остваре потенцијале, ти си био јак да се одупреш, онда си се 

уклонио у Белгију''. 

 

 ''Нисам ја побегао, ја ћу се тамо вратити једног дана'', рекох 

тријумфално. А зачудих се сам себи што то казах, ја уопште ни не 

помишљам да се тамо вратим. А схватих да је кроз мене 

проговорила моја подсвест. 

 

''Гледај себе, остави се мисије националног спаситеља, само можеш 

имати штете, а ништа нећеш постићи'', она то каже смирено и 

убедљиво. 
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''Ериксоново учење можемо применити не само на појединце, него и 

на читаве нације. Народи који живе у слободи и демократији, 

остварују своје потенцијале, а они који су подјармљени, вегетирају 

и назадују. Нажалост и са Југославијом је слично'', инсистирам али 

видех да то за њу већ постаје сувишно, јер поче да се мешкољи 

помало нервозно. 

 

''То је већ прича о завери, знај да овде у Белгији ко то говори, бива 

категоризован,  не само од психијатара, него и од обичних људи, као 

параноичан.''. 

 

Као да чита моје мисли, она ме запита директно:'' Која су твоја 

политичка убеђења?'' 

 

''Нисам левичар, нити десничар, можда су ми најближе идеје 

социохришћана. Мене политика нити власт не привлаче, ја се 

трудим да верујем у Бога, ја га тражим и верујем у њега, али не на 

уобичајени начин, Бог је за мене нешто много сложеније. Запад је за 

мене одувек оличавао слободу и демократију, зато сам  и дошао 

овде. Ја верујем у исправне процене, ја сам за објективну процену 

стварности, верујем у љубав, искреност, праштање и братство међу 

људима. Али све више увиђам да светом владају сила  и моћ,  оно 

што моћ каже, то је тако,  а онда Бога нема. Али ја сам ипак упркос 

свега верник. '' 

 

''Ту има помало  идеализма, светом владају искључиво интереси. А 

када се ради о љубави, ти си на неки начин хедониста'', она се  

насмеши. 

 

Није ми падало ни на крај памети да јавно искажем своје 

незадовољство средином и заједницом зато што сам изложен 

перманентно несанкционисаном узнемиравању албанског ганга, јер 

сам знао да су Белгијанци врло привржени, одани својој држави, и 

не воле да чују ни реч критике, поготову не од странаца.  

 

''Le quart, четвртина личности, личност индивидуе може бити од 

некога, од неке  силе, моћи, или државе, сведена на патрљак, а то је 

управо повезано са учењем Ериксона. То је управо био случај са 

мном''.  

 

Она се усправи на лактове на лежају, видех да је то  занима. 

Гледала ме је нетремице разгорачених очију. 
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Наставих охрабрен:'' Може неко бити изузетно надарен, може имати 

велике потенцијале, шта то вреди ако нема услове да их оствари. 

Ако не може добити образовање, домаће васпитање, ако живи у 

беди, или у породици алкохоличара, деликвената, ако је друштвено-

политичко окружење репресивно''.  

 

''Твоја породица није била таква?'' 

 

''Али смо деценијама живели под притисцима, сумњичени, моја 

породица је у комунизму била осиромашена. За време Краљевине 

Југославије била је врло просперитетна, комунисти су нам одузели 

и  унесрећили нас''.   

 

''Хоћеш да кажеш да је то гушило твоју креативност, да ниси могао 

да учиш, да се концентришеш, размахнеш?''  

 

Колико је она мудра, како ме схвата? Па она је психијатар, 

научница:''Моја личност је годинама била због тога смањена, 

сведена на патрљак, управо због умањене виталности, појавила се 

несаница, смањила се моћ концентрације, појавили се површност, 

лоша употреба интелектуалног домена, посебно ме је забрињавао 

повремени недостатак мотивације, још без адекватне одеће и обуће, 

на сваком кораку потцењивања у школи.'' 

 

''Није то све било нимало безазлено'', она ме стимулише да причам.  

 

А ја то желим некоме да саопштим. То цели живот носим у себи, ево 

прилике да ме чује права особа:'' Увек сам био виталан и весео, 

осетио сам да ми слаби воља, да се повремено јављају поводљивост, 

безперспективност и замор. Мој одговор је био бављење спортом, 

нисам се дао  да ме стихија обесхрабри, знао сам да ћу на крају ипак 

бити победник''. 

 

 ''Када  је настало побољшање?''   

 

''Нарочито када сам би ухапшен 12. маја 1953. године, тада ми је 

иследник рекао јасно и отворено, да сам жртва политичке 

дискриминације у  гимназији. То је за мене био најрадоснији дан у 

животу, јер сам већ био почео постепено да закључујем да су моји 

лоши резултати у учењу у школи били због мене самога, а не да ми 

је то неко други правио. Тек тада сам схватио да је на делу нешто 

друго, да су од државе долазиле потајне интервенције без мога 
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знања, да ме поједини професори дискриминишу и понижавају. 

Када ми је иследник то рекао, добио сам невиђено ново 

самопоуздање и полет. Од тада је све кренуло набоље.'' (Том 1.) 

 

Она је све разумела. Али је ћутала. 

 

''Шетај, шетај, иди у базен и пливај, води здрав живот''. Застаде 

мало, па настави:'' У годинама си када се размишља о  стабилној 

вези; рађању деце, о професији, није лако наћи равнотежу између 

изолације, окретања себи, или  превише блискости са особама 

супротног пола. Ту је замка промискуитета, а промискуитет јесте 

маладаптација. Стабилна искрена љубав је право решење.''  

 

Мариола је толико интелигентна  духовита, изнад свега женствена. 

 

Али мени црв врти у глави: иследник ми је маја 1953. отворио очи.  

 

Да ли су и овде ови неугодни догађаји нечији учинак? Јер ја себе 

видим као енергичног и способног,  али нешто никако не иде? Као 

да ми неко невидљив стално удара клипове у точкове? Зар су тајне 

политичке емигрантске организације тако свемоћне? Па ја сам сада 

узнемирен, у зебњи, не спавам ноћу како треба, на мене насрћу 

агресивни крнминалци , једва састављам крај са крајем?  

 

Ја нисам виталан као пре доласка у Брисел,  у апатији сам, помало 

измршавео, губим елан и мотив, радим ствари површно, слаби ми 

концентрација, копни ментална енергија  и јавља се нервна 

тензија-тако ми се чини.  

 

Ја то вербализујем на другачији начин:„Le quart“-смањење 

личности, рекох јој смирено.  

 

Све сам забринутији, како ћу ја овако изнурен и растрзан да се 

изборим са Белгијанцима, здравим и испаваним, одморним, 

ухрањеним, у одличној форми, знају свој матерњи језик, имају 

најквалитетније образовање, у својој су земљи која се према њима 

односи на најбољи начин. 

 

''Шта је то? Откуд све ово''?, питам њу. И сам себе питам, да ипак 

не претерујем? 
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Она ме у трену схвати:'' Не, ти ниси лишен енергије, ти је имаш, и 

то далеко више него што је има просечна особа, ти си и сада врло 

виталан, упознала сам те; твој проблем је у нечему другом, теби је у 

извесној мери смањена концентрација, способност удубљивања и 

коришћења менталног домена, прављења асоцијација, и резимеа, 

можда и сећања неких догађаја, али то није тако страшно, то се 

може брзо поправити и вратити у пређашње стање духовне и 

душевне равнотеже.'' 

 

Она  ми је казала оно што ја у дубокој подсвести одавно назирем. 

Како ме је добро упознала?  

 

Приближисмо се једно другом. Опет схватих да смо све ово 

разговарали, да би се сада дешавало ово што се дешава. Сетих се 

речи белог Руса Всеволода, Венсана, власника бистроа “Уишикије”, 

изузетно образованог и интелигентног човека,  који је врло 

перфињен, није простак,  који ми је то неколико пута понављао:'' 

Тољка јоб..т, ј...т''.    

 

 

11. август 1966. године. Извињење Џона Ленона због његове 

претходне изјаве да су Битлси популарнији од Исуса 

Христа. 
 

Битлси су одржали конференцију за штампу у Чикагу, на којој се 

Џон Ленон јавно извинио за ову његову исхитрену изјаву, 

казавши:'' То није било за мене нешто против религије.''  

 

Вероватно је био пребрз на језику, видећи у једној тако 

екстравагантној изјави вид атрактивне пропаганде за Битлсе.  Све 

се своди на профит. 

 

Али овде, иако је ово слободни Запад, ипак постоје неписана 

правила: не куди Библију, не куди велике моћне државе, пре свега 

Америку. Овде су лоше виђени неконформисти, поготову 

револуционари. 

 

 

 12. август 1966. године. Владимир Дапчевић, ради у фабрици 

пива. 
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Миле Бајић ми је спомињао приликом наших шетњи, да је док је 

радио као студент у фабрици пива, тамо упознао Владу Дапчевића, 

брата легендарног генерала ЈНА и ослободиоца Београда, Пеке 

Дапчевића.  

 

Изненадио сам се још пре ове информације, када сам сазнао од 

Милета да Владо Дапчевић овде има статус политичког емигранта. 

Раније сам читао да је као информбировац био на Голом отоку. 

Откуд сад овде?  Овде никако не воле Совјетски Савез?.  

 

Миле је Црногорац, као и Владо, а Црногорци се међусобно воле и 

испомажу. Када о њему прича, Милету сјакте очи од симпатија 

према њему. 

 

Знам понешто из биографије Владе Дапчевића, да је као  

информбировац пребегао  у Албанију, па у СССР, али да се нигде 

није могао скрасити, да је свугде имао конфликте са тамошњим 

поретцима.  

 

На основу онога што сам читао и сазнавао о њему, мени се чини да 

се код Владе не ради превасходно о идеологији, него о његовој 

психологији. Владо је снажна личност, тешко се уклапа у средину 

где га не прихватају онако како би он то хтео, он  је јак човек, како 

психосоциолози кажу-лидер, који жели да се други прилагођавају 

њему, а не он њима. Видео сам још у Београду његову слику у 

новинама, кошчат горштак Црногорац, самоувереног строгог 

израза лица, које одаје особу од јаког интегритета, која држи до себе  

и својих ставова. 

 

Очекујем прилику да се упознам са овим необичним човеком.  

 

Од како сам добио радио од Руса Базила, много сам боље обавештен 

него раније. Чујем на радиу да неки прете Мартину Лутеру Кингу. 

Света рече тим поводом:'' Баш сам радознао шта ће се десити са 

Мартином Лутером Кингом? Он је занесењак.'' 

 

Американци лансирају „Lunar Orbiter 1“. Знам да Руси неће дуго 

оклевати да одговоре. СССР има мудре стручњаке, утолико је 

чудније да су се Совјети, који су много сиромашнији од Америке, 

упустили са Американцима у оваква бескрајна исцрпљујућа 

натицања широм планете? Докле ће моћи то да издрже? 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_Orbiter_1
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Ренатов отац ми рече док смо у пролазу у згради СУБ застали у 

ходнику на кратко:''Завладала је свеопшта несигурност. Опет се 

срушио авион,  Braniff Airlines Flight 250  пао у Небраски, погинуло 

свих 42 путника. Може да ти падне нешто на главу са крова,  да 

упаднеш у шахт. Овај свет је потпуно излудио.''.   

 

 

12. август 1966. године. Син милионера у Делезу са мном. 
 

У супермаркету „Еуроп Делез“ повремено изменим по неколико 

речи са средовечном продавачицом, која има вербални тик, има 

обичај да кад год нешто кратко каже, дода још две речи: „sans 

doute“, што у преводу на српски значи ''без сумње''.   

 

Данас ми приђе, и упре руком ка плавом мршавом младићу, скоро 

дечаку, са наочарима на лицу, који је превремено сазрео. Гура 

полако у удаљеном кутку супермаркета колица са робом:'' Његов 

отац је власник ланца робних кућа у Америци''. Претпоставих да је 

дошао да ради лети у Белгији, да упозна свет и стварност, да дође до 

сазнања како није лако зарадити за живот.  

 

Овај младић који  је радио исте послове као и ја, за мене је био 

пријатно изненађење. Нимало није био уображен, напротив, био је 

симпатичан и скроман. Самном се радо дружио, и почели смо да се 

посећујемо у нашим становима.   

 

 

14. август 1966. године. Поновни сусрет са двојником. 

 
Седох у полупразан трамвај. Напољу је облачно, сипи кишица, 

гледам полуодсутно кроз замућене прозоре трамваја. Видим нејасне 

контуре великог  аутомобила, луксузног форд мустанга, како иде 

паралелно са мојим трамвајем, успори и приближи се моме прозору.  

 

Моју пажњу привуче овај луксузни аутомбил који иде барабар са 

трамвајем. Кад трамвај убрзава, и аутомобил почиње да иде брже, и 

обратно.  

 

Обрисах руком окна да видим боље возача?  Опет мали шок, је ли 

могуће: то је био онај мени јако сличан човек кога сам срео на 

огледалу у Galerie Luise.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Braniff_Airlines_Flight_250
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И сада спазих, поново узнемирен, невероватну сличност. Сетих се да 

сам у Београд у Дому синдиката видео имитаторе појединих 

медијских личностн из света естраде, толико су личили на оне које 

су имитирали, скоро да су исти. Једном су имитирали Тита, тако је 

био вешт имитатор, колико је верно дочарао лик и начин говора 

Тита? Како је смео, тада сам помишљо? Ту храброст младића 

имитатора сам тада доживео као знак демократизације у 

Југославији.  

 

Али то је нешто сасвим друго од овога: ја нисам никакве медијска 

личност, да би овде у Бриселу некога шминкали да личи на мене?  

 

Он док вози повремено упери очи у мене, препознао ме је дакле? 

Зашто ме тако упорно и радознало посматра? Можда не може чудом 

да се начуди колико смо слични? Али како ме је спазио у трамвају 

из кола ? 

 

Иза њега засвира сирена аутомобила  да  га пожури, он брзо даде гас 

и одјури. 

 

Остадох замишљен, и помало забринут. Откуд овако сличан човек 

мени у Бриселу?  

 

Чиста игра случајности или нешто друго? 

 

 

1. септембар 1966. године. Мариола и психоанализа. 

 
Она не потцењује Јунга, али га је жестоко критиковала, прво, јер га 

сматра женскарошем и промискутетном особом. Она је жесток 

непријатељ промискуитета и у љубави лабилних особа. Згражава се 

сваке перверзије. Она је тако природна и разумна.  

 

А овамо се онако брзо зближила са мном? 

 

Чак је Јунгу стављала на терет пролазни непромишљен и 

недовољно одлежан антисемитизам и опијеност германском 

супериорнорношћу. Каже да је он једно време веровао у подсвесне 

архетипове генетске супериорности укорењене у појединим 

нацијама. Али да је касније еволуирао и дошао до закључка да 

постоји унверзална подсвест својствена свим људима, без обзира на 

њихову националну припадност.  
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Да ли су нама јужним Словенима сличнији Валонци или 

Фламанци? Тешко је правити поређења, у понечему су нам 

сличнији Фламанци, а у понечему Валонци. 

 

Одувек сам преокупиран, можда и оптерећен околностима у којима 

долази, или не долази, до остваривања људских потенцијала.  

 

Управо та тема је моја истинска опсесија:'' Не само органско, него 

и душевно здравље, то јест и једно и друго, суштински предодређују 

судбину људског бића. Да би индивидуа могла да оствари своје 

потенцијале мора имати за то снажну енергију. Човек наслеђује 

здравље, али је оно и производ друштвеног окружења, слобода је та 

која је овде најважнија, слобода ствара услове да људска личност 

доживи суштински процват, и обратно,  недостатак слободе, 

смањује и гуши личност, ствара од личности  патрљак. Своди је на  

quart, четвртину'', понављам моју опсесивну тему у даху.  

 

''А шта на то кажу Фројд и Јунг?“, питам је, јер ме то јако занима, 

јер из свога болног искуства знам како се ограничавање слободе 

одржавало на, уместо екстензију, на  смањење моје личности, што 

се видело по резултатима мога учења на почетку гимназије и на 

факултету. 

 

Желим да развијам своју тезу у дубину и ширину: ''Огромна већина 

људи не оствари своје потенцијале, који подсећају на богат рудник 

који није експлоатисан довољно, обично се само мало откопа, а 

огроман део руде остане неископан. Тако је код многих људи. И 

живот прође брзо и у празно. Све је то предодређено степеном 

слободе. Постоје нације које су слободне, чији поданици доживе 

процват личности, остварују своје потенцијале, и оне друге земље, 

где су на власти тиранске диктатуре, које производе масовно 

неостварене људе''. 

 

Очекивао сам њен детаљан одговор. Да ли њу занима ова тема?  

 

Уместо тога, био сам разочаран када ми је казала скоро са благим 

прекором:''О томе смо већ разговарали, није твоја  мисија да 

спашаваш људски  род. Ниси ти Месија!''  

 

Приближи ми се и ухвати ме љупко за руку. 

 



313 

 

Не одустајем од моје намере да о томе разговарамо:'' Читао сам 

књигу француског мислиоца Фредерика Бастије, написану пре 

стотинупедесет година, који каже да је Бог створио човека и дао му 

стваралачке могућности, ставио га усред богатих природних обиља, 

али да људска бића не могу да остваре своје потенцијале јер им у 

томе сметају криминалци из државе, који злоупотребљавају закон 

да би се богатили на туђи рачун. Значи, према Бастији, без слободе 

нема могућности да човек оствари своју мисију на земљи и да 

искористи њене ресурсе''. 

 

Она ћути, изгледа да јој се не свиђа моја ангажованост против 

друштвених неправди. Само рече кратко:'' Онда је било другачије 

време, то је сада застарело. Друго су Французи, а друго Абориџани''.  

 

И гурну руку под моју кошуљу. 

 

На брзину, брже боље промрмљах, она зна моје слабе тачке: 

''Америчка списатељица Ayn Rand је говорећи о личности развила 

теорију ''мисије у  животу'', према њој свако има своје генетски 

предодређено место и своју мисију''. 

 

''Ејн Ренд је контраверзан стваралац, има много обожавалаца, али 

и оних који је оспоравају''. 

 

Њено следеће питање је било:''Јеси ли чуо за дружења 

сциентолога?'' 

 

Гледам њене ватрене очи које пламте, нестрпљив сам као и она да 

се ово интелектуално разглабање што пре заврши, ипак желим да 

што пре приведем крају мој дискурс револуционара:''Да би 

савремени човек остварио своје потенцијале мора бити слободан''.  

 

Сећам се управо Југославије када ово говорим. И себе лично. 

 

Онда заборависмо на ову дискусију. Знам када овако почне како ће 

се завршити.  

 

Сетих се због нечега Наде и Дане. 

 

 

6. септембар 1966. године. Господин Бок, председник 

Јеврејске заједнице у Бриселу. 
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Господин Бок је председник Јеврејске заједнице Белгије, он је кадар 

СУБ-а,  средњег је раста, појачи, изразито црномањаст, увек 

насмејан, има врло свеж бакарни тен, поврх свега је врло 

интелигентан и образован човек.  

 

Виђам га у аули СУБ-а. Седео је у пар наврата у мојој близини и 

био је  радознао за моје професионалне преокупације. Слушао ме је 

врло пажљивао и коментарисао:'' Биће боље, учи језик, мало 

стрпљења''. 

 

Од Мајка сам сазнао да Јевреји воле да једу шаране и да белгијски 

рабин у Анверсу мора да освети месо које једу. Једном сам био са 

њим на часу које им је држао јеврејски активиста за едукацију 

младежи. Јеврејски активиста је био човек средњег раста, смеђ, 

врло интелигентног и самоувереног израза лица. 

 

Мене Мајк никада није запитао које сам вере и националности. Али 

ме је изненадило да познаје историју када је једном рекао: ''Познато 

је да су Срби и  Јевреји страдали заједно за време Другог светског 

рата, и да је Србија ретка земља где никад није било погрома и  

антисемитизма''. 

 

 

19. септембар 1966. године. Милко Нинчић ми показује где је 

седиште ЦИА за Белгију. 
 

Установио сам у разговоу са Драгом, Борином супругом,  да су она и 

породица Милка Нинчића у сродству. 

 

Милко је популаран на Универзитету. Једном  сам слушајући на 

радију пренос неке студентске фудбалске утакмице, чуо како 

латино-амерички студенти узвикују ватрено његово име на свој 

начин „Микос“.  

 

Милко је становао у стану у улици подаљој од моје, стан није био 

луксузан, али је лепо и укусно уређен.  

 

Док смо једном приликом седели у ресторану Универзитета селе су 

поред нас две младе жене, Американке, а онда смо сви четворо 

отишли у шетњу у оближњу шуму. 
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Био сам присутан у ресторан УЛБ када је Милко упознао своју 

будућу супругу. Милко уђе у ресторан и запита ме да ли негде има 

слободно место. Одведох га до оближњег стола. Он спусти дрвени 

послужавник са храном на сто и упита младу сувоњаву 

студенткињу интелигентног лица:''Да ли је слободно?''. Она 

климну дискретно главом у знак потврде. Почеше да разговарају.  

 

Касније сам их виђао. Милко ми се поверио да је њен отац генерал 

белгијске армије. Ускоро су ступили  у брак. 

 

Био сам још једном  посредник. 

 

Милко и ја смо повремено шетали шумом где је резиденција 

амабасадора СФРЈ у Бриселу. Преко пута резиденције се налази 

једна повећа увучена зграда на неколико спратова, укривена у 

дрвећу. Док смо пролазили Милко ми показа нехајно руком:'' То је 

седиште ЦИА за Белгију'', скоро да прошапута.  

 

Док је он изговарао ове речи, широком улицом пројури луксузни 

Форд мустанг. За воланом је седео мужевни и препланули Бора 

Благојевић. Волан држи једном руком, јер је другу руку као што 

сам објаснио у претходнм поглављима изгубио у рату са 

партизанима.  

 

Показах му руком на луксузни аутомобил који нестаде из видика, 

рекох да је возач Бора Благојевић. Милко је чуо за њега, али га 

никад није видео. Он се узнемири:''За њега се прича да је убио 

Горана Ковачића. Он  је коцкар''. 

 

''Не могу да верујем да је заиста убио Горана Ковачића, код нас има 

много рекла казала'', изразих благо неслагање.  

 

Милко ћути. Онда ми је нашироко причао о његовом 

универзитетском раду на тему „Италијанско-југословенска 

ТРШЋАНСКА КРИЗА“.  

 

Милко очигледно има симпатија за западне државе, али и опоре 

критике. Пошто је његова будућа супруга  Белгијанка, мене занима 

какво ће становиште заузети поводом спора Југославије и Италије у 

вези Трста, поготову јер су Белгија и Италија врло пријатељске 

земље?  
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Упитах га: ''Нато је пребацио своје седиште из Париза у Брисел, па 

је Брисел сада центар света''. 

 

Милко оћута. 

 

Брисел је центар света, да ли је тако зато што је Белгија у погодној 

географској позицији, или се ради о нечему другом? Белгија је мала 

земља, има свега десет милиона становника, а тако је моћна? 

 

 

1. октобар 1966. године. Продавац у фирми „Delhaize“ (Делез), 

Supermarket  L' EUROPE, Shausse de Wawre. 

 

Није ми познато одакле потиче назив фирме „Делез“ па сам 

заинтригиран почео да проучавам порекло овог имена. У 

литератури  сам наилазио на име Delhaize, то је био научник  који се 

бавио хипнозом.  

 

У овој фирми настављам да срећем повремено Мишу и Уснија.  

 

Не престаје да ме збуњује уобичајена, продужена  хладноћа Мише 

према мени, док је у исто време био усхићен својим албанским 

другом? 

 

Док смо премештали тешку гвоздену полугу, један од њих је 

испусти и она ми паде право на стопало. Бол је био врло јак, 

уплаших се да нешто није сломљено,  снимали су, и на моју радост 

установили да није било прелома. Добих неколико дана боловања.  

 

Миша, Мишко како га неки зову, ужива велику подршку шефа 

супермаркета. Мени не би пало ни на крај памети да позовем било 

кога у Бриселу са телефона из канцеларије супермаркета, а Миша 

са тог телефона зове родно село код Крушевца. Чујем како се гласно 

поздравља са њима,  галами у слушалицу као да су на другој 

планети. 

 

Миша није крио да је доби значајну позајмицу од Делеза, новац ће 

инвестирати у родном селу код Крушевца, каже. 

 

Дуго размишљам и не могу никако да схватим откуд такво 

уважавање у овој фирми према мом земљаку Миши?  
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Једног дана на послу сам зачуо врисак детета. Јурнем забринут 

изместа у правцу вриска, и видим да су врата супермаркета која се 

аутоматски затварају, притисла главу дечака од  око 8-9 година. 

Брзо притиснух дугме, врата се одмах отворише. Ту се нађе мајка 

уплашеног и расплаканог детета, и сва радосна ми захвали на брзом 

реаговању. 

  

Док на разгласу у супермаркету одјекују звонки гласови Битлса: 

 

„Hey Jude, don't make it bad 

Take a sad song and make it better 

Remember to let her into your heart 

Then you can start to make it better.“ 

 

Директор супермаркета  млад и отресит, витак човек који терпери 

од енергије, ми даде задатак да направим гондолу од великих 

паковања Кока Коле.  

 

Урадих савесно и пажљиво.  

 

Јавише ми да се гондола срушила. То ми рече хладно директор 

супермаркета, али без прекора.   

 

Ту се игром случаја нађе мајка детета коме сам помогао да ослободи 

главу од аутоматских врата, она приђе директору и рече му:'' 

Видела сам два момка Југословена, они су раменима оборили 

гондолу''. Мислила је на Мишу и Уснија.  

 

Она потом позва директора на  страну, чух када му исприча како 

сам ослободио њеног синчића и како се похвално изјасни  о моме 

залагању на радном месту. 

 

Директор ми се насмеши дискретно:'' Дугујем вам извињење''. 

Белгијанци изузетно уважавају мишљења својих земљака. Био сам 

у прилици да то увидим још једанпут. 

 

Мајка детета му приђе уносећи му се у лице:'' Господине директоре, 

није довољно што се извињавате, треба дисциплински да казните та 

два распојасана момка, господине: „Les excuses sont faites pour s´en 

servir''. („Извињења се употребљавају да се њима само послужи“, 

превод аутора ).  
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Осећам да немам јасан  јак мотив за рад на овом месту, а поврх 

свега сам узнемирен свим оним што ми се овде догађа. Осећам се 

уморним, сан  ми је површан. Врло добро сам свестан да не радим са 

еланом, него да долазим само да отаљам радне задатке и да добијем 

плату. Сматрам да у  овој фирми нема будућности за мене.  

 

Мене привлачи наука, или мој лични бизнис.  

 

Запазио сам да када сам био испаван и расположен тада бих радио 

врло приљежно, а и директор супермаркета је тада био врло 

задовољан, осећао сам да ме сви гледају са уважавањем на сличан 

начин, као кад сам међу мојим друговима у Београду био 

популаран.  

 

Али бих ретко бивао испаван и расположен. Напротив, све чешће су 

ме притискале бриге. Лош сан, што је последица ноћне страже у 

ЈНА, увек када  би се појавио, доживљавао сам као последицу 

казне, што је у мени све више и чешће изазивало нарастајуће 

незадовољство. 

 

Пословођа ми рече једном, учини ми се у шали:'' Имаш црвен и 

свеж тен, да те пошаљемо да радиш ноћу неколико месеци да 

попуњаваш рафове, па да  постанеш бледуњав као  други''. 

 

Прихватих ове речи као шалу, покушавам да будем духовит: 

''Хвала на комплименту, могуће је да сам црвенији од понеких, али 

знам их овде који имају сличан тен моме. Ако су већина бледи, 

ваљда је то зато што су радили, изнуривали се, те тако стекли какав 

такав иметак, стан, кућу, уштедили, имају кола, а ја немам ништа. 

Шта ће бити самном ако радим неколико месеци ноћу, бићу уморан 

и исцеђен, а и даље сиромашан''.  

 

Он ћути, посматра ме испитивачки.  

 

Помало се забринух, ако ме заиста пошаљу да радим ноћу, 

погоршаће ми се несаница, која је скоро хронична, и она је 

последица вишемесечне  перманентне ноћне страже, што је било 

противно закону о војној обавези. Дуготрајан ноћни рад у 

супермаркету би ми могао нанети озбиљне штете моме здрављу.  

 

Због моје забринутости за здравље, испричах све ово пословођи.  
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Он ме саслуша пажљиво, али се после ових мојих речи намршти: 

''Ја то не могу да верујем. Југославија је модел демократије за цели 

свет. Тито је један до најцењенијих лидера света. Зашто би они то 

вама чинили. Ја то једноставно не могу да верујем“.  

 

Моја предосећања се обистинише. Директор супермаркета ме позва 

и саопшти ми да сам одређен да шест месеци радим ноћу пуно радно 

време. Мој посао ће се састојати да са још једним запосленим ноћу 

попуњавам робом испражњене рафове  

 

Самном ноћу ради  млад човек са издуженим бледуњавим лицем и 

плавкасто-сивом брадицом. Ноћни рад је исцрпљујући. Осећам се 

као исцеђен лимун, као да сам изашао из машине за прање веша.  

 

Видех ујутру Мишу и  Уснија, цере се задригли из мале месаре, седе 

у  ћошку што гледа на продајни простор супермаркета. Миша ми 

каже подигавши победнички кажипрст десне руке:'' Треба тебе 

мало, треба!''  

 

 

2. октобар  1966. године. Превод НЕРОДИНО. 

 

Ренатов отац и ја смо постали присни пријатељи, он је жртва 

десничарског режима у Салазаревој Португалији, ја жртва 

комунистичког поретка Тита у Југославији. Он ми је једном 

објашњавао, гестикулирајући рукама:''Што се на политичком 

кругу иде више улево, стиже се на десно, и обратно''. Хоће да каже 

да су диктатуре сличне, биле оне леве, или десне.  

 

Мене пак радује, да он сада ставља Југославију у групу 

недемократских режима, а када сам га упознао био је убеђен да је 

Југославија демократска држава. Да ли је то и мој учинак? 

 

Док ме посматра његове очи као да се муте, мислим да је то  због 

мучења несаницом уз помоћ рефлектора.  

 

Ипак моја несаница за време службе ЈНА у Краљеву је ситница 

према овоме шта  је претрпео овај јадни човек. Без обзира на то, он 

има разумевања за моје патње у Југославији, он их не потцењује: 

''То је све подмукло, тирани су перфидни, нападају децу 

опонената''.  
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Његова психологија је још увек под утиском ужасних неприлика 

које је доживљавао  у Салазаровим затворима, па често спомиње 

неприлике, удесе. Када би се неко дуго, сусретао са разарањима и 

растакањима, када би повремено гледао смрти у очи, трулеж би се 

уселила у његове мисли и осећања:''Јуче се срушио опет неки авион 

у Америци, нема преживелих, човек нигде више није сигуран'', 

промрмља узнемирено.  

 

Поведе ме поверљиво у страну хола:''Млада професорка етнологије 

тражи некога ко познаје српски и француски, да јој преведе са 

српског неке текстове о фрескама манастира Неродимо''. 

Издиктира ми њено име и број телефона:'' Јави јој се што пре''.  

 

С'оне стране жице чујем жив глас младе жене, ја јој рекох искрено 

да мој француски још није течан, она брзо одговори да дођем сутра 

у 12 часова, да се видимо и проверимо то на лицу места. 

 

У кабинету ме је сачекала млада жена, мојих година, можда мало 

старија, изразита црнка, витка и енергична, врца од интелигенције 

и разума.   

 

Смркнут сам јер претходну ноћ нисам ни тренуо. Чим не спавам 

ноћу, осећам се тром и уморан. Овај замор, када се појави,  смањује 

ме не само интелектуално, него и физички, губим елан, 

концентрацију, појављује се нервна тензија. Када се ова истинска 

пошаст појави, губим самопоуздање, постајем скоро немоћан.  

 

Рад ноћу ме је обеспомоћио, па још мање него  раније водим рачуна 

о личном изгледу, идем понекад у изгужваном оделу, кошуља уме 

бити сумњиве белине,  да ли увек и ципеле очистим од прашине?  

Идем тромо, вучем ногу за ногом, запустио сам се, једва да се 

препознајем. 

 

А нарочито ме забрињава што у таквом стању концентрације и 

мотива, нисам у стању да брзо учим француски. Једноставно, не 

могу да памтим речи, мисли нестају, тешко се сећам већ научених 

речи. 

 

Ноћни рад у супермаркету је велика несрећа за мене. 

 

Седох поред  ње, она ми даде у руке текст на српском из неког сивог 

универзитетског Гласника. Изненадих се да у таквом сивом 
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часопису видех слику манастира Неродимо у најживљим бојама.  

Прелистах часопис и наиђох на слике фресака, са пропратним врло 

ситно одштампаним текстом. Узех у руке, запазих да немам снаге да 

се удубим, заборављам речи,  проговорам споро, нестаде онај мој 

углађен нагласак, као да постадох физички радник, свестан сам да 

још имам страни нагласак. Накалеми ми се некакав припрост израз 

лица, почех да гестикулирам.  

 

Учини ми се по изразу њеног лица да ме је проникнула, да ти моји 

сигнали, израз лица, претерано гестикулирање, не одају моју 

аутентичност, да су то наметнути аутоматизми, њен поглед ми каже 

да она схвата да сам од некога гурнут у запећак и деградиран.   

 

Вероватно се пита: зашто? Можда познаје мога брата, такође кадра 

са Универзитета? 

 

Покушавам да свим силама победим ову своју ненадану слабост. Да 

сам испаван све би ишло глатко, а сада споро размишљам, као да 

ми је неки невидљиви магнет слепио мисли, као да имам невидљиве 

тегове. Она ме погледа, учини ми се да она схвата мој унутрашњи 

грч пониженог младог човека, који жели да се представи у правом 

светлу. 

 

Ипак изузетним напором победих себе, и почех полако, али и даље 

са великим напором, да преводим. Она је нема изчитавала на мом 

лицу и у мојим гестовима ову унутрашњу борбу, те се насмеши на 

крају, са учтивим разумевањем.  

 

Одлазећи од ње питам се: како неко ко је по струци археолог, уме 

тако фино да разуме моје унутрашње танане психолошке 

вибрације? 

 

 

2. октобар 1966. године. Снајпериста, Американац, Шарл 

Витман, у наступу нервног растројства убио 13, а ранио 31 

особу. 
 

Да ли су вести о очајницима који изгубе контролу и повуку окидач,  

симптом безнађа, или беса? Опет један снајпериста , неки Charles 

Whitman  убио  13  и ранио 31 особу, у кампусу University of Texas at 

Austin Main Building tower, а пре тога је убио своју супругу и мајку.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Whitman
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Whitman
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Texas_at_Austin
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Texas_at_Austin


322 

 

Штампа каже да је овај језиви злочин починио у наступу лудила и  

беса, због нечега је био  огорчен, нешто је пукло у њему.   

 

Ово није једини случај излива убиственог беса, читао сам у 

новинама и за неке друге случајева у току ове две године од како 

сам у Бриселу.  

 

Питам се откуд овакве појаве?  

 

Има људи који су у неприликама, које трају дуго, услед чега настаје 

врло јак дуготрајан стрес. Особа види да нема излаза из кризе, 

нешто препукне у њој, ухвати се за окидач, и у наступу рушилачког 

лудила окида убијајући у импулсу све што се пред њом нађе. То је 

пражњење потиснућа, дуготрајних фрустрација и стресова, насиља 

и неправди; јединка трпи, нема побољшања, нема наде, онда у 

наступу невиђеног гнева, почне да сеје смрт око себе. 

 

Очигледно је да се ради о тешком душевном болеснику, убици 

невиних људи. 

 

Али криво је и друштво које производи такве очајнике, којима је 

једино решење да повуку окидач. 

 

Иако никако не одобравам било какво насиље, трудим се да 

разумем  генезу оваквог убиственог лудила.  

 

Овакве изливе убиственог беса видим као симптоме тешке кризе у 

којој се налази    целокупна људска цивилизација.  

 

А шта се тек дешава у комунистичким државама? Тамо је још већи 

мрак.  

 

Како су моји раније пре доласка комуниста били слободни, могли су 

да слободно живе и раде, били су успешни, имућни,  сретни грађани. 

Комунизам им је донео зло, беду, страх, прогоне, свакојаке несреће. 

Шта сам све претрпео у гимназији, војсци 1963-1964 године, на 

радном месту у предузећу Семе, шта су све подносили мој отац, 

брат, сестра, сродници?   

 

Зар да ја сада овде у слободној Белгији морам да стрепим и да са 

страхом одлазим у шетњу?  А у супермаркету „Делез“ ме шаљу на 
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вишемесечни ноћни рад.  Зар да овде слушам хвалоспеве држави 

која је унесрећивала моје и мене?  

 

У мени би се повремено будио невиђен бес. Дрхтао бих од љутине, 

никад у животу нисам осећао такву невероватну тензију као овде у 

Бриселу? Ја сам предосећао кривце, али их нисам мрзео, увек бих  

се трудио да разумем другу страну. Долазило ми је понекад да 

урлам, да све ломим по стану, али сам знао да су то само пролазне 

мисли, које су ми биле врло чудне, скоро да запрете да постану 

опсесија, али ја бих их на крају  енергично одбацивао. Био сам 

зачуђен откуд мени таква чудна размишљања, мени никад раније 

није падало тако нешто на памет?   

 

Имао сам разумевања за оне људе слабе воље, слабих кочница, јер 

сви људи нису исти, који су зграбили оружје у руке, 

забарикадирали се на крову, или некој узвишици, и отуда почели да 

сипају  смрт на пролазнике.  

 

Али никако нисам правдао њихове злочине, јер су убијали друге да 

би тако олакшали своје несносне нервне тензије.  

 

 

3. октобар 1966. године. Опет Владо Дапчевић. 

 
''Радим повремено у фабрици пива. Замисли, дружим се тамо са 

Владом Дапчевићем'', смеши ми се Миле загонетно. Миле ми је 

спомињао и раније да у тој пивари виђа Владу Дапчевића. 

''Замисли ради као физикалац у пивари'', чуди се Миле.  

 

Владимир Дапчевић и ја смо се срели у пар наврата.  

 

Он је повисок маркантан мушкарац. Шта је све тај претрпео,  а још 

увек тако солидно изгледа, чудо једно од човека? Установих да је он 

вечити бунџија. Интелигентан је и образован, али ми се чини да је 

код њега проблем што не може да усклади однос индивидуе и моћи, 

да њему смета свака хијерахија, те због тога свугде  долази у сукоб. 

Он ми каже да је борац против ревизионизма, да је поштен 

комуниста, који се разочарао и у совјетски модел, сада хвали 

Кинезе и Кубанце.  

 

Убеђен сам да када би и тамо отишао, да би се он и тамо разочарао. 
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Пита ме за родослов. Каже да је моје презиме црногорско. Испричах 

му породичну генеалогију и по оцу и по мајци, да је мајка моје 

мајке по некој линији из племена Сочица ( Том 1.). Он се на то 

насмеја:'' Ха, па ми смо онда рођаци!'' 

 

 

4. октобар 1966. године. Нациста и његова лепа супруга. 
 

У кварту где станујем, када идем у куповину, у кафе, или на “СУБ”,  

или када одлазим на посао у супермаркет „Делез“ тамо поред 

зидина гробља Cimetier d’ Ixelles, виђам како повремено пројури 

повећи луксузан аутомобил. Моју пажњу ни по чему не привлачи 

овај аутомобил, него две особе које се налазе у њему. Можда возач 

да је сам у возилу, не би побудио било какву моју љубопитљивост. 

Можда ни његова сапутница да вози сама аутомобил, иако је 

атрактивна млада жена, не би ме натерала да о њој размишљам 

дуже од неколико минута?  

 

Оно што ме је навело да о њима размишљам дуго и често, је управо 

необичан спој возача и његове шармантне сапутнице. Возач је 

човек средњих година, светло смеђ, скоро плав, носи наочаре на 

помало спеченом и згрченом лицу интелектуалца, који је стално 

због нечега забринут, рекао бих да је он значајан  чиновник. По 

грчу на лицу и борама на челу, иако одмичу брзо у колима,  

запажам човека у некаквим тешко разрешивим неприликама. 

 

Питам се шта га мучи?  

 

Његова сапутница је веома привлачна, пуна топлине и 

женствености.  

 

Она је знатно млађа од њега. Њен израз лица посебно активира 

узбуђење мушкараца. Због нечег је тужна, повређена и озлојеђена, 

млада жена потрешена, ојађена и несретна, чак. Нарочит шарм јој 

даје фриволан израз лица од некога, и због нечега спутане, бујне 

младе  жене. Као да каже: живот ми је празан, у кавезу сам, желим 

слободу, а не овакву брачну ( или ванбрачну) луку. Као да призива 

некога? 

 

Док сам једно вече долазио у супермаркет, пред његово затварање, 

да бих почео рад у ноћној смени,  изненадих се, признајем себи, 

пријатно, јер сам спазио ту младу врло елегантну жену како улази 
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на врата са корпом у рукама, и жури се да обави куповину у 

последњем минуту пре затварања супермаркета. Има широко 

отворен деколте, очи су јој чежњиве и сањалачки полуотворене, 

сензуале усне благо накарминисане.  

 

Присутни мушкаци је спазише и дискретно осмотрише. Знам да су 

помислили: жена жељна „широке морске пучине“?  

 

Изненадих се када се упути са врата право на мене, скоро да ме 

спопаде.  

 

Утом ме директор кратко и строго позва да одмах прекинем 

разговор, јер морам да започнем своју ноћну смену.  

 

Док сам одлазио, она ме је гледала незадовољна, као мало дете када 

му одузму играчку.  

 

Видех је потом увече у кафеу  „Гел де Боа“, појави се у друштву са 

привлачним студентом из Латинске Америке, окружена студентима 

његовим земљацима. Они је воде као освојени трофеј.  

 

Када прођоше поред мене, она ме препознаде, стаде и погледа ме као 

да се због нечега љути.  

 

Пољак Јануш ми дошапну:'' Она је супруга нордијског дипломате у 

ЕУ, за њега кажу да је сарађивао са нацистима''.  '' Није лако 

њеном мужу са таквом горопадном женом'', додаде.  

 

Поред нас седе два студента Арапина, један заврте руком испред 

лица:''Шта све вреди Американцима, када у њиховој кући нараста 

отпор, основана је Black Panther Party. Неће више ни Французи са 

Американцима, шутнули су их, ево седиште Нато-а се сели из 

Париза у Брисел.''  

 

Иранац Низам који седи за другим столом устаде и насмеја се 

радосно из свег гласа:'' Замислите, енглески шпијун George Blake 

тајанствено побегао из енглеског затвора у Wormwood Scrubs, а 

одмах затим се огласио из Москве''.  Учини ми се да ће запевати 

''Америка  и Енглеска биће земља пролетерска''. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Blake
http://en.wikipedia.org/wiki/Wormwood_Scrubs_(HM_Prison)
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Онда се Низам окрете мени загонетно:''Је ли ти, зашто се ти 

правиш луд, зашто ми се не јављаш у последње време када 

пролазиш поред мене, нешто си се уобразио?'' 

 

''Где ти се нисам јавио, могуће је да сам био замишљен'', исповедих 

му се. 

 

''Необично'', реплицира ми он, зачуђено и са неверицом, био сам од 

тебе на неколико корака, а ти се правиш као да ме не видиш?''  

 

Не бих хето да га повредим: ''Молим те да када ме видиш следећи 

пут приђи ми и обрати ми се, знаш ја сам често забринут и 

замишљен, тада скоро да никога и не видим око себе''. 

 

 ''Слажем се'' , потапша ме по рамену Низам. 

 

Да Низам није видео двојника?  

 

 

 

4. новембар 1966. Албанци конобари. 
 

Албанца Уснија који долази повремено у супермаркет „Делез“ 

заједно са Мишком, видех испред „Café de l' Universite“, посматрам 

га из овог кафеа кроз кишом замућено стакло прозора, као у 

акваријуму, мене занима са киме се он овде дружи? 

 

Усни се прво поздрави весело са турским студентима, чврсто и 

срдачно стежу руке једни другима као код нас, онда га видех 

зачуђено, да он оде право ка шанку, тамо уђе, и поче да разговара са 

младим конобаром.  

 

Ко је тај конобар, морам сазнати?  

 

Провирих следећи дан опрезно кроз велико стакло излога кафане, 

моје очи завирују у сваки кутак, иза шанка, ка кухињи, проматрам 

госте, конобаре, особље. Уснија нигде, али загледах мало боље, 

љубопитљив спазих младог конобара са киме се Усни поздравио.   

 

Уђох и седох у део, великог кафеа, које овај конобар не опслужује. 

Наручих пиво Stella artois  и почех да осматарам пажљиво целу 

кафану. Уђоше два младића, приђоше право са врата конобару и 
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упустише се са њим у жив разговор. Ослушнух, говорили су 

албански, са по којом измењеном српском речи. 

 

Запитах Јањуша који ми се у међувремену придружи одакле је овај 

конобар, он ми одговори: „Он је Југословен, са Косова, зове се 

Рамиз''. 

 

 

5. октобар 1966. године. Југословени опљачкали банку. 

 

Кад год слушам радио наиђе нека занимљива вест, чух данас 

ударну:'' Југословени опљакали банку Societе general de banque''.  

 

Никако не могу да поверујем да је југословенско подземље тако 

јако. Све ми се чини да се води нека мутна игра? 

 

Слушао сам још у Београду о јаким момцима који су се тукли и 

тиранисали грађане. Када се полако СФРЈ отварала Западу, они су 

оценили да за њих постоје много веће могућности деловања на 

Западу. Неке од њих сам лично познавао, углавном су радили за 

УДБУ.  

 

Заједничко им је било потцењивање грађана западних држава: 

''Ама све шоња до шоње, виђамо их када овде долазе, све неки 

курајбери и замлате, ми смо ти, бре, делије, са нама нема шале, 

тамо ћемо ми њима показати шта су Југословени!''  

 

Њихове представе о људима са запада су за мене биле тотално 

погрешне. Знам да они нису  видели репрезентатан узорак грађана  

западних држава, него само појединце. Признајем себи да сам и ја 

пре доласка у Белгију био помало у заблуди о становницима 

западних земаља, али не у толикој мери као они. 

 

Ради се ту и о нечему другом, трговци, новинари, дипломате који су 

у Београд долазили са Запада, су углавном били интелектуалци, 

учтиви и лепо васпитани људи, понеки испијени или са наочарима, 

нису то они снагатори као што су то често Југословени, поготову 

они из редова мафија и криминалаца, који су често били и 

спортисти борилачких вештина.  

 

Отуда комплекс супериорности наших жестоких момака.  
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На жалост, код многих Југословена се човек ипак уважава у 

зависности и од снажне физичке грађе, што је грешка са фаталним 

последицама. Јер се вредност, или моћ некога, не огледају само у 

физичкој снази. '' Ум царује снага кладе ваља''. 

 

Није било ретко да чујем у Београду од њих потсмешљиве 

коментаре на рачун странаца: ''Види пешкире, а овамо нам се 

кочопере, удри његовој жени међу рогове!''. 

 

Читао сам у појединим часописима у Белгији на француском. о 

југословенскм провалницима и терористима. Али сам највише 

сазнао о Југословенима у западним земљама читајући емигрантске 

новине, како оне српске, тако и хрватске.  

 

Једном ми Света тутну у руке нешто као новине, само мањег 

формата, у ћирилици, видех слику покуњеног Драже Михајловића, 

са, као, сузним очима, и слике брадатих четника. Почех да читам. 

Стил је преоштар, лоша хартија, има грешки у куцању и 

правопису, види се да их пише неки наш човек стешњен 

беспарицом, недостатком ресурса и новца, тек да да одушку јадима 

изгнаног човека, који не сме да се врати својој родној  груди, чији 

су сродници у рукама '' крвавих'' комунистичких бојовника. Ко зна 

шта се њему дешавало, и шта се сада дешава са његовим 

сродницима? 

 

Из редова немушто говоре страх, невоља, злехуда коб човека без 

домовине и породице, немоћ да заштити своје у земљи, и једино што 

му остаје су опоре речи. 

 

Чујем повремено речи ''југословенско политичко подземље у 

западној Европи''. 

 

Знајући свемоћ западних полиција, наводно југословенско 

подземље, сам ипак склон да видим, као политички фолклор.  

 

Још увек сам под снажним утиском речи оца, да Југославијом 

владају велике западне државе. Али су ми поједини политички 

односи и концепти све нејаснији. Једноставно, не могу никако јасно 

да докучим ко влада светом? 

 

7. новембар 1966. године. Роберт Кенеди. 
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Шетајући у касно вече универзитететским квартом изненадих се 

када спазих младог црнокосог студента Белгијанца, повисоког и 

витког, са лицем мудраца, како разговара стојећи са познатим 

америчким политичарем Робертом Кенедијем, који је тих дана био  

у посети Белгији.  

 

Две ствари су биле упечатљиве: крајње самоуверено, или још боље 

речено, дрско и провокативно понашање младог Белгијанца; и 

збуњеност Кенедија која се претварала у сервилност. 

 

Било ми је жао Роберта Кенедија, изгледао је јадно и понижено. 

 

Уколико су Кенедијеви католици, што сам начуо, како се Роберт 

Кенеди  не осећа самоуверенији овде, у католичкој Белгији?  

 

Али ја у Белгији запажам на сваком кораку изузетно уважавање 

Американаца. 

 

 

8. новембар 1966. године. Каплан и Вијетнамци. 
 

Следеће вече је амерички државник Каплан одржао предавање у 

аули СУБ-а о политичкој ситуацији. Настаде жустра дискусија 

између косооких, онижих и витких студената Вијетнамаца.  

 

Они се посвађаше, па се на крају Вијетнамци сукобише, попеше се 

на клупе, кроз ваздух зафијукашпе њихове песнице, настаде 

невиђена туча. Неки од њих полетеше кроз ваздух као пројектили. 

Они нису џинови,  омањи су али врло гипки, и дочекају се, или их 

други прихвате, да не падну на оштре ивице тврдих дрвених клупа.  

 

То је била туча између студената из Северног и оних из Јужног 

Вијетнама. Појави се  полиција. На крају их некако раздвојише.  

 

Зар је могуће да у Бриселу седишту НАТО-а могу слободно да 

студирају студенти из Северног Вијетнама, а да их нико не дира?  

 

А мени дрско прети балканска политичка емиграција? 

 

Читам социолошке анализе о белгијским Албанцима. Смирени и 

рационални Белгијанци умеју да ствари виде помало романтично. 

Описују Албанце као егзотичан народ. Ређају се описи обрачуна, 
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крвне освете, саопштавају да понекад имају више жена, описују се 

њихова тајна складишта оружја.  

 

 

9. новембар 1966. године. John Lennon среће Yoko Ono у Indica 

Gallery.  

 
Турбулентни и због нечега тужан живот који је почео Ленон 

смирује се сусретом са Јапанком Јоко Оно.  

 

Докле ће то трајати? Откуд његов брак са Јапанком!  

 

 

12. новембар 1966. године. Црнци, татини синови. 
 

Боравак у Белгији,  са другим народом и другим људима је за мене 

прилика да упознајем колико су људи широм света слични 

међусобно.  

 

Белгијанци се на исти начин радују као и ми из Југославије. Изрази 

лица, гестови, мимика, манифестације осећања. Истински се 

зарадујем  када откријем да постоје такве и толике сличности. И 

овде у Бриселу открих изразе ''веза и познанство'', ''пајкан'', 

''татини синови'' . 

 

Татине синове сам највише имао прилике да препознам и међу 

студентима из црне Африке: лепо ухрањени, модерно обучени, 

самоуверени, неки и истински размажени и уображени према 

својим земљацима. А белгијско окружење им шаље одсјај 

уважавања. 

  

Чуо сам од неких студената да је мина убила тројицу израелских 

војника. То неће никако смиривати напете  израелско-арапске 

односе, чујем коментаре.  

 

А квартови око СУБ-а мало, мало па освану облепљени постерима 

'' Izrаel vivra’’ (Израел ће опстати, превод аутора). 

 

 Власник стана у коме станујем, смирен и одмерен Белгијанац,  опет 

ми рече кратко у пролазу, сав смрачен:''Све ми мирише на скори 

рат Арапа и Израелаца!''  

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoko_Ono
http://en.wikipedia.org/wiki/Indica_Gallery
http://en.wikipedia.org/wiki/Indica_Gallery
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Ренатов пак, отац, коме се увек обрадујем када га сусретнем  у 

ресторану СУБ-а, рече ми у поверењу:„У Шпанији проглашена 

општа амнестија за злочине почињене у Грађанском рату. Али неће 

Салазар тако нешто скоро дозволити у Португалији'', већ је био 

туробан и намрштен.  

 

Колико су слични Португалци и Југословени у изражавању и 

вербализацији незадовољства према режимима у њиховим 

земљама? Исто тако је говорио о југословенском поретку Данило 

Крстајић мом оцу у Београду.  

 

Људска мука свугде има исти мирис.  

 

У кафе „Guele de bois“, док  седим и једем шпагете, бану Низам, са 

њим су Ираџ Чохели и Мајк Клајн. Поздрависмо се, седоше за 

суседни сто. Низам устаде и показа на мене:''Знај да имаш двојника, 

видео сам те опет, јављам ти се а ти ништа, приђем и викнем твоје 

име, тај исти човек као ти само окрете главу, спазих ипак да то 

ниси ти, невероватно колико сте слични. Имаш у Бриселу 

двојника'', смејао се гласно. 

 

Ираџ се умеша у разговор:''То тако подсећа на роман Достојевског 

„Двојник“. Немој да те то узбуђује. Хладни рат  је психолошки 

рат''. 

 

 

 КУД из Београда, 29. новембар 1966. године. Психологија 

нација.  
 

Опет је гостовало једно културно-уметничко друштво из Београда,  

са својим програмом народних песама и игара из целе Југославије. 

Наступали су у великој сали министарства, тамо у кварту Брисел 

четири.  

 

Сала је била препуна наших усхићених и обрадованих људи. Туђина 

је голема туга, људи воле да чују звуке и да виде слике родног 

краја. Већ сам упознао поједине Југовиће, окупљају се у 

југословенским кафанама и ресторанима, друже се по кућама, 

виђам понеке од њих како тумарају по железничким станицама у 

смеру ка Југи. 
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Растужује ме да видим прилично њих, како се не интегришу у 

локално друштво, не уче језик како треба, не прихватају модернији 

систем вредности, него се зачауре заувек у донете навике и стил 

живота.  

 

Запазио сам неке који су дошли много година пре мене. Говоре 

српски, још нису научили француски како треба, и понашају се као 

што су се људи, у Београду или Шумадији, понашали пре 

двадесетак година.  

 

Значи нема напретка у стању духа, него настаје регресија, 

фиксација на прошлост. Духовна залеђеност. 

 

Физички су овде, али су душом у Југославији. Уместо да 

еволуирају, они конзервирају арахаичне менталитете.  

 

Као да неки невидљиви магови и вештице, не дозвољавају нашим 

људима да изађу из света вампира и балканских пустара, и да 

постану модерни појединци.  

 

То ме подсећа на емоције турских студената приликом уласка у 

„Cafe de l’ universite“, када би чули меланхоличне фаталистичке 

тонове њихових далеких народних мелодија. Музика их је 

оробљавала као паучина, држећи их у раљама прошлости. Уместо 

да прихвате стање духа људи у Европи. 

 

Поред физичких постоје и духовни окови. Они нису видљиви, али 

су још више робовски од оних физичких. Невидљиви су, а свугде 

присутни. 

 

Код нас у Београду, сви се као роботи деру из свег гласа ЖИВЕО, 

френетично пљескају  ВОЂАМА, аплаудирају поданички,  клањају 

се политичарима као идолима.  

 

Иду по кафанама, опијају  се, лумпују, ломе чаше,  умеју се зачас 

посвађати и потући.   

 

Како наш народ просветити, како покидати невидљиве окове који 

оробљавају његову душу? Како изменити наш народ, да постане 

смирен, рационалан и образован као ови одавде?   
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Управо у овој сфери видим сву дубину и сложеност наше 

националне трагедије.  

 

 

30. новембар 1966. годин. Мариола. 
 

''Према Ејн Ренд, балкански трибализми нису у сагласју са 

разумом, имају своје дубоке корене у далекој прошлости и 

атавистички су. Балкански народи се вековима самоистребљују. 

Ејн Ренд препоручује психоаналитички приступ, да се открију у 

националној подсвести атавизми и оно што је потискивано, и да се 

извуку на површину свести, да би се народи освестили и сазрели. 

Као што људи имају своје личности, тако их исто имају и народи. 

Оне чине историјске трауме, митове и архетипове. Има народа који 

су зрелији, духовно или душевно стабилнији, исто као што их има и 

међу људима'', читам из књижице ове ауторке. Тако покушавам да 

са Мариолом анализирам вековне распре и односе међу балканским 

народима, посебно Срба, Црногораца  и Македонаца са Албанцима,  

да би она схватила откуд онаква мржња албанских младића према 

мени. 

 

''Видела си оне албанске младиће, из њих кипти мржња, а ја сам 

одувек према Албанцима гајио пријатељска осећања, и тако се у 

свакој прилици понашао према њима'', рекох јој. 

 

 ''То су млади необразовани људи. Ипак има и разумних Албанаца и 

Срба, а они су најважнији у доношењу кључних политичких 

међунационалних одлука'', она реплицира.  

 

         '' Има, али нажалост кроз историју, нису они одлучивали, него 

неки други недорасли, најчешће, према Ејн Ренд:локални 

национални профитери који су злоупотребљавали немоћне људе у 

своје политичке циљеве, уместо да смирују, смишљено су 

повређивали вековне  ране, прибегавали су подмукло подстицању 

национализама, машајући се асоцијалних и недораслих људи''. 

 

    ''Па нису ваљда ти народи толико незрели као дивљаци  у 

Африци, да их други заваде'', упита она.  

 

  ''Они нису ни дивљи ни примитивни, њих једноставно подмукло 

позавађају, постављају на водеће положаје, међу балканским 
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народима, недорасле, свађалице, мрзитеље, негативце'', кажем јој 

огорчен. 

 

   ''Као што појединац може имати разлабављену или болесну психу, 

о чему смо већ говорили, исто тако и поједине нације у својој 

меморији, психи, националној души, што све чини национални 

идентитет, личност, могу бити пуне набоја болних сећања, пораза, 

емоција, комплекса. Може се говорити о душевном здрављу не само 

појединаца, него и читавих нација. Као што појединци могу имати 

менталне сателите, исто тако их могу имати и нације. Они који су 

завађали балканске  народе, а њих има на више страна, добро су 

познавали врло  ранљиву психологију ових народа, и умели су да 

као прави етнички ментални спелеолози извлаче болна потиснућа, 

да активирају ране пораза,  и охолост победа, да тако запале 

балканско „буре барута“. Видиш набоје мржње код младића 

Албанаца који не схватају о чему се ради''.  

 

''Шта ту можемо да учинимо ти и ја, ништа?'', она слегну 

флегматично раменима. 

 

''Не могу појединци, али могу велике силе, да на свим странама у 

балканским народима реч дају, смиреним, објективним 

научницима, историчарима, психолозима, психосоциолозима, 

психијатрима, антрополозима, социолозима, да седну за сто и дођу 

до чињеничног стања, уместо да се међусобно самоистребљују'', 

рекох  у даху.  

 

Она се осмехну скептично:''Лепо замишљено, али у пракси тешко 

применљиво, јер они који су навикли да тако вековима владају 

овим народима, то ће чинити и даље, докле год то буду могли ''. 

 

 

12.11.1966. године. Католичке цркве. 

 
Иако сам православац, за мене је истинско задовољство да посетим 

католичке цркве, да тамо одслушам мису. Већ на уласку се зачује 

опијајући звук оргуља и Баха. То је за мене необична инспирација, 

та музика у мени побуђује снажне емоције. Открио сам да Бах за 

мене није,  посмртна музика, насупрот томе, та музика за мене је 

буђење живота.  
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Одједном бих почео да запажам млад свет како улази, дивне 

лепршаве девојке, и одважне младиће пуне оптимизма. Посебно 

задовољство су биле проповеди, нема теорије и псалама као код нас 

у црквама, него би фратри говорили  о најживотнијим темама. 

 

  

15. новембар 1966. године. Два Руса на СУБ-у. 
 

Упознао сам два млада Руса, дошли су на стаж на СУБ. Оба су 

плава, иако један каже да је Молдавац. Вероватно му је мајка 

Рускиња. Играмо понекад шах, али убрзо сам схватио да се они нису  

тој игри посвећивали, вероватно немају ниједну категорију. Врло су 

драги и љубазни, али су крајње опрезни, пазе на сваку реч. Чим се 

поведе реч о политичким темама, одмах мењају тему, или се 

једноставно удаље. 

 

Станују у згради Универзитета где имају заједничку собу. Позвали 

су ме једном приликом да ми покажу где станују.  

 

За време једне од неких мојих посета њима у њиховој соби ме тамо 

затече млађи човек као зифт црне косе, танких брчића, висок и 

мужеван, поврх свега врло отресит и самоуверен, знам га, он је 

реномирани професор математике на СУБ-у.  

 

Он ме погледа знатижељно, и рече ми кратко:''Препустите их мени, 

ја ћу се њима бавити''. 

 

 

1. децембар 1966. године. Михајло Михајлов. 

 
У демократској Белгији се све чешће спомиње политичко суђење 

Михајлу Михајлову, младом универзитетском кадру пореклом из 

породице југословенског белог Руса. Поједини студенти и 

сарадници СУБ-а су ме у пролазу загледали знатижељно, као да ми 

саопштавају неку важну реч. Схватио сам зашто, када почеше да  

узимају  у уста име: МИКАЈЛОВ. Они не кажу Михајлов, него 

Микајлов.  

 

Овде се нашироко расправља да у Југославији прогоне Михајла 

Михајлова, младог научника, само зато што је изнео своје критичко 

мишљење о свом путовању у СССР. 
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Овај случај ''МИКАЈЛОВ'' је за Белгијанце мала сензација. Досада 

се овде углавном говорило да је Југославија демократска држава 

Источне Европе, да је Тито један од најугледнијих светских 

политичара,  неки су ми рекли  да му треба доделити Нобелову 

награду за мир.  

 

Публицитет осуде Михајла Михајлова за вербални деликт ме чуди, 

и пријатно изненађује. Најзад чујем да овдашња јавност осуђује 

Београдски поредак, за кршење људских права, барем једног 

човека. Нешто слично сам чуо када је Милован Ђилас био осуђиван 

на казне затвора. 

 

Очекујем да започне отварање, да најзад, барем врло мало, почну да  

увиђају да Југославија није онаква,  каквом су је замишљали 

досада. 

 

Ипак, Југославија овде није честа тема у масмедијима. Њу врло   

мало спомињу у јавности. 

 

Ја сам се био зарекао да о стању у Југославији не причам. Али сам 

временом озлојеђен прекршио себи дату обавезу, и почео сам да 

дајем одушка своме незадовољству где год стигнем. 

 

О томе сам причао са Мариолом. Она ми је јасно и 

најдобронамерније ставила до знања:'' Ако  будеш тако иступао, 

можеш се замерити моћницима.“  

 

Иако сам био убеђен да је она добронамерна, тај њен савет је за 

мене био болно сазнање. Охрабрење за мене су биле исповести 

појединих  политичких избеглица, који су огорчени причали све 

најгоре о Титу, и о југословенским казаматима и великим 

друштвеним неправдама.  

 

Али њих нису узимали озбиљно у Белгији. Неке од њих су сматрали 

необразованим, третирали су их као мануелне раднике, те отуда као 

непоуздан и недорастао извор ваљаних  информација. 

 

Случај Михајлов је, по први пут сам чуо да се то десило у Белгији, 

донекле оспорио широко распрострањену и дубоко уврежену 

представу о Југославији као демократској држави, на челу са 

великим вођом Титом, који ужива велики углед у свету.  
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Зашто се овде не проговори о правом стању у Југославији? Сада се 

даје публицитет појединцу, Михајлову, али се ћути о 

обесправљености већине? Да ли је Тито западни човек? Мени је 

господин Видер рекао када сам га упознао 1965. године, да Тито има 

супермаркет у Трсту, и робну кућу у Бечу.   

 

Установио сам да је Запад за сада једино осетљив на повреде права 

угледних интелектуалаца. Али да је потпуно неосетљив на масовне 

неправде према такозваним малим анонимним људима. Осетљив је 

на суђења за вербални деликт, а не узима у обзир тихе прогоне без 

суђења, лажиране судске поступке, неправде на радном месту, у 

образовнм установама,  у ЈНА, итд. 

 

Зашто? Па нико их није досада о томе обавестио и то документовао.  

 

То треба учинити! 

  

Дружим се повремено са студентом СУБ-а Сержом Михајловим, 

чији је отац  белгијски бели Рус, а мајка је Валонка. Он има 

понешто од присности и искрености Словена, али је више 

Белгијанац, затворен  и помало резервисан. Упознао сам  његовог 

оца, он је већ другачији, према  мени је био пријатељски настројен 

и топао. Сачувао је изворне руске особине. 

 

Зашто смо ми Југословени искрени, осећајни, топли? А западни 

људи хладнији, затворенији?  

 

Открио сам кључ  енигме: ми имамо психологију фрустрираних, 

недовољно остварених, нама је потребна топлина других људи, 

њихово разумевање. Код Белгијанаца тога нема, они имају 

психологију моћника, њима не треба нарочито ни разумевање ни 

искреност као нама, то њих не занима, то им не треба. Можда је ово 

моје размишљање упрошћавајуће, али сматрам да ипак у овој 

мисли има неких есенцијалних  параметара. 

 

Преко Сержа сам упознао још неколико белгијских Белих  Руса.  

 

Висока плава и лепа студенткиња, бриселска Рускиња,  за време 

кошаркашке утакмице, тимова СССР-а и Белгије, није успевала да 

укрије понос због згодних руских кошаркаша.  
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Иако нисам дуго у Белгији, ипак сам успео да схватим, да 

Белгијанци од оних странаца који живе међу њима не очекују 

егзалтацију за своје изворне земље, него пре свега лојалност и 

емоције за земљу у којој се сада налазе.  

 

Овај захтев је поготову био изражен када би се радило о белгијским 

Русима, и њиховом односу према Русима и СССР-у.  

 

Видех ову привлачну белгијску Рускињу како поносно шета са 

једним мужевним руским кошаркашем. Обузеше ме нелагодност и 

зебња, јер би то Белгијанци могли схватити као недостатак 

лојалности, или чак као издају. Да ли се она таквим својим 

понашањем непотребно експонира? 

 

Такав пријатељски афинитет према Русима нисам никад спазио ни 

на најмањи начин код Сержа Михајлова. Али је тога било код 

његовог оца. 

 

Запад, СССР и Русе види као ривала у Хладном рату. Те отуда 

према њима постоји одбојност. 

 

На “СУБ-у” сам упознао још једног белгијског Руса, плавог, 

повисоког и витког, рођеног у Белгији, коме је можда мајка 

Белгијанка, врлог, правог интелектуалца, који је перспективан 

научни кадар на Универзитету. Симпатичан је и са мном се дружи, 

али никад није изрекао словенску  солидарност, али ни одбојност. 

Помислих, врло је мудар, уздржан  и резервисан, неће да се замера 

званичним ставовима. Он има вереницу, младу симпатичну и 

лепушкасту, из сваког њеног геста се препознају искреност и 

оданост Белгијанке према младом белгијском Русу, по свој прилици 

будућем супружнику. 

 

Сусрети са Русима су за мене врло занимљиви. Када их сретнем 

лично, или када видим неки  филм, осетим благу језу јер их овде не 

воле. Хладни рат! Па то је и историјско питање.  

 

Нарочито је за мене било сигнификативно свакојаким значењима, 

виђање белгијског Руса који је увек  био преводилац руским 

делегацијама које су долазиле у Брисел. Толико пута сам се питао: 

зашто је он тако одбојан према својим земљацима, презрив, као да у 

њима не види људе, него демоне? Његов израз лица је у тим 

приликама био оличење неподношљиве мржње, Луцифера.  
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Зачудо, Совјети су се обично правили да то нимало не виде.   

 

Увек бих се у таквим приликама сетио Белих и Црвених, па у 

совјетским филмовима су беле, бивше племство, увек приказивали 

као оличење демона.  

 

Мржња не гаси мржњу, него је потпаљује. 

 

 

19. децембар 1966. године. Шах. 
 

Као дете сам био истински заљубљеник у ову древну игру. У Нишу 

је велемајстор Трифуновић играо симултанку са ђацима наше 

гимназије, мислим да сам ја једини ремизирао, партија се са мном 

продужила, посматрао ме је пријатељски. На крају ми је пружио 

руку и насмејао се гласно:'' Нудим ти реми!''  

 

Разуме се да сам оберучке прихватио. 

 

Миле Бајић и ја смо били на шаховском турниру у Холандији, 

разговарали смо са совјетским велемајстором Корчнојом, а у 

публици је био и Боби Фишер.  

 

Боби има симпатије за Југословене. Запрепастио сам се када је осуо 

лавину погрда на своју домовину Америку.  

 

Како може тако нешто да говори тако мудар човек? Тако ме 

подсети на ојађене и острашћене наше политичке емигранте када 

оспу са увредама на Тита и Југославију.  

 

Шта је посреди са њим?  

 

 

20.12.1966. године. Југословенски папараци и лепи 

Далматинци. 

 

Све је више туриста на нашем Јадрану. Југославија постаје 

туристичка велесила. У листу "Le Soir" велики наслов црним 

словима: Међу италијанским папарацима паника, мужевни 

Југословени им одвлаче стране туристкиње.  
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Уживам у лепоти и хармонији људског тела, било мушког било 

женског. Свако лето сам радио у студентским камповима широм 

земље, где сам имао прилике да се сусрећем са младима из целог 

света и да се дружим са страним туристима.  

 

Виђао сам мештане и мештанке Далматинце, то је била прилика да 

уживам у лепоти овога света. Шетње улицама далматинских 

насеља су биле пуне сусрета са  изузетно привлачним девојкама, 

пуним медитеранске живости и сунца у распеваним речима и 

гипким покретима. 

 

Мушкарци су високи и стасити, миришу на море, сунце и галебове. 

То је словенски свет, али мешан вековима са Медитераном, морем, 

галебовима, сунцем. 

 

Видео сам овде мушкарце из целог света и све сам више убеђен да су 

Далматинци најзгоднији мушкарци на свету.  

 

 

21.12.1966. године. Распра Југовића. 
 

У првим сусретима и виђењима са Белгијом, она за мене 

представља богатство, уређеност, ред, све сјакти. Помало ми је 

засметала та претерана сређеност, све по сату, све се унапред  зна, 

тај материјализам је сувише назначен, све је у богатству, чини ми 

се да нема осећања. Сваки дан сам у Белгијанцима покушавао да   

откријем духовност и осећања.  

 

На крају ми се чинило да тога и нема.  

 

Будући да пре доласка у Белгију нисам путовао по свету, замишљао 

сам да је Југославија изузетна земља, у свему необична, у много 

чему нај.  

 

А да су Југословени врло виталан и мудар свет, такорећи, каквих 

нема на свету. 

 

Али сам убрзо и постепено почео да откривам  да сам био у великој 

заблуди.  

 

На сваком кораку сам откривао понеки занимљив детаљ, који ми је 

откривао једну нову и другачију Белгију. Постепено почех да 
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мењам представу о Белгијанцима као безосећајним и људима, 

искључиво, посвећеним само раду, јер сам међу њима сретао и 

осећајне и духовите људе.  

 

Откривам постепено необичан шарм Белгије, пренасељене равне 

земље, начичкане насељима и кућама, аутопутевима, железничким 

шинама, халама фабрика, али и катедралама из којих одзвањају 

мелодије Баха,  а у кафеима на зидовима слике старих фламанских 

сликара, Мемлинга, на пример. На заборављеном колосеку 

железничке станце Gare centrale видех тамо у неком далеком давно 

заборављеном ћошку, избледели постер још из 1952. године.  

 

Ова сазнања су ме радовала. У Белгији сам постепено почињао да 

се не осећам више као странац. Трудио сам се да проникнем у душу 

ове земље и њених људи, у њену прошлост. Зарекао сам се да 

научим  и фламански. Имао сам у почетку огромну енергију, све ми 

се чинило могуће.  

 

Упознао сам преко Албанца, католика који студира медицину,  и 

његовог земљака Нока, који ради у психијатријској болници у 

околини Брисела, који ме је данас чекао  у  кафеу "Rois d,Espagne".  

 

Сретох ту још неколико Југословена, сви седосмо за један сто. 

 

Албанац Нок, болничар ми рече:" Знам француски, овде сам већ 

пет година''. 

 

Ја му одговорих: ''Чини ми се по твоме нагласку, да си негде од 

Призрена''. Он се зачуди како сам погодио? Објасних му: 

''Разликујем српски нагласак са Косова, да ли је из околине 

Призрена, Пећи или Косовске Митровице, то су сва три донекле 

различита нагласка. Призренски је скоро типичан јужно 

србијански, чак има и утицаја македонског, док је Пећки отворен 

метохијским утицајима, по говору подоста сличан оближњем 

црногорском, васојевићком говору, а Косовско Митровачки је 

донекле као у Рашкој, или у Краљеву,  у понечему копаонички''. 

 

''Откуд ти то знаш''?, упита ме скоро намргођен. 

  

Причао сам Ноку да могу у Србији, Босни и Херцеговини, али и у 

неким деловима Хрватске, па чак донекле и у Македонији, да 

препознам по нагласку одакле је ко. Он ме је посматрао зачуђено. 
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''Мој отац је често био премештан, живели смо у разним крајевима 

земље, хоби ми је да са људима разговарам  и да упознајем тако 

њихове нагласке'', желим да задовољим његову знатижељу. 

 

"Када су моји дошли из Албаније 1947. године у моје село на Косово 

на тромеђи Србије, Македоније и Албаније, тамо се говорио један 

језик који је понајвише био српски, али измешан са македонским, 

албанским и турским језиком такође'', рече Нок. 

  

"Дрина“ је илирска назив, '', додаде он. '' а у Албанији има река са 

истим именом која се не зове како то пише у југословенским 

уџбеницима Дрим, него Дрин''.  

 

Нок се због нечега заинати и поче да понавља као аутомат:'' Не Др-

им, него Др-ин''. 

  

''Дрина је вероватно илирска реч, али је нејасно ко су и када су 

Илири дошли на Балкан. Према неким теоријама Словени су 

праседеоци Балкана'', настављам разговор. ''Постоје теорије да је 

целокупна историја Балкана фалсификована по жељи тадашњих 

моћних држава'', инсистирам. 

 

"Мене на Косову не зову Нок као у Албанији, него Ноле'', чкиљи у 

мене испитивачки. Он поче да острашћено понавља:'' Ноле Лекај, 

Ноле Лекај'', испаде да у његовом имену има скривена порука: но 

лелекај, не плачи, не лелечи. 

 

 "Знам много плавих Албанаца'', објашањавам му. '' Природно, 

мешали се са Србима  и Македонцима''. Ноле схвата о чему се ради.  

 

''А нарочито женећи се са светлокосим Бошњакињама'', желим да 

му појасним.  

 

Испричах му како сам као дете видео у источној Босни, дође 

Албанац са Косова, и цењка се са Бошњаком, оцем девојке, да му 

светлокосу ћерку да за сина, да је одведе на Косово. То ми је тада 

личило као на пазарење стоке на сточној пијаци.  

 

'' То је много сложеније'', смешка се загонетно Нок у браду, '' то са 

женама је друга прича'', заврши самоуверено. 
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''Албанци су Илири, наука је доказала да су они староседеоци 

Балкана'', жели да ме убеди Нок, ''Они су дошли на Балкан пре 

доласка Словена''. 

 

Ове речи узбуркаше духове, плави студент из Београда проговори 

јетко Ноку:''Комунисти, и други пре њих, хиљадама година су 

фалсификовали историју. За тако нешто је довољно  позвати се на 

садржаје српских историјских уџбеника – од основне школе до 

Универзитета. А у њима пише, да су антички и раносредњевековни 

Илири на Балкану преци Шиптара! Уз тај страшни фалсификат, 

долази други – још језивији. Каже се да су Срби стигли на Балкан 

тек почетком 7. столећа Нове ере, у време византијског цара 

Ираклија''.  

 

Нок је очигледно неук и не познаје историју, он оћута, не зна шта да 

каже.  

 

Плави студент га брзо прозре, па настави сигурним тоном:'' Нису 

ли ова два фалсификата тако уверљива – да свако ко поверује у 

њих (а у њих верују сви званични историчари Србије), лако наседа 

„закључку“ да су Срби затекли на Балкану шиптарску културну 

баштину, коју су само преузели? Комунисти су фалсификатори, 

унели су у наше уџбенике лажи''. 

  

 

''Тако произилази, да су Срби запосели те илирске (шиптарске) 

хришћанске храмове, а Илире (Шиптаре) прогнали у високе 

планине скучене Албаније. Тако то пише у званичној 

историографији словенских држава, па и у историографији осталих 

држава Европе. Историја је фалсификована, треба је реформисати'', 

љутито ће млади Београђанин.  

  

 

''Истина о античкој и средњевековној историји Срба и Словена је 

потпуно другачија. Другачија је и историја Шиптара (Албанаца)''.  

 

Нок скочи на ноге и поче да млатара рукама:'' Није тачно што 

кажеш, Албанци су Илири и они су староседеоци Балкана, Словени 

су дошли касније''. 

 

''Ево чињеница'', подиже руку значајно студент, и на уопштена 

оповргавања Нока износи научне чињенице:'' Грчки историчар 
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Михаил Аталиота је оставио књигу о времену доласка Шиптара у 

Србију. Штампана је на европским језицима, а није штампана на 

српском! Аталиота обавештава – Шиптари су се населили на 

српској земљи (у Србији) 1043. године, у време српског цара 

Војислава (Грци су га признавали са титулом краља) – пореклом су 

с' Кавказа, одакле су их Арапи доселили на Сицилију, а после су 

Грци прогнали Арапе, а остали су им досељени Шиптари.  

Грињевича следи и руски академик Олег Николајевич Трубачов. У 

свом делу: „Етногенеза и култура старих Словена – лингвистичка 

истраживања“, наводи да су Балкан и Подунавље прапостојбина 

свих данашњих Словена. Супротно званичној историографији, 

Трубачов тврди - да су, са Балкана и из Подунавља, Словени 

(незнано у којем давном времену) населили западне, источне и 

северне крајеве Европе и да је српски језик основа свим словенским 

језицима''.  

 

Да напоменем и то да лепушкастом Албанцу студенту медицине у 

Лувену, и Ноку, нисам никада говорио о гангу младих Албанаца 

који ме прате и прете ми. 

 

 

17. децембар 1967. године. Балкански Рашомон, скуп Југовића 

и Балканаца у бриселској кафани. 
 

Опет у „Rois dеEspagne“. За издуженим столом су Горан, Иван, Нок, 

плави студент Београђанин и црномањасти јужњак, Света. 

Предосећам малу представу балканизације у строгом центру 

Брисела. 

 

Док ватра пуцкета  на отвореном огњишту, свуда около поиграва 

одсјај пламена, сјактећи по сликама шпанских племића и хидалга, 

и иберијског осунчаног крајолика, поче страсна политичка 

расправа острашћених Балканаца, које је тегобна животна судбина 

довела у далеку кишовиту земљу Белгију.  

 

Да напоменем и то, да је повремено жучна дискусија, била 

прекидана и расплињавана ужареним погледима присутних 

младића, на жене и девојке , које су улазиле и излазиле, уз опоре 

коментаре о њиховом изгледу.  

 

Иван:"Комунисти су одузели мом оцу хотел у Макарској 1945. 

године, отерали га на робију, све нас прогонили, у полицији у 
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Сплиту и Далмацији свугде све сами Влаји.''. Окрете се мени као да 

се извињава:'' Не мрзим Србе, али они држе власт у Хрватској и 

прогоне Хрвате, морао сам због њих да бежим из земље''. 

  

Горан:"Само што сам се појавио на риви у Шибенику са мајицом 

на грудима на којој је била уцртана шаховница, ухитише ме и 

крвнички ме премлатише, држали су ме шест  дана у затвору,  нису 

ми дали ноћу да тренем, само мало зажмурим, одмах изруче на мене 

кофу ледене воде. У полицији од командира до стражара све сами 

„Влаји и Ркаћи''. ( погрдни називи за Србе, напомена аутора). 

 

 "Ајде без националних увреда'', тихо проговори плави студент  

Београђанин.. 

 

Нок још више лукаво потпаљује:''Срби спроводе репресију на 

Косову, Албанци и Хрвати су без икаквих права''. 

  

Плави Београђанин се тек тада разгалами:''Тито је Черчилов 

човек, он ради потајно за запад, он, Кардељ и Бакарић раде Србима 

о глави''. 

  

Увиђајући да расправа постаје запаљива, да бих смирио страсти,  

изнео сам нека своја лична искуства:''Ако Срби прогоне Хрвате и 

Албанце, ко онда обесправљује Србе у Србији?''. 

 

Плави студент ће ко из топа:'' Србе у Србији тлаче Тито, Кардељ и 

Бакарић''.  

 

Онда се окретох Ноку:''Ти познајеш Албанију. Ко тамо прогони 

Албанце, кад тамо нема Срба, а тамо је много горе него на Косову, 

зато Албанци беже у Југославију, на Косово. То су заблуде, нико 

никога не прогони по националној основи, него све прогони 

тирански комунистички поредак''. 

  

Нок: ''Тачно је да је у Албанији горе него на Косову, али су тамо на 

власти све сами кадрови школовани од Москве. СССР је довео 

комунизам у Албанију. Словени су кривци за све''. 

  

Ja:" Сада је Албанија далеко од пријатељства са СССР-ом, 

зближава се са Кином?'', погледах упитно у Нока.  
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''То су унутрашње комунистичке игре, то је словенска завера." Нок 

има унапред спреман одговор.  

 

Знао сам да страдају и српски и руски народ, саопштих му то са 

најбољом намером.  

 

Нок ове моје искрене речи погрешно протумачи као демагогију: 

''Победићемо вас све Словене на к...''. ( назив за мушки полни 

орган, метафора за наталитет, напомена аутора). 

 

Видећи ме изненађеног његовим вулгарним речником, он ми се из 

срца појада:''Немој да се љутиш на мене, кад би знао шта смо све 

претрпели на Косову, разумео би ме''. 

  

"А када бих ти ја причао шта  смо све ми претпели'', хоћу да га 

упознам са стварношћу у Србији. 

 

 "То није тачно, није логично, зашто би Срби прогонили Србе?'', он 

ме погледа скоро увређен. 

  

Сви су мислили да су у праву, а кривца су видели у другој нацији. 

 

Шта је све комунизам унео, донео пропаст, а то се не приписује 

њему, него другој нацији, створене су погрешне процене и омразе 

међу нацијама. 

  

Ja:"У Индонезији је побијено више стотина хиљада комунистичких 

симпатизера''.  

 

Јужњак из Србије:"1948. година је комунистички трик. Тито није 

био стварно раскинуо са Москвом. Вара Тиле, то је урадио да би 

стекао симпатије Африке, Азије  и сиромашног дела планете, да 

тако њима уведе комунизам на мала врата увијен у примамљиве 

обланде самоуправљања и несврстаности. Тито је тројански коњ 

Москве''.  

 

Он мало застаде, па подвикну:''Прпа Бато, нека виде ови овдашњи 

лелемуди да са нама нема шале''. 

 

Плавушан Београђанин се никако не слаже:"Не, то је Тито све 

радио по налогу Запада, зато је добијао кредите, зато га је Запад и 

поставио за лидера несврстаних, да Црнцима преко Југе прикаже 
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преимућства Титовог меканог прозападног система над совјетским,  

и да их тако одбије од Москве и Пекинга''. 

 

Признајем сам себи да ни мени није довољно јасно о чему се ту 

ради,  са ким су Тито и Југославија?  

 

Док сам био у Београду стално су ми у мислима биле присутне очеве 

речи да Запад влада нашом земљом. Сада сам на западу а ипак ми 

многе ствари још нису постале  јасне. Осећам да западам у 

конфузију? 

 

На вратима се појави заносна млада плавуша и оде право у  загрљај 

егзотичном Далматинцу Горану. Он устаде помало победнички:„Не 

мрзим Србе, шалио сам се оно за Влаје и Ркаће''.  Он и његова 

пријатељица нестадоше у вратима кафеа  у кишном дану збијени 

једно уз друго.  

 

Сетих се разговора са младим плавим Далматинцом са којим сам се 

дружио лети у Дубровнику, изненадио ме је, када на плажи на 

Лападу, поче да грди Русе. Таман сам га некако смирио, кад он онда 

поче да вређа Србе и ћирилицу. Мало изнервиран, али ипак више у 

шали, рекох му право у лице:''Ћирилица је на Месецу, а тамо нема 

латинице''.( Мислио сам у шали на руске космонауте, напомена 

аутора) 

 

 

22. децембар 1966. године. Чудак који трза раменом на  

Grandе placе. 

 
Данас сам опет видео недалеко од мене како наиђе застрашујући 

човек, искрсну право из пусте улице недалеко од Grand placa, опет 

је бесно тргнуо раменом у моме правцу, и нагло нестао.  

 

Ја се нимало не плашим њега, нити његовог ганга, него од оних 

који им очигледно дају налоге да то чине.  

 

А ти њихови налогодавци су изгледа врло моћни.  

 

Да ли ми они то дају знак да треба што пре да напустим Белгију? 

Или ми  наговештавају нове непријатности?  
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Ја се више уопште  не питам ко је тај човек? Он је споредни играч. 

Неко усмерава психопате незналице ка мени?  

 

Али зашто? Чему све то?  

 

 

24. децембар 1966. године. Кермес шоу Југославије у шуми 

Bois de la cambre. 

 
Ова шума је велика, познато излетиште становника Брисела, има  

језерце, ресторане, кафане усред шуме, има и малих травнатих 

пољана.  Одавно  размишљам о занимљивој пословној идеји: да се у 

шуми организује спектакл ’’ЈУГОСЛАВИЈА’’, потпури различитих 

перформанса, уз народне игре и песме, националну храну, уз 

приказивање филмова о природним лепотама, предавања из 

историје, о пореклу становника, уметности, о фрескама, 

манастирима, култури, да се тако промовише наш туризам. 

 

 

26. децембар 1966. године. Нок болничар ме позива у 

психијатријску болницу. 
 

Кад стигосмо аутобусом, кроз прозор видех тужну безлисту шуму у 

киши и суснежици. Иако је дан, спустио се сумрак, облаци скоро 

полегли по крошњама високих дрвећа, са којих се обесила јата 

покислих врана и гавранова, цури им киша са великих кљунова. 

Као на београдским гробљима. 

 

Сура зграда болнице са прозорима мокрим од кише,  уздиже се 

високо на брегу,  у оголелом шумарку, шибана невременом.  

 

Испред улаза у болницу сретосмо лепу младу елегантну жену у 

раскошном седлу, седи љупко на бесном коњу сјајне коже, са 

јахачким чакширама које истичу дражи младе жене, и са мамузама 

на сјактавим дубоким ципелицама.  

 

Од Нока сам сазнао да је она власница болнице.  

 

Склонисмо се од бљузгавице у ходник установе, где се обавља 

регистрација долазака и одлазака  пацијената и посетиоца. 
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Врата се нагло широм отворише, залупаше као када их отвара 

олуја, улетеше у просторију два опасна момка средњег раста, лица 

им одају агресивне особе спремне да се одмах потуку.  Не могу да 

верујем да локалне силеџије тако личе на оне наше снагаторе, као 

да су са Душпановца? Један приђе са шрафцигером власници 

болнице, и јетко јој подвикну стављајући јој шрафцигер ка лицу: 

''Одмах моју личну карту, мени није овде место''.  

 

Елегантна жена се нимало не узбуни или узнемири, она  брзо 

процењује ситуацију, рече заповеднички и смирено службеници за 

пултом да му одмах да његову личну карту.  

 

Оба нестадоше исто тако муњевито као што су се и појавили.  

 

Нок ми је рекао да их познаје, да су доведени насилно на 

психијатрију, тврдили су да је њихова хоспитализација незаконита, 

а будући да су млади и снажни, искористили су тренутак непажње 

особља, да овако побегну из зидина азилума. 

 

Зар је могуће да се овако нешто може десити у демократској 

Белгији ?  

  

Власница болнице ме због нечега љубопитљиво осмотри из 

прикрајка, закорача до нас:'' Да ,чула сам да сте Југословен, мој 

муж лекар и ја смо били пре две године на летовању у на Јадрану, 

он је ушао у воду и на лицу места је преминуо од можданог удара''. 

  

Нок пође са мном да ми показује болницу. У једној великој 

просторији је преуређен таван, седи група болесника, присуствују   

групној дискусији, то је врста психотерапије;  аниматор је млада 

насмејана  интелектуалка, пуна разумевања за своје несретне 

пацијенте.  

 

Прођосмо у мимоходу у фискултурну салу. Напољу група 

пацијената упрла очи у небо, чекају да стане киша, да играју 

одбојке. Два плавокоса пацијента се удубили у  шаховску партију, 

сазнао сам да је један Мађар, а други Словенац.  

 

''Скоро половина болесника су из источне Европе“, зачудих се када 

чух ове Нокове речи.''Откуда толико отуда'', радознао сам?  

'' Доживљене трауме тамо, а онда тешкоће интеграције у Белгији'', 

каже он. 
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Сви пацијенти имају карактеристичан успавани израз лица.   

 

Утрчасмо да се укријемо од влажне суснежице која се појави 

однекуда из високих крошњи дрвећа, нађосмо се у ходнику повеће 

бараке, уђосмо у велику собу  у којој лежи неколико десетина 

болесника. Кроз отворена врата која остадоше иза нас, јурну 

напоље повисока млађа црнокоса жена, прхну као птица када 

излети кроз заборављена отворена враташца кавеза, али је брзо 

вратише унутра, чух када пркосно поче на српском да проклиње 

своју злехуду  судбину:''Мајко моја, гдје си да ме спасеш?'' 

Препознадох по нагласку да је Босанка.  

 

То потврди и Нок:'' Та жена је политичка избеглица из Сарајева''. 

 

Посматрао сам је врло радознао, док су је уводили натраг у кавез, 

висока  и витка, права лепотица, динарка, интелигентног израза 

лица професорке СУБ-а.  

 

Био сам потресен, она је за мене тада била симбол наше мученичке 

обеспомоћене земље, у азилу, у ланцима. То наш народ покушава да 

покида ланце.  

 

Сузе хоће да ми ударе на очи. Једва се савладах. 

 

Како покидати окове?  

 

У листу „Le Soir“ опет сам прочитао за махнито масовно убиство 

ових дана, један Немац у нервном растројству зграбио митраљез, 

попео се на кров, и отуда поубијао двадесетак случајних 

пролазника. Пукао му филм због нечега! 

 

Док се прибирам потрешен сценом са нашом земљакињом, у 

просторију уђе бахато и распојасано млад мужеван лекар 

психијатар, смејући се гласно подвикну охоло: ''Југословенски 

фудбалери!'' 

  

Нок ме скоро ухвати за руку и поведе у неку тајанствену собу, где 

није било никога сем нас двојице, видох неколико екрана као на ТВ. 

 

''Одавде надзиремо видео уређајима пацијенте у њиховим собама'', 

рече ноншаланто. Ја се скоро згранух:'' То је неморално чинити без 

њиховог знања!'' Он одговори:'' Није морално, али је  корисно''. 
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Показа ми два пацијента, седе један поред другога, смирени, 

успавани дејством пилула, крајње слични. Сазнао сам да је један 

Србин, а други Италијан. 

 

 

28.12.1966. године. Метеж у Африци. 

 

Лумумба је проглашен за народног хероја у Конгу. Град  Леполдвил 

мења име у Киншаса. Убијен је председник Нигерије. У Нигерији 

настају сукоби. У Џибутију приликом доласка генерала Де Гола 

сачекују га снажне анти-француске демонстрације. Боцвана постаје 

независна, ствара се нова држава Лесото. Кина помаже Мали. 

 

 

29. децембар 1966. година. Исповест католичком свештенику. 

 
У цркви одзвањају Бах и оргуље, полупразне клупе маме да се седне 

и саслуша мудри фратар. Са великом пажњом слушам проповед  

мудраца, католичког свештеника из   Латинске Америке. Он је 

другачији од католичких фратара у Хрватској и Италији,  

доброћудан је и скроман. 

 

Кренух ка излазу. Из једне кабинице уз унутрашњи зид цркве изађе 

повисок, плав, покрупан фратар, колико скромног, толико још 

мудријег израза лица. Узе ме за руку и поведе према кабини, жели 

да ме исповеди. По нагласку процени да сам странац, изгледа да је 

препознао да сам Југословен , рече ми скромно да је Пољак. 

 

''Волите своје непријатеље, праштајте им! Разумети значи 

опростити''.  

 

 

29. децембар 1966. године. ЛСД,  раширена употреба дрога. 

 
Страни студенти на СУБ-у често разговарају о раширеној употреби 

дроге.  Сличне приче слушам од Југословена на раду у Белгији, али 

најчешће од југословенских политичких емиграната.  

 

Чуо сам многе исповести о ликвидацијама југословенских 

политичких емиграната у западној Европи, које је, како се причало, 

спроводила УДБА. 
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Шта је од тога тачно? 

 

Синиша Оцокољић, сарадник Драже Михајловића је нестао с'  

пролећа 1945. годие у Аустрији. Помињу и друга убиства. Тврде да 

је западна Европа препуна агената УДБЕ, да жаре и пале Европом, 

краду, проваљују у банке. А онда од опљачканог новца финансирају 

надзор југословенске политичке емиграције. 

 

Југовићи коро да се тетурају, шапућу за столовима у буџацима 

димљивих југословенских ресторана опијени  мирисом ћевапчића и 

шљивовице, разазнајем песму '' Јечам жела Косовка девојка, јечам 

жела, јечму говорила''. У овој кафанској балканској какофонији 

усред Брисела, разазнах муцаве речи:'' УДБА је неке политичке 

емигранте потровала''. 

 

 

31. децембар 1966. године. Мариола хоће да иде за Парагвај. 
 

Мариола жели да се исели за Парагвај:'' Хајде са мном, бежи из 

Белгије, овде те не желе, те неприлике са асоцијалним Албанцима 

су миг да што пре напустиш Белгију''.  

 

Одговорио сам јој да је Парагвај врло далеко, да наши међусобни 

односи још нису довољно стабилизовани, да бих тако нешто могао 

предузети.  

 

Постајем сумњичав према њеним упорним предлозима да идем са 

њом за Парагвај? Наша веза није дубока љубав, него страст. Да 

одем тамо на крај света? Како да се у случају непредвиђености 

отуда вратим?  

 

Ја нисам авантуриста а одлазак у Парагвај у оваквим околностима 

за мене би био најчистија непромишљеност и авантуристички 

неозбиљан поступак. A у Мариолу још нисам стекао довољно 

поверење. 

 

'' У Југославију се не враћај никако, тек тамо те чека калварија'', 

додаде.  

 

Никако не разумем шта они у земљи имају против мене?  
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У праву је, размишљам. Вероватно су сазнали од њихових жбира у 

Бриселу за моје жалбе на прогоне у Југославији? Ипак 

најрационалније решење је да останем у Белгији и избегавам 

сусрете са насилницима, и да упорно и промишљено делам да се 

моја ситуација поправи. Трпен, спашен! 

 

Мене и даље збуњује изванредно срдачан однос оних из Амбасаде 

према мени, а насупрот томе подмуклост поретка у Београду? 

Изгледа да ови одавде за то и не знају? Или пак знају, али због 

одличних односа са братом Бором, угледним научником, цењеним у  

дијаспори, то забашурују да му се не замере?  

 

Или је у питању нека замршена двострука игра?   

 

 

3. јануар 1966. године. Убиство Мише Милошевића у 

Холивуду. 
 

Сазнао сам детаље трагедије Мише Милошевића кога знам из 

Београда. Стигао је до Холивуда где је, као што сам напоменуо, 

доживео грозну смрт у једном од купатила америчког глумца Мики 

Рунија.  Југовићи у Бриселу су говоркали о њему са уважавањем, да 

је он освојио срце  супруге, или пријатељице, великог глумца 

Рунија.   

 

Неко извади новине, дословце пише: Миша Милошевић је умро 

закључан у купатилу, избатинан и остављен сам и немоћан, било је 

то на Беверли Хилсу нове 1966. године. У новинском тексту стоји 

даље да је његово тело довезено у Београд америчким авионом 

ПАН-АМ као пакет, а кажу превоз његових посмртних остатака је 

платио лично Ален Делон. Даље се каже да је иста фирма 

допремила у Београд и други лимени сандук, у коме се налазио 

извесни Кирче Попчески, Милошевићев друг, који је наводно 

страдао од удара струје. 

 

Међу нашим људима у Бриселу постоји склоност ћаскањима уз 

чашицу у југословенским ресторанима. У тим приликама се могу 

чути свакојаки коментари. Чашица уме развезати језик. 

 

Врло ми је симптоматично да је Миша Милошевић наводно завео 

пријатељицу Мики Рунија?  Па Мики Руни је мали и нимало није 



354 

 

привлачан као мушкарац? Није никаква референца мужевности 

неког момка, да заведе Мики Рунијеву пријатељицу?  

 

Стефан Марковић, Миша Милошевић и Урош Милићевић су 

мужевни, али они нису важили, као што сам већ напоменуо,  за 

нарочите заводнике у „Индексу“, где су одржаване чувене игранке, 

и на штрафти.  

 

Откуд сад наједном да их произведоше, у неодољиве љубавнике, 

пред које се на коленима бацају најлепше жене Париза, супруге 

угледних Француза?  

 

Лупам главу да прозрем о чему се ту може радити?  

 

Света кога сретох у ресторану „Guel de Bois“ покушава да разјасни 

енигму:''Ама они су агенти УДБЕ, послати по задатку да 

шпијунирају политичку емиграцију''.  

 

Интересантнa теза, али зa то нема доказа. Рекао бих да је то рекла-

казала. У то не верујем! 

 

Ја их сву тројицу знам из Београда, нису ми тамо нимало личили на 

полицијске доушнике. Кажем ја то Свети, Света се држи упорно 

своје тезе:'' Не верујем ни ја да су они агише, али чим су им дали 

пасоше, онда када није било лако отићи ван „гране“ ( назив за 

границу, напомена аутора), нису им дали џабе, они су авантуристи,  

верујем да су прихватили из авантуризма да раде за УДБУ''.  

 

Ипак, за такву претпоставку о њима немам доказе. И у њу не 

верујем, њих знам као јаке  момке са београдске калдрме. Са њима 

сам се повремено сретао, али никад нисам запазио било шта, што би 

ме могло навести да помислим да они потајно сарађују са УДБ-ом. 

 

 

4. јануар 1967. године. Милован Ђилас изашао из затвора.  
 

Из претходних поглавља пажљив читалац ће лако закључити да је 

белигијска, поготову  интелектуална јавност, јако осетљива на  

појаве кршења људских права, пре свега у Источној Европи. Али не 

у толикој мери и када се ради о Југославији. 
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Овде Југославију виде као социјалистичку земљу Источне Европе 

која се највише удаљила од крутог совјетског модела, те је због тога 

колико толико уважавају и подржавају.  

 

Није пријатно за мене који сам на себи осетио бич неправди у 

Југославији, да сусрећем обичне Белгијанце, па и поједине  

интелектуалце, недовољно упознате са стварним стањем у нашој 

земљи. Истински ме је разљутио текст у еминентном социолошком 

часопису о самоуправљању у Југославији, које је било лажно 

приказано као врхунац демократије и ослобађања човека.  

 

Читајући овај текст и сећајући се мог искуства у предузећу “Семе” 

у Београду, и мојих сазнања како самоуправљање функционише у 

пракси,  по глави ми је стално пролазила мисао: какво лицемерје?  

Или незнање?  

 

Да ли они једноставно затварају очи пред недоличним поступцима 

југословенских власти, из јединог разлога што желе да сачувају  

углед СФРЈ, јер им је она потребна као таква, да је држе даље од 

СССР-а, да помоћу Југославије прикажу преимућства  њеног 

самоуправног и несврстаног модела над оним крутим 

бирократским у СССР-у и источној Европи? 

 

Ипак, за мене је било пријатно изненађење које је почело да 

повраћа моје пољуљано поверење у западну демократију, када сам 

читао у белгијској штампи, слушао на радиу и гледао на телевизији 

емисије о политичким прогонима Михала Михајлова, веселили су 

ме благонаклони написи о скоро јеретичким филмовима 

Александра Саше Петровића ''Скупљачи перја'' ( у Белгији са 

необичним називом „J’ai rencontre meme les Cigans heureux“,  што у 

преводу значи ''Срео сам чак сретне Цигане'', напомена аутора), и о 

филму Макавејева ''Мистерија организма''.  

 

Понегде сам наилазио на цитате о Миловану Ђиласу, кога су 

називали звучно ''оцем дисиденције у целој источној Европи''. 

 

Ђилас је недавно поново спомињан у Белгији. Сећам се његових 

прогона о којима сам писао у  претходним томовима још крајем 50-

их година ( Томови 1. и 2.).  

 

Белгијски медији сада преносе да је Ђилас недавно изашао са 

робије, и какав интиман  податак, оженио се по други пут, овога 
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пута са  Стефанијом, коју је из милоште звао Штефица, тако пише у 

новинама. ( Напомена аутора: касније ће знатижељни читалац 

прочитати моје будуће дугогодишње дружење са Ђиласом) 

 

Прогони Ђиласа су се пренели из 50-их у 60-године. Ђилас је 1961. 

године написао књигу „Разговори са Стаљином“, чији издавач је 

био „Harcourt Brace Jovanovich“ у Њујорку. 1962. године је био 

изведен пред Окружни суд и осуђен на 13 година затвора и 

ограничење грађанских права у трајању од пет година.  

 

Белгијски медији преносе да је Ђилас на робији  у Сремској 

Митровици био жртва нечовечних поступака, прочитао сам узбуђен 

речи: добио је и тежи напад слепог црева, па је оперисан.  

 

У ресторану Дубровник док сам уживао у чарима босанског  лонца 

власника Божића, јасно сам чуо:''Ђиласа су крвави удбаши 

тровали у затвору''.  Погледах у правцу онога ко је ово саопштио, и 

видех како лупну анемично шаком о сто средовечни мршав 

бледуњав човек. 

 

Он је пре тога причао полугласно своме саговорнику како је давно 

пребегао из Југе у Белгију, жалио се како су том приликом много 

боље третирали политичке избеглице који нису били Срби, а да су 

Србе дискриминисали, или чак и злостављали.  

 

Био је врло љут, и нервозан. ''Био сам у Забели, то је 

концентрациони логор, тамо политички само умиру, ако изађу 

остану цео живот тешки болесници''.  

 

Двојицу од присутних за састављеним столовима сам виђао у 

амабасади Југославије како поверљиво шушкају са Јовом 

Мирковићем, они скочише и завикаше:''Што би они тровали 

Ђиласа у затвору?  Што би тровали те неважне људе по затворима, 

то је претеривање, чиста параноја, за психијатре''. 

 

Онда се умеша  један плавокоси, говори са лалинским акцентом, 

здепаст као медвед :'' УДБА има своје људе по свету, има их  овде у 

Белгији и Бриселу, имају задатак да ликвидирају политичке 

емигранте, а мој брале не користе ти они само револвере са 

пригушивачем, могу те премлатити, пази ноћу свој ауто, могу тамо 

чантарати, па оде у јендек. Чувајте се браћо где и шта једете''.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1961
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D1%83%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1962
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Изађе пред све, раније поменути, отресити Јово Тузлак:''Видијo сам 

ја из прикрајка у трамвају у  Avenue Luise, Хасана чувара затвора у 

Зеници, који је  отрово у затвору мог амиџу Мирка ''. 

 

Док су се други енергично супротстављали таквим тврдњама, она 

двојица што их виђам у амбасади скочише, хоће да се обрачунају: 

''Бежи ми са очију параноична будало, ти си ситна риба да те УДБА 

прати''.  

 

Предочавао сам појединим социолозима са СУБ-а, које сам упознао 

тамо, да је СФРЈ врло специфична држава, која своју 

недемократску природу укрива као змија ноге, и да систематски и 

методично креира у свету лажни  имиџ  самоуправне и неврстане 

државе. 

 

''Не може се то тако лако укрити, постоје званични статистички 

подаци о броју политичких затвореника, о пресудама за вербални 

деликт. Југославија је лидер Несврстаних, ужива велики углед у 

свету,  у Југославији  је  по први пут заведена широка демократија 

кроз самоуправни концепт'', говорили су ми еминентни белгијски 

социолози. 

 

Скоро да ме спопадне бес, морам им објаснити по сваку цену 

подлост тамошњег поретка:'' Политички затвореници и политичка 

суђења и прогони се методично укривају, многи политички 

неподобни су смештени у затворе уз оптужбу за непочињена 

криминална дела, и воде се као криминалци, а не као политички 

затвореници. Политичких има и у лудницама. Чланови партије су у 

свему привилеговани, самоуправљање је најобичнија фарса, одлуке 

доносе директори и СКЈ, многе злостављају на слободи, на радном 

месту, у образовним установама, пред судовима, за време служења 

војног рока. То је каљуга!'' 

 

Они су били неми, збуњени, гледали су ме испитивачки и 

сумњичаво. Обично би ми казали тихо, да тако нешто по први пут 

чују. 

 

Увидео сам да је врло тешко мењати створену, дубоко укорењену 

представу о Југославији и Титу.  

 

Нарочито је било болно за мене, који сам свашта невин претрпео у 

земљи, и моји блиски, и многи други, да слушам хвалоспеве од 
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студената из Африке и Азије, о великом Титу, борцу за демократију, 

великом хуманисти.  

 

А стварност је потпуно другачија. 

 

 

6. јануар 1967. године. Класна припадност. 
 

Процес интеграције у белгијско друштво је за мене повезан 

есенцијално са акултурацијом и социјализацијом.  

 

Белгија је класно друштво. У Југославији званично нема 

друштвених класа, али сам увидео да оне постоје у пракси. То је 

тврдио  Милован Ђилас још почетком 1950-их година, због чега је 

пао у немилост. ( Томови 1. и 2.)  

 

Упознао сам за време служења војног рока у Краљеву војнике из 

политички моћних породица. Имао сам прилике да се сусретнем са 

појединцима изузетно уображеним, сујетним, који су не само у 

свему били привилеговани, него су на нас, остале војнике, гледали 

као на нижа људска бића.  

 

Ту сујету и уображеност класне дистанце сам препознао по први пут 

у животу, и у гимназији у Београду. То је био врло болан осећај. Ова 

моја болна искуства су детаљно описана у томовима 1. и 2. 

 

На радном месту, у суседству, контактирајући младе у дискотекама 

и дружећи се са њима на СУБ-у, сам запазио да је врло непристојно 

за Белгијанце, да се у друговањима мешају представници 

различитих друштвених слојева. То се тако јасно препознаје у 

стварању љубавних веза.  

 

Постоји прећутна затвореност у своје друштвене слојеве, одбојност 

према туђима, не мислим на странце, него на оне из друге класне 

припадности. Нисам запазио да има прекршилаца, сви прећутно 

поштују неписана правила, свако се дружи у својим круговима, 

свако зна своје место, и стоји чврсто на тлу. 

 

Имао сам прилике да видим да странци који ова неписана правила 

не препознају,  доживе врло болна разочарења.  
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Белгија је класна земља, али не кажем да у овој просперитетној 

земљи не постоји социјална мобилност. 

 

У Белгији нема репресије или дискриминације виших друштвених 

слојева над оним нижим, сви знају своје место, и све функционише 

разрађено и како треба.  

 

То не значи да нема социјалних тензија, које се могу видети у 

билтенима синдикалних организација, читао сам и Извештај  

Белгијске лиге за заштиту људских права о стању људских права у 

Белгији за 1966. годину. Установио сам да је број наведених повреда 

врло мали,  и да су врло благог интензитета.  

 

Белгијанци су мудар народ са врло израженим осећајем 

солидарности, они који су богатији и моћнији уважавају оне 

сиромашније, штите свој народ од било чије самовоље или 

дискриминације.   

 

Белгија није као Америка, овде не постоји амерички сан о брзом 

богаћењу, о брзој социјалној мобилности. Традиција  се изгледа 

преноси са колена на колено?  

 

И овде има оних који су се брзо обогатили, њих зову подсмешљиво: 

скоројевићи, новопечени богаташи, снобови. Има пиљара који 

зарађују више од професора СУБ-а, они возе велика америчка кола, 

богати су, али их интелектуалци нимало не цене. 

 

Овде је социјална мобилност сасвим другачија него код нас. 

Постоје вековне класне припадности, има успона и прелазака у 

више друштвене слојеве, што се стиче образовањем, ређе браком, 

или једноставно радом и сналажљивошћу. Али ту нема оних 

револуционарних ломова, насилних збацивања читавих слојева, да 

би на њихово место дошли други.  

 

Увиђам да је Белгија више земља традиције, са не баш израженом 

социјалном мобилношћу из нижих у више социјалне слојеве, тако 

ми се чини. 

 

Код нас је 1945. револуцонарним насилним методима збачен 

претходни владајући слој, почев од краља, политичких 

властодржаца, власника предузећа, фабрика, некретнина, обрадиве 

земље, све до интелектуалне елите.  
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На њихово место су доведени други.  

 

У Белгији то не иде тако, него се социјална мобилност остварује 

постепено, напорним радом и учењем. 

 

Колико су виши и високи друштвени слојеви затворени за 

новопридошле, се донекле види и из ритуала баптизације студената 

бруцоша на празник Saint Verhagen, када их студенти старијих 

година јуре улицама и посипају брашном.  

 

То је цена пријема у виши слој. 

 

 

11. јануар 1967. године. Ноћни рад. 
 

Долазим на радно место када се затвори супермаркет. Већ је мрак. 

Радим целу ноћ, док се објекат не отвори за купце. Посао није 

тежак, мада има доношења сандука са робом из магацина, али 

сандуци нису тешки.  

 

Проблем је неспавање.  

 

Забринут сам, јер ме ноћни рад у супермаркету изнурује. Ноћу се 

спава, а ја ноћу не спавам, кида се природни ритам сна. То је врло 

лоше по здравље, знам како ми је било на служби војног рока у 

Краљеву када сам више месеци проводио на ноћној стражи.  

 

Све више размишљам због тога да напустим „Делез“.  

 

 

15. јануар 1967. године. Мариола се не јавља. Нестала из 

стана. 
 

Зовем телефоном Мариолу, не јавља се. Одлучих да дођем до врата 

стана, звоним нико не одговара. Сретох на степеницима сусетку, 

запитах је о Мариоли? Она ми нехајно одговори да ту младу жену 

није видела већ двадесетак дана, и да она није стално становала у 

том стану, него је ту долазила само повремено.  

 

Оваква новост ме доведе у нову недоумицу?  
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Застанем на степеницама код улаза и решим да се потанко 

распитам. Наиђе један  стари господин и рече ми:''Младићу, та 

девојка је овде долазила повремено, и поодавно је већ не виђам''. 

 

 

24. јануар 1967. године. Мајк и ја на аеродрому у Луксембургу 

дочекујемо Никол, рођаку Л......  
 

Мајка сам упознао још крајем 1965. године са Л..., она ми је недавно 

јавила да њена млађа рођака Никол долази из Америке авионом на 

аеродром у Луксембургу. Позвала ме је да дођем на аеродром, да 

тамо заједно сачекамо Никол. Она ми је причала о Никол и раније, 

као о шармантној  образованој девојци из добре куће, чији је отац  

власник мање фабрике гумених производа у Паризу.   

 

Мајк има кола, и пошто сам му испричао целу причу, он је одмах 

прихватио моју идеју да идемо његовим колима до Луксембурга, 

каже ми смешећи се да жели да се упозна са Никол. Кренули смо 

ујутру, напољу суснежица, а када смо прелазили белгијске Ардене 

који се уздижу нешто преко 500 метара, као наша Авала, али су 

много дужи, падао је влажан снег, који је ускоро постао истинска  

вејавица. Снег се брзо топи, асфалт постаде клизав, видесмо да су се 

унедоглед зауставили камиони, или тек миле, а тло је врло клизаво. 

 

На аеродрому Луксембург сретосмо мајку Л..., Л.. због нечега није 

могла да дође. Њена мајка је већ постарија жена, црномањаста као  

и Л..., врло енергична и предузимљива, запажам да је осетно 

снажније конструкције од Л... , која је изразито витка.  

 

Спикер најави да авион у коме је Никол, управо атерира, па 

кренусмо ка писти. Авион полако приземљи,  са прозора поче да 

мајци Л.. , маше симпатична млада плава девојка. 

 

После смо мало поседели у оближњем кафеу, и на крају се растали.  

 

Мајк и  Никол су на крају дискретно измењали адресе и телефоне. 

 

 

Фебруар 1967. године. Тражим политички азил  (датум 

приближан, досије заплењен априла 2000. године, у 

Београду-напомена аутора). 
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Одавно ми се у некој мутној далекој измаглици појави дифузна, 

скоро конфузна помисао да тражим политички азил? Таква одлука 

је врло озбиљна и може бити бременита свакојаким непредвидивим 

последицама. Остављам да та идеја сазрева. 

 

Ја на то имам право јер сам био жртва политичких прогона у 

земљи, то је мој кључни аргумент који из дана у дан добија у снази. 

Уколико добијем политички азил, овде бих имао другачији статус и 

положај, можда бих добио и стипендију, тако бих могао да остварим 

свој сан, да нострификујем диплому, да припремим постдипломске 

студије, и докторат из маркетинга.  

 

Ову помисао, која је у почетку била више дифузна руминација,  

ипак сам покушавао да одбацим, да је савладам као недовољно 

промишљену. 

 

Помисао, на такву значајну одлуку, бремениту непредвидивим 

могућим последицама, је у мени изазивала суморну забринутост и 

страх за родбину у Београду. Увалићу их у неприлике? Ако добијем 

азил, онда нема више повратка у земљу, барем за дуги низ година? 

Више нећу моћи да идем ни у амбасаду Југославије, нити да се 

дружим са дипломатама наше земље. А ни са онима из источне 

Европе.  

 

Зар да будем као они смушени јадници што по некаквим 

емигрантским новиницама пишу преоштре политичке памфлете 

којима се други потсмехују?  

 

А шта би на тако нешто рекао брат Бора? 

 

И увек када би ми се јавила  таква помисао, ступила би у акцију 

зебња из дубине личности, као ледена плима, заледила би у трену 

ову моју помисао. 

 

И на крају победи инерција: да сачекам још мало. 

 

Свашта сам претрпео у земљи, а сада овде у демократској Белгији 

уместо да могу у миру да се посветим послу и личном усавршавању 

и образовању, ја сам принуђен да радим ноћу већ неколико месеци. 

Сада се због ноћног рада несаница драстично погоршала.  
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Мене посебно забрињавају претећи поступци чудног човека који 

трза раменом и његовог ганга младих Албанаца. Ја то доживљавам 

као ледену претњу неких свемоћних кругова у Белгији?  

 

Да ли ми они скривено и упорно саветују да напустим Белгију? Или 

ми наговештавају нове неприлике?  

 

Уколико бих добио политички азил, можда би се моја ситуација 

побољшала, стекао, бих обавезе али  и права. Можда мене овде неко 

погрешно процењује? Онда би са мном било све јасније! 

 

Али за мене постоје и друге важне ствари. Не могу никако да 

поднесем да се Југославија тако велича и представља за шампиона 

поштовања људских права,  а чињенице су сасвим другачије. Ја 

треба да  саопштим званичницима мој случај, и да укажем и на 

друге несретне појединце о којима сам говорио, и које сам сусретао 

(описано у претходним томовима, напомена аутора). Подношење 

захтева за политички азил би била погодна прилика да испричам 

све шта сам претрпео у земљи, па ће ме овде у Бриселу боље 

разумети и према мени се односити другачије.  

 

То би била погодна прилика да испричам о узнемиравањима којима 

сам изложен од стране ганга младих Албанаца, од како сам дошао у 

Брисел. 

 

Упознајем брата са својом одлуком. Он се смирено супротставља, 

каже да има одличне  односе са Амбасадом, да код њега долазе 

значајни југословенски политичари, и угледни научници, међу 

њима и угледни београдски професор академик Каназир, те отуда 

никако не иде да његов брат постане политички азилант. Уколико 

бих то учинио направио бих велику погрешку, и то би могло бити 

штетно и по нашу породицу у Београду, тако ми он каже. Те захтева 

смирено од мене да од тога одустанем. 

  

Свестан сам да ме он не може убедити, ја нећу нипошто одустати од 

жеље да тражим политички азил.  

 

Међутим, сада долази на дневни ред разговор са братом о свему 

ономе што се са мном догађало у земљи, а са чиме он није био 

довољно упознат, то је истински мали информациони проблем са 

њим, који морам превазићи.  
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Овај проблем се састоји у  томе што он не зна шта се дешавало  

самном и нашим сродницима.  

 

Све тегобе политичких омраза сам осетио  на својој кожи, нарочито 

за време служења војног рока у Краљеву, потом на радном месту у 

предузећу “СЕМЕ”“ у Београду.  

 

Бора није доживљавао оно што сам ја доживљавао. Он је за разлику 

од мене, био одувек окренут музици, техници, о политици никада 

није разговарао, нити размишљао, никада нисам чуо од њега било 

какав политички коментар. Он је као двадесетшестогодишњи 

младић напустио земљу далеке 1958., за ово време се удаљио од 

Београда, вероватно је и много шта позаборављао. Бора се никада у 

Београду није пожалио на поредак, није осетио на себи, оно што сам 

ја доживео за време служења војног рока у Краљеву. Имао је 

другачију прошлост од мене, дружио се у Београду са другим 

људима, био је стицајем околности поштеђен од оних ујдурми које 

су погађале мене. Изгледа ми да он уопште не види упорна 

сумњичења нашег оца да је сарађивао са четницима, онако како 

сам их ја доживљавао? 

 

Зашто се то мени дешавало, а не њему? Нисам могао логички да 

разјасним ову дилему, вероватно је на делу игра случајности? 

 

Ја сам,  када сам дошао у Брисел, у неколико наврата покушавао да 

му испричам све шта ми се дешавало за време служења војног рока. 

Никад нисам успео да му све то дочарам, он је био потпуно 

незаинтересован за ту тему. А мене је збуњивао његов недостатак 

емпатије за моја страдања? Или ми можда није ни поверовао?  

 

Када год бих почињао о томе да му говорим, увек би му нешто 

одвукло  пажњу, зачуо би се рески звон телефона, увек би му 

изненада искрсла нека неодложива обавеза.  

 

Ја сам био све упорнији, био сам дефинитивно одлучан да га  морам 

упознати и борити се против тих изненадних сметњи у нашем 

комуницирању. Постепено сам га информисао, на кашичицу.  

 

Бора је разуман, он је научник, склон да прихвата логичке 

чињенице, изречене смирено и убедљиво. Али сам из његових 

реакција схватио да га ипак није лако убедити, јер он има другачије 
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податке и другачије дубоко уврежене представе о поретку у земљи, 

у поређењу са оним мојим. 

 

У Београду су разговори о политици у нашој изразито 

конформистичкој породици били права табу тема. Ми смо одувек 

били врло лојални поданици. Схватих да сам ја први у породици ко 

је почео да говори о политици, и да оспорава  савршеност поретка. 

  

Борине политичке ставове сам објашњавао и тиме, да је он завршио 

студије егзактних наука, а ја друштвених, да сам ја одувек био више 

сензибилизиран друштвом и политиком, а он понајвише техником. 

  

Мене су прогонили, породица је доста трпела, изгнан сам из земље, 

а овде мога брата примају са највећим симпатијама у Амбасади, он 

важи у Белгији за угледног и од београдског поретка врло 

прихваћеног Југословена. Мене су прогонили у Београду, а овде се 

ипак у амбасади СФРЈ према мени односе  пријатељски, чак се 

често дружим са југословенским димпломатом Јовом Мирковићем. 

 

О чему се то ради? Да ли ови овде нису довољно информисани о 

мени ? Или једноставно немају појма шта ми се дешавало у земљи? 

Како је то могуће да постоји толики недостатак информисања, 

Југославија је ипак држава која би требало да има стручне кадрове 

и ресурсе?  

 

Можда су сада према мени постали коректнији, плаше се да не 

обелоданим страдања, да не брукам Југославију и Тита? А шта ако 

они буду сада овде коректни, а ја када се вратим у земљу, тамо 

настану опет свакојаке неприлике, као што је било раније? 

 

Можда мога брата обмањују о нашој породици и мени, да би могли 

укривати шта нам се дешавало? Зашто? Јер им он као угледан  

Југословен треба овде  у Белгији? Можда желе да окрену лист  

према мени? 

 

Све ове моје дилеме сам поделио са Бором, чини ми се да ме је он 

ипак колико толико саслушао, ипак је за мене била добра ствар што 

је престао да ме убеђује да одустанем од те одлуке.  

 

Ја сам му на крају одлучно рекао да ћу ићи у Комесаријат за 

избеглице УН да тражим азил.  
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Он је оћутао. 

 

После дужег чекања у ходнику Комесаријата за избеглице у rue de 

Treves, Bruxelles 4, прими ме висок, плав и бледуњав, али покошчат 

функционер, за кога сам сазнао да је Аустријанац, даде ми да 

испуним формуларе, па да опет уђем. Када то урадих, дође 

секретарица и однесе му формуларе које сам попунио.  

 

После петнаестак минута пред мене изађе секретарица: 

''Изволите'', рече учтиво али врло пословно. 

 

Испред мене је опет био исти човек, само ми сада заизгледа као 

хладан и безосећајан бирократа, учини ми се и да је нељубазан, или 

чак и помало арогантан? Има лукав израз лица, чини ми се да је 

због нечега скоро на прагу љутите толеранције? 

 

Питам се зашто, откуд таква хладноћа? 

 

Представих му се опет кратко и учтиво, изнесох своје аргументе, 

презентирам усмене доказе, али му кажем да немам никакав писани 

доказ нити документ, јер они који су спроводили те злоупотребе су 

то чинили неформално, без икаквог писаног документованог трага. 

''То што сам доживљавао за време служења војног рока ми је 

чињено без икаквог писаног документа који би ми био уручен, био 

сам оквалификован у карактеристици која је стигла из 

Генералштаба у Београду, као '' верник'' и '' симпатизер Запада'',  

налози за те арбитрарне казнене мере су долазили од моћних 

појединаца који су их изрицали усмено, без писаног трага'', рекох.  

 

''Да ли поседујете ту карактеристику'', запита ме. 

 

'Не, нису ми је уручили никада, али сам сазнао њен садржај од 

мајора Чеје из моје војне јединице на аеродрому у Краљеву''. 

 

Oн ме слуша, не прекида ме, али се као чуди:" Зашто би то вама 

чиниле југословенске власти, ви нисте опозиционар, нити сте 

значајна личност, сами кажете да нисте ништа чинили против 

поретка?''  

 

Ja:" Нажалост тако је било, а ја знам врло добро да су многи падали 

под удар иако нису значајне личности, него мали, анонимни људи, 

како се то каже''.  
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Oн:" Ја по први пут чујем тако нешто, досада сам имао прилике да 

упознајем жртве прогона, четнике, усташе, балисте, оне који су 

јавно критиковали поредак, политичке заточенике, а ви не 

припадате ни једној од тих категорија. Југославија је шампион 

мирне коегзистенције, завела је самоуправљање. Зашто би се они 

бавили вама, имају они преча посла?''  

 

"Једно се каже, а друго ради, у Југославији се масовно крше људска 

права, а о томе се овде ћути'', рекох скоро огорчен.  

 

''Ми дајемо политичке азиле непријатељима југословенског 

режима, онима који су осуђивани за вербалне ненасилне политичке 

деликте, који су били у затворима''.  

 

На крају се смирио и поставио ми питање:''Објасните ми чиме ви 

аргументујте ваш захтев за политички азил, да ли сте били суђени, 

или хапшени због политичких активности?''  

 

Испричао сам му детаљно све шта се дешавало мени лично, оцу, 

сродницима, нарочито сам потенцирао дискриминаторске и 

репресивне мере за време служења војног рока у ЈНА.  

 

'' Зашто су вам то чиниле војне власти'', упита ме директно.  

 

''Дошла је из генералштаба ЈНА у Београду карактеристика да сам 

ја непријатељ'', објаснио сам му укратко шта је то карактеристика,  

да је стигла из Генералштаба из Београда, у којој је писало да сам ја 

затуцани верник, симпатизер запада, да потичем из непријатељске 

породице. 

 

''Уколико претендујете да добијете азил, морате нам донети 

благовремено писане доказе, имате ли ту карактеристику?'', опет ме 

запита. 

 

 '' Ја такве писане доказе не могу набавити, јер починиоци за то  

нису никад дали било какав писани документ, они укривају своја 

злодела''. 

 

'' Како ми можемо проверити тачност ваших навода'', запита ме.  

 

''Дао сам аргументе и доказе, а писана документа не могу 

прибавити, јер ми нису никад дата. Знате, поред затвора и 
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политичких процеса против неистомишљеника постоје и други 

дискретнији облици прогони, поредак је лукав и подмукао, укрива 

своје зле трагове'', рекох резигнирано. 

 

Док је он нешто бележио, искористих прилику да разјасним 

суптилну и перфидну репресију у Југославији:'' Моја сродница 

Наташа Томић је била смештена у лудницу само зато што је 

смирено критиковала поредак, где је мучена електро шоковима, а 

то су образложили  њеном наводном душевном болешћу''.   

 

Он спусти наочаре на нос и поче да мотри у мене испитивачки и са 

неповерењем:'' Тога има у СССР-у, али не у Југославији''.  Онда 

подиже наочаре на очи и настави смиреније:'' Уколико желите да 

докажете да је ваша рођака била жртва злоупотребе психијатрије у 

Југославије треба да донесете отпусну листу и лекарске налазе.''  

 

Ја:''То је немогуће, далеко су, плаше се, појединце су сместили у 

затворе на монтираним процесима уз лажне оптужбе''. 

 

'' И за то су потребни докази'', слегну он раменима.  

 

Ја:'' Поред затварања постоје и други облици прогона, у школи на 

факултету, у војсци, пред судовима, на радном месту, физички 

обрачуни на јавнм местима, разарање породица и бракова, све то 

може трајати дуго и постати разорно, то је истинско расипање 

људског мтеријала, а то нигде није регистровано као политичка 

репресија. То је један огроман мутљаг''. 

 

Ипак је на крају рекао да напишем све што сам рекао и да то 

донесем следећи уторак у 9 часова.  

 

Док пролазим кроз ходник ка излазу, у просторију улете група 

младих људи, говоре наш језик, са јаким босанском нагласком, 

чујем да су дошли пешке чак из Париза, знојави су и прашњави, 

кажу да овде хоће да траже политички азил, бучно тврде да су 

Муслимани жртве прогона српских властодржаца. 

  

Долазим назначеног датума тачно у 9 часова, а у канцеларији ме 

чекају два мушкарца. Поред Аустријанца стоји, повисок, али врло 

стамен светло смеђ мушкарац, отреситог израза  лица, рекоше ми 

да је он Југословен, и да је преводилац. Он се према мени сво време 

односио  са симпатијама и само је преводио оно што кажем. 
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На крају разговора сам сазнао да је мој захтев за добијање 

политичког азила одбијен, јер не испуњавам услове. Високи 

Аустријанац ми се учини циничан,  закључи да нисам дао писане 

доказе. 

 

Не желим да понављам своје аргументе. Он додаде смирено да  је 

мој брат угледни научник који има одличне односе са Амбасадом 

СФРЈ, да код њега долазе југословенски значајни  политичари и 

научници, те то никако не иде са мојим захтевом.  

 

Покушавам да му објасним да је мој брат напустио земљу још пре 

десетак година, да је био млад, и да не познаје природу поретка, 

мада ми је јасно да ми неће дати довољно времена да му све 

објасним, а уједно сам и свестан да Тито и Југославија имају 

велики углед у свету. 

 

'' Уколико сте жртва и опонент  поретка,  зашто се ви онда дружите 

са југословенским дипломатама?'' 

 

Значи знају све о мени, прате ме, знају да се дружим са Јованом 

Мирковићем, да је Бора радо виђен од Београда?  Да ли онда знају  

за  провокације албанских младића? 

 

''То нема никакве везе са политиком, то су лична дружења'', 

објашњавам . 

 

''Поседујем податке да се ви дружите и са неким дипломатама из 

Источне Европе'', додаде.  

 

Схватих дефинитивно да ме прате!  

 

Аустријанац и преводилац су ме загледали испитивачки, као да су 

се нечега досетили. Учини ми се да се они питају: да га неко из 

политичке емиграције не подстиче на овај потез да бламира 

Југославију?  

 

Он ми одговори хладно, мени зазвуча врло цинично:'' Имате право 

на писану притужбу на наш рад''.  

 

Наш разговор је био закључен.  

 

Ипак сам хтео још нешто да кажем овоме службенику Аустријанцу. 
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Знао сам неке друге Београђане и Јуословене, њихова имена не 

желим да овога пута наводим да их не повредим јавно, знам да су 

били из режимских породица. У земљи су живели лагодно, а опет су  

управо они, глатко добили сатус политичких емиграната.  

 

Откуд такви двоструки аршини?  

 

Било ми је јасније када су ми се они поверили шушкајући у 

разговорима да су обманули Секретаријат за избеглице ОУН,  да би 

тако добили статус политичких изгеглица и сва права која им 

припадају, као и стипендије да би могли да заврше студије. Они су 

ми објаснили да нису дали никакве писане доказе нити изјаве 

сведока, њима су поверовали из прве.  

 

''Шта си навео као доказ'', упитах једнога од њих. '' Да су ме у 

полицији саслушали због политичког вица, и да су ми правили 

сметње при запошљавању, све сам то измислио'', рече он кратко.  

''Јеси ли дао неки писани доказ'', упитно ћу ја. '' Не, никакав доказ 

немам, рекао сам му'', насмеши се он лукаво. 

 

О овим двоструким аршинима сам разговарао са неким студентима 

на СУБ-у. Један Израелац мудрог лица мој чест друг, пореклом из 

источне Европе, и истомишљеник, ми рече:'' Знај да овде 

симпатишу комунисте Југословене, дали су им азил да добију 

привилегије, стипендије, а теби нису дали јер ниси  из 

комунистичке породице''. 

 

''Један од мојих најбољих другова у Београду, Коен Рахамин, 

београдски Јеврејин, је такође због дискриминације напустио 

земљу'', рекох му.  

 

'' Знам и такве случајеве'', слегну он раменима флегматично. 

 

Напомена: Током следећих недеља и месеци сам у неколико 

наврата долазио у Комесаријат за избеглице ОУН и захтевао да ми 

се да писани одговор. Аустријанац  ми је саопштио хладно да ћу 

писани одговор да је мој захтев одбијен, добити на адресу стана коју 

сам дао.  

 

Одговор није стизао, ишао сам, да га поново и поново захтевам, 

увек ми је кратко саопштавано да будем стрпљив, да ћу добити 

одговор на адресу стана у Бриселу.  
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Овај одговор нисам никад добио на моју адресу  у Бриселу.  

 

(Напомена аутора: Када сам био на кратко у Београду, јула и 

августа 1968. године, први пут после три године боравка у Белгији, 

отац ми је дао допис овога Комесаријата из Брисела који је 

достављен на адресу моје породице у Београду, у коме стоји 

дословце да је мој захтев за добијање политичког азила одбијен. 

Како су могли овако нешто да учине,  јер они добро знају да ми 

тиме могу направити велике неприлике са властима у Београду, у 

чије руке може лако пасти овакав деликатан политички допис? 

Отац је делио моје неповерење:''Заиста је чудно да су овај допис 

послали на овдашњу адресу, зар они нису могли претпоставити да 

би то овде неко из полиције могао прочитати''. Отац се замисли: 

''Можда си променио адресу у Бриселу, па нису могли тамо да те 

пронађу?''. '' Није тачно, ишао сам више пута и пријавио промену 

адресе'', рекох.  

 

Видеће се у следећим томовима да ми је овај допис Секретаријата за 

избеглице направио велике неприлике, јер је био пао у руке УДБ-е, 

која ме  је због тога 1968. године привела на саслушање  и изложила 

претњама да ћу због тога што сам блатио Југославију и Тита, у 

будућности сносити последице). 

 

Властодршци Белгије, од како сам овде дошао, су за мене врста 

светиње, уздигнути високо на пиједестал, имам у њих поверење, у 

њихове добре намере ми никад није пало ни на памет да посумњам.  

 

Зато овакав однос Комесаријата за избеглице према мени сам 

објашњавао чињеницом да је у току Хладни рат, а пошто је Брисел  

седиште света, ЕЕЗ , НАТО, страних компанија , на сваком кораку 

се шећкају шпијуни и страни агенти.  

 

Вероватно иза свега овога стоје политички емигранти из 

Југославије? Односи међу државама су врло сложени. Влада метеж!  

 

Да ли је могуће да УДБА и НКВД овде имају утицаја? 

 

Према мени се Белгијанци односе коректно. Одлазио сам  у 

Министарство  запошљавања поводом радне дозволе. Једном  

приликом сам се нашао у холу овога Министарства, то је био дан 

када су примали грађане, искључиво  Белгијанце,  жалиоце на 

њихова повређена права из области рада и запошљавања, био сам 
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изненађен колико их је било, имао сам утисак да сам у неком нашем 

београдском бироу за притужбе и  жалбе.  

 

Неки од њих почеше да се окупљају око мене, очи присутних 

жалиоца жељних правде се уперише на мене, око мене се створи 

повећа група људи, то су били углавном  средовечни, или 

постарији, а било је  и млађих људи. Изгледали су забринути.  

 

Схватио сам  о чему се ради: мислили  су да да сам и ја жалилац, па 

су хтели да их ја заступам.  

 

Извинио сам им се, рекао да сам сам ја ту само у пролазу, да нисам 

жалилац. 

 

 

6. фебруар 1967. године.  Од Мариоле нема никавих вести. 

 
Признајем сам себи да ми Мариола озбиљно недостаје, очекујем да 

се јави, али од ње нема никаквих вести.  

 

Где је нестала? Зашто се не јавља? 

 

 

Фебруар 1967. године. Неразумљиви односи између СССР-а  

и Кине. 
 

Шта се ово ради у свету?. Таман помислим да се коцкице уклапају, 

кад увидим да сам у заблуди. Планета је огромна, и састављена од 

безбројних екстремних различитости. Ту нема логике? 

 

Тешко је разумети другу особу, или самог себе, а камоли, како 

проникнути у бескрајни калеидоскоп планетарног шара?  

 

Корејски рат су водили Америка и Јужна Кореја, против Северне 

Кореје, Кине и СССР-а.  А у Вијетнамском рату,  боре се`Америка и 

Јужни Вијетнам против Северног Вијетнама, Кине а у почетку и 

СССР-а.  

 

Збуњује ме да се сада СССР повремено удаљава од Кине, чак долази 

до звецкања оружја, до гомилања војних трупа на граници ове две 
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државе? Баш онда када је помоћ СССР-а била крајње потребна 

Северновијетнамцима?   

 

Шта је то сад?   

 

Варшавски пакт је донео прошле године одлуку да подрже Северни 

Вијетнам. Шта се ово сада дешава? Сада када се  Вијетнамски рат 

распламсава и доводи САД у врло неугодну позицију, СССР се 

удаљава од Кине, и тиме у сваком случај иде на руку САД? .  

 

Мени су нејасни односи СССР-а и САД, како је могуће да је СССР 

дошао у посед тајне атомске бомбе?  

 

Поготову ми је нејасна улога и положај Кине?. Црвена књига, 

Црвене бригаде, огромно висока стопа наталитета, нагли пораст 

броја становника, Корејски рат, сада Вијетнамски рат, тензије са 

СССР-ом?  

 

Планета је бескрај различитости, ко ће у то проникнути? 

 

 

7. фебруар 1967. године. Турски студенти у „Kafe de l-

UNIVERSITE“  . 

 
Као што сам описивао у претходним поглављима, турски студенти 

се највише окупљају у оближњем „Kafe de l' UNIVERSITE“.  

 

Турци су народ који се мешао са јужним Словенима, дакле, они су 

делимичнио словенизирани. Али су оставили и мали део своје крви 

у народима на Балкану. 

 

Са врло црномањастим, турским студентом сам се спријатељио. Он 

је комуникативан и симпатичан, поврх свега елоквентан и 

интелигентан. Он, као што напоменух у претходном поглављу, 

студира математику. Често ми је причао о професору математике о 

коме се често говори на СУБ-у. (То је онај кога сам срео када сам 

био у соби двојице Руса који су били на стажу у СУБ-у).  

 

Запазио сам код турских студената да, иако се Турска царевина 

распала, да је у њиховом духу још увек присутан осећај минуле 

моћи, иако су је однели прошли векови.  
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Тај комплекс велике царевине сам препознао и код овога мог 

саговорника, када сам му споменуо Мехмед Пашу Соколовића, 

првог везира до султана, он се једва сетио, само је кратко рекао: 

''Мемет Паша Соклу''.  

 

Дакле, Мехмед Паша Соколовић је за нас велики човек у Турској, а 

за њих је сажет у  две кратке речи'' Мемет Соклу''. Као неки наш 

просечан политичар из 19. века?  

 

Нисам се никако слагао са његовим мишљењем о нашим женама, да 

су лаке. Тај утисак је стекао приликом неколико пропутовања 

колима кроз нашу земљу:''Југославија није Азија, она је Европа, 

има много више сексуалних слобода и феминизма него  у Турској.  

Можда су то биле проститутке, знаш оне опседају транзитне 

странце?'' 

 

 

24. фебруар 1967. године. Желим да напустим Супермакет 

„Делез“. 

 
Погледам се у огледалу, као да више не личим на себе, видим неку 

детињасту гримасу, успаваност и неодлучност. 

 

Размишљања да напустим фирму „Делез“, да тражим бољи посао, се 

претварају убрзано у доношење одлуке.  

 

Зато, јер већ више месеци радим ноћу, спавам дању, природни 

ритам сна се пореметио. А ноћ је дата за одмор.  

 

Одморан човек све види у ружичастом, а уморан као да кроз кишом 

и маглом замагљен прозор гледа у гробљански суморни пејсаж.  

 

Грозничаво се борим да поправим здравље. Ако се мало упусти оде 

све низбрдо, морам зло сасећи у корену. 

 

Оваква апатија ме помало подсећа на службу ЈНА у Краљево 1963-

1964. године, када сам више месеци био скоро на перманентној 

ноћној стражи. ( Том 2.). Све ми је тада било сивкасто. 

 

Зар сада опет у Белгији морам да рушим своје здравље напорним и 

штетним ноћним радом? 
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У међувремену сам, као што сам претходно напоменуо, променио 

стан, из rue Emil Baning, сам се прeселио у суседну улицу rue de 

l'Ete. Нови стан се налази у предратној згради, на другом, 

последњем спрату, који се састоји од  велике собе, у којој је кревет и 

све потребне ствари, шпорет на гас, грејем се на нафту. Имам мали 

радио апарат који ми је поклонио Рус Базил, и слушам најчешће 

песме и вести. Стално понављају метеоролошке  извештаје, 

најчешће чујем речи: киша, магла, а зими поледица.  

 

У приземљу станује млад плавокос доброћудан полицајац, који 

тако подсећа  на наше људе из унутрашњости, према мени је добар 

сусед,  пријатељски настројен.  

 

Са њим живе његова  супруга и мало дете. Када год их сретнем 

изменим пар учтивих и љубазних речи. Радује ме да су они сретна 

породица. Отац породице ради, да заради за супругу и мало дете, а 

лојална супруга га увек весело испраћа и грли га и љуби када се он 

уморан врати са радних задатака.  

 

На моме спрату имају још две собе, до мојих врата са леве стране је 

студент, очигледно Арапин, знам га још од раније из виђења са 

СУБ, средњег је раста, црне сјајне коврџаве косе, и сјактавих црних 

очију. Он често у стан доводи своју пријатељицу младу Белгијанку, 

црнокосу са врло белим теном. Али нема ону уобичајену оштрину и 

проницљивост коју срећем код младих  Белгијанки, поготову оних 

са СУБ-а.  

 

Оно што највише спаја овог младића и девојку, је очигледно страст. 

Они су врло страсни љубавници. Повремено, када бих се пео тихо уз 

степенице, чуо бих иза врата његове собе гласно сладострасно 

дахтање, њене нежне речи, пољупце и загрљаје.  

 

Са друге стране је соба у којој станује студент Фламанац,  изразито 

плав, висок и снажан. Он ми се скоро и не јавља у пролазу, иако смо 

суседи, врата до врата, само промрмља кратко: Добар дан.  

 

Овај високи плави студент би се повремено чудно понашао, када би 

долазио касно ноћу био је непажљив и лупао би вратима и по 

степеницама, а како имам крхак сан, будио ме је, и после не бих 

могао дуго да заспим. 
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Таман да заспим, зачујем из даљине носталгичну песму ноћних 

шетача младића који су се негде запутили у те позне ноћне сате. 

Неки пак фудбалски навијачи би из даљине долазећи повремено 

ноћу скандирали: ALLEZ  LES  ROUGES, ALLEZ  LES  ROUGES!  

( НАПРЕД  ЦРВЕНИ!, превод аутора)  

 

Довољно је да неко загалами на улици ноћу, сан ми се разбије и 

целе ноћи не склопим очи на прави начин.  

 

Забринух се, када  овај плави студент поче ноћу да лупа све бучније. 

Кад год  би се пењао уз степенице, јаче би залупио  вратима, као да 

ме због нечега провоцира? Таман да заспим што тако много желим, 

сан ми се навлачи на очи, када зачујем бучни бат његових ципела.  

 

То ме је све више нервирало. Једну ноћ када сам најслађе почињао 

да заспивам, очекујући са радошћу да се најзад поштено испавам, 

он залупа цокулама, и пробуди ме. Скочим ван себе од беса, узмем 

дрвену дршку метле, и почнем њоме да лупам из све снаге по 

вратима купатила.  

 

Он се није  помаљао из своје собе.  

 

Ујутру је дошао власник стана, питао ме је смешећи се и врло 

учтиво, шта је било, објаснио сам  му натенане о чему се ради, и 

извинио сам му се. Погледали смо дрвена врата, није било никакве 

штете. 

 

После овога више никада нисам чуо да мој сусед прави галаму. Он 

се ускоро одселио. 

 

На првом спрату деле  собу два студента Иранца које знам са СУБ-

а, и са којима се дружим. Чим би ме видели смејали су се радосни, 

прилазили ми, звали ме у посету.  

 

Једног дана њих двојица насмејани и раздрагани бануше на  врата 

моје скромне собе, између њих плава млађа жену, када кажем плава 

желим да кажем да је врло плава. Плава коса, зелене  очи, као снег 

белог тена. Али забезекнута, залеђеног израза као да има маску на 

лицу. 

 

Одмах сам препознао да је проститутка. Зна да крши правила, 

свесна је тога добро. Али тако зарађује. То јој се види на лицу. 
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Они радосни, пресретни, они црни, а са њима бело плава жена, која 

је са њима послушна  као да је њихов посед. Нестадоше њихови 

комплекси пред белцима. 

 

Повукоше ме за лакат:''Хајде и ти, хоће она и са тобом''. Она нешто 

проговори, по нагласку и речима препознадох да је Пољакиња. Она 

ми каже за себе, уперивши прст ка себи:'' Полка''.  

 

Жао ми је, дошла у слободу, а уместо слободе пала у руке макроа. 

 

Излазим када год могу у шетњу у оближњу шуму, Bois de la Cambre. 

То релаксира! 

 

 

27. фебруар 1967. године. Схватам да је веза са Мариолом 

била нејасна и чудна. 

 
Зашто се не јавља? Ко је она? Како је нестала тако наједном, и ни 

трага ни гласа од ње? Да ли сам јој можда сувише веровао? 

Белгијска  пословица каже:Il faut regarder tout le monde comme 

honnête et se défier de tout le monde“, што у преводу на српски значи: 

„Треба све видети као поштене, али треба у све сумњати.“  

 

 

28. фебруар  1967. године. Нови стан у rue de l' Ete. 

 
 Мој стан је у близини Универзитета. У оближњој сали се увече 

састајемо увече да играмо  шах.  

 

Са студентима игра шах и Ибрахими, студент из Ирана, првак 

Ирана у шаху. Он је омањи, витак, црномањаст на оријенталан 

начин, али је врло драг и луцидан.  

 

 

1. март 1967. године. Ухапшени нацистички злочинци који су 

истребљивали Јевреје. 
 

 У Бразилији је ухапшен Franz Stangl, бивши заповедник логора 

Treblinka и Sobibór. У Минхену је почело суђење Wilhelmу Harsterу, 

оптуженом за убиство 82.856 Jeвреја (укључујући и Anne Frank), за 

време немачке окупације Холандије .  

http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Stangl
http://en.wikipedia.org/wiki/Treblinka
http://en.wikipedia.org/wiki/Sobibor_extermination_camp
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Harster
http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
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Мени није јасно како до сада нису били откривени? Како је могуће 

да се поједини нацистички злочинци некажњени налазе у 

појединим државама Латинске Америке?  

 

Правда је спора али је достижна, тако кажу и Белгијанци. 

 

 

 

Март 1967. године. Тражим посао. 
 

Напустио сам „Делез“. Директор ме је ћутке саслушао, ништа није 

прокоментарисао. 

 

Сада сам без запослења и без месечне плате, значи без прихода. 

Новац брзо одлази, следећег месеца нема плате, морам да тражим 

нови посао да бих себи благовремено обезбедио средства за живот, 

пре свега за стан и грејање, а онда и за храну. У овоме стану је 

грејање на нафту,  а у суседству се налази бензинска пумпа, где могу 

да наспем нафту у пластичну канту и да тако набавим гориво. 

 

Посао није тако лако наћи.    

 

Прочитао сам у новинама да фабрика намештаја у оближњем 

градићу Ninove тражи раднике, седох у њихов камион који ујутру по 

мраку одвози раднике из Брисела,  дођох у фабрику и пријавих се. 

Одмах су ме примили, али ми тај нови посао није одговарао, плата 

је била мања него  у „Делезу“ и „Роган коутс“, подразумева рано 

устајање по мраку, и путовање читав сат  до Нинова. 

 

Неко ми је рекао да се обратим Служби за изналажења посла 

студената СУБ-а. Примила ме је љубазна и коректна жена средњих 

година, објаснио сам јој да нисам уписан на СУБ, али да се спремам 

да постигнем виши степен, и да је мој брат запослен при СУБ као 

асистент биохемије. Ова жена је одмах прихватила благонаклоно да 

ме упућује на поједина захтевана радна места. 

 

Обављао сам разне послове, чак и чување деце. То су све били 

краткотрајни послови, од по неколико дана, тек да преживим.  

 

Једном ми је ова госпођа казала да Институт социологије СУБ-а 

тражи студента који би у слободном времену обављао радне задатке 

паковања коверата и разношења поште у овом Институту.  
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У Институту социологије сам упознао Пољакињу, која је била 

професор Универзитета у Варшави, а сада чисти просторије. 

 

''Мора да научи француски,  и да упозна Белгију, онда ће моћи да 

напредује'', рекоше ми. 

 

Један службеник овога Института ме је због нечега изгрдио, чак ме 

је назвао мелезом! Ја сам чуо да нешто мрмља у моме правцу, али 

нисам разазнао шта говори? Тек  су ми сутрадан неки студенти на 

СУБ-у објаснили шта је рекао. То ме се нимало није дотакло. 

 

Док радим у Институту, упознајем још једну добру особину 

менталитета Белгијанаца, а то је класна и професионална 

солидарност. Сазнали су да је мој брат успешан асистент биохемије 

на СУБ-у, да има изванредне референце и да спрема докторат. 

Отуда су се према мени сви коректно односили. 

 

Госпођа шеф Одељења, ме је послала на пошту да пошаљем новац 

упутницом, закључујем да је омашком дала сто франака више, 

враћам јој. Она је била радосна што сам запазио грешку. 

  

Моја представа о Белгијанцима пре мога доласка у Белгију, је 

запажам постепено, ипак била нетачна. Сада постепено увиђам 

колико сам био у заблуди.  

 

Особље Института су мушкарци и жене рафинираних израза лица, 

изоштрених критеријума, истински интелектуалци. Све врло брзо 

запазе и виде,  брзо реагују.  

 

 

8. март 1967. године. Посао у Институту социологије. 
 

Овај посао је врло лак, састоји се у стављању одштампаних 

текстова и дописа у коверте, стављању марки, и одношења у пошту. 

Били су задовољни брзином мога рада, па су ми дали нов радни 

задатак, да из канцеларије у канцеларију, из једне зграде  у другу 

зграду, разносим интерну пошту. Тако сам имао могућност да 

контактирам различите особе.  

 

Једна средовечна, али још увек врло женствена научна  сарадница, 

ми је у паузи, док смо били у њеној канцеларији, испричала да је 

њен муж недавно умро од рака.  
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Сретао сам већ мало постарију жену, вероватно је већ била пред 

пензијом, тако је била драга и потсећале на жене из Београда. И ова 

жена ми је помагала да се интегришем у Белгију: Па они су тако 

слични нама, није ово голема туђина, њихови људи су ипак сличн 

нашима. Почех да се у Белгији помало осећам, као међу својима. 

Смањи се осећај отуђености.  

 

 

Март 1967. године. Светлана Алилујева , ћерка Стаљина, 

пребегла у САД преко Амбасаде САД у Њу Делхију. 

 
Хладни рат је у јеку. Неко рече:''Вероватно су је намамили или 

поткупили''. 

 

А у Конгу су Моиза Чомбеа осудили на смрт у одсуству. Шта је 

политика,  данас им требаш, а када им више не требаш, они те 

једноставно шутну. 

 

  

15. март 1967. Турбулентан и тужан период времена. 
 

Посао u Институту социологије је повремен, добијени новац није 

довољaн ни за храну, отуда грозничаво тражим други посао, по 

могућству стално запослење, са сталном платом.   

 

И овога пута ми је брат прискочио у помоћ, дајући ми новац да 

платим стан и да набављам гориво.  Питам се, шта би било да њега 

није? 

 

Неосетно, и изненадно, је настао врло тужан период у моме животу. 

Тражио сам било какав  посао где год би ми се указала прилика, 

пратим огласе, распитивао сам се код познаника,  обраћао сам се и 

социјалном сервису Католичке цркве, који води познати 

доброчинитељ Pere Sbolgi. Одлазио сам неколико пута у његову 

канцеларију код Porte Luise , у чекаоници је увек било доста света, 

углавном црнокосих из медитеранских земаља, и Арапа. Perе Sbolgi 

је повисок, витак и црномањаст интелектуалац, погрбљен и 

доброћудан, има мудро лице и поглед доброг човека, хришћанина. 

Труди се свакоме да помогне. 
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Успео сам да добијем повремено понеко мануелно запослење, на 

чему сам му био захвалан. 

 

Др.Кирш, асистент на СУБ-у долази повремено да играмо шах, увек 

је  нерешено 3:3. Он је млад сувоњав човек оштроумног лица, 

црномањаст и средњег раста. То су врло пријатни тренуци 

дружења, он доноси у моју скромну самачку собу смиреност и 

позитивну енергију, иако је врло успешан, одликује га скромност. И 

њему као и мени, овакво дружење прија. 

 

Данас ме је посетио познаник Црногорац, он је инжењер. Његови 

ставови су јако блиски мојим, он сматра да када се интелектуалац 

из источне Европе, и из Југославије, врати у земљу после  

освешћујућег боравка на Западу, има само два избора: да постане 

сарадник режима, или да постане дисидент. И да због тога буде 

„распет на крсту“.  

 

Јасно ми је зашто је тако, ја  исто тако размишљам, зато јер 

повратник сада зна више, брже и лакше препознаје лоше појаве, 

које раније није видео. И последично постаје критичан.   

 

Зато тамошње власти не воле интелектуалце, него само 

климоглавце, послушнике. 

 

Са том мојом личном способношћу препознавања мана друштва се 

нешто необично десило? Иако дете, ја сам све до почетка 1950-их 

година био у стању да препознам поједине негативне друштвене 

појаве и да заузмем дискретан лични став.  

 

Наједном су се самном од почетка 1950-их година почеле дешавати 

необичне ствари: губитак интереса за читање, учење, окретање  ка 

унутра, у себе,  уместо ван, према свету, окретање неким другим 

стварима у животу.   

 

Као да се мој критички аналитички дух , почео да буди тек када сам 

уписао студије? А нарочито за време, и после, служења војног рока 

у ЈНА, 1963.-1964. године.  

 

 

16. март 1967. године. Дешавања у Грчкој. 
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У Грчкој је завладала истинска затегнутост, мало, мало па чујем на 

радиу за немире који потресају ову православну земљу. Чух вест да 

је у Грчкој 15 официра осуђено на вишегодишње затворске казне 

због припреме државног удара.  

 

Немам времена ни енергије да проникнем у ову енигму, иако ме то 

јако занима. 

 

 

26. март 1967. године. Болестан од грипа, у кревету.  
 

Отац је дошао на кратку посету у Брисел. Баш кад сам се ја 

разболео од грипа.  

 

Одсео је код Боре у  Rod Saint Geneuse. Бора и он су се договорили 

да он дође у мој мали стан, да ми помогне док се опоравим од грипа, 

а он ће нам давати новац за заједничку исхрану. 

 

Отац има свој кревет, а ја свој, имамо за храну, топло нам је јер 

имам новца да купујем нафту . 

 

Практично никада немам зими грип, ово мало потраја, али се ипак 

брзо повратих. 

 

Када се придигох, одлучих да одем у Белгијску лигу за заштиту 

људских права, пре тога сам био проучио њихов извештај о 

жалбама на повреде права у Белгији, намера ми је чврста и јасна, 

да се пожалим на поступак Високог комесаријата за избеглице у 

Бриселу. Знам да они немају никакве ингеренције у том смислу, али 

желим себи да дам одушка.  

 

Они су ме пажљиво саслушали, казујући ми да ту не могу ништа да 

учине, дали су ми на крају њихов детаљан извештај о стању 

људских права у Белгији, изузимајући жалбе страних миграната.  

 

Видим да се ту ради о минорним повредама, број жалби је мали, 

Белгија штити максимално интересе својих грађана, и помаже их 

где год може.  

 

Оцу сам у писмима говорио о господину Тошићу, и његовој 

најбољој  намери , да ми нађе посао у некој америчкој фирми. 
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Господин Тошић је изразио жељу да упозна мога оца. Он је прилико 

сусрета обећао моме оцу да ће се потрудити да ми што пре нађе 

посао  у струци.  

 

Брату и оцу се жалим на несаницу, образлажем да је она последица 

ноћне страже и вишемесечног ноћног рада у „Делезу“, и да је 

неосновано одбијен мој захтев за политички азил. Али ни речју не 

спомињем чудака  и његов ганг. 

 

Отац је заћутао када је чуо да сам тражио политички азил, а брат се 

прећутно није слагао са тим, али није ништа инсистирао. Отац ми 

је само кратко забринут  рекао:'' Немој то никоме рећи,  могу те 

због тога у Београду прогонити''. 

 

Брат познаје психијатра др. Г...,( његово право име не дајем 

руковођен начелом : РАЗУМЕТИ, ЗНАЧИ ОПРОСТИТИ, али се 

питам да ли је др. Г .... имао разумевања за мене?). Можда ће једном 

он лично да ми одговори на ово питање, или неко од његових 

колега? 

 

Дакле, отишли смо код њега, отац, брат и ја, да ми препише неко 

средство да могу боље да спавам.  

 

Др.Г....је типичан Белгијанац, средњег раста, средњих година, 

мршав и интелигентног лукавог израза лица, одмах сам схватио да 

је он човек који много зна, не само о медицини, него и о другим 

стварима.  

 

Зато сам строго пазио шта ћу му рећи, објаснио сам му природу 

несанице, да ми је опала ментална енергија, да се јављају замор, 

апатија, да ми је ослабила концентрација, и рекао сам му да је то 

зато што сам у земљи био по казни за време служења војног рока на 

вишемесечној ноћној стражи, а да сам овде доживео истински стрес, 

јер ми је Високи комесаријат ОУН за избеглице у Бриселу, 

неосновано одбио захтев за политички азил. Додавши да сам до 

недавно радио више месеци ноћу у супермаркету „Делез“. 

 

Из његовог лукавог погледа сам одмах схватио да ми је све 

поверовао, али да се са тиме неће никако званично сложити, јер не 

жели да се конфронтира са званичним ставовима и постојећим 

установама у Белгији, чији је он држављанин.  
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А и зато  јер СФРЈ овде ужива необичан углед.  

 

Врло пажљиво сам бирао речи како да му опишем ноћни рад у 

„Делезу“, знајући добро да су Белгијанци врло солидарни када су 

њихови људи у питању, и када је у питању њихова земља? Колико 

су они мудри и солидарни? А нама Југословенима вечитим 

интернационалистима, странац пречи од свога! 

 

Спазих луцидан сјај у његовим очима, прозрео је у моја 

размишљања, али одмах као таласић  преко његовог рафинираног  

лица човека који много зна, преко његових очију, пређе хладноћа,  

као да је хтео да ми унапред саопшти да моје такве тврдње неће 

моћи да прихвати. 

 

Нисам хтео да му причам о чудаку, који трза раменом, и који ме 

прати са групом младића Албанаца, који насрћу на мене и прете ми, 

јер познајем менталитет психијатара. Јер би он био склон да то 

енергично оспори, па би такву моју тврдњу могао чак 

квалификовати као параноју? 

 

'' Господине докторе, ја ништа не уображавам, то је тако, али шта 

ви ту можете учинити, ништа'', рекох му.  

 

Он се трже видећи да сам га прозрео, он је врло проницљив и 

интелигентан, али је конформиста као и већина Белгијанаца, они се 

ужасно плаше да се нечим не замере својим властима. Поврх свега  

које сматрају за безгрешне.  

 

Он ме је посматрао, скоро  читао моје мисли. 

 

''Зато вас молим докторе да ми дате неко лако средство за 

успављивање.''  

 

Он ми га је преписао. 

 

''Да ли ми можете помоћи да добијем запослење'', упитах га затим 

директно. 

 

''То не спада у делокруг активности ове установе'', рече кратко. 
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Одлазећи, ја сам се сагињао пред њим учтиво и скромно, скоро 

понизно, да му покажем да га разумем зашто је такав, уважавам 

његово виђење мога проблема, да га поштујем.  

 

Али као да му је мој поглед говорио да ја имам право на истину и 

одбрану!  

 

Он муњевито опажа и реагује, сави се намрштен преда мном са 

уважавањем, поклони се.   

 

Нисам очекивао да ми он може помоћи да разрешим мој 

професионални проблем, мада нисам у то био потпуно убеђен, ипак  

сам на неки начин имао поверења у његов морални и 

професионални интегритет.  

 

Разочарао ме је када је на растанку позвао  помало заверенички 

брата у  страну, да му нешто шапне иза мојих леђа. Док је 

разговарао са братом посматрао ме је као лопов ухваћен  у крађи.  

 

Знао сам шта прича, то јест претпостављао сам.  

 

Из погледа препознатог кривца др. Г....није ми било тешко да 

увидим , да се он осећао проваљен и понижен, поражен.  

 

Ипак има савест! 

 

То ме тако подсети на касарну на краљевачком аеродрому, када је 

официр безбедњак 1964. године позвао оца снисходљиво на страну, 

док ме је чекао у чекаоници, којом приликом је такође покушао да 

ме опањка ( Том 2.). 

 

Брат ми се одмах поверио, др. Г..му је ипак рекао да сам ја 

претерано усплахирен, да то није никакво душевно обољење, али да 

сам сада склон некој врсти параноидних реаговања, што сам и 

представљао да ће рећи. То је он морао казати из страха да се не 

замери, да би тако оправдао поступке својих земљака и 

институција. ''Ето тако, у Белгији нема неправди , то могу да 

причају само душевно усплахирени појединци''.  

 

Значи, то нико не сме казати, ко то каже рескира да буде стављен 

под  психијатријски  називник? 
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Али се ипак питам шта је он ту могао да учини. Да је рекао да сам у 

праву, могао би због тога сносити  последице. 

  

Ипак, његово шапутање иза мојих леђа није било на своме месту. 

Могао је то казати предамном. Да то није покушај манипулације? 

Или потцењивање свих нас тројице? Можда потуљена намера да 

унесе црв неспоразума међу нас?  

 

Охрабрило ме је то, што му, ни мој брат а ни мој отац,  који су били 

присутни, нису ништа поверовали, ама баш никако. Знају они мене. 

Мој отац  је схватио о чему се овде ради. Био је истински тужан. 

Али нису никад исказали било какав коментар на овај поступак 

овога доктора. 

 

Осећао сам се као победник. Прозрео сам поступке психијатра. 

Иако сам га правдао јер мора тако да поступи, ипак нисам имао  

разумевање за његово завереничко шапутање и оговарање иза 

мојих леђа. Могао је то рећи да и ја чујем.  Никако не могу да се 

отмем утиску, чини ми се да је овај његов поступак био демагошки, 

да је хтео да злоупотреби мога брата и оца. 

 

У томе није успео. Када смо одлазили смирено и учтиво се 

поздрављајући са њим, није му било тешко да схвати да није успео у 

својој намери. 

 

Ја сам се осећао охрабрен, као победник. Ипак, уза све уважавање за 

његов интелектуални и професионални интегритет, за његову 

приврженост и лојалност  интересима своје земље, остао је мој опор 

утисак о угледном интелектуалцу, еминентном белгијском 

психијатру, који иза мојих леђа са изразом пежоративне 

кондесенденције, ме самоуверено оговара код брата. А да не запажа 

да ја то све из прикрајка видим, да га  више сажаљевам, него што га 

се стидим.  

 

Доктор Веселин Савић, психијатар из Београда,  никад тако не би  

поступио ни према Југословену, ни према странцу. Нити би тако 

поступио професор Сивадон са СУБ-а.  

 

Још више ме је зачудило када ми је отац у стану показао писмо др. 

Г.. које је он дао оцу да га проследи др. Ресенку, психијатру из 

Љубљане, у коме стоји дијагноза: ''параноидно стање''.  
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И мени и оцу је било чудно  што се др Г.. обраћа психијатру из 

Љубљане, који је у другој републици,  зашто се није обратио неком 

доктору у Београду?  

 

'' Мутно!'' рекао ми је отац. 

 

После овога догађаја, стекао сам још веће поверење у себе, ојачао 

духовно, и поправио лепу представу о себи: ипак се ја носим 

успешно са еминентним белгијским психијатром! А ја сам овде сада 

само физички радник?  

 

Доктор је мудар, прозрео је у мој закључак, док сам одлазио, ипак 

ме је  посматрао са уважавањем. У њему има нешто демагошко, али 

се ипак у њему пробудила људскост.  

 

Моја учтивост и разумност су ипак  деловале на њега,  сетих се 

мисли: Мрак не може протерати мрак, само светлост то може. 

 

 

1. Април 1967. године. Чудан сан. 
 

Враћајући се из града, пролазио сам пешке поред Министараства 

иностраних послова Белгије, зачуди ме необичан призор: велика 

гомила младих, читав пук младића и девојака, као да су 

гимназијалци, се искупили око улаза у зграду министарства,  сви 

држе у рукама опрему за подводни риболов и гњурање, гумена 

пераја, маске, гумену одећу, харпуне.  

 

Када ја наиђох тротоаром поред њих, они се у малим групицама 

изненада приближише мени и као да почеше да ми нешто добацују.  

 

Прођох што брже могу.  

 

Наиђох у брзом ходу низ благу падину на велику цркву доле ка 

Гранд плацу, пред њом опет читав пук младих, стоје у необичним 

позама и због нечега ликују.  

 

Уђох брзо у трамвај, кренух ка стану, сиђох после двадесетак 

минута из трамваја код Place Flage и видех чудан призор: од високе 

зграде ТВ Белгије, истинског омањег облакодера, са крова је била 

разапета дебела жица, и низ њу су клизила прилично брзо два 



388 

 

човека стојећи на жици,  држећи у рукама заставу, препознадох да 

је то белгијска застава. 

   

Окретох улицом пешке, да се мало разгалим и стекнем кондицију, 

јер ме је претходни призор узнемирио. Седнем тако  узнемирен због 

нечега у први аутобус који наиђе, уопште не гледајући који је број и 

где иде,  и нађох се у мени потпуно непознатом крају Брисела. 

 

Изађох и прошетах. На моје чуђење се нађох пред фабричицом 

цигарета, већ сам ту долазио, отац ми је о тој фабрици цигарета 

говорио још у Београду, трговао је дуваном са њима, ту је долазио у 

неколико наврата. Предамном се сада указа необичан призор, читав 

трг и оближње уличице и улице су били окићене свакојаким 

транспарентима, заставицама, листовима дувана, и све у зеленој 

боји.  

 

Дешавала се некаква свечаност у славу дувана. Изгледа да банух на 

фестивал дувана? Изнад високо, на високом стубу, се вијорила 

белгијска застава, лепршала је поносито на јарболу одолевајући 

налетима ветра. Чуо се звук штофа дебеле заставе како се савија 

под снажним ударима прохладног ветра којн је долазио са Северног 

мора.  

 

Повремено сањам необичне снове, установио сам да их се најчешће 

и не сећам. Пробудим се и трудим се да их се сетим, али то врло 

тешко иде, таман се нечега досетим, сећање на сан нестане, као кад 

жива риба исклизне из руке.  

 

Причао сам са оцем о томе, и он каже да и он упорно сања врло 

чудне снове.  

 

Ноћас сам опет сањао чудан сан. Врло занимљиво, свега сам се 

сећао ујутру, сањао сам Други светски рат. Пре мучног сна сам се 

неколико пута будио. Чуо сам кроз површан сан далеке рефрене 

доконих поноћних шетача навијача, што су се више приближавали,  

песма је била све бучнија: „Allez les rouges, allez les rouges!“ ( Напред 

Црвени!) 

 

"Мирном широком Волгом плови огроман бели пароброд, на боку 

водоплова је прецртан руски назив брода ћирилицом ''КАЗАН'', па  

зеленим масним словима пише "Rein". Сече огромни брод мирну 

површину бескрајно широке реке, као ножем, плови бешумно кроз 
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необични пејсаж тихе Русије, на уздигнутој обали се назире купола 

сликовите цркве, допире далеки звон звона, сија сунце, време је 

топло, али није врућина.  

 

На палуби се зелене униформе немачких војника, на њој је 

постављена велика бина, испред бине омањи стаклени базен пун 

воде која се пуши, из њега вире велике санте леда, војници стално 

доносе нове ледењаке и њиме пуне базен.  

 

У базену скоро укочена бела тела четири плава руска сувоњава 

војника, пливају, млатарајући немоћно рукама, ужаснутих израза 

помодрелих лица. 

 

Распевани ухрањени немачки војници се развеселили, као да су се 

напили, неки држе флаше пива у рукама високо, ухватили се за 

руке па се љуљају лево десно, сви певају победнички у хору, а на 

палуби бина, на којој се увија Марлен Дитрих, која као диригент 

рукама даје ритам песми.  

 

Музика утихну изненада. 

 

Базену са сантама леда у којима пливају руски заробљеници, 

полако али енергичним убрзаним корацима прилази немачки 

лекар, кога сви са уважавањем зову Херн доктор. Узима цинично се 

смешкајући ледену руку једног од њих, и мери му пулс.  

 

Херн доктор се намах одмаче и издра се:''Singen Rus Ivan!"  

 

Мени се учини да ће га Рус замолити да га убије, да се више не 

мучи, уместо тога Рус га гледа пркосно,  наједном се пропе из воде 

као светац, укочи се у ваздуху изнад базена, сувоњав, средњег раста, 

измучен као фреска, али врло мудрог израза лица, препознах да је 

официр. Нађе снаге и запева врло одлучно, све зазвони, немачки 

војници се згрануше, попадаше сви на под. Свугде је одјекивало : 

Виходила на берег каћуша, виходила на берег крутој''. 

 

На моје запрепашћење из воде се уздигоше високо у ваздух и друга 

три војника, сва четворица наставише победничку песму. 

 

То су били свеци. 
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Однекуда им се у рукама нађоше мале праћкице, са више гумица за 

бацање камења, које се наједном волшебно претворише у цеви, из 

којих као из каћуше почеше да сукљају ватрене ракете.  

 

Све поче да се руши. Грунуше бомбе из неба, право у брод који 

претворише у буктињу. Брод убрзано тоне, сви падају у хладну воду, 

неки се даве, неки пливају ка далеким обалама.  

 

Сва четири Руса пливају победнички ка обалама широким 

забацивањем руку. Гледају са надом горе високо у небо, у ведром 

небу, као осице се јуре, води се ваздушна битка, између немачких и 

руских ловаца, само се суновратљују запаљени немачки авиони.  

 

 

 4. април 1967. године. Несаница. 

 
Таман да заспим, опет чујем песму младића ноћних шетача, као вод 

веселих војника који замакоше у неку оближњу улицу. Као да ме 

неко провоцира, изнервирах се, требало ми је дуго времена да 

поново заспим.  

 

Ноћни шетачи чија песма тако носталгично одзвања, се изгубише 

негде тамо иза улица што излазе на велику пољану где егзерцирају 

бриселски жандарми. Ипак, када бих чуо у позно вече, то је за мене 

био шамар, као да ми тако неко најављује још једну несану ноћ? 

 

Па, то су случајни пролазници, весели и обесни младићи. Па то је 

као код нас, млади су свугде слични, скоро да се развеселих. 

 

  

7. април 1967. године. Снажне тензије између Израела и 

арапских држава. 

 
Чух узбудљиву вест на радиу: Израелски ловци оборили седам 

сиријских мигова.  

 

Чујем од израелских студената на СУБ.у да ће Израел надживети 

све арапске претње и да ће бити победник.  

 



391 

 

Опет су квартови око СУБ-а ка центру града били ноћу муњевито 

излепљени великим постерима: IZRAEL VIVRA! ( ИЗРАЕЛ ЋЕ 

ЖИВЕТИ!, превод аутора), где год бацим поглед видим овај натпис.  

 

Израелски студенти су изванредно организовани, као један, 

рационално одлучују, муњевито делају. 

 

 

8. април 1967. године. Евровизија. 

 
Песма Puppet On A String од Sandie Shaw из Енглеске, је победила 

на Евровизији. 

 

 

9. април 1967. године. Господин Тошић. 
 

Повремено навратим до господина Тошића у његову канцеларију у 

улици rue Ravenstein 60, недалеко од Gare Centrale, у 

представништво америчке фирме „Porte Maryland Authority“. Увек 

би ме дочекала иста средовечна секретарица, скромна али врло 

разумна  жена.  

 

Она би шапућући обавестила господина Тошића да сам дошао и он 

је увек био радостан да ме види. Иако је обично имао много посла, 

увек би одвојио време за разговор са мном.  

 

Данас је био расположен:''Срео сам у Америчко-белгијској 

привредној комори једног господина који је председник америчке 

пропагандне агенције „Мк.Кан Ериксон“ у Бриселу, разговарао сам 

о могућности запослења за вас, има изгледа од првог септембра''. 

 

Изашао сам из његове канцеларије врло радостан, са новом надом. 

 

 

Април 1967. године. Мање несанице. 
 

Узимам повремено пилуле за спавање које ми је преписао др. Г... 

сада боље спавам. Захвалан сам му због тога. Али чим се стање 

мало поправи, оставих пилуле, и почех чешће и дуже да шетам, да 

бих се тако заморио.  
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Господин Тошић ме је позвао телефоном, обавештавајући ме да 

одем на заказани  термин  на разговор са директором америчке 

пропагандне агенције „Мк.Кн Ериксон“, у вези запослења: '' 

Обећао ми је да ће учинити што може''. 

 

Дођох пар минута раније на разговор, знам да је овде врло неучтиво 

закаснити и минут, а још је непристојније доћи раније десетак или 

више минута. 

 

Секретарица, насмејана девојка, ми рече учтиво и са уважавањем 

да сачекам неколико тренутака да ме најави. Појави се један врло 

драг и њубазан средовечан човек, који духовито погрешно изговара 

моје име, каже ми смејући се благонаклоно: Monsieur Kismanovic, 

уместо Крсмановић.  

 

Сазнао сам да ми од првог септембра могу понудити само 

повремени посао у Одељењу за истраживање тржишта 

„“Марплан”“, без изгледа да то постане стално  радно место.  

 

Био сам у исто време обрадован, али помало и разочаран, он то 

спази и рече ми да они у њиховој архиви имај више понуда за посао 

које су већ стигле раније, као и да оне имају приоритет:'' Трудите се 

максимално, ово вам може бити пресудна одскочна даска за даље. 

Дођите првог септембра!''  

 

 

Април 1967. године. Свет у превирању. 
 

САД лансирају „Surveyor 3“. Десила се трагедија са совјетским 

васионским бродом, совјетски космонаут Владимир Комаров је 

изгубио живот у инциденту са совјетском космичком летилицом.  

 

А три америчка астронаута Gus Grissom, Edward Higgins White, и 

Roger Chaffee су изгубили животе у несрећи космичке летилице 

Apollo. 

 

Није ми јасно шта се то дешава у Грчкој,  дошло је до државног 

удара од стране George Papadopoulosа.  

 

Мало мало па прочитам, или чујем на радиу да је опет пао авион,  A 

Globe Air Bristol Britannia се срушио код Никозије на Кипру у 

Грчкој, 126 жртава. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surveyor_3
http://en.wikipedia.org/wiki/Gus_Grissom
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Higgins_White
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Chaffee
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Apollo
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Papadopoulos
http://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_Britannia
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У Кини вршљају Културна револуција и Црвена гарда.  

 

Чух недавно у „Kafe de l’ Universite“ потресне и катастрофичне речи 

Мартина Португалца:'' Нека буде Трећи светски рат, нека 

експлодира ова планета срама и зла''.  

 

За суседним столом седе три арапска студента из Алжира, један 

повика ка Мартину:'' Алах Мартен, даће Алах да у ову нашу земљу 

која је постала Содома и Гомора, удари планета из космоса, и да сви 

заједно изгинемо, и силници и ми''. 

 

 

Април 1967. године.Дансинг „Шећерна трска“. 

 

Идем сваке суботе увече у дансинг ''Canne a sucre " (Шећерна 

трска), тамо сам упознао неколико врло симпатичних Грка, мало 

старијих од мене, врло су драги, осећам се са њима као са Србима, 

уважавамо се и поштујемо као највећи пријатељи. Када ме виде да 

улазим, одмах се окрећу и крећу према мени,  нестрпљиви да им се 

придружим.  

 

Мени се чини да су неки од њих  прави Грци, а неки опет Егејски 

Македонци, који би понекад страшљиво проговорили понеку нашу 

реч. 

 

Од првих дана у Бриселу стално срећем Грке. Ми и Грци смо тако 

слични. На СУБ имам неколико нераздвојних другова Грка, један 

од њих ме виде јуче са високог четвртог, задњег спрата, суседне 

зграде где станује, видим да ми неко маше, жучно гестикулира, 

загледах се?  Гестикулира, маше рукама, прави гримасе, баш као 

моји другови из детињства, или рођаци из Љубовије.  

 

Срео сам га недавно на скупу бриселских Грка. Овај скуп је за мене 

био истинско откровење. Док су скупови Југословена натегнути 

тензијама и грлатим надвикивањима, понекад и међусобним 

увредама, овај скуп је био сушта супротност. У ваздуху је лебдела 

слога, међусобно разумевање и уважавање, практичност и 

конкретни договори о животним темама опстанка Грка у Белгији.  

 

Никако се не слажем са некима да је то тако јер су Срби генетски 

оптерећен народ, не, ја се сећам Срба какви су били пре доласка 
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комуниста, били су као и данашњи Грци: сложни, духовни, вредни 

и радни.  

 

Једне суботе се појави у овоме дансингу средовечан врло плав 

мушкарац, обријане главе, делује врло искусно и рафинирано,  као 

научник. А мота се по дискотекама за младиће, доведе са собом 

младића, скоро дечака, повисоког и витког, црномањастог, скоро 

као Арапин. Види се да је овај младић неискусан. А у друштву 

префриганог искусног човека. Да ли су то хомосексуалци? 

 

Следеће суботе на вратима је стајао ливрејисани вратар, иступи  

пред мене и енергично ми понавља:''Ви не можете унутра!'' Не 

жели да ми каже зашто?  

 

Питам се у чему је ствар? Нисам црн, пристојно сам обучен, 

европски сам тип, понашам се учтиво. Никако не могу да 

проникнем о чему се то сада изненада ради?  

 

Одмакох се растужен и збуњен, скоро узнемирен. Видећи ме 

растуженог приђе ми са великим симпатијама и подржавајући ме за 

руку младић Италијан, знам га из дискотеке, виђао сам га са 

власником дансинга. Он ме поведе до улаза, поче са ливрејисаним 

на вратима да се расправља. На крају им нареди:'' Пустите га , 

никад више га немојте заустављати''. 

 

 
Бора, отац Милан у посети Бриселу и Аутор. 
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Април 1967. године. Експлозије гаса. 
 

Чујем на радиу да је погинуо студент из Либије. Још једном је 

експлодирао гас у неком бриселском  стану.  

 

Сусретао сам међу страним студентима понеке од њих врло 

узрујане. Неки од њих су крајње исполитизовани, један рече из 

даха: "Има направа, као мали џепни револвер, када си на улици, 

или у превозу, било где да се налазиш, стане ти иза леђа, окине, 

улети ти у тело мала куглица пуна отрова, не чујеш и не осетиш, 

може да ти изазове инфаркт, мождани удар, нервно растројство, 

расцеп личности, сваку болест, па и рак и леукемију''. 

 

Други црнопути студент, лукавог израза лица, чини ми се да је 

Етиопљанин,  надовеза се шапућући:'' Може да ти стави без твога 

знања у стан прислушкивач, или у одећу, обућу, или интерну ТВ ''.  

 

Настаде бучна расправа:'' ЛСД, психо дроге'', узвикну један. 

 

 

Мај 1967. године. Опасно расту тензије између Израела и 

Арапа. 

 
Белгијски медији брује: Сирија наредила мобилизацију због 

опасности од рата са Израелом.  Египатски лидер Гамал Абдел 

Насер направио читаву узбуну због снага УН на Синају. 

 

'' Арапске државе су још увек у много чему средњевековне, споре, 

неорганизоване, Израел је супермодерна држава, Арапи овакви 

какви су, без обзира што су много бројнији, немају никакве шансе'', 

чух коментар власника мога стана. 
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Отац Милан и Аутор у Бриселу 1967. године 

 

8. мај 1967. године. Сусед Арапин и даље води страсно љубав. 

 

Сви говоре о могућем врло брзом рату имеђу Израела и његових 

арапских суседа. Израелски студенти су врло активни, све чешће 

видим излепљене постере IZRAEL VIVRA! (Израел ће преживети!, 

превод аутора) Окупљају се по становима и анализирају, праве 

планове шта да чине, како да допринесу одавде опстанку Израела. 

 

У универзитетском кампусу трепери невидљива напетост. Групица 

јеврејских и арапских студената се гледају у мимоходу намрштено и 

попреко, из дана у дан, скоро претећи.  

 

Осећа се уједињеност јеврејских студената, без обзира да ли су из 

Израела, или неке друге државе, они су као један, агитују, делају, 

осећа се њихова присутност.  

 

Дотле не запажам слично стање духа код арапских студената, нити 

јасније препознатљивије мере опреза и припрема поводом 

нарастајућих међусобних тензија. Арапске студенте виђам и даље 

сваке суботе у дансингу „Byblos“ у центру града, тамо на Porte de 

Namur. Лепи, високи и мужевни Либијац,  син нафтног магната из 

Триполија, игра лагани танго са лепотицом Шехерезадом нз богате 
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трговачке породице из Египта, сво време су изван стварности, 

пресретни се гледају заљубљено.  

 

А више нигде овде не видох ни једног јеврејског студента. Као да су 

се повукли, као да су нестали?  

 

Када наиђем степеницама чујем и даље у соби мога  драгог арапског 

суседа дахтање и љубавне речи нежности. 

 

Као дете сам читао арапске приче: Шехерезаду, Хиљаду и једну ноћ, 

Аладинову чаробну лампу, и многе друге арапске приче и књиге. 

Од тада обожавам арапски дух и њихову средњевековну културу. 

Када  бих био са арапским студентима понирао бих у њихове црте 

лица, у сјај њихових очију, ослушкујући њихове речи, очекивао сам 

да пронађем свет калифа, оаза, Шехерезадиних прича, каравана, и 

сликовитих џамија и сараја. Када бих тако нешто открио, 

развеселио бих се, њихов дух је дакле још жив. 

  

А ја у мојој соби обожавам да слушам на радиу Битлсе, све чешће се 

чује песма: All what  I need is love, love.  Француска шансона SI TU 

N’ETAIS PAS VOLLAGEUESE, ( „Да ниси тако лепршава ставио 

бих те у кавез“, превод аутора). Колико је мелодични и 

меланхолични жал мушкарца за вољеном женом, која више воли 

слободу, него породични кутак, толико је и доказ да у католичкој 

Белгији  има  подоста оних који славе породицу и брак, али има и 

подоста присталица изражених сексуалних слобода и хедонизма.  

 

Чини ми се да тога има још много више у Београду, него  у Белгији, 

срцу Европе и Запада. Нови друштвени поредак је у Југославији 

ексцесивно либерализовао сексуалне односе између мушкараца и 

жена. 

 

Партнер у шаху др. Кирш са СУБ наставља да долази на партије 

шаха, резултат је скоро увек нерешен, 3:3. 

 

Размишљам да летос нађем посао на Северном мору , па да онда са 

малом уштеђевином и одморан дођем првог септембра оран на 

посао у „Мк.Кан Ериксону“. 

 

 

22. мај 1967. године.Брисел. Пожар у робној кући 

INNOVATION.  
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Бриселска улица rue Neuve тако подсећа на београдску Кнез 

Михајлову .  

 

Горостасни Миле Бајић кога,как претходно рекох, израелски 

студенти на Слободном Универзитету у Бриселу популарно зову 

''Бирјон'', каже, док нехајно разгледамо раскошне излоге, да 

навратимо у мали ресторан на међуспрату оближње Робне куће 

„Innovation“.  

 

Погледасмо врло лепо дизајниран разнобојни МЕНИ, залепљен у 

сјактавом прозорчићу, изнад улаза у робну кућу Innovation у овој 

улици. Избор укусних јела је богат, али су јела папрено скупа. 

Кажем то одлучно Милету, гледајући на сат на руци, промрмљах му 

да је тек 12 сати, рано је, сачекајмо, боље да идемо у студентски 

ресторан на Универзитету, тамо је храна такође укусна, и много 

јефтинија. 

 

Миле после кратког оклевања прихвати, учини ми се некако 

невољно. 

 

Стигосмо трамвајем око тринаест и тридесет  у универзитетски 

кварт препун веселих студената. Видесмо да се према центру у сиво 

оловно небо уздигао црн облак облика печурке, као да се из свемира 

спустила и изнад Брисела зауставила планета. Чуше се  узбуђени 

повици студената:'' Пожар у Иновациону!''  

 

Што можемо брже стигосмо до центра града, и трком право у улицу 

rue Neuve, на лице места, где смо такорећи малопре били. 

  

Пред нама се указа призор незамисливе људске трагедија, огромна 

зграда робне куће је била претворена у високе пећи у  разбукталој 

џиновској ватри, која облизује и гута зидове све до крова, несносна 

јара базди около, дим повремено скоро заклони зграду, унутра 

пуцкета пламен гутајући зидове, као у високој пећи, обрушавају се 

плафони, стубови.  
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Из заблиндиране унутрашњости одјекују ужаснути крици 

заробљених ватреном стихијом, који отуда не могу да изађу. Кроз 

прозоре закорачују, или излaзе на симсове очајници, који пред 

надолазећом ватром немају други избор, него да се баце у амбис, на 

бетон.  

 

На пристојном растојању се окупила радознала, од ужаса 

скамењена руља, свугде около ватрогасна кола, али нажалост не 

могу лествицама да досегну до највиших спратова; одјекују сирене 

болничких возила, севају блицеви новинара, зује камере; ужаснути 

присутни радозналци су немоћни да било шта ураде, јер су  врата 

због нечега замандаљена и не могу да се отворе.  

 
На наше запрепашћење са високих спратова залепршаше женске 

хаљине, као мали падобранчићи, бежећи пред ватреном стихијом 

жене вриштећи из свег гласа скачу у сигурну смрт, лакшу него да 

живе изгоре.  

 

  
 

Они који су хтели да сиђу на ниже спратове, су се подавили од воде 

ватрогасаца, која се сливала у приземље, чули смо касније 

 

Неки кажу да су чули јасне узвике неког страдалника: ''Дајем 

живот због Вијетнама!'' 

 

Миле каже: '' Да смо отишли тамо да ручамо, изгорели би''. 

 

Сазнасмо следећи дан, да је у овоме пожару живот изгубило 325 

особа. Међу њима и једна Југословенка.  
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То је била највећа мирнодопска трагедија, која је икад задесила  

Белгију. 

 

(Све до недавно ова трагедија је била обавијена велом тајне. Тек 

после скоро четири деценије, белгијска јавност је сазнала понешто 

више о  овој трагедији. Али се стварни узроци, како белгијски 

извори кажу,  вероватно никад неће ни сазнати. Где је обештећење 

жртава? Да ли је пожар могао бити избегнут, да ли се иза овога 

крије делиријум  пиромана, или чист терористички акт, непажљив 

пушач, или нешто друго? Поуздан одговор се може једино наћи у 

мрачним меандрима историје-каже новинар белгијске  државне 

телевизије Хуисо, који је о овој трагедији недавно написао 

занимљиву књигу). . 

 

 

23. мај 1967. године. Египат и Израел. 
 

Египат је забранио пролаз Тиран за израелске бродове, тако 

блокирајући израелску јужну луку Еилат и цео израелски приступ 

Црвеном мору.  

 

 

26. мај 1967. године. Моша Дајан, постаје министар одбране 

Израела. 

 
Тензије између Израела и арапских суседа се све више усијавају, до  

крајности. Зар томе не сведочи наименовање одлучног Моше 

Дајана за министра одбране Израела? Овај јаки човек без руке, је 

човек од гвожђа, од челика.  

 

Спрема се нешто врло опасно. 

 

 

1. јуни 1967. године. Посао на Северном мору.  

 
Лети сам као студент  у Београду редовно одлазио на Јадранско 

море, а  једанпут са мојим оркестром у лето  1955. године сам свирао 

у Милочеру на Црногорском приморју; неколико година сам летњи 

распуст проводио на мору у Дубровнику, као послужилац хране 

страним студентима ( Том 2.) 
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У пар наврата сам одлазио на море насумце, са врло мало новца, 

тек да платим воз, и прва два три дана да преживим. Увек бих 

налазио посао. Хрвати нису били одбојни према мени зато што сам 

из Београда, и већина Хрвата није према мени показала било какву 

нетрпељивост. А ја сам својим учтивим поступцима и уважавањем 

умео да задобијем њихову наклоност. Истицао сам приликом 

упознавања своје име Томислав које је типично хрватско, или 

прибегавајући ијекавском говору који одлично познајем, 

прилагођавајући га далматинском мештанском наречју.  

 

Овакви моји поступци у Далмацији могу на први поглед 

заизгледати као помало демагошки и манипулативни, али то 

никако није био случај, него пре свега су проистицали из моје 

искрене жеље да успоставим пријатељске и обострано корисне 

односе. 

 

Увек сам налазио посао врло брзо. Тако сам проводио незаборавна 

летовања на Јадрану, где сам могао да се дружим са младима из 

целог света. 

 

Одавно ми се по глави вуче помисао да одем лети на Северно море, 

да тамо тражим посао у јулу и августу?  

 

Самоуверен, исто онако као што сам био у Југославији, ипак 

помало изморен, седох на воз Брисел-Остенде и за непуна три сата 

сам стигао у живописно приморско место. Испред мном пуче сиња 

заталасана пучина, залепршаше и закричаше галебови, вире 

катарке заљуљаних бродова.  

 

Упутих се ка молу. Осврћем се око себе да сагледам окружење,  

нигде брда, изнад мора  изграђен бетонски насип, поред кога је 

улица, прође полако понеки аутомобил. Са стране поређани кафеи, 

свакојаке продавнице, на тезгама продају морску рибу и плодове 

мора. Доста света седи испред кафеа, пошто често дува јак ветар са 

мора, около столова су редови стаклених застора да заштите од 

удара ветра. Али када засија сунце, онда уме да упече, иако је ово 

назови Северно море.  

 

Ово се овде зове Северно море, тако је оно за Французе. А шта је 

онда оно северније још? 
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Као да сам отишао из Брисела у неки други далеки свет. Привлачи 

ме као магнет да седнем  и наручим чашу пива Стела и тањир 

шпагета, али новац треба да штедим, имам само за понеки сендвич, 

и да платим две ноћи за преноћиште.  

 

Ово сазнање ме пожурује да почнем да тражим посао, у неком 

ресторану, кафеу, хотелу, и то одмах, свом својом енергијом и 

промишљеношћу.  

 

Шетајући обалом Остендеа увидех да овде нема погодних хотела где 

бих мога наћи запослење какво тражим. Остенде је рибарски 

градић, велико пристаниште, хотела има мало даље, треба да идем 

јужније низ обалу мора. 

 

Зато одлучих да седнем на трамвај и да из трамваја пратим насеља, 

и где видим такве туристичке објекте где бих могао тражити 

запослење које ми одговара, да тамо одмах сиђем.  

 

Док трамвај удобно јури шинама на југ, из даљине видех мало 

сликовито насеље на обали мора.  

 

Северно море је сасвим другачије од нашег, Јадранског, пре свега 

нема урвина и планина, свугде около је равница, нема стеновитих 

обала, него се пешчане дуне као пустињски песак сливају све до 

површине мора, свугде бескрајне предивне песковите плаже.  

 

Сиђох и запутих се у потрагу за послом. Носим у руци мали пртљаг, 

коферчић са  најнеопходниијим стварима, све друго је остало у 

Бриселу, у улици руе де л'Ете. Љубазног власника стана сам 

замолио да сачека, док се не вратим са мора првог септембра. А 

Бора му је платио кирију до тада. Са те стране сам био миран. 

 

Идем брзо обалом, дува ветар, али сунце запекло, сија право у лице, 

где год видим неки повећи кафе, приватни пансион, хотелчић, 

улазим и тражим учтиво власника. Представим се и кажем да 

тражим неки сезонски посао. Најчешће сам наилазио на средовечне 

жене власнице мањих пансиона, где се могло добити преноћиште и 

храна за оне који дођу лети да се одмарају на мору.  

 

Гледале су ме помало  љубопитљиво, у Белгији није такав обичај и 

начин тражења посла, неке ме загледају скоро зачуђене, или помало 
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сумњичаво? Као да се питају: о чему се овде заправо ради, ко је овај 

младић?  

 

Било је неких понуда, преговора, али сам дошао до закључка да то 

није оно што сам ја тражио. Мени треба радно место у већем 

туристичком објекту, где бих могао да радим као конобар, где има 

бакшиша,  да зарадим новца, да имам за јесен за први месец када 

почнем да радим у америчкој фирми „Мк Кан Ериксон“. 

 

Пада ноћ, а новца имам мало, топло је те  одлучујем да преноћим у 

малом парку недалеко до обале, завлачим се у дубоко увучену 

клупу, ноћ је тамна, постаје свежа али није хладна.  

 

Немам среће, поче да сипи кишица, која запрети да се појача. 

Повукох се заједно са покретном клупом у  шипражје. Плашим се да 

не наиђе полиција, био бих им сумњив.  

 

Утом наиђе младић из даљине, иде право ка мени смејући се гласно. 

Препознах да је Арапин.  Седе поред мене:'' Шта радиш ту ноћу, зар 

не видиш да пада киша?'' Све му објасних. Он се и даље понаша 

врло пријатељски:''Хајде са мном, ја радим у малом породичном 

пансиону, дођи преноћићеш код мене, нећеш ништа да платиш''.  

 

Овај мали панснон је био пар стотина метара удаљен од обале. 

Попесмо се уз мале степенице. Указа се врло скроман амбијент са 

старим излизаним жућкастим намештајем. Кроз просторију 

промиче средовечна бледа и изнурена жена, још увек на неки начин 

женствена. Мој нови добри пријатељ ме упозна  са њом, она је 

власница.  

 

Жена учтиво климну главом, сложи се да могу да преноћим. 

 

Тако ми је овај млади Арапин помогао те ноћи. 

 

Спазих мало подаље од обале хотелчић, не баш хотелчић, већ хотел 

средње величине, на два спрата, али онај који је саграђен још пре 

рата. Изнад улаза високо стоји велики натпис  HOTEL DE LA 

VICTOIRE, што у преводу значи Хотел ПОБЕДА.  

 

Упознаше ме са власником , кажу да се зове господин Карло.  
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Он је постарији светло смеђ човек, вишег средњег раста, и просечне 

грађе, врло озбиљан и строг, али  доброћудан, посматра ме са 

благонаклоношћу, делује ми мудро и отресито. Постави ми 

неколико питања, каже да ми нуди посао конобара, стан, храну, 

скромну плату, има и бакшиш. 

 

Радио сам са господином Карлом, служили смо заједно малобројне 

посетиоце, сезона још није била почела.  Господин Карло ме више 

подсећа на наше људе, него на Белгијанце, тако ми се чини?  

 

Свугде око себе видим Шпанце као особље хотела и чудим се, 

откуда он тако плав а свуда око њега Шпанци?  

 

Што више срећем разне људе, што више мењам места боравка, 

средине, што се више мешам са Белгијанцима, све више увиђам да 

су они ипак тако слични нама.  

 

То ме је изузетно веселило, и удаљавало од мене осећај да се 

налазим у туђини. Све чешће почињем да Белгију видим на 

другачији начин.  

 

У соби сам са изузетно драгим, већ постаријим помало сувоњавим и 

погрбљеним Шпанцем, он нешто ради код господина Карла. Такође 

се зове Карло, али у шпанској варијанти, са словом „с“, Карлос. 

  

Овај Шпанац и ја постадосмо скоро нераздвојни пријатељи. 

Куварица је такође Шпањолка, постарија  жена, изразито црна, 

тајанствена, чак и романтична, још увек на свој начин женствена, 

затворена у неки свој иберијски свет, завлачила  би се у кутке 

увијена у шпанску одећу, у црне одоре, не говорећи ни са ким, 

уклања се од погледа. Нека чудакиња, помислих.  

 

Имала је чопор мачака са којима се дружила, једног мачора је звала 

Франко, а другога Тито, био сам истински изненађен када  сам ово 

чуо. 

 

Питам се стално, да ли је господин Карло Шпанац? Да није Баск? 

 

Живнуо сам од здраве хране, стално служе рибу, супу, кромпир, 

салате, а буде и дезерта. Има још један конобар поред мене, 

повисок, плав младић,  мештанин Фламанац, причао ми је врло 

занимљиве податке о месту.  
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Док смо се шетали он ми је показао мол истурен далеко у море:'' Ту 

се била насукала немачка подморница за време рата''. Показа ми 

неки простор са неколико зграда, ограђен жицом, каже да је то мала 

америчка војна база. 

 

У близини хотела је музеј у који стално долазе екскурзије из целе 

Белгије. Тада би у кафани у приземљу хотела било више гостију, 

наилазили би понекада и за време викенда излетници из Брисела и 

унутрашњости земље.  

 

Запазио сам и да мајке са малом децом долазе да на мору проведу 

породичних, окрепљујућих, петнаестак дана, док би брижни отац 

породице долазио викендом.  

 

Белгијанци негују култ породице. 

 

Господин Карло ме учи конобарском занату, како се постављају 

сто, прибор за јело, кашике, виљушке, ножеви, тањири, чаше. Учим 

занат. Нарочито је компликовано са прибором за јело којим се једе 

риба.  

 

Признајем да се не удубљујем много у то јер је ово само сезонски 

посао.  

 

Док сам шетао бескрајним песковитим плажама наилазио сам на 

понеког купача, иако је море било још увек хладно, али неки 

Белгијанци су се ипак купали. Загазим у море,  које је хладно, али 

није ништа хладније од Дрине у ово доба године, и купам се.  

 

Сунце Северног мора ме је једанпут преварило, стајао сам у 

купаћим гаћицама једно сат времена на сунцу ведрог дана, мислећи 

да пошто је ово север немам шансе да изгорим од сунца. Али када 

дођох у собу, сав горим.  

 

Некако и то превазиђох али постадох опрезнији, није ово сунце тако 

безазлено како сам мислио.   

 

Док шетам дунама које се спуштају у море, и уживам у таласима и 

крицима галебова, пред мене излете набијен мушкарац, натмурен и 

строг, вуче на ланцу два велика вучјака, као два сура вука,  који се 

бесно отимају и кидишу на мене. Он их одвлачи од мене и дере се на 

њих: „Светислав, Мирослав“.  
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Дакле пси овде имају наша имена. А код нас страна. 

 

Понешто зарадим од бакшиша, али посетиоца ипак има мало.  

 

У неколико соба на спрату се налазе амерички војници, који 

већином ћуте, само наруче јела, једу и оду. Нема бакшиша.  

 

У ходницима испред њихових соба, где понекад одем да им однесем 

пиће или храну, су наређани редови пушака и лаког наоружања, 

наслагани у шошкама. Нешто у Американцима има, што подсећа на 

каубојске филмове? 

 

Упознао сам међу њима младу жену Кубанку. Она је са мном имала 

обичај да води дуге разговоре. И она је из комунистичке земље, 

одакле је побегла у Америку. Ја још нисам разрешио енигму, како 

је то могуће да мала Куба „под носом“ Америке, а понаша се тако 

провокативно према највећој држави на свету?  

 

Срео сам овде врло занимљивог америчког официра,  средовечног, 

повисоког човека, али не сувише снажаног, кошчатог, али витког, 

закључујем да је официр јер има лице Џемс Бонда, иако га виђам у 

цивилу,  јер је стално са војницима и Кубанком. Није ми јасно која 

је ту његова улога, нити ми је била јасна улога Кубанке?  

 

Рекоше ми да однесем у његову собу пића која је наручио, 

натоварише ми на велики плато читав подрум свакојаких 

алкохолних, углавном жестоких пића, видех ту поред вискија, џина 

и вотке, на моје изненађење, и шљивовицу.  

 

Попех се на спрат, закуцах на врата његове собе, он рече да уђем. 

Затекох га на кревету, изувених ципела, али у оделу, израз лица је 

одавао добро напијеног човека. Спустих послужавник, посматрам 

га, он држи у руци некакву техничку направу, мени непознату и 

тајанствену, држи је као да разговара са њом. Вероватно је то радио 

станица, покушавам да разрешим енигму?  

 

Чинило ми се због нечега, да је овај необични човек тада разговарао 

са ванземаљцима. 

 

Када сам прикупио новца од бакиша, мада признајем себи да сам 

очекивао много више, ипак сам имао толико да купим купаће 

гаћице, кошуљу са кратким рукавима, и електрични апарат за 
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бријање. Купио сам мали али врла снажан транзистор на батерије, 

и наставио сам да тако одржавам контакт са светом и свакојаким 

догађањима. 

 

Постајем помало забринут, јер у овоме хотелу нема довољно гостију 

од којих бих ја могао очекивати мало више бакшиша. Што се тиче 

смештаја, стана, хране, особље је љубазно са мном, посао није 

тежак, али то није оно што сам ја очекивао од сезонског рада на 

мору?  

 

Одлучих да у слободном времену у овоме месту, и  у оближњим 

насељима поред мора  потражим боље радно место. 

 

Тако видех из даљине велику зграду скоро велелепног хотела, на 

коме високо  поносито  стоји  натпис: Grand hotel royal, Heist sur 

Mer ( Велики краљевски хотел, Хејст на мору). 

 

Желим да разговарам са директором, власником, рекох. Упознаше 

ме са повисоким црномањастим згодним човеком, прво што 

схватих је да је разуман и коректан, да није  уображен, него да је 

предусретљив. Саслуша ме, размисли, и рече да ми нуди радно 

место конобара.  

 

Он је, иако је изразито црномањаст, Фламанац, а Фламанци су 

Германи и зато већином изразито плави. Ови црномањасти 

Фламанци су потомци Шпанаца, који су у далекој прошлости 

владали овим просторима. Његова супруга сличних година је пак 

плавуша, и још увек шармантна.  

 

Мој задатак се састоји у послуживању гостију хотела унутра и на 

тераси, која се налази преко пута улице која иде насипом, подножје 

терасе на обали запљускује сиво-модро Северно море.  

 

Са мном ради исти посао студент, син белгијског пуковника, нешто 

млађи од мене, он је иначе типичан Белгијанац, љубазан и скроман, 

и нас двојица се лепо слажемо. 
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5. јуни 1967. године. Догађаји. 
 

Иако још није почела права сезона, она се полако приближава, 

запажам да има све више туриста у хотелу. Сваки дан упознајем 

нове људе.  

 

Помажем и у раду у кухињи. Сви овде раде, и син и ћерка власника 

хотела. Сви сложно носимо тањире, есцајг, јела, колаче, или 

враћамо празне тањире. Син власника је због нечега тужан, од 

његовог оца сам  сазнао да има проблеме са испитима на факултету.  

 

Одржан је скуп хумориста, слушао сам бисере хумора. Белгијанци 

су тако духовити и досетљиви.   

 

Овде је врло популарна француска шансона: ''Gaston, il y a 

telephоne qui  sonne'', мало, мало, па се зачује са радиа.  

 

Шетам се бескрајним песковитим плажама. Како се крећем, тако 

наилазим на све новије и новије особе и догађаје. Једном приликом 

сам радознао са стране посматрао како један Француз подучава 

малу кћеркицу, како да се понаша у суровом животу, као у џунгли, 

када једног дана не буде више родитеља. То је било као да дресира 

малог пса!  

 

Срео сам на улици студента Латиноамериканца, знамо се са СУБ-а.  

Били смо увече на игранци у месном дансингу.  

 

Видео сам тамо једног изразито црномањастог скоро средовечног 

мушкарца који се био нешто упиљио у мене. Када смо излазили, 

видех га на излазу, пружих му у џеп напојницу. Он ме погледа 

зачуђено.  

 

Латиноамериканац ме на улици када изађосмо загледа, као да ме 

види први пут и пита ме зачуђен:'' Знаш ли коме си дао напојницу? 

То је градоначелник Хејста на мору''.  

 

Оћутао сам. 
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6. Јуни 1967.  Рат између Израела и Арапа. 

 

Од како сам овде, ја сам се удаљио од Брисела и свих тамошњих 

брига и обавеза, од размишљања која су ме тамо притискала као 

ноћне море. Сан ми се поправио, боља храна, чист ваздух, сунце, 

нова средина и весели људи, овде влада атмосфера летовања, скоро 

као на Јадрану. У ваздуху миришу  козметички препарати и масти 

којима се мажу тела, промичу младе дотеране жене, понеке 

бацајући повремено чежњиве погледе ка мени.  

 

Високим молом се шета висока расна, изразито црнокоса девојка, 

ретко привлачна, дивља, бујна коса јој се савија око рамена, пада 

на груди, раскошна фигура бујне младе жене се савија под 

повременм налетима ветра који јој мрси косу. Она истури ногу до 

надколенице, извије јој се витки стас, погледа око себе као да 

некога очекује. Стално је сама, као нимфа изашла из таласа, ужива 

у сињем мору, у оловно сивим таласима, ужива да се изложи ветру, 

да јој замрси косу.  

 

Откуд оваква дивље романтична девојка овде? Да није Шпањолка, 

или Италијанка? 

 

Одох да купим купаће гаћице у повећој радњи на молу изнад 

пешчаних дуна. Пред мене изађе власник, црномањаст, одмаклих 

средњих година, има лице мудраца, трговац је који годинама среће 

купце из Белгије и света, упознаје њихове навике и психологије. 

Чести контакти изоштравају опажање и граде личност.  

 

Он стаде пред мене, гледа ме са дискретним али интензивним 

симпатијама, када чу шта тражим, изнесе ми читаву палету 

купаћих гаћица благо дизајнираних, растеже их, приближава ми да 

их боље погледам, ставља уз тело, износи учтиво и префињено 

аргументе. Он је изванредан трговац. Такви су Белгијанци!  

 

Чујем га како проговори са неким у тамној просторији на 

фламанском језику, значи Фламанац је. А тамнопут као 

Медитеранац.   

 

Из замраченог унутрашњег дела дућана се појави на светлост дана 

она сјактава девојка замршене косе која се шета стално сама 

молом, о којој често размишљам, и која ми се урезала у памћење. 

Продавац измења са њом неколико речи, она ме само погледа 
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летимично, није ми измакло пажњи да су јој очи у трену блеснуле 

дискретно ка мени. Али она то врло брзо и вешто прикри. 

 

Знао сам да се неће са њом  све на томе завршити. Све има свој 

почетак, свој наставак, и свој крај.  

 

У високој згради у уличици што иде паралено са молом, налази се 

локална дискотека где идем суботом увече на игранку. У њој је увек 

полумрачно. И у ходницима. Док улазим у омањи сепаре, из неког 

мрачног ћошка наиђе брзим самоувереним корацима  нејасна 

контура девојке. Сва је у црном, као ноћ. Тек када се сударила са 

мном, схватих да је то она што се увек усамљена шета молом.  

 

Окрзну моју руку, стаде у месту, шапућући узбуђено, ухвативши ме 

дискретно за лакат:'' Извините , ја вас молим''. Видех је по први 

пут из највеће близине. Из њених очију се видела пучина, 

узнемирени таласи су бучно ударали у бетонски мол, чуо сам и  

дивљи крик галеба што се муњевито одлепљује од површине мора 

са уловљеном рибом у устима. Усамљена дивљакуша, романтична 

шетачица са мола се изненада нашла предамном разоружана, скоро 

предана. 

 

Тако ме је подсетила на Наду Јанков из Београда. Ето зашто ова 

незнанка тако плени моју пажњу. Тек сад сам схватио! Она ме тако 

подсећа на моју велику ђачку љубав- београдску Наду са штрафте. ( 

Том 2.) 

 

Ово је мало место, сви је овде знају, она је млада и чаробна, а 

природа тражи своје. И овде је свет у  малом месту малограђански, 

као у србијанској паланци или босанској касаби. Она мора да пази 

шта ради, на сваки њен гест малограђанска средина мотри, као 

скривеним камерама, јер зли језици нису никад докони. Али она 

има аутомобил, зачас може да оде у друга приморска места, или у 

оближњи Ган, а ни Брисел није тако далеко.  

 

Када засвира лагана игра, упутих се ка њој самоуверено, наклоних 

јој се и замолих за игру. Она климну главом, укривала је своје 

расположење, али сам ипак схватио да је то са нестрпљењем управо  

очекивала. Узех мојом левом шаком њен десну руку, ставих јој 

благо моју  десну шаку око витког, али пуног енергије струка, 

држим пристојно растојање од усамљене лепотице у малом 

радозналом месту на обали белгијског Северног мора.  
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Ћутимо, сретоше нам се погледи. Она ме је тако погледала да сам 

одмах све разумео: ти мене разумеш, ми требамо једно другом, али 

како? Онда ми рече промуклим, несигурним гласом:'' Путујем за 

неколико дана на месец дана у Француску''. 

 

Никад се више нисмо срели ни видели. Шетајући се обалом тражио 

сам је погледом, пролазио сам поред бутика њеног оца са изложенм 

купаћим костимима, дечијим играчкама за игру на песку, 

козметичким препаратима, мајицама, али њу никад више нисам 

видео.  

 

Запрепастио сам се јутрос када сам сазнао да је избио рат имеђу 

Израела и Арапа. Откако сам овде не поклањам нарочито пажњу 

политичким догађањима у свету, мање слушам радио, мање  читам 

штампу, скоро да не знам шта се дешава у свету.  

 

Наиђе група немачких туриста средовечних људи, плавих и 

енергичних. Служим их пивом понајвише, они дају бакшиш. 

Познајем Немце још када сам у Београду радио лети као студент  у 

колима за спавање. ( Том 2.) 

 

Један плави Немац виталност и енергичност му се уцртали у израз 

лица, ме запита на енглеском:'' Ви сте Белгијанац?'' Рекох му да 

сам Југословен.  

 

''Шта се то дешава, Израел и Арапи ратују? Да ли ће Тито и Москва 

да подрже Арапе?'', упита ме тајанствено се смешкајући.  

 

Тако сам сазнао да је почео израелско-арапски рат. 

 

''Младићу, мржња према неким народима, за неке народе је начело 

одржања, па то је рекао Baruch Spinoza, ратови су инстинкт 

самоодржања'', рече ми професорски овај Немац. 

 

После радног времeна одмах узех новине ''La dernierre heurre’’ , на 

првој страни слике израелских ловаца на небу, а испод њих у 

пламену се суновраћује египатски ловац. 

 

Рат је почео израелским превентивним нападом на Египат, који је 

пре тога блокирао Тирански теснац за пролазак израелским 

бродовима, и нагомилао снаге на Синају близу израелске границе.  

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
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11. јуни 1967. године. Посета Бриселу. 
 

Имао сам слободан дан, па седох на воз и одох да узмем из стана у 

Бриселу потребна документа која ми захтева послодавац.  

 

Са Централне железничке станице  се упутих право ка стану и  

кварту где се налази СУБ.  

 

Успут приближавајући се трамвајем Универзитету, запажам 

неуобичајено повећано присуство плаката исписаних масним 

бојама са поруком „Izrаel vivra“. Никад их није било оволико. Неки 

су сада већи, исписани другачијим обликом слова, и у бојама. И 

били су излепљени, не само као до сада у квартовима који су 

гравитирали СУБ-у, него и у удаљенијим улицама. У ваздуху лебди 

необично расположење, као да су се затегле у ваздуху неке ужарене 

жице, и само прште. Неуобичајена нервоза се очитавала на лицима 

путника који би ужурбано улазили и  излазили из трамваја .  

 

Ово је вероватно у вези са израелско-арапским ратом, била је моја 

помисао. Која се убрзо показала као исправна процена. 

 

Као да предосећам пораст напетости? Када сам изашао из трамваја 

испред кампуса СУБ, као да стигох у срце попришта истинске 

битке?  

 

Још са растојања спазих сучељене снаге, чула се галама, гомиле су 

се приближавале и одмицале, напети студенти су махали рукама. 

Није ми било тешко да проценим да нарастају јаке тензије између 

арапских и израелских студената. Између њих се испречиле јаке 

полицијске снаге. 

 

Завијају сирене полицијских возила, у околним улицама  се 

задимило, као да у истинском рату експлодирају бомбе. Помислих 

да је то сузавац. 

 

Трудим се да препознам по боји косе и карактеристичном изразу 

лица ко су Арапи, а ко су они други: Израелци и Јевреји, и њихови 

пријатељи. 

 

Из дворишта СУБ истрча група израелских студената носећи 

повећу слику лидера Египта, Гамала Абдела Насера, снимљен је у 
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врло понижавајућој пози, како седи на  WC шољи. Узвикују да га је 

израелски Мосад сликао у тој пози у Каиру. 

 

Када то видеше арапски студенти заурлаше бесно:'' Смрт 

ционистима!''  

 

Из супротног табора допре цинична упадица Јевреја: ''Дођите да 

гледамо на ТВ улице Каира и Дамаска.“ 

 

''Совјети подвалили Арапима, дали им старо наоружање'', узвикну 

локнасти студент из Сирије. 

 

 '' Пилоти израелских ловаца говоре југословенски, подвала браћо 

Арапи!'', узвикну црнопути Арапин закорачивши хитро да се попне 

уз жардињеру. 

 

У ресторану СУБ-а настаде други сценарио: у један део ресторана 

улазе студенти Арапи, у други студенти Јевреји, а међу њима се 

поставили врло бројни полицијски агенти у цивилу, спремни да 

енергично  спрече евентуалне физичке обрачуне.  

 

Овде је ипак смиреније него на улицама. Али и овде севају варнице 

нетрпељивости и ривалитети. Арапи су мало накострешенији и 

бучнији. Док јеврејски студенти улазе смирено носећи 

послужавнике са храном, стављају на столове салвете које су 

донели из својих станова, на салветама су исписане поруке. 

 

'' Јевреји желе да докажу да су културнија нација,  да се боље од 

Арапа понашају за столом у  ресторану, рат се води и културом'', 

обрати ми се студент из Етиопије. 

 

Тек сада сазнајем детаље ратних операција. Рат је трајао само шест 

дана, од петог до десетог јуна. Овај Шестодневни рат, вођен је 

између Израела са једне стране, и Египта, Јордана и Сирије са друге 

стране. Арапске државе Ирак, Саудијска Арабија, Судан, Тунис, 

Мароко и Алжир су такође оружјем и трупама помогли рат против 

Израела. 

 

Иако су Арапи били много бројнији, имали су и значајна борбена 

средства, Израел их је муњевито победио, јер је био изванредно 

информисан, спровевши врло мудру стратегију. На темељу  

поузданих оцена, израелско руководство на челу са премијером 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
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Левијем Ешколом, је донело одлуку о брзој мобилизацији и 

груписању израелских снага за напад. Израел је ударио изненадно и 

превентивно по виталним циљевима,  и уништио за шест дана 

противничку војну технику, и онеспособио за дуже време њихову 

живу силу. Сазнао сам да је највећи страх израелска команда имала 

од могућег истовременог рата на три ратишта, који је могао бити 

избегнут само превентивним израелским нападом, што је Израел и 

учинио.  

 

'' Давид је опет победио Голијата'' каже ми сетно мој станодавац . 

 

Рат је завршен десетог јуна, примирјем уз подршку УН. На крају 

рата, Израел је заузео појас Газе, Синајско полуострво, Западну 

обалу ( са Источним Јерусалимом),  и Голанску висораван.  

 

Имам драге другове студенте Арапе, изузетно их ценим, они су 

надарени млади људи. Налазио сам повремено у њима дах арапске 

културе коју сам упознао као мало дете читајући књиге, те арапске 

приче су кројиле моју личност. Био сам због тога радостан. Али у 

њима нисам налазио западну рационалност, организованост, тужан 

у њима сам назирао присуство наслага тамних инертних 

источњачких фаталистичких векова.  

 

Од како сам у Белгији од 1965. године до данас, стално се 

одигравају инциденати на граници Израела са Сиријом и Јорданом. 

Никако ми није јасно ко су ти који подржавају ове земље против 

моћног Израела, иза кога су САД и цела Западна Европа, и не само 

они?   

 

Колико је Израел моћан, видело се и по томе када је Израел одлучио 

да скрене део тока реке Јордан ради наводњавања пустиње Негев.  

 

''Јевреји су устали против Бога, ко сме да мења божију земљу?'' 

„Алах“, узвикивали су Арапи савијајући се ка тлу.  

 

Али су ипак арапске земље 1965. године одлучиле да ослабе ток 

Јордана, скретањем његових притока на својој територији. 

 

Напади палестинског Фатаха на јеврејска насеља уз подршку 

Сирије,  изазвали су серију израелских војних одмазди на сиријској 

територији. Почетком 1967. учестали су напади сиријске 

артиљерије на Израел, а у априлу су вођени ваздушни двобоји 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%95%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%81_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1965
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/1965
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1967
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између израелског и сиријског ваздухопловства, у којем је срушено 

шест сиријских летилица. 

 

Када год би се десила било каква провокација Арапа на Израел, 

видео бих да онај део Брисела који гравитира ка СУБ-у , поготову 

онај око универзитетског кварта, осване муњевито облепљен 

билбордима: Izrael vivra!  

 

Дружећи се са Мајком и његовим друговима, у то време сам 

назирао у таквим критичним моментима појачану будност 

јеврејских студената, а солидарност је била подизана на врло висок 

ниво. Израелски студенти би се као на ратном попришту окупљали, 

груписали и јуришали у локалне акције. Њихове акције су биле 

одлично промишљене и програмиране из једног центра. Био сам 

недавно са Мајком на састанку јеврејских студената , то је био 

уствари час морално политичког васпитања о јудаизму у модерним 

временима.  

 

Како су Јевреји мудар и сложан народ, како се испомажу?  

 

 

12. јуни 1967. године. Преминуо деда Милутин Крсмановић. 

 
Јавили су ми из Београда тужну вест: преминуо је деда Милутин, 

брат деде Велизара, рођен 1894. године. Враћао се из Грачанице са 

славе Спасовдана  11. јуна у четвртак увече, био је попио мало 

више, затетурао се и пао на главу у подубоко каменито корито реке 

Грачанице, и умро је у недељу ујутру око 3 часа.  

 

Одлазе полако старији. Засеок Крсмановића је све мањи, млађи 

одоше у велике градове. 

  

 

Јуни 1967. године. Догађаји на Северном мору. 
 

Са радиа стално одјекује песма Битлса: All You Need is Love. Ово 

лето је за мене у знаку Битлса, Израелско-Арапског рата,  и 

највише очекивање да што пре дође 1. септембар када почиње мој 

ангажман у „Мак Кан Ериксону“ и „““Марплан”у”“.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/All_You_Need_is_Love
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Јули 1967. године. Стално се говори о Бијафри, и о Грчкој. 
 

Нигеријске снаге улазе у Бијафру, спроводећи касније сецесију. А 

Војни режим у Грчкој лишава грчког држављанства 480 својих 

држављана. Док се широм Америке дешавају расни немири. Ко 

стоји иза тих немира?  

 

Знам да је Де Гол велики државник, још је већи патриота, али сам 

се не мало изненадио када је он за време недавне званичне посете 

Канади, у Монтреалу пред 100.000 канадских франкофонаца 

узвикнуо:'' Vive le Québec libre! ( Живео слободан Квебек!).  

 

Овај гест Де Гола је оцењен од канадских званичника као трапава и 

недипломатична подршка независности Квебека, изазвавши 

њихово незадовољство. 

 

Иако високо ценим овога државника, овај његов усклик ми изгледа 

помало романтичан, подсећа ме на прошла времена, и на 

југословенске политичке говорнике. Као да он није Француз, као да 

он није вођа велике државе Француске, светске силе? Да ли је он то 

учинио по упутству из Париза, или је на делу лична неодмерена 

импулсивност? 

 

 

Септембар 1967. године. Mc Can Ericson-Marplan rue de 

President. 

 
Директор пропагандне агенције ми је приликом разговора дао 

прецизно упутство како да поступим: 1. септембра у 9 часова треба 

да се јавим у Одељење за истраживање тржишта “Марплан”, које 

припада пропагандној агенцији, и то на локацији у rue dе President. 

Ова улица ми је позната, налази се  у ширем центру града недалеко 

од мога ранијег стана у rue Blanche у близини Porte Lоuise. У тој 

улици се налази помињани ресторан „Дубровник“. 

 

У Брисел сам се вратио са Северног мора неколико дана пре 1. 

септембра. Отишао сам у стан у rue de l’ Ete у Универзитетском 

кварту, измирио сам рачуне, и остао до даљег у овоме стану. 

 

Руководилац “Марплана” је млада, шармантна, изразито 

црномањаста жена, према мени  учтива и благонаклона. Добијам 

http://en.wikipedia.org/wiki/July_6
http://en.wikipedia.org/wiki/Vive_le_Qu%C3%A9bec_libre_speech
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први радни задатак, да извадим податке из статистичких зборника 

о појединим демографскм сегментима, и да исцртам дијаграме.  

 

Овоме задатку се окрећем са жаром, ја сам економиста, сањао сам 

да добијем овакав посаo, слично сам радио и у  предузећу СЕМЕ у 

Београду .  

 

Она је разгледала оно што сам урадио, погледала ме је значајно, 

саопштила ми је да ово одељење истраживања тржишта  обавља 

анкетирања потрошача, ставила ми је у руке хрпу упитника да их 

проучим, приложивши УПУТСТВО ЗА ОБУЧАВАЊЕ АНКЕТАРА.  

 

Рече ми кратко:'' Данас ће бити састанак са анкетарима, проучите 

то, дајте им упутства како да анкетирају.''  

 

То је за мене нова материја, удубљујем се да што боље проучим 

текстове, али  ипак признајем сам себи да мој француски још није 

течан. 

 

Није ми требало дуго да се сетим да сам ја пре отприлике годину 

дана одазивајући се на оглас  у листу „Le Soir“,  дошао баш на ову 

адресу да обављам посао анкетара. Тада сам имао разговор са 

симпатичном црнком средњег раста, неколико година млађом од 

мене. ( Напомена аутора: као што је предочено у претходним 

поглављима, ова млада жена која се зове Ани Шово, ће стицајем 

животних околности касније постати моја животна сапутница за 

време од четири године). 

 

Преда мном се нађоше анкетари, неколико младића и девојака, 

очигледно да су они студенти. Будући да је ово за мене нова 

материја, да мој француски још није течан, пазим се да се не 

истрчим, и да причам што мање, уствари пред собом држим 

написани текст. 

 

Сазнао сам да је већина особља Агенције лоцирано у управној 

згради у суседној, мени већ добро познатој улици  Shausseе de 

Sharlerois, а да сви  они, и ми одавде, треба ускоро да се  преселимо 

у нову зграду на периферији Брисела у кварту Boisforт, неколико 

трамвајских станица иза СУБ, преко пута Хиподрома. 

  

Сазнајем у “Марплан“-у да је једна од  сарадница на боловању, да је 

имала саобраћајну несрећу, заједно са бившим супругом, од кога се 
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баш развела, да јој је сломљено стопало, а да је њен муж озбиљно 

повређен, има прелом  ребра.  

 

( Напомена аутора: то је баш била поменута Ани Шово). 

 

Док се приближавало пресељење у нову велику управну зграду на 

периферији Брисела, проструја вест да шарманта шефица напушта 

изненадно “Марплан”. Понудили су јој много боље радно место у 

банци. Она ми је одлазећи  на моје изненађење саопштила, као да се 

због нечега извињава, да  је све искрсло непредвиђено, да је добила 

много боље плаћено радно место. 

 

Дошао је и најављивани дан сеобе у нове просторије, на периферији 

Брисела. Портир на улазу у врло модерну скоро саграђену 

вишеспратницу, ме упути формално на спрат где  се налазио 

“Марплан”.  

 

Тамо наиђох на црномањасту врло разумну и учтиву девојку, учини 

ми се да је то она, што сам је пре отприлике годину дана сусрео у 

“Марплан”-у на претходној адреси у rue de President. Али нисам био 

баш потпуно сигуран. Мало касније ће се успоставити,  да је то 

управо била она. Али ни она ни ја нисмо то никада помињали. 

Правили смо се да то не знамо. 

 

Моја нова колегиница ме уведе расположена и учтива, она је тако 

лепо васпитана и скромна, у канцеларију руководиоца 

“Марплан”,а.  

 

Представи ме, он се зове Андре Dumas, по занимању је психолог. А 

њено име је Ани Шово. Господин Дима је малог раста, врло 

црномањаст, делује врло интелигентно и као врло стручан 

професионалац. Према мени је формалан, али учтив. 

 

Он има своју канцеларију, а ја сам  у мањој канцеларији са Ани.  

 

Полако улазим у посао, проучавам упитнике, табеле, питања, како 

се прави узорак, како се постављају питања. Добијам први задатак: 

да сваки упитник обрадим, да питања са ДА и НЕ, сабирам, а да 

такозвана отворена питања обрадим тако, што ћу их 

класификовати по различитим сродним групама? Обрадио сам око 

150 упитника,  дадох Ани табеле.  
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Она узе да их проучава. Изрази на крају задовољство урађеним. 

 

Посао је занимљив, али ми је јасно речено, да је то привремени 

посао, да нема никакве  шансе да будем примљен за стално, што се 

драстично одражавало на моју мотивацију јер због тога ипак радим 

без правог жара.  

 

Размишљам како да нађем стални посао у струци. Трудим се да овде 

радим савесно, да ми “Марплан” буде одскочна даска. 

 

 

Новембар 1967. године. Доктор Кристијан Барнард, 

имплантирао вештачко срце. 

 
Скоро сваки дан на радиу чујем да је јужноафрички  лекар 

Кристијан Барнар, на прагу епохалног открића, да усавршава 

методу имплантације туђег срца. 

 

 

15. септембар 1967. године. Шах. 

 
Љубиша Скалерић је врло тражен као шахиста на СУБ-у. Није 

чудо, он је један до најбољих шахиста Белгије. А у Београду је био 

првокатегорник. У Белгији шах није тако популаран и упражњаван 

као у Југославији. 

 

Био сам на СУБ-у када је наочити Љубиша упознао своју будућу 

супругу. Он ме повуче, скоро цимну узбуђено за руку:'' Ено је, ту је, 

стоји сама, сада ћу да јој приђем'', оте се од мене и устреми се као 

кобац, самоуверено, ка лепој високој црвенокосој студенткињи .  

 

Знам је, виђао сам је, стално стоји сама, тужна, непокретна као кип. 

Сазнао сам од Милета Бајића да је њен лепи вереник, студент, син 

богатог грчког хотелијера, одлазећи недавно колима у Грчку на 

распуст, погинуо у саобраћајном удесу.  

 

Лично сам га познавао. Био је истински лепотан, висок и 

црномањаст, мудрог романтичног лика, свирао је дивно на 

клавиру, био сам присутан његовом музицирању на Универзитету, 

присутне студенткиње су сетно уздисале. 
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Црвенокоса лепотица је одмах прихватила разговор са Љубишом. 

Они су касније ступили у брак. 

 

Љубиша и њен трагично настадали вереник Грк, су врло слични, и 

по духу и по изгледу. Она је у Љубиши нашла замену за трагично 

преминулог вереника.  Ваљда је у Љубиши пронашла православну 

византијску благост, можда је у њему видела несталу љубав? 

 

Љубиша ми је причао, не са забринутошћу, него помало љутито и 

поносито:'' Њен отац је богати фабрикант ципела из Шарлроа, неће 

да чује за мене, нисам хтео да разговарам с' њим, рекао сам му да се 

гони....''. 

 

Љубиша ми је испричао занимљиву анегдоту о његовом оцу који је 

дошао у посету сину у Брисел:'' Љубо, само их поваљуј, што нисам 

млад, шта бих починио''.  

 

Љубиша је по мајци Словенац, а чини ми се да му је отац негде из 

Североисточне Србије. 

 

 

28. септембар 1967. године. Алекса Буха. 
 

На СУБ-у сам упознао Алексу Буху, асистента на Универзитету  у 

Сарајеву. Овде спрема докторат из филозофије. Чини ми се да 

спомену име мени непознатог немачког филозофа?  

 

Никада нисам чуо за тога  филозофа, а он га окива у  звезде. Чини 

ми се да тога филозофа не виде ни на СУБ-у тако значајног, као што 

га толико уважава и кује га у небо Алекса?  

 

Ми Југословени смо на периферији - све што је из просвећене 

Европе нама импонује, превелико је. Ко зна како Немци виде тога 

свога филозофа?  

 

Овдашњи свет је врло оштроуман, они су ту нашу мањкавост 

одавно спазили, довољно је за неког одавде да кажу да је ''значајан'' 

, наши ће аутоматски почети да га окивају у звезде. 

 

Алекса је о овоме немачком филозофу говорио као о некој 

неприкосновеној научној светињи. Мени је то сметало, али му то 

никад нисам рекао. 
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Алекса је мужеван, има оштре маркантне црте лица које одају 

интелектуалца. Он је интелигентан и образован човек.  

 

Разговарајући са њим долазио сам до закључка да он још није 

довољно упознао Белгију, и суптилне међународне односе, 

укуључујући и врло деликатну и специфичну улогу Југославије.  

 

Испричао сам му садржај политичких дискусија које сам слушао од 

страних студената и свакојаких политичких емиграната, 

укључујући и оне из Југославије. Покушао сам издалека да га 

упознам са мојим неприликама са младим Албанцима. 

 

Он је на те моје речи постао врло резеревисан, скоро да је моју 

причу одмах одбацио као неосновану:'' Па Белгија је демократска 

земља, Белгија је наш пријатељ, Југославију и Тита сви овде цене''.. 

 

Алекса је ишао на поправку зуба, рекао ми је у поверењу да се 

врцкаста зубарка према њему односи са неуобичајеним 

симпатијама:'' Нећеш ваљда помислити да су ми је подметнули, да 

ме она шпијунира, признај да си помало параноичан''?.  

 

Он је црномањаст, а ја му кажем: '' Има Херцеговаца који су плави, 

сродници моје мајке Беатовићи који су се доселили из Гацког 

почетком овог века, су скоро сви плави''.  

 

Он  се баш не слаже са мном:'' Има плавих у Херцеговини, али је то 

истинска реткост, кажу за њих- риђило''. 

 

Збуни ме ова његова изјава јер сам упознао подоста Херцеговаца, 

који су били плави. 

 

(Напомена аутора: Мој рођак Слободан Рачић, син сестре моје 

мајке, који живи у Београду, један од јунака ове Саге.., који у мени 

види рођеног брата, ми је саопштио  када сам се вратио из Брисела 

1971. године, да је сусрео Алексу Буху у Босни, у Козлуку на обали 

Дрине ( где је његов отац тада имао парохију као православни 

свештеник), који му је причао о нашим дружењима у Бриселу, и на 

крају му рекао, као у поверењу:'' Знаш, он је помало параноичан, 

мисли да нас тамо у Европи не миришу, Европа нас и Тита уважава 

као демократску државу, а он умишља да га тамо неко прати''. 

Бобан му је на то одговорио убедљиво и језгровито:'' Томо је врло 

отресит и способан,  то што ти је он причао је тако, то ћеш увидети 
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у будућности''. Надам се да је Алекса Буха који је касније постао 

министар иностраних послова новонастале РС - Републике Српске, 

схватио ондашње моје речи?) 

 

 

30. септембар 1967. године. Рус професор Универзитета из 

Москве. 
 

Идем на СУБ на повремена предавања. Данас је држао предавање 

професор из Москве, повисок, плав, кошчат човек поодмаклих 

средњих година, има мудро лице и углађене манире, али не као ови 

професори СУБ-а који су мождане машине, које виде само пуке 

чињенице, а немају тако много емоција. Овај професор је мудрац, 

има искрене црте лица, и на лицу му се оцртавају осећајност и 

племенитост.  

 

Запазих, а то спазише и други, да му је шлиц био откопчан, он то не 

види, публика се прави луда. Наједном ка њему скочи хитро 

студент Арапаин, и то му рече, али није рекао учтиво и  дискретно, 

него скоро подсмешљиво.  

 

Углађени, али због нечега забринути професор, брже боља помало 

постиђен дискретно закопча шлиц. 

 

Он говори француски, али то није течан француски језик. Има 

преводиоца, белгијског Белог Руса лојалног Белгији, кога сам 

спомињао у претходним поглављима, као преводиоца совјетских 

делегација које су долазиле  у Брисел.  

 

Овај Рус преводиоц се и овога пута понашао необично. Жели да 

стави до знања да је он Бели, а да је овај приодошли Црвени, да су 

то два крајње супротстављена, демонски омражена света . 

 

У совјетским филмовима и романима совјетских писаца сам толико 

пута открио тензије и нетрпељивост, препознао колико презира и 

мржње постоји између Белих и Црвених, између раније и садашње 

власти, између бивших племића, и огромне већине грађана бивших 

кметова. Племићи и бивша царска власт су у совјетским 

филмовима представљани као неки шмокљани, мазе,  мекушци, 

који су били непособни да владају, те да су упропастили  Русију. 

Обломов је јунак из романа руског познатог писца Гончарова, он 

оличава племића, мекушца и неспособњаковића, човека 
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непокретног, лењог, слабе воље, по природи доброг и питомог, али 

од кога су васпитање и друштвена средина направили богаља.  

 

А Црвени су јаки, енергични, муњевито реагују, створили су 

бескрајни Совјетски Савез где сунце никад не залази.  

 

Ја сам често размишао о овој тези совјетске кинемематографије и 

бољшевика, чини ми се да та претерана мржња није нимало мудра, 

да забада клин међу Русима, да их завађа.  

 

Овај Бели Рус преводилац је оличење сатане, враћа Црвеном Русу 

из Москве  мило за драго, на једну мржњу, одговара другом.  

 

Видех на овом предавању Милка Нинчића. Милко ми се жалио на 

професорку која му се за време испита док је био на табли, 

приближавала са леђа, и дувала му у врат да га тако 

деконцентрише.  

 

Милко је често са латино-америчким студентима, зову га 

популарно Микос. 

 

Ево већ трећа година одмиче како нисам ниједном посетио Београд 

и своје. Белгија за мене полако постаје нова домовина, откривам 

њен изузетан дискретни шарм, а Белгијанце све више уважавам као 

врло вредне и стручне.  

 

Свестан сам свог двојства представе о Белгији: са једне стране 

дивљења  стручности и  рационалности Белгијанаца, а са друге  

стране сам у зебњи и конфузији када се ради о описаним 

неприликама са емигрантским политичким подземљем, које 

доживљавам од како сам ступио на тло ове земље. 

  

1. октобар 1967. године. Продавачица сладоледа. 

 

Док смо седели за радним столовима у “Марплан-у” зачух доле на 

улици да се из оближњих улица приближава добро познати 

фасцинирајући звук кога сам чуо још априла 1962. године од 

продавачице сладоледа, када сам био први пут у посети Бриселу. 

(Том 2.) То је добро позната мелодија из Лабудовог језера 

Чајковског.  

 



424 

 

Ја сам мелодију Лабудово језеро слушао у различитим 

оркестарским извођењима, али  ми се дубоко у сећање урезао 

управо овај начин музицирања, који сам чуо по први пут из 

камионета, који је продавао сладолед у бриселком парку у 

раскошно пролеће те  далеке 1962. године. 

 

То је била иста мелодија! 

 

Помислих: Да није којим случајем то она шармантна заводљива 

продавачица сладоледа коју сам упознао априла 1962., која ме је 

увела у камионет да заврнем изненада прегорелу сијалицу? Мада 

знам да је неучтиво провиривати кроз прозор, поготову на радном 

месту, изађох  полако на прозор.  

 

Скоро да поскочих од изненађења, то је био исти камионет. Из њега 

је као и априла 1962. године снажно брујала позната мелодија која 

усхићава и буди емоције. Да ли ће унутра обавезно  бити иста 

продавачица?  

 

Сјурих се низ степенице. Сладолед ми је услужила нека сасвим 

друга особа. 

 

А камионет је повремено свирао и даље крешчендо из Лабудовог 

језера испред зграде наше Агенције. Баш као далеке 1962. године 

негде на периферији овога великог града. Али сада уопште не знам 

где је то? 

 

 

10. октобар 1967. године. Че Гевара ухваћен. 
 

Овде се много говори о Че Гевари. То име често чуjем из уста мојих 

латино-америчких познаника са СУБ-а. Неки га уздижу у небеса, у 

њему виде симбол слободе, то су они што се радују када виде на  

зидовима натпис ''Yankee, go home! Није било мало 

Латиноамериканаца, то су они из имућнијих породица, који су ми 

за њега мрзовољно, скоро презриво, казивали, да је он туђа играчка 

и надувани херој. Чек без покрића! 

 

Универзитетом проструја вест, коју многи примише са неверицом: 

Че Гевару и његове герилце су заробили у Боливији! 
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12. октобар 1967. године. Ани Шово.  
 

Постепено упознајем  моје сараднике. Никако не могу да поверујем 

да је Ани толико слична нашим девојкама, али ме још више 

усхићују њене разумност и мудрост, поврх свега она је врло учтива, 

лепо васпитана и изнад свега скромна. Њена скромност не потиче 

од тога што себе не уважава а друге прецењује, запазио сам  да њу 

сви у Агенцији уважавају и истински поштују. Као човека, и као 

врло стручну особу. 

 

И Ани и господин Дима пуше. Зачуђен сам, боље речено, 

запрепашћен, тако интелигентне и образоване особе, а трују се. И 

троше новац.  

 

Још сам био више зачуђен када сазнах да господин Дима пије у 

приличној мери пиво, али понекад и друга алкохолна пића, једном 

сам га видео загрејаног, скоро пијаног.  

 

А такав интелектуалац? 

 

Ова моја размишљања нисам никада поделио са Ани. 

 

У приручној библиотеци “Марплан-а” се налазе амерички часописи 

из маркетинга и пропаганде, које читам у слободном времену. Сада 

увиђам колико су далеко они одмакли у маркетингу, не само у 

односу на нас из Југославије, него и у односу на Белгијанце. У 

почетку сам помишљао да нешто напишем и пошаљем им да то 

објаве, али сам од тога одустао, не само због недовољног познавања 

енглеског, него зато што сам схватио да такву амбицију могу 

покушати да остварим,  тек онда када будем много боље проучио 

маркетинг.  

 

А брат Бора објављује научне текстове у најпрестижнијим 

европским и америчким часописима биохемије. Њега други 

цитирају. Борин пример ме охрабрује, ако може он, могу и ја. Само 

треба да се образујем.  

 

Не заборављам намеру да нострификујем диплому Економског 

факултета у Београду, а за то је потребан новац, и слободно време. 

А тога тренутно нема. Можда могу похађати постдипломске студије 

из маркетинга или истраживања тржишта? Или једног дана 
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спремати докторат, већ сам се концентрисао на тему : BRAND 

IMAGE ( ИМИЏ, или дословно, Слика марке, превод аутора). 

 

Установио сам да Ани и господин Дима уопште не узимају  у руке 

ове часописе, и друге стручне радове и анализе из ове области. А 

камоли да их проучавају? 

 

Питао сам се о чему се ради?  

 

Схватио сам то боље, када Ани једанпут са неком странком 

проговори енглески, она тај језик слабо познаје, говори га са врло 

јаким францускм нагласком. Ни господин Дима не зна енглески.  

 

Ани ми једном приликом признаде да не чита стручне часописе, јер 

не зна добро енглески. Изгледа да је то ни не занима? 

 

А раде у америчкој фирми? 

 

Белгијанци франкофонци су поносни на свој језик, изгледа да у 

томе помало личе на Американце, очекују да други уче француски, 

а не да они уче стране језике. Белгија је мала држава, али је врло 

моћна,  има изузетно стручне кадрове. Очекује да се други савијају 

према њој, а не она према другима. 

 

Нађох у ћошку сталаже затурену малу сиво жућкасту књжицу, 

танку, са мало страница, на енглеском је, која се бави питањем 

проучавања мотива купаца, и зa мене врло изазовне материје 

ИМИЏА, Brand image, аутора Харија Хенрија. Одмах се сетих ове 

мале брошурице, ја сам њу по први пут имао у рукама још крајем 

50-их година  у Београду, пронашао сам је у Америчкој читаоници у 

Кнез Михајловој улици.  

 

Још тада је настала моја фасцинантна опсесија за ову материју 

ИМИЏ-а. (Том 2.) Та опијеност овом, за мене врло страсном темом, 

траје до данашњих дана. 

 

Узех опет ову књижицу у руке, после толиких година, почех са 

великом пажњом и концентрацијом да је читам. Био сам сада 

зачуђен, да сам тада као студент Економског факултета у Београду, 

доживљавао поруке  ове књиге, скоро баш као и сада.  
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Људи нису свесни својих мотивација куповине, реагују 

површински.  

 

О овоме сам разговарао са Бором, он ми је препоручио  и одавно дао 

књигу француског психолога  Пјера Дакоа: ЧУДЕСНЕ ПОБЕДЕ 

САВРЕМЕНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ. Тек ме је ова књига пробудила и 

освестила, то је најфасцинантнија књига коју сам досада прочитао 

у животу. Пјер Дако дословце каже: већина људи су као веслач који 

весла  чамцем само површином језера, а није завеслао дубље, 

личност није само површина, она има своју велику дубину, 

подсвест, несвесно, инстинкте; већина људи не искористи те своје 

потенцијале, него само зачепрка по површини. Он даље каже, а и ја 

бих тако рекао: премор и стресови смањују личност, 

концентрацију, нервну моћ и енергију, моћ асоцијација. Тако може 

особа снажног мозга да добије патрљак од личности( Le quart). 

 

Полако долазим себи, освешћујем се, анализирам себе од како сам 

дошао у Брисел, али и пре тога. Важио сам за изразито отреситог 

младића, који брзо запажа и брзо реагује, за сналажљивог и 

оштроумног, пуног живота и оптимизма.  

 

Са узнемиреношћу откривам да су у доброј мери изчилили моји 

урођена опрезност, лукавство, борбеност, као да сам се помало 

помирио са судбином, ствари и окружење око себе не анализирам 

као што сам то чинио раније? Постао сам помало лаковеран и 

поводљив, а такав никад нисам био раније, погледам се у огледало 

чини ми се да сам добио неки наиван израз лица површног човека?  

 

А раније, када би ме сусретали незнанци, назирао сам из њихових 

погледа и речи, да ме виде као  видру од човека.  

 

Тргнух се, ја сам преморен и у зебњи због свега онога што трпим од 

како сам у Бриселу. Не ради се само о Бриселу, ово са мном је 

узроковано и описаним неприликама у земљи, нарочито у војсци, 

на радном месту у предузећу “Семе“.. Томе треба додати раскид са 

Пакизом, промене средине. Адаптација и интеграција нису лаке, на 

моју виталност су се негативно одразиле и измењене навике  

исхране, спавања, престанак бављења спортом.  

 

Па морам се усправити и бити као раније. Више спавати, боље се 

хранити, шетати што више по шуми, ићи на базен на пливање, 

бавити се спортом, разонодити се. 
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Питам се, шта то блокира моју концентрацију?  

 

То ми се дешавало и у продавници. Купим робу, платим и изађем, а 

љубазна продавачица ми учтиво узвикну:'' Господине, заборавилн 

сте кусур''. 

 

Када је доручак свако од нас би доносио сендвиче и у боци филтер 

кафу. Колегиница Ани би ме увек понуди са поморанџом и бананом.  

 

Она је постајала из дана у дан све љубазнија. 

 

Господин Дима конципира радне задатке, а Ани је главни 

организатор и извршилац свих активности. Господин Дима прави 

упитнике за анкетирање, истражује пројекте, или их добија од 

руководиоца „Мк. Кан Ериксона“, онда прави план истраживања. 

Он врши анализу, прави закључке и понекад даје предлог мера. 

 

Углавном су то наручена анкетирања о тржишним позицијама 

појединих великих белгијских или страних корпорација. 

 

Он направи упитник, а Ани добија задатак да одреди узорак, да 

изнађе анкетаре и анкетарке, да организује рад на терену. Њен 

задатак је да комуницира са анкетарима који ће постављати 

питања испитаницима и убелажавати у упитнике њихове одговоре. 

На крају би сваки упитник обрађивала, и правила табеле.  

 

Постоје две врсте питања: на која се одговара са ДА или НЕ, или се 

заокружи бројка која означава питање, то су  такозвана 

квантитавна питања. И она друга питања, где испитаници износе 

мишљења о појединим производима или фирмама, нпр.: скупо, 

јефтино, укусно, лепо паковање, свиђа ми се дизајн, заступљено у 

продајним пунктовима, итд. Обрада упитника тзв квантитативних 

питања је проста математичка операција сабирања и одузимања. А  

обрада квалитативних одговора, се састоји у томе да се одговори 

групишу у категорије, по сродности. 

 

Мој први задатак је дакле био да извршим квантитативну обраду 

упитника. Онда ми је Ани дала да вршим и квалитативну анализу,  

што је суптилнији и сложенији задатак. 
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Тако сам почео да напредујем и да добијам сложеније задатке. 

Понекад ми је Ани дала за задатак да анкетирам испитанике лично, 

или телефоном. 

 

Ани је из дана у дан постајала према мени све љубазнија, и почела 

да ми се смешка, долазила би до мене, разговарали смо о задацима, 

онда  је почела да ме све више нуди  храном.  

 

Она ме усхићава, не само што је љупка и драга, она је била најбољи 

ђак у разреду ( казала ми је да је само једна ученица,  Јеврејка- 

нагласила ми је , била  боља од ње). Ани ми је постепено отварала 

капију да уђем у свет Белгијанаца и Белгије, да упознајем стварни 

дух Белгијанаца, Белгију као земљу и Белгијанце као народ.  

 

Посматрам је како разговара телефоном са анкетарима и 

клијентима, са господином Димом и другим сарадницима фирме,  

како се односи према њима, како обавља радне задатке. 

 

За сво то време размишљам колико је она мудра као пчелица, врло 

приземљена и скромна. Сви је уважавају. Учтивост је њена 

изузетно препознатљива особина, врло је лепо васпитана и 

култивисана особа. 

 

Дружећи се са њом увидех да је она тако слична мени и нашем духу, 

ама баш као да је не само Београђанка, него је слична оним  

земљакињама  тамо из дринске Србије, или источне  Босне.  

 

А мени су Белгијанци изгледали тако хладни и туђи? 

 

 

1. новембар 1967. године. Посета њеним родитељима. 

 

Једног кишовитог дана Ани ме позва да после завршетка радног 

времена одемо њеним колима у посету њеним родитељима. Док се 

приближавамо стану њених родитеља у улицу rue dе Couloir ( улица 

Ходник), она искористи да ми исприча о породици. Отац је 

финансијски директор мањег предузећа, у пензији, а мајка 

домаћица.  Брат Ги је асистент на Пољопривредном факултету, 

живи у другом стану са супругом која се зове Миреј, и са синчићем 

Марком  и ћеркицом Вероник. Неудата сестра Андре је књиговођа у 

фирми Рог, чији је власник  Бугарин, политички емигрант, који се 

презива Маринов. Друга сестра Полет је социолог, и предаје на 
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Вишој социолошкој школи, Полет станује у оближњој улици са 

млађим сином Бернаром и изразито црнокосом ћерком Анет, која се 

још није истински задевојчила. 

 

Њен отац се зове Антоан, а мајка Елвир, Валонци су, пореклом из 

села Трењ, на граници са Француском. Ани ми рече да тамо имају 

стару сеоску кућу, да се село налази на месту где се додирују 

белгијски и француски Ардени,  да су брда и природа лепи. 

 
Сазнао сам, у међувремену, да су се овој честитој и скромној 

породици у последње време издешавале велике неприлике, могло би 

се рећи и једна трагедија.   

 

Муж Анине сестре Полет, Француз из оближњег места на белгијско-

француској граници, је био грађевински предузимач,  док је радио 

на неком крову, оклизнуо се и пао право на трактор и погинуо на 

лицу места. Брат Ги је опет имао лакши саобраћајни удес, док је 

ишао колима до свог радног места, слетео је у јарак и ударио у дрво. 

Ни Ани није била поштеђена црне серије, она је била пред разводом, 

њен муж и она су ишли колима, недалеко од Шарлроа имали су 

саобраћајну незгоду, њен муж је прошао са поломљеним ребрима, а 

Ани је повредила стопало, и имала је повремено  јаке болове. 

 

Уђосмо у улицу rue de Couloir, кола иду између повисоких 

старинских  зграда, као да сам у Београду, старе зграде на спрат, 

зидане пре Другог светског рата, сиве фасаде. Скоро се обрадовах 

када видех како се на углу улице окупило друштванце дечака из 
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краја, као квартовски мангупи у Београду. Уђосмо у велику 

просторију у приземљу, кухиња је у једном  мањем делу, а већи део 

служи као дневна соба, на спрату су спаваће собе. То је старински 

стан, баш као што је већина станова у Београду.  

 

Њен отац је средњег раста, црномањаст и витак, има лице  мудрог и 

скромног оца породице, а мајка је плава отресита жена. Појави се и 

Андре љубазна и доброћудна, скоро средовечна смеђа жена, она се 

није никад удавала. 

 

Њени родитељи су ме примили смирено и природно, без икавог 

устручавања, као да се знамо годинама, и као да сам им најближи. 

Из прве су ме заувек прихватили као свог најрођенијег. 

 

И не осетих како постадох потпуно опуштен, као да се налазим код 

мојих родитеља у Београду, или са најближом родбином. Како је 

овако нешто могуће? Они су исти као моји родитељи, тако се 

осећам када сам са њима, као са најближом родбином у Београду. 

 

Зар је могуће да смо ми и Белгијанци тако слични? Тако су 

ненаметљиво благонаклони и искрени, видим из њихових очију 

доброту, прихватање и искреност.  

 

Андре изнесе пред нас чинију пуну галета, а њена мајка други 

тањир са бомбонама. Њен отац седе поред мене, осећам се потпуно 

опуштено, као да се знамо одувек, у пролазу ми додирну 

пријатељски и са поверењем раме, смири ме, мени се учини да је 

прошапутао:'' Ne bouge pas’’ (Седи без бриге ). 

 

Ани ме изведе у велику башту позади куће. Показа ми скоро свежу 

хумку земље, обраслу травом у дворишту. Онда ме уведе у стан, и 

изнесе пред мене у чврстој сјактавој картонској кутији хрпу 

великих сјајних слика  у боји, на којима се у различитим позама 

види врло велики пас:'' То је пас Ринго, у тој башти је његов гроб, 

неко га је недавно  отровао''.  

 

Зар и овде има тако злих и примитивних људи?  

 

Онда су упалили телевизор. Баш смо дошли у посету када је дан 

када се приказују стари филмови. Удубисмо се у филм „Снегови 

Килиманџара“, који сам давно гледао  у Београду, по роману 

Ернеста Хемнигвеја, са Авом Гарднер и  Грегори Пеком  у главним 
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улогама. Главни глумац је тешко болестан, ногу му је у Африци 

захватила гангрена, лекари спомињу ампутацију, док около шатора 

у џунгли завијају гладни шакали. ( Том 2.) 

 

 

6. новембар 1967. године. Станујемо заједно. 

 
Ани живи са родитељима, а ја живим у моме стану у rue de l’ Ete. 

 

Закључисмо да би било најбоље решење да живимо заједно. Она 

има сталну плату у “Марплан-у”, а ја зарађујем скромно као 

хонорарни службеник “Марплан-а”. Снаћи ћемо се! 

 

Договорили смо се да наш нови стан буде близу мога садашњег 

стана јер је врло погодна локација, близу нашег заједничког радног 

места, а није далеко ни стан њених родитеља. Ту је и СУБ на који 

сам се навикао, где одлазим и где се дружим са мојим познаницима 

и  пријатељима.  

 

Нашли смо погодан стан у улици Shausseе de Bounedal 459, тачно 

наспрам Гробља Иксел. Стан се налази на трећем спрату прилично 

модерне, уредно одржаване зграде, која је другачија од стана њених 

родитеља, нема много степеница. Наш нови стан има повећу 

спаваћу собу која гледа на велико двориште са високим дрвећем, из 

собе се излази у купатило; дневна соба која је уједно трпезарија, је 

окренута улици и гробљу, помања кухиња такође гледа на улицу. 

Грејање и кување се обављају као што  је то обично у Бриселу, на 

гас. Стан је намештен, али је Ани донела и њене неопходне ствари. 

 

Тако је почео наш заједнички живот. Лепо се слажемо, никад се  

нимало нисмо споречкали, нити је било кад било ко од нас дигао 

глас.  

 

Поделили смо домаће радове, Ани кува, задужена је и за прање 

веша, а ја идем у куповине, перем судове, чистим прашину  

усисивачем.  

 

Ани има потпуно  разумевање за моје  навике, да одем понекад на 

СУБ, да се видим са својим друговима. Или увече да одем са 

студентима да играм шах.  
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Викендом, али понекад и током недеље би ишли у посету њеним 

родитељима. 

 

Ани није ни љубоморна ни посесивна, она је добар психолог. Чини 

ми се да је започела студије психологије? Наши односи су 

хармонични, и све је како најбоље може бити. 

 

Она ми се поверила о свом мужу Клоду, то је био брак споразума 

родитеља, добрих дугогодишњих пријатеља, због нечега је међу 

њима пукло, али су њих двоје и даље у добрим односима, знају се од 

раног детињства. 

 

Једном је у позне ноћне часове неко зазвонио на вратима, Ани ми 

рече задихана:'' То је Клод, ево пење се уз степенице''. Уђе на врата 

висок, витак смеђ младић. И он је као и Ани, разуман и скроман, 

одмах се спријатељисмо. Након разговора, нас двојица у позне 

ноћне сате одосмо на кратко у оближњи кафе, он као и већина 

Белгијанаца, обожава пиво Stella, које се жути и пени преко велике 

сјајне чаше.  

 

Клод ми личи на човека у благој кризи. Он иде да ради у Африку. 

Сазнао сам од њега изненађен за прилично уобичајену праксу у 

појединим деловима Белгије, да родитељи жене и удају своју децу у 

међусобном договору. Па тако је код нас било давно, ја сам мислио 

да је то застарело, а ето то овде у Белгији опстаје? Он виде моју 

недоумицу:'' То је често најбоље решење, али између мене и Ани 

није једноставно ишло''.  

 

Нисам га испитивао шта није ишло, мада ми је Ани једном 

приликом, нешто споменула. 

 

На крају ми обећа да ће ми преко Ани доставити његова сувишна 

одела. Што је и учинио. 

 

Ани је била тако љупка и дражесно носталгична, када ми је на 

крају улице њених родитеља показивала неки стари оронуо зид, 

сада сав зарастао у траву и шикару, на коме се сунчају гуштери, иза 

кога се простирала празна пољаница; ишли смо кроз напуштени 

део улице што излази на ту травнату пољаницу, сва узбуђена ми је 

показивала  остатке бивше камене ограде давно разрушеног 

обданишта. Успе се на окруњени камен, смешкала се као мало 
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дете:'' Овуда сам се пела'', показа љупко руком на врх полупразне 

срушене зидане капије.  

 

Оваква њена исповест ме посебно обрадова: па и Белгијанци воле 

да причају о себи, да се сећају давних догађаја. 

 

 

 

12. новембар 1967. године. Посета Гију и  Миреј. 
 

Витки и сувоњави брат Ги, и његова супруга Миреј, живе у 

оближњем кварту. Ги је средњег раста и витак, а Миреј је плава и 

мало пунија од њега, чини ми се да је њен отац Фламанац. Имају 

двоје златокосе дечице, синчића Марка и девојчицу Веронику.  

 

Они су такође сложна породица. Упознао сам и мајку Миреј, чини 

ми се да је  она Фламанка, повисока озбиљна жена достојанственог 

држања. 

 

 

13. новембар 1967. године. Чудак ме напао, гурнуо сам га на 

хаубу. 

 
Враћајући се увече са Универзитета где смо имали шаховски меч 

против католичког Универзитета из Лувена, на самом  углу улица 

Avеnue de l’ Universite  и наше улице Shausseе de Boendal, баш 

наспрам гробља Cimettier d’Ixelles,  на десетак метара од нашег 

стана, из наше улице од правца гробља излете као фурија чудак 

који трза раменом. Видех га затечен на пар корака од мене, тек сада 

видех његово лице из близине. То је било лице човека у расулу 

личности, у њему је било некаквог расплинутог беса, али и неке 

мени неразумљиве врло благе топлине, скоро симпатије? Он је 

плав, и више је словенски или нордијски тип. Можда је политички 

емигрант из неке словенске земље, можда не воли Православце? 

 

Утолико се више прво зачудих, а онда разбеснех као ретко када у 

свом животу, када се он устреми, наједном скочи на мене, као да 

хоће да ме обори? Досада сам имао контакте са њим само са 

дистанце, сада је по први пут насрнуо на мене. Али сам оценио да 

нема намеру да се стварно озбиљно обрачунава са мном? Врло ме је 



435 

 

изненадило, да је скоро заскочио на мене, иако помало сипљиво 

старачки.  

 

Процених да је он много старији,  да је физички слаб, и због тога 

одмах искључих било какву могућност физичког обрачуна са њим.  

 

Проблеме не решавам насиљем. Мој узор је одувек Ганди. 

 

Понадах се да ће се на томе завршити, али се он у секунди промени, 

претвори се у горопад са лицем помахниталог демона, и поново се 

обруши на мене, овога пута агресивније.  

 

Он је много лакши од мене, поступих несмотрено и недовољно 

промишљено: одбацих га својим телом махинално на хаубу старог 

фолксвагена упаркираног на тротоару. Он леже боком на хаубу и 

направи болну гримасу, било ми га је жао.  Одмах се покајах и 

схватих да то није требало да учиним. Направио сам пропуст, 

погрешио сам! Дозволио сам себи да се спустим на његов ниво? 

 

Ја се окренух и брже боље одох узнемирен ка стану. Други пут 

морам да будем много хладнокрвнији, овако нешто никад више 

себи не бих смео да дозволим?  Осврнух се, видех чудака да се брзим 

корацима упути право преко улице у оближњи Cafe de l’ Universite. 

 

Попех се у стан журно, Ани није била код куће, а обично је у ово 

време у стану. Када уђох у стан удахнух дубоко ваздух, и седох 

неколико тренутака на столицу, да се примирим.  

 

Уместо да се смирим и дођем себи, деси се нешто сасвим супротно. 

Због нечег ме спопаде гнев какав никад у животу нисам осетио?  

Дође ми да све ломим по стану, сам себи не личим више на себе, у 

наступу јарости зграбих са стола боцу кока коле, отворих прозор на 

кухињи, погледах да ли на улици има било кога, и из све снаге 

бацих флашу кока коле на асфалт улице, која се распрсну у безброј 

малих стаклића.  

 

Нико од суседа то на срећу није спазио. 

 

Мало смирен се вратих и седох на столицу. Зашто сам то учинио? 

 

Зато што сам најзад добио недвосмислен доказ да чудак није моја 

погрешна процена, или фикција, него сурова  стварност, он је на 
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мене насрнуо физички. Образине су пале, из мене је покуљао 

вишегодишњи потискивани бес. 

 

После пар минута устадох и привирих из сумрака кухиње опрезно 

кроз прозор, у стану је угашено светло, на моје изненађење видех 

преко пута нашег стана гдје је аутобуска станица уз сам зид гробља, 

стајала је група турских студената које познајем са СУБ-а. 

 

Окренух поглед улево, тргох се узнемирен, ухвати ме ледена језа, 

видех чудака са два момка у виндијакнама како журе, скоро трче ка 

вратима наше зграде, видех да скренуше у улаз зграде, зачух 

снажни бат  њихових звонких корака, нико тако звучно овде не иде 

уз наше степенице, вирим кроз мали прозорчић у вратима. Кренуше 

задихани право на врата нашег стана.  

 

Запрепастих се: како могу знати где станујем, када на вратима нема 

никаквог имена?  

 

Загаламише из све снаге, чуле су се псовке и претње, на српском и 

на албанском, залупаше прво песницама, онда почеше да ударају 

ногама из све снаге у врата.  

 

Спазих у ћошку гвоздену штанглу, ако је узмем некога могу убити, 

више ми се свиди дебела летва коју спазих наслоњену иза врата, 

држећи је у руци ћутим и чекам развој догађаја.  

 

Утом почеше да се отварају врата суседа, који загаламише: 

''Полиција, провалници!'' 

 

Група гангстера зажди у бекство. Тутањ! Видех их са кухињског 

прозора како главом без обзира побегоше у суседну улицу. 

 

Ани нисам никада причао о овоме инциденту.  

 

Али сам схватио да сам направио непромишљеност и погрешку што 

сам га одгурнуо на хаубу аутомобила. 

 

Био сам испровоциран. А то значи злоупотребљен! 

 

 

14. новембар 1967. године. Усни са Албанцом конобаром у 

Cafe de l’Universite. 
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Од како се одиграо сукоб са чудаком и насртај на врата нашег 

стана, моја опрезност и будност су се подигли на највиши ниво: јер 

ми се они могу осветити?  

 

Шта да чиним ако ме нападну? Физичка одбрана би могла доћи у 

обзир само ако будем приморан, и не бих никада и нипошто смео 

прекорачивати нужну одбрану? Зарекох се сам себи да ћу их 

избегавати, по сваку цену се уклонити чим их спазим. Строго пазим 

да не идем у шуму и на места где сам их обично сусретао.  

 

Ако ме нападну смирено ћу повикати: Полиција, разбојници! 

 

Не идем више у оближње кафее, јер сам тамо запазио 

концентрацију албанских посетиоца и пар конобара Албанаца, а 

чудак је после инцидента са мном ушао право у Cafe de l’ Universite 

где је конобар млади Албанац, Уснијев друг и земљак. 

 

У земљи мржње највише мрзе онога који никога не мрзи, каже 

Андрић. 

 

 

16. новембар 1967. године. У Библиотеци СУБ-а.  
 

СУБ поседује врло богату библиотеку где позајмљујем књиге из 

социологије, психологије, маркетинга, политикологије, политичког 

маркетинга. Узех данас за мене врло привлачан наслов SOCIAL 

CONTROLE ( Друштвена контрола) . 

 

Док ми уручује књигу, симпатична библиотекарка, средовечна 

жена озбиљног израза лица, која ме зна од раније, и којој  је познато 

да сам Југословен, пружа ми значајно брошурицу:'' Ово је 

социолошка анализа филма Александра Петровића  –J’ ai rencontre 

meme les Cigans heuruex''. (филм „Скупљачи перја“ чији је назив 

овде преведен као „Срео сам чак сретне Цигане“, напомена аутора)  

 

Филм „Скупљачи перја“ је југословенски филм режисера 

Александра Саше Петровића снимљен 1967. године. Радња филма 

описује живот Рома у селу на северу Војводине, али се овај филм 

бави далеко сложенијим темама, попут међуетничких и социјалних 

односа. Главне улоге тумаче Беким Фехмиу, Оливера Вучо и 

Велимир Бата Живојиновић.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1967
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A4%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B8%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Читајући код куће социолошку анализу овог филма Саше 

Петровића, који сам недавно видео овде у Бриселу, не видим у њему 

никакве нарочите политичке критичке поруке. Али ова белгијска 

анализа закључује да је овај филм доказ о кршењу права Цигана у 

Југославији, о социјалном раслојавању, о раширености политичке 

корупције?  

 

Испаде да је режисер филма Саша Петровић, дисидент? То ми није 

било познато досада? Да ли ће га јавно напасти у Београду? 

 

Значи да ипак има и оних овде, који не хвале на сва уста 

Југославију, него да у тој земљи препознају постојање кршења 

људских права. Најзад да видим још једну критику положаја 

људских права у Југославији? А када се ради о Циганима, ја видим 

и овде доста наших Цигана, који живе истим начином живота као и 

у Југославији. 

 

Добих нову наду и потстрек: почиње најзад раскринкавање лажи и 

превара београдског поретка, тог размаженог enfant terrible светске 

политике? 

 

O овоме филму се овде нашироко говори као о филму из црног 

таласа југословенске кинематографије. Али овај филм искључиво 

плени пажњу и подстиче значајне дискусије међу белгијским 

интелектуалцима, и онима који се баве политиком, и 

социјалистичким земљама. 

 

Стичем постепено нову мудрост изражавања критике на рачун 

београдског режима: не може се све рећи, иако је то тачно, јер 

постоје моћнији, њима се не може рећи све  у брк. Мора се то завити 

у прихватљивију форму изражавања. Ово је демократска Европа, 

где се поштује  слобода изражавања, разуме  се ако се ставови 

исказују одмерено, без увреда и непотребне  острашћености.  

 

Мене све више занима шта о овој мојој раздирућој дилеми мисле  

белгијски интелектуалци?  О овоме сам поразговарао са неким 

утицајним Белгијанцима, они су се скоро неприметно намрштили, 

стављајући ми  дискретно до знања, да постоје теме које не смем 

нигде да начињем.   
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Слично сам прочитао и о филму Душана Макавејева „Мистерије 

организма“. Значи и он спада у кружок дисидената?  Да ли ће пасти 

под удар?  

 

Чини ми се да се Југославија почиње да буди из хипнотичког сна? 

 

У изузетно ваљаним књигама које све чешће позајмљујем у 

Библиотеци СУБ-а,  налазим на крајње значајне податке за мој 

намеравани  докторат из BRAND IMAGE.  

 

Пошто сам већ раније упознао основне постулате теорије BRAND 

IMAGE–а,  чиме се бавим одавно, сада све више размишљам о  

IMAGE  државе СФР Југославије. СФР Југославија има лепу 

представу у западном свету, нарочито у тзв. несврстаним, 

афричким и азијским земљама, њу често виде као самоуправну 

државу, узор демократије, мост између Истока и Запада, нарочито 

велики углед ужива лидер земље Јосип Броз Тито.  

 

Свестан сам да је јако тешко мењати овај имиџ Југославије који је 

дубоко укорењен широм планете, и да ће се моје било какве жалбе 

на стање демократије у земљи, распрснути,  као запењени таласи о 

стеновите обале.  

 

Врло је охрабрујуће за мене да се овде повремено помињу Милован 

Ђилас, Михајло Михајлов, Алекасндар Петровић, Душан 

Макавејев, и још неки појединци из Хрватске и Словеније.   

 

Али је овде врло раширено искривљено мишљење да у Југославији 

има појединачних кршења људских права само појединих 

критички настројених интелектуалаца, а да ипак већина грађана 

ужива загарантоване слободе и завидан стандард. 

 

Са оваквим виђењем се никако нисам могао сложити, ја мислим 

управо супротно. Знам из искуства да је на неки начин већина 

дискриминисана. Лично познајем поједине породице у Београду и 

Србији, који су жртве прогона, али  београдски поредак успева то 

врло лукаво да укрива. 

 

Раније ми је врло дискретно пребачено да се непотребно дружим са 

дипломатама из Источне  Европе. Али откада сам упознао Ани, са 

њима сам прекинуо сваки контакт. Анин отац има пријатеља у 

Полицији за странце, овај му је за мене рекао све најбоље: да је моје 
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повремено виђање са овим дипломатама, било најобичније 

дружење, ништа друго. То ми је Ани  казала.  

 

Ово је за мене охрабрење и знак да сам овде прихваћен од власти.  

 

Али о чему се ради са продуженом опсадом чудака који трза 

раменом? 

 

Никад нисам ни помислио да се обратим Бори Благојевићу, са 

којим сам се случајно упознао, за помоћ. Од тада сам стицајем 

необичних околности, без моје воље, сазнао нове податке о Бори 

Благојевићу. Он је врло снажна личност, не само својом 

мужевношћу и робустношћу, него и својом отреситошћу и 

природном мудрошћу динарског горштака.  

 

За овога горштака су тврдили да је убио Горана Ковачића? Да ли је 

то рекла казала?  

 

Ипак, поштујем мудри савет господина Видера, да са њим немам 

никакве везе. 

 

 

18. новембар 1967. године. Моје амбиције. 

 
Мене су појединци овде у Бриселу које сам понекад сусретао, 

истичем, и појединци, а то није био шири, поготову не званичан 

став, саветовали да се оканем науке, и превеликих професионалних 

и образовних амбиција. Као да су хтели да ми ставе до знања, да сам 

ја странац, и да треба да се обуздам и да будем скромнији?   

 

Излазили су ми у таквим за мене мучним приликама пред очи они 

татини синови афричких локалних моћника. Неки Југословени 

овде имају све могућности да се образују? А моје амбиције да се 

бавим науком некоме сметају?  

 

Ја сам из друге државе, то је моја лична ствар, шта они имају са 

тиме? Ваљда је ово демократска Европа? 

 

Мени се све више чини да се ова држава и Југославија на неки 

начин потмуло додирују и мешају.  
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Али је још већа забуна у мојој глави настала када сам од Аниног 

оца чуо једном приликом:'' Југославија и СССР, то је свеједно, то су 

две комунистичке тоталитарне државе''.  

 

Анине колеге из „Мк Кан Ериксона“ иду повремено на ручак у 

оближњи југословенски ресторан ''Дрина''. Када сам ишао и ја, Ани 

и ја би увек седели одвојено. Власник ресторана је млад црнокос и 

једар Босанац, упознали смо се једном приликом, он је отворен и 

простосрдачан човек, какви су обично Босанци. Иако је дуго у 

Белгији још није научио течно француски, више личи на 

Бањалучанина, него ли на Белгијанца.  

 

За суседним столом једном приликом је седео брачни пар. Муж са 

јаким далматинским нагласком се обрати тихо жени:” Југовићи су 

сретни у своме имагинарном свету, зашто би требали да буду као 

Белгијанци рационални и рафинирани, нека буду добро 

конзервирани, простосрдачни, балканска раја, заувек на том стању 

духа''. 

 

Значи да остану непросвећени? 

 

Значи да би ми Југословени требали да останемо заувек 

примитивни и неосвешћени, закључујем.   

 

Забринух се, јер ја желим да читам и да се образујем.  

 

Као да ми неко немушто брани да то чиним? Изгледа да се ја не 

уклапам у то програмирано стање духа Југословена? 

 

Али ко то програмира, ко су ти они?  

 

Ипак, би ми се повремено јавили зебња, и страх. Хоћу да учим, али 

као да ми неко претећи поручује:'' То за тебе није дозвољено!“   

 

Да ли су то наметнуте мисли које диктира мрак моје деценијама 

затроване подсвести? Да ли ја постајем параноичан?  Како би, то 

могли оквалификовати поједини окоштали психијатри? 

 

Али без обзира на зебњу, ја ћу да се све више посвећујем науци. То 

је мој животни сан: да урадим докторат  са темом- BRAND IMAGE. 
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Стално ми се мути  у мислима реч Дрина, моји су отуда. Као да ми 

неко суфлира назив овога ресторана: Др-ин-а, рест-оран-Др 

(доктор) ин ( у) , рест ( остаје) оран.  Као да ми неко запрети: нећеш 

још дуго бити пун елана и румен!   

 

Не ја нисам нимало параноичан, али као да неко хоће да ме изнури, 

онеспособи?  

 

Људска психа је врло сложен духовни механизам, све што у њу уђе, 

живи и пулсира, ради своје. 

 

Шта чинити?   

 

 

Новембар 1967. године. Свет у превирању. 
 

 ''Како су Арапи недорасли, дали су повод Израелу да им уништи 

рафинерије'', каже мој сусед Жил.  

 

Иранци су ипак задовољни што је Шах Мохамад Реза Пахлеви 

званично крунисан. 

 

Председник САД, Lyndon B. Johnson тражи савет од мудрих људи 

како да САД узнапредују у рату у Вијетнаму, јер наилази у земљи 

на отпоре рату. Они му сугеришу да Американцима треба дати 

охрабрујуће извештаје о рату.  

 

Убедљива израелска победа у рату ове године, омогућила је Израелу 

да одбаци све покушаје нагодбе са арапским суседима. Савет 

безбедности Уједињених нација је донео резолуцију којом је позвао 

Израел да се повуче са (већине) подручја освојених те године, на 

одбрањиве границе, у замену за трајан мир.   

 

Међутим, резолуцију су одбацили и Израел и арапске земље. 

 

Шарл Де Гол ме све више подсећа својом отвореношћу и 

ригидношћу на наше, балканске политичаре. Он је строго, 

бирократски,  ставио вето на улазак Велике Британије у ЕЕЗ. ( 

Европску унију). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_242&action=edit&redlink=1
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Слушам у Белгији да је Де Гол француски националиста. Неки 

кажу да се против њега у Француској профилише истинска 

опозиција због оваквих опорих националистичких иступа. 

 

Слушајући увече вести на радију, обично би се на крају јављао 

белгијски новинар из Париза, да самоувереним гласом обавести 

белгијске слушаоце шта се тамо дешава; тако сам био сведок 

необичног поступка француских новинара према Де Голу. 

Белгијанци Валонци  обожавају Француску, она је за њих мајка. 

Отресити белгијски новинар који крепким охрабрујућим гласом 

свако вече обавештава на крају вести о догађајима у Француској, је 

врло радо слушан. Чух и зачудих се: помало провокативно, скоро 

подсмешљиво, млади  француски новинар запита Де Гола: ''Аh, les 

canards de bon Dieu?’’ ( Ах, патке доброг Бога-помало потсмешљива 

фраза), на шта стари и помало уморан и сетан Де Гол нешто 

постиђен брже боље нешто неразумљиво промрмља.   

 

Зашто је тако неумесно поступио овај млади новинар? Да ли је то 

случајност блиска инцидентности, или су му надређене инстанце 

тако наложиле?  

 

 

19. новембар 1967. године. Бора у посети. 
 

Бора најављује да напушта Брисел,  да одлази у Француску у Лил, 

где је припремио докторат, а потом на универзитет у Јелу, у САД, 

где треба две године да проучава биохемију. 

 

Бора је данас  дошао у посету. Ту се нашла и Анина сестра Полет. 

Било је весело, Бора је својим самоувереним и забављачким 

наступом, унео радост и расположење, њега Белгијанци свугде радо 

прихватају и уважавају. Са Бором је дошао и Борин син Стефан из 

његовог првог брака са професорком Андре Димонсо. Стефан је 

плав дечкић, интелигентног израза лица, има око 5-6 година.  

 

Ту се нађе мали Бернар, син Анине сестре Полет, њих двојица, два 

мала ђаволчића су се јурила по просторијама нашег стана и 

разоварала цело време малим дечијим телефонима са  растојања из 

удаљене кухиње у собу.  

 

Иначе Ани и ја смо повремено ишли колима у посету Андре и 

Стефану. Они станују у предграђу Брисела, где су нове високе 
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зграде, као социјалистичке  спаваонице, што ме подсети на Нови 

Београд. Долазили би на врата у приземљу, тамо је интерфон, 

јављао бих  се Андре,  каже ми кратко али учтиво, да се попнемо. 

Док се пењемо лифтом у њихов стан, сећам се моје прве посете 

Бриселу 1962. године, и посете Андреиним родитељима. Они су 

становали у сасвим другом делу града окренутом  ка  Валонији, ка 

Шарлроа, у улици Shausee de Sharlerois, у старинској згради, која је 

имала мали стари лифт. Добро се сећам тога лифта, као мала 

собица браонкастих дрвених зидова, која се на притисак дугмета 

полако подигне. А овде jе лифт као велика соба најсавременијег 

дизајна, брзо диже високо и усправно као авион.  

 

Андре нам оставља Стефана да идемо заједно у биоскоп, или на 

пливање у  базен Калипсо. Андре је често забринута, изгубила је 

сина из другог брака у  саобраћајном удесу, Стефановог полубрата. 

Други брак јој се такође распао, као и њен први брак са Бором. 

 

Понекад смо Стефан и ја ишли у стари базен тамо близу стана 

Аниних родитеља. Колико је Белгија богата,  толико је овај базен 

старудија!  

 

Ето, и тога има у овој земљи. 

 

Place Flageu јe забавио место, ту сe налази  и РТС Белгије. Има 

подоста продавница и свакојаких шатри. 

 

У претходним поглављима сам споменуо младића из Сарајева, 

блиског сродника Боре Благојевића, власника ресторана 

„Сарајево“, кога је био усвојио Бора. Али су међу њима због нечега 

искрсле жестоке распре, које су се изродиле у истинску 

нетрпељивост Боре према сиротом младићу, који ми се често жалио 

на свога строгог старијег сродника, који би га понекад и истеривао 

из куће.  

 

Овај унезверени младић је понекад тражио склоништа, и мени се 

жалио када год бих га сусрео. На крају је отворио мали 

југословенски ресторан управо овде на Place Flageu недалеко од 

стана Аниних родитеља. ''Ту је близу РТС Брисел, долазиће 

новинари'' рекао ми је он тада.  
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Бора има широк круг пријатеља у  лабораторији где ради. Ани и ја 

смо сазнали да је његова  млада колегиница биохемичар, која 

такође спрема докторат, уствари Анина школска другарица. 

Ани ово сазнање обрадова и развесели.'' Какав је она била ђак, јеси 

ли била боља од ње'', упитах Ани. '' Ја сам била најбоља, значи 

боља и од ње'', насмеши се Ани. ''Ако она може да спрема докторат, 

можеш и ти'',  рекох Ани . 

 

Мени се чини да се моја приврженост усавршавању и науци,  на 

неки начин преноси и на њу? 

 

Разговарао сам са Ани о називу наше фирме „Mc.Can Ericson“. Тако 

се звао и чувени скандинавски психијатар Ерик Ериксон, познат по 

радовима о дечијој психологији. За мене је било пријатно сазнање 

да Ани донекле познаје радове  овога научника. 

 

Ани и ја смо врло ретко водили разговоре оне врсте, као што је било 

са Мариолом. Не што је она мање интелектуална од Мариоле,  него 

првенствено зато, јер смо имали свакодневно текуће послове и 

радне обавезе у стану, и за такве бескрајне научне расправе 

једноставно нисмо имали времена. А и Ани је таква, она не воли 

високонаучне дискусије, више је окренута животним и практичним 

стварима. 

 

Још једна ствар је занимљива, Ани ме никад није подробније 

испитивала о Београду и прошлости. Сам сам себе више пута питао: 

зашто се ја Ани никад нисам поверио, ама ни најмање, о мојим 

политичким неприликама у земљи? Таман бих хтео да то учиним, 

та помисао би бивала потиснута неким текућим догађајем, да би се 

временом расплинула и нестала. Ја јој отуда никада нисам о томе 

причао. Ама баш ништа.  

 

А тако жарко сам то желео да учиним. 

 

Још нешто је било занимљиво, њу није нарочито занимало када сам 

ја дошао у Брисел, и, чиме сам се бавио сво ово време пре сусрета са 

њом.  Никада ме није запитала шта се са мном догађало за све ово 

време?  
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19. новембар 1967. године. Посета Трењу. 
 

Као што казах, Анин отац је пореклом из сликовитог села Трењ 

смештеног на благом превоју белгијских Ардена, тамо где прелазе у 

Француску, да се придруже вишим, атавистичким прецима, 

француским Арденима.  

 

Ишли би тамо колима, возила је Ани, или понекад Андре. Са 

узвишице која би се спуштала ка Мези, видела се широка река 

Меза, као Сава, онда би ишли преко моста  на десну страну велике 

реке, и затим кретали полако узбрдо, ка родном селу њених 

родитеља, Трењу.  

 

Лети би уски асфалтни сеоски пут био скоро прекривен травама 

које су џикљале поред пута, понегде се савијајући  према њему 

скоро га прекривајући, кола су ишла лагано, понегде као кроз тунел 

од зелене траве. Друга возила су ретко наилазила. Све око нас је 

било мирно и дочаравало спокојство и мирну хармоничну природу 

благих падина. Пролазили би у рани сумрак поред заборављених 

гробаља, понекад испред нас пут претрче зечеви, или на пољани 

поред пута прхну јаребице. Тако је све мирно, идилично, као да смо 

негде на далеком Балкану. 

 

Село Трењ је на обали мале речице која се зове Вируан. Да ли назив 

ове речице има везе са нашом речи ''вир'', дубина  у реци? Утолико 

пре је умесно ово моје размишљање, јер у овом делу Белгије постоје 

још две речице или реке, са сличним називом: Вирел и Вире? 

 

Трењ ме тако подсети на Љубовију, преко речице је мостић на коме 

видим мирног младића који пеца рибу удицом. Кућа Аниних 

родитеља је повећа, али старинска, налази се поред повисоког 

окруњеног зида дворишта суседне католичке цркве.  

 

Анина мајка ми рече једном приликом:'' Ми смо ову кућу купили 

од цркве''.  Потом чух од ње прави куриозитет:'' У овој кући су за 

време Првог светског рата католички фратри неговали рањеног Де 

Гола''. 

 

Ја сам волео да шетам по селу и околини, ишао сам поред речице 

тражећи погледом рибице у малим вировима. Нисам спазио ни 

једну једину рибицу, Вируан је мирнији од малих Дрининих 

притока,  и  има много жутог муља, али  се изнад диже окомита 
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страна, питомија од дринских пејсажа. Ипак сам из баште куће 

уживао у призору стењака на оближњем брду, као изнад Дрине.  

 

Посебно ме је веселио и враћао у далеки родни крај поглед на венце 

француских Ардена, који су осетно виши од белгијских,  далеки 

сиви уздигнути плавкасти обриси су тако подсећали на  планине 

изнад Дрине ка Мачковом камену. 

 

Андре ми је испричала, како је, док је била девојка шетала по брду, 

којом приликом је ујела змија. 

 

Трењско гробље личи на наша провинцијска гробља. На споменику 

слика младића на моторциклу, са натписом: Младићу који је 

погинуо у саобраћајном удесу, младост Трења. 

 

Шетам кроз бујна засејана зелена поља, или кроз ливаде, из траве 

излети понеки зечић, он се не плаши као код нас што се зечеви 

плаше, уздигне се на задње ноге опрезно недалеко од мене, и стриже 

дугим ушима. Јаребице су другачије, изненадно снажно залепршају 

из жбуња крилима, као да преплашене полете из гнезда са јаја,  да 

би се брзо упутиле ка новом зеленом жбуњу.  

 

Пољопривреда у Белгији је врло модернизована: ограде са стоком 

су израђене од жице кроз коју иде блага струја, пољопривредна 

механизација је на високом нивоу, краве музе механички робот, 

штале личе на собе, пољопривредно тржиште је изванредно 

организовано.  

Земљорадници раде на пољу, они су прави предузетници. А у исто 

време су тако љубазни и срдачни, где год би нас сусрели, 

поздрављали су нас пријатељски.  

Овде је свет другачији него ли у Брислу. У овој чињеници тражим 

делове слагалице о менталитету Ани и њених родитеља.  

Анини родитељи су јако уважавани у селу. Они се друже са 

вршњацима, плавим снажним Марселом, и његовом погуреном и 

претерано скромном супругом. За Марсела ми казаше да је он 

Фламанац. Господин Марсел је врло љубазан, водио ме је да ми 

покаже село, шетали би се поред речице занети у разговору, 

застадосмо на једној пољаници обраслој у зеленило врба и 

шипражја, где ми он показа стари фијакер и стару кочију. То су 
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експонати музеја под отвореним небом:'' Није тако давно било 

време када су пиво по Трењу разносили кочијама са упрегнутим 

коњима''. 

 

После неколико посета Трењу, почех да схватам откуд Ани таква 

природност и скромност, срдачност? Па такав је народ овде у  

унутрашњости, Брисел је друго. Не могу рећи да је она 

провинцијалка, јер то није никако. Нити у Белгији постоји  забита  

провинција, као код нас. Али да је овде свет духом другачији него 

ли у Бриселу, то јесте. 

 

Ја познајем из личног исксутва  тај осећај збуњености дошљака из 

унутрашњости у велеград. Ја се у Београду никад нисам осећао у 

својој кожи. Не бих могао то исто закључити за Ани. Друго је 

Белгија, а друго Југославија. Ипак мојој пажњи није измакла њена 

врло блага, али присутна носталгија, за тихим брежуљцима Трења, 

то сам запазио код ње када би повремено разговарала телефоном са 

земљацима који живе у Бриселу? Приликом долазака у Трењ на 

њеном лицу су се оцртавали радост и спокој. Она ми је сва радосна 

дала књигу ''Тоан Кило'' на француском, која је добрим делом на 

валонском, о селу Трењ,  коју је написао надарен интелектуалац из 

Трења, по имену Масон.  

 

За мене је Ани врло сретан сусрет унутрашњости Белгије и главног 

града Брисела. Она је у велеграду сачувала смиреност, природност, 

срдачност и добронамерност, вредноћу. Из ње зраче питомина и 

благост нежних арденских превоја. Њени су у давна времена дошли 

из Француске. Осетио сам вибрације ових дубоких и снажних 

корена.  

 

А  у исто време је прихватила најмодерније обрасце велеграда  

Брисела и Европе. 

 

У томе је суштина њеног шарма. 

 

Утолико ми је ближа, јер и ја у себи чувам смиреност и природност 

људи који живе у природи и са њом се лепо слажу.  

 

Белгија и Србија су ипак, тако сличне. 
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29. новембар 1967. године. Прослава Дана Републике 

Југославије. 

 

Изгледа да Амбасада Југославије у Бриселу није обавештена о моме 

захтеву да добијем политички азил? Јова Мирковић се и даље 

повремено дружи са мном и односи се врло пријатељски, као и 

раније. Ево из Амбасаде су ми опет послали позив да дођем на 

прославу 29. новембра, Дана Републике Југославије. 

 

Уђосмо у велику салу већ скоро пуну све самих Југословена на раду 

у Белгији. Углавном су то физички радници, видех и неколико 

трговаца и ресторатера, и једног антиквара. Препознах међу 

присутнима неколико интелектуалаца. Они сви добро познају Бору. 

 

На улазу нас дочекаше врло љубазно Јован Мирковић, плавокоси 

секретар амбасаде Писар врло лукавог лица, и конзул Амбасаде 

високи кошчати црнокоси Жарко Милутиновић. Жарко 

Милутиновић одише снагом црногорских брда и отреситошћу 

горштака, он је са мном увек врло љубазан, вероватно јер зна да 

сам Борин брат.  

 

Од како сам са Ани, моја размишљања о неприликама  у земљи су 

губила у интензитету, вероватно и због тога што  од како имам 

радно место, од како живимо заједно, мој живот се постепено 

стабилизовао и враћао у нормалније садржаје живљења. 

 

Седосмо у средини реда да не сметамо онима који су улазили и 

заузимали своја седишта. Утом у ред испред нас уђе и седе изразита 

црнка, сва у злату и сјактавим украсима. Неко прошапута:''То је 

власница ресторана „Монтенегро“  овде у Бриселу 4.'' Онда чух, са 

жаљењем, да и овде постоје предрасуде у односу на Цигане:'' Она је 

Циганка''. 

 

Програм је био занимљив, гостовао је КУД „Абрашевић“ из 

Београда. На програму су биле народне песме и игре из целе 

Југославије. Ани је била врло весела, њој се свидео програм, дивне 

мелодичне песме и ритмичне игре младића и девојака пуних 

младалачког шарма и виталности. 

 

То вече сам открио нову фасету Анине личности. Док сам је 

упознавао са људима из Амбасаде, запазио сам у њој поред њене 

урођене скромности и разумности, и једну другу, мени непознату 
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црту њене личности, она у разговору са људима из амбасаде задоби 

за мене необичан израз лица, помало бирократски. Као да се 

претвори закратко у куртоазног званичника земље домаћина? 

 

Приликом сурета са земљацима имам прилику да читајући између 

редова, све више упознајем и природу затрованих односа наших 

националних мањина. То сам још једанпут сазнао и током ове 

вечери. 

 

За столом након приредбе су пиле пиво и разговарале четири 

средовечне жене. А нису виделе мене како стојим иза стуба са Ани.  

Све четири донекле познајем, како се то каже из виђења, у пар 

наврата сам разговарао са њима. Оне су Војвођанке, и то 

староседелкиње, једна од њих је католкиња, а друге три су 

православке.  

 

Једна од њих, црнка лукавог лица, католкиња из Новог Сада,  скоро 

просикта православним саговорницама:'' Зар да ми војвођански 

Срби староседеоци дозволимо да нам господаре дивљи брђани 

Црногорци и Босанци, они нас на сваком кораку тлаче и 

понижавају. Ти примитивци држе козе у купатилу, и ложе паркет''. 

 

Све три православке поведене, осуше бујицу ружних речи на рачун 

дођоша, људи исте народности и вере. Очигледно да нису знале да 

ова прва није Српкиња.  

 

Ани ме повуче за руку да идемо кући. 

 

У колима сам размишљао о чему се то радило са ове четири жене? 

Зашто је се католкиња представљала да је Српкиња када није? 

Зашто је сиктала као змија против наших Црногораца и Босанаца? 

 

Нема другог разлога него да нахушкава Србе на Србе, да дели 

Војвођане на Староседеоце и Дођоше. Завади па владај! 

 

Како су друге балкланске нације сложне и мудре у заговарању 

својих интереса? А ми Срби разједињени, наивни и лако наседамо 

на овакве лукаве интриге? 

 

Знам добро да у Војводини букти истинска нетрепљивост између 

Срба староседеоца и Срба дођоша из Црне Горе, Херцеговине, Босне 

и  Книнске крајине. А на бескрајну радост несрпскх нација! 
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Како Срби наивно наседају?  

 

 

30. новембар 1967. године. Господин Р.... 

 
Гсподина Р.. виђам на улазу у зграду „Мак Кан Ериксона“,  или 

како брижно обилази спратове када би га позвали да отклања  мање 

кварове, и да надгледа радове чистачица и помоћног особља после 

радног времена. Он је човек средњих година, дечији искреног лица, 

љубазан и делује коректно. Ипак, за њега се причало да је за време 

рата сарађивао са Немцима. Да ли је то рекла казала, или 

чињеница, никада нисам сазнао нити проверавао. 

 

Неки дан ми Ани прошапута забринуто: Господин Р.. је тешко 

болестан од рака. 

 

 

1. децембар 1967. година. Посете католичкој цркви. 

 
Понекад идем са Ани  у цркву. Ређе останем напољу и сачекам је,  

обично уђем унутра, седнем на клупу, и крстим се и понашам као и 

сви остали посетиоци. Да не штрчим! 

 

Служба у католичкој цркви је другачија него  у православној. Сви 

седе у клупама, нико не стоји. Свештеник говори о животним 

темама. Понекад би дошао фратар из неке удаљене земље. 

 

Белгијски католици су другачији од наших, или чак и од 

италијанских. Нема оне жежене милитантности, умеренији су.  

 

Ани је католкиња. Спавамо у широком  кревету заједно. Она је 

морална особа. Слави Божић и друге католичке празнике. Али није 

никакав фанатик.  

 

 

2. децембар 1967. године. Ани. 
 

Имамо сада грамофон а Ани има лепу колекцију свакојаких плоча, 

од класике, преко забавних мелодија, па све до  народних песама 

појединих народа. Открио сам плоче са изузетно осећајним руским 

и украјинским народним песмама, које су ме тако подсећале на 
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родни крај. Онда  бих слушао италијанску тарантелу, толико је 

дирљива и осећајна, младалачка.  

 

Ани ми је у пар наврата спомињала белгијског певача пореклом 

Мађара, он се зове Когој, врло је популаран код младих у Валонији. 

 

Већ поодавно сазнајем са узбуђењем о чудесним експериментима 

доктора Кристијана Барнарда из Јужне Африке. Зар је могуће да 

наука тако брзо напредује, да постаје могуће трансплантирати туђе 

срце? Са неверицом пратим живот човека коме је 

транспалантирано туђе срце у болници Groote Schuur Hospital у 

Cape Town.  

 

 

3. децембар 1967. године. Наши пријатељи. 
  

Често смо са Аниним родитељима и сродницима. Одемо понекад до 

господина Диме који живи са његовом плавокосом супругом на 

ивици великог Брисела у  лепој кући, са великом баштом. Имају 

једно дете. Али ми се чини да би хтели још једно.  

 

Господин Дима није нарочито дружељубив, када год би ми дошли, 

он би се удаљио у неки ћошак, и тамо нешто пребирао. Његова 

супруга је увек била љубазна са мном, а Ани и ја смо увек врло 

учтиви са њих обоје.  

 

Не разумем шта то мучи господина Диму, зашто пуши, зашто пије, а 

тако мудар и образован  човек? Можда је управо  студирао 

психологију да би боље разумео себе? 

 

Госпођа Ван Ден Деке користи слободно време да се разоноди, да 

мало изађе из куће повремено радећи као aнкетарка у “Марплан-у”, 

њен супруг је високи официр авијације, они су Фламанци, обоје 

плави и стамени. Врло су љубазни са нама.  

 

Господин Ван Ден Деке би нам понекад дошао у посету. Ани ми опет 

саопшти тужну вест, да је госпођа Ван Ден Деке оболела  од рака 

дојке .  

 

Док смо били сами, господин Ван Ден  Деке би имао обичај да ми се 

поверава, да се дружи са пољским диломатама:''Супруга пољског 

дипломате је такође болесна од рака дојке''?, погледа ме упитно.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Groote_Schuur_Hospital
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Town
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Он се наједном разжалости због нечега, ућута. Побледе. Не разумем 

о чему се ради. Онда скоро се пожали:'' Мој син  студира, нешто не 

иде, никако не може да се концентрише, нешто га мучи?'' Упиљио у 

мене са уважавањем, као да од мене очекује спасоносни савет?  

 

Долазио нам је у посету још један подофицир, црномањаст 

дежмекаст омањи човек, он такође у слободном времену ради као 

анкетар, жали ми се у поверењу да је жртва дискриминације у 

војсци.  

 

Не само да се зачудих да тога има и у демократској Белгији, али се 

више узнемирих, како он сме то да прича, и то мени, странцу?  

 

Посебно је занимљива госпођа Моник Делакр. Ова млада, повисока  

смеђа витка жена, је заиста шармантна и лепа, њен муж је познати 

белгијски фабрикант кекса познате марке  ДЕЛАКР. Она је 

пореклом из Монса, њен брат је запослен у „Мк Кан Ериксону“. 

Она ради хонорарно у “Марплан-у”, не толико да би зарађивала, 

како ми се чини, него да би се спасла од усамљености и брачне 

кризе, нечег што се дешава између ње и њеног мужа? Ваљда ће бити 

боље? 

 

Ивет је Анина школска другарица, она је плава, и мало пунија, 

удата је за Италијана са Сардиније. Иветин муж је средњег раста, 

изразито црномањаст, али снажан. Увек је насмејан, и самоуверен, 

али нимало уображен, он и ја смо постали искрени пријатељи, и 

увек смо нестрпљиво очекивали наша дружења. 

 

Повремено је долазио Бора са малим плавокосим дражесним  

синчићем Стефаном, а добио је недавно и сина Марка. Тако је  

Стефан добио полубрата.  

 

Бора и ја смо посетили Борину супругу Драгу у болници Edit Cavel 

где се недавно породила. Марко, црнокоса бебица је био у своме 

кревецу, имао је као гар црну косу. Драга је стајала поред кревеца 

помало изнурена и омршавила.  

 

Ишао сам повремено код Боре у посете сам, Ани није никад ишла 

самном.  

 

Код Боре сам упознао Драгине родитеље. Њена мајка је, чини ми се, 

била светла, а отац, чика  Миша Симић,  изразито црномањаст, 
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изгледа да је он Цинцар? Испричао ми је да је имао велике 

политичке неприлике на Правном факултету у Београду, због чега 

није успео да  докторира и постане професор. 

 

Од Боре сам сазнао да су Драгини родитељи били врло богати, али 

да су им комунисти све одузели 1945. године. Сада ми је јасније 

зашто чика Мишу прогоне, да га онеспособе да не би тражио одузету 

имовину. 

 

Баба Рајна је мајка Драгине мајке,  пореклом је Бугарка. Сазнах од 

Боре да је она из врло богате бугарске породице. Баба Рајна се 

поздравља са мном на забаван начин, не пружа целу руку, него само 

ноншалантно пружи у моме правцу два велика прста шаке. 

 

Др Кирш и ја смо се и даље повремено уживљавали у бескрајне 

партије шаха, Ани би  се удаљавала и остављала нас саме. 

 

Др Кирш, психолог на СУБ-у, долази поодавно. Упознао сам и 

његову супругу, симпатичну сувоњаву црнку интелигентних црта 

лица, она ради у некој издавачкој кући.  

 

Једном бану са кишобраном у наш стан, студент механике Иранац, 

омањи и витак, упознах га са Ани.  Он стави пред мене књижурину 

на руском, моли ме да му преведем на француски, јер спрема 

докторат. Видео сам га у пар наврата у центру града, са високом 

плавушом, отменом Американком.  

 

Долази нам је повремено горостасни Миле Бајић. Када год би га 

видела, Ани би се смешкала задовољно. 

 

Неки дан сам посетио господина Тошића  да му захвалим за 

подршку у  „Мк Кану“. 

 

Он и његова супруга су нас ускоро посетили у нашем стану, Ани и 

ја смо са њима пријатељски разговарали дуго. Они су отишли 

задовољни зато што је захваљујући господину Тошићу моја 

ситуација почела да се значајно побољшава. 

 

  

13. децембар 1967. године. Режим пуковника у Грчкој. 
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Краљ Грчке Константин је напустио земљу после неуспелог пуча, 

заведена је власт пуковника, такозвана Војна хунта.  

 

Одавно ми није јасно шта се то дешава у Грчкој, откуда таква 

хистерија, немири, сукоби, пучеви? Мала држава, а толико се о њој 

говори? 

 

Ове моје недоумице сам покушао да разрешим кроз разговоре са 

мојим пријатељима грчким студентима. Сазнао сам доста нових 

података, а подоста сам знао од раније, али ми још поједине ствари 

нису јасне. Овај досије је врло сложен.  

 

Иако је Грчка била окупирана од Немаца,  од 1944. па све до 1949. 

године је трајао грађански рат између монархиста и левичара, 

комуниста. Иако се краљ вратио на престо након грађанског рата, 

ситуација се није смиривала. 

 

'' Комунисти су хтели да заведу своју власт у Грчкој уз помоћ Тита 

и Стаљина, нису успели у томе'', строго изусти Јоргос чији је отац 

богати трговац у Солуну. '' Ово сада је дефинитиван обрачун са 

левичарима, ових дана их је ухапшено њих око 10.000,  тако треба, 

нећемо анархију у Грчкој, нема ништа у Грчкој без чврсте руке''. 

 

А студент Јанис из Атине, који мора овде  у Бриселу да ради да би 

зарадио за студије, има потпуно другачије мишљење:'' Грчка је 

земља енормних социјалних разлика, ово је сурови обрачун 

привилеговане мањине са обесправљеном већином''.  

 

 

17. децембар 1967. године. Председник Владе Аустралије је 

нестао док је пливао. 

 

'' Убише га'' прокоментариса Света. ''Ко“, питам, „и зашто?''   

Света се зацерека: '' Ама зезам се!'' 

 

 

19. децембар 1967. године. Господин који мирно стоји испред 

зграде „Мк Кан Ериксона“ и протествује против некога. 
 

Долазећи на посао ујутру, Ани и  ја затекосмо испред зграде нашег 

предузећа необичног човека, већ скоро постаријег господина, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
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повисоког и  сувоњавог, одмах се да  запазити да је интелектуалац, 

префињеног лица и са врло елегантним покретима, укусно 

обученог. Са тим његовим особинама је у несразмери узбуђеност 

која се огледа у пози, грчевима лица, у сјају очију и нарочито у 

његовим повременим екстравагантним покретима руку. Како, 

врхунски интелектуалац а тако се ексцентрично понаша? 

 

Ани ми рече да он тако чинећи протествује. Сазнао сам да он 

штрајкује глађу, јер му је неко  учино нешто нажао.  

 

Није ми јасно, зашто штрајкује глађу баш овде испред америчке 

пропагандне агенције? Ко му је учинио нажао, шта му је учинио, 

зашто? Шта мисли овим тихим протестом да постигне ?  

 

Иако је био помало неубедљив, или повремено скоро детињасти 

идеалиста, као да је схватао да је његов бунт утопијски стерилан? 

Јер на њега нико није, ама ни најмање, обраћао било какву пажњу. 

Ипак је у овоме господину било нешто узвишено, изгледало ми је да 

се бори за неке племените идеале, али на миран ненасилан, 

гандијевски  начин. 

 

Белгијанци су врло културан и разуман народ, нико није  виркао 

кроз прозоре да  га погледа, или да о њему било шта проговори. 

 

Ипак моје мишљење о њему као интелектуалцу, моја представа о 

њему се озбиљно пољуљала, када сам га, једно јутро, улазећи у 

зграду видео, како се заклонио испод поткровља од кише, чух јасно 

када рече:'' Bande de Juifs.’’ ( ''Јеврејска банда'', превод аутора) 

.Проговорио је то полугласно, скоро да је прошапутао, као да је 

простачки опсовао, као код нас када кажу: Марш у  п... материну.  

 

Ове његове речи су га урушиле у мојим очима, то је било тако 

вулгарно и у нескладу са мојом претходном представом о овоме 

човеку, као о истинском префињеном интелектуалцу. 

 

Истински интелектуалац не може никога да мрзи, ни појединца, 

поготову не читав народ!  

 

Он се урушио у мојим очима. То је необични психосоцијални процес 

који сам у пар наврата досада препознао у мом досадашњем не тако 

дугом животу. Дешавало се да се моја представа о некој особи 
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тотално уруши у мојим очима, када бих сазнавао нове информације, 

које нису биле у сагласју са ранијом представом.  

 

Од тада више на њега нисам никада и нимало обраћао пажњу. 

 

 

 

 

31. децембар 1967. године. Дочек Нове 1968. годнине код 

Аниних родитеља. 

 
То је био дочек у кругу породице. Скоро исто вече као и толико 

пута раније. Само је била спремљена мало обилнија вечера, колачи, 

торта. Гледали смо врло леп филм. 

 

У наш стан смо се вратили око два часа ујутру. 

 

Ово је за нас била ноћ као и свака друга. А Брисел је славио нову 

1968. годину, сав је сијао и треперио као кутија препуна дијаманата, 

сви су били усхићени, као да се по први пут дочекује нова година. 

 

Признајем себи да ме је Брисел те луде новогодишње ноћи необично 

привлачио. Као да ме је позивао да се у њега уроним? 

 

А ја то нажалост нисам могао да учиним. 

 

 

5. јануар 1968. године. Александар Дубчек, изабран за 

председника Чехословачке.  

 
Слушао бих у последње време на ТВ код Аниних хвале о њему, 

популаран је у Белгији као умерен реформатор. Када год би 

долазили у стан Аниних родитеља, одмах би се укључивао 

телевизор, и обавезно би одслушали вести у пола осам увече. Знам 

да ће подоста бити говора о ситуацији у Чехословачкој, коју овде 

крстише  као „Прашко пролеће“.  

 

Прво се зачује Сметанина осећајна мелодија, онда спикер звучно 

најави да је Александар Дубчек изабран за председника 

Чехословачке.  
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Белгија је врло заинтересована за све оно што се дешава у  Источној 

Европи, далеко више него ли у Југославији. Такозвано Прашко 

пролеће ствара истинску еуфорију подршке у Белгији. 

 

 

6. јануар 1968. године. Фламанци и Валонци. 

 
Ани опет изговори данас шалећи се, постаде враголаста, скоро 

детињаста, она зна само неколико речи на фламанском:'' Спрехт 

фламск'', што значи отприлике: Говорите ли фламански.  

 

На телевизији су јавили да Фламанци захтевају двојезичност, 

равноправност језика, да не само да Фламанци морају знати и 

француски, поред матерњег језика фламанског, него и да 

франкофонци треба обавезно да уче и говоре и фламански.  

 

Колико ја знам Ани никад није научила фламански . 

 

Покушавам да читам књигу Туан Килот, коју је написао локални 

писац по имену Масон, из родног села њених родитеља Трења,  ова 

књига је написана као што рекох, претежно на валонском. Тај језик 

ми више личи на латински, него на француски. Али валонски језик 

не само да ретко ко говори у Белгији,  него га и ретко ко разуме.  

Валонци говоре књижевни француски језик.  

 

Док је код Фламанаца у употреби фламански језик који је дијалект 

холандског језика. 

 

Језичку поделу следи и разлика у крви и етничкој припадности. У 

прохујалим вековима овде су се одигравала надметања 

реформатора, калвиниста, хугенота, али су Фламанци ипак 

остајали под извесним верским утицајем католичких бискупа. Док 

су Холанђани, Немци, Швајцарци и скандинавске земље, као и 

Енглеска се претежно опредељивали у прохујалим вековима  за 

протестанске идеје. 

 

Када би она спомињала спор или тензију, између Валонаца и 

Фламанаца, то би говорила насмејана и смешкајући се доброћудно, 

као да се шали.  

 

Валонци и Фламанци су сувише прагматични да би се острашћено 

препирали, као што је то код нас, на Балкану. 
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 31. јануар 1968. године. Новогодишња превара Виетконга.  

 
Како то није знала ЦИА? сви се питају.  Били су резервисани када 

су чули такву вест. Чак су Вијетнамци били напали и Америчку 

амбасаду. 

  

 

Шаховска олимпијада 1968. године. Jугославија освојила 

сребрену медаљу, златну СССР, а бронзану Бугарска.  
 

Југославија је шаховска велесила. Ја сам давно као дечак у Нишу  

важио међу друговима за доброг шахисту, иако нисам има ниједну 

категорију. Овде у Бриселу сам скоро са лакоћом побеђивао 

шаховске аматере, као што сам био и сам. Моји партнери су ме 

гледали са уважавањем, јер сам Југословен, а Југославија је 

шаховска велесила. 

 

Овде на Западу некима није јасно, како то Југославија скоро 

рурална неразвијена балканска држава, а има тако јаке шахисте? 

 

Јер сви знају да шах захтева интелигенцију? А овде су Југословени 

махом мануелни радници. Овде постоји раширено уверење да су 

они из западних држава интелектуално супериорнији.  

 

Како то онда тако? 

 

Југославија је овде мистерија. Неки за нашу земљу употребе 

тајанствену реч:  enfant terrible. (Несташно дете, враголан, превод 

аутора) 

 

 

 Фебруар 1968. године. Tрговачки путник у „Adec“. 

 
Мој хонорар у “Марплан-у” је недовољан, Ани и ја одлучујемо да 

тражим нов, или барем додатни посао.  

 

Тако сам почео да радим у фирми АДЕК која се бави продајом 

аутоматских апарата за сервирање пића, како сокова, тако и топлих 

напитака, кафа и чајева. 
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Мој задатак је да својим колима обилазим предузећа у Бриселу и 

Белгији и да продајем ове аутоматске апарате  за служење кафе и 

сокова. Немам фиксну плату, него проценат од продаје.  

 

Ани и ја смо одлучили да зато купимо за мене половна кола. Зато 

сам се уписао у оближњу школу за учење вожње. Мој инструктор је 

врло љубазан човек средњих година, сувоњав, али причљив и 

отресит, рече ми да је био шампион Белгије у вожњи аутомобила. 

Ако је то тачно, ако није реклама за фирму, онда је он истински ас, 

јер су Белгијанци у врху што се тиче спортова на точковима: 

аутомобилизма,  мотоциклизма и бициклизма. Чувени Еди Меркс 

белгијски бициклистички ас, је у врху светске бициклистичке 

елите. Он је понос Белгије. 

 

Похађајући аутошколу добро сам упознао Брисел, скоро сваку 

улицу. Кажем  Ани да сада познајем Брисел боље него  Београд. 

Продаја не иде лако, али понешто продам. Тек да покријем 

трошкове бензина и да се некако преживи.  

 

Цело пре подне возим, улазим у фирме, представљам се, 

преговарам. Онда правим паузу у подне за ручак, Ани припреми 

сендвиче, уз сендвиче бих обавезно наручивао велику чашу пива.  

 

За време пауза у подне бих виђао у кафеима близу “СУБ” Јована 

Јовичића, сина чика Чеде Јовичића. Он је званично студент, али 

колико сазнајем од Миће Тадића и од Јовичине супруге шармантне 

Мадлене, он жели да напусти студије, да се заноси манекенством. 

 

'' Јовица хоће да се исели у Аустралију'', казивали би ми Мадлен 

сетно, када бих је сусретао у улицама око универзитета.  

 

Док ручам, повремено бацим поглед на Јовицу, он би обично 

безбрижно и у бескрај играо билијар, или стони фудбал, или би 

седео опуштено за столом у кафани.  Он  је привлачан, изразито 

плавокоси момак, надарен је. Ваљда ће сазрети, размишљам док га 

посматрам.  

 

Не могу никако да заборавим призор његовог остарелог оца, чика 

Чеде Јовичића, како пре отприлике годину дана када га је посетио, 

иде по бриселској кишици по прохладном дану, без кишобрана и 

топлог мантила, без капе, заврнуо крагну и дрхти, сав се тресе, док  
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му прохладни ветар са Северног мора, разасипа по темену остатке 

седе плаве косе .  

 

Тада сам му пришао, било ми га је жао, да га охрабрим. Чика Чеда 

ми се тада  пожалио још једанпут као толико пута раније:'' Ја сам 

био дипломата Краљевине Југославије, завршио сам пре тога 

студије у Лијежу, песник Јован Дучић је мој рођени ујак, он ме је 

запослио у дипломатији, моји преци Владиславићу су племићи, 

имали су грб''. Застао је том приликом, погледа ме унезверено 

право у очи:'' Био сам на прегледу овде код врсног лекара, неки 

апарат ме наткрили као утвара, само зазуја, све се замрачи, било је 

страшно, рече ми хвала Богу да је моје здравље добро'', одахну 

задовољно чика Чеда. 

 

Када ми се учинило да сам истражио тржиште Брисела, одлазио бих 

у унутрашњост, у околину Брисела, или даље, Белгија није велика, 

а путеви су у одличном стању. Одем ујутру, вратим се по подне. 

 

Покушавам да укључим оца да продаје апарате за пића у Београду.  

 

Неки су пак, од мене захтевали да их повежем са оцем ради увоза 

тркачких коња из Југославије. 

 

 

12. фебруар 1968. године. Са двојником у возу за Ган. 

 

Продао сам неки дан један апарат за пића у малој трговачкој 

фирми, доле ка Garе du Midi ( Јужна железничка станица), купац је 

са мном подуже ћаскао. Чини ми се да је апарат купио и што му 

треба, али и што сам му ја због нечега био драг?  

 

На крају ми рече љубазно се смешкајући:''Сачекајте'', узе 

слушалицу и поразговара са неким. Одложи слушалицу, узе оловку 

и листић из нотеса, написа нешто, и пружи ми:'' Ту су подаци 

човека из једне фирме у Гану, зовните га телефоном што пре, жели 

такође да купи апарат''.  

 

Замолих га да ми дозволи да том потенцијалном купцу одмах 

телефонирам '' Послужите се '', приближи ми црни телефонски 

апарат. Окретох његов број, договорих се на лицу места са 

љубазним саговорником са друге стране жице, да дођем у 

фламански град Ган већ сутра. 
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Обично путујем колима, али пошто се ради о једном купцу, који ми 

рече да је лоциран недалеко од железничке станице, поред велике 

катедрале, одох на железничку станицу Gare centrale у центру 

Брисела, где седох на воз за Ган. 

 

Овде возови не касне, улазе у станицу такорећи у минут, врата се 

отворе, једни путници брзо изађу, док други исто тако журно улазе, 

тек када се сва врата затворе, воз може да крене. Све је брзо, 

безбедно, изванредно организовано. Све иде брзо и глатко, у минут. 

Белгија је замља реда и дисциплине, рада, где сви знају, и 

испуњавају, своја права и обавезе, зато све функционише као сат. 

 

Купеи су као и обично полупразни, овде ретко када има гужве, увек  

би било слободних седишта. 

 

Уђох у купе у коме видех старију жену како седи замишљена и 

удубљена у читање подебље књиге коју држи у рукама благо 

уздигнутим ка очима. Климнух јој учтиво главом у знак поздрава, 

она одмаче наочаре и отпоздрави скоро нечујно. Овде нико ни са 

ким не разговара у возу. 

 

Воз крете, скоро да се не осећа да се креће, тако иде глатко и 

нечујно, а брзо. 

 

Погледах нехотице корице књиге љубазне сапутнице, пише на 

енглеском Махатма Ганди. 

 

Само што седох, врата купеа се отворише, дигох поглед, следих се, 

не могу никако да поверујем својим очима, као да видим самог себе, 

ухвати ме језа, хоћу једноставно да изађем из своје коже: то је био 

човек који тако невероватно личи на мене.  

 

Ово је сувишно? Био сам бесан? Откуд он сад овде? И то баш да уђе 

у мој купе?  Невероватно? Ко ово чини? Зашто?  

 

Он осмотри летимично и опрезно купе и путнике у њему, скоро 

неприметно климну главом, и седе баш поред мене, али се мало 

одмаче.  

 

И не погледа ме, као да је знао да ће ме срести? Мени се чини да он 

мене зна и да ме се сећа? Никако не могу да се отмем утиску, да 

разјасним сам себи ту дилему: он добро види међусобну сличност, 
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али не реагује нимало као што то чиним ја, он се тој сличности не 

чуди као ја, чак јој на моје велико чуђење, уопште и не придаје    

пажњу?  

 

Седи наслоњен на плишани зид купеа, и медитира.  

 

Запазих да је наша сапутница помало необично обучена, имала је 

црну штофану блузу, са високим белим платненим оковратником. 

Као да је часна сестра, помислио бих када видим њен озбиљан лик, 

и наочаре на мудрим очима проницљиве отмене и префињене жене.  

 

Али установих да ипак није, када устаде и сва раздрагана, као да 

није  Белгијанка, загледа се прво у једног, па у другог, и сва весела 

и насмејана узвикну раздрагано:'' Браћа близанци, како сте лепи, 

да вас обојицу загрлим''. У трену нас обојицу изгрли и сочно 

пољуби у образ. 

 

Прво, овако се не понашају Белгијанке? Они када се пољубе, то 

чине скоро најблажим, нечујним додиром? Она је дакле атипична 

Белгијанка, ако је уопште Белгијанка? Друго, она није часна 

сестра, часне сестре су врло уздржане?  

 

Ко је ова необична жена? 

 

Он ћути, нешто промрмља. Дакле, има мало другачији глас од мога, 

помислих.  

 

Ја јој се насмеших. 

 

Плашим се, задрхтим од помисли и да га погледам, али понекад 

испод ока са стране бацим на њега кратак испитивачки поглед. Он 

укочен зури у једну тачку. 

 

Да није нашминкан и дотеран да личи на мене?  

 

Уђе кондуктер, узе карте:'' Господа иду до Гана, то је следећа 

станица, за десетак минута'', рече нам кратко, али услужно. 

 

Воз успори, прво се спреми да изађе госпођа и радосно нам рече: 

''Довиђења''.  
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Ова необична госпођа нам се обрати са врата купеа, чекајући да воз 

стане, ословљава нас поучно, као професор:'' Ненасиље је најјача 

сила којим човечанство располаже. Оно је моћније од најмоћнијег 

оружја икад измишљеног од  стране човека. Следите господо овај 

савет великог Индијца, Гандија''. 

 

На моје велико чуђење незнананац проговори савршеним 

француским, али са благим руским нагласком:'' Ган је на 

француском, а на фламанском се каже Гент, поштујте госпођо 

изворни назив''.  Окрете се, скоро са благим прекором љубазној 

госпођи:'' Свет има довољно за свачију потребу, али нема довољно 

за свачију похлепу, да ли знате ову Гандијеву мисао?'', упита је 

помало строго. Сада га видех из профила. Зачудо, имао је кукаст 

нос. Можда је Рус? Или Украјинац?  

 
Госпођа се насмеја гласно:'' Браво млади господине, браво!'' И 

одлазећи нас поново поздрави значајно са: Довиђења! 

 

Ми устадосмо. Не знам шта ће се даље дешавати? У великој сам 

зебњи? 

 

Он ми се окрете, нагло отвори сако, и показа ми око струка велики 

црвени сјактави појас. Раскречи ноге као да ме позива на двобој.  

 

''Досвиданија'', прозбори кратко на руском, и упути се ка једном 

излазу из вагона. Ја кретох ка другом излазу да се не сусретнемо. 

 

Његов велики црвенкасто ружичасти појас ми је треперио стално у 

очима као црвена застава на Кремљу. 

 

Невероватна сличност! Али откуд да он да буде у истом купеу са 

мном? Као да зна где сам? Као да је намерно дошао, као да ме 

прати? Како је то могуће?  
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Комунисти и Белгија, то су два света? Можда блефира са руским 

речима, можда уопште није отуда? А шта хоће да ми каже са тим 

његовим црвеним појасом?  

 

Ово је нека чудна игра? Скоро да умислим да сам нека тајанствена 

значајна личност, чим ми се овакве необичне ствари стално 

дешавају?  

 

А знам да нисам. Па шта је онда посреди?  

 

Они преко мене желе да комуницирају са неким другим. ЕУРЕКА! 

Обрадовах се! Учини ми се да схватам. Како они могу преко мене 

комуницирати са неким другим, са неким значајним далеким 

светом, када ја то никоме не говорим? Откуд ти други  знају шта се 

са мном дешава? 

 

Одсутан у брижним мислима, изађох из железничке станице. Преда 

мном се указа слика сјајног града, Ган је чист и невероватно сређен 

град, свугде катедрале, нове зграде, робне куће, миле возила, све 

функцкионише у савршеном реду. Прошетах се мало, у руци држим 

проспект града, не могу да одвојим очи од  добро очуване 

средњевековне архитектуре, на зиду видех плакат на коме пише '' 

Фестифал Фландрије''. 

 

 

 

Видех Цркву Светог Николе у готском стилу. Даље наиђох на 

велелепну Катедрала Светог Бава - грађену од 1300. до 1538. Уђох у 

њу,  у катедрали се налази дело Хуберта и Јан ван Ајка, Гентски 

олтар. Прочитах да је Гент родно место цара Карла V. 

 

Као да сам хиљадама километара од Брисела. 

 

У фирми због које сам дошао у Ган, сачека ме љубазан црномањаст 

омањи човек.  

 

Продао сам још један аутомат апарат за сервирање пића. 

 

Али Ани нисам никад причао о овом човеку двојнику. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1300
http://sr.wikipedia.org/wiki/1538
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%98%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%98%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE_V
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15. фебруар 1968. године. Благ ударац у моја кола отпозади 

испред Болнице Hopital Brugman. 
 

Идем колима према Јужној железничкој станици, јер се још један 

клијент интересује за куповину апарата. Баш када сам био наспрам 

Болнице Hopital Brugman, стадох пред црвеним светлом. Утом 

осетих лак потрес кола, нисам могао да верујем својим очима, уз 

моја кола отпозади се прилепио непознати возач, и цери ми се 

шеретски и благонаклоно.  

 

Утом се упали зелено светло, пошто није било никакве штете, нити 

је возач из суседних кола био спреман за расправу са мном, а и он је 

био крив а не ја,  дадох гас и удаљих се. 

 

Дођох у седиште фирме Фебекооп, близу Министатрства 

запошљавања, које припада Социјалистичкој партији Белгије. Био 

сам задовољан, тамо сам продао још један апарат. 

 

  

1968. година. Посета Марка Никезића Бриселу. 

 
Посети Марка Никезића министра иностраних послова 

СФРЈугославије је дат значајан публицииет у бриселским 

медијима. На ТВ Белгије сам чуо податак, звучи као велика 

похвала,  да је његова мајка Францускиња, да он течно говори 

француски језик. Овде воле своје и  свугде траже мостове са свима 

онима који имају било какве крвне везе са њима. Они су мудри, од 

таквих појединаца само могу имати користи, држе их као мало воде 

на длану, воде евиденције по целом свету где год их нма, да се са 

њима повежу. 

 

А зашто ми тако не чинимо? Уместо да негују и испомажу своје 

сународнике, они охоли и површни моћници у земљи нас изгоне и 

неретко киње.  

 

Лудило! 

 

Након вести смо гледали занимљиву ТВ драму, Ани се загледа и 

рече ми да отац главног глумца који се зове Тома (с),   невероватно 

личи на Марка Никезића, реч је о неком психоаналитичком 

трилеру са инцестуозном тематиком оца главног глумца. 
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Милко Нинчић ми срете на СУБ-у, он је сав раздраган и поносан:'' 

Марко Никезић је осветлао наш образ, тако нас је савршено 

представио овде, он је врхунски интелектуалац светског ранга''.  

 

 

22. март 1968. године. Данијел Кон Бендит. 
 

Нешто се дешава у свету, Данијел Кон Бендит, звани Црвени Дани, 

у Нантеру у Француској  заједно са још седам студената заузима 

канцеларије Универзитета. Незадовољни француски студенти су га 

подржали као борца за њихова права.  

 

Али чујем од неких белгијских студената да се никако не слажу са 

његовим екстремним поступцима, које виде као неодмерене и 

непромишљене. 

 

 

1. март 1968. године. Присуствовање скупу биохемичара у 

Белгијском удружењу биохемичара. 
 

Бора ме је позвао да дођем у зграду СУБ-а, где ће бити одржан скуп 

Белгијског удружења биохемичара. Он ће бити један од референата, 

прочитаће свој научни рад. 

 

За мене је овај скуп био не само врло занимљив, него и препун врло 

драгоцених сазнања о моме брату. Од како сам у Бриселу, свугде 

наилазим на уважавање које му сви исказују, укључујући и 

Белгијанце, он је признат и уважаван, колико на своме радном 

месту, толико и ван зидина СУБ, у амбасади СФРЈ, међу 

познаницима, и Југословенима у Белгији. 

 

Ово је за мене била права прилика да га видим уживо међу 

његовим колегама на једном оваквом професионалном скупу 

еминентнх белгијских биохемичара, да га гледам слушам и поредим 

са другима. 

 

Заузех место у повећој сали на клупама мало отпозади, са стране, 

ушао сам дискретно, скоро нечујно, очекујући нестрпљиво да скуп 

отпочне са радом. 
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Дошао је ред на Бору. Висок, снажно грађен, беспрекорно обучен, 

мудрог отреситог лица, дискретних покрета, његови гестови и израз 

лица су крајње одмерени, његов француски је перфектан, али има 

известан благ нагласак, који није југословенски, него ме више 

подсећа на нагласак белгијских Белих Руса. Нисам могао 

оцењивати стручни ниво његовог реферата јер нисам биохемичар, 

али сам одлично упознат са чињеницом да он објављује научне 

радове у најеминентнијим часописима у Америци, да га често 

цитирају еминентни светски биохемичари, да је изузетно цењен као 

стручњак у лабораторији на СУБ-у где ради, да врло успешно 

припрема докторат код професора биохемије на Универзитету у 

Лилу, у северној Француској. 

 

Ја о Бори одувек имам високо мишљење, а ово данас је за мене било 

пријатно изненађење. Утолико убедљивије, јер сам ја врло 

критичан.  

 

 

2. март 1968. године. Серија физичких насртаја и 

провокација. 
 

Преговарао сам данас са потенцијалним купцима апарата за пића  у 

валонском повећем индустријском граду  Шарлроа, удаљеном од 

Брисела око 60 километара. Шарлроа је једно од социјалистичких 

упоришта у Белгији. Они су заинтересовани да купе два апарата , 

рекоше ми да сачекам њихову одлуку, јавиће ми. 

 

Кренух половним фоксвагеном из Шарлроа за Брисел, прођох добро 

познато место где су Ани и њен муж имали саобраћајни удес. Када 

год туда идемо колима за Трењ, Ани би прикочила, кратко 

казавши:'' Баш на овом месту смо имали удес, Клод је прошао са 

преломом неколико ребара, а ја сам повредила стопало''. Ани се 

често жалила на јаке болове у стопалу, лекари су предлагали 

операцију. 

 

У повратку по облачном дану, повремено суснежица и киша, иза 

себе оставих Ватерло, где је била чувена битка савезника против 

Наполеона. Имам књигу о битци на Ватерло, битка се одвијала у 

дубину и ширину, све до села Braine L’ Aleut , знам то место јер се 

тамо налази психијатријска болница, где сам одлазио са раније 

поменутим Ноком.  

 



469 

 

Пада суснежица, држим се строго саобраћајних прописа, возим 

прописаном брзином, клизаво је. Само што сам прошао Род Сент 

Женез где станују Бора и Драга и где је њихова лабораторија, 

спазих у ретровизору иза мене кола, видех возача и поред њега 

младића, учини ми се да ми је младић поред возача однекле познат? 

 

Не могу да верујем својим очима, кола почеше да ми се убрзано 

приближавају, почеше скоро да додирују моју каросерију, окомише 

се на мене као камиказе. Скоро да ударе у мене.  

 

Помислих, да није неки познаник из Борине оближње лабораторије, 

па се са мном шали?  

 

Али ово је неукусна шала? То ми не личи на озбиљне Белгијанце? 

Да није неки Југословен?  

 

Почех да се нервирам, питам се шта је сад ово? Осетих да узрујан 

нисам у погодном стању да управљам аутом, па прикочих. 

 

Напасник стаде такође, возач изађе из кола и устреми се право на 

мене, он је средњег раста, сувоњав, уопште није неки  снажан 

мушкарац, има лице коректног интелектуалца. Он заузе гард, и 

крену ка мени песницама, браним се, не задајем му ни један ударац. 

Он је типичан Белгијанац, чух неколико љутитих речи, говорио је 

чистим  француским језиком. 

 

Не могу никако да схватим зашто је он љут на мене, јер сам ја  тај 

који је угрожен од њега, дакле ја бих требало да се љутим, а не он?  

 

Из кола изађе сувозач, сада га боље видех,  то јест препознах, као да 

се опекох о врућу пеглу, то је био један од оних младих Албанаца из 

групе човека који чудно трза раменом. Он стаде као каубој, рашири 

ноге и поче да ми добацује увредљиво и дрско, претећи:'' Скија, 

ћивша ноне!'' 

 

Некако физички напад на мене утихну, као када се  слабашна 

ватрица угаси пред ветрићем, Албанац је стајао са стране и пратио 

исход, био сам врло узнемирен не толико овом агресивном 

провокацијом, колико сазнањем да је сувозач млади Албанац, који 

ме је раније пратио у друштву са чудаком који застрашујуће  трза 

раменом. 
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Време се мало пролепша, облаци се развукоше као завесе у 

позоришту, показа се плаветнило. Са стране поред низа кућа, или 

боље речено испред кућа, су сада стајали докони мештани. 

 

Ја им се обратих апелом да ме подрже и да буду објективни сведоци 

ако дође полиција.  

 

Тек тада се изненадих, они сви до једнога сложни као један, почеше 

да се стављају на страну насилника.  

 

Не кажу Руси џаба: Лаже као очевидац! 

 

Схватих да је на делу белгијска солидарност, препознали су да сам 

ја странац. Они нису као ми  Југословени несложни, Белгијанци 

поседују изузетну снажну националну солидарност и слогу.  

 

Они седоше у кола дадоше гас, и брзо се удаљише. Одлучих да не 

позивам полицију. Док сам одлазио група мештана ме је гледала 

нерасположено. 

 

Чудак ме прати и ван Брисела? Он је врло моћан? То јест његови 

налогодавци? 

 

Свестан сам да сам врло узнемирен и нервозан, са тешкоћом се 

концентришем, те отуда возим успорено, да дођем себи.   

 

Ипак се некако прибрах. Дакле, они ме прате, насрћу на мој 

аутомобил? Али ко је тај Белгијанац са младим Албанцем?  

 

Ја одавно више не гајим илузије да мене прате и провоцирају 

Албанци млади физички радници. Иза њих стоји моћна политичка 

емигрантска организација? Која?  

 

Зашто ми то чине? Бора ми се никада није пожалио на такав 

поступак према њему?  

 

На уласку у предграђе Брисела, стадох пред црвеним сигналом. 

Напољу се опет смрачи, опет изненада започе кијамет, вејавица 

замрачи стакла аутомобила, из неба навалише снег и киша, 

прохладно је, тло је мокро, али нема поледице. Овде се време 

муњевито мења, и расположење људи, када засија сунце све је 
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светло и весело, али чим би се нагло наоблачило и смркло, скоро да 

би завладало тмурно расположење. Паде ноћ усред дана.  

 

Док сам очекивао зелено светло, мени се приближише кола, 

стадоше баш поред мога прозора, отвори се прозор, мени се обрати 

плави сувоњави брадоња који седи за воланом, неки хипик, издра се 

на мене без икаквог повода са моје стране, како се каже, из чиста 

мира: '' Les generaux russses’’ ( Руски генерали, превод аутора).  

 

Овај његов узвик ме подсети na серију вести у листу „Le soir“ о 

серији изенадних умирања совјетских генерала, чак je преминуо  

изненада  и један маршал. 

 

Ово добацивање је било додатно узнемирење, као да ме неко због 

нечега  изазива, провоцира, као да жели да ме избаци из такта ? 

  

Скретох у десно и уђох у улицу што иде поред СУБ-а , усмерио сам 

се ка улици Shausseе de la Hulpe где се налази “Марплан”, да се тамо 

сусретнем са Ани.  

 

Баш када сам био наспрам зграде у којој је смештено Белгијско 

друштво биохемичара где сам био са Бором јуче, из те споредне 

улице где се налази то друштво, на мене се приличном брзином 

кршећи саобраћајни знак и пропис, устреми гломазан црни 

аутомобил, за воланом је седео човек средњих година, снажан, сав у 

црном, са тамим наочарима, као да је сицилијански мафијаш? У 

секунди реаговах, дадох пун гас, да избегнем удар аутомобила 

камиказе, тако ми је изгледало, али он убрза, и удари ме врло 

снажно са бока.  Ухватих муњевито волан снажно рукама, ослоних 

се на њега, згрчих колена, опрезно, али снажно муњевито прикочих, 

ударац много већих кола у моја кола је био јак, моја кола почеше да 

се обрћу око своје осе, као да је тло било посуто уљем, и на моје 

велико олакшање се не преврнуше. Зауставише се на искрају улице. 

 

Изађох хитро из кола,  пипам своје ноге, тело, на срећу нисам 

повређен, али осећам бол у коленима. Опипах их, нема повреда, 

мало сам се угрувао. Одмах се појави полицајац. Као да нас је 

чекао. Поред њега стоји возач који ме је ударио његовим колима. 

Он разговара са полицајцем, полицајац  затражи од мене исправе, 

када виде да сам странац, одмах се издра на мене:'' Стани са стране, 

ни реч!'' 
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Утом наиђе трамвај, видех у трамвају Ани, види шта се десило, сиђе 

забринута из трамваја, полицајац са њом поразговара љубазно.  

 

Ани ми приђе, и одосмо да позовемо сервис за уклањање 

хаварисаних возила, аутомобил је био потпуно слупан. Онда 

кренусмо кући. 

 

Ани ми објасни ко је био тај мистериозни возач, он је пуковник 

белгијске морнарице, маринац. ''Он је скривио, прекршио је  

прописе , а не ти''. То је за мене било истинско олакшање. 

 

Ани ми је саветовала да га  не тужим и да не тражим обештећење.  

 

Када смо дошли кући Ани јави за овај судар господину Ван Ден 

Деке, слушам његове речи, само говори: Да, да, разумем. 

 

Овај догађај се ипак разрешио на повољан начин, једним врло 

пријатним изненађењем. На нашим вратима се сутрадан појави у 

жућкасто зеленкастој официрској униформи сав насмејан господин 

Ван Ден Деке, он ме позва да сиђем на улицу, сав сија од веселости. 

Сиђосмо, он ми показа на скоро нов фолксваген:'' Твој је, за џабе, 

ево ти кључеви''.  

 

Сазнасмо Ани и ја да га је набавио из војне базе где је запослен. 

 

Одлучио сам да Ани не причам о сукобу са возачем кола . 

 

 

 28. март 1968. године. Породица Ван Ден Деке. 
 

Господин Ван ден Деке ми се опет тужан жали, син неће да учи. 

Како то рече, ја се штрецнух, тако су моји родитељи својевремено 

говорили да и ја због нечега нисам хето да учим? Он ми се жали да 

му је син у истинској кризи. Због чега, не питам га, иако ме то 

занима.  

 

Његова супруга иде на зрачење у болнцу. 
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 1. април 1968. године. Андреас Бадер. 
 

Подметнута бомба је експлодирала у Робној кући у Франкфурту на 

Мајни, окривљени су и ухапшени Andreas Baader и Gudrun Ensslin. 

  

 

4. април 1968. године. Убијен Мартин Лутер Кинг. 
 

Избиле су демонстрације црнаца у највећим америчким градовима. 

У међувремену се сазнало да се америчке власти енергично 

обрачунавају са Црним пантерима. Чух од иранских студената да је 

то јасан знак да Америка не жели да стварно попусти екстремним 

Црнцима. 

 

'' Само будале могу себи утувити у главу да се смеју да тако 

непромишљено прегањају са Американцима, Американци  су 

крајње опасни, једино што траже је апсолутна покорност'', рече ми 

Иранац Ираџ Чохели. Он је бледуњав и забринут, делује као млад 

човек који је свашта претурио преко главе.  

 

Није ми јасан његов статус у Белгији?  

 

Сада је Риза Пахлави вођа Ирана. Изгледа да су родитељи ових 

иранских студената који се друже са Мајком Клајном имућни  

друштвени слојеви уз Ризу Пахлевија. Они се диве Америци. 

 

 

11. април 1968. године. Џозеф Бахман покушао да убије Руди 

Дучкеа.  
 

Бахман је након тога покушао да почини самоубиство. На сцену 

ступа Улрике Мајнхов. 

 

Овде се много говори о Бијафри, као симболу беде и глади. 

 

 

15. април 1968. године. Посао у фирми за пројектовање кућа. 
 

Пронашао сам стални посао са фиксном платом, у фирми за 

пројектовање кућа. Добро је што имам сталну плату, али ми се тај 

посао никако не свиђа. Ја сам економиста, а овај мој посао се 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Baader
http://en.wikipedia.org/wiki/Gudrun_Ensslin
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састоји у досадним математичким прорачунима величине 

просторија, дебљине зидова, губитка топлоте у спoљним зидовима, 

поврх свега има много математике, и то оних сложенијих  

компликованих операција. А математика је у гимназији  била моја 

слаба тачка. 

 

Ово је посао за грађевинског техничара. За мене овај посао постаје 

извор истинског стреса који је  из дана у дан све интензивнији.  

 

Мене привлаче иницијатива, динамичност, креативност, а ово је 

нешто сасвим друго. 

 

Скоро да постајем депресиван, да се мирим, што је сасвим супротно 

мојој стварној борбеној природи. Размишљам шта да чиним да 

изађем из тмурних наслага које ме гурају у мирење са тужном 

судбином, на коју никад нећу пристати.  

 

Зато ми је пала на памет једна идеја, за коју се ухватих као 

дављеник за сламку: отићи ћу на лето у Београд, после три године 

опет да будем код куће, да одем двадесетак дана да се одморим на 

Златибору у Партизанским водама.  

 

Када прикупим снагу, кренућу са новом енергијом и оптимизмом? 

 

Како да се враћам у Београд без стварних резултата, такорећи без 

динара у џепу? Шта ће рећи моји родитељи и познаници? Шта да 

кажем мојим родитељима, како да им објасним ове необичне 

догађаје са мном овде откако сам дошао септембра 1965. године? 

Како да им објасним погубне последице ових мрачних догађања на 

остварење мојих потенцијала, ја се осећам тако уморан, натегнутих 

нерава? 

 

У вези стресова и неприлика који се врло лоше одражавају на  

форму и виталност, на елан и интелектуалну и сваку другу 

креативност, сам се био обратио за савет угледном професору СУБ 

психијатру Сивадону. О њему сам слушао све најбоље , а и Мића 

Тадић ми се поверио да је дуже време одлазио на брачну 

психотерапију код њега, да би тако учинио његову брачну везу са 

Никол  хармоничнијом.  

 

Професор Сивадон је био врло љубазан и добронамеран, према мени 

се односио са нескривенм симпатијама. Слушао је врло пажљиво 
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све што сам му могао што краће и сажетије да испричам о 

Југославији, породици, политичким неприликама оца, сродника,  

мојим личним тешкоћама у школи, војсци и шире. Он ме је сво 

време широко отворених очију нетремице посматрао. Када му рекох 

за Бору, да је асистент  његовог колеге професора биохемије Ерере, 

он се насмеши драго као мало дете:'' Знам професора Ереру''. 

 

Онда му се укратко и врло одмерено поверих о неприликама са 

чудаком и његовим гангом младих Албанаца, о ноћном раду од 

неколико месеци, о нападу на мој аутомобил, о свакојаким 

неприликама којима сам годинама изложен у Бриселу, и да ми је на 

крају неосновано одбијен захтев за политичким азилом у 

Комесаријату за избеглице ОУН у Бриселу. 

 

Када заврших, он устаде и на моје изненађење ме пријатељски 

потапша по рамену и подвикну ми весело и врло оптимистички, 

што ми је дало нову храброст и наду:'' У Распућина су пуцали шест 

пута, тек га је докрајчио седми метак, у тебе су већ пуцали седам 

пута и није ти ништа, ти си издржљив као ретко ко,  бићеш 

победник''.   

 

Скоро да се запрепастих када чух ове речи, исто то ми је говорио и 

психијатар, доктор Савић у Београду. ( Том 2.) 

 

На крају ми се весело обрати:'' Када год хоћеш дођи, увек си добро 

дошао''. 

 

Охрабрен саветима др.Сивадона ипак се одлучих да идем на пар 

месеци за Београд. Можда сам тада размишљао да се више не 

враћам за Брисел, ако у Београду нађем мир?  

 

А шта ако у Београду опет почну оне неприлике као и раније?  

 

Ани ми саопшти радосну вест: господин Дима који има добре везе у 

Католичком институту за високе комерцијалне студије ( ICHEC),  је 

обезбедио да нас двоје приме на јесен на једногодишње 

постдипломске студије из истраживања тржишта при овом 

факултету јер испуњавамо све потребне услове за упис.  

 

Ова нова информација ми ипак даде наду, измених помисао да 

останем за стално у Београду, опет ми се отвори оптимистичка 

перспектива и нада у Бриселу. Максимално ћу се потрудити да 
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учим и постигнем што боље оцене, та диплома ће ми онда отворити 

нове могућности да добијем посао у струци који ми одговара. 

 

Облачно и тмурно небо мога живота поче опет, као безброј пута 

досада, да се изненадно разведрава.  

 

Одмах смо се на обострану радост и неприкривено задовољство, 

договорили да ја отпутујем 1. маја авионом за Београд, а да Ани 

дође у јулу да тамо проведемо заједно њен годишњи одмор. 

 

У мени се јавише нови полет и нада: одморити се у земљи, и 

вратити се оран, за учење и спремање испита. 

 

А што се тиче новца, имаћу за пут, и да за тих пар месеци не паднем 

на терет родитељима, да могу платити тронедељни боравак у 

Партизанским водама на Златибору. Ани ми је дала нешто новца 

такође. 

 

Имали смо једну  малу машину за прање веша, понећу је са мном, 

можда ће бити корисна родитељима, да не дођем баш потпуно 

празних руку. 

 

Одлазио сам у неколико наврата у Комесаријат за избеглице УН у 

Бриселу, учтиво захтевајући од њих да ми дају писмени одговор на 

мој одбијени захтев. ''Желим да имам документ'', кажем им учтиво 

али одлучно. Дао сам им раније моју тачну нову адресу у Бриселу.  

 

Одговора нема, а кад год тамо одем, они кажу увек исто: Будите 

стрпљиви.  

 

Ани улива велико поверење. Она је необична млада жена, скоро 

девојка, она није тип жене за којом се мушкарци окрећу 

избезумљени на улици, она поседује један други, изузетан дискретан 

шарм. Када сам је видео први пут урезало ми се у сећање њено 

насмешено лице, из чијих црта су избијали мудрост, разум,  

скромност и добра намера. Преда мном је тада била млада витка 

жена, њене очи су биле сјајне, осетио сам да је она необичан изазов.  

 

Дружећи се са  њом сам сваки дан у њој откривао нешто ново,  био 

сам усхићен њеном дисциплином, приземљеношћу, педантношћу и 

чврстином карактера. Колико она свакога уважава? А још више 

колико њу сви без разлике уважавају.  
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Није она особа која свакоме даје своју доброту, не , зна она коме то 

треба да учини. Али јој не смета да свакога уважава.  

 

Бивајући са њом и њенима све дуже, све чешће сам долазио до 

необичног, али драгог сазнања: колико су наша два народа  слична.   

 

А мени су се Белгијанци у почетку чинили тако другачијим?  

 

Она тако лепо припрема укусна јела, одржава домаћинство. Никад 

ни једно од нас није дигло тон, нити смо једно друго попреко 

погледали, све смо радили договорно, тако смо поделили и кућне 

послове. Открио сам да је врло штедљива, сећајући се белгијске 

пословице: Acheter ce dont on n'a pas besoin, c'est le moyen d'aller de 

tout à rien. ( Куповати оно што није потребно, је начин да се од свега 

иде ка ништа, превод аутора). 

 

Врло је стручна и савесна на њеном радном месту, своје задатке 

обавља на најбољи начин, важи за одличног стручњака и сви је због 

тога уважавају. Она није причљива, али уме да брзо успостави 

контакт и конверзацију, врло је озбиљна и лепо васпитана. Око 

себе шири позитивну енергију, те је због тога сви радо прихватају. 

 

Она није острашћени католик. Када смо почели да станујемо 

заједно, установио сам колико она  има врло здраве ставове о браку 

и породици. 

 

Колико је она савесна и карактерна  особа, највише сам сазнао из 

њеног односа према мени, који се може најбоље исказати двема 

речима: ЛОЈАЛНОСТ И ПРИВРЖЕНОСТ. 

 

После извесног времена заједничког живота све ми је чешће била у 

глави мисао о њој: ЛЕПА ЖЕНА- ДОБРА НЕДЕЉУ ДАНА, ДОБРА 

ЖЕНА -ЛЕПА ЦЕО ЖИВОТ. Што сам је више упознавао, све ми је 

постајала дража. 

 

Размишљао сам о деци, о породици, упознао сам њене рођаке из 

завичаја, тамо на граници са Француском, они су ме радо 

прихватали упирући очи у мене као у перспективног креативног 

рођака са којим се могу удружити и стварати врло успешан бизнис. 

 

Све су то били врло витални предуслови да према њој почнем да 

осећам снажније емоције. Али се у мени дешавао необичан и мени 
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недовољно јасан подсвесни процес, чим би се таква романтична 

осећања појавила, била би у подсвести снажно одбијана:  ОД ТОГА 

НЕ МОЖЕ БИТИ НИШТА, МОЈ ОПСТАНАК И ДУЖИ БОРАВАК 

У БЕЛГИЈИ СУ У ПИТАЊУ, НЕ СМЕМ ДА СЕ ВЕЗУЈЕМ, НЕ БИ 

БИЛО НА СВОМ МЕСТУ ДА ТАКВУ ДИВНУ ОСОБУ ДОВОДИМ 

У НЕПРИЛИКЕ, ДА ЈЕ ОБМАЊУЈЕМ. 

 

 

Мај 1968. године. Повратак у Београд. 
 

Дошао сам у Београд авионом, у авиону сам се осећао лагодно. 

Скоро да кажем да немам страх од летења. 

 

На аеродрому су ме сачекали Мама и Нада, донео сам из Брисела 

малу машину за прање веша, то је мала апаратура, али ради. 

Гледају ме обе испитивачки, виде да сам измршавио и избледео. 

Ћуте, ништа не кажу, али читам на њиховим лицима забринутост. 

И недоумицу, не могу да схвате зашто је тако?  

 

Претпостављам да им је отац испричао о мојој незавидној 

ситуацији у Бриселу, јер је недавно био тамо у посети. 

 

Нада је такође због нечега забринута, и она је избледела , издужила 

се као вретено. 

 

У Београду сам после три године, сада Београд видим другачије 

него пре одласка за Брисел. Када сам долазио аутобусом са 

аеродрома у Сурчину, промицале су прљаве  улице, руиниране 

зграде, боде очи гужва у градском превозу, обесни дечаци окачени 

на трамваје раширили руке и хазардерски жонглирају на 

одбојницима, са уздигнутих прозора аутобуса посмaтрам 

заглављене знојаве путнике у улазима аутобуса, осврнух се на 

зграде са којих опада малтер... 

 

Улице препуне шетача усред дана. Изгледа да овде има много 

незапосленог света?  

 

Када се сетих Брисела, помислих: овде време стоји. Боже, шта смо 

ти скривили? 

 

Осећам се постиђен, враћам се у Београда, без стварних резултата, 

као губитник.  
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У стану се сви окупили око мене, мајка, отац, брат Милић и сестра 

Нада 

 

.  
Брат Милић на мосту на речици Грачаници. 

 

Чим сам ушао у стан, затражих моје фотографије, брзо их разгледах, 

више њих сам одмах исцепао. Ја сам се изменио, постао зрелији и 

самокритичнији, стидим се себе на појединим фотографијама са 

дугом косом на раменима, са необичним гримасама. 

 

Исцрпљен сам. Почнем да читам неку књигу, не иде! Чак немам 

стрпљења и концентрације да прочитам ни новине Политику до 

краја. Испружим се на кревет у кухињи, која ја и соба где ћу ја 

спавати, дремам, а ноћу сам у полусну.  

 

Родитељи су заинтересовани шта се са мном дешавало у Бриселу? 

Отац не даје никакве коментаре, мама само рече забринуто:'' Чувај 

се, откуд сад то са тобом?''  

 

Мама је врло проницљива. Она је имала обичај да говори после 

рата:''Наши заробљеници су се враћали из немачког 

заробљеништва измењени''.  

 

Да не мисли да сам се и ја из Белгије вратио измењен?  

 

А ја се сећам приповетке '' Домовино ти си као здравље'', у којој се 

описује наш човек исељеник како се вратио после деценија 

исцрпљујућег рада у Америци у свој родни крај, и тражи своју 

младост и своје некадашње здравље. 

 

Повратићу се! То ми је стално на уму. 

 



480 

 

Одем у биоскоп Космај, изађох на самом почетку иако је филм врло 

занимљив, немам снаге и стрпљења да останем до краја представе. 

 

Свугде видим и чујем веселе и младе. Наше улице су много бучније 

и веселије него ли оне у Бриселу, на њима има много више млађих 

него ли у Белгији. Осећа се да пулсирају виталност и младост, 

видим како промичу снажни младићи и врло привлачне девојке 

сјајних очију. 

 

Одлазио бих повремено у Француску читаоницу, али и тамо би се  

исто дешавало, почео бих да листам, али немам снаге да истрајем до 

краја. У Француском културном центру је одржано предавање , 

предавач је врло угледни француски професор Универзитета, тема 

је за мене била изузетно занимљива, седох спреман да саслушам 

врло занимљиво предавање. Али никако не иде, схватам да не могу 

никако да се концентришем, мисли само лете на све стране, у глави 

ми бруји, осећам замор, све ми је сиво? Када се заврши предавање 

схватих да нисам био у стању да пратим ни речи, и да уствари и не 

знам о чему је било говора? Све сам позаборављао, то јест нисам ни 

слушао, био сам сво време одсутан. 

 

Шта се са мном десило? Знам о чему се ради?  

 

Али шта да чиним? 

 

Мајка каже да  сам се погрбио,  омршао, да сам нерасположен и 

стално забринут. Каже ми по ко зна који пут да треба да шетам, да 

идем на базен, да возим кајак, да пливам на Сави, да пешачим. 

Одмах прихватих њене савете, то и ја желим  и без њених савета,  

полако долазим себи, али ни издалека нисам у оној форми као 

раније.  

 

Ова моја обамрлост ме подсећа на повратак из болнице јуна 1966., 

после запаљења зглобова, исто сам овако био издужен у кревету и 

забринут. И тада су ме сви овако снуждено посматрали. 

 

Али ондашња исцрпљеност је била проузрокована нечим другим од 

ове данашње?  

 

Када год бих помислио на повратак у Брисел, нада мном би се 

отворило суморно наоблачено небо , али када се сетих да на јесен 

идемо на постдипломске студије, помислих обрадован да се тако 
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отварају нове перспективе светлије будућности, као да се небо поче 

да плави  и између облака стидљиво се пробише танки зраци сунца. 

 

А не видим јасну перспективу да овде останем.  

 

Брисел је опет нада! 

 

На Ђачком купатилу на Дунаву је сада у новим хангарима 

пресељен кајакашки клуб „Победа“ са Аде Хује, знам неке људе од 

раније, добих од њих кајак на располагању када год зажелим. 

Сваки дан веслам, до Аде Циганлије, па око Ратног острва, па 

понекад све до Аде Хује, и натраг. 

 

Снага поче да се постепено враћа. Али све иде врло споро. Замор и 

стресови су се таложили годинама.  

 

Одлучих да потражим привремени посао, један од мојих најбољих 

другова Влада Милићевић, је директор у Фабрици 

телекомуникационих уређаја ЕИ у Устаничкој улици, он ми понуди 

посао истраживача тржишта, што радо прихватих.  

 

Моје ново радно место је лоцирано у Представништву ЕИ у згради 

Палате Албанија. 

 

Овде сам се срео са познаником, колегом са факултета плавим и 

увек критички врло настројеним Петровићем. Овај сусрет са њим 

је за мене био истинско откровење, јер сам схватио да он мисли исто 

што и ја, жалио се на учмалост и устајалост, био је песимиста, није 

крио да ми каже:'' Све иде на горе''. 

 

Ипак, чух да је Југославију прошле године посетило 20 милиона 

страних туриста. Ничу предузећа, многи имају кола, добијају 

станове, путују ван земље. Свугде око себе видим младе и полетне.  

 

Мени се све чини да је то спољни бљесак, фасада, а да се испод ње 

крије нарастајућа декаденција, која ће јачати из године у годину. 

Јер ја видим ону скривену страну: бриге, незадовољство, потмули 

страх, самовољу охолих површних властодржаца, урушено судство 

и разуларену бирократију, све већи број незадовољника због 

претераних друштвених разлика, све израженије тензије између 

република и етничких група.  
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Мржња не може створити благостање, она руши полако и потмуло, 

али сигурно. Тамо где су завладали лоше процене, мржња, 

демагогија, тамо где се људска бића претварају у манипулисане 

појединце, где их обезвређују, тамо нема будућности. 

 

А сујетни и уображени југословенски властодршци грме на сваком 

кораку како је самоуправна и несврстана Југославија остварила 

изванредне резултате, да  корача ка светлој будућности џиновским 

корацима. 

 

Југославија срља непромишљено у кризу, овде царује лакировка, 

пропусти нису регистровани, нема правих мера терапије, то је мој 

закључак после три године боравка у Белгији. 

 

 ''Сазнао сам да ова земља деценијама прима помоћ, огромне суме 

новца у облику кредита од Америке пре свега''?, упитах 

незадовољног колегу  Петровића.  

 

'' Слушај ме ти пажљиво, то је шминкање тешког болесника, 

кредити улепшавају, укривају пропусте да се не исправе 

благовремено. Они су врло опасни, јер ће бољка узнапредовати. 

Овај поредак одржавају на апаратима помоћу кредита, уместо да га 

натерају да се суочи са тешком кризом, да тако напрегне све своје 

снаге и ресурсе, да оздрави. Југославија лебди, она одавно не стоји 

на тлу. Кредити су смрт за Југославију, иду у џепове политичке 

елите, у јачање репресивног апарата, полиције и ЈНА, и куповање 

социјалног мира'', љутито прича . 

 

У малом ресторану Представништва ЕИ скоро на крову Палате 

Албанија служи храну и пића жена већ поодмаклих средњих година 

. Она ме је љубопитљиво загледала када год бих наручивао кафу,  

сок, или јело? Онда ме у паузи запита радосна и насмејана:'' Јеси ли 

то ти Томо, Зорин син?''  

 

Зачудих се гледајући је учтиво: Вероватно је  сусетка?  Она стаде 

пред мене:'' Ја сам твоја ујна Љубица, удовица твог ујака покојног 

Веље Поповића.“ ( Том 1.).  Рече ми да станују у оближњој 

Косовској улици.      

 

Не могу да дођем себи, и да схватим да сам срео ујну Љубицу, врло 

блиску сродницу. Олгица Поповић ( Том 2.), њена ћерка из брака са 

ујком Вељом, је се пре мога одласка у Белгију са мном дружила, 
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знам да се ујна Љубица преудала, да има децу из другог брака. Чак 

немам снаге ни да разговарам о Олгици. А тако бих желео да је 

видим.  

 

Белгија је истински шок, ово данас овде је све потпуно другачије од 

онога пре Белгије. Како се све брзо мења? 

 

Мама и тата ми саопштише радосну вест: сестра Нада се удаје за 

Момчила Дашића. Нада и Мома дођоше у наш стан у Карађорђевој 

улици, он је наочит млад човек, капетан брода ЈРБ ( Југословенског 

речног бродарства). Упознао сам га, он је скроман и учтив, имам 

утисак да је добар човек.  

 

Кажу да се спремају да иду у Аустралију, овде нема посла за њих. 

 

 

12. мај 1968. година. Допис Комесаријата за избеглице УН из 

Брисела послат на адресу у Београду. 
 

Био сам врло непријатно изненађен када ми је отац данас забринуто 

пружио писмо на француском, пристигло  од Високог комесаријата 

за избеглице у Бриселу, са печатом и  амблемом ОУН, којим ме на 

београдску адресу обавештавају, да је мој захтев за политички азил 

одбијен.  

 

Врло је могуће да је ово писмо већ пало у руке овдашње полиције? 

Па ја због тога могу мати озбиљних неприлика, то ми може још 

више закомпликовати  и овако непријатну позицију овде? 

 

Овај допис је, видех по датуму, послат на београдску адресу још пре 

месец дана, а ја сам тада био у Бриселу, и одлазио повремено код 

њих са учтивим захтевом да ми дају писани одговор на адресу у 

улици  Shausseе de Boendaell 495  у Бриселу. 

 

Одмах ме је зачудило да су овакво врло поверљиво писмо 

доставили управо на адресу у Београду, коју им ја никако нисам био 

дао као могућност преписке, него сам им проследио за ту сврху 

искључиво моју адресу у Бриселу! 

 

Зар нису могли претпоставити да ово писмо може пасти у  руке 

свемоћне тајне полиције УДБЕ, која нарочито прати своје грађане 
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који живе у западним земљама, и да због тога могу имати озбиљних 

неприлика?   

 

 

29. мај 1968. године. Добрица Ћосић, дисидент. 
 

Добрицу Ћосића знам као разбарушеног плавог атипичног 

политичара из Велике Дренове код Трстеника, који ми више личи 

на уметника боема, него ли на крутог бирократу, какви су већина 

званичника. 

 

Проносиле су се гласине да је он у политичкој немилости? Тако је и 

изгледао, лице му је смркнуто и забринуто.  

 

Чух на телевизији да је Добрица Ћосић, на седници ЦК СК Србије, 

изјавио да се на Косову врши  терор над Србима, и да косовске 

власти ништа не чине да би то спречиле.  

 

ЦК  КПЈ се оградио од његових ставова, и овај догађај означио је 

почетак Ћосићевог дисидентства.  

 

 

9. јуни 1968. године. Убијен амерички председнички 

кандидат Роберт Кенеди.  

 

У Београду опет завладаше запрепашћење и мук. Убише Џона 

Кенедија, сада и његовог брата Роберта, уби га неки Сирхан 

Сирхан. А Роберта Кенедија сам видео недавно на неколико корака 

од мене у Бриселу, у кампусу СУБ-а. 

 

Америка више није оно што је била раније, чују се коментари.  

 

Недавно је убијен и Мартин Лутер Кинг, њега је убио извесни Џемс 

Ирл Реј. 

 

Љубиша Благојевић, друг и колега са Економског факултета је 

докторирао на Сорбони. Он станује у  Земуну, његова мајка  ми је 

испричала врло занимљиве детаље: да је Немица, и да је у  

Земунском парку све до 1918. године био велики споменик 

аустроугарском цару.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%8B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Љуба има добро радно место и солидну плату. Он тврди:'' Хоће 

ЦИА да сатре Кенедијеве, опоненте''.  

 

Он ради у Инвест банци, тамо му не цветају руже, жали се на 

сметње у напредовању и плати. Али он има кола и довољно новца. 

 

Петар Пера Урошевић се шета Кнез Михајловом, када ме види 

насмеја се гласно, каже да се вратио из Белгије, уштедео је новца, 

хоће да отвори приватни ауто сервис. Али да му власти праве 

сметње политичке природе. Пера је огорчен. Опет запева кроз нос 

ону исту песму коју је имао обичај да пева у Бриселу, али овога пута 

уморно, и без оног полета и снажних емоција као у Бриселу: 

 

Чук, чук Чукарица 

Чукнем ти га нани 

Кад косовским божурима 

Суде партизани. 

 

Каква политича затрованост?. Тај човек је био давно на робији, био 

је млад, и отровна омраза још траје?. 

 

( Напомена: Пера је следећих година имао трагедију, тешко је 

повређен, ударио га је аутомобил у Бранковој улици, био је у коми, 

једва је остао жив). 

 

 

Јуни 1968. године. Студентска 1968. у Београду. 

 
Овога јуна месеца се десила фамозна Студентска Шездесет осма. 

 

Студентски протести у Београду су почели увече 2. јуна 1968. на 

Новом Београду, недалеко од Студентског града. Чух од Мише 

Поповића на штрафти да се десио инцидент приликом 

манифестације под називом „Караван пријатељства 68.“ и 

„Микрофон је ваш“, чији су организатори били Дом омладине из 

Београда и лист „Вечерње новости“, да су се због нечега потукли 

студенти међусобно, а онда и са милицијом. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1968
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%9A%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Док сам седео у ресторану ЕИ ( Електронске индустрије) на врху 

Палате Албаније, улетеше колеге узбуђено узвикујући и нервозно 

млатарајући рукама:'' Ено студената иду са Новог Београда , 

сукобили су се са полицијом, хајте горе на кров, све се види! ''  

 

Устрчасмо уз степенице на кров Палате Албанија, данас је топао 

сунчан дан, ваздух је прозиран, нема измаглице, могле су се назрети 

без двогледа тамо ка подвожњаку на крају Новог Београда колоне 

студената, како се због нечега нагло распршташе као светлуцава 

прскалица у ноћи, неки су безглаво трчали на све стране главом без 

обзира. 

 

Мени се чини да се студенти не буне против свемогућег поретка, 

него у његово име? За његово добро, они не желе да уклоне поредак, 

него су за исправке недостатака? 

 

Покушавам да осетим политичко опредељење присутних, да ли су 

ЗА, или ПРОТИВ? Сви ћуте, нико се не изјашњава. Чух шапат 

службенице књиговодства шћућурене у ћошку: Јадна ли им мајка? 

Мислила је на побуњене студенте. 

 

Сазнао сам касније да је данас пре подне неколико хиљада 

студената било кренуло према Београду носећи заставе, Титове 

слике и пароле. На месту где се налази подвожњак испод пруге, 

начелник београдске полиције Никола Бугарчић је издао наређење 

полицији да студенти ни по коју цену не смеју да прођу. На место 

линије конфликта студената и полицијског кордона (железничка 

пруга) су убрзо стигли Вељко Влаховић, познати предратни 

студентски вођа и угледни револуционар, веома популаран међу 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%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
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студентима, и Милош Минић тадашњи председник Скупштине 

Југославије, познат као тврђи политичар.  

 

Преговори су потрајали неко време, а онда је дошло до инцидента, 

осиони полицајци навикли на апсолутну послушност су били 

згранути, наредили су полицијски јуриш на завереничке анти-

народне студенте.  

 

Полиција под шлемовима је употребила ватрено оружје, било је 

много рањених, а број погинулих је заташкан, али се кретао до 

четири погинула, тако сам начуо касније? Студенти су запалили 

ватрогасну цистерну која се ту затекла, и гурнули је у подвожњак 

да би омели саобраћај. Затим су се пред жестоким налетом полиције 

повукли у расулу. Причало се по Београду да су на улици остали 

делови одеће и ципеле студената. 

 

Питао сам се запрепашћен, да ли је то тај вал те западно европске 

фамозне Шездесет осме, која ево запљускује и Југославију? Како је 

то могуће, као да није постојала скоро херметички затворена 

граница Титове Југославије?  

 

Признајем себи да ми је све ово  нејасно? 

 

Да није у питању некаква мутна игра? Ова држава је врло јака, има 

изузетно организовану и свеприсутну војску, органе полиције и 

тајну полицију УДБУ, можда неко одавде због неких 

манипулирајућих политичких циљева стоји иза свега овога?  

 

Али зашто? 

 

Од 3.-7. јуна су се одигравали значајни догађаји на Београдском 

Универзитету, започет је општи штрајк, прекинута су предавања и 

испити. Сазнајем шетајући штрафтом, да су упркос хапшења 

појединих студената, колале гласине да је било полицијских  

премлаћивања студената, да су на факултетима биле пресечене 

телефонске линије и повремено искључивана  струја, да су се 

студенти самоорганизовали,  да имају своје страже, и да издају свој 

лист СТУДЕНТ. 

 

Скоро да се згадих када видех својим очима, и када чух својим 

ушима, да демонстрације добијају политичку, левичарску 

конотацију. Београдски универзитет покрстише у „Црвени 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%9B
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универзитет Карл Маркс'', компонована је револуционарна химна 

чији је рефрен била „Лева, лева, лева“.  

 

Какве левица, овде влада комунистичка тиранија? Да студенти 

нису наивни, да се међу њих нису увукли удбашки провокатори, да 

подмукло изокрену гнев? Знам добро да су студенти незадовољни 

због тешких услова студирања и живота, социјалних неједнакости, 

због УДБЕ и живота у страху, јер су многима родитељи опљачкани 

и покрадени, или агонизирају у комунистичким душегупкама. 

 

Да ли своме одушку дају левичарску конотацију, из страха да кажу 

да су противници поретка и Јосипа Броза Тита?  

 

Тешко ми је да поверујем да међу њима има оних толико храбрих и 

освешћених да отворено оптуже комунизам.  

 

Такве би одмах прогутао мрак, они би  били убијени. Знају они то. 

 

Као у Мађарској 1956. године.  

 

Ипак друго је Мађарска, а друго Југославија, она је била 

херметички затворена комунистичка држава под контролом 

Москве. Југославија је ипак другачија, и много отворенија ка 

Западу.  

 

Чини ми се да је због страха и вишегодишње индоктринације,  

аутентично незадовољство изокренуто у левичарске масовичке 

пароле?  

 

Али аутентични, изворни, дубински, мотиви постоје. Мада су 

потиснути у дубљим сферама личности. А ти дубински мотиви су 

потмуло, тињајуће незадовољство деценијским комунистичким 

поретком. 

 

Питам се да ли је европска „68-ма“ катализатор, који је активирао 

извлачење непријатних потиснућа ( гурнутих у потсвест) младих 

Југословена, на површину свести?  

 

Ипак, не могу да поверујем да је талас спољњог, европског  

студентског незадовољства био толико моћан, да би успео да 

пробије кордоне свеопште контроле УДБЕ?  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
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Треба знати да су мотиви студентске побуне на Западу другачији  од 

ових овде. Живим тамо, то ми је познато. У западним државама је 

другачији друштвени поредак, у поређењу са овим. 

 

О чему се онда овде ради?   

 

Чини ми се да је поредак због нечега кумовао овим необичним 

догађајима? 

 

Рекао бих пратећи шта се догађа, да су они прави анти-

комунистички студенти демонстранти-побуњеници, 

најосвешћенији, најпробуђенији,  ипак били лукаво скрајнути?  

 

Побуна је по мени анемична, млака. 

 

Питам се да ли је левичарска конотација управо подметнута да 

изокрене гнев са главних виновника? Или је на делу страх 

студената, помирљивост:''Ето нисмо против комунизма, него 

против девијација''. 

 

Убеђен сам да је огромна већина студената ужасно преплашена и 

нимало спремна да се иоле енергичније побуни? 

 

Да ли је југословенска „68-ма“ изрежирана од поретка, као вентил 

пражњења гнева младих због социјалних разлика и репресије?   

 

Можда, али пример бунтовних студената може подстаћи управо 

супротно, могао би потпалити фитиљ отпора у земљи?  

 

Или се поредак осећа свемоћним пред таквом могућношћу, коју 

оцењује као слабашан покрет, који је још увек неорганизован и  лак 

да се разбије?  

 

Пре одласка у Белгију сам из разговора са албанским студентима са 

Косова, сазнавао за њихово незадовољство, они су изјављивали да 

желе да  '' се боре против девијација, уз упорну тврдњу да су они 

марксисти'', да не желе да се одвоје од Југославије, него само да 

поправе ово друштво. Нису ни они смели да искажу прави мотив, 

укривали су га. 

 

Видех у Кнез Михајловој док се шетам на згради Универзитета 

најпопуларнију паролу "Доле црвена буржоазија!" Прочитах негде: 
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"Извозимо људе као смрзнуту говедину!“, неко ми тутну у руке 

текст, списак студентских захтева који су се кретали од „пуштања 

на слободу свих ухапшених“ и „смене шефа полиције Београда“ до 

„слободе штампе“ и увођења категорије „минимални лични 

доходак (плата)“. 

 

Чуо сам потом на радном месту у ЕИ од режимских агитатора: ради 

се  о шачици криминалаца, о студентима који неће да уче, шта хоће 

ти студенти, кад имају далеко виши стандард од осталих чланова 

друштва?  

 

Требало је спречити да се студентима не придружи народ. Започела 

су застрашивања, Београдом су колале свакојаке гласине, да се 

полиција спрема на тежак обрачун са студентима, па су чак стизала 

појачања из унутрашњости. Прича се да су у фабрикама око 

Београда радници  такође били припремани да крену у обрачун са 

студентима.  

 

Изгледа да покушавају да завађају студенте и раднике? Овај народ  

још нема храбрости и политичке просвећености, тек деценије које 

наилазе ће довести до буђења отпора, закључујем. 

 

Ипак су студенти колико толико свесни,  док су радници заведени 

паролама о самоуправљању и несврстаној политици. Радници су 

били лукаво придобијани скоро истим платама као и факултетски 

образовани кадрови у фабрикама.  

 

У летњем амбијенту студентске 1968. године, београдска Кнез 

Михајлова, чувена шрафта, изгледа врло необично, нисам ни сањао 

да ћу је  икада у животу видети таквом? Шетам полако, врло сам 

преплашен после свега што доживљавао, погледах око себе 

радознао, са мном су упоредо упорно ишла два мени добро позната 

агента, као да намерно одвајају својим телима од мене зграду 

факултета исписану паролама, загледали су ме све време са таквом 

љубопитљивошћу, као да сам највећи раритет?  Један ми намигну 

обешењачки, али врло подмукло. У трену нестадоше!  

 

Али Рату и његово друштво нигде не видех. 

 

Одлучих да се уклоним и опустим у зеленилу Калемегдана, дођох 

узрујан и скоро одсутан до зграде Ликовне академије баш на крају 
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Кнез Михајлове улице. Стадох да разговарам са познаником који 

баш тада туда наиђе.  

Ја то запажам око себе, требао бих да будем сретан, да их подржим, 

барем у мислима. Али моје мисли  дух су као хибернатизирани. Ту 

радост осећам дубоко у себи потиснуту. Ја сам преплашен, мој отпор 

је сабијен у дубље сфере личности. Тамо трепери, скоро да се угаси. 

Али сам убеђен да ћу се једног дана пробудити. И рећи своју реч. 

 

Потом кретох полако ка зеленим и цветним алејама раскошног 

парка.  

 

Само што уђох опуштен  у миран парк, који је обично у летњим 

месецима препун веселих младих, сада је Калемегдан био скоро 

пуст, пред мене из густог зеленила споредне мирне алеје иступи  

полако корачајући, као да пажљиво броји своје кораке, већ 

постарији врло озбиљан човек.  

 

Чим га спазих, он остави на мене изузетно упечатљив утисак: имао 

је мудро и рафинирано лице какво сам ретко сретао и у Белгији 

међу најпрестижнијим професорима Универзитета. Деловао је не 

само врло мудро, него  и као човек који није спреман да учини 

нешто непотребно лоше. Имао је у себи нешто људско, тако ми се 

учини. Истински интелектуалац? Професор Универзитета? 

Академик? 

 

Убрзо схватих изненађен да је он власт.  

 

Он ми приђе ненаметљиво:'' Како сте, шетате, ако''?.  

 

Учини ми се да је неки докон шетач, писац, сликар, боем, 

интелектуалац? Да није хомосексуалац?  

 

Он ми пружи учтиво руку и представи ми се: Ј  ...Ј ... из савезниог 

СУП-а.''.  

 

Хладан туш, изненадна зебња? Да ме не хапсе? Непријатан догађај, 

навикао сам на најневероватније брзе обрте, брзо се смирих, овај 

полицајац изгледа сасвим коректан, није био нимало претећи. 

Ућутах, чекам даљи развој ситуације, спреман на евентуална 

непријатна изненађења. 
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'' Ви сте сада странац, иако имате пасош СФРЈ,  ви живите већ три 

године у Бриселу'', гледао ме је врло проницљиво, али ипак учтиво.  

 

Значи да СУП све зна о мени?  

 

Никада нисам знао да у СУП-а има тако префињених сарадника. 

Као да није био Југословен?  

 

Показа ми учтиво  руком на бетонску стазу, позивајући ме да 

прошетамо Калемегданом.  

 

Скоро да ме ухвати рођачки под руку:'' Да вам кажем јасно, кажем 

вам искрено и добронамерно, немојте ни по коју цену да се 

приближавате студентима?. Уколико то учините можете имати 

истинских непријатности?''.   

 

Схватих одмах да он има податке о мени, и да ми то ипак говори 

иако зна добро да  сам врло натегнутих нерава, узнемирен и 

преплашен,  да ми у оваквом стању не пада ни на крај памети да се 

придружујем побуњеним студентима:'' То ми не пада ни на крај 

памети'', рекох му кратко.   

 

То рекох, али тек сада постадох свестан када сада чух ове његове 

речи, да ја јарко зажелих да им се придружим. То ми досада није 

падало ни на крај памети, јер је и најмања таква моја помисао била 

језивим страхом дубоко потискивана у моју дубоку подсвест. А 

нисам тога био довољно свестан?  

 

Зар је могуће да сам ја толико преплашен свим оним што сам 

доживљавао ове три године у Белгији? Плашим се и своје сенке. 

 

Овај необични човек као да ме подстакну да покушам да се 

приближим студентима? Али ја то ипак нећу никад учинити! 

 

Изненадио ме је када је рекао необичним меканим помало страним 

нагласком, а није рекао као што кажу код нас'' младићу'', него :'' 

млади човече'', онако како то кажу у Белгији. 

 

Овај човек је врло тајанствен? 
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''Не могу студенти да се тако понашају са нашом државом, није ово 

Алајбегова слама, млади човече. Иако су у понечему у праву, не иде 

то тако''.  

 

Онда ме погледа благо, очигледно је хтео да ублажи своје следеће 

речи, јер ме ухвати скоро пријатељски за надлактицу:'' А ви сте у 

Белгији тражили политички азил, ви сте се лоше изјашњавали о 

својој отаџбини, знајте да то није коректно млади човече? Ништа 

нисте постигли, нити ћете постићи, ми тамо имамо своје људе, само 

себи правите додатне непријатности.''  

 

Ћутао сам збуњен јер ми је било јасно да он све зна. Па очигледно 

да је полицији пао у руке поменути допис Комесаријата за 

избеглице послат на београдску адресу, којим ме обавештавају да је 

мој захтев за политички азил одбијен. Изгледа да они овде знају све 

о моме боравку у Белгији, па он сам каже да тамо имају своје људе?  

 

Да ли је и чудак из Брисела њихов човек? А Албанци? 

 

Он још кратко додаде:''Просвећени српски интелектуалци 

боравком у  Европи, још од почетка 19. века, су се враћали у земљу 

са жарком жељом да је просвете и извуку из заосталости, уместо 

тога су падали под удар жестоких прогона аутократских 

примитивних владара. Ви сада хоћете да просвећујете и 

унапређујуте овај народ. Размислите, хоћете да се борите против 

ветрењача? Уколико кренете том трновитом стазом бићете и ви 

распети на крсту, као толики ваши претходници.'' 

 

Одговорих му смирено, иако сам био узнемирен:'' Хвала на Вашој 

искрености, Нада, Вера, у боље, никако мирење са тегобном 

судбином, су моје идеје водиље. Верујем у Врховну правду, у 

оличење Бога. Победа ће бити моја!'' 

 

Непознати чудни господин ми  се наклони учтиво, пружи ми руку и 

рече кратко:'' Сретно млади човече, довиђења''. 

 

Седмога дана демонстрација Тито је се у касним вечерњим 

часовима обратио студентима преко телевизије. Он је рекао „да је 

било неких неправилности“, и да „нико није незаменљив, па ни 

он!?“  
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Ове речи су дале наду престрашеним студентима, (уствари то је 

била лукава манипулација), који су почели да се окупљају и 

манифестују, сада кличући Титу. 

 

Тито је стари апаратчик са великим искуствома манипулације и 

борбе са онима који га оспоравају, има врло мудре саветнике 

масовике, он је поступио мудро и демагошки: само да  смири 

студенте.  

 

Али то је по мени било ''држи воду док мајстори оду''.  

До када? Требаће још године и године да да се овај народ, наши 

млади, освесте, пробуде и охрабре, па да стварно изађу на улице. 

 

Разговарао сам са сродницима и познаницима, нису рекли изричито 

да је Тито надмудрио студенте, јер су сви ужасно преплашени да о 

томе говоре јавно, али сам назирао и нешто друго, ново 

сазнање:Тито није надчовек, недодирљив, светиња над светињом, 

свемоћан и вечит, као што се до тада мислило?  

 

Не, он је уздрман и оспораван, мора да се брани.  

 

Претпостављао сам да ће све остати само на Титовим лепим 

речима? Тако је и било. Шеф београдске полиције није био смењен, 

коловође побуне су биле избачене са факултета, одузети су им 

пасоши. Ко зна шта се све подешавало са многим незадовољним 

анонимним студентима, обрачуни умеју бити врло подмукли, а да 

јавност никад за њих и не сазна? 

 

И даље сам врло резервисан према претпоставци да се студентска 

побуна  Шездесет осма из Европе спонтано прелила у Београду. 

Поготову јер је дошло до студентских немира и у још неким 

градовима Југославије. 

 

Као да у Европи не постоје границе? А оне постоје, поготову када се 

ради о граници СФРЈ, која је упркос отварања још увек врло 

ригидна. Убеђен сам да је још увек непромичива. 

 

Друго је демократски Запад, а друго је Југославија, мотиви 

незадовољства западоевропских студената су квалитетно сасвим 

другачији од наших. Не могу се мешати „жабе и бабе“, како то каже 

наш мудри народ. 
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Ова власт је свезнајућа и свемоћна, као да УДБА није знала шта ће 

се десити? УДБА све зна. Као да поредак није могао  спречити 

демонстрације, питам се стално? 

 

Шта, ако је све ово изрежирано? Зашто? Чему би то водило?  

 

Познајем расположење и ставове, представе младих и грађана о 

поретку. Тако мислим .Народ је ужасно преплашен, да би му пало 

на памет да изађе масовно и енергично на улице. Поврх свега 

изузетно је индоктриниран, и даље многи дубоко верују у 

исправност званичне идеологије, Тита и Партије, у достигнућа, 

стандард живота је релативно добар, медији стално трубе о угледу 

Југославије и Тита у свету.  Тита поштује цела планета, чак га неки 

спомињу као кандидата за Нобелову награду за мир.  

 

Овај протест је преран, није сазрео, нема шансe да запали народ, 

тако размишљам. 

 

Знам одлично још једну суштинску чињеницу, да је нација 

обезглављена, они који би могли повести народ су подмукло  и 

сурово, невидљиво,  скрајнути. 

 

Нелогично ми је да овакви југословенски грађани који никако нису 

предиспонирани да изађу на улицу против комунистичког режима, 

без правих вођа који ће их повести, могу бити лако запаљени 

студентским демонстрацијама у западној Европи?   

 

Уствари то се није ни десило, бунт је остао запретен само међу 

појединим студентима. Огромна већина преплашених студената 

уопште није била нимало подстакнута да им се придружи. Нити су 

се били иоле ослободили ужасних страхова и конфузија њихових 

младалачких несазрелих подсвести. 

 

Шта је онда посреди, стално размишљам? 

 

Опет ми изгледа сасвим логично да је бунт студената  изрежиран од 

стране још увек свемоћног поретка?  

 

Али зашто?  

 

СФР Југославија се осећа толико самоуверена и моћна, опијена је 

имиџом ''самоуправне и несврстане Југославије, модела 
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демократије у свету, моста између Запада и Истока''. Па жели да тај 

имиџ оправда и докаже, догради и овога пута, да се прикаже као 

врхунски демократска: ето и код нас, као и у демократској Европи, 

студенти јавно и слободно демонстрирају и захтевају своја права. 

 

Поразговарах са оцем и поделих са њима ова моја размишљања. 

Чим спазих израз његовог лица и сјај његових очију разумех одмах 

да мислимо исто.'' Ама ови одавде све што виде ван земље одмах 

имитирају као мајмуни '', каже отац.  

 

Тата је имао обичај да употребљава ову фразу и раније,  он је радио 

у спољној трговини и повремено би путовао по Европи, и био је у 

току трендова у свету, слично је рекао када је уведена телевизија, 

или док је слушао наше џез музичаре по угледу на западне, рок, 

твист, посматрајући западну моду на улицама Београда. 

 

Ако је све изрежирано, да се нису пребацили у прорачунима, да неће 

више изгубити, него ли добити, добиће потврду угледа  свету, али 

могу посејати и клицу револта? 

 

Мама нас слуша забринута:'' Не иди тамо, не приближавај им се, 

јадна ли им мајка, биће заувек забележени у полицији, страдаће и 

њихова деца''. 

 

Мама је у праву, чух неке режимлије како се подмукло  

заверенички дошаптавају, са изразима лица џелата спремних да 

ликвидирају за најмању ситницу:'' Није пао снег да покрије брег, 

него да свака животињица, па и она најмања, покаже свој траг, 

значи да контрареволуција још није до ногу потучена, леле им се 

мајке, сада ћемо их све набити под земљу''. 

 

Када ово чух схватих да још никако није прошло послератно време 

кожних капута, политкомесара, задртих скојеваца, осионих ознаша 

и удбаша, они су још живи.  И још увек су пуни, као и раније, 

нетрпељивости и мржње према свакоме ко мисли другачије од њих, 

спремни су на све да се са њима обрачунавају. 
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1968. година. Југославија на раскрсници.  
 

После три године у Белгији, ја сада видим осетно другачије 

Југославију и овдашње друштво, у поређењу како сам видео ову 

земљу онда када сам отишао одавде, пре скоро три године.  

 

Власт је још увек острашћена, без емотивне и временске, просторне 

дистанце, властодршци су арогантни, осорни, самољубиви, 

фараонских психологија, склони су да се зачас и за најмању 

ситницу обрачунају. Они верују у обланде о имиџу и улози СФРЈ у  

свету, а не схватају о чему се стварно ради? Мисле да су стварно 

свемоћни? А раде против свога народа мислећи :'' да тако треба''.  

 

А у ствари су на делу велике штеточине, незналице. 

 

Пре одласка у Белгију гледајући југословенске руководиоце на 

телевизији, изгледали су ми  мудри и врло образовани политичари. 

Сада ми личе на белгијске пословође, или поједине гастарбајтере.  

 

Размишљам о когнитивној дисонанци ( како се ставови мењају са 

новим сазнањима). Ипак, има раслојавања међу руководиоцима у 

њиховим приступима и представама о појединим концептима 

државне политике. Неки од њих се мењају, сазнајући оно што 

дотада нису знали. 

 

Како је планула студентска побуна? Управо ту видим кључ  

енигме: изрежиран је спор између организатора студентске забаве и 

игара у Студентском граду, убачени режимски провокатори  су 

испровоцирали сукоб, злоупотребили и повели студенте  у уличну 

демонстрацију. Тако ја покушавам да резонујем.  

 

Аргумент за потпору ове моје тезе да је револт студената био 

изрежиран,  је и нагла и дубока промена расположења студената 

настала после Титовог говора. Од узвикивања парола против, 

почели су нагло да му певају и кличу. 

 

Значи да су били ужасно преплашени, залетели се младалачки, сада 

се улизују. Мотив побуне није био снажан и јасан. Наш народ се још 

није ослободио страха и индоктринације, ово није аутентичан 

побуна, него провидна режија. 
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Послератни полет и еуфорија сплашњавају помало, полако, али 

препознатљиво. Југославија се отварала према свету, хтела је да 

извози, али се установило да југословенски производи нису довољно 

конкурентни, да су недовољно квалитетни и скупи, а све због 

неефикасне привреде. Југославија није могла вечито живети у 

стакленом звону, успављивана потемкиновим селима и 

лакировком, она се морала једног дана суочити са суровом 

стварношћу. Енормни кредити не могу цурити вечито. На крају 

крајева, они морају бити једног дана бити враћани.  

 

А дотле, шминкају болесника?  

 

Радничко самоуправљање се показује као замајавање за наивне, 

несврстана политика као још једна непримерена оријентација 

државне политике, у земљи све више узимају маха сумњичења, и 

бирократизација свих сфера, бирократија је нарастала као печурке 

после кише. Грађене су политичке фабрике, јачала су неповерења 

међу републикама, ситуација на Косову је све ровитија и 

затегнутија. Бујају политичке тензије, уз привилеговање чланова 

СКЈ а дискриминацију политички неприпадне већине, све су се 

више показивали негативне последице штетних друштвених 

концепата. 

 

Југославија се налази на раскршћу: демократизација или наставак 

политике чврсте руке?  То постаје  питање БИТИ или НЕ БИТИ.  

 

Брионски пленум 1966.  је на неки начин означавао опцију ка тихој 

либерализацији.  

 

Али сам схватио, осећајући на себи, а препознавајући то и шире у 

друштву, да је таква једна либерализација, коју су поједини 

државници гласно представљали као снажну демократизацију, 

уствари најобичнја шминка. Владајућа бирократија никако није 

хтела да попусти стегу, да смањи дискриминацију већине, да смањи 

привилегије.  

 

Посматрајући острашћене функционере, директоре и повлашћене 

слојеве у Београду, у ЈНА, полицији, државној управи, схватао сам 

тада „да вук длаку мења, а ћуд никако“. Они су били такорећи 

непоправљиво затровани деценијским привилегијама, влашћу, и  

самовлашћем. 
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Они су за мене пре одласка у Белгију били осионе, али срачунате 

бирократе, које се разапињу између умишљене комунистичке 

идеологије и личних интереса.  

 

Сада у њима препознајем ноторне незналице. 

 

Од 1965. са све присутнијим законима тржишта,  многе фирме су се 

успорено развијале, све мање нових је било отварано, успорио се 

привредни раст, порасле су цене, поједине фирме су биле затваране, 

или нису биле у стању да исплаћују плате. Све је више било 

незапослених. Многи су одлазили ван земље „трбухом за крухом“. 

 

Из реакција острашћених режимских душебрижника није ми било 

тешко препознати да ће недорасли масовици, демонстрације 

студената искористити да наводе воду на свој млин: да докажу да 

контрареволуција није потучена до ногу, да је она крива за 

проблеме, и да је треба најенергичније  најбрже сабити под земљу. 

 

Дрхтао сам, и ја могу пасти под још јачи удар? А невин сам. Ко зна 

колико невиних људи је страдало досада? А колико ће тек 

страдати?  

 

 

12. јуни 1968. године. Сусрет са Ратом и његовим друговима у 

Цркви Ружици на Калемегдану-ЈАСТРЕБОВИ. 
 

Читаоци претходног Тома 2 се сећају мојих друговања са 

београдским полицијским агентима Ратимиром и његовим 

колегама. Сада ћу описати како сам их сада срео поново после  

скоро три године. 

 

Дођох у недељу ујутро на божију службу у Цркву Ружицу на 

Калемегдану, обрадовах се када затекох омањи простор црквице 

препун света, а неки су чак стајали напољу. Има још верника, 

одупиру се подмукло свеопштој најезди атеизма?. Прођох између 

посетиоца и  стадох одмах испред врата ка олтару, уживајући у 

дивном и мелодичном поју свештеника, који тако дочарава давне 

дане детињства и сретне и безбрижне дане. 

 

Неко ме муну у слабину, као да се шали? Тргнух се од непријатног 

изненађења, мало ме и заболи,  скоро се охладих, када спазих одмах 
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поред себе Рату и још два његова друга. Рата ми се смеје изазовно 

право у лице. 

 

Један од њих црномањаст, висок и снажан као бик, певуши врло 

тихо, скоро да прати свештеника:'' Аки паки, пољубиш баку где 

каки''. Неки у његовој непосредној близини, када га чуше,  

престрашени се одмакнуше без речи. Тај исти се онда закашља 

гласно, поче да зева полугласно.  

 

Присутни, махом старији свет, понајвише жене, се мало 

ускомешаше и окренуше погледе ка месту одакле је допирао 

изненадни необични звук снажног кашља. Онда опет погледаше ка 

олтару и свештенику.  

 

Вероватно су закључили да је то група разуларених хулигана која је 

залутала у цркву, и да би било опасно да им било шта кажу? А 

свештеник је био подаље, ништа није ни чуо нити запазио необично.  

 

По чудно фиксираном Ратином шкиљавом погледу сам запазио да 

ме нетремице посматра и да ми стално ставља до знања да жели да 

разговара са мном. 

 

Полако се измигољих и дискретно крчећи пролаз кретох полако, 

али одлучно, ка вратима, прекрстих се и изађох. Видех да Рата 

креће енергично и брзо за мном, а за њим као по команди кренуше 

из места његова два друга. 

 

Тако ме потсетише на опаку бриселску дружину младих Албанаца! 

 

Рата ми приђе, гледа ме љубопитљиво, обилази око мене, загледа ме 

као да није сигуран да сам то ја:'' Јес'то ти, или је ово неко ко личи 

необично на тебе, је ли ти ово неки твој двојник, имаш ти двојника 

знам ја добро ?“, цери ми се Рата.  

 

Видећи да не могу избећи сусрет стадох и рекох кратко:'' Ја сам ''.  

 

Он  преда мном прекрстио важно руке на грудима:'' Само тако 

гандијевски, следи Гандија, никакво насиље''. Рата се одмаче од 

мене, као да хоће да ме види боље:'' Знам да си дошао из Брисела, 

знај да си више уфитиљио него што сам мислио, награисао си са 

белгијском Шиптаријом ко жути. Ништа ти не вреди што си тамо 

тражио политички азил, не дају мокра браћа, разумеш се у 
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политику ко дупе у милиброхт ( фино тесто за колаче-објашњење 

Аутора)''.  

 

Исто то ми је рекао пред мој одлазак у Брисел августа 1965. године. 

 

Онда се испречи пред мене победнички:'' Једва чека Шиптарија у 

Бриселу да се поново вратиш, ово што си досада тамо доживљавао 

је кијавица, тек долази запаљење плућа''. 

 

Да ли ово што Рата говори значи да су Албанци и чудак који трза 

раменом удбашки агенти? Ја никако не могу да верујем ни својим 

ушима, ни очима? Као да сањам?  

 

Ратин снажни другар подригну из све снаге дубоко из стомака. Неки 

младићи и девојке који су силазили низ станице само се згранути 

окренуше дискретно ка  нама, али када видеше ко су ти обријани 

млади људи, плашљиво шмугнуше брзо низ степенице ка Доњем 

граду. 

 

Рата опет поче приче које сам слушао пре одласка у Белгију: ''Нама 

је све дозвољено, ми смо недодирљиви''. 

 

Његов снажни другар још једном подригну, заурла као нилски коњ 

у зоолошком врту.  

 

Трећи ћути и премишља се:'' Најслађе ми је да му набијем рогове, 

боље него да га убијем. Ако газда каже убиј, ја убијам. Колико их 

имам на души, много, првих неколико иде теже, после ми постаде 

убити човека лакше него ли заклати кокошку, човек  је живинче, 

ко и јагње или свињче, нема Бога, нема морала, култура је за 

мастиљаре и богомољце, за слабиће и кукавице''. Одахну па 

настави:'' Нису нама толики проблем брадоње ( четници), нити 

неуки тестераши ( Албанци са Косова), него усташе, лукави 

Латини. Обрачунаћемо се ми и са њима, само да добијемо неки 

повод''. 

 

Снажни одвеза кајиш и не стидећи се пролазника звучно испразни 

стомак поред самог зида цркве, скоро на очиглед пролазника. Онда 

подиже панталоне, затегну кајиш, испрси се као паун: ''Када некога 

покрадемо, или му жену пој...., ми смо милосрдни,  јер га можемо 

убити као толике друге, то му дође као добитак на лутрији.'' 
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Сва тројица сложно као један подвикнуше:''' Наш највећи 

непријатељи нису ни брадоње ни тестераши, ни усташе, него 

унутрашња реакција, мастиљари, аналитичари, непослушници, 

сабићемо их под земљу, истребићемо их''. 

 

Сетих се закључака недавног социолошког истраживања у САД о 

расној нетрпељивости и анти-семитизму у САД: што је веће лично 

незадовољство својом професионалном позицијом, што се више 

осећа компетиција на радном месту, и шире у друштву, све је 

израженији осећај антисемитизма.   

 

Тако и Рата и његова дружина. Спремни су да се обрачунавају 

наводно са свеприсутним државним непријатељима, тако они 

свесно то доживљавају, а уствари подсвесно  се осећају угрожени од 

свугде присутних способнијих, и све образованијих и освешћенијих  

појединаца. 

 

Ко стоји иза јастребова?  

 

Идем нерасположен, а Рата иде упоредо самном. Али се из корена 

измени, загрли ме као кад смо давно били ђаци:'' Реко чика Коста 

да је било доста,  јавили су нам из Брисела да си оцењен као чврст, 

шестица. Да хоћеш да радиш за нас тамо, све би ти кренуло набоље, 

потекли би ти мед и млеко? Добро размисли, па ми реци само једну 

реч :ДА!'' 

 

Гледам га ћутке, без речи. Пристигоше она његова два пајташа. 

Рата ме ухвати за руку приказујући ме њима као што лекари 

показују студентима медицине поједине болеснике, да их уче, 

говорећи им:'' Погледајте га, сада је ко мумија, ископнио, занемео, 

нестао.'' Рата поскочи и закикота се:'' А био је момак ко гром. Море 

притајио се тај, знам ја њега добро одавно, он је као змија, када јој 

откину реп, он порасте. Само тај чека својих пет мнута''. 

 

Рата се уозбиљи, разбесни се у секунди:'' Зашто ми да се петљамо са 

мастиљарима, да нас после ти са Запада оптуже да прогонимо 

интелектуалце, видиш какву халабуку направише са Михајловим? 

Ми их гурнемо тамо на запад, где их среде до даске наши 

безбедњаци, имамо их широм света, западне службе су слабе за њих. 

Не могу нас онда оптужити да смо то ми урадили.“  
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Док је ово говорио, попе се изненада на руиниран калемегдански 

зид,  и одозго са висине упре у мене руку, као Месија, бесно сикћући 

као кобра: '' Погледајте га, миран као јагње, мумија, шта је тражио 

то је добио!''.  

 

 

Јуни 1968. године. На Београдском сајму. Рус на совјетском 

штанду.  

 

Навикао сам на невероватне обрте са Ратом. Овакав предлог 

међутим нисам никад очекивао. Можда блефира, или се шегачи?  

 

Али, како они могу одавде да подесе да  у Бриселу мени потеку „мед 

и млеко“? Уколико је тако нешто могуће онда моје тамошње 

описане море праве ови одавде? Било би дивно да мени у Бриселу 

ствари крену на боље. Мислим да ту Рата не може ништа утицати?. 

А и када би он то стварно могао, моја духовна  морална убеђења ми 

никако не дозвољавају да будем доушник оних који чине зло мојим 

сународницима. 

 

Тако замишљен и не осетих када се нађох на совјетском штанду. 

Видех средовечног светлосмеђог Руса, типичног совјетског 

бирократу, помало бахато нешто објашњава на енглеском. Али ми 

сада не изгледа тако самуверен, као што су совјетски кадрови 

изгледали до недавно? Нешто се мења са Совјетским Савезом? 

Клима се?  

 

А са разгласа се зачу у свим халама Београдског сајма заносна 

мелодија коју обожавам, Том Џоунс је у оргастичкој екстази  док 

узвикује име ДИЛАЈЛА- Delilah..  

 

I saw the light on the night that I passed by her window 

I saw the flickering shadow of love on her blind 

She was my woman 

As she deceived me I watched and went out of my mind 

My my my Delilah 

Why why why Delilah 

 

Док сам се упућивао ка излазу није ми се одлазило слушајући ову 

необичну мелодију. Хтео бих да траје што дуже. Али она утихну. 
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Тражећи слободну клупу упутих се ка Сави. Седим и слушам лепе 

мелодије са разгласа. Има тата право, ови овде врло брзо имитирају 

оне са запада, па овде су на радију популарне исте оне песме као и у 

Белгији?  Савом пролази тегљач, свирну гласно као да ме због 

нечега опомиње? 

 

На неколико корака од мене моју пажњу привуче витка црнка, 

загледах се у њу. Је ли могуће да је то Нада Јанков?  

 

Устадох и закорачих ка њој:''Надо, ја сам''. Она застаде, загледа се 

у мене, није узвикнула радосно моје име, нити се претерано 

обрадовала. Само ми је нагло пришла, и поздравила се са мном 

гледајући ме испитивачки: '' Ниси се много променио, мало си 

омршао и убледео, али то си ти''.. 

 

Сели смо на клупу тихо разговарајући док Београдским сајмом опет 

одјекнуше речи Тома Џонса: 

 

My my my Delilah 

Why why why Delilah 

more 

 

Нада је забринута, делује уморно, као да је помало изгубила од оног 

њеног девојачког пламичастог шарма?   

 

Посматрала ме је уморним очима из којих су се могли назрети 

несаница и бриге. Из којих копне сјај и бујност младе жене која је 

доскора била пуна живота? 

 

Шта се то овде дешава са нашим људима? 

 

 

13. јуни 1968. године. Сусрет са Илијом Мољковићем. 

 

Илију Мољковића сусретох испред „Руског цара“ на почетку Кнез 

Михајлове улице. Он је као и увек блед и изнурен, плава коса 

лепрша на летњој кошави као перика.   

 

Увек се негде жури. „Идем на  састанак у Удружењу књжевника 

Србије“, рече ми значајно.  
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''У Белгији сам од 1965., овде сам ово лето, ићи ћу можда касније  на 

Златибор'', рекох му . '' Видећемо се онда тамо'', рече, еегов глас је 

сада био смирен .  

 

Као да хоће да ми каже да одлази јер се жури. Успори и хоће нешто 

да ми покаже, хвата се за торбицу о рамену. Он је флегматичан и  

уморан, забринути млади човек. Таквог га одувек знам.  

 

Он је одувек побуњеник, сада ми саопштава да је постао истински 

дисидент, као они у Источној Европи:'' Јеси ли ти чуо за Јована 

Лукића из Сарајева, његову жену желе на силу да абортирају, да 

њему државном непријатељу не сме да роди дете''.  

 

Пружи ми у руку копију орииналног документа:'' Задржи, проучи, 

не мораш ми враћати, шири даље''. 

- 

И З Ј А В А 

 

Ја, Лукић Зорка из Сарајева са станом у улици Илиџанска 

бр. 26/2, дајем следећу   и з ј а в у:  

 

1. Придружујем се кривичном гоњењу  непознатих и познатих 

лица који су оптужени  у кривичној пријави  мога мужа 

Лукић Јована од 14. 1. 1967. године, 

 

2. Потврђујем са моралном и материјалном одговорношћу да су 

наводи у кривичној пријави од 14. 4. 1967. године тачни и  

дословно описани онако како је заиста било чињено. 

 

Тражим да се кривци  осуде и онемогући даљњи прогон мога 

мужа Лукић Јована, а тиме и осујети незаконито разарање наше 

брачне заједнице и уништења  голог живота: мога мужа, мене и 

нашег ђетета – које је још у 1964. години од стране појединих 

политичких руководиоца било осуђен на смрт, тј. Од мене  се је у 

присуству мога мужа захтевало да га абортирам, ако не добровољно 

да ће они у противном наредити присилан абортус. 

Мој муж  је изложен  дугогодишњем прогону и 

онемогућавању основних права: право на рад, право на миран, 

нормалан грађански живот. Ја, муж и наше дете живимо  од моје 

минималне инвалидске борачке пензије. Учесник сам НОБ-а од 

1942. до 1945. и демобилисани  ст. водник  Н О Б-а. Због  

исцрпљености и слабијих живаца пензионисала сам се се, те умјесто 
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да живим на миру, изложена сам тоталном уништењу. Изјаву дајем 

под моралном и материјалном одговорношћу. 

 

Сарајево, 8. јуна 1967. године                                Лукић Зора 

                                                                       Лич. Карта бр. 7405/67 

Сарајево 

                                                                         (својеручни потпис) 

 

( Напомена: Јован Лукић и ја смо се упознали почетком 1980-и 

година и били саборци у Покрету за заштиту људских права, на 

плану борбе против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе). 

 

 

15. јуни-1. јули 1968. године. Боравак на Златибору. 
 

Планина Златибор је у студентским данима била моје омиљено 

место одмора и забаве, како лети тако и зими. ( Том 2). За време 

мојих неколико боравака у Студентском одмаралишту Београдског 

универзитета „Ратко Митровић“ у Партизанским водама на 

Златибору, добро сам упознао и створио искрене пријатељске 

односе са  симпатичним и увек насмејаним Милосавом Јездовићем 

директором ове студентске установе.  

 

Саопштио сам му телефоном да имам намеру да дођем петнаестак 

дана на Златибор, и он ме је одмах позвао да будем гост у 

Студентском одмаралишту, по ценама за студенте. 

 

Златибор се изграђује, то се одмах запажа. За ових неколико година 

су се изградили нови хотели, ничу викендице, само хује 

аутомобилски мотори.  

 

 
 

Сретох у студентском одмаралишту Илију Мољковића, кога видех 

пре неки дан у Београду, иако има осетно преко тридесет година, не 

може никако да се одвоји од студената. Он је из оближњег села 

Кремне, добро стоји са Милосавом, као и ја. Седи са студентима у 



507 

 

студентској мензи, као и пре више од десетак година, удубио се у 

партију шаха. Питам се зашто не оде у своје родно село? Вроватно 

тамо нема више кућу ни имање? 

 

Мало језеро у ували је погодно за купање и пливање, шетам и 

пливам сваки дан, добро се храним, форма се полако враћа.  

 

Срео сам на плажи Ђолета Прудникова, доброг друга из 

студентских дана, он је талентован сликар. Шетали смо 

Златибором, купали се у језеру, и водили бескрајне дискусије о 

различитим темама. Ђоле је надарен сликар, ја мислим да је он 

свестрано надарен млади човек. Његов отац је Бели Рус који је 

дошао у Југославију после Октобарске револуције, а мајка је 

Ужичанка. 

 

Док се шетам споредним асфалтираним путем испред мене се 

изненадно у месту заустави велики луксузан  нов мерцедес. Врата 

поред шофера се нагло отворише, на моје пријатно изненађење из 

кола излете  сав раздраган и насмејан Мићо Илић, поздрависмо се и 

изгрлисмо. Мића је мој одличан друг из студентских дана, рођак је 

једног од мојих најбољих другова Владе Милићевића, они су од 

“СУБ”јела у оближњој Ужичкој Црној гори, на путу између Ужица 

и Ваљева.  

 

Мића је лекар дентиста, ради у Западној Немачкој, одлично 

зарађује, причају да се већ обогатио, вози се луксузним мерцедесом, 

а ја идем аутобусом, или пешке, и паре имам само за студентско 

одмаралиште, иако већ имам 32 године, а завршио сам факултет и 

провео три године у Белгији.  

 

Мића има разумевања, каже ми:'' Тамо траже оне који имају 

занатске професије, диплома марксистичког, београдског 

Економског факултета тамо не значи скоро ништа''. 

 

Договорили смо се да га из Белгије посетим у Западној Немачкој. 

Он је запослен у Диселдорфу, што није далеко од Белгије. 

 

 

19. јули 1968. године. Борино писмо из Лила, Француска. 

 
Данас је на нашу адресу у Београду стигло Борино писмо из Лила у 

Француској, где је он сада запослен као биохемичар у Лабораторији 
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биохемије Универзитета у Лилу. Наиме, он је спремао докторат и 

одбранио га код професора овога Универзитета, који му је понудио 

радно место у његовој лабораторији у Лилу. 

 

Он, Драга и Марко, долазе колима у Београд око 27. јула, остају 

десетак дана, биће смештени код Драгиних родитеља у њиховом 

пространом стану на Обилићевом венцу ( у вишеспратној 

велелепној згради која им је одузета 1945. године), а онда 

настављају за море, преко Дрине и Сарајева. 

 

  

20. јули 1968. године. Ани дошла у Београд. 

 
Ани је дошла у Београд авионом. Сачекао сам је на аеродрому у 

Сурчину, седосмо у аутобус и право за Београд. За њу сам нашао 

стан недалеко од центра у улици Косанчићев венац. Ту смо били 

заједно, а преко дана сам одлазио на радно место у ЕИ у оближњој 

Палати Албанија.  

 

Следећи дан смо посетили моје родитеље.  Одмах сам препознао да 

им се Ани свиђа, да их плени скромношћу и искреношћу, 

дискретном учтивошћу и лепим домаћим васпитањем. 

 

Док о њој упорно размишљам док се шетамо преко моста на Сави у 

Бранковој улици,  показивао сам јој замишљено плажу на Сави 

између два моста.  

 

Онда смо шетали Теразијама, Кнез Михајловом улицом, и 

Калемегданом, где је она проводила време, очекујући да се ја 

вратим са посла.  

 

Док је била сама на плажи на Сави, неки су јој прилазили, како ми 

она преноси, један од њих је перфектно говорио француски, живео 

је у Бриселу, познаје чак улицу rue de Sans Souci ( улица „Без 

бриге“) у Бриселу, која је у суседству стана њених родитеља. 

 

Ани ми је испричала да је младић, син власника стана позивао да 

изађу у град. Ани је  лојална, и ја у њу имам  поверење. 

 

У слободном времену смо шетали Београдом, купали се на Сави на 

Партизановом купатилу, ишли смо и у Земун на Ратно острво.  
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Рођак Рајо Кљајић, је инжењер. Он је ожењен са шармантном 

Драганом,  студенткињом француског језика. Срели смо се и дуго 

разговарали. Рајо и Драгана имају само речи похвале на рачун Ани. 

 

Моја жеља је била да одем са Ани до родне Азбуковице, Узовнице,  

и Љубовије, да и она види Дрину. 

 

Прво смо допутовали у Ваљево, где смо провели неколико чсова у 

разговору са Драгом Беатовићем, ујаком мајке. ( Томови 1. и 2.) Он 

је сада у пензији. Био је партизан првоборац, а своју каријеру је 

завршио као полицијски иследник у Мачви. Он је политички 

утицајан, добио је од Тита лично ручни сат, у знак признања за 

изузетне заслуге. 

 

Мама ми је казала да је он у браку са женом са којом није имао 

деце, а она је довела у брак два сина из претходне брачне заједнице. 

 

Зазвонисмо на врата стана у Ваљеву, пред нас изађе сав раздраган 

ујко Драго, изљуби се са нама. Посматрао ме је као да сам му син. И 

његова жена, прилично млађа од њега, је била обрадована и врло 

љубазна. Видесмо два насмејана једра момка, који се негде 

изгубише са друштвом.  

 

Замишљао сам ујку Драгу као самоувереног и задовољног, моћног 

човека? Уместо тога, он је због нечега забринут и смркнут. Сада то 

више није онај изразито црномањаст витки повисок човек, он је 

сада сед, смањио се. Видим на његовом лицу мени нејасну муку и 

тужно незадовољство .  

 

Питао ме је о Белгији. Чуо је да сам отишао у Белгију, јер нисам био 

задовољан радним местом у Београду. '' Одоше нам млади  најбољи 

кадрови из земље, да раде за туђине'', уздахну тужно.  

 

Онда ућута обарајући поглед земљи. 

 

(Напомена аутора: касније је мамин ујак Драго Беатовић дубоко 

разочаран стањем у земљи вратио Титу сат који је од њега лично 

добио на поклон.  Драго Беатовић је трагично завршио свој живот, 

док је возио бицикл на периферији града ударио га је аутомобил, и 

убио) 
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Онда смо отишли на неколико дана у Зворник на Дрину, тачније у 

Мали Зворник. Одсели смо у хотелу недалеко од бране на 

Зворничком језеру.  

 
Ани се јако свиђа бистра валовита Дрина. Уживала је у помало  

оријенталној панорами Великог Зворника са витким високим 

минаретима џамија, тамо преко брзе бујне Дрине у Босни. Поред 

Дрине у Босни је рингишпил, до нас допиру тонови прелепе 

оријенталне муслиманске народне песме:  

 

„Шета Фата по Мостару сама,  

она тражи Мују базерџана...  

Мујо за њом замандали врата.  

Јој Фато јадна ли ти мајка''. 

 

Ани рече:''Чујем арапску музику''. Насмеших се:''То су наше 

народне песме, неке су сличне оријенталним, турски утицај. Турци 

су овде владали неколико векова''. 

 

Ани занима типологија људи, видели смо у Великом Зворнику два 

младића муслимана са фесовима, били су плавокоси као да су 

Скандинавци. То је за њу изненађење?  
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''Потурчени Словени'', рекох јој. '' Јањичари'' , она додаде. 

 

'' Одавде до родног места оца је свега око 40 километара, тамо је 

још много лепше него овде, више планине, Дрина је тамо бржа и 

валовитија'', објаснио сам јој да нема асфалтног пута, да је то 

економски заостао крај, да је тамо још увек жив фолклор. 

 

Ипак, помало сам се стидео да је одведем у тако економски 

неразвијен крај. 

  

Дане смо проводили углавном на Дрини, служило нас је лепо време. 

Десетак дана је зачас пролетело.  

 

Повратак моторним возом из Зворника за Београд је био посебно 

забаван, али и напоран. Некако смо се угурали на платформу, 

пренатрпану путницима  чврсто припијеним једни уз друге.  

 

Уз Ани се у гужви прилепи кошчати млади брка, заденуо фес за 

кајиш. Тек када  је видео да је она са мном, он се дискретно нерадо 

одмаче. 

 

Некако се прогурасмо у вагон, тамо је невиђена гужва, изненадно се 

указаше два места на дрвеној клупи, Ани и ја седосмо. 

 

Зачух снажан узвик неке кочоперне снажне плаве жене, као 

мушкарчине, која уђе на стражња врата вагона:'' Помаже Бог 

Срби!''  

 

Окретох се извору звука, јер ми се учини глас познатим. Видех 

плаву постарију жену како кочоперно као мушкарац бану у вагон,  

кошчата је и сва горопадна. Одмах је препознах, то је била 

плавокоса тетка Динда, даља рођака мога оца. Деловала је као неки 

вођа који охрабрује клонуле хјдуке.  

 

Али јој се нисам могао јавити, јер је била удаљена. 

 

Пошто одахнусмо, почех да посматрам око себе као сардине збијене 

и знојаве путнике обучене у отрцану одећу. Сви су ћутали. 

 

Моју пажњу привуче неколико млађих путника, скоро младића, 

али више на прагу средовечног доба, стоје у гужви изнад Ани и 

мене, у непосредној нашој близини, али се међусобно загледају, 
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мењају поруке понекад намрштеним изразима лица, или 

тајанственим миговима очију, али и нејасним реченицама чије сам 

значење покушавао да разјасним? Одударали су од осталих по 

својим  интелигентним и лукавим цртама лица. Препознао сам по 

одећи и начину изговора речи, да су поједини од њих Муслимани, а 

да су они други Православци.  

 

Ту двојицу Муслимана што сада стоје изнад наших глава сам виђао 

у кафани у Великом Зворнику, недалеко од Велике џамије,  био сам 

присутан када су поставили на улазу у кафану макету младе 

Муслиманке са фереџом, стоји стидљиво савијена на оријентални 

начин. Тако ме подсети на Пакизу.  

 

Они су уживали у том призору. Док су се неки други посетиоци 

кафане мрштили дискретно. 

 

Мржња завађене браће посејана пре више векова још тиња, 

повремено запламти као када се зачара ватра у пећи, а било је и 

великих пожара, истинских елементарних непогода.  

 

Како то да се наши људи не тргну и не опамете? 

 

Они су сада били у возу који језди кроз Мачву и Срем , дакле кроз 

Србију, иде ка Београду. Али они би хтели сада међусобно једни 

другима да нешто пренесу? Ослушкујем ненамерно њихове 

разговоре, они се у много чему не слажу, наслућујем, иако су  

формално у истој држави, учини ми се да док покушавам да 

проникнем у њихова немушта комуницирања, да су ове границе 

само формалне, а да постоје неке друге, невидљиве границе?  

 

Запитах се: ко су ови необични људи, о чему се ради?  

 

Ани је опазила моју пажњу и мој поглед фискиран за њих, рече ми 

замишљено гледајући дискретно ка њима:'' Откуд такви 

интелектуалци у овој гужви?'' 
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Зора, Ауторова мајка, Нада Ауторова сестра, 

и Драга, Борина супруга. 

 

1968. година. Шаховска олимпијада у Лугану, Швајцарска. 
 

 СССР је први, овога пута је Југославија друга, а Бугарска трећа. 

  

 

10. август 1968. године. Ани се вратила за Брисел авионом. 
 

Ани се вратила у Брисел  психички освежена и органски одморена. 

Добили смо нови полет и нове мотиве за заједнички живот. Ја се 

ускоро враћам за Брисел.  

 

Јавила ми је писмом да нас је обоје уписала на постдипломске 

студије CIFEM, Centre  interdisciplinaire pour la formation aux etudes 

de marches, ICHEC, Institut catholique pour les hautes etudes 

commerciales (Интердисциплинарни центар за образовање из 

области истраживања тржишта, Католичког института за 

комерцијалне студије). 

 

Рађа се нова нада: када успешно завршим ове постдипломске 

студије, лакше ћу наћи посао у струци који ми се свиђа. 
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13.-14. август 1968. године. Експлозија бомбе у Биоскопу 

„20.Октобар“ у Београду. 

 
Шетао сам се штрафтом ове топле августовске ноћи. Мика Шницла 

пројури као кошава, свугде око себе труби: за време филмске 

представе ’’Рисифи у Панами''  у Биоскопу  „20.Октобар“ у 

Београду, је експлодирала бомба, има мртвих и рањених.  

 

Штампа износи детаље, да је филм почео у 20 часова, а нешто пре 

21 час, из сале је изашао један гледалац из 16 реда, убрзо у 21 час и 5 

минута је у сали одјекнула страховита експлозија.  

 

Како је касније утврђено, испод седишта број  6 у 16 реду је била 

постављена бомба. Убрзо се сазнало да је погинуо Сава Чучуревић, 

а 76 особа је теже и лакше рањено. Девојка Магдалена Новаковић је 

изгубила обе ноге. 

 

Знам да је у Бриселу било сличних диверзија и напада на амбасаде, 

подметања бомби, али никад са овако трагичним исходом? Знајући 

свемоћ белгијске полиције, питао сам се како је тако нешто уопште 

било могуће у једној тако организованој држави као што је Белгија? 

И како је дошло до пожара у робној кући „Иновацион“ у Бриселу?  

 

Признајем себи, да ми то све изгледа необично? 

 

Знам свемоћ УДБЕ и свакојаких безбедносних служби. Како је 

могуће да усташа уђе у земљу на граници, да унесе бомбу, да је 

донесе у Београд, и да је остави у елитни  биоскоп у центру града, 

тачно преко пута Хотела „Москва“?  

 

Ова диверзија у срцу Београда недалеко од Хотела „Москва“ је још 

више збила редове у апарату пред надолазећим непријатељима, чуо 

сам да ће ова диверзија појачати просовјетску струју у полицији и 

апарату, да ће стварати нова антизападна осећања.  

 

А читам у „Политици“ да СФРЈ наставља да добија западну помоћ, 

изгледа да тајне службе воде лукаву игру на два колосека, и са 

Западом, и са Истоком?  

 

По ко зна који пут се питам: ко влада светом? У Београду се нагађа 

да просовјетске снаге јачају антидемократску струју у земљи, да 

снаже кланове неформалних центара моћи, да подстичу 
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привилегисање и нечувену грабеж који све више узима маха? Дају 

привилегије да тако придобију овде своје људе. 

 

Мени није јасно: како то ми са СССР-ом, а овамо Запад и Белгија 

подржавају Тита и СФРЈ? 

 

25. август 1968. године. Бора и Драга дошли у Београд. 

 
Одсели су заједно са бебом Марком у стану Драгиних родитеља у 

улици Облићев венац у строгом центру града,  поред Хотела 

„Мажестик“.  

 

Они остају десетак дана у Београду, потом одлазе на море. 

 

 

18. август 1968. године. Повратак у Брисел. 

 

Сео сам на авион и вратио се у Брисел. Истим авионом су путовали 

наши фудбалери, са њима је био прослављени тренер Миљанић.  

 

Ани ме је сачекала радосна на аеродрому Завентем у Бриселу. Нас 

очекују постдипломске студије, то нам даје нову наду и оптимизам 

за надолазеће године, и јача кохезију наших међусобих односа.  

 

За сада радим у “Марплан-у”, јер има посла, али то je привремено, 

неће дуго трајати, треба да тражим стални посао. Још увек сам 

активан у продаји аутоматских апарата за пиће, понешто продам те 

тако успевамо да имамо каква таква средства за живот. 

 

Колико су Белгијанке штедљиве жене? Оне иду са једног на други 

крај Брисела, где чују да има снижења цена од само два франка.  

 

Мудре нације и мудри људи познају значај штедње . 

 

Анализирајући одговоре анкетираних жена о навикама употребе 

презерватива, ова студија је била наручена од реномираног 

проивођача овог артикла, прочитах да је неколико испитаница 

изјавило, да употребљени презерватив после употребе не бацају, 

него га лепо исперу, да би тако уштедиле.  
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20. август 1968. година. Трупе Варшавског пакта ушле у ЧСР.  
 

Слушамо увече код Аниних родитеља вести, прво се зачуше 

трепераве мелодије Сметане и  Дворжака. Мелодију надјача глас 

спикера, на екрану се појавише слике совјетских тенкова и војника, 

то су Црвеноармејци.  Исти су онакви какви су били у Другом 

светском рату.  

 

Трупе Варшавског пакта предвођене Совјетским Савезом су упале 

у Чехословачку и окончале тзв. Прашко пролеће.  

 

Спикер саопштава да су Совјети устврдили да су они позвани да  

дођу, изјављујући да су лојални чехословачки комунисти 

затражили „братску помоћ против контра-револуције“.  

 

Више од 100 људи изгубило је живот за време овога упада. 

Александар Дубчек је позвао народ да не пружа отпор. Он је 

ухапшен и одведен у Москву, заједно са још неколико сарадника. 

 

Из различитих извора сазнајем  да је улазак трупа Варшавског 

пакта у ЧСР продубио разочарање код многих западних левичара 

са лењинистичким погледима и допринео успону 

еврокомунистичких идеја у западним комунистичким партијама - 

што је довело до разочарања, или распада многих од ових група. 

 

 

24. август 1968. година. Господин Тошић, пријатељ Спире 

Агњева, потпредседника САД. 
 

Господин Давид Тошић и ја смо јели данас куване шкољке у 

ресторану на Grande Place. Том приликом он ми рече да је близак са 

Спиром Агњевом, потпредседником САД. Агњев је иначе Грк, 

Балканац,  вероватно отуда  блискост међу њима? 

 

Знам да господин Тошић није хвалисавац, и да је утицајан у 

Америци.  

 

 

Септембар 1968. године. Први дан у ЦИФЕМ-у. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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ИШЕК је лоциран на другом крају града, у лепој згради на адреси у 

Boluveard Brandt Withlock. На првом часу смо затекли око 25 

полазника. То су углавном млади људи, сви Белгијанци, ја сам 

једини странац. Скоро сви су мушкарци, сем Ани и још једне 

шармантне девојке. 

 

Почео је час, ушао је господин Van Vracem, он је директор 

постдипломских студија, плав повисок човек, рекао бих по имену да 

је он пореклом Фламанац, мада говори савршен француски 

књижевни језик. Он је у исто време руководилац агенције за 

истраживање тржишта ASPEMAR. Да подсетим читаоца, господина 

Ван Врасема познаје господин Дима шеф ““Марплан-а”, преко кога 

смо и успели да се упишемо на ове студије. Ани ми је претходно 

саопштила да је господин Ван Врасем рекао господину Дими да он 

познаје лично Деде-Андре Димонсо, прву Борину супругу. 

 

Сви устадосмо као ђачићи у школи да поздравимо улазак 

директора. Он одржа кратак поздравни говор, и поче 

представљање, ја рекох кратко Тома Крсмановић, нисам рекао 

Томислав да бих био боље прихваћен, јер у Белгији код Валонаца 

постоји  управо име Тома, као  код нас. Запазио сам да су због мога 

имена у Бриселу појединци склони да ме процењују као 

Југословена, али не као Србина, него као припадника неке 

мањинске етничке групе. Томе је доприносило и моје презиме, које 

у себи има реч ''ман ( Крс' ман' овић). 

 

После часа, добисмо комплете уџбеника, списак професора, 

распоред часова.  

 

Када се вратисмо кући, Ани и ја установисмо да су полазници 

наших година, има и пар млађих, неколико њих су старији, или 

осетно старији, они су елитни кадрови у белгијским или 

међународним фирмама и корпорацијама. Овде очекују да добију 

потребна знања из истраживања тржишта, за што успешнији рад на 

своме радном месту. 

 

Ево прилике да се искажем и докажем, уколико успем да остварим 

ваљане резултате, очекује ме радно место о коме одавно сањам. 

 

Предмети су следећи: Истраживање тржишта; Анкетирање путем 

узорка; Сондажа; Комерцијална психологија; Социологија; 
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Статистика; Студије мотивације; Истраживање; Медији; 

Пропагандна истраживања. 

 

Настава траје годину дана, одржава се увече. 

 

Следећи час је било предавање господина Ван Врасема о 

истраживању тржишта. Када је он завршио, била је дискусија.  

 

Ја сам се у потпуности уздржао од учешћа у дискусији, што сам Ани 

образложио тиме да то нећу да чиним због мога страног нагласка. 

 

Као студент сам врло брзо асимиловао знања страних језика, лети 

бих на Јадранском мору после учесталих разговора са Немцима и 

Италијанима, без претходног било каквог познавања ова два језика, 

почео да се са њима споразумевам натуцајући речи, што је 

најважније, споразумевали би се како тако.   

 

Али од како сам у Бриселу као да се мој мозак због нечега из корена 

изменио, постао је непријемчив за брзу асимилацију француског 

језика, одбија да упамти, и да усвоји кодове и звукове, онако, како 

сам ја то очекивао. Очекивао сам да муњевито и снажно зграбим 

команде овога отменог језикиа, да завладам њиме, да га осетим 

дубински и свеукупно, као свој матерњи српски језик.  

 

Увидех до сада да то не иде? Ја нисам као раније у поседу мојих 

можданих потенцијала? Зашто је тако? Нису у питању године? 

Сматрам да је то пролазно и да ће бити боље?  

 

То је имало повремено за последицу, осећај беспомоћености а 

понекад и личног самопоуздања. Питао сам се забринут и у зебњи, 

како ћу изаћи на крај са ИШЕК-ом, постдипломским студијама, и 

младим , образованим и испаваним и орним полазницима?  

 

На следећим часовима сам имао прилике да се упознам са колегама. 

То су били коректни и учтиви људи. Са некима од њих смо 

успоставили пријатељске односе, то је била прилика да упознамо и 

неке необичне људске судбине.  

 

М..  је млад и симпатичан човек, скроман  и учтив, чини ми се по 

презимену да је Фламанац, он је био неколико година представник 

белгијске ваздухопловне компаније САБЕНА у Београду. У 
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Југославији му се десила трагедија: дошао му је у посету отац, 

отишао на море у Истру, и у Пули умро изненада од инфаркта. 

 

Госпођа Ф..је професор мотивације, психолог, шармантна смеђа 

жена већ скоро средњих година. Она се Ани поверила да је била са 

мужом лети у Југославији на Јадранском мору, када је њен муж 

улазио у море, преминуо је на лицу места, дошло је до можданог 

удара који врло ретко настаје  при наглом уласку у морску воду. 

 

Сањао сам о оваквој шанси, о постдипломским студијама из 

истраживања тржишта; сан се остварио, једва чекам да дођу 

часови, да слушам, памтим и учим. 

 

Али то на крају није било онако како сам ја очекивао  и замишљао. 

Чим би почела предавања, који су за мене изузетно занимљива, 

нагло би се због мени необјашњивих разлога појављивала 

поспаност, почињао бих да зевам,  глава ми нагло клоне, обамрем 

од неког неразумљивог умора, скоро да заспим на часовима. Једва 

чекам да се часови заврше.  

 

А предавања су ми јако занимљива и за мене врло значајна. 

 

За то време бих видео друге полазнике како одморни, орни, 

концентрисани,  свом снагом пазе и асимилирају нова сазнања.  

 

Откуд поспаност? Можда нисам спавао прошлу ноћ? Закључио бих 

ипак да то не би могао бити разлог, јер није било дана када моја 

глава не би клонула на клупу за време предавања у ИШЕК-у?  

 

Како ћу се ја изборити за резултате у овако неравноправнм 

условима. Ја сам због свега што сам трпео последњих година 

хронично изморен, неиспаван, мени драстично мањкају 

концентрација и јака ментална енергија неопходни за учење? 

 

Често  ми је на уму злокобна реч  LE QUART. Просто и једноставно 

речено-ја располажем само делићем своје  личности.  

 

А они су своје потенцијале развукли до максимума? Они су врло 

интелигентни и образовани, имају оштру моћ запажања, загледају 

ме радознало и моје зевање на часовима, које ја покушавам да 

укријем.  
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А мене предавања ипак невероватно занимају. 

 

Можда ме сажаљевају? Или потцењују? Можда ме неки од њих и 

разумеју? 

 

Али се ја ипак уздам у своје генетске потенцијале, морам победити 

самог себе, морам научити и положити испите.  

 

Не дам се никако и нипошто. Пошто Ани ради до вечери, а ја у 

АДЕК-у немам одређено радно време, дођем кући раније, и одлучим 

да седнем за сто, ставим све уџбенике испред себе на сто, и сваку 

пређену лекцију читам, проучавам, трудим се да је научим. То је 

све материја са којом сам се већ прилично фамилијаризовао  

радећи у “Марплан-у”, у “Семе-ну'', или читајући годинама књиге 

које сам позајмљивао из Библиотеке СУБ-а. 

 

Поредим себе са другим полазницима и препознајем њихова 

преимућства: они слушају предавања на француском, који је њихов 

матерњи језик, прошли су кроз белгијски образовни систем,  

одморни су и орни , њихови интелектуални потенцијали су у фази 

потпуног процвата. 

 

А мој француски још није довољан, завршио сам марксистички 

Економски факултет, али мене то нимало не брине. Него ме 

истински забрињава недостатак концентрације и неприродно, мени 

необјашњиво гушење мојих мотива за учење? 

 

Али ја имам преимућства у односу на њих, која морам 

искористити: они не раде директно на истраживању тржишта, као 

Ани и ја, не читају као ја бројне америчке књиге из те тематике, 

немају тако јак мотив за доказивање као ја, и неће они тако сваки 

дан по неколико часова као ја учити код куће. 

 

Убеђен сам да ћу овако поступајући доскочити овоме моме опаком 

и подмуклом недостатку. 

 

Дакле, седнем за сто у поподневним часовима када сам сам код 

куће, узмем једну по једну књигу и почињем да учим. Почнем свим 

срцем, али се наједном јави врло  јака поспаност. Као да ми даје 

савете неки мудри немушти суфлер шта треба да учиним: скочим 

енергично, умивам се, отворим широм све прозоре, проветравам 

стан темељито више пута,  и вежбам гимнастику, туширам се 
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хладном водом, да ми се у глави разбистри. Онда опет узимам 

књигу у руке, али увиђам да ствари нису тако једноставне, почнем 

да читам, мисли се прекидају, нестају, као када би неко упалио 

више сијалица, а неко сваки час дуне па их једну по једну узинат 

погаси. Али ја ипак сваку идеју уз напор схватим, и уз интензиван 

труд повежем покидане  нити . И трудим се да запамтим. 

 

Стичем ново самопоуздање јер одлично разумем ову врло сложену 

материју из уџбеника.  

 

Али сада је преда мном нова препрека, то морам да запамтим.  

 

Учим у себи , не иде, читам више пута, опет не иде, као да кашиком 

стављам храну  уста, а промашим, мозак не прихвата информације, 

неће да их асимилује трајно и да их меморише? 

 

До краја одлучан опет понављам отварање прозора, вежбе, пијем 

кока колу јер она стимулише мозак слично кафи, узимам књигу, и 

читам је гласно, понављам у бескрај гласно читање. Осећам да овај 

метод успева боље, него ли немушто читање само у мислима. 

 

Открио сам кључ успешнијег учења: гласно читати. То је боље него 

раније, мада није  право, ипак сам ову препреку колико толико 

пребродио. 

 

 

Септембар 1968. године. Побуна Албанаца на Косову. 

 
Вероватно је до појаве овога бунта дошло под утицајем међународне 

побуне студената.  

 

А у Америци нараста вал феминизма.   

 

Француска каравела се срушила недалеко од Нице, погинуло је 

неколико француских генерала међу њима и Рене Коњи.  

 

Албанија незадовољна уласком снага Варшавског пакта у ЧСР, 

повлачи се из Варшавског пакта.  

 

Референдум у Грчкој даје више овлашћења Војној хунти. 
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1968. година. Деветнаесте Олимпијске игре у Мексику. 

 
Наша земља је по броју медаља заузела одлично 16 место од укупно 

172 државе, са укупно 8 освојених медаља, 3 златне, 3 сребрене, и 

две броназне медаље. 

 

Белгијски Југовићи су поносни на своју земљу. А политички 

емигранти су били незадовољни:'' Титовци праве пропаганду''. 

 

И ове Олимпијске игре су биле исполитизоване. 

 

Изгледа да су мексички студенти видели шансу што се Олимпијске 

игре одржавају у њиховој земљи, можда и под утицајем СВЕТСКЕ 

СТУДЕНТСКЕ  68.,  да то искористе да привуку пажњу светске 

јавности на своје проблеме. Ипак када се сазнало да је војна 

полиција убила пар стотина најмилитантнијих незадовољних 

студената, чуо сам на СУБ-у студентске узвике и протесте. 

 

Још један догађај са ове Олимпијаде, сам запазио, да је имао међу 

студентима одјека. Два америчка црна спринтера на 200 метара 

(Tommie Smith  злато  i John Carlos,  бронза ) током церемоније 

предаја медаља подигли су по једну руку стиснутих шака на којима 

је била црна рукавица, симбол отпора црначке мањине у САД.  

(Обојици атлетичара је брзо био забрањен даљи наступ на ОИ.). 

Овај догађај је имао извесног врло благог одјека на СУБ, само неки 

студенти из Африке су штуро прокоментарисали овај поступак, 

исказујући слагање са црним олимпијцима, све време се осврћући 

око себе да их неко не слуша. 

 

''Самоубице, па они и не сањају шта их чека када се врате у САД , 

ноторне незналице?'', рече  ми увек насмејани студент из Етиопије. 

 

 

Октобар 1968. године. Дипломски радови на ИШЕК. 
 

Предложено је полазницима да сами одлуче тему дипломског рада. 

 

МБ. Бедоре је се одлучио за -Etude de motivation sur les aliments 

dietetique pour bebes menee par la societe Aspemar ( Студија 

мотивације за дијететске препарате зе бебе). M.Ch. de Bray, 

Diagnostique du chiffre d'affaires d'un rayon dans une grande entrepr 

http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tommie_Smith&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Carlos&action=edit&redlink=1
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ise de distribution: premiere pas vers l' etude d' un marche ( Дијагноза 

обима промета једног рејона у великој робној кући). 

J.Wackens: Etude sur les formes des amballages d'un produit de 

consomation de masse.( Студија облика паковања производа широке 

потрошње). 

 

У договору са Ани сам се одлучио за Etude de marche de jeunes.  

( Истраживање тржишта младих). 

 

Имали смо задатак да урадимо семинарски рад, ја сам се одлучио за 

тему: Brand image. Много сам читао о овој теми, правио 

прибелешке, размишљао. Дође изненада инспирација, предложих 

Ани да јој ја диктирам, а она седе, узе оловку и бележи све што јој 

кажем.  Ани је то накнадно проучила, и показала  господину Дими, 

који је то оценио као рад кој заслужује пажњу. 

 

 

4. октобар 1968. године. Стефан Марковић убијен у Паризу. 

 
Измрцварено тело Стефана Марковића је 1. октобра пронашао на 

париском ђубришту Еланкур клошар Жан Аро. Стефаново тело је 

било спаковано у велику најлон кесу. Обдукција је показала да се у 

Марковићевој глави налазио метак малог калибра какав користе 

француски полицајци. 

 

Непосредни осумњичени за убиство је био корзикански мафијаш 

Франсоа Маркантони, тада познат као пријатељ породица Делон и 

Помпиду.  

 

Видим у сећању Стефана Марковића на игранци београдских 

студената у чувеном Индексу у подруму испод биоскопа 

„20.Октобар“.  Био је врло снажан, отресит  и самоуверен. Али 

друго је Београд, а нешто сасвим друго Француска!  

 

Ипак, сумњичав сам о свакојаким сензационалистичким вестима у 

булеварским листовима, не бих никако поверовао да је он толико 

површан, да тако лако прогута мамац? Стевицу познајем  као 

отреситог момка. 

 

Неко овде рече:'' Стевица је био агент УДБ-е''.  

 

Не верујем ни у такве приче.  
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Али знам да је београдска полиција у замену за пасош захтевала 

сарадњу ван земље. То су и од мене тражили када сам први пут  

путовао ван земље у пролеће 1962. године. То од мене упорно тражи 

до недавно Рата. 

 

Једно ми је ипак јасно: тужна је судбина многих Југовића у Белгији 

и свуда ван земље.  

 

Како да се спасем од обележја земље порекла? Ипак, има их који су 

успели, на пример мој брат Бора. 

 

  

5. октобар 1968. године. Северна Ирска, нереди почињу. 

 
Полиција је насрнула пендрецима на демонстранте у Дерију у 

северној Ирској. Да ли је ово верски рат? Просто осећам мирис 

верске мржње, као на Балкану? Зар је могуће да се тако нешто 

дешава у Западној Европи, и то у свемоћној Енглеској? 

 

 

20. октобар 1968. године. Жаклина Кенеди се удаје за Оназиса. 

 
Овим поводом сам  слушао различите коментаре: ''курва'' од стране 

арапских студената,  до ''шта јој то треба'', од  колеге у ИШЕК-у - 

''брука себе и своју државу''. 

 

 

Новембар 1968. Умиру совјетски генерали. 
 

Мало мало па прочитам у листу „Le Soir“ да је преминуо неки 

совјетски генерал. Онда ускоро опет видех велики текст црним 

словима: умро изненада совјетски маршал. 

 

 

15. новембар 1968. године. Сумњиво смиривање рата у 

Вијетнаму. 

 
Линдон Џонсон је изјавио током мировних преговора у Паризу, да 

је задовољан напретком у преговорима и наредио је прекид војних 
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акција и артиљеријских напада против Северног Вијетнама из 

ваздуха и са мора.  

 

САД су ипак наставиле бомбардовања у Вијетнаму. 

 

Поводом честих вести о рату у Вијетнаму, остајао сам истински 

опседнут размишљањима о моћи, моралу, праву на одбрану и 

правичности.  

 

Цицерон је рекао: Покоравамо се законима да би били слободни. 

Постоји закон СИЛЕ.  

 

У праву је. Једна држава може бити толико моћна да постане 

господар људских судбина. Може се некажњено понашати сходно 

својим интересима. И нико јој неће моћи ништа, чак уколико би 

она почела да угрожава нечију личну безбедност, његова лична и 

имовинска права. Уколико би се неко томе супротставио, могао би 

трпети опасне последице.  

 

Значи, постоје неписани закон силе и моћи. Ко поштује овај закон, 

може стећи одговарајући степен слободе. А да би се стекао тај 

степен нужне слободе, потребни су снажни аргументи 

дипломатичности, разума, објективне процене, попуштање и 

спремност на компромисе.  

 

То би била далеко боља алтернатива од гурања прстију у очи и 

конфронтирања са онима који су свемоћни.  

 

Како каже наш народ: КОГА ЈЕ  МИТИТИ, НИЈЕ  ГА ЉУТИТИ. 

 

САД и Северни Вијетнам су у рату. Вијетнамци трпе огромне 

људске и материјалне жртве у поређењу са Американцима.  

 

Ко је у овом рату добитник, а ко губитник?  

 

То ће показати будућност. 
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Децембар 1968. године. Отмица авиона. 
 

Опет отмица авиона. Четири човека су киднаповала Pan Am Flight 

281 на JFK International Airport, у New Yorkу, и окренули га ка 

Хавани на Куби.  

 

 

Децембар 1968. године. Занимљивости. 

 
Елвис Присли се враћа на сцену. 

 

А Мао Це Тунг шаље младе на преваспитавање у селима. 

 

САД шаљу „Apollo 8“ у орбиту Месеца.  

 

Деколонијализација Африке је драматично убрзана у последњој 

декади, 32 земље су добиле независност од 1960. до 1968. године.  

Ипак ја опет слушам од афричких судената у Бриселу, да није све 

тако како изгледа, они кажу да Африка пламти у грађанским 

ратовима и анархији, да тоне у корупцију и трибализму, да владају 

нови диктатори.  

 

 

Децембар 1968. године. Официр у црној униформи у трамвају 

у улици Shaussee de Wavre. 
 

Седим у полупразном трамвају који иде умереном брзином ка 

центру града, ка Porte de Namur. Поред мене седе млађа жена. 

Изгледа забринуто. Изненади ме када ступи у разговор самном, јер 

се овде врло ретко ступа у разговор са  непознатим особама,  сем кад 

је то неопходно потребно. Каже ми снуждено да иде у неку оближњу 

клинику на преглед:'' Треба да ми прегледају дојку''. 

 

Занет разговором са симпатичном госпођом која ми показује своје 

налазе, не запазих да неко седе на празну клупу наспрам нас. 

Подигох дискретно поглед, видех старијег црномањастог човека, 

бледог и помало изнуреног, проћелавог, иако је сувоњав и такорећи 

оронуо, он ипак изгледа отресито и самоуверено. Обучен је у црну 

официрску униформу. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_281
http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_281
http://en.wikipedia.org/wiki/JFK_International_Airport
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_8
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Овај човек ме зачуди када поче да витла рукама у моме правцу. 

Онда устаде и приближи ми се, скоро да ме одгурну. Учтиво се 

одмакох. Он нагло стави његову официрску капу на моја колена.  

 

Помакох се без намере да уклоним капу. Али капа паде на под. 

 

Овај чудни официр, не могу да препознам да ли је Белгијанац, или 

странац, чини ми се да је из неке латнио-америчке државе, се 

наједном разљути, скочи помамно и загалами показујући на мене 

нервозно.  

 

На моје изненађење трамвај се одједном заустави такорећи у месту. 

 

Није прошло ни минут, појави се полиција. Поведоше ме одлучно,  

али учтиво, у полицијска кола и право у полицијску станицу. Тамо 

ме изведоше пред полицијског иследника, црномањастог младог 

човека, строгог али учтивог. Више ми личи на интелектуалца, него  

на полицајца? Чак ме посматра са смесом благонаклоности и 

уважавања, тако ми се чинило? 

 

Ја му смирено све испричах:''Не разумем никако о  чему се ради, 

тога господина не познајем, према њему сам се односио врло учтиво 

и уздржано, иако ме је сво време због мени непознатих разлога 

изазивао, и на крају је ставио своју капу на моја колена. Капа је 

пала на под трамваја без моје грешке ''. 

 

Полицијски иследник ме је сво време посматрао испитивачки, без 

љутине и нетрпељивости, чини ми се да је подсвесно био на мојој 

страни. Није рекао ни реч, поздравио се са мном и рекао ми 

кратко:'' Можете ићи''. 

 

 

Децембар 1968. године. Ухапшен Миљенко Хркач. 
 

Ухапшени Хркач (1947.), тесар из Мокрог у Херцеговини, је 

окривљен да је као члан ХОП (Хрватског ослободилачког покрета), 

поставио експлозиве у биоскопу  ''20.Октобар'' у  Београду, и у 

гардероби Београдске железничке станице. 

 

Овај догађај је изазвао узнемирење међу Југословенима у Белгији, 

али и у амбасади СФРЈ у Бриселу.  
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''Није он то урадио, то је учинила УДБА да подстакне обрачуне са 

опозицијом, тешко ли се нама, скидаће нас овде у Белгији ко 

глинене голубове'' рече наочити Крагујевчанин. 

 

Док је Јован Мирковић из амбасаде Југославије у Бриселу имао 

сасвим другачије виђење. Када смо се срели на улици, рече ми: 

''Југославија је многима трн у оку, потајно је саботирају са свих 

страна, неке велике силе су донеле тајну одлуку да Југославију 

демонтирају, већ се припремају отмице и убиства наших дипломата, 

нове диверзије у земљи, подршка појединцима и групицама у 

земљи, и ван ње,  који роваре''. 

 

 

4. јануар 1969. године. Јован Мирковић ме видео на пријему у 

Амбасади Пољске. 
 

Јова долази повремено на “СУБ”, тамо се видимо и попричамо. Ја 

њему никада нисам ни споменуо моје неприлике у земљи.  Од како  

сам тражио политички азил, ја не идем у Амбасаду СФРЈ у Бриселу. 

Али се са њим и даље срећем и дружим. 

 

Он ме виде данас увече на СУБ, смејао се враголански из даљине:'' 

Ала си се уобразио, видех те синоћ са плавушом за којом се сви 

окрећу, откуд ти у Амбасади Пољске ''? Јова цмокну гласно 

зубима:''Ама, бомба! Где је нађе бога ти? А мене не видиш, диго си 

нос, нема шта, а?'' 

 

Нисам никада био у амбасади Пољске, па помислих да је видео мог 

двојника? Приђох му и почех да му објашњавам да у Бриселу 

постоји човек са којим сам невероватно сличан:'' Ако то заисте 

ниси био ти, видео сам га и ја, заиста  фрапантна сличност , чак и 

израз лица.''  

 

'' Свега има, дешавају се и такве случајности'', кажем му збуњен и 

забринут. 

 

'' Немогуће, сигуран сам да си то био ти'', упоран је Јован.  

''Никако , тада сам био у стану'', убеђујем га. Он не може да дође 

себи:'' Црна магија, свашта, свега има на овоме чудном свету? ''  

 

Онда одахну па се насмеја гласно:'' Ако ме не лажеш, онда ти у 

Бриселу сигурно имаш двојника''.  
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''Чуо сам да је дипломата неке источно европске државе'' , рекох му 

смешкајући се.  

 

Он се нагло уозбиљи, хоће  да каже нешто занимљиво:''Да ниси 

згазио на жуљ НКВД-у?'' 

 

 

Јануар 1969. године.  Протести у Северној Ирској. 

 
Народна демократија је кренула у марш из Белфаста у Дери у 

Северној Ирској, у знак подршке грађанским правима. Долази до 

сукоба у Дерију између супротстављених група.  

 

 

16. јануар 1969. године. Самоспаљивање Јана Палаша у 

Прагу. 
 

Студент Јан Палаш је извршио самоспаљивање на Тргу Венцеслава 

у Прагу, у знак протеста против совјетске инвазије Чехословачке. 

Три дана касније је преминуо.  

 

У СУБ-у сам чуо, да иза овог самоспаљивања стоје чехословачки 

дисиденти . 

 

Али сам чуо и речи једног старог и врло мудрог човека:'' Велике 

државе се међусобно такмиче, цела планета је претворена у њихове 

сукобе и натицања,  где год једна страна види слабу тачку друге, то 

користи да тамо ровари и подстиче побуне, то има и своју добру 

страну, да се свет усаврши''. 

  

 

Фебруар 1969. године. Стан изнад гробља Cimettier d’ Ixelle. 

 
Станујемо у улици на другом спрату, са прозора нашег стана пуца 

поглед на гробље Cimettier d' Ixelle. Свакодневно посматрамо  

сахране као на филму. Повремено одјекну тужни и енергични 

тонови посмртног марша.  

 

''Ово је врло тужно место за становање'', рекох Ани. Тако смо 

почели да размишљамо о промени стана. 
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1. март 1969. године. Чувена борбена песма црвеноармејаца 

ВИХОДИЛА НА БЕРЕГ КАЋУША, постала хит на 

медијима и у бриселским дансинзима. 

 

На радију, на ТВ, мало, мало, па забруји оптимистички јуришна 

мелодија црвеноармејаца ВИХОДИЛА НА БЕРЕГ КАЋУША. Само 

сада прекомпонована као музика за игру.  

 

Не разумем откуд то, о чему се ради? 

 

Данас чух на радију ову полетну мелодију која ме врати у 

детињство, када је Југославија била такорећи република 

Совјетског Савеза.  

 

Због нечега се приближих прозору, бацих поглед на улицу, док 

слушам ов мелодију и враћам се у прохујале деценије у детињство, 

видех како нашу улицу у којој је наш стан, брзо прелази господин 

црне локнасте косе, знам га са СУБ, он је професор, носи џемпер 

ролку са уздигнутом крагном. Колико се помало зачудих што  је 

постала популарна ова борбена мелодија црвеноармејаца, исто тако 

се запитах: откуд сада та необична мода, тај џемпер ролка је био 

популаран у Београду у време мојих студентских дана?  

 

Сада ево опет? O tempora, o mores!  

 

 

 

 

2. март 1969. Сукоб совјетских и кинеских војника на реци 

Усури. 
 

Није ми јасно о чему се ради? Има много нејасног у односима 

СССР-а и Кине? Били су заједно у Вијетнамском ( и Корејском) 

рату, али су се последњих година понекад разилазили у концепцији 

у вези са ратом у Вијетнаму.  

 

 

28. април 1969. године. Шарл де Гол поднео оставку на место 

председника Француске.  
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Ова оставка ме није изненадила, њу сам по неким дискретним 

предзнацима, почео од пре извесног времена да предосећам. Запазио 

сам, као што сам претходно изнео, да његови поједини изражени 

националистички иступи, поготову узвик: ЖИВЕО СЛОБОДНИ 

КВИБЕК !,  за време његове посете Канади, нису били лепо 

примљени од неких кругова у Белгији и Француској? Док је било и 

оних других који су то одобравали, неки од њих и са одушевљењем.  

 

Слушајући радио извештај белгијског новинара из Париза, скоро да 

ме растужише речи непоштовања које великом Де Голу исказа 

новинар који га је интервјуисао. 

  

 

30. април 1969. године. Посета Мићи Илићу у Немачкој. 

 

Мића и ја повремено измењамо писмо, он ради као зубар у Келну и 

Кобленцу, то није далеко од белгијске границе, позвао ме је да га 

посетим. 

 

Отпутовао сам по топлом дану возом, данас је + 25 степени 

целзијуса. Ани је отишла за Трењ. 

 

Мића ме је сачекао у Келну. Сa њим је на железничкој станици био 

и мој нераздвојни друг из Београда, Влада Милићевић, који је баш 

тада стицајем околности био код њега у посети. Зато смо и 

утаначили ову посету да се нађемо заједно сви тројица. 

 

Мића је зубни лекар, запослен као дентиста у Келну. Мићин стан је 

скроман, али простран,  у њему има све што треба.  

 

Мића прича Влади и мени како је успешно завршио студије 

стоматологије, и зарекао се да ради ван земље, јер се тамо много 

више зарађује. Наиђе у Београду на оглас: Немац зубни лекар из 

Келна тражи у Југославији младог зубара за рад у његовој зубарској 

ординацији. Одговори на оглас, измењаше  неколико писама, и 

Немац дође у Београд да га види, вратили су се заједно у Немачку. 

 

Мића одлично зарађује, има нов скуп мерцедес, скупоцен златан 

сат, одећу и обућу по најновијој моди.  

 

Одвео нас је ујутру на радно место. Отвори сав насмејан уза зид 

притворена велика врата на уласку у ординацију:'' То је слика мога 
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шефа'', скоро да се закикота. Пред нама је стајала фотографија 

немачког официра у зеленој, мени добро познатој униформи, у 

природној величини. '' Он је био официр'', додаде Мића, 

заклопивши закикотан вратима преко слике. 

 

Сав засмејан Влада хоће да ме разоноди: Миша ( Поповски), муж 

Марице, сестре Владине супруге ( Том 2.), дошао у Немачку са 

колима са Владом да посете Мићу Илића. Кад на аутопуту судар, 

сва возила стала, само између заустављених колона јуре полицијска 

возила, и Миша се са својим колима укључи у колону полицијских 

возила, и јури са њима заједно. 

 

Док смо седели у ресторану уживајући у врло обилатим порцијама 

немачких јела, са једног удаљеног стола се право ка нама упути 

висока плавуша, стаде пред мене, наклонивши се дискретно: ''Јесте 

ли ви...'' и изговори моје име. 

 

Одмах сам је препознао. Шарматну студенткињу Немицу коју сам 

пре више година срео у Дубровнику у Међународном студентском 

кампу у вили „Рашица“. У исто време сам био врло изненађен овим 

чудним,  изненадним и неочекиваним сусретом. Чак смо се  

дискретно загрлили. Али нисмо спојили столове. Све је остало на 

размени адреса. 

 

Увече смо отишли сва тројица у дискотеку. Груну борбена мелодија 

ВИХОДИЛА НА БЕРЕГ КАЋУША, Немице заиграше страсно, 

дижу руке изнад рамена са обе стране лица као што сам видео као 

дете у совјетским филмовима, како су то тада чинили 

црвеноармејци и црвеноармејке? 

 

Мене је Немачка дубоко импресионирала. Сва одише енергијом. 

Белгија ми у поређењу са Немачком делује анемично. Можда ми се 

тако само учинило? 

 

Када сам се вратио, Ани и ја смо се договорили да Мићу позовемо у 

посету. 

 

 

Мај 1969. године. Рад у Адеку. 

 
Бора и Драга се спремају за одлазак у САД. Тата је званично у 

пензији, али се још осећа чио и полетан да ради хонорарно послове 
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које пронађе. Повезао сам га са власником АДЕК-а ради увоза 

апарата у Југославију, али се то показало као тешко остварљиво. 

 

 

26. мај-2. јуни 1969. године. Џон Ленон и Јоко Оно. 
 

Одседају у хотелу  Queen Elizabeth Hotel у Montrealу. Зашто су се 

Ленон и Оно заљубили једно у друго? Зашто Енглез и Јапанка? 

 

 

20. јуни 1969. године. Жорж Помпиду изабран за председника 

Француске. Де Гол одлази.  
 

Чини ми се да се отвара нова страница француске историје? 

 

 

18. јули 1969. године. Утопио се Едвард Кенеди.  
 

Црна серија Кенедијевих се судбоносно наставља. 

 

 

20. јул 1969. године. У стану Аниних родитеља на ТВ. Прво 

спуштање на месец са људском посадом („Аполо 11“).  
 

Данас је мој рођендан. Али Ани и ја немамо обичај да пратимо 

наше рођендане и да их обележавамо на било који начин. '' Данас је 

твој рођендан'', рече ми Ани шапатом јутрос. 

 

Сви смо седели за столом у великој кухињи у приземљу, 

нестрпљиви да почне пренос  првих корака Нила Армстронга на 

Месецу  после  изласка из свемирског брода „Аполо 11“.  

 

Призор је невероватан. Не сумњам у аутентичност, али сам чуо неке 

коментаре на СУБ-у од азијских студената да је то намештено, да је 

представа искрцавања на Месец  била изрежирана у пустињи у 

америчкој држави Невади.   

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Elizabeth_Hotel
http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal,_Quebec
http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/Apolo_11
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
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1. август 1969. године. Поновни одлазак за Београд. 
 

Хоћу да искористим да се одморим и да на миру у Београду и на 

Златибору припремам испите за септембарски рок. 

 

Пре поласка на аеродром где ме је Ани одвезла колима, док се 

возимо ка аеродрому у колима  слушамо песму препуну згуснутих 

емоција и набијену енергијом јужних мора : 

 

Guantanamera, guajira Guantanamera – 

Cultivo una rosa blanca 

En julio como en enero 

Para el amigo sincero 

Que me da su mano franca. 

 

У бази Гвантамо се налазе амерички војници.  А ова база се налази 

на Куби? 

 

Чуо сам раније да ова песма има своју скривену политичку 

позадину. Ко је Фидел Кастро? Како он сме, како се усуђује, како 

успева да на неколико десетина  километара од обала САД, тако 

дрско и отворено дражи најмоћнију државу на свету? Које су то 

моћне непознате планетарне снаге које стоје иза њега?  

 

Па он је језуитски ђак, сазнао сам. Да ли ова чињеница игра неку 

улогу у опстајању пркосне Кубе под носом свемоћне Америке?  Да 

ли се ту налази кључ енигме коју често покушавам да разрешим 

још од ђачких дана такорећи. 

 

 

Ево ме опет у стану родитеља у Карађорђевој улици у згради 

Хотела „Бристол“.  

 

Ја сам моје посете Београду замишљао сасвим другачије, да ћу 

сијати од радости, бити пун самопоуздања и среће што видим 

родитеље, брата и сестру, што сам успео у сваком погледу, јер су то 

сви од мене не само очекивали, него су били потпуно убеђени да ће 

тако и бити. 

 

Родитељи, брат и сестра ме опет посматрају испитивачки, 

покушавајући да докуче у чему је ствар?  
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А раније сам увек био пун виталности и био стожер око кога су 

окупљали другови и сви који ме знају, привучени оптимизмом и 

радошћу дружења самном.   

 

Отац ћути оборио замишљен главу грудима. Мама је 

најпроницљивија, њен поглед ми каже да она назире нешто?  

 

Она је одувек имала пуно поверење у мене у време највећих криза 

од Ниша 1950. године (Том 1.), када сам нагло посрнуо са учењем. 

Знала је да је томе допринео нетактичан и непедагошки поступак 

разредног старешине, који ми је рекао да више не могу бити 

најбољи ђак због оца четника, он је тада казао пред свима:''''Што 

спомиње некаквије совјетски филмови''.   

 

Ја никако не могу да заборавим мамину мудрост и њено поверење у 

мене у време моје дубоке и сложене кризе у Земунској гимназији 

1951. године, којом приликом је са мојом разредном старешином 

разговарала о мојим све лошијем резултатима учења. Разредна је 

тада учинила нешто што није на своме месту и што не доликује 

истинском педагогу, поготову не професору престижне гимназије, 

рекла је мами због нечега напућивши пркосно усне:'' Па шта ви 

хоћете  госпођо, није ово забита србијанска паланка, овде су много 

строжији критеријум и већа конкуренција.'' ( Том 1.)  

 

Мама је одмах схватила сву нетактичност ове професорке и њен  

непримерен исказ. Мама није показала љутњу и нервозу, само је 

саслушала. А мама је тада добро знала да је нешто друго посреди? 

Колико је мама имала поверења у моју духовну чврстину, иако сам 

тада има само 15 година, и био у пубертету, изложен неразумевању, 

или ароганцији средине, или чак и злој намери, види се по томе, 

што ми је она све то испричала.  

 

Овакав гест маме ме је јако охрабрио, је сам схватао да ме она 

разуме, а да ме никако не разуме охола професорка разредни 

старешина. Мама врло мудро одреаговала, што се никако не би 

могло рећи за разредну старешину. 

 

Предосетих сада да мама жели да више сазна шта се са мном 

дешавало у Бриселу, о узроцима моје апатије и бледила, духовне 

утучености, и  како су се према мени тамо односили? Она је почела 

дискретно да ми поставља питања, да би некако разјаснила ову 

енигму? 
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Када сам поче да јој причам неке детаље, а већ је била сазнала 

подоста и од оца који је био прошле године у посети, она се 

замислила, црте лица су се скупиле у забринут али мудар  израз. 

Она ми рече смирено:'' Можеш се увек вратити у Београд''.  

 

И сада се сетих као толико пута раније, њених речи које сам слушао 

у послератнм годинама:''Наши људи су се вратили из немачког 

заробљеништва измењени''. Такође је имала обичај да понекад 

изговори врло забринуто:'' Људи су највеће звери''. 

 

Док ме је сада посматрала забринуто, непрестано  сам се сећао ових 

њених речи. 

 

Отац је ћутао, чини ми се да је он другачије размишљао и 

закључивао од маме? Жене су лукавије од мушкараца, размишљао 

сам тада. 

 

 

2. август 1969. године. Сусрет са друговима на штрафти. 
 

Срео сам се прво са рођаком Бобаном на штрафти, он је увек исти, 

висок, крупан и насмејан. Широко и оптимистички се смеје 

зеленим очима. Каже ми:'' Нешто си убледео и изгледаш 

забринуто?''  

 

 

4. август 1969. године. Сусрет са Пакизом у Кнез Михајловој 

улици. 
 

Данас је ведар и сунчан летњи дан, али није врућ како је то обично 

у августу.  На улазу у Кнез Михајлову улицу загледах се у  излог, 

поред мене стаде пред млада расна жена, држи за ручицу дражесно 

детенце од око 3-4 године, са плавим локницама, загледају излоге, 

зове га љупко:'' Саша''.  

 

Наши погледи се сусретоше у исто време. Био сам толико 

изненађен, да нисам стигао ни да се обрадујем. Чини ми се да се 

исто то десило и са њом. Изменили смо смушени кратких неколико 

баналних фраза.  Растали смо се збуњени, такорећи без речи. 
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А знао сам да је и она, као и ја сањала да се сретнемо, да је тај 

сусрет замишљала сасвим другачијим, необичним, пуним узбуђења 

и радости.  

 

А све је било тако прозаично, и без жара. Учини ми се да сам се 

понашао неуобичајено, сам себи сам био туђ, као да ме је негде 

дубоко  у мени нешто притегло, пригушило, изменило ме, као да је 

уместо мене пред њом био неки уморан и испијен, неки други човек.  

 

Осећао сам се због тога обезвређен у њеним очима? 

 

Кренем нерасположен због оваквог неочекиваног исхода нашег 

сањаног сусрета ка Калемегдану. Баш тамо иза посластичарнице 

''Меџед'', ка ресторану „Снежана“, видех је са друге стране улице, 

иде насмејана и радосна  водећи за ручицу немирног малог Сашу. 

Обожава га, то се тако види из сваког њеног погледа у њега. Не 

види ме. Тек тада, добро је загледавши са растојања препознах да се 

заокружила, да је добила мало израженије облине на куковима. А 

раније је била витка? 

 

Уђох у парк Калемегдан и упутим се ка кафани „Калемегданска 

тераса“, седнем у хладовину и наручим сок. 

 

Са кафанског разгласа се зачу моја омиљена мелодија „Натали“ 

коју пева чувени француски певач Жилбер Беко. Знам да је његова 

мајка Рускиња, чији су блиски избегли у Француску после 

Октобарске револуције. 

 

Жилбер Беко је поносно опевао Москву, Русију,  домовину његове 

мајке. Отац  му је био Француз. Мелодија је бескрајно лепа и 

осећајна, као руска народна песма, али на француском и са 

модерним ингредијентима: 

 

La place Rouge etait vide (Црвени трг је био празан) 

Devant moi marchait Nathalie (Испред мене је корачала Натали)  

Il avait un joli nom, mon guide ( Имала је она лепо име, мој водич) 

Nathalie. (Натали.) 

 

Певач је очигледно поносан домовином своје мајке, то се осећа у 

дрхтавом гласу препуном осећања која дочаравају бескрајне 

равнице Русије и познавање широке душе Руса: 

La place Rouge etait blanche (Црвени трг је био бео) 
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La neige faisait un tapis (Снег је направио истински ћилим) 

Et je suivais par ce froid dimanche ( И ја сам пратио ове хладне 

недеље) 

Nathalie ( Натали). 

 

Промених сто, желим да зурим у сиву равницу која се губи у 

бескрају у боји просуте бронзе залазећег врућег балканског сунца. 

Сунце тоне у пожару сумрака баш тамо где се завршава Балкан и 

где почиње средња Европа.  

 

А тамо даље ка западу је она права, Западна Европа.  

 

Тамо је и Белгија, земља дискретног, али врло необичног шарма.  

О којој стално размишљам. Ја сам овде у Београду телом, али мој 

дух лута улицама Брисела. Признајем себи да ја, упркос неприлика 

које сам имао у Бриселу, више не желим да живим у Београду. 

Београд за мене није више оно што је био раније, гурнут је негде у 

страну, на неки споредни тужни колосек, као нешто што се суморно 

заборавља, као нешто што је некад било грандиозно, а сада постаје 

нешто сиво и безбојно, што нема перспективе,  скоро нешто 

безначајно. 

 

Жилбер Беко ме враћа у Москву, али преко Брисела. 

Калемегданском терасом се разлива мужевни глас певача који у 

Француској и у Европи изазива чежњиве уздахе жена. Како он 

познаје руски мелос,  како га зналачаки прилагођава француској 

шансони и помодном укусу и уобичајеним шаблонима о Русима, 

козацима на дивљим коњима који као стреле парају бескрајном 

степом. А све то зачини масовичким паролама о Октобарској 

револуцији, не заборављајући да овлаш спомене Пушкина кога је у 

двобоју убио француски  авантуриста :  

 

Elle parlait en phrases sobres ( Она је говорила једноставним 

реченицама) 

De la rеvolution d'octobre ( О Октобарској револуцији) 

Je pensais dеја (Ја сам већ помишљао) 

Qu'aprе¨s le tombeau de Lеnine ( Да ћемо после маузолеја Лењина) 

On irait au cafе Pouchkine (Ићи у кафе Пушкин) 

Boire un chocolat. ( Да пијемо топло чоколаду). 

 

Како он познаје дух и душу руских девојака. Он зна добро да у 

Русију није још крочио феминизам као у Француској, зато он 
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патерналистички и победнички узима свог водича Натали за руку, 

знајући да ће се она субмисивно осмехивати: 

 

La place Rouge а етait vide ( Црвени трг је био празан) 

J'ai pris son bras, elle a souri ( Узех је за руку, она се смешкала) 

Il avait des cheveux blonds, mon guide ( Имала је плаву косу, мој 

водич). 

Nathalie, Nathalie... 

 

Опет се сетих Пакизе. Она је сада бледа сенка, давно заборављена 

прошлост? Али се још ипак није све слегло са њом?   

 

А Ани је дивна особа, оличење разума и пријатељства.   

 

Његов водич Натали је преводилац московским студентима у 

студентском граду, као да из његове песме о њој звучи њен опори 

руски акценат, али за њега на врло драг начин: 

 

Dans sa chambre а  l'universitе (У њеној соби на Универзитету) 

Une bande d'еtudiants (Гомила студената) 

L'attendait impatiemment ( Је очекивала нестрпљиво). 

On a ri, on a beaucoup parlе ( Смејали смо се, тако много причали) 

Ils voulaient tout savoir (Они жељаху да сазнају све) 

Nathalie traduisait. ( Натали је преводила). 

 

Певао је носталгично Жилбер Беко. Да ли он више воли Русе или 

Французе, питам се? Када пева као да крије неку велику политичку 

тајну коју не зна већина Руса?  

 

Moscou, les plaines d'Ukraine ( Москва, равнице Украјине) 

Et les Champs-d’ Elyse ( И Шан д'Елизе) 

On a tout melange (Све се помешало) 

Et l'on a chante (  И певали смо ) 

Et puis ils ont  ...(Затим су отворили) 

En riant a l'avance ( Смејући се унапред) 

Du champagne de France ( Боце француског шампањца) 

Et l'on a danse. ( И играли смо). 

 

Французи,  Руси, Наполеон и Кутузов, Пушкин кога уби у двобоју 

француски авантуриста.  
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Када се Напалеон враћао поражен до ногу из Русије, стао је и рекао 

скрушено и покуњено:'' Моја највећа грешка је била што сам 

уопште напао Русију.'' 

 

Et quand la chambre fut vide (И када се соба испразнила) 

Tous les amis еtaient partis (Сви пријатељи су отишли) 

Je suis restе seul avec mon guide ( Ја сам остао сам са мојим водичем) 

Nathalie. 

 

Сам са својим водичем Натали у соби. Нема више масовичких 

фраза совјетског водича страним туристима у Москви, образине су 

пале:  

 

Plus question de phrases sobres 

Ni de rеvolution d'octobre 

On n'en еtait plus lа 

Fini le tombeau de Lеnine 

Le chocolat de chez Pouchkine 

C'est, c'еtait loin dеја. 

 

И на крају финале приче, тако другачији од уобичајених трагичних 

у руским скаскама  и романима, он је победнички доводи на 

Јелисејска поља у Париз:  

 

Que ma vie me semble vide ( Како ми живот изгледа празан) 

Mais je sais qu'un jour Ã  Paris ( Али ја знам да ћу једнога дана у 

Паризу) 

C'est moi qui lui servirai de guide ( Бити ја тај који ћу бити њен 

водич). 

Nathalie, Nathalie. 

 

Одлазећи лаганим кораком са Калемегдана ка Кнез Михајловој 

улици у ушима ми је одзвањао рефрен : Nathalie, Nathalie... 

 

Шта хоће да каже овај француски певач чија је мајка Рускиња? Да 

ли се он диви Рускињи Натали, или не? Шта хоће да каже овом 

песмом? Он, или неко други преко њега? Да ли су му ближи мајка, 

или отац?  

 

Све је данас исполитизирано, закључујем. 
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4. август 1969. године. Хенри Кисинџер и представник 

Северног Вијетнама Хуан Тхуј се срели у Паризу. 
 

Али није дошло до било каквог договора. 

 

6. август 1969. године. Опет у Партизанским водама на 

Златибору. 
 

Милосав Јездовић, директор Студентског одмаралишта ''Ратко 

Митровић'' сав радостан ми је опет понудио боравак у студентском 

одмаралишту. Тамо опет сретох вечитог студента Илију 

Мољковића, седи погнуте главе ка шаховској табли, удубљен у 

партију шаха са студентом. 

 

Овде могу на миру да учим за испите на ИШЕК-у. 

 

 

Август 1969. године. Догађања. 
 

Вишеструки убица Чарл Мансон је убио Шерон Тејт и још 

неколико особа у кући њеног мужа чувеног филмског редитеља 

Романа Поланског у Лос Анђелесу. Затим је злогласна скупина The 

Manson Family убила  Leno и Rosemary LaBianca, богаташе из Лос 

Анђелеса.  

 

А у Северно Ирској настају нови нереди. Чак је интервенисала 

енглеска армија.  

 

Као да је тамо узаврели Балкан? 

 

 

Октобар 1969. године. Centre interdisciplinaire pour la 

formation aux etudes de marches. Еnseignement post-

universitaire de l' ICHEC, Bruxelles. Диплома“Grande 

distinction”, оцена: 82, 2….2, 2 %.? 
 

Испите смо полагали током неколико дана октобра. Испаде баш 

како сам се надао. Професори су се односили према мени коректно. 

Ипак, осећао сам њихову знатижељу према полазнику, 

постдипломцу из источне Европе, из Југославије, коју нису 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leno_LaBianca
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изражавали речима, али ми се чинило да је изчитавам из њихових 

израза лица и дискретних погледа? 

 

За мене је ова претпостављена знатижеља била донекле 

објашњавана чињеницом да директор постдипломских студија 

господин Ван Врасем лично познаје Андре, Борину прву супругу. И 

због Боре, врсног научника.  

 

Моје неучествовање у дискусијама је био додатни разлог њихове 

знатижеље, те сам и због тога био енигма.  

 

Брзо сам увидео да су професори врло стручни, већином 

универзитетског професорског ранга, врло проницљиви  и да све 

брзо запажају, убеђен сам и да су видели да је мени досадно на 

часовима, да једва чекам да се заврше.  

 

Тачно је, али они не знају зашто је тако, они не знају да сам ја 

изузетно мотивисан, али да се чим дођем на предавања јави нејасна 

поспаност, дакле они погрешно процењују да се ја досађујем?  

 

Можда схватају о чему се ради? Убеђен сам да већина њих добро 

разуме о чему се то ради са мном? Али им није јасна она затамњена 

страна? Ко влада светом? Са ким је тајанствена Југославија? 

 

Ја сам се определио за семинарски рад,  са темом IMAGE DE 

MARQUE – СЛИКА МАРКЕ, БРЕНД ИМИЏ. Из разлога што 

одавно сањам да из те маркетиншко-пропагандне области урадим 

докторску тезу. Ето са постдипломском дипломом ове школе ће ми 

вероватно бити отворена врата да добијем зелено светло за рад на 

докторској дисертацији?  

 

Уложио сам значајан труд, а већ сам много шта научио узимајући 

најновије књиге из ове области из Библиотеке СУБ-а. Ани је 

повремено са уважавањем погледала у наслагане књиге позајмљене 

из универзитетске библиотеке.  

 

Сматрам да сам овим семинарским радом дао нове, ма колико 

скромне, ипак обогаћујуће доприносе овој материји, која је била у 

повоју у  Европи. Колико сам могао да оценим, овај мој рад је био 

изненађење за наставни кадар постдипломских студија. Његова 

садржина је била у контрадикцији са мојим поспаним изразом 

лица, које је можда понекад изгледало помало блентаво, и са 
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повремено главом, која би клонула, на груди, и мојим напорима да 

укривам зевање.  

 

Професори су врхунски интелектуалци, убеђен сам да је ипак 

већина схватила о чему се ради.  

 

Остављам пажљивом читаоцу да то даље чита између редова.  

 

Наслов ове Саге има у себи реч  LE QUART, што на француском 

значи ЧЕТВРТ. Ја сам се изјашњавао у претходним поглављима да 

мислим на четвртину личности, да животне околности, алеаторне, 

или подешаване, могу нечију личност смањити, умањити нечије 

интелектуалне потенцијале,  и његове интелектуалне перформансе.  

 

У српском језику постоји реч ЧАПУР, патрљак, када од  целовите 

личности, остане само чапур. 

 

Како ћу се ја борити са онима који оптимално располажу својим 

интелектуалним потенцијалима?  

 

Једино сам био несигуран у статистици. Математика је била мој 

баук у гимназији, а математика и статистика су тако сличне научне 

дисциплине. Ани сам објаснио да сам у основној школи и нижој 

гимназији свугде био најбољи ђак, нарочито из математике. А 

касније ми математика постаде баук. 

 

Професори су на испитима били благонаклони, гледали су ме са 

симпатијама, нису закерали, охрабривали су ме, игром сретних 

коинциденција извукао сам питање из статистике које сам знао.  

 

Остали предмети нису били проблем, јер сам све научио. 

 

По добијеним оценама сам био у самом врху, од тридесетак 

полазника. Први је био наш колега Dumont, друга је била Ани, а ја 

трећи.  

 

Чини ми се да су ме по оценама погурали и давали мало више оцене 

него што сам их заслужио, због мога брата, или због Ани, или, из 

куртоазије што сам странац?  Ипак чини ми се да су ме они 

схватили, да су исправно проценили моје '' досађивање'' на 

часовима.  
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Мојим добрим оценама је нарочито допринела чињеница што сам  

учио много више од осталих, а нарочито треба узети  у обзир да сам 

ја радио у “Марплан-у” са Ани већ дуже времена на анкетирању и 

истраживању тржишта, а то су на овим студијама били најважнији 

предмети. Ову нашу предност нису имали остали полазници, који 

су били запослени у комерцијали јер је комерцијала потпуно друга 

област. 

 

Искрено сматрам да је Ани заслужила да буде прва. Наиме када смо 

дошли увече код Аниних родитеља они су били радосни и поносни 

са нама. Мени су казали, као да се правдају, да је Ани постигла 

нешто боље резултате јер је њен матерњи језик француски. Чини 

ми се да би били задовољнији да сам ја био испред ње?  

 

Одговорио сам им искрено:'' Ани је то заслужила, и да буде прва, 

она је била најбољи ђак у гимназији, ради дуго у истраживању 

тржишта, а ове постдипломске студије су из истраживања тржишта, 

што је управо њена област''. 

 

Ћутали су, било им је мило што тако мислим о Ани, и што је 

искрено подржавам. 

 

Ипак сам тужан. Све ово је далеко испод мојих стварних 

потенцијала, ја сам смањен, изнурен, деконцентрисан, без 

инспирације.  

 

Морам се доказати! 

 

Ипак, из погледа појединих професора сам назирао искрене 

симпатије и подршку, они су ме разумели. И сврставали се немушто 

на моју страну. Ово је за мене била огромна морална подршка. И 

доказ да у Белгији имам пријатеља. 

 

 

Новембар 1969. године. Запослење у ASPEMAR-у, чији је 

директор  господин Ван Врасем. 
 

Долазећи са посла Ани ми је још са врата радосно казала: 

’’Телефонирао ми је господин Ван Врасем, нуди ти радно место 

''истраживач тржишта'' у његовом предузећу “Аспемар”. 
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Ово је заиста одличнa вест. Директор ИШЕКА где сам добио 

диплому постдипломских студија  ми нуди посао. Значи да сам 

заиста оставио тако добар утисак. Моји снови се остварују: 

Завршио сам успешно постдипломске студије, а сада добијам радно 

место у струци, у истраживању тржишта, у маркетингу. Као на 

филму са хепиендом. 

 

Ани ми је саопштила да је господину Ван Врасему објаснила у чему 

су се састојали моји радни задаци у ““Марплан-у”, и да сам их врло 

успешно обављао, она ми рече да ћу исте  задатке обављати и у 

“Аспемар-у”.  

 

Плата је скромна, али солидна, стална, сваког месеца, биће 

уплаћивани и доприноси за радни стаж. 

 

Нема више несигурности и зебње.  

 

Већ правим планове да се удубим на прави начин да у миру и 

сигурности припремам  докторску тезу са темом из пропаганде и 

маркетинга IMAGE DE MARQUE.  

 

Бора увелико одмиче са докторатом на Универзитету у Лилу, у 

Француској ( Напомена аутора: 1972. године је одбранио државни 

докторат у Лилу, а у временском периоду 1969.-1971. година је био 

на постдокторској специјализацији на Универзитету Yale у САД, 

после чега се вратио на Универзитет у Лилу на радно место 

биохемичара). 

 

Данас је топао и сунчан дан. Просторије “Аспемар”-а се налазе у 

малој уличици у центру Брисела. Тамо нема модерних 

вишеспратница, то су махом зграде саграђене пре Другог светског 

рата, али су ипак солидне и имају сав потребан комфор. Налази се у 

истом кварту у коме сам становао када сам дошао у Брисел 

сепетмбра 1965. недалеко одавде су улице rue Faider и rue Blanche.  

 

Колико је ова улица мала, утолико је већа и бучнија врло блиска 

велика бриселска артерија  Аvenue Luise.  За овај крај Брисела ме 

вежу бројне успомене од како сам дошао у Брисел. 

 

Око наших радних просторија се налазе ресторани, дансинзи, 

продавнице. Све ври! 
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Први дан је протекао у упознавању особља. Пришла ми је 

симпатична млада жена, скоро девојка, која је психолог, и повела 

ме из канцеларије у канцеларију.  

 

Док ми је она прилазила насмејана, из суседне канцеларије се 

помоли симпатична црномањаста млада жена обраћајући ми се сва 

насмејана:''Личите на Бору, ја се дружим са вашим братом''. 

Узвратих јој љубазним осмехом.Док смо одмицали, кроз просторије 

“Аспемар”-а, мој водич ми појасни:'' Она је госпођа Ресник''. 

Ресник је име словенског порекла, помислих. 

 

Вратим се на своје радно место у канцеларији на првом спрату, у 

којој сам сам. Донесоше пред мене хрпу упитника са уписаним 

одговорима анктеираних особа. 

 

Понављају се исти радни задаци које сам обављао у ““Марплан-у”: 

да саберем све одговоре са ДА, или НЕ, или нумерисане са 1, 2, 3, 4,  

дакле то су такозвана квантитативна питања и одговори. Што се  

своди на најједноставније операције сабирања. Једино што је 

потребно је добра концентрација, и пажљиво сабирање.  

 

Али постоје и друга питања и одговори, такозвана квалитативна 

питања, где се не одговара са ДА, или НЕ, него су у питању 

истраживања мотива, обрада је сасвим другачија него када се ради 

о квантитаивним питањима, јер захтева од особе која обрађује 

упитнике специфична  софистикованија знања и стручност. 

 

Запазих код себе две контрадикторне емоције: радост што сам добио 

посао у струци, и у исто време зебњу због ширег окружења у коме се 

налазим. Прошлу ноћ сам опет лоше спавао, забринут сам јер се то 

одржава на интензитет концентрације и мотивације у обављању 

радних задатака.   

 

Узимам један по један упитник, док сам сабирао и одузимао, зачух 

из даљине мени добро познату мелодију Лабудовог језера 

Чајковског, и схватих по убрзаном приближавању и јачању звука 

да је извор музике лоциран на возилу у покрету. У магоновењу се 

опет сетих мога првог боравка у Белгији у пролеће 1962. године, 

исто тако је свирало возило за продају сладоледа из кога сам тада 

купио корнет сладоледа (Том 1.). Па овај камионет је нудио 

сладолед и испред зграде „Мк. Кан Ериксона“.  
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Мелодија из покретног разгласа скоро да достиже неки подношљив 

сетни крешчендо. Цео кварт је одзвањао. Учини ми се да је возило 

стало у месту, и то баш испод прозора моје канцеларије. Помислих 

да устанем и проверим о чему се ради? Знам да то није у реду да се 

на радном месту провирује кроз прозор, то се чак може 

протумачити као недостатак поштовања послодавца, или 

неучтивост? А ја господина Ван Врасема изузетно уважавам.  

 

Ипак снажна радозналост победи. Устадох одлучан да само на 

кратко провирим  и задовољим своју радозналост. Провирим кроз 

прозор у сунчан и топао дан и летимично погледам доле на улицу, 

кад тамо исти онај камионет који је продавао сладолед пре две 

године испред ““Марплан-а”. Моја радозналост утихну. 

 

Необично је то да ме ова мелодија прати као лајтмотив мога 

живота, и у Београду, и овде. 

 

Узех у руке упитнике. Где су ми онај полет и енергија из “Семена”, 

па ово сада бих све урадио зачас, и на савршен начин? Уместо  тога, 

малаксалост услед непроспаване ноћи,  лоша концентрација, све ме 

то забрињава. А тако сам желео и сањао да добијем овакав посао.   

 

А Рата ми је недавно у Београду припретио да ћу тек доживети 

непријатност када се вратим у Брисел? Тај Рата је врло 

мистериозна личност за мене, иако га знам од детињства. 

 

Кроз отворен прозор изненадно зачух врло јак звук, зашкрипаше 

кочнице возила, провирих на врло кратко кроз прозор, и видех  

судар два аутомобила, ударац није био јак, али су возила ипак била 

оштећена. Изађоше брзо возачи, нису као код нас нервозни или 

агресивни, спремни да се потуку, већ смирено и учтиво разменише 

речи и визит карте.  

 

Моје очи скретоше са возила у страну, и тада задрхтах, јер 

тротоаром тик испод моје канцеларије наиђе скоро у трку чудак, 

спази ме на прозору првог спрата и искези се демонски увис у моме 

правцу, и нагло  врло снажно истури и цимну раменом према мени. 

 

Тек сада схватих да је главни узрок мојих страхова и неизвесности 

управо тај човек који ме упорно прати и прети  ми раменом.  
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Чему ово запослење, чему ови упитници, када ми они који ме 

унесрећују долазе до врата фирме где сам запослен?  

 

Ипак се смирих, и почех да радим. Али зебњом и неизвесношћу 

затрована подсвест ради своје, мисли ми стално лете са упитника, 

не могу да се удубим. Мотив и амбиције као да се истопише, чему 

труд када сам у раљама мафијашког емигрантског подземља, они су 

свемоћни, они ми јасно стављају до знања да убрзо морам да 

напустим Белгију?  

 

Чему труд, чему борба против стреса и замора, те зато радим тек да 

отаљам радне задатке.  

 

Ја сада мислим о важнијим стварима, како да се спашавам од 

подземља? 

 

Отворише се врата и у моју канцеларију уђе колега из суседне 

канцеларије, сличних година, средњег раста, мало погурен, 

бледуњав и црномањаст. Пружи ми новчаницу и рече кратко  али 

строго:'' Иди и купи ми пакет цигарета''.  

 

Изненадих се, па нисам ја овде никакав потрчко, да ли он жели да 

ме понизи, или да ми стави до знања да сам овде сувишан, 

непожељан? Ипак, у трену одлучих да би било погрешно да одбијем, 

зато узех новац, стрчах занемео и узнемирен низ степенице, купих 

цигарете, дођох у његову канцеларију:'' Изволи'', пружих му учтиво 

пакетић цигарета. Он  узе без речи. 

 

Ово се трудим да схватим не као било какву нетрпељивост колеге, 

него као такозвани ROZENCWEIG FRUSTRATION TEST.  

 

Да ли   је то наговештај да ме примају у свој свет, као што студенте 

бруцоше на дан свеца Saint Verhagena, јуре улицама и посипају их 

брашном јер је мало понижења,  цена улазнице у свет студената? 

Или, можда му је рекла жена психолог да то учини да види како ћу 

да реагујем? Да ли сам примитивни странац? Рафинирани 

Европејац? Или неки понизни простак?  

 

Ипак, сматрао сам да је овај поступак колеге био мало претеран. 

 

Од како сам у Белгији, имао сам прилике да схватим да су 

Белгијанци иако мали народ бројчано, још су много више врло 
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поносни. Белгија је врло моћна држава, иако има само десет 

милиона  становника, и по територији није баш много већа од наше 

Војводине. 

 

Откуд таква планетарна моћ Белгији? Она је имала колоније у 

Африци, а данас има тамо огроман утицај? Зашто је баш Брисел 

данас центар света, седиште ЕЕЗ, НАТО пакта и интернационалних 

корпорација из целог света?  

 

Схватио сам да Белгијанци  нерадо виде странце који су, на неки 

начин, у  односу на њих, у било чему супериорнији. Осећају се 

нелагодно пред странцем, чак ако је и физички згоднији?  

 

Препознао сам да скоро сваки Белгијанац осећа инстиктивно моћ 

своје државе, и тако се и понаша према странцима, поготову онима 

изван западне Европе. 

 

Али који народи слично не резонују? 

 

1969. година. Родио се Милош Крсмановић. 
 

Сазнао сам из писма које сам примио од родитеља да су чика Васо и 

његова супруга Љиља добили принову, сина, коме су дали име 

Милош. 

 

 

1969. година. Владо Дапчевић у Белгији. 
 

Сазнао сам од Миће Тадића да је Владо Дапчевић опет у Бриселу. Ја 

сам Владу Дапчевића већ сретао у пар наврата, 1967. године, када је 

био запослен као физички радник у фабрици пива у Бриселу.  

 

Мој тадашњи утисак о њему, иако је наш сусрет био кратак,  је да је 

он врло јака личност, да је уман и образован човек, али да је 

комуниста идеалиста старинског кова, да не  разуме довољно 

глобалне односе великих држава. 

 

Он је дубоко убеђен у планетарну свемоћ СССР-а за кога ми тада 

рече :'' У СССР-у сунце никад не залази''. 

 

Дао сам се у трагање за његовом адресом, са жељом да се са њим 

зближим и да му изнесем своја виђења.  
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Мишел се увек изненадно појављује када треба да дођем до неке 

значајне информације или податка. Од недавно сам према њему 

опрезан, јер он преда мном упадљиво хвали поредак у Југославији, 

иако зна за моја врло болна искуства. Као да ме провоцира? 

 

Он је сазнао да се ја на СУБ-у распитујем за адресу Владе 

Дапчевића. Видех Мишела у холу на универзитету, он ми рече у 

пролазу:'' Владо Дапчевић долази на састанке левичара марксиста, 

ево ти његов телефон ''.  

 

Позвао сам Дапчевића и подсетио га на наше сусрете 1966. године, 

организоване преко Милета Бајића.  

 

'' Да, '', промрмља он ''мислим да се сећам, шта ја могу учинити за 

вас младићу'', рече ми скоро званично.  

 

Да га опустим  и створим веће поверење рекох му да сам пријатељ 

Миће Тадића , знајући да је он са Мићом прилично близак. Он тек 

тада поче да ме слуша пажљиво. 

 

''Хтео бих да се сретнемо'', пређох директно на циљ мога 

телефонског позива. ''А где ви станујете'', запита ме он опет  скоро 

строго, али опуштеније. Одговорих му. ''Онда дођите вечерас у 19 

часова у центар града, у кафе „Rois d’ Espagne на Grande Place’’ 

рече ми кратко .  

 

'' Договорено'', одговорих му учтиво додавши ДОВИЂЕЊА. 

 

У договорено време, појавио се на улазу кафеа, чврст и 

достојанствен. Зачудо, добро се држи. Познајем прилично његову 

биографију,  какве је све ужасе претрпео, он је сада прешао педесет 

година, чини ми се тако, а још делује мужевно и робусно. Он је 

прави Црногорац горштак, оштрих црта лица, отреситих поступака 

и продорног погледа.  

 

Упркос великих животних неприлика и врло несређене 

егзистенцијалне ситуације, он се и даље понаша самоуверено и 

уживљава се у улогу моћног човека.  

 

Откуд му оваква самоувереност? 
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Упркос његових година он је препун планова. Причао ми је о себи. 

Његов живот вапије за романописцем. После више година робије 

због осуде Тита и подршке Резолуцији Информбироа 1948. године, 

он 1958. године бежи у Албанију, одакле жели да организује војну 

побуну у Југославији. Увиђајући да је то чиста утопија он одлази за 

СССР. Сазнајем врло необичне податке о његовом животу, хтео је у 

време Кубанске кризе  као добровољац да иде за Кубу, а Совјети су 

га осујетили у томе. Онда се посветио раду на докторату у Одеси. Он 

се изгледа на крају разочарао и у Совјетски Савез, хтео је да иде као 

добровољац у Вијетнам. На крају се солидарисао са албанским и 

кинеским комунистима у осуди СССР за ревизионизам. 

 

Чуди ме да он тако мудар и образован човек, врло јака личност, 

приступа међудржавним политичким односима комунистиичких 

држава на тако површан начин? Прошао је кроз свакојаке 

неприлике, стекао толика сазнања и искуства, требало би да  ствари 

сагледава објективније и свеобухватније. А не и даље тако сужено, 

као неки југословенски ортодоксни провинцијски бирократа.  

 

Зар он није свестан да где год дође, да долази у сукобе? У 

Југославији, у Албанији, у Совјетском Савезу, у Западној Европи. 

 

О чему се ту ради са њим?   

 

Он осу љутито  на поједине западне капиталистичке државе у које  

је избегао из СССР-а 1966. године. Каже мени разочарано да су га 

протеривали из Холандије, Швајцарске, Француске. ''Замислите, 

морао сам сво време да бих преживео да обављам тешке физичке 

послове''. 

 

''Па добро, како можете очекивати милост од западних капиталиста 

које тако критикујете. Овде је врло јак утицај Америке, а ви сте 

хтели да се борите против ње у Вијетнаму?'' Постављам питање 

гледајући га право у очи.  

 

Он ме погледа зачуђен:'' Шта се мене тиче што ме не симпатишу, ја 

сам аутентични комуниста, доследни револуцонар, борим се за 

најправеднији систем на свету''. 

 

Сазнао сам да му је Белгија одобрила ове године стални боравак. 

Али он каже да ни овде не мирује:''Желим да повежем западно 
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еврoпске марксистичко-лењистичке странке и појединце у западној 

Европи'', каже ми скоро егзалтирано. 

 

Он је професионални револуционар, навикао је на такве 

активности и  тога не може да се ослободи. Његове политичке идеје 

су за мене политички фолклор, да не кажем наива. Али и даље 

никако не могу да се начудим да тако отресит и природно мудар 

човек, поврх свега врло образован, и са огромним животним 

искуством, има, по мени  такву површну, скоро егзотичну,  

перцепцију планетарних политичких односа? 

 

То покушавам да објасним чињеницом да је он био дуго по 

затворима, мучен, нагло мењао средине, био протериван из 

појединих држава, сурови ударци су долазили један за другим, из 

деценије у деценију, из године у годину, из дана у дан. Нису му дали 

да подигне главу, да се смири, освести, да дође себи. Стално у хајци, 

као прогањана звер, без предаха и емотивне дистанце. 

 

Измождили га, блокирали, заледили му мисли, смањили га 

интелектуално и духовно!  

 

Le quart, разумем га, знам све те инструментаријуме који могу 

слуђивати, што може водити у погрешне процене, и искривљене 

перцепције стварности. 

 

Он је врло поносан човек и све ми се чини да врло тешко подноси 

виши ауторитет? Изгледа да је предодређен да буде ВОЂА. А пошто 

му нигде не дају такав жељени одсјај, он тако постаје бунтовник. 

 

 Он се нагло опусти:''Рекао бих да си Црногорац, пази се брате 

рођени, овде ти је истинска џунгла, могу уклонити онога ко им се не 

свиђа, тихо, без пуцња''.  

 

'' Како'' упитах радознало? 

 

''Шира јавност у земљи, поготову овде, нема појма шта се чини 

политичким затвореницима у Југославији, све сам видео својим 

очима, многи су изгубили животе у југословенским затворима у 

сумњивим околностима, претукли их, или отерали у смрт лошим 

условима живота, или их једноставно потровали као 

лабораторијске пацове''.  
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Он уздахну: ''А колико их је настрадало од УДБЕ овде у западној 

Европи, не питај ме. Француска полиција је 9. марта ове године у 

авенији Филипа Августа број 92, у Паризу открила унакажени леш 

политичог емигранта Андрије Лончарића. Уби га УДБА. И ником 

ништа. Уредник листа "Искра" Ратко Обрадовић убијен је у свом 

стану у Минхену, а ликвидиран је и Сава Чубриловић у Шведској'', 

рече у даху. 

 

Поче да ми наводи детаље о злочинима УДБЕ у земљи, али и ван 

ње: ''Данашња технологија ратовања и обрачуна је отишла врло 

далеко,  могу вам испалити у леђа на улици куглицу из безчујног 

револвера пуну свакојаког отрова која вам уђе у тело, а да ништа не 

осетите. УДБА има своје агенте овде у западној Европи, користе 

спрејове у у превозу, могу вам ставити у стан мали уређај у зид да 

вам пуштају најотровније гасове у стан, безмирисне,  од нервног 

гаса до онога који изазива инфаркт, мождани удар, или најобичнију 

несаницу. Или вас као случајно боцну отровним кишобраном на 

улици, а у Бриселу стално пада киша''. 

 

Слушао сам о свакојаким отровима, али никако нисам убеђен у то, 

да је УДБА толико моћна да може самовољно вршљати по западној 

Европи?   

 

Да ли иза тога стоје совјетске НКВД, или Чека?  

 

( Напомена аутора: Читалац ће у наредним поглављима прочитати 

о мом сусрету са Владом Дапчевићем 1974. године у Бриселу, када је 

одбио да га упуца агент СДБ, СФРЈ Слободан Митрић, који се 

сажалио на њега. А у Тому број 4 ове Саге ће бити описано, како је 

он био киднапован у Букурешту.)  

 

-Септембар, октобар  1969. године. Планета, политичка шаховска 

табла. 

 

У Либији се десио државни удар, свргнут је краљ Идрис, а на власт 

је доведен Муамер Гадафи. О овоме потоњем мало знам. У сећању 

ми је остао либијски краљ Идрис, и по томе, што је његов лични 

лекар био једно време високи плави наочити брат, мог најбољег,  

једно време, друга  Радослава Дује Недића, београдског студента 

права пореклом из Пећи. 
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Свемоћни председник Демократске републике Вијетнама је умро. 

Да ли ће то обесхрабрити Вијетнамце у борби против Америке?  

 

У Америци је осуђен официр William Calley окривљен за смрт 109 

вијетнамских цивила у месту My Lai. Белгијска штампа помиње 

реч масакр.  Америка је правна држава, она кажњава оне  који 

почине ратне злочине. 

 

Стално се питам, ко добија а ко губи у рату у Вијетнаму? 

 

У Америци се сударила два авиона, животе изгубило 83 путника. 

 

Битлси пак издају њихов Abbey Road албум, који постиже огроман 

комерцијални успех. Хеј Џуд, певају на сваком кораку. 

 

У Америци стотине хиљада демонстраната захтевају Мораторијум 

за окончање рата у Вијетнаму. У исто време се настављају  

протести америчког црног становништва. Четрнаест црних 

спортиста су искључени из  University of Wyoming football team зато 

што су на дресовима носили исписане антирасистичке поруке. 

 

  

-Октобар 1969. године. Дошли у посету тата и мама. 

 

Анина породица је тако слична мојој. Ја се стално питам како је 

могуће да су Белгијанци тако слични нама који смо из Београда? 

 

Анини и моји родитељи су се зближили као да се знају одавно. Тата 

зна француски помало, мама не.  Ишли смо и на излет  у оближња 

излетничка места. 

 

Нисам никада имао грип, а наједном осетих малаксалост, добих 

повишену температуру, пар дана сам био у кревету. На срећу, брзо 

прездравих. 

 

 

27. октобар 1969. године. Разоран земљотрес погодио Бању 

Луку. 
 

Поводом овог земљотреса чујем од неких познаника Белгијанаца: 

''Србија је егзотична земља''. Други додаде флегматично:'' То је 

Балкан, још се регија није стабилизовала''. 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Calley
http://en.wikipedia.org/wiki/My_Lai
http://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_Road
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wyoming
http://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
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1. новембар 1969. године. Сањам двојника. 
 

Двојник је често у мојим мислима. Ко је тај човек? Откуд то? 

Случајност, увек бих закључивао. Нисам га одавно видео уживо.  

 

 

Новембар 1969. године. Аспемар.   
 

Плашим се да је мој сан да радим у својој струци ипак доведен у 

питање?  

 

Нестрпљив сам да сване нови дан, да идем на радно место. После  

често непроспаване ноћи устајем нестрпљив да дођем на радно 

место, и да почнем да радим. Посао ме занима, стичем нова сазнања, 

али када уђем у канцеларију, као по правилу, почну да ме спопадају 

поспаност, зевање, замор, једва се савлађујем да не заспим.  

 

Досада ме све чешће спопада. На необјашњив начин се појави и не 

пролази.  А време невероватно споро пролази, минути се отежу као 

часови. Једва дочекам крај радног времена.  

 

Стално гледам на сат, само да дође крај радног времена. Када дођем 

ујутру, знам да наилази бескрајно дугачак дан,  како ћу издржати до 

краја?  

 

А тако сам био сретан да радим свој посао? 

 

Људска психа је врло сложена, она непредвидљиво и неухватљиво 

реагује на стресне животне догађаје и неприлике. 

 

Око мене моје колеге пуше. Ја лично сматрам да је пушење штетно, 

и да је својствено онима који су мање образовани.  

 

Али то нисам никоме говорио. Мене је чудило да образовани људи 

пуше?  

 

Шта да радим да се спасем од досаде и монотоније? Почех да пијем 

по неколико кафа дневно, раније  то нисам чинио. Не помаже. 

Купих флашу кока коле, јер садржи састојак који освежава и 

одагнава поспаност. Ни то не помаже. Никада у  животу нисам 

пушио, у очају купих у киоску пакет дугачких цигарета са филтром. 
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Почех да пушим, једно пакло дневно, пређох на два. Ни то не 

помаже. 

 

Сам сам у канцеларији. Ипак, колеге запажише да сам почео да 

пушим:'' Браво, сада си као  други''. 

 

Чини ми се да почињем да западам у благу депресију?  

 

Зашто, када сам успешно завршио постдипломске студије, добио 

посао у струци где се могу усавршити и стећи одскочну базу за даље 

напредовање? 

 

Знам да је мој рандман на радном месту далеко испод мојих 

потенцијала, да је бледа сенка мојих стварних могућности, знам 

због чега је тако.  

 

А око мене млади вукови, пуни снаге, образовани, мотивисани, и 

поврх свега максимално искоришћених потенцијала. 

 

Ово је неравноправна борба, подсећа ме на трку где су неки унапред  

невидљиво дисквалификовани, саплитани и измарани, обешени им 

тегови на ноге.  

 

А после ће не знајући о чеми се ради, да ме подсмешљиво 

сажаљевају, или једноставно игноришу и категоризују као 

маргиналца, који се трпа у групу оних где није позван, где му није 

место, и којима није дорастао. 

 

Како су животне околности сложене?  

 

Подмуклост! 

 

Али моје колеге не знају о чему се ради. Могу само да нагађају? Ја 

им то не могу ни објашњавати. То њих и не занима, када би чули 

такве моје приче, то би вероватно доживели као моју простачку 

нелојалност према земљи која ме је прихватила. Или исповест 

душевно натегнутог, оштећеног човека?  

 

Око мене се постепено, али упорно стеже обруч политичког 

подземља, на челу са чудаком који ми прети наглим трзајем рамена 

које избацује у моме правцу, као да ми саопштава немушто да ми 

прети опасност ( Toucher mon epole, на француском значи, као што 
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казах у преходним поглављима: имаћеш неприлика, напомена 

аутора), који ме прати са његовим гангом младих Албанаца. 

Умножавају се провокације. Мене прате?  

 

Питам се да ли се овако нешто дешавало моме брату Бори?  Он ми 

никад о тако нечему није причао.  

 

Да разговарам о томе са Ани, никако не бих хтео, јер не знам како 

би она то могла да схвати? Она о својој земљи има изузетно лепу 

представу као о савршено демократској држави, и моје речи би 

могла да разуме као речи нелојалног простака према земљи и 

народу који су ми дали гостопримство?  О обраћању полицији ни 

помисли, то би моглo покренути лавину непредвидивих реакција, 

могли би ме оквалификовати као појединца који уображава да га 

неко узнемирава? Или би покренули бесконачне провере?  

 

Ипак није ми јасно, па ја сам странац, грађанин друге државе, како 

се усуђују да ми то чине?  

 

Да ли сам је сувише осетљив, питам се? Можда овакве 

непријатности доживљавају и други Југословени који живе у 

Белгији? Неки су ми понешто слично причали, тачно је да сам то 

слушао. 

 

Ани ми је показала један стрип у коме се описује живот на Балкану, 

препознајем наше пределе по карактеристичним обрисима планина 

и локалним пејсажима, ту су стално присутна два полицијска 

њушкала, питам се како онај ко  је цртао тај стрип, да тако погоди 

најтананије психологије црта наших фаца? Ове две балканске 

агише су увек при руци странцу из западне Европе, који су за паре 

спремни све да ураде, и да издају свој народ, и да чине зла својим 

сународницима. А не забораве да један другога оговарају странцу 

иза леђа, да му се понизно и подлачки улизују?  

 

Они овде хоће да кажу да је то балканизација, која на овим 

просторима одувек постоји, склоност подвалама, корупцији, 

насиљу и пљачки, и бескрајним етничким сукобима и ратовима. Ја 

се са таквим приказом Балкана никако не слажем. На пример, знам 

да Православци и Муслимани у Источној Босни никад нису желели 

међусобне обрачуне, него да су их други позавађали? А о моралној 

трулежи, тек се са таквим називницима не слажем, јер је огромна 
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већина људи које сам ја познавао, су били честити и поштени, 

часни породични људи. 

 

Каква срамота за нас? ''Ова двојица нису прави примерци наших 

људи. Свугде има изрода као што су они'', рекох озлојеђен Ани. Она 

се само благо насмеши. 

 

Откуд балканизација на Балкану? Вероватно је то последица 

вишевековне турске присутности? 

 

 

Фебруар 1970. године. Размишљања о сеоби. 
 

Борин син Стефан је плав виталан дечкић. Ани и ја би понекад 

отишли колима по њега. Андре његова мајка, бивша Борина 

супруга, би нас повремено позвала да се попнемо до њиховог стана. 

Она је љубазна, али је то далеко од оне раније топлине из времена 

моје прве посете Бриселу 1962. године када су она и Бора живели 

заједно. Стефан и ја обично идемо у биоскоп или на базен, или 

једноставно шетамо, а Ани би се за то време вратила својим 

ссвакодневним обавезама.  

 

Стефан воли у базену да ми се попне на рамена и да скаче на главу у 

воду. Повремено му пада маска на дно баезна, тражи од мене да му 

је дохватим? Ја одбијам, он загњури хитро, и дохвати је. 

 

Купујем обично лист „Le Soir“, навикао сам на те новине. Или 

слушам радио и гледам ТВ. У близини Буенос Аиреса се сударила 

два воза, погинуло 236 путника, у Француској Вал д'Изер лавина 

убила 39 туриста. 

 

Али има и лепих вести, музичка група Black Sabbath је издала свој 

нови debut album. 

 

Становати баш изнад великог гробља је тужно. А наш стан се 

налази на повишем другом спрату изнад великог гробља општине 

Иксел. Када изађем на прозор који гледа на улицу видим огромну 

необичну тужну разгледницу: гробље, хумке, крстове, споменике, 

посетиоце са свећама и венцима, држе букете цвећа у рукама. 

Запажам у последње време да копају дубоке рупе, около којих су 

велике наслаге свеже ископане земље, као да се празне жућкасте 

ледине које се протежу у даљину,  претварају у ровове, као у рату. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sabbath


559 

 

Вредни радници са лопатама и ашовима у рукама већ данима 

копају нове гробове.  

 

Шта је живот? Наде, амбиције, одушевљења, грчевите борбе, а ту 

сви неминовно завршавају, и моћни и они који то нису. 

 

Тужан осећај свакодневно појачава тмурно и кишовито време које 

је често у Бриселу. Чак сам чуо неку лупњаву, као некакво 

закуцавање мртвачких сандука. Повремено до самих наших ушију, 

би одјекнуо тужни али одсечни посмртни марш. 

 

Скоро у исто време Ани и ја исказасмо жељу, која се већ полако 

кристалише у конкретну намеру: да није пријатно становати баш 

поред гробља, и да треба да се одеселимо у неки лепши и веселији 

кварт Брисела. 

 

 

Март 1970. године. Милован Ђилас. 

 
Опет у медијима спомињу Милована Ђиласа (Томови 1. и 2.),  због 

неке књиге и интервјуа страним новинарима.  

 

По ко зна који пут, су врло осетљиви када се ради о повредама 

људских права југословенских угледних интелектуалаца, а влада 

апсолутна тишина о неправдама према већини грађана у 

Југославији? То је за мене неприхватљиво и противно 

фундаменталним начелима поштовања људских права. Сматрам да 

такав овдашњи став охрабрује југословенске властодршце у 

њиховој тихој опцији масовних кршења људских права, бивајући 

убеђени да су то укрили  и преварили свет. 

 

 

 9. март 1970. године. Сусрет са Јовом Мирковићем у Avenue 

Luise. 

 
Пошто сада имам већу плату, себи дозвољавам луксуз да у паузи у 

подне одем у оближње стране ресторане и да уживам у арапском 

кускусу, италијанским лазањима, грчкој мусаки, морским 

плодовима са Северног мора. За време једночасовне паузе прошетао 

бих понекад блиставом Porte Luise  у којој сјакте излози препуни 

свакојаке луксузне робе.  
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Иза једног ћошка право ми се упути млад човек, учини ми се 

познат, радостан препознах да је то Јован Мирковић. По начину 

како иде, по изразу лица,  видим да се понаша необично, приђе ми 

скрушено, питам се о чему се ради? Као да је преда мном сада неки 

други човек? 

 

Његов трагично забринут израз, жута боја лица, одмах одају особу у 

дубокој личној кризи?  Бео је као зид, испражњеног погледа очију 

без икаквог сјаја, скоро укочен, као мумија. Неко би могао 

помислити да је на ивици самоубиства? 

 

Са њим се десило нешто страшно? 

 

Јову Мирковића дипломату југословенске амбасаде одавно нисам 

видео, понеки пут га се присетим, у далекој измаглици  трепери 

тамњикави заборав, који прекривају као густи сиви пепео успомене 

на наше већ поодавне веселе сусрете и виђења.  

 

Пружи ми млако руку, раније је чврсто стезао моју шаку при 

поздраву, сада је држи лабаво, скоро да је испусти:'' Развео  сам се, 

све је због њене мајке, узела ми је дете, тражи високу алиментацију, 

држим мали југословенски ресторан''.   

 

Када рече да држи југословенски ресторан, одмах сам схватио да 

више није југословенски дипломата.  

 

Зашто? Ништа га не питам, мада сам врло радознао. Могу само да 

нагађам. 

 

Он настави слабим гласом, подсећа на боксера који је ударцем 

противника оборен на под ринга:'' Заљубио сам се, оженио 

Белгијанком, због чега сам истеран из дипломатске службе, радио 

сам једно време у Societe generale de banque’’.  

 

Ућута забринут, гледа усахлим очима које су недавно сјактале 

животном радошћу, учини ми се да обори поглед постиђено у 

земљу:'' Понижавали су ме у банци, морао сам је напустити, 

отворио сам југословенски ресторан, да могу самостално да 

живим''. 

''Све је крива њена мајка, упропастио сам  каријеру у СИП-у 

(Секретаријату иностраних послова, напомена аутора),  напустио 

сам амбасаду због ње, сада се разведох, узеше ми дете''. 
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24. април 1970. године. Брат Милић претучен испод моста у 

Бранковој улици. 

 
Непознати хулигани су га напали и претукли, док је био 

онесвешћен скинули су му сат, уз помињање политичких мотива.  

 

Тако су ми јавили из Београда. 

 

Мај 1970. године. Посете Трењу. 

 
Када год би имали времена, направили би колима излет до родног 

села Аниних родитеља Трењ, у сликовитој долини, тамо где се 

додирују ниски белгијски Ардени,  и повиши француски планински 

масиви. 

 
Бернар и Анет деца Анине сестре Полет, отац Милан, Стефан Борин син, мајка 

Зора, и Аутор. 
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С`лева на десно: Ги, Анин брат, Аутор, Марк 

Гијев син, Зора и Милан Ауторови родитељи, 

Миреј, Гијева супруга, са ћеркицом Вероник. 
 

 

 

 
Антоан  и Елвир Анини родитељи,  

Зора и Милан, Ауторови родитељи. 
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Трењ се савио у долини, као гнездо ластавице, кроз њега тече 

речица Вируан, коју преброђује сиво зеленкаст гвоздени мост. Кад 

год би дошли у Трењ виђао сам замишљеног младића како 

стрпљиво и упорно стоји са удицом у руци, понекад и када ромиња 

кишица. Само се заогрне непромочивом танком кабаницом. И држи 

удицу у руци. Чека! Пецање је необична забава. Тај момак за 

багателу може купити рибу у сеоској продавници. А кисне сатима у 

тмурној измаглици изнад реке, да би ухватио малу рибицу. И то 

ретко! 

 

Ипак, овде је клима мало другачија него у Бриселу, има више 

ведрих дана и мање кише. Иако није као у Бриселу, ипак није 

реткост мутно и облачно време. Кроз кишом замућених 

аутомобилских окана се, као кроз измаглицу назиру ониже куће у 

долини речица које се уливају у велику реку Мезу. Испред врата 

кућа и кућица се стварају барице, низ олуке добују кишне капе, а 

жене скромно обучене, никако не као оне у Брислу, само журно 

претрче од куће до куће, па улете кроз врата да не покисну. Видим, 

из аутомобила, на улазима кућа окачене шарене завесице од 

перлица, као од вештачких ћилибара, као код нас на улазима у 

фризерске радње, или у кућама у србијанским паланкама. 

 

И Белгија има своју провинцију?. 

 

Чини ми се да су људи овде другачијег духа него они у Бриселу. Да 

ли овде постоје провинција, паланка, забита унутрашњост, као у 

Југославији? Да, на неки начин, али Белгија је нешто сасвим друго 

у поређењу са Југославијом, она је пре свега врло богата и у сваком 

погледу развијена и просперитетна држава, са изванредним 

саобраћајницама и скоро савршено оганизованим саобраћајем, 

најмодернијим телекомуникацијама, јединственим тржиштем. У 

оваквој држави, поготову јер је она много мања од Југославије, није 

могуће да се поједини крајеви земље спорије развијају, да остану 

зачаурени у својим локалним стањима духа, јер се овде све меша, 

сједињује.  

 

Али упркос томе, ја запажам у речима, наступу људи, њиховим 

изразима лица, у кућама, да је овде ипак нешто другачије него у 

Бриселу. 

 

У праву сам, јер су овде све сами чисти Валонци, а Брисел је 

мешавина Валонаца и Фламанаца, и има много више странаца него 



564 

 

што их има овде. Близу је Француска, а на дух утичу и планине, из 

села се виде у даљини високи венци планина у Француској. 

 

У Трењу уживам да се повучем на спрат у празну собу, на поду су 

душеци, топло је, утонем у читање књига које ми се нађу при руци. 

Овде све мирише на прошлост. Наилазим на слике из Белгије и 

Француске још пре Другог светског рата. На зиду фотографија  

Аниних родитеља из посете Лурду у Пиринејима из давне 1932. 

године. Чак и натрули мирис влаге у зидовима подсећа на нека 

давна времена.  

 

Преврћући по наслаганим књигама избледелих корица наслаганих 

у прашњавим ормарићима где царује мирис мемле и буђи,  наиђох 

на старе бројеве часописа Reader’s digest, на француском  преведено 

као Selection. Мој отац је са пута по Белгији и Француској доносио 

овај часопис сјајних шарених корица, који сам тако жарко желео да 

читам, али нисам тада знао француски језик. 

 

Ани ми је испричала врло занимљиве детаље, како су она и њене 

две сестре Полет и Андре, путовале заједно од Трења до Париза на 

бициклима. Андре је том приликом пала са бицикла, на срећу 

повреде су била лакше. А Андре је једном на оближњем брду ујела 

змија, добила је серум и прошло је без последица. Змије овде нису 

тако отровне као наше шарке, али њихов ујед и овде може бити 

смртоносан.  

 

Анини родитељи се друже са суседима. Они су са свима учтиви и 

пријатељски настројени, па им се сви  љубазно и радосно јављају у 

пролазу. Док смо били ту, дошао им је опет у посету брачни пар,  

Марсел, повисок, стамен, и плав, Фламанац, са супругом која је  

црнокоса, становница Трења. Они су сиромашни и долазе по 

остатке хране, да  нахране своје мачке и псе.  
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Ани у Трењу. 

 

Читам полако популарну књигу са називом „Toin cullot“, писца 

Масона, који је из Трења. У књизи је описао становнике Трења у 

давна времена. Сви дијалози у књизи су на валонском, који је 

ближи латинском, него  ли француском језику. 

  

Ulrike Meinhof је помогла Andreasu Baaderu да побегне. То ми личи 

на политички фолклор, као н наводни удбашки подвизи у Западној 

Европи? 

 

Feyenoord побеђује у Европском купу Celtic са 2:1.  

 

Становници Норвешке су пресретни, пронашли су богата 

налазишта нафте у мору.  

 

Француска држи корак, и чува национални понос, тестирала је 

своју атомску бомбу на острву Муруроа.  

 

А удеси се настављају! Чартер лет Dan-Air De Havilland Comet се 

срушио у планинама северно од Барселоне, 112 путника погинуло. 

 

 

Јуни 1970. године.  Насртаји Албанаца. 
 

Ани предлаже да одемо на летовање у Тунис. Она је ишла у 

туристичку агенцију и донела проспекте. То нам изгледа врло 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ulrike_Meinhof
http://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Baader
http://en.wikipedia.org/wiki/Feyenoord_Rotterdam
http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_F.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dan-Air
http://en.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Comet
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прихваљиво, а ни цене нису неприступачне за наш буџет, будући да 

ја сада имам стално запослење и солидне приходе. 

 

Перспектива одласка на летовање у Тунис уноси више светлости у  

суморни живот пун стресова и брига.  

 

Ипак на радном месту и даље осећам губитак мотива. Стално 

гледам на часовник на руци, а време убитачно споро пролази, нигде 

краја радном времену. 

 

Онда бих узимао једну по једну цигарету. Или бих грицкао oмиљене 

чоколадne бомбонице са кором поморанџе Leonidas. 

 

Не измичу ми испитивачки погледи колега и особља, као да се 

немушто питају и загледају да ли сам ја због нечега забринут?  

 

Ко зна шта они замишљају, како ме виде и процењују? Они 

добијају моје обрађене упитнике, и врло их помно и критички 

процењују, њих занима мој радни рандман, успешност у обављању 

радних задатака.  

 

Могу само претпоставити да они о мојим способностима не стичу 

исправну представу,  и да не познају праву природу кошмара које 

ме спопадају, и како се све то одражава на моју креативност и  

обављање  свакодневних задатака? 

 

Највише ме боли, и то постаје моја истинска опсесија, да ме 

нетачно процењују?   

 

Стидим се да им погледам у очи. Навикао сам да се свугде према 

мени односе са учтивим уважавањем, као што се ја односим према 

другима.  

 

Позвах двојицу колега да одемо заједно на ручак у оближњи 

југословенски ресторан. Они то прихватише. Али наша 

комуникација за сво време одласка и повратка у ресторан, као и 

обављања обеда, су се свела на неколико хладних и формалних 

фраза. 

 

Ја у “Аспемар-у” не добијам жељену импресију о себи, на који сам 

навикао досада. 
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Имам обичај, да када идем улицом, да се понекад смешим, или од 

срца насмејем. Ани ме је једном запитала опуштено, као да се шали: 

''Зашто се смејеш када идеш улицом?'' Одговорио сам јој спремно, 

да је то моја навика, вероватно зато, јер је исто то чинио и отац моје 

мајке.  

 

Можда ме је неко од мојих колега видео како идем улицом и смејем 

се од срца. Можда му је то изгледало необично, или чудно?  

 

Ипак, рекао бих да они нису тако наивни, да тако буду површни и 

погрешни у проценама? Да, али Југославија и Белгија су две врло 

различите државе. Ипак,  они немају појма о агресивним испадима 

асоцијалних психопата према мени који трају од 1965. године све до 

данас? И који су извор мојих страхова и кошмара, који ми живот 

претварају у неизвесност и мору, који ме изнурују, пију ми животне 

сокове, као што змија уме да сиса своју жртву. 

 

Утонуо у суморна размишљања, сишао бих низ степенице, и кренуо 

тротоаром у правцу трамвајске станице, са намером да се вратим 

трамвајем у стан кроз широку avenue Luise. Истовремено, самном 

изађе и господин Ван Врасем, који се одувек према мени односио 

другачије од осталог особља, и показивао разумевање и уважавање 

према мени.  

 

Рекох му учтиво: ''Довиђења!''  

 

Замакох иза ћошка. Брзо корачајући набасах право поред 

неправилно паркираног аутомобила, пола возила је било на 

тротоару где је забрањено паркирање, а пола на улици. Наиђе 

улицом аутомобил и полако заобиђе непрописно паркирана кола. 

Возач, када се одмаче, окрену главу, погледа уназад и загледа се са 

чуђењем у неправилно паркирана кола. Овакав гест овога возача 

ми је био разумљив, јер су Белгијанци врло дисциплиновани, и 

реагују на свакога ко не поштује ред и прописе. 

 

Радознао бацих поглед на оне у непрописно паркираном 

аутомобилу, и штрецнух се. Хладноћа ми надође негде од пета: 

унутра је био чудак који трза раменом и са њим два млада Албанца.  

 

Посматрали су ме дрско без речи. Онда дадоше гас, кола заурлаше и 

кретоше брзо из места, док су убрзавајући одмицала, један од њих 

избаци кроз прозор у моме правцу празну кутију цигарете, која се 
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звучно докотрља до мојих стопала. Онда још више додадоше гас, 

сирена писну гласно, нестадоше у трену иза угла. 

 

Они имају нечију подршку, чим се усуђују да тако самоуверено 

паркирају кола без страха од полиције? Не само то, они знају где 

сам  запослен, и када и куда идем са посла? 

 

Моја забринутост поче опет да се претвара у ледену језу. Да ли је 

ово најновији знак да сам у Белгији непожељан? 

 

Ја живим велики део живота у страху и зебњи. Пре доласка у 

Брисел 1965. године сам свашта трпео за време служења војног рока 

у Краљеву од 1963.-1964. године. Још трауме и бол нису били 

прошли, нити сам се у довољној мери био повратио и ослободио 

несигурности и страха донетих из земље, а одмах по доласку у 

Брисел су се надовезале нове описане провокације.  

 

Као да ми неко не да да дигнем главу, и да исправим кичму?   

 

Тада сам помислио по први пут да све испричам Ани. Али сам од те 

помисли ипак одустао, јер нисам никако могао да предвидим њену 

реакцију?  

 

Закључио сам да би то ипак могло пореметити наше међусобне 

односе. 

 

 

Јули 1970. године. Летовање у Монастиру, Тунис. 

 
Треба да летимо каравелом са бриселског аеродрома Завентем 

директно до аеродрома у Монастиру, у Тунису. Дођосмо нашим 

малим фолксвагеном до центра града, Ани нађе слободно месташце 

где паркира наш ауто, баш наспрам зграде Ваздухопловне белгијске 

компаније САБЕНА.  

 

Онда се упутисмо лаганим корацима ка оближњој Железничкој 

станици Gare Centrale, да се укрцамо у мали воз који иде директно 

до аеродрома Завентем. У вагону је гужва, путници такорећи 

збијени једни уз друге, што ме помало чуди да се тако нешто дешава 

у изузетно организованој Белгији?  
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Пријатно се изненадих када видех тачно испред мене међу збијеним 

путницима у вагону Милка Нинчића, у друштву са његовом 

супругом Белгијанком (напомена аутора: у претходним 

поглављима је описано  како сам ја допринео да је Милко упозна у 

студентском ресторану СУБ у Бриселу, њен отац је генерал у 

белгијској војсци ). Искористих погодан моменат да њега и његову 

супругу упознам са Ани, они климнуше главом, без речи, Ани се 

разумно и скромно насмеши. 

 

 

 

 

 
Аутор у Монастиру, јула 1970. године 

 

Зачас стигосмо на аеродром, изађосмо из вагона и упутисмо се ка 

згради где се чека  укрцавање у авион. Мало после, шармантан 

женски глас преко разгласа позва путнике за Монастир  да се 

укрцају у авион.  

 

Улазећи у модеран авион каравелу, сећајући се вести о честим 

удесима авиона, мало се смирих када видех веселог Милка и његову 

пратиљу, која је омања као и он. Обоје имају префињене  манире 

припадника виших друштвених слојева Белгије, видех их како 

важно замакоше према предњим седиштима ваздухоплова. 

 

Убрзо забрујаше мотори и велика метална птица се скоро 

вертикално попут огромног летећег лифта, вину небу под  облаке. 

Имам страх од висине, или боље речено, страх од летења авионом.  

Са моје десне стране седи Ани, а са леве до малог прозора постарији 

Арапин, доброћудан човек мудрог и  разумног лица. Он стално 

гледа кроз прозор у амбис, повремено би ми се окренуо преплашен, 
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дискретно се клањајући и на источњачки фаталистички начин је 

шапутао понизно:„Алах!“ Нешто слично сам виђао у Босни.  Учини 

ми се да се клања у џамији, као да ово није авион?  

 
Ани, Аутор, муж Никол, и Никол, Анина 

школска другарица у Монастиру 1970.године  

 

Ани га је посматра са разумевањем и симпатијама. 

 

Брзо прођоше три часа летења:надлетања бескрајних низова 

насеља, високих снежних планинских врхова, а онда испод нас се у 

недоглед разастре, као расуто са неба тиркизно плаветнило 

Средоземног мора. У плавој даљини се указа браонкаста линија 

копна. 

 

Стјуардеса најави шармантним веселим и самоувереним гласом: 

„Привежите ваше појасеве, слећемо у Монастир.“ Каравела нечујно 

и бестрзајно додирну тло, зарула педесетак метара, и стаде у месту 

без трзаја.  

 

Провирих кроз прозор и видим врло егзотичан призор: Арапин оре 

са плугом и камилом њиву поред самог аеродрома. После много 

година по први пут видех орање са домаћом животињом.  

 

Изађосмо из авиона. Дочека нас мир и блага топлина јужних 

крајева. Очекивао сам истински аеродром, велике зграде, бројне 
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писте, уместо тога видех само једну омању зградицу, радаре како се 

врте изнад крова, две писте, и неколико службених лица мештана 

Арапа, који говоре перфектан француски језик.  

 

Сазнао сам да је слично у целом двојезичном Тунису.  

 

А одмах иза аеродрома простире се сасушена жућкаста земља, 

пустињски ветар њише врхове зелених приобалних палми. Чини ми 

се да тамо иза оних кућица почиње бескрајна пустиња,  

причињавају ми се дуне песка, непрегледна Сахара. Сахара је за 

мене бескрајна, оличење Слободе. 

 

Ово је по први пут да сам  у Африци,  и у једној арапској држави. 

Али сам толико читао и знао о животу Арапа. Необично ми је, скоро 

невероватно, да оно, што сам досада читао и сазнавао о прошлости 

Арапа и историји њихових држава, сада затичем овде, јер све ми 

тако невероватно личи на ово што овде сада видим.  

 

Као да овде време стоји, као да се казаљка часовника одавно 

зауставила? 

 

Као да сам се вратио у детињство. Не зато што су Тунис и 

Југославија слични, не, него зато што је овде све некако безазлено и 

опуштено, људи ми изгледају безбрижни и сретни, као мала деца? 

 

Ани рече смешкајући се и показујући руком на каравелу:'' Летећи 

ћилим''. По нас дође модеран аутобус из Хотела у Монастиру, ја јој 

узвратих весело показујући на врата аутобуса која се баш 

отвараше:'' Сезаме отвори  се!''  

 

Зачас стигосмо асфалтом пред нову супермодерну зграду хотела на 

обали мора, такорећи на ободу пустиње. Изађосмо пред олимпијски 

базен пун прозирне тиркизно плаве воде, рекоше да је то слатка, а 

не морска вода. Пустиња, а хотел има базен са слатком водом!  
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Аутор и Ани, у Моностиру, 1970. Године. 

 

На двадесетак метара од хотела се таласа бескрајна модроплава 

пучина, која просто мами да јој се што пре предамо,  да се одамо 

предстојећим тронедељним чарима пливања и сунчања.  

 
 

 

У великом бетонираном дворишту су смештени мали спортски 

терени, свакојаки  реквизити, уђосмо у хол испред рецепције. 

Сазнајемо да већина соба има аклиматизацију ( ер-кондишн), али 

да има соба које то немају.  

 

Нажалост, нама дадоше собу без ер-кондишна. Попесмо се у собу 

лифтом, врућина је, али је издржљиво. 

 

У ресторану су нас чекале свакојаке ђаконије, не само арапска јела 

која обожавам, него и француска, италијанска, грчка, турска. То су 

врло укусна јела са много поврћа, зачина,  јагњетине, као наша 

кухиња, мени поче да се враћа врло интензиван апетит . 
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Након тога одосмо на плажицу хотела, сместисмо се испод 

поткресаног дрвећа са монтираним сунцобранчићима.  Одлучисмо 

да се првог дана сунчамо по пола сата у раније јутро и касније 

поподне. И тако постепено сваки дан све више. 

 

А пливање је неограничено. Лежимо по цео дан у хладовини, али 

све чешеће се излажемо сунцу, и најчешеће смо у води. Ани је 

црномањаста, поче да брзо добија бакарни тен. 

 

Милко и његова супруга пак нису у овоме хотелу, касније сам 

сазнао да су у неким оближњим бунгаловима. Милко повремено 

пројури сам, само перја негде жућкастом сасушеном утрином изнад 

хотела. 

 

Мени се више свиђа да непрестано лешкарим, или да пливам. Док 

се Ани понекад прикључи групи жена које су се окупљале поред 

базена.  

 

Тамо је срела школску другарицу и њеног мужа. Казала ми је да 

они станују близу нашег стана у Бриселу, у оближњој улици Brilla 

Savarin. Упознала ме је са њима. Никол је млада, свежа и врло 

негована, висока и витка, скоро плавуша, префињеног лица 

интелектуалке,  увек шармантно насмејана. Док је пак њен супруг, 

витак, осредњег раста, сваки његов поглед и покрет одају 

промишљеног и одговорног интелектуалца, промишљеног оца 

породице. 

 

Пливање, сунце, вода, изврсна храна, чист ваздух, промена средине, 

раздрагани људи, учинили су да ми се, уместо раније неизвесности, 

отворе ведрији хоризонти оптимизма. Постепено се враћају оно 

раније уобичајено расположење и виталност. 

 

Увече у холу хотела седим и гледам ТВ Тунис. Хабиб Бургиба је у 

центру пажње, сви му се клањају, сви му се диве, славе га, на 

сваком кораку му придају почасти. Оно што је Тито у Југославији, 

то је Бургиба у Тунису: култ личности. Само је то овде на 

оријенталан начин, по арапски, са много више церемонијала, 

гестова, клањања, екстремних изражавања поштовања. Видех 

Бургибу како узбуђен плаче од среће, док му деца уручују букете 

цвећа. Тито се никад није тако емотивно понашао. Овде је 

другачији менталитет. 
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Једно вече смо били у оближњем граду Тунису, сиве зграде испечене 

сунцем, широке улице, али не видех колоне аутомобила, ни 

трамваје и тролејбусе, нити велики број света на улици.  

 

Док смо увече у ресторану у граду Тунису уживали у забибереном и 

запапреном кускусу, на неколико метара од нас се увијала кобра уз 

мелодију из „Хиљаду и једне ноћи“. Ипак све ово тако подсећа на 

Шехерезаду, калифе, Хиљаду и једну ноћ, летеће ћилиме, на бајке о 

пећинским вратима Сезама која се отварају.  

 

Арапски свет је огроман народ, који заузима бескрајна 

пространства од Индије до Атлантика, који има тако богату 

историју и културу, која је постала баштина људске цивилизације и 

духовна ризница свих народа света. 

 

За суседним столом видесмо Милка и његову нераздвојну 

сапутницу. Учтиво нам климнуше главама. 

 

Поред плаже постарији Арапин брзим глисером вуче скијаша. Ани 

ми рече:„Хајде и ти!“ Уплатих на плажи бон, и махнух му руком. 

Чамџија приђе, ја се укрцах, на једно педесетак метара од плаже 

сиђох у воду, навукох кожне кајишчиће, узех конопац у руке, он 

даде гас, усправих ноге и стадох на скије, које изгледају исто као  

скије за снег.  

 

Открио сам да је скијање на води врло леп и узбудљив спорт. Раде 

сви мишићи, а около сунце, вода, чист ваздух. Чамџија даде гас, 

јако убрза, онда поче да кривуда као змија, видим да се забавља, да 

хоће да ме обори.  

 

Падох у топлу плаву морску воду. Пад је био лаган и безболан.  

 

Чамџија обрну чамац, приђе ми сасвим близу и док поново 

навлачим кајишиће на ноге, поче да ми се жали на Европљане и 

Американце. Како сме, зачудих се? Али се он разгалами, жали се 

како експлоатишу Арапе. 

 

Десило се нешто што ме је необично изненадило. Док сам јурио 

скијама по плавој пучини, док сам се борио са кривудањем глисера 

којим управља развесељени чамџија, који запео да ме опет обори, 

са другог краја плаже, далеко од Ани се зачу мушки глас, неколико 

пута гласно узвикну, скоро скандирајући моје име, као на спортској 
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утакмици. То ме је зачудило јер се ни са ким нисам дружио, 

поготову нисам био тако близак, да бих некоме дао за право да тако 

гласно узвикује моје име. То ми никако не личи на глас и природу 

Николиног мужа.  

 

Када сам изашао из воде, запитао сам Ани, да ли је чула те узвике, и 

ко би то могао бити? Она се дискретно слатко насмеши, то јој је 

било забавно. 

 

Али ми није казала ко би то могао бити? А ја то сам нисам могао да 

погодим? 

 

Док лежим на песку, летимично погледам у воду, видех Ани како се 

повремено појави, па онда јој глава потоне у море. Не брине ме док 

је поред саме обале, тамо где је плитко, али мало даље нагло постаје 

дубље, и ту Ани маше рукама, као да позива у помоћ? Јурнух и 

ухватих је и извукох на обалу. Она се смеје, каже да је изненада 

наишла на дубину, чему се није надала. 

 

Видех поред ње младог Тунижанина, средњег раста и  мало пунији. 

Смеје ми се гласно, каже ми:''Поздрав Југословену, ја сам шофер 

министра спољних послова''.  

 

Он ме својом непосредношћу подсети на другове из детињства, 

враголасто ми предложи да у исто време загњурамо, и да гледамо у 

води. Ја весео као мало дете прихватих радосно, загњурасмо, 

отворих очи, видим га наспрам себе као велику рибу, пружа ми 

руку да се рукујемо. Прихватих чврсто руку, и дрмнусмо снажно 

шакама у води неколико пута. 

 

У тренутку сам осетио врло интензиван бол у десном пределу груди, 

тачно на десном грудном мишићу. Као да ми је неко по грудима 

просуо љуту киселину? Излетох из воде према Ани држећи се руком 

за груди, са лицем измењеним гримасом од  врло оштрог бола. 

Људи који су, поред нас, лешкарили на сунцу се придигоше 

радознало на лактове, симпатична насмејана плавуша ми рече: ''Не 

брините, ујеле су вас медузе, мало боли, а брзо прође''.  Ани ме 

поведе ван плаже до оближњег базена, тамо се сунчају и друже њен 

школски друг и његова супруга Никол, видех са њима у друштву 

још неколико младих жена. Све упрле очи у мене изненађене, јер им 

се ја још никад до сада нисам придруживао. Виде грч и бол на моме 

лицу, и да држим руку на десном грудном мишићу, сјатише се око 
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мене, смирујући ме објашњењем да су ме то ујеле медузе. Погледах 

место уједа, црвено, осули се  болни пликови.  

 

Једна од присутних жена ми брзо приђе са неком помадом, и намаза 

ми црвене натекле пликове, говорећи:'' Није те ујела једна медуза, 

него неколико њих''. 

 

Седох са стране и чекам да бол умине.  

 

Бацих поглед на присутне што седе на клупи поред базена, видех 

међу њима једну младу жену која ми се учини невероватно позната.  

 

Мариола! Скоро да узвикнух у њеном правцу.  

 

Она се усправи гледајући ме ћутке и испитивачки као хипнотизер.  

 

Много личи на Мариолу, исти стас, исте облине, лик, очи, израз 

лица? Она је, кажем сам себи! Али ми не измаче погледу да је 

помало ископнила, омршала, убледела, изгубила свежину, нема 

оног сјаја у очима.  

 

Да ли је то она?  Зурим у ову жену и питам се да ли је могуће да је то 

Мариола? Она  изненада устаде, па се нагло и журно удаљи. 

 

Присутне жене би повремено долазиле и загледале пликове, тешући 

ме да ће они брзо нестати, и повремено су их премазивале  кремом. 

 

Тако је и било. Бол брзо умину. 

 

Ани нисам ништа причао о овој необичној жени која толико личи 

на Мариолу.  

 

Следећи дан смо Ани и ја узели такси и одвезли се да по дану 

разгледамо град Тунис. Ани застаде да разгледа излог са арапским 

наруквицама, ја продужих тротоаром,  одједном се на пар метара од 

мене створи млада жена са плаже која невероватно личи на 

Мариолу, баци на мене поглед који ја схватих као љутит и претећи 

због нечег? Добих потврду ове стресне претпоставке, када она 

залазећи иза ћошка дискретно, али препознатљиво, тргну у моме 

правцу љупким обмаженим раменом.  

 

Као што то чини чудак у Бриселу и истог трена нестаде. 
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Штрецнух се! Зар је могуће да она трза раменом као чудак у 

Бриселу?  Или ми се само тако учини?  

 

Када смо, заједно са више туриста из Монастира били у посети 

чувеном сликовитом приморском месташцету Абу Саид, градићу 

музеју, који је сав у продавницама сувенира, слика, уметничких 

арапских рукотворина, разгледница, дођосмо до ресторана на обали 

мора. Поседали смо сви за састављене столове, поред којих су, 

уместо столица,  са обе стране биле поређане дуге дрвене клупе, као  

што је то понекад обичај и у нашим селима. Каква необична 

случајност, тачно преко пута мене је седела  двојница  Мариоле? 

Или Мариола?  

 

Она ми је повремено бацала необично врло провокативне погледе, 

али тако вешто да то Ани никада није могла препознати. И 

повремено би јој се врло дискретно, крајње благо, скоро љупко, 

тргнуло лепо женствено раме у моме правцу, мада због нечег 

помало усахло.  

 

Колико је вешта и препредена ова жена? Па она је тако моћна? 

Да ли је могуће да ми прети? Или тако изражава љупкост? 

 

Да ли је то Мариола?  

 

Док се Ани мало одмакла ја јој се приближих, скоро да је додирнем. 

Погледах јој право у очи. Невероватна сличност! Хтедох да јој 

кажем:'' Мариола, јеси то ти?'' 

 

Она шмугну и измигољи се међу присутним, као када се риба 

измигољи из руке. 

 

Ово што се дешава са овом женом је необично  и чудно? Ко је ова 

жена? 

 

Пливам све интензивније, шетам, хоћу да се заморим да бих боље 

спавао, једем сваки дан врло укусну храну, да бих стекао снагу.  

 

Увече би се у дворишту велике хотелске зграде слио цео хотел, јер 

су организовали забаву. Локални фолклорни ансамбл је изводио 

оријенталне игре, а играчице су играле трбушни плес, онда су 

најавили да ће лепа играчица да изабере партнера за игру. Она 

крену увијајући се као кобра, ишла је од стола до стола, била је 
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врло заводљива, тражила је партнера, стаде баш пред мене 

клањајући ми се на оријенталан начин.  

 

Ја учтиво одговорих да не умем да играм. Тачно, никада нисам био 

склон игрању на игранкама, поготову не игрању брзих игара.  

 

Онда она настави да се увија од стола до стола, да би изабрала на 

крају  једног сувоњавог плавог Енглеза, који личи на кловна, он 

поче са њом да скаче помахнитао као да се шегачи. 

 

Док сам у хладовини играо стони тенис са насмејаном шипарицом, 

њени родитељи су стајали са стране љубопитљиво нас 

посматрајући. Када се девојчица замори, приђох учтиво њеним 

родитељима, установих да су Французи из Париза. Господин је 

универзитетски професор, предаје политикологију, тако сам се са 

њим на неки начин спријатељио, повремено би шетали песком 

поред мора опуштено разговарајући о Титу и Југославији. Он 

извади из џепа разгледницу, видех помало изненађен слику 

Калемегдана, јавио му се син који је у пропутовању кроз Београд за 

Истамбул, и даље до Јерусалима. 

 

Ани и ја смо проводили дане мирно, сво време на сунцу и у мору, 

без нарочитих сусрета и догађања.  

 

Вреди напоменути и овај сусрет. Срели смо на плажи виталног 

плавог млађег човека, са њим у друштву је била постарија црнка 

лукавог  интелигентног израза лица, као да крије неку своју 

потмулу тајну, испостави се да је он политички избеглица, Летонац, 

запослен као зубни лекар у Западној Немачкој,  она је пак његова 

асистенткиња, и пријатељица, Немица.  

 

Ни Ани ни мени се нису свидели њихови необични поступци, 

непримерена фамилијарност, безразложни осмеси којн су 

прелазили скоро у кикот, додиривање наших руку за време 

разговора. Када смо их касније сретали, ми бисмо им се учтиво 

јавили, али им не би прилазили, нити смо више ступали са њима у 

разговор. 

 

Управа хотела организује за госте излете. Кренули смо ујутру ка 

оази Нефта, дубоко у Сахари,  успут смо застајали и разгледали  

остатке римских амфитеатара. Одавде није далеко Картагина, 
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сећам се из историје, повика силних римских легионара: Veni, vidi, 

vici!  

 

На постајама ка Нефти, завирих у просторију иза кафане, на 

бетонском поду леже људи, у дубоком сну широко отворили уста, 

хрчу усред дана као да је позна ноћ, муве им попадале по лицу. Иако 

живе у заосталости, они су сретни. Јер не знају за боље. 

 

Ипак ме ово подсети донекле, мада ипак у малој мери, на поједине 

људе који седе или леже, у топлим летњим месецима по поду 

Београдске железничке станице. 

 

Када смо изашли из расхлађеног аутобуса у Нефти испред хотела, 

температура је била + 41 степени целзијуса у хладу. Није страшно, и 

у Београду понекад у најтоплијим месецима жива стигне до скоро 

40-тог подеока.  

 

Нефта је оаза дубоко у Сахари, а има овако модеран хотел усред 

пустиње?  

 

Тунис је земља контраста! 

 

У хотелу је базен са изворском водом. Откуд извори у Сахари? Има 

их. Видео сам успут мале оазе препуне палми, урми и другог 

сличног бујног зеленог растиња, кроз оазу тече речица, у њој се 

купају гола мала деца. У сред села наиђосмо на велику чесму, 

младићи и девојке са крчазима долазе по воду, и да се ту друже. 

Тако је некад давно било  код нас, млади су се окупљали и дружили 

на сеоској чесми. 

 

Хоће да нам исти дан покажу у пустињи фатаморгану. Седосмо у 

аутобус и кроз пешчане дуне зађосмо у пустињу.  

 

Изађосмо из аутобуса, водич нам показа руком у даљину, нисам 

веровао својим очима, оно што сам читао, и гледао у филмовима, 

видео сам сада својим очима: ФАТАМОРГАНА је поигравала у 

даљини, видесмо изокренуту оазу, палме, огромно плаво језеро. 

 

Бог, помислих, тако он даје наду залуталим и жедним у пустињи где 

данима или недељама лутају кроз пустињу којој нема краја, а њима 

снага измиче. Причињава им се бескрајна вода, оаза, а они су жедни 
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и гладни. Али фатаморгана није психичког порекла, него је на  делу 

оптичка појава.  

 

Али откуд да се појави баш оно о чему у пустињи залутали  сањају? 

 

Увече је госте забављао фолклорни анасамбл бедуина номада из 

оближње насеобине. 

 

Загледам се у купаћим гаћицама у великом огледалу у соби, 

преплануо сам, поправио се, измерих се, тежина ми је 81 килограм. 

Ани ми каже да сам се освежио, да су ми се затегли мишићи, и да 

делујем здраво.  

 

Осећам се у пуној форми као лети на Јадрану. 

 

Каравела сада лети нечујно ка Бриселу. Устадох да прошетам кроз 

унутрашњост ваздухоплова, док газим опрезно окрећу ми се главе 

присутних, мисле да сам пилот, осмехујући ми се весело и 

опуштено. 

 

 

1. август 1970. године. Понуда да се запослим у фирми 

Фебекооп, при СПБ-Социјалистичкој партији Белгије, 

као истраживач тржишта. 

 
Ани ми је данас саопштила да  ми је професор психологије у 

ICHEC-у понудио радно место истраживача тржишта у СПБ 

(Социјалистичкој партији Белгије, напомена аутора).  

Социјалистичка партија Белгије има два велика облакодера у 

ширем центру Брисела, има своjе продавнице, супермаркете, банке, 

осигурање, агенцију за туризам.  

 

Прочитао сам у уџбенику менаџмента мудру изреку америчког 

експерта Хенри Форда: „Неуспех је прилика да поново покушамо 

мудрије.“ На новом радном месту ћу се понашати обогаћен 

претходнм искуствима. 

 

Широм Белгије сам виђао продавнице и самопослуге, понегде 

супермаркете, на којима је стајао натпис COOP. Ове продавнице су 

скромније опремљене, са ужим асортиманом, и са мање луксузном 

робе, али осетно нижих цена, њихова клијентела је махом 
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састављена од сиромашнијих друштвених слојева. Што је у складу 

са скромном друштвеном припадношћу већине симпатизера и 

чланова СПБ.  

 

Виђао сам их како у малим редовима са боновима купују робу по 

нижим ценама,  сетих се својевремених тачкица у Југославији. 

 

Мени је у почетку заизгледало необично да менаџери СПБ нису 

ништа предузели да модернизују своје продајне објекте, али ми није 

било тешко да закључим, да то није само зато што су њихови 

најбројнији купци управо припадници сиромашних друштвених 

слојева, него да је то превасходно сложено и деликатно политичко 

питање.   

 

Мени се ова понуда свидела јер ми се нуди посао који даје много 

више изазова за испољавање креативности, него ли монотони 

послови обраде упитника. “Аспемар” је за мене био предузеће које 

ми није пружало  перспективу, можда је само одскочна даска.  

 

У повећој канцеларији су ме чекали млада плава висока жена 

психолог, која ми је се сво време љубазно осмехивала, и човек мојих 

година осредњег раста, који ми се учини познат однекле. Он ме 

такође посматра љубопитљиво, као и ја њега, скоро да подскочи 

весело:''Ви сте ми продали  аутоматску машину за служење пића“, 

устаде и поведе ме у оближњу омању просторију,''ево је, шта 

пијете?“  

 

Мога саговорника и симпатичну жену психолога занима да чују 

шта знам о њиховој фирми? 

 

Укратко сам им саопштио да сам повремено размишљао о њиховим 

продајним пунктовима, супермаркетима, самопослугама и 

продавницама. Саговорница ме погледа значајно:'' Шта мислите о 

нашим продајним пунктовима COOP-а?“( Ово је у латиници, чита 

се КООП, а не ћирилички као соор) 

 

''Одмах пада у очи,  да су лошије опремљени, ужег асортимана, да у 

њима има мање кавлитетне робе, нарочито да нема оне робе из 

категорије луксузних производа, да су цене ниже, и да су купци 

махом старији и слабије куповне моћи'', рекох мерећи сваку реч. 

 



582 

 

 ''А шта мислите зашто је тако?''  Она ме подстиче на разговор. 

Замислих се и одговорих јој:''Ваша  фирма и марка COOP, натпис 

на улазу у продајне пункове, означавају да припадају 

Социјалистичкој партији. Чланови и симпатизери СПБ су као што 

је познато сиромашнији слојеви, па је тако и са купцима у продајнм 

пунктовима COOP, који су често симпатизери СПБ''.  

 

Укључи се наш саговорник осмехујући се загонетно:'' Шта би по 

вама требало учинити да се повећа обим продаје наших продајних 

објеката?'' 

 

Ово питање је, не само врло деликатно, него и провокативно? 

Свестан сам добро да они мисле о продајним пунктовима исто што 

и ја. А ипак ништа не предузимају да стање поправе? 

 

Мора да постоји јак разлог? Могу само да нагађам који?   

 

Ја већ неколико година у слободно време читам свакојаке уџбенике 

и књиге из области материје BRAND IMAGE, у преводу би се то 

могло назвати ''слика марке''. Читалац који је прочитао Том 2, 

могао је сазнати да сам ја пасиониран том темом још из времена 

студија на Економском факултету у Београду. Мој сан је да једног 

дана одбраним докторат из ове нове области. У Америци су далеко 

одмакли у примени овога маркетиншког концепта, Европа заостаје, 

и у самој Белгији има мало експерата који се тиме баве. 

 

У исто време ме је обрадовало да ми је постављено питање из 

области коју далеко боље познајем од оба саговорника, и вероватно 

и од осталих стручњака Фебекопа. Зато  врло строго пазим на сваку 

реч. Белгијанци су врло мудри, најмања неодмереност неће измаћи 

њиховом оштром оку и проницљивом уму.  

 

''Уколико се инвестира у модернију опрему, прошири асортиман, 

уведу квалитетнији и атрактивнији производи, мора се подићи и 

цена,  а све то би водило измени имиџа ( Brand image)“, рекох. 

 

Још нисам ни завршио мисао прекиде ме врло радознало 

шармантна жена психолог:'' И онда, и онда?''   

 

Очигледно да јој је јако занимало моје виђење и шта ћу рећи? Она 

је психолог, очигледно  проницљива и интелигентна жена, гледала 

ме је нестрпљива да чује шта ћу рећи о нечему, што је врло 
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сложено, и још више деликатно, и за белгијске експерте, поготову 

када се ради о странцу из комунистичке државе.  

 

Рекох кратко:'' Уколико би тако поступили,  био би измeњен имиџ 

марке продајних објеката COOP, а добро је познато да сваки имиџ 

привлачи своју клијентелу, одређене сегменте купаца, могло би се 

десити да изгуби садашње сегменте, а да не привуче нове, ствар је 

врло деликатна и захтева велику промишљеност и истраживања 

мотива купаца'', рекох.  

 

Прећутао сам чињеницу да имиџ продајних пунктова COOP у себи 

садржи имиџ продавница, али и имиџ СПБ, јер бих тиме додирнуо 

врло деликатну политичку сферу, о којој Белгијанци не воле да 

разговарају, поготову то не бих требало да чиним ја, неупућени 

странац, још из комунистичке државе? У “Марплан-у” смо радили 

анкете јавног мњења о намерама бирачког тела Белгије, ја сам био 

више него ли фамилијаризован са политичком партијском сценом 

Белгије, знам колико је деликатно позиционирање левичарске 

Социјалистике партије у Белгији.  

 

Она ме је гледала сада озбиљније, саопштивши ми да дођем на 

посао 1. септембра у 9 часова када почиње радно време. 

 

Обавестио сам господина Ван Врасема о мојој одлуци да напустим 

“Аспемар”, што је он без речи прихватио. 

 

Септембар 1970. године. Сусрет са Милком Тадић . 

 
Сретох је у универзитетском кварту близу стана њеног брата Миће, 

пошла да нешто купи, изгледа  забринута. Наставих са њом шетњу, 

она ми опет исприча нову тугу:'' Отац пао са трешње и погинуо'', 

рече кратко.   

 

Сазнао сам још да су јој после смрти родитеља  на превару отели 

стан, сада станује као подстанар са сином у неком провизорном 

стану у улици Интернационалних бригада у Београду, са њима је и 

чика Чеда Јовичић. У несређеној егзистенцијалној ситуацији и у 

изложености прогонима јој се распао брак. Она нема сталне 

приходе нити пензију, социјални је случај. 
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 Септембар 1970. године. СООП-FEBECOOP, Federation belge 

de cooperatives. 
 

1. септембра сам се јавио на радно месту у FEBECOOP који припада 

СПБ. Ово предузеће се налази у великом облакодеру  лоцираном у 

кварту где се налазе најважнија белгијска министарства, на тргу 

Place de la Chappelle.  

 

У приземљу се налази супермаркет. Овде сам долазио када сам 

успешно преговарао у вези продаје апарата за дистрибуцију пића. 

Запазио сам тада овај продајни пункт, више је повећа самопослуга 

него ли стварни супермаркет. Изнад улаза стоји назив фирме COOP 

( чита се кооп), у пар наврата сам улазио унутра љубопитљиво, 

ентеријери су врло скромни, асортиман узак, запазио сам да је врло 

мало одељење за продају воћа и поврћа, да производи нису 

адекватно груписани, да нису добра изложени, да нема 

промотивних активности, да у овом супермаркету влада учмалост, 

и да у њега махом долазе сиромашнији слојеви и старији. 

 

Симпатична млада жена психолог ме поведе у моју будућу 

канцеларију. Сазнао сам да је она ћерка бившег генералног 

директора Фебекопа који је напрасно преминуо од инфаркта. У 

ходу ми рече да је садашњи директор господин Рамакерс, чији је 

брат социјалистички министар за телекомуникације у Влади 

Белгије.  

 

Ту сам упознао колегу са којим ћу делити канцеларију. Он је човек 

већ средњих година, коса убрзано седи, мало се удебљао, бледуњав 

је. Рече ми да се зове Кофен, док ме посматра тајанствено 

испитивачки. Његово име ме одмах подсети на истоветну енглеску 

реч, назив за мртвачки сандук.  

 

Само што седох наиђоше два радника, приђоше радијаторима, хоће 

да из њих испумпавају пару и воду. 

 

Са мојим колегом господином Кофеном из канцеларије мало 

разговарам, јер је ћутљив и резервисан.  

 

У фирми има ресторан за особље, белгијска кухиња је врло укусна.  

 

У ходнику ми приђе мало старији човек од мене, смеје се широко и 

љубазно, каже ми весело да познаје Бору, да су негде у некој школи 
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били заједно. Застаде, маши се руком за џеп смешкајући се 

враголасто, на моје изненађење ми показа необичну слику: млада 

привлачна жена у одори католичке часне сестре раздрљила 

набрекле груди, и задигла сукњу изнад бујних колена.  

 

Овај његов гест схватих као поруку да социјалисти не поштују 

свештена лица, већина Белгијанаца су верни католици, они су 

левичари. А ја мислим другачије. Свако има право на свој став и 

избор. 

 

Није ми требало много да препознам да су запослени у 

Социјалистичкој партији осетно другачијег духа и менталитета у 

поређењу са осталим Белгијанцима које сам сретао. Некако личе на 

наш свет, отворенији су и искренији,  опуштенији, и чак бих рекао 

простосрдачнији. Нема оне ужурбаности, јурњаве, такмичарског 

духа, ривалитета, хладноће, које сам сретао у другим белгијским 

фирмама. Све је овде некако успорено, баш  ме подсети на 

предузеће “Семе” у Београду.  

 

Поготову осетих се скоро као код куће у Београду, када чух да једни 

друге ословљавају са '' camaradе’’ (друг). 

 

Какви су ови запослени овде, такви су и купци њихових продајних 

пунктова, скромни људи, непосредни, личе на наш свет.  

 

Не могу никако да повежем како чињеница, да је неко члан СПБ, га 

чини тако скромним и простосрдачним? Уствари, закључујем, нису 

сви Белгијанци хладни, затворени, има их много који су другачији, 

левичари су традиционално окренути камарадерији, скромности. 

 

Опет отмица авиона, Фронт за ослобођење Палестине  отео авион 

на лету из Брисела за Њујорк.  

 

А рат у Вијетнаму букти. Руска свемирска летилица атерирала на 

Месец  и узела узорке тла, успешно се вративши на земљу.  

 

Чух од једног либијског  студента, то је онај што је имао обичај да 

ме зове у шали Тито,  да је на делу шејтанска завера:'' Горе је Бог, 

никад човек тамо не може крочити ногом,  варају договорно народ 

Американци и Руси, дрзнули су се на Бога, казниће их зато''. 

Застаде, измени се, не могу да га препознам, узвикну дивље:'' 

Шејтан!''. 
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Ја се на први поглед не слажем са великим Марком Твеном: 

најбоља ствар на овоме свету која се може човеку догодити, јесте да 

се роди сретан. Пре бих се сложио са америчким мислиоцем 

Глазером који пак тврди другачије: да се погодности добијају  

рађањем у једној нацији. 

 

Али када размислих, схватих да можда они обојица мисле на исту 

ствар, али то кажу мало другачије? 

 

Добро, али и те несретније нације имају право да се изборе да им 

буде боље. 

 

 

24. септембар 1970. године. Зашто моја осећања према Ани не 

постану снажнија? 

 

Завршио сам успешно постдипломске студије, имам солидан посао и 

пристојне приходе, млад сам и здрав, Ани је тако драга особа, шта 

нас то спречава да се препустимо љубавном полету, да се међу нама 

разбуктају искрена и дубока осећања, страст? Па да онда склопимо 

брачну заједницу, да имамо децу, здраву и јаку породицу?  

 

Поготову , јер сада спавам боље, одморан сам и оран, скоро као у 

најбољим данима. 

 

Најзад ми је боље. 

 

Већ неколико година моја осећања према Ани су се као укочила на 

једном нивоу? Као да је нека невидљива рука све заблокирала, ми 

живимо заједно, дружимо се, али нешто спречава да наш заједнички 

живот постане раскошна башта препуна свакојаког цвећа и засада? 

Уместо тога ми смо постали више животни сапутници који  налазе 

известан какав такав мир и склониште у мирној заједници.  

 

Страх и стрес, нису пријатељи љубавне страсти. А и Ани када  би 

долазила са посла би имала обичај да ми каже да се осећа уморном, 

да много и напорно ради на своме радном месту у  ''Марплан-у”.   

 

Спавамо заједно у широком брачном кревету, Ани је узорна 

католкиња,  наша тела су близу једна другом, али наше ноћи су 
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више испуњене сном, него ли оним о чему тако сањају млади 

брачни парови.  

 

Откривам да сам ја тај који не предузимам честе иницијативе. Али 

ни она ми се не приближава? 

 

Није ни чудо, признајем сам себи, када год бих помислио да је 

загрлим и прибијем уз себе, а што је било често у мојим потсвесним 

жељама и мислима,  мада се повремено и остваривало, али то није 

било оно право, жељу би ми као опушак када се згази ђоном ципеле, 

гасили они чудаци који ми излазе пред очи, како трзају раменом, 

како ми прете, насрћу на мене, устремљују се на мој аутомобил, 

провоцирајући ме из године у годину, из месеца у месец, из дана у  

дан. А онај двојник је посебна прича, када год бих га видео не бих 

могао поверовати својим очима:  откуд да ја гледам сада себе у 

неком другом? Да ли ја сањам? Или је стварност фикција? 

 

Одлазећи код Аниних родитеља који станују у улици rue du Couloir, 

пролазили би кроз велики трг Place Flageu, тамо су недавно 

поставили мале циркуске шатре, чак сам присуствовао гала 

представи гостујућег елитног француског циркуса у великој шатри 

препуној света, црномањасти снажни  отресити Француз је 

духовито најављивао врло атрактивне тачке. Он се осећао тако 

комотно и опуштено, па ово је франкофонски део Брисела.  Валонци 

су дубоко, атавистички,  везани за Француску.  

 

Када изађосмо из шатре по завршетку представе пролазећи поред 

малог стрелишта у кућици на искрају трга, видех мете и ваздушне 

пушке, рекох Ани да хоћу да гађам у мету. Расположена  радница 

ми пружи ваздушну пушку смешкајући се:'' Ако погодите, аутомат 

ће избацити вашу фотографију''. Узех пушку, нанишаних, гађање 

сам учио у војсци, видех одмах иза заслепљујуће светлог праска, да 

се некаква фотографија сложи благим шумом испод мете у малу 

кутијицу.  

 

Радница узвикну БРАВО, пружајући ми фотографију. Ани је 

стајала поред смешкајући се враголасто. Узех фотографију, и 

тргнух се као да добих удар струје:'' Двојник!'', оте ми се нехотице 

узвик.  
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Ани ме погледа помало зачуђено у очи. Одмах се смирих и савладах, 

држао сам у рукама фотографију мога двојника. Да ли сам то ја, 

или је то мој двојник дипломата можда, питам се?   

 

Радница ми узе кокетно фотографију из руку, сада већ се смејући 

скоро гласно:'' Ви сте прави филмски глумац, тако личите на Алена 

Делона''. Ани се већ смејала гласно:'' Баш си лепо испао''. 

 

Са Ани се не могу опустити и зближити на прави начин, докле год  

не престане завера гангстера? Брак и породица  не иду никако са 

несигурношћу.  

 

Шта да кажем Ани ако будем морао да се уклоним пред 

мафијашима из Белгије?  

 

Где, питам се.  

 

У Америку, далеко је. Мића Илић ми је спомињао Западну 

Немачку, па ја не знам немачки језик, немам папире, не иде.  

 

Једина реална могућност би била да се вратим у Београд. А Ани 

тамо не би могла доћи, али Ани не може напустити Белгију и њен 

посао, плату, родитеље. 

 

Када год бих хтео да јој се приближим, нешто би ме у дубокој 

подсвести прикочило, осетио бих зебњу, страх, као да би се у мени 

појавила  нека забрана која сјакти модро плавичасто, као неки 

невидљиви саобраћајац који диже палицу на којој невидљиво 

трепери застрашујуће упозорење: СТОП! 

 

 

Септембар 1970. године. Имиџ продајних пунктова „Coop“, и 

Социјалистичке партије Белгије. КАКО УНАПРЕДИТИ 

ПОСЛОВАЊЕ?. 
 

Првих пар недеља  сам проводио у упознавању фирме и особља. 

Имају велику  библиотеку, њу води Шпањолац, повисок кошчат 

црномањаст средовечан човек, скоро младић, он је Баск. А тако по 

изразу лица и духу личи на наше људе? Он је некако уздржан, као 

да је од некога спутан?  

 

Овде се свет не опушта и не зближава олако.  
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А ја бих тако радо са њим попричао у опуштеној атмосфери. Он ми 

једном кратко рече:'' Овде је боравио на стажу Фелипе Гонзалес, 

један од најзначајнијх шпанских политичара''. 

 

У моју канцеларију дође симпатични кадровик који је купио 

апарат за пића од мене, седе за столицу и даде ми први радни 

задатак:''Обавите потребна истраживања у вези супермаркета Place 

da la Shapelle COOP ( напомена: овај супермаркет се налази у 

приземљу облакодера где се налази наша фирма), са предлогом 

мера побољшања. Направите план истраживања, нацрт пројекта, 

потребне ресурсе, направите предрачун трошкова. Дајте ми да 

руководећи кадрови то испитају, ако се сложе добићете зелено 

светло. ''. 

 

Дакле, дају ми шансу, стављају ми у радни  задатак оно што знам, 

где ћу да бриљирам уколико сам стварно дорастао задатку, а ако 

нисам, бићу срамно приземљен и поражен.  

 

Схватам ово као коректан поступак. Нека свако заузме место које 

му припада сходно његовом раду и његовим способностима. 

 

Дакле, морам све учинити да овај први радни задатак урадим како 

треба, на најбољи начин. 

 

Мој француски је већ течан, али је далеко од тога да  буде 

перфектан.  

 

Увек ми је у мислима оно LE QUART. Ипак, сада то више није 

актуелно, сада спавам нормално  и снага ми се повратила. Нема 

више досаде као у “Аспемар-у”, престао сам да пушим, вратили су 

ми се пуна концентрација, осећам да владам у потпуности својим 

интелектуалним потенцијалима. Ја сам као једерњак који је дуго 

стајао у месту, очекујући ветар у једра, сада су ваздушне струје 

грунуле у једра из све снаге, мој брод широко раширених и напетих  

белих једара језди свом циљу. 

 

Питања у упитнику ће Ани дотерати на перфекатан француски, са 

њом ћу дискутовати о упитнику, питањима која треба поставити, 

редоследу питања, кодификацији, избору и обучавању анкетара, 

начину анкетирања, и анализи, закључцима и препорукама. 
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Када се ради о супермаркету у приземљу облакодера Фебекоп, 

понављам моја запажања: спада у категорију мањих, скоро је 

повећа самопослуга, али је ипак супермаркет. Излог није дотериван  

годинама, нарочито боде очи гондола са воћем и поврћем, 

асортиман ових артикала је узак, роба није најсвежија, има поврћа 

спарушених листова. Бацих овлаш поглед, пратим то већ пар 

недеља, има производа који се продају солидно, док многи артикли 

груписани по сличности се не продају скоро никако, није дат 

адекватан простор групама артикала у зависности од обима 

продаје. У продајном простору нема гондола, нема промотивних 

активности, а купци улазе полако као сенке, умртвљених покрета, 

бледих лица, то су старији и сиромашнији слојеви који ту долазе из 

рутине, да набаве најнеопходнје артикле уз јефтину цену. Углавном 

су чланови СПБ ( Социјалистичке партије Белгије), тако ми се 

чини. 

 

Тако сам стекао неке претпоставке које бих требало да проверим 

додатним истраживањима: 

-објекат 

-локација 

-конкуренција 

-купци 

-асортиман 

-цене 

-добављачи 

-услуга 

-пропаганда и промоције, анимација продајног пункта 

-особље 

-организација рада.  

 

Прво би требало проучити обим продаје супермаркета последњих 

десет годна, укупно и по асортиману, онда гравитациону зону 

супермаркета, одакле у њега долазе купци, ко су локални 

конкуренти у параметру од око 500 метара, и друго. 

 

Ја сам већ назирао налазе о супермаркету, ствари су толико 

очигледне, продајни пунктови COOP заостају за конкуренцијом, 

изгледају старомодно. То није спорно, унапред знам да ће 

истраживање то потврдити. Купци су сиромашнији слојеви, има 

подоста старих. И то је јасно. 

 

Али то није суштина, суштина је: шта чинити? 
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Ипак све се своди на ИМИЏ , представу фирме COOP, и сегмената 

који се за њу везују. 

 

Супермаркет треба модернизовати, то је јасно.  

 

Али како ће се то одразити на сегментe купаца, да ли ће таквим 

модификацијама бити одбијени досадашњи купци, да ли ће бити 

привучени нови сегменти купаца?  

 

Модификација ИМИЏА би подразумевале далекосежне и темељите 

промене комерцијалних стратегија, и  пословања предузећа.   

 

Додатно компликује политичка димензија, јер се  тиме додирује 

читав комплекс врло  сложених  импликација којима је се 

деликатно бавити.  

 

Да ли сам ја и примљен овде јер сам Југословен?  Овде познају Бору 

као успешног научника? 

 

Успешност пословања једне велике фирме, установе, политичке 

странке или групације, је снажно предодређена  ставовима и 

представом које има у друштвеном окружењу у коме егзистира и 

обавља своје активности. Свака организација  изазива неку 

представу у јавности, обични људи то називају репутацијом. 

Потрошачи, дистрибутери, грађани, гласачи, итд, се опредељују или 

не, управо у зависности од тога, какву представу имају о некој 

организацији-ово одмерено и учтиво предочавам моме саговорнику 

кадровику.  

 

Он ме је слуша љубопитљиво.  

 

Задатак који сам добио морам урадити како треба, уложићу све 

снаге у  тај пројекат.  

 

Додатни мотив ми је, то што бих унапређујући овај супермаркет 

допринео, на маколико скроман  начин, добробити свих запослених. 

А онда би слично могао учинити и са другим продајним објектима 

Фебекопа. Фебекоп има не само продајне пунктове, има осигурање, 

банке, туристичку агенцију, то је огромна корпорација.  

 

Због тога би се предамном  могли отворити велики изазови?. 
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Када остадох сам, приземљих се: па нисам ја открио Америку, 

Белгијанцви су врхунски стручњаци, виде они ово исто што и ја? 

Али због нечега остављају да буде овако?  

 

Да ли је у питању рутина, навика особља и кадрова Фебекопа? Тако 

траје деценијама, па се сродили са тим, то им постало нормално, 

природно, и не запажају више да може, и да би требало да буде 

боље?  

 

Или је то повезано са позицијом СПБ у Белгији? Има овде и 

политике, али ја у то не треба да се петљам, нити да то спомињем. 

 

Удубљујем се у материју, ова представа, ИМИЏ садржи  различите 

ставове и мишљења о организацији, као што су њена величина, 

обим производње и истраживачког рада, степен иновативности, 

брига о запосленима, висина плата, динамичност, хуманитарне 

активности, учешће у јавном животу, итд.  

 

А када се ради о политичким странкама укључујући и ставове о 

програмским опредељењима, акцијама у јавности, све оно што је та 

странка чинила или није чинила, о њеним лидерима и 

активистима.  

 

Ова представа се ствара из једне основе која садржи како 

материјалне тако и друге елементе, и уствари је једна 

“СУБ”јективна интерпретација реалности.  

 

Са једне стране је имиџ који плови у подсвести (или свести) купаца, 

гласача, а са друге стране су сегменти купаца. Још на нивоу 

подсвести долази до снажних асоцијација, или одбојности, између 

личности сегмената и овог ИМИЏА.  

 

Ово је кључни ниво на коме се решава судбина једне политичке 

странке (или лидера), или комерцијалне марке. 

 

Зато је врло значајно да COOP  и његови лидери сазнају прецизно и 

сниме  ИМИЏ који COOP има  у јавности, као и конкуренти, у 

различитим сегментима ( купци, добављачи, медији, синдикати,  и 

др.) 

 

Треба установити шта ови сегменти јавности мисле о имиџу COOP-

а, које су негативне а које позитивне стране ИМИЏА , како је 
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настала ова представа, да ли је заснована на чињеницама или је 

последица погрешне интерпретације (услед недостатка 

информација, “СУБ”јективних виђење , и др.). 

 

Следећи корак би био да се елиминишу недостаци, негативне 

компоненте ИМИЏ-а, и да се још више унапреде и сачувају 

позитивне стране.  

 

Врло је битно да ИМИЏ мора бити заснован на чињеницама, ако 

нешто негативно стварно постоји, онда недостатке треба исправити, 

и тек онда о томе обавестити јавност. Ако су негативне стране 

представе, последица недовољне информисаности потребно је дати 

праву информацију. 

 

Претпостављам садашњу представу ИМИЏ-а марке  COOP, која 

плени симпатије актуелних описаних купаца. Претпостављам 

негативне примесе  представе, које се нарочито односе на престиж 

ове марке, јефтине цене, скромност, сиромаштво купаца, 

окренутост СПБ ( Социјалистичкој партији Белгије), има и других 

елемената који заслужују изузетну пажњу. 

  

Комерцијална позициjа марке COOP је врло сложена, супермаркет 

COOP, Place de la Shapelle,  када се ради о његовој клијентели и 

тржишној представи има три основна елемента: имиџ  

супермаркета  Place de la Shapelle,  имиџ марке COOP, и имиџ СПБ. 

 

Закључујем у овој фази, да предлог истраживачког пројекта треба 

да буде усресређен ка евентуалним модификацијама овога 

супермаркета искључиво у оном сегменту који се тиче само онога 

што се тиче само супермаркета  Place de la Shapelle. Никако за сада 

не ићи на коренитије измене имиџа марке COOP, поготову нигде не 

додиривати, ни сада ни  у будућности имиџ СПБ.  

 

Сада је најважније истраживањима установити инвентар слабих 

тачака супермаркета, и на основу тога предложити  мере за 

побољшање.  

 

Ако будем успео, то би био врло велики поени за мене. А и 

потенцијална добробит за запослене. 

 

То ћу постићи на следећи начин: 
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1.Да снимим садашњи ИМИЏ супермаркета 

2.Да дефинишем ЖЕЉЕНИ 

3.Да предложим врло сложене модификацкије и иновације на нивоу 

објеката, асортимана, цена, промотивних акција, и друго. 

 

Предложио сам дакле ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ, који 

укључује анкетирање у супермаркету на око 600 испитаника.  И то 

прво да се обави прелиминарно истраживање путем интервјуисања 

100 особа кроз примену различитих облика мотивационих 

истраживања, на квотном узорку (50 мушкараца и 50 жена, 

пропорционална заступљеност старосних група, образовања и 

професија као што је у глобалној популацији Брисела), уз примену 

УПИТНИКА. Дефинитивно анкетирање на узорку од 500 особа би 

обавила два анкетара које би дао Фебекоп, а и ја их могу по потреби 

ангажовати. Као руководилац  истраживачког пројекта бих обавио 

обраду попуњених упитника за 20 радних дана, написао бих 

ИЗВЕШТАЈ са резултатима истраживања и мишљењем, да ли 

треба обавити додатна истраживања, или су већ добијени налази 

довољни, и са предлогом мера за побољшање. Целокупни 

истраживачки пројекат би био завршен у року од 45 дана  од 

почетка пројекта. 

 

Руководиоци Фебекопа су ми саопштили да је мој предлог 

истраживачког пројекта прихваћен. 

 

 

1970. година. Драгољуб Крсмановић запослен као столар у 

Братунцу. 

 
Прво је ишао бициклом од Узовнице до Братунца, онда је купио 

моторцикл. 

 

 

28. септембар 1970. године. Умро Гамал Абдел Насер, 

председник Египта. 

 
САД одлучују да продају оружје Израелу.  

 

А у Берлину терористичка група Baader-Meinhof Gang пљачка 

банке.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baader-Meinhof_Gang
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Како је то могуће? Како је могуће да свемоћна немачка полиција то 

не спречи? 

 

 

1. октобар 1970. године. Спреј у трамвају. 
 

У бриселским трамвајима је ретко гужва, обично има места за 

седење, на зиду трамваја стоје натписи: УСТУПИТЕ  ВАШЕ 

МЕСТО ОНОМЕ КОМЕ ЈЕ ВИШЕ ПОТРЕБНО.   

 

Увидео сам да сви овај позив строго поштују, нисам видео да нека 

старија особа, инвалид, трудница, изнемогли старац, стоје, а да 

млађи седе.  

 

А код нас у Београду у трамвајима није ретко да седе момци и 

девојке, а изнад њих се погуриле старе особе, или свештеник 

племенита лица, седе косе и браде, ћуте  помирени са судбином, чак 

и не поимају да се млади према њима не понашају како треба. 

 

Овога дана је велика гужва у трамвају. То се понекад  дешава и 

овде у шпицевима, када се завршава и почиње радно време, ипак 

већина становника Брисела има своје аутомобиле, мада и даље 

многи користе градски превоз.  

 

Уђох у трамвај, тела нису збијена, али су људи ипак близу једни 

других, трамвај се полако пунио, осетих да се тела постепено 

приближавају.  Стадох поред прозора посматрајући широку  avenue 

Luise, видех из трамваја, док уз звоњаву граби, зграду где станују 

Рајна, Драгина  сестра, и њен муж архитекта Ги де Пелиши. 

 

Уз мене се са стране од левог мога профила у гужви скоро прибио 

млађи човек, али ја на њега  нисам обраћао било какву пажњу, 

мада ми негде дубоко у мислима заизгледа необично да је он стао 

тако близу мене. Чак ми је била чудна његова десна рука, коју је 

држао уместо на држачима предвиђеним за руке путника, баш на 

ободу прозора сасвим близу моје главе.   

 

Возач трамваја нагло прикочи скоро у месту, путник који је стајао 

тик уз мене  са необично постављеном руком, услед трзаја истури 

руку испред мога лица, шака му се отвори поред само мог левог уха, 

пред мене на под трамваја паде нешто необично, ја погледах доле, 

то је био спреј, из њега је пискутаво шиштала гасовита материја.  
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Власник спреја искористи метеж, покуша да се сагне да покупи оно 

што је испустио, али не успе, брзо шмугну кроз врата која се због 

нечега нагло отворише. Путници покуљаше сви напоље, изгледа да 

је био лакши саобраћајни удес.  

 

Починилац одлазећи, кроз отворен прозор ми добаци, отровно 

бесан:'' УБИЦЕ! Смрт убицама!''. 

 

Ко је убица, ко, кога сам ја то убио, ја нисам у животу ни мрава 

згазио?  

 

Ипак ми се чини да сам ја као неки релеј, да се преко мене препиру 

неке мени непознате невидљиве силе и моћници, своде некакве 

своје мени непознате рачуне. „Свађале се јетрве преко свекрве.“ Зуб 

за зуб, вендета, беса, крвна освета, Црногорци, Руси, Американци, и 

ко зна ко још? 

 

Тргох се као опарен док сам држао руком пред зачуђеним 

путницима спреј у рукама, приђе ми једна млађа жена говорећи 

тихо, али узбуђено:'' Господине, то је спреј, откуд поред вашег лица, 

не дирајет то, завијте у папир, одмах то носите у полицију''.  

 

Сиђох из трамваја, обузе ме нервоза какву никад досада нисам 

осетио у животу, почех да кашљем, хоћу да се онесвестим. Бес је био 

тешко замислив, дође ми да све пред собом ломим.  

 

Да ми није ушприцао у нос нервни гас, питам се док журим право у 

оближњу полицијску станицу. Прими ме полицајац припростог 

израза лица, као што су неки наши позорници у Београду, показах 

му спреј завијен у најлонску кесу, испричах о чему се ради, он 

загледа у кесу и рече ноншалантно:'' Понесите то и идите право у 

Центар за отрове у Shaussee de Vleurgat.''  

 

Одох тамо, испричах им о чему се ради, они узеше спреј да га шаљу 

на хемијску анализу, болнички техничар ме упути код лекара. 

Лекар је плав човек сердњег раста и корпуленције, проницљивог и 

строгог израза лица, он узе нешто и написа, каже ми да идем одмах 

да ми сниме мозак, а после тога у соби ниже да одем на преглед 

простате. 

 

Те прегледе нисам хтео да обавим.  
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А лабораторијске налазе спреја нисам никад добио. 

 

Ни о овоме нисам причао Ани.  

 

Али се сада опет појави блага несаница. Схватих да ја већ поодавно, 

упркос врло значајних побољшања моје виталности,  осећам 

повремено снажну нервозу, вро јаке нервне тензије, које би 

повремено постајале такорећи невиђенј бес: долазило ми је да све 

пред собом бацам и ломим. А пре доласка у Белгију тога није било.  

 

Ани повремено када би се вратила из “Марплан-а”, још са врата ми 

је говорила:'' Уморна сам, испражњена'', мислила је да је њена 

енергија изчилила некуда. Она је оптерећена обавезама на радном  

месту, али и у домаћинству, иако обавезе делимо подједнако. 

 

Спавамо и даље заједно у широком брачном кревету, одавно јој се 

нисам приближио, нити је она показивала било какве иницијативе 

у том смислу.   

 

Објашњавам себи, да мени до недавно није било стало у значајној 

мери до секса  јер сам био утонуо у бриге, био сам годинама зебњив  

када бих се будио ујутру, не знајући шта ће ми донети нови дан? А и 

Ани је исцрпљена свакодневним радним обавезама. 

 

Опазио сам да би ме Ани повремено загледала забринуто, али 

ништа не говорећи, учини ми се да повремено због тога дискретно и 

тужно уздахне. Помишљао сам у тим минулим тамним годинама да 

јој се поверим? 

 

Али сам увек од такве идеје  одустајао, имајући у виду да је она као 

и већина Белгијанаца дубоко одана својој земљи, или би чак могла 

помислити да сам и ја као они Југовићи беспосличари што се 

окупљају по југословенским ресторанима и који на сва уста пљују 

Белгију и Белгијанце, окривљујућих их  за њихове личне неуспехе? 

 

А шта ако то каже својим родитељима? Шта би тек они помислили 

о мени? Поготову јер ми је једном њен  отац када смо били насамо 

тихо испричао да му је његов пријатељ, земљак тамо од Трења, који 

је запослен  у полицији за странце, за  мене странца из 

комунистичке државе рекао врло похвалне ствари. 
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Повремено се сетим француске пословице ''да  апетит долази 

једући'', тако се и љубавна жеља може развити миловањем и 

физичком близином.  Али до таквог зближавања између ње и мене 

не долази већ неколико месеци. 

 

Када изађем из стана идући на посао, или неким другим поводом, 

изненада би ми се јављала веселост. Ухватио сам себе да би ми очи 

понекад живо засјактале када бих поред себе спазио у пролазу 

привлачну пролазницу. Неке од њих би ме у пролазу враголасто 

погледале.  

 

Значи да постоје још неки други разлози брачне монотоније? 

 

Тако једном шетајући кроз Галери Луиз сретох Мату Јаковца. Ми 

се увек обрадујемо када се сретнемо. Ја не знам да ли је он Србин, 

или Хрват, мада мислим да би по његовом имену пре био Хрват, 

али то ми нимало није важно, јер ми смо овде у туђини тако блиски 

један другом. Седосмо у један кафић, тада ми Мато предложи да 

увече одемо у оближњи данснинг Мемлинг.  

 

Овај његов предлог у мени намах побуди љубопитљивост, која се 

утом претвори у радост: како би било лепо вратити се у раније дане, 

изаћи увече, дружити се. 

 

А Ани? Тек тада осетих грижу савести, више од тога, ја овако 

чинећи  издајем Ани.  

 

Не, то не могу, она је према мени увек била коректна, захваљујући 

њој, када сам био у највећим тешкоћама у Бриселу, сам, из тога 

испливао и добио радно место, живели смо заједно, мој живот је 

добио  у квалитету, она ме је увела у овдашњу средину, упознао сам 

њене родитеље и сроднике, тако дивне људе, захваљујући њој сам 

завршио постдипломске студије, толико дивних успомена и 

догађаја ме веже за њу, за особу која ми је овде променила живот на 

боље.  

 

Али да ли је рационално, да ја своје најбоље године жртвујем, да се 

лишавам онога што сваки мушкарац у овим годинама очекује: 

нежност привлачне жене и љубавно узбуђење?  
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Али није кривица у Ани, ни у мени, него у несретном сплету 

околности? Ја сам сасвим свестан генезе охлађених односа у нашој 

брачној заједници?  

 

Ипак сам на крају одбио Матину понуду.  

 

А када дођем кући, опет би се обоје ноћу повлачили свако у свој 

удаљени кутак.  

 

Као да смо два мушкарца, или две сестре? 

 

Такав наш међусобни однос је за мене неприхватљив. 

 

Шта чинити? 

 

Желим да будем објективан. Ако уопште има виновника, то смо нас 

обоје? Или још боље, криве су несретне животне околности? 

 

Морам са Ани да разговарам шта да радимо? Да идемо код брачног 

саветника? Да унесемо неке иновације, да померимо кревет, да 

изађемо увече у неки ресторан, да увече упалимо свећу, да слушамо 

заједно лепу музику, да унесемо више романтичности у наш живот? 

Да идемо на излет? Да негде отпутујемо на кратко?  

 

Од свих ових мојих идеја није се остварило ништа. 

 

А ја сам наставио да се мало чешће виђам са Матом, само бих Ани 

рекао идем у библиотеку, или на СУБ, а понекад бих се вратио 

касно у ноћ после неколико часова одсуствовања. Она би ме 

погледала тужно и помало забринуто, без да би ме било шта 

запитала.  

 

Међу нама двома би настајала још дубља, како кажу у маркетингу, 

комуникациона баријера, које је се,  чини ми се, продубљивала? 

 

Да ли су ови моји изласци са Матом у дискотеке знак да ја њој сада 

бездушно окрећем леђа? Како би она то доживела? Ја то не могу 

никада учинити, ја јој не могу нанети такав бол, то је страно мојој 

природи. 

 

Али, зашто да радим против своје природе, почињем себи да личим 

на жене у Индији, које када им супруг премине бивају лишене 
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живота? Зашто да ја себе лишавам ових најлепших ствари у 

животу? 

 

Најбоље би било да са Ани раговарам да нашу заједницу 

унапредимо, да буде као у почетку, да међу нама затрепере струне 

узбуђења.  

 

Али ако бих са њом почео о томе да разговарам, изрекао бих се 

обавезно о узроцима моје забринутости, о атацима асоцијалних 

особа. А то не би било никако  добро. 

 

Да ли се и Ани пита шта да радимо? Да ли можда и она исто 

резонује као и ја? Да ли сматра да је наша ванбрачна заједница у 

кризи која се продубљује?  

 

Једноставно овако више не може бити? 

 

Питам се:да ли сам ја крајње непромишљен, имам описане 

неприлике  са силеџијама,  са Ани имам какву такву заштиту? А 

шта ако будем сам, они ми могу упасти у стан? 

 

А шта да чиним?  

 

 

15. октобар 1970. године. Анкетирање у супермаркету COOP, 

Place de ла  Shapelle. 
 

Упитник је умножен у 600 примерака, предложио сам 

руководиоцима два искусна анкетара који раде за “Марплан”, то су 

поменута лепушкаста госпођа Моник Делакр, и младић, плавокоси 

студент медицине који се зове Капар. Монику познајем из 

““Марплан”а”, а младог студента сам срео по први пут. Моји 

претпостављени из Фебекопа су после разговора са Ани, одмах 

прихватили обоје као анкетаре .  

 

Моник има искуство у ““Марплан”у”, у неколико наврата је 

долазила у наш стан са Ани. Она је за мене тајанствена особа, 

колико је привлачна, још више ми није јасан њен брачни статус, 

брачна криза са мужем познатим белгијским индустријалцем из 

корена потреса ову младу жену? Капар је такође необична личност, 

он је студент медицине, жели да специјализује психијатрију, њега 

истински пасионирају мотивациона истраживања купаца.  
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Њега сада видим први пут, мада ми је Ани казала да је он од раније 

обављао анкетирања за “Марплан”. Ани има широку мрежу 

анкетара, то су углавном мушкарци, нарочито они који иду колима 

широм Белгије купујући бензин на бензинским пумпама “Тексако”, 

и онда забележе у упитницима цене горива, врсте бензина, 

љубазност и стручност особља, техничку опремљеност објекта. 

Дирекција фирме “Тексако” жели на основу прикупљених података 

да унапреди пословање ланца својих бензинских пумпи.  

 

Млади студент Капар ми је једном приликом саопштио занимљив 

детаљ, његов отац је главни лекар свих затворских установа у 

Белгији. А једном другом приликом  ме је забринуо вешћу да је 

његова сестра имала саобраћајн удес, и да је срећом прошла без 

озбиљнијих повреда. 

 

Двоје анкетара би учтиво прилазили купцима када би они излазили 

са куповинама из супермаркета, представљајући им се, и одмах би 

прелазили на питања. Белгијанци  прихватају анкетирања, 

сматрају их за друштвено корисна и зато су одбијања или 

нељубазности  испитаника  минимална. 

 

Онда бих нестрпљив анализирао одговоре, заиста су врло 

занимљиви. Управо купци мисле оно о супермаректу што сам 

претпостављао, купци су већином из сиромашнијих  слојева и 

скромнијег образовања.  

 

Једном се десило нешто необично. У јеку анкетирања, касирка 

прекиде за часак рад на каси обраћајући ми се:''  Зове вас господин 

Будар да одмах одете у његову канцеларију''.  

 

Зачудих се зашто ме зове, и то овако одмах?  

 

Попех се одмах лифтом и право код њега. Господин Будар је 

значајан функционер Фебекопа. Он више личи на бирократу из 

Београда него на Белгијанца. Затекох га за столом, строгог лица  

пита ме:'' Како иде''?. '' Без проблема'', кажем му учтиво. Како је 

наш разговор започео, тако се намах  заврши. Одох учтиво му се 

наклонивши, али ми никако није јасно зашто ме је тако ургентно 

повао да дођем у његову канцеларију? 
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Насмејала ме је плава колегиница психолог када ми је пришла у 

једном буџаку у холу супермаркета, баш тамо код лифта,  стала 

пред мене, поздравила ме насмејана прислаонивши песницу челу,  

као да је комсомолка.  

 

Схватио сам то као њену духовитост, више као благонаклону шалу. 

Али помало претерану.  

 

Сетио сам се истог таквог шармантног и шаљивог у исто време 

поздрава Ани, када ме је по први пут посетила у моме скромном 

стану  у улици rue de l’ Ete ? То је било тако давно, као да се десило 

у неком другом далеком и заборављеном свету, на који се као на 

неке књиге избледелих страна, наталожила жута прашина времена.  

 

Имао сам прилике да изменим неколико речи са значајним 

политичким функционером СПБ господином Le Burton-om,  

(напомена аутора: касније социјалистичким председником Владе 

Белгије), срео сам накратко и господина Рамакерса, 

социјалистичког министра телекомуникације у Влади Белгије. 

 

Свестан сам да ми треба још времена да се у мени све смири и 

сталожи, после свих ових година неиспуњених нада и свакојаких 

неприлика. 

 

 

1970. година. Посета Јосипа Броза Тита Бриселу. 

 

Тито је дошао у посету Бриселу, чуо сам на телевизији. 

 

Изађох пре подне да однесем упитнике на кодификацију у оближњу 

механографску радњу.  

 

Док прелазим улицу држећи у рукама пакет са 500 упитника 

спакованих и повезаних, видех да поче да се дешава нешто 

неоуобичајено. Пројурише два полицијска возила, дajу светлећим 

палицама полицијске знакове да се зауставља саобраћај и прелазак 

пешака. Једва пројурих на другу страну улице, и налетех право на 

човека у цивилу, који ме заустави строго ми говорећи:'' Ваше 

исправе?''  

 

Стадох непријатно затечен, дадох му учтиво своју личну карту.  
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''Ви сте Југословен, откуд ви овде баш сада, знате ли да сада овуда 

треба да прођу возила председника Југославије Тита'', зури у мене 

испитивачки. '' Ја јесам Југословен, али нисам имао појма да баш 

сада овуда треба да прође председник Тито'', рекох му још учтивије.  

 

''Какав вам је то пакет у рукама''?, показа агент руком на моје 

упитнике. Објасних  му. 

 

''Станите овде неколико минута док не прође колона аутомобила из 

пратње председника  Тита'', рече ми кратко, али без претње. 

 

Стадох ћутке поред белгијског полицајца, нестрпљив да видим 

представу. Утом наиђе брза колона аутомобила, видех истинску, 

изванредно организовану представу, у првим колима млад као од 

брда одваљен човек у официрскоj униформи, привлачан као 

хеленски бог, сијају му се генералске еполете на раменима. Он седи 

поносно, са изразом лица свемоћног човека. Представа се наставља. 

Видим и министра иностраних послова Мирка Тепавца, али нигде 

не видим Тита?   

 

За то време улицом дефилује читав ескадрон коњаника, шарене се 

свакојаке кићанке у разноразним бојама, то исто сам видео када је 

недавно овде био Мобуту, вођа Заира.  

 

Па Југославија је лидер Несврстаних, покушавам у себи да се 

нашалим.  

 

Утом видех на оближњем тротоару групу људи, до мене допреше 

речи на српском језику, ишли су полако и неупадљиво поред колоне 

аутомобила, будно мотрећи, само су зверкали дрско и охоло около, у 

друштву са белгијским полицајцима. 

 

Када колона аутомобила и коњаници прођоше, полицајац ми строго 

врати личну карту, рече да могу са плочника узети упитнике:'' 

Знате, у Белгији има много политичких емиграната , ми морамо 

водити рачуна о безбедности наших гостију из Југославије''. 

 

Док сам се полако удаљавао од полицајца, скоро да се сударих са 

високим и снажним момком, тако личи на Југовиће, тргох се, је ли 

могуће, преда мном је стајао Н...., Ратин друго из Београда, то је 

један од оних који су силовали моју школску другарицу и 

симпатију Лилу на Ади Циганлији; он ме препозна цинично се 
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смешкајући, не изговарајући ни једну једину реч. Док ме је 

посматрао подсмешљиво, показао ми је нехајно руком на полицајца 

који ме је малопре задржавао. 

 

О чему се то овде ради?  

 

 

17. октобар 1970. године. Представа Југославије у свету. 

 
Увиђам да је јако тешко пласирати податке о стварном стању у 

земљи. 

 

А ја знам, да је у земљи сасвим другачије. Како је могуће да је 

планета дезинформисана?  Каква је све то информациона 

провалија! 

 

У Канади се закувава, почиње да ми личи на Северну Ирску, Фронт 

за ослобођење Квебека киднапује James Cross-а у Монтреалу 

захтевајући ослобађање ухапшених чланова ове тајне организације.  

 

А Солжењицин добио Нобелову награду. Мене шокира вест да је 

домаћи совјетски Aeroflot Flight 244 отет и скренут у Турску. Зар је 

тако нешто могуће у свемоћном СССР-у?  

 

Salvador Allende је изабран за председника Чилеа. 

 

 

1. новембар 1970. године. Одлазак у Лијеж. 
 

Моји претпостављени су ми наложили да идем у Лијеж, тамо 

постоји објекат сличан овоме супермаркету овде, хтели би да чују 

моје мишљење о могућим мерама да се у њему унапреди промет и 

зарада. 

 

Отишао сам возом. Белгијски возови су милина, иду брзо, сигурно, 

врло су удобни, дистанца није баш тако мала, али само што 

прочитах новине, погледах пејсаж што брзо промиче, а већ стигох у 

овај велики индустријски град у Валонији.  

 

Упутих се право у локални супермаркет COOP. Тамо сам се упознао 

са смеђим и проседим руководиоцем објекта. То је средовечан, 

сувоњав, врло скроман и разуман човек. Типичан Белгијанац, 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cross
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeroflot_Flight_244
http://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
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практичан и радан, прави отац породице. Лијеж је франкофонски 

део Белгије, близу су Ардени, замишљам их као белгијске  

планинице. Тражим у овдашњим становницима планинску 

довитљивост и енергију? 

 

Симпатични лијешки колега ме поведе у разгледање објекта, није 

ми било тешко да проценим да је све слично, уствари исто као и са 

супермаркетом Place de la Shapelle у Бриселу. 

 

Када се вратих увече кући, написах кратак извештај, да треба 

учинити исто што и са супермаркетом у Бриселу. 

 

 

6. новембар 1970. године. Конзул амбасаде СФРЈ у Бриселу  

Жарко Милутиновић ме предложио за председника 

Југословенско-белгијског удружења ''ПРИЈАТЕЉСТВО 

БЕЛГИЈА-ЈУГОСЛАВИЈА''.  
 

Иако сам претходних година безуспешно тражио политички азил у 

Белгији, упркос чињеници да сам деценијама свашта трпео у земљи 

од власти, и да сам доживео полицијско испитивање у лето 1968. 

године у Београду, упркос свих тих тужних чињеница, временом је 

моје незадовољство према комунистичкој отаџбини постепено 

губило у интензитету.  

 

Као да сам предосећао да ћу се једног дана, који није тако далеко, 

ипак вратити у Београд? 

 

Пре неки дан ме је позвао телефоном, на стан, Жарко 

Милутиновић, конзул Амбасаде СФРЈ у Бриселу, саопштавајући ми 

да се 6. новембра увече одржава скуп Југословена у Белгији, моли 

ме да ја питам у Фебекопу, да ли то може бити у сали 

Социјалистичке партије Белгије?  

 

Они се сложише без речи. 

 

''Да у салу Социјалистичке партије,  у којој си ти запослен, 

обавезно дођеш'', рече ми Жарко Милутиновић адресу. ''Долазим 

сигурно'', рекох му задовољно. Мене одавно занима како се друже 

Југословени у Белгији. 
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Сала у близини мога радног места је била препуна. Од уласка у  

салу сам стекао непријатан утисак. Неке жене и мушкарци су 

устајали вређајући једни друге, озлојеђено су се међусобно свађали, 

падале су тешке оптужбе, неки су устајали млатарајући једни 

другима, претеће рукама, скоро да почну да се кошкају.  

 

Схватио сам да постоје два приступа концецији  Удружења, и да не 

могу никако да нађу заједнички језик.   

 

Жарко Милутиновић који је водио скуп, се није нимало нервирао, 

флегматичмо је очекивао да се страсти смире. 

 

Некако се присутни у сали примирише.  Али не за дуго, реч узе 

једна млада жена из Новог Сада, виђао сам је у Амбасади. Она 

нервозним гласом позва да изгласају нове органе удружења: 

председника, потпредседника,  заменика председника, секретара, и 

на крају управни одбор.  

 

Жарко Милутиновић је висок и црномањаст, снажан и поносан, 

прави Црногорац, њему је свака реч на своме месту. Сада он поведе 

главну реч.  

 

Врло се зачудих када изговори моје име, позва ме благонаклоно да 

дођем за сто на бини где се налазе организатори скупа. Жарко им 

рече да мене вероватно многи знају, изрече велике похвале на рачун 

брата Боре, и мало дискретније на мој рачун, додајући да сам 

завршпио успешно постдипломске студије маркетинга  у Бриселу, 

да сада радим врло успешно у СПБ :'' Предлажем Томислава 

Крсмановића за председника  Удружења Југословена у Белгији. Ко 

је за?'' Већина, скоро једногласно  подиже руке у вис у знак 

прихватања. ''Ко је против''? Ни једна рука се не подиже у препуној 

сали. Сви упрли очи у мене, весели су. 

 

Мени овакав предлог импонује, признајем да ми даје самопоуздање 

и жељени одсјај прихватања и уважавања. Али сам свестан да је то 

деликатно, ја сам тражио политички азил, иступао сам повремено  

критички против београдског поретка. Да ли Амбасада то зна?  Или 

прелази прећутно преко тога, желећи да ме придобије?  

 

А зашто су ме јула 1968. испитивали полицајци у Београду? Као да 

су неки отуда, за мене, а неки други су против?  Не могу да схватим 

јасно о чему се ради?   
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Тако је било и у војсци у Краљеву, поједини официри су се били 

ставили на моју страну скоро отворено, супруга мајора Чеје, 

сродница моје мајке ми је такорећи показала КАРАКТЕРИСТИКУ 

која је била стигла из Генералштаба ЈНА у Београду, у којој сам 

био оцрњен као наводни '' западњак'' и ''задрти верник''. Она и њен 

супруг су ме тада храбрили. ( Том 2.)  

 

Уколико бих прихватио ову функцију, значи више не бих могао да 

износим критике на рачун поретка? То би за мене значило да 

постајем дволичан, да због своје личне позиције која на неки начин 

ласка мојој сујети, сада морам затварати очи пред неправичним 

поретком?  Шта ће ми рећи овдашњи познаници који знају моје 

политичке ставове?   

 

Могао бих се некима овде замерити, знам да белгијске власти не 

воле милитантне акције удруживања Југословена у Белгији? То би 

захтевало од мене нове обавезе, додатно ангажовање времена, а то 

би из корена мењало мој начин живота.  

 

Скоро да се обрадовах: па сада, уколико бих постао председник 

Удружења Југословена у Белгији, које је под патронатом Амбасаде 

СФРЈ у Бриселу,  ваљда ме не би више узнемиравали у Београду? 

То би било дивно, али ипак ја не могу да мењам моја политичка 

убеђења, да будем у колу са онима који обесправљују мој народ. 

 

Зато сам рекао: ''Прихватам да будем члан Управног одбора, 

захваљујем се на поверењу, али из оправданих разлога не могу 

прихватити да будем председник''. 

 

Видех по Жарковом изразу лица да је разочаран, јер је он овде у 

туђој земљи у мени видео поузданог сарадника, десну руку. Он нема 

појма о мојој политичкој прошлости?  

 

Он је диван и частан човек. Можда жели да изглади непримерене 

поступке према мени у Београду? 

 

Када би још било таквих, где би нам био крај?  

 

Пошто није имао куда, он се невољно и сетно помири са мојим 

избором. 
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Новембар 1970. године. Поједине арапске државе оглашавају 

жељу да се уједине. 

 

Рат у Вијетнаму бесни и даље. 

 

Запад подржава совјетске дисиденте, совјетски писац Андреј 

Амалрик је осуђен на три године затвора збг антисовјетских 

текстова. 

 

Када чујем овакве новости, мени се понекад учини да огромни 

СССР где сунце никад не залази, почиње нешто да потмуло и 

подмукло изједа  изнутра. 

 

А није у потпуности поштеђена ни свемоћна суперсила Америка, 

унутрашње ткиво јој помало нагризају побуне пацифиста и црнаца. 

 

Опет се срушио авион у САД, Southern Airlines Flight 932 , изгинуло 

свих 75 путника. 

 

Прочитах да је неки Боливијац покушао да убије Папу за време 

Папине посете Манили.  

 

Неки овдашњи чудаци, тако ми се они чине, личе на  испоснике, 

острашћено предвиђају скори  Трећи светски рат. Ја лично у тако 

нешто не верујем, није свет толико луд, државници Америке и 

СССР-а су мудри, трећи светски рат би био раван самоубиству. 

Није генијални Ајнштајн џаба рекао: "Не знам којим ће се оружјем 

водити трећи светски рат, али сам сигуран да ће се четврти водити 

дрвљем и камењем''. 

 

 

15. новембар 1970. године. Одлазак у Еупен. 
 

Добио сам налог да са још двојицом колега одем на један дан у мало 

место близу немачке границе Еупен, где Фебекоп треба да сазида 

нову робну кућу. 

 

Због ова два изненадна путовања дошло је до прекида анкетирања у 

супермаркету у приземљу фирме у Бриселу. 

 

 

Децембар 1970. године. Окупљање Југословена у Белгији.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Airlines_Flight_932
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Упознао сам правника из Југославије, он је по националности 

Хрват. Њему се свиђа моје име, које је како он каже право 

хрватско. Он снева да уједињује Југословене на раду у Белгији, 

агитује да ме продобије за своју идеју.  

 

'' Буди опрезан са удружењем које води Амбасада, то је режимско 

удружење, ја хоћу да створим аутентично независно удружење 

Југословена у Белгији'', каже он у жељи да ме придобије  за своју 

идеју. 

 

'' Како мислиш да осниваш такво удружење Југословена, када ово 

удружење које већ постоји ужива пуну подршку белгијских власти, 

у његовом управном одбору се налазе познати белгијски министри'', 

стављам му до знања да је његов пројекат врло тешко остварив. '' 

Знај да нећеш добити било какву снажнију подршку'', желим да му 

разјасним. 

 

Од његовог предлога никад није било ништа. 

 

Данас ми се десио необичан и застрашујући догађај. Иза ћошка се 

појавио и гледао је у мене крупан повисок човек дрског израза 

лица, узвикнуо је са растојања ка мени дрско и заповеднички: 

„Bas!“ ( што у преводу на српски значи ДОЛЕ).   

 

Уопште не знам како се то десило, ја сам се наједном нашао на тлу. 

Одмах устадох, обрисах руке од прашине, и кренух даље својим 

послом. Незнанац је стајао на своме месту раширених руку и ћутке 

ме победнички посматрао док сам одлазио. 

 

Зар је могуће да сам ја постао толико преплашен? Да на мене тако 

поразно делује гневни повик непознатог човека, да се ја због тога 

поведем и паднем ничице као хипнотисан?  

 

Када бих долазио ујутру пешке од аутобуске станице ка 

канцеларији, повремено бих запажао  непознатог човека преко пута 

широке улице иде истим правцем куда и ја. Када идем ујутру на 

посао, из далека га лако препознајем како корача  тамо у даљини. 

 

Он није ничим нарочито привукао моју пажњу, иако сам га редовно 

виђао, обично када идем ујутру на посао, иде и он туда, питао сам 

се: како увек туда пролази баш када и ја, у исто време. Ваљда му 

почиње радно врема када и моје?  
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Али ми то није било нимало чудно, да бих њим почео да се на било 

који начин бавим. Мада сам га издалека загледао љубопитљиво.  

 

Запазио бих необичну подударност, он иде другом страном широке 

улице истим темпом као и ја, једва му разазнајем црте лице, више 

их замишљам, јер је он далеко од мене, да бих га могао јасније 

видети. Питао сам се, да ли је то чиста коинциденција што он 

обично иде истим темпом као и ја? Ја убрзах, убрза и он. Ја успорих, 

успори и он.  

 

То је најобичнија случајност, закључивао бих!  

 

Тако се ово уједначено корачање два човека са две различите 

стране исте широке улице повремено настављало из јутра у јутро. 

Видео бих на  супротној страни пошироког булевара  његову 

повисоку контуру како замиче тамо ка Министарству 

запошљавања. Да није  службеник овог Министарства? 

 

Али су се упоредна истовремена успоравања и убрзавања хода два 

човека који се не познају, упорно настављала из јутра у јутро. 

Замислих се!  

 

Загледао сам га из даљине, имам одличне очи и оштро око,  и он 

баш када ја окренем главу ка њему, окрете лице ка мени. Увек у 

исто време. Назирем црте његовог лица, то је човек већ поодмаклих 

средњих година,  светло смеђ, или плав, повисок, нормалне грађе, 

сувоњав, конципирах са растојања његове црте лица: има 

интелигентно лице, и подмукао израз лица, подсећа на оне мудраце 

који су кроз живот стицали велика искуства, и сазнања, све то 

чувајући у себи, брижљиво усавршавајући свакодневно своју 

мудрост. Он је мудрац, али је рафиниран и подмукао.  

 

Окретох главу, окрете и он. 

 

Да ли су ово чисте коинциденције? 

 

Онда следеће тмурно јутро, видех га иде барабар са мном, ја 

успорих, и  он успори. Изненадих се када се окрете ка мени,  учини 

ми  се да препознах демонску подлост злонамерног мудраца, он онда 

нагло и злокобно тргну раменом ка мени. Као што то чини чудак 

који ме већ годинама прати и прети ми раменом. Али не тако јако, 

него врло дискретно. Али ја то сасвим јасно препознах. 
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Осетих удар зебње, овде има људи који ме због нечега мрзе, односе 

се према мени непријатељски?  

 

Ово је психолошки рат против мене, и против моје земље? 

 

Ја сам грађанин Југославије, где је моја држава да стане уз мене? 

Ми Југословени смо као деца, без оца и мајке, без икакве заштите. 

Потуцамо се ОДЕ НЕМИЛА ДО НЕДРАГА!  

 

 

Децембар 1970. године. Планета ври. 
 

Дешавају се пучеви, Африка ври, франкофонски Канађани траже 

отцепљење, у Северној Ирској је такорећи оружана сецесија,  Баски 

у Шпанији дижу главу. Стаса истински покрет против апартхејда у 

Јужно Африци. У СССР-у се јављају дисиденти све више, а Вили 

Брант је на коленима у Варшави пред спомеником жртвама 

Варшавског гетоа. Источна Европа је  у превирању, нарочито се то 

препознаје у Чехословачкој и Пољској. 

 

 

Децембар 1970. године. Чудни  пролазник. 

 

Пратим га погледом, он је прави демон. Ноћу га сањам, он се уселио 

у моје снове. Обухвати ме повремено тмурно расположење, које 

почиње да се претвара у нервозу, љутину, у мени се пробудише 

необични нервоза и бес. Ко је он? Он је тајанствени моћник? А 

повезан је са чудаком кој трза раменом и долази на врата мога 

стана са групом младих Албанаца. 

 

Да ли је ово сигнал да напуштам Белгију? Како, није логично, када 

је све сада кренуло набоље? 

 

Убрзах нагло и сакрих се иза једног дебелог стабла, да видим где 

улази. Уђе у модерну троспратницу, добро запамтих коју. Следећих 

дана сам помно пратио, увек је улазио у ту зграду.  

 

Одлучих да после радног времена дискретно прошетам том страном 

улице, да сазнам нешто више о тој згради?  
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Када стигох до те зграде, прочитах на улазу у коју улази овај 

необични човек натпис: Предузеће X...., производња и продаја 

инсектицида.  

 

  

12. децембар 1970. године. Одлазак у Шарлроа. 
 

У међувремену анкетирање се приближило крају. Било је испуњено 

преко 600 упитника. Сада је на реду обрада упитника. Фебекоп има 

своју разгранату филијалу широм целе Белгије, и у оближењем 

индустријском повећем граду Шарлроа.  Тамо се налази 

механографски и компјутерски центар.  

 

Добио сам задатак да све упитнике однесем на механографску или 

компјутерску обраду, када се ради о такозваним квантитаивним 

питањима: где се одговара са ДА, или НЕ, или у случајевима када 

се одговори могу обележити бројевима. Компјутер то сабира, 

одузима и прави табеле.  

 

А приликом обраде такозваних отворених питања, ту је неопходна 

ручна обрада, што је био мој задатак. 

 

Тамо су ме лепо примили, мени помало засмета присутна 

куртоазија, чини ми се да они  у мени виде званичног држављанина 

социјалистичке државе, дакле сродне њиховој политичкој партији 

СПБ.  

 

Прво су ме упутили на црномањастог момка средњег раста, који је 

према мени врло предусретљив, одмах је прешао на ствар, узео је у 

руке испуњене механографске картице, које сам донео, а ја сам му 

објаснио које механографске радње су потребне за  поједина 

питања.  

 

Он све то ставио у апаратуре, и компјутер после извесног времена 

избаци табеле. 

 

Док смо нас двојица радили,  у просторију би повремено улазили, 

или провиривали, сарадници  механографског центра. Размишљао  

сам када би их видео, покушавајући да их категоризујем по 

типологији Зондија. Неки су плави, други црни, видех двојицу 

изразито плавих, као неки рођаци из Подриња. 
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24. децембар 1970. године. Студија завршена. 
 

Сада треба обавити анализу резултата. Ја сам спреман да то 

урадим. Али ми рекоше да ће доћи један познати бриселски 

стручњак да узме табеле, и да ће он урадити анализу и дати предлог 

мера. А не ја. 

 

Немам друге могућности, него да се сложим.  

 

Дође млад човек, мој вршњак, плавих локни и повисок, лица 

интелектуалца, коректан, узе патерналистички упитнике, и без 

речи оде. 

 

Ипак, ја се сам себи зарекох да ћу урадити својом иницијативом за  

самог себе анализу одговора, дати закључке и предлог мера 

побољшања. И да ћу то проследити појединим руководиоцима 

незванично, на њихов увид, тек толико да знају  и моја виђења. 

 

25. децембар 1970. године. Смрт словенско јеврејској банди!  

 

Док скрећем брзо иза ћошка у улицу Shaussse de Boendals где је наш 

стан тачно преко пута гробља Cimettier d' Ixelles, журећи се да што 

пре стигнем у стан да гледам дневник на ТВ Брисел, зачух кола која 

брзо јуре и како коче у пуној брзини, уз  бучну шкрипу кочница, 

стадоше на пар метара од мене. Непознати младићи, очигледно 

странци, дрских израза лица отворише хитро прозоре, довикујући 

запенушано на лошем француском: ''Смрт словенско јеврејској 

банди! Убице Принца Фердинанда од Аустрије! Убили сте цара 

Мурата!''  

 

Дадоше гас, и из места кренуше кола као ракета, забруја мотор као 

на аутомобилској трци, кола завише иза угла и нестадоше ка “СУБ-

у”. 

 

Ко су сад ови?  

 

26. децембар 1970. године. Сеоба у rue Michel Sterkmans. 

 
Ани и ја поодавно размишљамо о сеоби из овога кварта, у коме 

живимо у згради баш поред великог општинског гробља, желимо да 

се одселимо у мирнији део Брисела.  
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Сањамо да почнемо неки нови  садржајнији живот, сада кад и ја 

имам стално солидно плаћено радно место. Завршили смо успешно 

постдипломске студије, пред нама се отварају светле перспективе 

успеха и остварења наших амбиција. 

 

Становати поред гробља је тужно. Поготову у Бриселу где су чести 

облачни сумрачни дани, док роморе кишице звучно се сливајући 

низ олуке са кровова, боду нам очи гране дрвећа у близини гробних 

места које се савиле под канџама црних крупних врана и гавранова, 

који повремено злокобно гракну из своје црнине право у прозоре 

нашег стана. Као да нам се обраћају? Са наших повисоких прозора, 

као из ниске птичије перспективе,  пуца поглед на бескрајне хумке, 

споменике, гробнице. Повремено посматрамо сахране, довожење 

сандука, жене у тужном мимоходу у црном. Чух опет јуче војну 

музику, преминуо је високи официр белгијске армије. 

 

Ани се даде у потрагу за огласима, она је врло предузмљива и 

вешта, када се нечега прихвати то уради како треба, и брзо. Нисам 

се изненадио када ми већ за пар дана саопшти да је пронашла врло 

леп двособни стан, са великом дневном собом , кухињом и терасом у 

улици Michel Sterckmans. То је други део Брисела, кварт где се 

налази престижна резиденцијална  avenue Bruckville. 

 

У року од неколико дана смо се преместили, дошао је камион за 

сеобу покућства и намештаја, у сеоби нам је помогао Анин брат Ги, 

брзо смо разместили ствари, упознали оближње продавнице. 

 

Тако је почео наш нови живот . 

 

Ани огласи врло тужну вест, били смо потрешени: умрла госпођа 

Ван Ден Декер. Она је била дивна жена, увек насмејана и љубазна. 

Умрла је од рака дојке.  

 

Ван Ден Декер су дивна породица, господин Ван Ден Декер би  

повремено долазио код нас у посету, причао нам је о болести 

супруге која је такорећи свакодневно напредовала до фаталног 

исхода. Он ми се опет, повремено, док смо се шетали,  жалио 

растужен да његов син студент има проблема са учењем, нешто не 

иде.  
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28. децембар 1970. године. Ани и Полет са децом одлазе на 

зимовање у Вогезе у Француској. 
 

Ани ми је то изненадно саопштила, позвала је и мене да им се 

придружим. Тај њен позив нисам  схватио као стварни, него више 

као реда ради. Не желим да реметим сроднике када желе да буду 

заједно, а и ја нисам спреман за то, требају ми опрема, ципеле одећа, 

а и новац.  

 

У бризи сам, није ми сада до тога. Ја јој рекох кратко: ''Не, ви 

идите, теби треба одмор''. 

 

Она ме није убеђивала, учинило ми се да је њој управо одговарало 

да ја не идем са њима? 

 

Овај њен одлазак на зимовање без мене, је за мене био додатни 

аргумент, то сам схватио као знак да се међу нама дешава нешто 

нејасно, осећам да се међу нама појављује чудна дистанца.  

 

Ани ми заизгледа као туђа? Да ли је ово сигнал да  међу нама нешто 

не иде? Да ли ми Ани тиме наговештава даље захлађење, или можда 

учтиво жели да ми наговести разлаз? 

 

Зашто то она чини? Чини ми се да су  посреди моји све чешћи 

изласци са Матом Јаковцем, изгледа да то њу чини незадовољном?  

 

 

31. децембар 1970. године. Дочек Нове године. 
 

Мате ме је позвао да заједно дочекамо Нову годину. Хтедох да 

прихватим, али ми паде на памет друга идеја: ићи ћу сам на дочек 

Нове године на она ранија места, или у ИШИКИЈЕ на пример, да се 

вратим у те давне прошле године када сам био слободан, без 

обавеза? Ани није ту, слободан сам. Сада сам  у много бољем 

положају него раније, завршио сам постдипломске студије, имам 

добро радно место у  струци, које сам  сневао, имам солидну плату, 

млад сам и здрав.  

 

Девојке би ме у пролазу погледале топло, само би им засјактале очи, 

радовале би се да буду са мном.  

 

Зашто да се лишавам тога?  

http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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Опет помислих на Ани: зар сада, када сам захваљујући њој све ово 

постигао, да јој окрећем леђа? То никако не могу учинити. 

 

Али делимично потискујем дубок и снажан осећај кривице: па ето 

она је отишла без мене на зимовање?  

 

Али то није довољно значајан разлог да јој сада окрећем леђа. 

 

Све чешће размишљам шта да чиним?  

 

Ако она може да иде сама на зимовање, и ја могу да идем сам на 

Дочек Нове године. 

 

Изађох из стана, узех такси и кретох право у центар града, у Галери 

Луиз. Уђох у бљештаву галерију препуну сјајних излога, журно 

промичу млади весели и распојасани младићи и девојке, журе 

узбуђени негде да дочекају нову 1972. годину, на сваком кораку 

зјапе отворена врата дансинга испред  којих се шепуре  плећати 

момци чувари реда. 

 

Од како је Ани отишла на зимовање, ја се повремено запитам: 

можда је то само игра, можда она и иије отишла, него ми је то 

казала да би ме проверила, да ли ћу ја негде сам отићи на дочек 

Нове године? Можда је унајмила детектива да ме прати  да види 

шта ћу да радим и где ћу да идем? 

 

Није ово једноставно! Напротив, ствари су много сложеније! 

 

Зато да бих се отарасио тог могућег детектива пратиоца, шмугнух 

изненадно муњевито у десну пасарелу у Галери Луиз, трчећи 

излетох у малу споредну уличицу, пројурих тамо као муња у Порт 

Намир, седох у први трамвај који наиђе, само да се удаљим што 

даље од могућег детектива.  

 

Сиђох, па се вратих ка центру, тамо ка Гранд плацу, уђох у уску 

улицу високих зграда, видех да у приземље предратне уредно 

одржаване зграде од неколико спратова, улазе у празничном 

расположењу свечано обучени млади људи и жене, очигледно хрле 

тамо на дочек Нове године. Уђох и ја тамо као хипнотисан, као пас 

који је дуго био везан, па га пусте са ланца.  
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Ето нашао сам место где ћу на миру и са задовољством дочекати 

Нову  годину.  

 

Унутра је било пријатно, није било превише света. Седе хитро поред 

мене стар човек, имао је најмање 80 година.  Тако стар а тако хитар 

и енергичан, врло је симпатичан, љубазан и говорљив. Сво време 

непрестано са мном разговара, и шали се. Врло је духовит. Чим 

засвира игра,  ја помислих да се наклоним симпатичној девојци за 

суседним столом, таман да то учиним, он скочи, устреми се на њу. 

Предухитри ме. Изгледа да и овде важи правило: Ко пре девојци 

његова девојка! 

 

Осврнух се, видех да преко пута мене седи девојка, или млада жена, 

могла је имати мање од тридесетак година. Она ме је нетремице 

посматрала. Када засвира игра она ме осмотри враголасто, позва ме 

да играмо. Она је привлачна, има мудро лице, узех јој десну  руку у 

моју леву, а десном руом је обухватих око струка, она ми одмах 

стави њену леву руку на рамена, близу мога  врата. И поче да ми се 

приближава телом. Окрете дискретно али изазивачки њене усне 

мојима, једва одолевам да јој додирнем усне иза којих се сјаји ред 

бисерно белих и правилних зуба. Она ми рече шапатом који је 

наговештавао бујну младу жену која ме позива на љубав:''Имате 

дивне зубе''. Ухвати ме за руку, одосмо за сто иза једног огромног 

стуба сале. 

 

Шта чиним? А Ани? А где је она сада, шта она ради? 

 

Децембар 1970. године. Посете Институту за маркетинг 

менаџмент.  

 
Радознао сам да упознам њихове приступе материји маркетинга. 

Овај Институт је холандски, а један од предавача је Мића Тадић. 

Он ми је поклонио све њихове уџбенике укоричене у снажне црвене 

корице. Листајући их открих у њима право благо. Мене занимају 

њихова предавања која сам ишао да слушам у просторијама овога 

Института у облакодеру Palais du Midi недалеко од Јужне 

железничке станице. 

 

Тога дана на дневном реду је био час посвећен методи СЛУЧАЈА. 

На светско тржиште ће бити лансирано неколико нових чоколадних 

производа, треба да се тестира више алтернатива, различитих 

донекле у дизајну, саставу и укусу. Сви алтернативни производи су 
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имали европске називе, али су професори лукавих лица једном 

препарату дали назив ГАЛАТЕ САРАЈ. А то је име турског 

фудбалског клуба?  

 

Откуд турски назив? Један онижи али отресит предавач ми рече 

мудро се смешећи себи у браду: ''Сви типујемо да ће у будућности 

Галате сарај снажно да ојача''. 

 

 

6. јануар 1971. године. Моја анализа и закључци у вези 

супермаркета COOP на Place de la  Shappelle . 
 

Приликом уручивања табела и дијаграма са налазима анкетирања 

непознатом експерту, он ми је опет рекао, мени се учини помало 

професорски, да ја не треба да се бавим анализом и да дајем 

предлоге мера, него да ће он то учинити. 

 

Ја нисам хтео да му се супротстављам, сложио сам се, али сам ипак 

одлучио да такву анализу урадим незванично сам за себе. Ани ме је 

подржала. А ако ми се укаже прилика, могу свој извештај да 

покажем мојим претпостављеним у Фебекопу, са образложењем да 

то чиним незванично,  да сам исти урадио у слободном времену, код 

куће. 

 

Описао сам локацију објекта, да има довољан број потенцијалних 

купаца у гравитацоној зони,  немам примедби на сам назив, 

истичући да је спољни изглед скроман у поређењу са оближњим 

супермаркетима, спољна фасада је недовољно комерцијално 

атрактивна, недостаје адекватна светлећа реклама. Сличне 

закључке сам извео  за унутрашњи изглед,  унутрашњост објекта 

није довољно оплемењена, и не делују довољно стимулативно за 

купце. Продајни објекат није довољно анимиран, без довољно је 

сигнализације, сигнализација унутар објекта би могла бити 

усавршена.  Овоме треба додати погодније осветљење, музику, 

анимацију преко разгласа,  Посебне закључке сам изнео  на рачун 

асортимана, класификације артикала, који су често измешани, не 

поштујући принцип сличности, него има разнородних група 

артикала заједно, величина простора одобрена појединим 

артиклима није увек у зависности  од степена њихове ротације,  

него је већа или мања, артикли нису лепо изложени, нема 

повремених измена величине гондола, нити групних паковања. У 

супермаркету нема довољно акција промоције продаје: групних 
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продаја, продаја два артикла заједно, понуда малих поклона за већи 

обим куповине, наградне игре, нема шоу картона, изложбених 

намештаја штендера, нема акција снижења цене, Недеља деце, 

Божић, Ускрс. Фебекоп има своју робну марку појединих артикала 

COOP, нпр. кекса,  што отвара значајне могућности примене 

модерних метода комерцијализације. Извршио сам  анализу обима 

продаје последњих неколико година,  која није динамична, већ 

стагнира. Анкетирање купаца у објекту је показало да је просечан 

обим куповине скроман, купци су они скромнијих примања, 

образовања, старији, симпатизери марке COOP. 

 

До нарочито занимљивих открића сам дошао у вези IMAGE 

супермаркета, и сегмената купаца.  IMAGE (представа, превод 

аутора ) супермарекета има три компонентне: COOP, Febecop, и 

Социјалистичка партија Белгије. Овај супермаркет је виђен као 

опредељење купаца  сиромашнијих и нижих образовања, или  

старијих, као скроман објекат, асоциран са атрибутима: 

СТАРИНСКИ, НЕДИНАМИЧАН. 

 

У закључцима сам препоручио модернизације на свим поменутим 

нивоима, уз напомену да би то могао бити врло деликатан поступак, 

јер ако се објекат модернизује, то би подразумевало извесно 

подизање цена. Што би могло имати за последицу губитак садашње 

критичне масе купаца скроминјих примања?  

 

А да нема поузданих доказа да ћемо привући оне нове, модерније, 

динамичније, имућније?  

 

Јер би то значило да их преотимамо од устаљених, одлично 

уведених конкурентских фирми, а то не би било нимало лако.  

 

Препоручио сам дискретно отварање модернизацијама , са једне 

стране да се сачувају ниже цене за традиционалне купце, да не 

изгубимо досадашње купце, али да кренемо у дискретно отварање и 

ка оним сегментима који захтевају модернији и престижнији 

објекат, шири асортиман квалитетних артикала.. 

 

Споменуо сам да су ово само тезе за размишљање. А да би се за ову 

сврху требало обратити експертској консултантској фирми, која би 

дала предлог пројекта мера. 

Виктор Иго: „Оно што води и вуче свет, нису локомотиве, него 

идеје.“ 
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Моја размшљања побуђују интерес претпостављених. Један од њих, 

то је онај симпатични колега који је од мене купио апарат за 

продају пића док сам радио за фирму АДЕК, и који ме понекад са 

благонаклоним осмехом подсети на тај наш први сусрет, на моје 

предлоге унапређења пословања марке СООП, весело изрецитова 

валонску пословицу: „La belle cage ne nourrit pas l'oiseau“.( Леп 

кавез не храни птицу, превод аутора). Он жели да ми саопшти да 

улепшавање изгледа продавница не мора значити већ обим промета 

у њима. 

 

''Није ствар превасходно у естетици продајних објеката СООП,  

није ретко да је продајни простор празан, продајни простор је 

најважнији за један продајни објекат, треба га испунити робом која 

треба купцима, артикли нису груписани како треба, нису 

привлачно изложени и валоризовани, дакле треба ставити артикле 

у продајне пунктове, чак није неопходно ни спроводити 

реконструкције и њихова улепшавања''.  

 

Хтео сам да му предочим да купце не храни естетика продајних 

објеката него роба („ храна“) која се у њих ставља.  

 

 

12. јануар 1971. године. Одлазак у Вервијe. 
 

Moja размишљања сам у незваничним разговорима пренео 

руководиоцима Фебекопа. Они o томе одавно размишљају, то је 

њихов одговор. А ја сам их ето на то подсетио:  Неко мора да то 

уради, да усталаса.  

 

Осећам се помало као ловачки пас који има за задатак да истера 

пред ловце дивљач из шикаре.  

 

Мени из социјалистичке државе је дата таква деликатна улога? 

Духовито!  

 

Дирекција Фебекопа се одлучила да гради велики продајни објекат 

у месту Вервије, у коме је концентрисан значајан  број верних 

купаца марке COOP. Отишао сам са још двојицом колега да 

извршимо увид места где ће бити сазидан објекат.  

 

То би била истинска робна кућа са звучnнм називом MADAME. 
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24. јануар 1971. године. Ани ме видела из аутобуса у улици 

Gloires nationales.  

 
Ани ми рече вечерас кратко:'' Видела сам те данас из аутобуса у 

улици Gloires nationales, како журиш некуда?''  

 

Тргох се, и погледах је упитно, јер у тој улици никада нисам био, 

нити ми је познато где се та улица налази? Али се досетих: 

вероватно је то био ДВОЈНИК? Разуме се ту мисао не изрекох Ани. 

Промрмљах:'' Да, био сам ту да обиђем једну самопослугу COOP’’.  

 

Тако се наш разговор на ову тему заврши.  

 

Уколико бих јој рекао да то нисам био ја, њој би то изгледало чудно, 

она је убеђена да ме је видела својим очима, могла би да посумња да 

због нечега нешто кријем од ње?  

 

Ако јој пак испричам да у Бриселу постоји ДВОЈНИК, таква прича 

би могла да у њеним  очима  створи о мени представу чудака, 

човека који умишља и себи придаје незаслужен значај.  

 

Ани сам врло мало говорио о односу комунистичких власти према 

мени и нашој породици.  Нешто сам јој спомињао, она је на то 

зевала,  нагло би се засмејала:'' То је борба Дон Кихота са 

ветрењачама''.  

 

Као да је то казала нека друга Ани, помало саркастична? Ја је као 

такву не познајем? 

 

Насупрот томе, она је видела како је Бора цењен у Амбасади СФРЈ, 

и како се према мени односе људи из Амабасаде, виђала је то и на 

прославама 29. новембра, зна да ме је конзул Жарко Милутиновић 

био предложио за председника Удружења Југословена у Белгији. 

 

 

31. јануар 1971. године. Догађања. 
 

Између Источног и Западног Берлина успостављен је ограничени 

телефонски саобраћај, први пут после 19 година.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Одржан је међународни шаховски турнир под називом "Аљехинов 

меморијални турнир у Москви". Победници су били Анатолиј 

Карпов и Леонид Штајн.  

 

Срушиле се трибине на фудбалском стадиону у Глазгову, 66 мртвих. 

 

Потребни су ми емотивна и временска дистанца, опрезност, 

промишљеност.  

 

Треба да анализирам прошлост и своје поступке, и да из њих 

извлачим поуке: Једина права грешка у животу је грешка из које 

ништа нисмо научили, каже мудра народна изрека. 

 

На грешкама се учи, само будала удари два пута палцом у исти 

камен у своме дворишту. 

 

4 Фебруар 1971. године. Добијам присталице у Фебекопу. 

Моја нова радна организација се налази у високом облакодеру 

лоцираном у кварту Брисела који се зове  Marol.  Када сам дошао у 

Брисел по први пут 196.2. године, Бора и ја смо се прошетали овим 

бриселским квартом препуним свакојаких продавница одеће и 

обуће по јефтиним ценама. Тада ми је Бора док смо разгледали 

пренатрпане излоге продавница изнете на тротоаре, ставио до 

знања да је овај кварт познат по силеџијама, нешто као наши 

Душановац или Сава мала. Зачудило ме је да и у Бриселу има 

насилника. Заиста, као да нисмо у Бриселу, врве пролазници, многи 

су странци, у Белгији има много страних радника. Ипак, некако ми 

личи на наше вашаре, као да смо на Цветковој пијаци петком, када 

има највише света. 

Латини кажу: Није довољно стицати знање, већ га треба и 

употребљавати. Стекао сам дугогодишњим учењем извесна 

сазнања, њих сада желим да употребим на најбољи начин. 

За мене је живот најдрагоценији дар, сваки тренутак користим да 

нешто корисно учиним, не могу да будем инертан и да стојим,  да 

време пролази без мојих пројеката. Да ли је Џек Лондон у праву:'' 

За већину људи живот је ружно време: стану и чекају да прође''. 

Уколико је његова мисао основана, ја никако не спадам у ту 

категорију људи, ја отимам од времена, не могу да мирујем,  стално 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%99%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%99%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD&action=edit&redlink=1
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морам нешто да радим. 

 

Тако је и овде у предузећу COOP, Febecoop које припада СПБ 

(Социјалистичкој партији Белгије). 

Свако има своју генетску подлогу, која му кроз несвест немушто 

шапуће у подсвест, и на крају му кроз свест дифузно диктира шта 

ће да ради. Tо је немушти говор гена, организма, тела, који 

индивидуа својим и мислима на нивоу свести доживљава као личну  

мисију. Материјална подлога човековог организма, биохемија, 

биофизика, или нешто НАД,  негде пронађу копчу са духом.  

Тако невидљиве комуникације тела, гена, и утицаја окружења, 

струје као мали поточићи кроз невидљиве просеке и усеклине и 

уливају се у дух јединке.  

А то на површини свести поприма облике некаквих мотива, побуда, 

осећања, тежњи. 

Неки ће се задовољити са преживљавањем, или пуким лагодним 

животом. Други пак ће упражњавати неки свој хоби, пецање, 

филателију, дружење са пајтaшима по кафанама, голубарство, 

праћење фудбалских мечева, путовање по свету, читање књига, 

посветиће се из свег срца деци. Или страсном завођењу  особа 

супротног пола?  

Они могу бити свако на свој начин савршено сретни. Јер они тако 

осећају и замишљају њихове животне судбине, сматрају се кроз 

такве активности оствареним. Задовољни су собом и својим 

животним остварењима. Осећају се лепо у својој кожи.  

Људско биће је бескрајно сложено и витално, уме из најтеже 

ситуације да се ископрца и нађе своју путању спаса и мира. 

Али поред ових категорија, постоје и они други који се не 

задовољавају таквим на први поглед приземљеним стварима, они 

теже необичним достигнућима, херојским делима, висинама. Њима 

је свакидашњица без остваривања снажних помака, потпуно  сива и 

монотона, бесмислена. Они се у таквој сивој и прозаичној 

стварности осећају као рибе на сувом. 
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Живот је суров и немилосрдан, уме такве, да их назовем хероје, да 

стави у скучене животне околности, да их осујети да остваре 

њихову аутентичну, генетску  креативност. 

Али сплет несретних животних околности уме бити суров и према 

оним обичним, просечним појединцима, који без своје кривице не 

могу да остваре своје снове, који им припадају сходно њиховим 

личним способностима и изборима: запослење, пристојну 

егзистенцију, кров над главом, да заснују породицу и да имају децу, 

и томе слично. 

Шта се дешава са таквим невољницима? 

Њихов урођени стваралачки немир пронађе нову путању, као вода 

када нараста за време поплаве, она изнађе своје нове пролазе, и 

процепе, кроз које почиње да се излива.  

Неки од тако осујућених несретника, жртава сплета  околности, су 

предодређене да постану бунтовници. Неки од њих постану  

признати уметнички ствараоци: писци, композитори, сликари.  

Али поједини, или многи од њих, би нажалост залутали у 

бескрајним раскршћима свог личног организма и психе; у 

немогућности да пронађу путању личног остварења би падали у 

замршене замке личног незадовољства. Једноставно би почињали 

да се даве у муљу подземних лавирината потмулог неразумевања 

самих себе, почињали би да сумњају у себе саме, долазили би у 

сукоб са својим окружењем, или најчешће са самим собом, те би 

тако, постепено, или убрзано, тонули у душевну алијенацију, и 

безнађе. 

Трагајући за спасењем поједини од њих би једноставно исходиште 

своје голготе изналазили у алкохолу, или подавању свакојаким 

пороцима. Други би бежали у болест , неки  би починили 

самоубиство. ( Уз напомену да оваквим исходима често није 

доприносио њихов генетски склоп, дакле мање гени, а понајвише 

сплет несретних животних околности). 

Значи, несретан сплет животних околности уме самлети и генетски 

најваљаније појединце. 

Али има и фантаста, стерилних занесењака, који као чекови без 

покрића, теже да остваре себи задате превисоко позициониране 
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амбиције, без да за то имају довољне урођене потенцијале. Док би 

други промућурнији овај недостатак надокнађивали неизмерним 

трудом и радом. 

 

Ја се не задовољавам сивом свакидашњицом, у Фебекопу желим да 

остварим нешто, што други досада нису успели да учине, да 

допринесем новој добробити запослених и заједнице. 

Да ли сам ја реалистичан у мојој замисли? '' Срамота је хитнути се, 

не досегнути се'', каже наш народ. 

Обавестили су ме да је мој извештај о супермаркету  дат у руке 

врхунским експертима, дa га проуче, и ако процене да је могуће, да 

на основу њега направе глобалну стратегију модернизације не само 

супермаркета Place de la Shappelle, него и свих осталих продајних 

пунктова марке COOP, Социјалистичке партије Белгије. 

Чини ми се да руководиоци Фебекопа сада размишљају другачије 

него ли досада? Они изгледа сада почињу да другачије виде и 

интерпретирају чињеницу да  њихови продајнн пунктови заостају 

за конкурентима чији продајни објекти сјакте, који су препуни 

младог динамичног света, а продавнице COOP таворе, у њима се 

стари и уморни купци споро крећу, као сиве сенке. 

Повремено сам се питао, зар је могуће да они тога нису били свесни 

раније, то је тако очигледно? Чини ми се да су се кадрови Фебекопа 

годинама, деценијама, били саживели са таквом монотонијом, да су 

се са њом сродили, то им је била постала обична свакодневица.  

На крају им је та учмалост  постала  нешто што је природно и 

нормално.  

Да ли су они били убеђени да је такво сиво стање објективно 

условљено, да не може бити никако и ништа боље? Има и тога! 

Али се то може видети и другачије?  

Са филозофијом мирења са постојећим стањем у животу се никако 

не слажем, увек је могуће нешто боље. 
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А ја сам странац, млад, пун ентузијазма и жеље да се докажем, 

будући да сам стекао скоро експертска  знања из области IMAGE ( 

Имиџа, представе),  нове науке, а о томе се управо овде ради, те сам 

тако лакше запажао оно, што је њима помало измицало из поља 

перцепције и акције.  

Сазнање да се они на неки начин буде из летаргије, да увиђају шта 

је застарело, да виде на свежији, нов начин, и да чак почињу да 

размишљају да нешто предузму, не искључујући ни идеју измене 

имиџа марке COOP, што је у сложеној и врло деликатној вези са 

политичким импликацијама у  вези имиџа и деликатне политичке 

позиције и улоге СПБ ( Социјалистичке партије Белгије) на 

политичкој сцени Белгије, је за мене, признајем сам себи, постајало 

велики изазов. А уколико успем, добићу ново самопоуздање.  

Или се можда они пробуђенији и освешћенији кадрови Фебекопа 

што као радознало звиркају из канцеларија када наиђем, мудрачки 

дошаптавају и смешкају по ходницима, мени иза леђа: О 

TEMPORA, O MORES? Доведоше нам овога младог човека 

Југословена да нам реформише пословање. Kao да ми то не умемо?! 

 

Знам за јадац! Отуда сам био врло промишљен и опрезан. 

Чини ми се да  године мога професионалног стагнирања, или 

назадовања радом ван струке, остају иза мене, да ја сада полако 

добијам потврду своје личне способности и стручности? Посебно је 

то значајно у Белгији, у земљи где су кадрови врло стручни, што би 

за мене било снажно признање, које би ми враћало пољуљано 

самопоуздање и поправљало личну представу о мени самом.  

Можда ови кадрови у Фебекопу, нису баш на врху компетенције у 

Белгији, као на пример они у мрежи најпрестижнијих бриселских 

супермаркета, као што су Priba, Inovation, Delhaize?  

Ипак сам у њима препознавао  експерте, приземљене, врло искусне 

и  образоване професионалце.  

Мени  се опет чини да  професионални ниво кадрова СООП када се 

тиче динамизма и амбиција, заостаје у поређењу са стручњацима 

које сам сретао у ланцу супермаркета DELHAIZE где сам био 
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запослен неколико месеци .( описано у претходним поглављима, 

напомена аутора).   

Тамо сам у продајном простору овог супермаркета понекад  виђао  

енергичне и амбициозне самоуверене младиће , који би док важно 

држе бележнице у рукама, дрско осматрали око себе. Помишљао 

сам да су они размажена , врло интелигентна и дрска деца 

директора или власника?  

Скицирајући нови изглед гондола, величину места коју треба 

одобрити појединим групама производа, где да поставе материјале 

промоције на месту продаје, стрелице, они би из прикрајка 

подозриво и сумњичаво мотрили на рад особља, како функционишу 

касе, залазили су у складишта и испитивачки испод ока мотрили у 

раднике, свугде су загледали и на сваком кораку тражили 

могућности и најмањег побољшања.  

Овде у Фебекопу такве ''младе вукове'' ( назив у маркетингу за 

младе стручне и преамбициозне, понекад бескрупулозне, кадрове,  

који немилосрдно газе све пред собом), нисам срео. 

Овде ипак царује извесна самозадовољност са оним што се има, 

нема претераних амбиција за изузетним остварењима. 

Сретао сам у ходницима колеге који  су ме подржавали, али сам 

наилазио и на  нерасположене, отпорне на промене, неамбициозне, 

окоштале у монотонији у којој им ипак није било лоше, посматрали 

су ме љубопитљиво у пролазу у сивим ходницима високог 

облакодера што се дизао небу. Као да би хтели да ми у пролазу кажу 

''Шта овај Југословен овде хоће нама да намеће, нама  је и овако 

било добро?'' 

Све ово са Фебекопом, почиње да ме помало подсећа на моје 

амбиције да унапредим пословање склеротичног самоуправног 

предузећа “СЕМЕ” у Београду ( том 2.),  где сам био запослен 196.4. 

и 196.5. године. Ја сам тада предлагао модернизацију продавница 

овога предузећа, и отварање нових. Наишао сам на жесток отпор, 

али је било неколико директора који су стали на моју страну. ( 

Напомена аутора: када сам се вратио у Београд  септембра ове 

године, отишао сам у предузећу “Семе”, изнад Железничке станице, 

у  улици Адмирала Гепрата број 10, казали су ми да су моји 

предлози отварања већег броја продавница однели превагу, 
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“СЕМЕ” је у међувремену отворило десетак нових продавница и 

модернизовало их). 

Лако је убирати иновативне поене у учмалом “Семе”-ну у Београду, 

овде је сасвим другачије, ово је капиталистичка Белгија, где царује 

утакмица најспособнијих, и где превагу односе најбоља решења. 

Овде је врло тешко открити неко брзо побољшање. То би одавно 

увидели врсни стручњаци. 

Ипак, није ми било тешко да дођем до сазнања да Социјалистичка 

партија Белгије и Фебекоп, нису репрезентативна скала  врхунских 

кадрова Брисела. 

Размишљајући о тој слагалици дошао сам до закључка да је овакво 

пословање Фебекопа суштински условљено једном политичком 

чињеницом:  да је власник Социјалистичка партија Белгије.  

Па ову чињеницу знају и кадрови СООР-а , као да сам наиван да 

умишљам да сам открио рупу у саксији? Али постоје ту и други 

разлози.  

Питам се, да ли се дешава нешто ново, нешто добро за мене: да ли је 

моја каријера на прекретници, у значајном успону? Или је све ово-

пена, која тек треба да се слегне? Да не улећем „грлом у јагоде“ и у 

нове замке? 

Прво скочи, па кажи хоп!  

Стално ми је на уму народна мудрост: Срамота је хитнути се, и не 

досегнути се! 

Ани је задовољна, размењујемо мишљења, она ме у потпуности 

подржава.  

Она не исказује израженије своја осећања, нити нежности, али  

осећам да је радосна.  

Сваки дан доносим све новије и новије књиге из велике библиотеке 

СУБ-а , удубљујем се страсно у проучавање маркетинга, 

истраживања тржишта, социологије, психологије, социјалне 

психологије, политичке пропаганде.  
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Мене све више опседа проблематика ИМИЏ-а. Мој сан да спремим 

и одбраним докторат са том темом не јењава, напротив, сваког дана 

добија све више у интензитету. 

Повлачим се у мању собу нашег новог пребивалишта,  која постаје 

моја радна просторија,  удубљујем се страсно у ову материју која 

тако снажно плени моју пажњу.  

Одлучисмо да купимо нови радни сто за мене. Дођосмо на трг Place 

de la Shappelle, у близини мога радног места у облакодеру Фебекоп, 

где смо ушли у малу продавницу у којој сам одавно спазио леп 

дрвен сјактави браонкасти радни сто. Купили смо га. Продавац узе 

нашу адресу. Довезоше истог дана камионетом у речено време 

сневани радни сто који смо поставили  у малу собицу.  

 

Ова собица гледа на улицу, има и један мали кауч, набавио сам и 

федере и почео да их растежем. Шетам увече, вежбам, добро се 

храним. 

Осећам да ми се враћају пуна форма и полет. Тако да ја сада имам 

времена и енергије да се више посветим раду, и научном 

усавршавању.  

Тако поче да се отвара нова страница у моме животу, и наговештаји 

бољих дана.  

Да ли је могуће да почињу да се остварују моји снови? 

 

6. фебруар 1971. године. ИМИЏ ЈУГОСЛАВИЈЕ. 

Коју год књигу да окренем да листам и читам, свугде наилазим на 

политику, на политичке вести, догађаје, анализе. Окренем лист 

књиге, кад тамо, дословце стоји текст - тајно убеђивање путем 

модерне софистиковане политичке пропаганде. 

Све ми је јасније да лепа представа СФР Југославије ( ИМИЏ, 

IMAGE) у свету, није заснована на истинитим подацима, него да је 

вештачки исконструисана на обманама.  
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Ко су ти који су створили тако привлачан лажни имиџ Југославије 

у свету, све се чешће питам? 

Чини ми се да то нису могли бити у стању они у Београду? Мада се 

сећам врло добро заводљивих масовичких парола, и веома мудре 

пропаганде још од времена од како је настала данашња 

Југославија, одмах после завршетка Другог светског рата. Ја сам 

одавно увидео да комунистички поредак у Београду има врсне 

пропагандисте.  

Питао сам се као дечак: откуд код нас такви врсни политички 

пропагандисти? Не могу да схватим ко су они, где су се школовали, 

откуд њима тако софистикована знања најмодернијих концепата 

политичке пропаганде, када се то не учи у школама и на 

универзитетима у нашој земљи?  

Они су бољшевички ученици, масовици - помишљам. Москва, која 

има вишедеценијско искуство у манипулацији маса их научила-то 

би био увек на крају мој неминован закључак. Почињао бих да 

сумњам у очев став да је у Југославији доминантан западни утицај? 

Ко би то могао са Запада да њих овде учи? Овдашњи кадрови су 

прошли кроз бољшевичке школе, а не кроз западне. 

Али ови овде у Белгији и Европи нису нимало наивни, као да они 

тако олако верују у београдске шарене лаже, знају они добро да 

тамо све није баш тако?   

Кроз разговоре са овдашњим стручњацима друштвених наука, сам 

установио да истину о Југославији овде, какву такву, ипак  знају 

пре свега професионални политичари из поретка, али нарочито 

научници, и поједини интелектуалци. Установио сам да ипак 

већина обичних грађана има искривљену представу. Руку на срце, 

већина од оних малих, обичних Белгијанаца, и не зна много о 

Југославији, њих то тако мало занима. 

Али је дакле, другачије, са интелектуалцима и научницима. 

Разговарао сам са универзитетским социолозима, врсним 

научницима,  био сам истински растужен да и од њих чујем 

обесхрабрујуће речи, понеки од њих би ми са загонетним осмехом 

износили њихова виђења: да је СФРЈ дала фабрике и предузећа у 

руке радницима.  
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Један ми је ипак прошапутао добронамерно, скоро сажаљиво:'' 

Знамо ми све то што ви тврдите'', намигнувши ми помало 

враголански. Као да је хтео да ми каже: али се правимо помало 

луди. 

Покушавао сам да им објасним да је самоуправљање само на 

папиру, да одлуке не доносе запослени, него руководиоци предузећа 

који су продужена рука Партије и Државе, а да су партија и држава 

практично срасли.   

Неки би ми реплицирали на моје тумачење, изјашњавајући се да 

демократију не треба идеализовати, важно је да народ има солидан 

стандард и минималан ниво личних слобода и права. А тако је у 

Југославији. '' Боже мој, ако постоји извесна демагогија, 

Југославија није западано европска демократија где треба да се 

поштују највиши стандарди, Југословени ипак уживају далеко већа 

права и слободе него ли грађани СССР-а и других комунистичких 

држава''.  

Донекле обесхрабрен, постајао бих свестан јаловости мога 

подухвата. Ја сам анонимни појединац,  нисам неприземљен да  

умишљам да могу да мењам дубоко уврежену представу у свету о 

једној држави као што је Југославија?  

Али се никако не предајем, Југославија ће једног дана бити 

раскринкана по двоструким стандардима, у својој хипокризији и 

обмањивању света. 

Као да идем на два колосека: био сам на скупу Југословена под 

патронатом амбасаде СФРЈ у Бриселу, чак су ме тамо предложили 

за председника Удружења Југословена у Белгији.  А овамо агитујем 

против СФРЈ? 

Шта би рекао конзул Жарко Милутиновић, који ме је лично 

предложио за овако значајан положај, да зна шта ја причам о 

држави чији је он високи званичник у Белгији? А овамо се се 

сусрећем са њим и разговарамо пријатељски? 

Југославија за мене представља раздируће двојство: обожавану 

домовину, и у исто време она је за мене опаки друштвени поредак 

који ме обесправљује и кињи. 
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Охрабрује ме, мени се тако чини, да око себе све чешће чујем  

критичке коментаре о Југославији, а до сада сам слушао углавном 

славопојке.  

Ипак нешто се мења, истина ће тек продрети. За мене је 

охрабрујуће, да се ипак о Југославији не говори много у 

масмедијима у Белгији, могло би се рећи-ретко. 

Како превазићи на први поглед безнадежну препреку, јер ови овде 

када се ради о критикама режима у Југославији, узимају у обзир 

само жалбе угледних интелектуалаца, професора универзитета, 

познатих научника, писаца, филмских ствараоца? И једино су 

спремни да се заузму за њих. То сам увидео када су била суђења 

Ђиласу и Михајлову, или када се радило о филмовима Саше 

Петровића и Душана Макавејева.  

А ја не спадам, барем засада, у групу афирмисаних југословенских 

интелектуалаца. 

Каква кобна заблуда? Они су појединци, а  у земљи је обесправљени 

већина грађана? Тачно је да је та већина састављена махом од 

малих људи, али демократија се не односи само на интелектуалну 

елиту,  него на све грађане. Тако је записано и у међународним 

конвенцијама о људским правима. 

Промене на боље у Југославију не могу доћи од појединаца 

интелектуалаца, маколико они били мудри и вредни, него морају 

потећи пре свега из маса, од милиона потлачених, који ће изаћи на 

улице, који ће се као бедем супротставити тиранији. Тачно је да 

интелектуалци треба да осветле пут, да поведу. Али без већине 

потлачених не могу урадити ама баш ништа. 

А о масовној критици пропуста у Југославији нема ни говора. 

Видео сам својим очима, како се у Југославију из света прелила 

''1968. година'', вероватно је то барем мало усталасало 

жабокречину?  

Југославија се благо узбуркала: Побуна у Мађарској 1958., Чешко 

пролеће, појава дисидената у СССР-у, све присутније економске 

тешкоће у земљи,  запад Југославије се таласа, нарочито су орни за 

отпор интелектуалци у Загребу, а тога има и у Словенији. А на 

Косову је било истинских уличних и других протеста. 
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Мене радује да се нешто у Југославија ипак комеша.  

Или се нешто колосално  кува? 

Ипак, изгледа да одавде неко дискретно подстиче критички црни 

талас у Југославији?  

Води се изгледа нека двострука игра?  

Све више размишљам о сложености политике, све је много 

сложеније и деликатније, него ли што сам ја то досада 

претпостављао. 

Против своје воље сам увлачен у политику, која ме никад није 

привлачила да се њоме бавим, јер сам одувек  желео да се посветим 

струци-маркетингу.  

Али, ако нисам вичан политици, могу лако запасти у свакојаке 

замке и залутати у лавиринту политичких заврзлама. Како рече 

мудри грчки филозоф: „Ако се ви не бавите политиком, она ће се 

бавити вама.“ 

Ако изричем политичке критике, то је тако јер сам у земљи био 

жртва. Да није било тога, никад ми не би пало ни на крај памети да 

се бавим тим јаловим послом.  

Ја  сам сада по први пут од како сам у Бриселу задовољан, скоро да 

кажем сретан: мојим резултатима у Фебекопу, новим станом, 

сталном платом.  

 

Изгледа да долазе за мене нека нова, сретнија времена?  

Ани и ја смо сада ипак опуштенији, упркос свега ја  не могу да се 

ослободим у довољној мери зебње  и страха, који су се као тмурна 

магла, као црни облак усељавали годинама у мене, таложили у 

мојим сећањима као тмурни кошмар, као минска поља, и 

бодљикаве жице, постајући постепено део моје личности.  

Питао сам се с'времена на време, да ли ће паралелно са мојим 

бољим положајем у Фебекопу, престати застрашујуће провокације  

бриселског емигрантског подземља?  
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Али, таман да почнем да стварност доживљавам као сунчан дан, да 

се будим безбрижан и весео, да се  ослобађам зебње, нека љутита 

невидиљива рука би све поново пореметила? Као када неки 

изнервиран партнер у изгубљеној партији шаха, љутито шаком 

пообара све фигуре на шаховској табли, спреман да помахнитао 

скочи и да ухвати партнера за гушу.  

Таман помислим,  ево све иде набоље, одједном би се иза неког 

бриселског ћошка поново појавио онај што трза раменом у моме 

правцу, или би опет после извесног примирја почињао  да ми прети, 

или би из неког хаустора излетело неколико обесних младих 

Албанаца и скоро да зареже у моме правцу, уздигнувши кажипрст и 

велики прст и узвикујући ми презриво: ''Скија, ћивша ноне''. Јуче 

ми добацише на Гранд плацу: Је ..м. у Бриселу само Београђанке и 

Србијанке''. 

Чак сам једнога од њих, конобара, видео са лепом младом 

Београђанком, интелектуалком, коју знам са београдске штрафте, 

студирала је филозофију, држи је за врат и води као послушну 

овчицу. Он севну на мене презриво очима. Застрашили је, саму без 

заштите у туђини, и оробили је. Видим како се понашају према 

мени, утерују страх у кости, ломе отпор, а она је женско, без 

заштите, сама, могу да раде шта хоће са њом? Имају они искуство 

са Косова, слушао сам шта тамо реде са незаштићеним Српкињама, 

када оду саме у шуму да чувају овце, у њиву.'' Оскрвавили су нам 

образ, насрћу на нашу женску чељад'', жалили би ми се честити 

српски домаћини са Косова. 

А његовог друга из Приштине видех прексиноћ из даљине како 

заверенички  потајно уводи,  у мрачном ћошку улице rue de La 

morte subite (улица Изненадне смрти) у кола плавушу, супругу 

трговачког представника  фирме из Загреба, кога сам упознао на 

дружењима Југословена. 

Моја психологија ми све више личи на незалечену рану, која таман 

да почне да зараста, а неко у њу  зачара и поново је озледи.  

И тако ме врати у узнемиреност, у забринутост, у зебњу.  

Однекуда из дубине свести, из подсвести, или из несвести, као искра 

севне спасоносна мисао, она је мени туђа, као да ми је неко 

суфлира: када силеџије наиђу да станем самоуверено пред њих, и да 
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се обрачунам са њима, млад сам, здрав, снажан, а и бавио сам се 

боксом и рвањем?  

 

Никако! Такву помисао бих одмах одбацио као потпуно неодмерену  

и недовољно промишљену: туча је страна мојој аутентичној 

природи, никад нисам био склон да спорове разрешавам насиљем, 

склон сам преговорима. Ништа не бих тиме постигао, само бих се 

непотребно експонирао, они би ме на крају лажно представили као 

кривца и агресора. Они су подржавани од моћника из емигрантског 

политичког подземља. 

А шта ако имају ножеве и оружје? Ја сам сам, а њих је неколико?  

Познајем прилично Југословена  Срба у Бриселу, могао би их 

позвати да се удружимо против њих?   

Да се обратим за заштиту Бори Благојевићу лидеру моћне четничке 

организације у Белгији?  Он би оберучке и са задовољством дочекао 

мој захтев, и спасио би ме ове вишегодишње море.  

Никако! Одмах бих одбацио овакву помисао, не желим да се 

повезујем са политичким емигрантима, са подземљем. Господин 

Андре Видер кога изузетно уважавам, ми је саветовао крајем 1965. 

године, када сам био запослен код његовог пашенога господина 

Братве,  да нипошто не успостављам било какве контакте са Бором 

Благојевићем. Тог савета се чврсто држим. 

Али чему би водило моје физичко супротстављање? То мени не 

доликује. То би било наивно. Ја у њима видим младе људе које неко 

инструментализује, гура их неразумне у мутну игру коју не 

схватају, дакле они су за мене ''agents provocateurs’’, 

злоупотребљени недорасли младићи провокатори. Ја сам 

интелектуалац, тако и треба да се понашам. А не да било кога 

вређам и да се физички обрачунавам. Ја их разумем! Французи 

кажу: ’Comprendre, signiffie pardoner’’. (Разумети, значи 

опростити). 

Видим по њиховим изразима лица да су они младићи у туђој земљи, 

ко зна чиме им је напуњена глава о Србима, и о мени лично, ко зна  

шта су доживели на Косову, из њихових погледа и гестова, речи, се 

излива мржња, као врела вода из препуне кипеће шерпе. 
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А ја сам са Албанцима у земљи одувек имао коректне, или још боље 

речено, одличне односе. Од детињства гајим лепе успомена на њих у 

свим ситуацијама, осим служења ЈНА у Краљеву, када су 1964. 

године официри ЈНА, Срби, заговорници „братства и јединства“, на 

мене нахушкавали гомилу непросвећених војника Албанаца, да се 

са мном обрачунавају физички (што они нису успевали захваљујући 

мојој борилачкој вештини, и вербалној дипломатији , успевао сам 

чак да неке од њих привучем на своју страну, или да задобијем 

подршку присутних војника других националности). 

Одлучих да будем стрпљив, да их избегавам, и да најстроже пазим 

на сваку своју реакцију, да не повучем било какав исхитрен потез, 

који би могао ескалирати у било какав сукоб, чак и онај вербални.  

Никако не могу да сам себи опростим моју непромишљену 

реакцију, када сам испровоциран и бесан, дозволио себи, да 

недавно, недалеко од мога стана гурнем на хаубу чудака, који је 

тада био насрнуо на мене, после чега је група запенушаних силеџија 

дошла на моја врата. Разбеснели били су спремни да се обрачунају 

са мном у мом стану. 

Када год идем на посао, плашио бих се да погледам на другу страну 

широког булевара, окретао бих се дискретно са зебњом, знајући да 

ће опет у мој видокруг ући са далеке стране широког булевара 

необични бледи  мудрац подлац, што ме отуда претећи прати као 

сенка.  

Штрецнуо бих се, подишла би  ме као и обично када бих га спазио,  

ледена језа, да ено га - скоро да завичем гласно неком невидљивом 

саговорнику, видим га опет, скоро да почињем да дрхтим, то је он, 

наставља се моје морбидно јутарње шетање упоредо са мудрацом 

опаког и подмуклог лица. Он је тако смирен, мудар, хладан као лед, 

и подлачки прорачунат. Чека свој моменат. 

Он  је врло моћан?  

Он ми шаље из даљине погледе из којих избија подлост и мени се 

чини демонска мржња. Можда се варам? Што би ме он мрзео, он 

није тако наиван, он то чини рутински, по задатку, одавно тако 

размишљам, он нема разлога да ме мрзи, ја никоме нисам учинио 

било шта нажао? Па добро, неко га шаље. Ко би га могао слати, ко 

му даје упутства  да то чини?  Можда се ради о расној или етничкој 

нетолеранцији? Можда је славофоб? У Бриселу сам наишао и на 



637 

 

антисемите? Неки су на основу мога презимена у коме има реч 

МАН, били склони да ме процене као Јеврејина.  

Белгијанци нису ксенофоби, у Белгији нема анти-аемитизма, они су 

мудар и промишљен народ. Али има и овде, као и свугде 

екстремиста, задртих наводних патриота. 

Шаљу га политички емигранти? Зашто?  

Понекад тргне раменом у  моме правцу, иако је булевар широк,  ја 

то видим, иако је трзај врло дискретан скоро невидљив, али је за 

мене врло препознатљив. И пун свакојаких претећих и опаких 

значења. Он је тако самоуверен у тим скоро невидљивм трзајима, 

као да он добро види да их ја врло јасно препознајем? Као да чита 

моје мисли?  

Он изгледа трза раменом да ми тако покаже да је у дослуху са 

чудаком и  његовим Албанцима? 

Овако перверзно злих, људи нема у Београду, овде су људи много 

рафиниранији, подмуклији, понекад лишени непотребних емоција. 

Више нема сумње, њега неко шаље да то чини? Тај ко га шаље је 

врло моћан!  

Најцрње од свега је безнађе. Али ја не спадам у оне који западају у 

безнађе. Увек тражим излаз, на крају бих увек тријумфовао мој 

неуништиви оптимизам. 

Ја морам одавде да се уклоним што пре? Али где да идем? 

 

Белгијска пословица каже: Le roi, la loi, et moi.( Краљ, закон, и ја). 

Желе да кажу да су за њих најважнији краљ и закон. Да се у Белгији 

зна ред, и да зато у овој земљи све цвета. Тачно је, тако  је у 

Белгији. А код нас наш ''краљ'' ( Јосип Броз Тито) каже јавно: 

„Судије не треба да се држе закона као пијан плота''.  

Дакле, ми немамо ни краља ни закона.  

Питам се да ли за мене странца овде у Белгији постоји било какав 

закон? 
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Опет се питам да ли тај злокобни мудрац мене лично мрзи? Због 

чега би он лично имао нешто против мене? Он ме чак и не познаје? 

Вероватно су му то његови надређени казали да чини? Можда он 

лично, немајући било какав разлог да има било шта против мене, 

коректног и учтивог младића из далеке балканске црвене земље, на 

неки начин дели моје бриге, чини ми се да назирем у тами даљине 

повремено такве емотивне добронамерне наговештаје у његовом 

изразу лица, у коме повремено затрепери и нешто људско.  

Али намах то заборавим! Политика је сурова, у њој нема 

сентименталности, њему је речено да тако поступа, он сматра да је 

то што чини на своме месту, да тако треба, да му то налажу због 

нечега виши политички интереси.  

Нема тај никакву грижу савести! Њему су можда рекли: Ако ми не 

ударимо на њих, они ће на нас! 

Политика је сурова! Не само појединци, него читави народи, 

милиони, постају безначајни, када су у питању интереси моћника.  

Циљ оправдава  средство. 

А ја сам појединац. Али зашто сам ја некоме тако значајан? 

Па ја сам невин.  Без обзира што сам појединац, мали човек,  

доведен од некога и због нечега у епицентар планетарног тајфуна 

који узбуркава континенте и излива се као цунами, љуља планине и 

океане, јер ово је Хладни рат између капитализма и комунизма, без 

обзира на све то, ја, који се налазим између две ватре, на брисаном 

попришту између ровова, имам право да се браним промишљено и 

ненасиљем. 

Гледајући га из даљине преко кровова возила која брзо промичу, 

изненада га заклони велики камион, онда се он опет појави  мало 

даље. Хтедох да му се приближим и да му саопштим да сам ја 

невин? Али он то врло добро зна, досетих се. Он извршава нечије 

наређење. Чије? Зашто? 

Он као да ми је читао  мисли. Учини ми се да ми обешењачки 

намигну, али настави своју опаку и претећу игру.  

Јавише  се скривени нада и самопоуздање, нећу се никад предати, 

победићу мудрошћу и стрпљењем. 
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А зашто би то он мени чинио?  

 

Преиспитујем се да нисам нечим дао повода? Има их овде који не 

воле оне који критикују комунистички поредак у Југославији и 

Јосипа Броза Тита? 

Белгијанци, обичан свет се односе према мени коректно, нисам 

међу њима запазио да они не воле, или мрзе Југословене, или 

Словене? Или да овде има расне мржње, ксенофобије или 

антисемитизма. 

Que celui qui n'est pas content de son voisin recule sa maison. (Онај ко 

је незадовољан својим суседом, нека помери своју кућу,  Белгијска 

пословица). У  мислима ме се опсесивно мота ова пословица.  

Да ли је ово дискретан  позив да напустим Белгију?  

Шта чинити? 

Идем упоредо са пратиоцем са друге стране улице. Ја убрзам, убрза 

и он, ја успорим успори и он. Ја застанем застане и он.  Игра нерава, 

психолошка игра застрашивања и изнуривања се упорно наставља 

из јутра у јутро, из дана у дан.  

Па ја могу да променим маршруту, да на посао не идем овом 

улицом, могу мало да заобиђем? Али то би ми узимало много 

времена, то је врло заобилазно.  

Признајем себи да сам упркос зебње и страха постао љубопитљив: 

мене страсно почиње да занима о чему се ту ради? Ко је тај човек? 

Одлучих још једном да му се опет дискретно приближим и да 

прецизно разгледам где улази. Сиђох наниже са насипа јер је ова  

страна улице уздигнута, постадох невидљив за његов поглед, 

пожурих, пређох улицу, сакрих се иза стабла велике липе, спазих га 

у даљини, а он мене не види, заклоних се мало даље добро иза 

дебелог стабла кестена које мирише на влагу и маховину, смирује 

ме пој, у високој крошњи, скривене гугутке. Ове гугутке овде су 

мало другачије него ли наше, другачије гучу. Тако га чекам да 

наиђе.  
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Он прође полако на двадесетак метара од мене и  уђе у велику 

зграду раније поменутог предузећа. Запазио сам и раније, да би он 

увек туда негде улазио. Сада када га видех из близине, препознадох 

да је он управо онакав каквим сам га замишљао из даљине, свака 

црта његовог лица је била управо онаква каквом сам је замишљао 

са удаљене друге стране широког булевара?  

Дакле он је службеник, или функцционер овога предузећа, тако  

закључујем.  

Прво и прво, по ко зна који пут се питам, да ли сам ја стопосто 

сигуран да овај човек мени шаље те претеће сигнале?  

Потпуно сам у праву, то сам толико пута проверио. Шта он има да 

ме посматра претећи и да у моме правцу трза раменом као онај 

чудак у Универзитетском кварту, кога сам срео по први пут још 

када сам тек дошао у Брисел? Чудака сам срео тамо у великој шуми 

на рубу Брисела која се зове Bois de la cambre, недалеко од малог 

језера по коме су пловили велики бели лабудови, и понеки чамац; 

тај чудак ме већ годинама прати с' краја на крај  Брисела  са 

његовим гангом младих Албанаца. Када се најмање надам он би 

однекле искрснуо и устремио се ка мени бесно трзајући раменом у 

моме правцу .  

 

Да ли ова два што ми прете трзајем рамена знају шта значи на 

француском језику трзање раменом? Претњу, опасност, неприлике? 

То трзање раменом овога човека је за мене доказ да је он у дослуху 

са оним првим. Не може бити могуће да обојица која се према мени 

чудно понашају, трзају бесно и опако раменом баш у моме правцу?  

Да ли сам ја преосетљив? Можда свему томе не треба да придајем 

било какву пажњу, једноставно треба да се правим као да ништа не 

видим?  

Опет се у мрачном нерасположењу питам, да ли је ово сигнал да 

напустим што пре Белгију? Али никако нисам начисто зашто би  то 

неко желео?  

Очигледно да ме неко провоцира због нечега?  
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Ко? Мислио сам да су приче о емигрантима и подземљу рекла-

казала, био сам убеђен да су они људи као и остали. Сада сам сведок 

гнусних ствари. Зар је могуће да тако лоших људи са Балкана, има 

овде у Белгији? А ја сам у њима видео до недавно жртве комунизма, 

истог поретка  који је и мене унесретио, и моје блиске?  

У њима видим браћу по крви и језику, а они овако?  

Les anges ne croient au diable que quand ils ont reçu un coup de cornes. 

(Анђели не верују у постојање ђавола, док не добију ударце његових 

рогова,  Белгијска пословица). 

Уверих се да је подземна политичка емиграција легло демона, 

истинских психопата заслепљених мржњом. 

Таман помислим да су се са неба повукли тмурни облаци, да се 

разведрава у моме животу, а изненада се нешто тамно деси, па бих 

опет западао у маларичну баруштину безнађа и депресије.   

А безнађе је тако суштински страно мојој аутентичној природи? 

Шта је  депресија? То је субјективно виђење стварности. Ономе ко 

је у тмурном расположењу то тако само изгледа, а ономе другоме 

који пролази поред њега, та иста  стварност је потпуно другачија, 

све му изгледа прекрасно и предивно. 

Бори се такве ствари не догађају. А зашто се мени догађају?  

Ани запажа моје забринуто лице, види изненадну апатију, брзо би се 

досетила и предлажила да идемо у шетње, на излете у околину 

Брисела. Али ме никад није запитала о чему се ради?.  

Што ме је помало чудило? Зашто се она није било када запитала да 

сазна шта ме то мучи? Па она је интелигентна и образована, њеној 

пажњи не измиче мој израз лица, зебња у очима, моја свакодневна 

забринутост?  

 

Некако су у контрадикцији са овим продуженим мутљагом и 

кошмаром моји успеси, диплома постдипломских студија, 

успешност на радном месту, емотивни односи са Ани који су једно 

време били у успону касније у стагнацији, или јењавању? Па ту је и 
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понуда да будем председник Удружења Југословена у Белгији у 

чијем управном одбору се налазе поједини белгијски моћни 

политичари, признајем да ми и то на неки начин импонује. 

А мени и даље овако опако упорно прете?  

А шта би ме очекивало да се вратим у земљу? Живот је чудан! 

О чему се ради? Шта чинити? 

Планета ври. Амерички свемирски брод је атерирао на Месец. То је 

велика фрустрација за Совјете. Рат у Вијетнаму букти. Италија је 

егзотична земља иако је у Европи, јер има два вулкана, сада се 

десио и јак земљотрес у  месту Тусканија, било је 31 погинулих. 

Швајцарска даје женама право  гласа. Владислав Гомулка је 

избачен из Централног комитета Пољске комунистичке партије. 

А Југославија изнутра почиње да подрхтава, нешто се закувава, 

осионост и мржња поретка сеју семе мржње, жетва ће бити бура. 

Мржња је најгори избор. Откуд толика мржња код појединих 

југословенских властодржаца? 

Брисел је средиште света. Упао сам у осињак. А где да бежим? У 

Београд? Па отуда сам већ једном избегао? 

 . 

 

 5. фебруар 1971. године. Apollo 14 on Moon. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apollo_14_Shepard.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apollo_14_Shepard.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_14
http://en.wikipedia.org/wiki/Moon
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Фебруар 1971. године. Посета карневалу у Биншу. 

 

Израелски студент Алек са којим сам се повремено виђао је 

пореклом из Румуније. Он је привлачан и мужеван, јако ме подсећа 

на моје другове из Београда. 

Нисмо се видели дуже време. Сада смо разговарали опуштено у 

ресторану СУБ-а. Алека радује да су ствари самном кренуле 

набоље. На крају разговора ми рече да иде колима са неколико 

студената земљака на излет у место Бенш у Валонији,  где се једном 

годишње одржава  чувени карневал. Нарочито ми је био занимљив 

податак,  да учесници карневала са камиона у лаганом покрету, 

бацају на све стране велике зреле жуте поморанџе.  

Како некога не ударе поморанџе у главу?  

Алек је био за воланом, уђоше још две студенткиње и један студент, 

сви Израелци. Некако се шћућурисмо. Путовање брзо прође. 

Белгија је мала и равна, и има одличне саобраћајнице.  

Паркирасмо се у споредној уличици, чини ми се да се цела Белгија 

слила у ову сликовиту валонску варошицу. Свако оде својим путем 

, а ја се радознао и помало нестрпљив упутих у главну улицу, где се 

одвијала главна представа.  

Чим банух у главну широку улицу, пред  очима ми се указа врло 

необичан призор. Повремено би наилазили камиони на којима су 

стајали људи необично и врло шаролико обучени, или би учесници 

карневала ишли пешке, и једни и други као помахнитали 

поскакујући. Промицале су колоне мушкараца и  жена обученнх у 

шарене одоре средњевековних принчева и принцеза, витезова, 

припадника разних цехова и гилди. Као да смо се вратили у давну 

прошлост, у Средњи век.  

Белгија је врло занимљива земља, супермодерна, а чува своју 

традицију. Као да је ово традиционалистичка Енглеска? 

Постоји континуитет, који даје пуноћу личности појединца, али 

јача и национални дух. Знају то мудри Енглези, а и Белгијанци нису 

ништа мање мудри од њих. Гаје они традицију, проучавају 

историју. 
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Сви су дивље скакали и играли, бесно машући рукама, непрестано 

би снажним замахима руку бацали поморанџе по крововима и 

фасадама зграда, које би одозго поскакујући као живе мачке, падале 

по тротоарима. Погледам у прозоре, и чудим се како их поморанџе 

на разбију. Кад видим да су они прозоре зграда, за ову прилику, 

заштитили гвозденим мрежама. Кроз ваздух су летеле  повеће зреле 

жуте поморанџе као мали пројектили. Једна паде на корак од мене, 

узех је у руку, нија она баш тако безазлена. повећа је, иако је 

мекана, може да повреди ако падне на главу. 

Врло концентрисан пазим да ме нека поморанџа не удари. Не видех 

било кога да је добио ударац од ових жутих меканих, али потешких 

пројектила, који  лете на све стране, као мала ђулад избачена из 

топова. 

 

Приближих се да из непосредне близине посматрам  маске и одећу 

учесника карневала, који као на покретној траци  брзо промичу 

широком улицом. Понегде би се видела недовољно прикривена 

лица учесника.  

Загледах се у један лик, учини ми се познат? Да ли је могуће, да ли 

је то он?  

Хоћу да проверим. Пратим га у корак. Он је? Приђох скоро до њега 

самог и погледах га право у  очи, желим да будем сигуран? 

Да, то је био он, нико други. Мој двојник.  

Или сам ја његов двојник?  

Невероватно, дипломата комунистичке државе, а учесник 

карневала са Белгијанцима? Он ме препознаде, изненадих се када 

ми он весело мангупски и тајанствено намигну. Као да га нимало не 

изненађује, што у Бриселу постоји неко ко на њега тако фрапантно 

личи? То за њега није нимало изненађујуће? 

Шта је сад ово, не могу никако да дођем себи? Да ли двојник 

препознаје да у Бриселу постоји човек који му је невероватно 

сличан? Па он и ја смо се већ сретали,  како он објашњава да 

постојим и ја, сличан њему? И  то у Бриселу? И да се често срећемо 

?  
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Или је на делу чиста коинциденција? 

Чудан је и неразумљив овај свет? 

 

 

Анина најстарија сестра Андре је оболела од рака дојке. Њен лекар 

кога Ани често спомиње се зове доктор Така. Чини ми се да је 

његово право име Такач, али изговорено на француски начин 

испада Така. Ани ми саопшти да је он мађарски Јеврејин. 

 

12. фебруар 1971. године. Господин Дима и амерички клан, 

сукоб америчког и католичког клана у у америчкој 

пропагандној агенцији Мак Кан Ериксону . 

Ани и ја смо се нашли данас у подне у југословенском ресторану 

''Дрина'', недалеко од просторија њене фирме. То је време паузе за 

ручак, па је ресторан био препун сарадника Мк Кан Ериксона. Они 

би овде обично ручавали или долазили на чашицу шљивовице. 

Запазио сам, да је, док су седели и разговарали међусобно, све време 

треперило нешто необично у ваздуху, била је присутна необична 

напетост? Видех их како улазе на врата нечујно и скоро невидљиви, 

одмах поседаше у мале групице око столова скоро конспиративно 

шапућући, сво време су се помало нервозно загледали и освртали 

према вратима, скоро упадљиво осматрајући ко све улази.  
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Марко, Борин синЧудно, Белгијанци немају обичај да буду тако 

љубопитљиви и да се окрећу када год се отворе врата, да би видели 

ко то долази? Нешто необично и напето трепери, као да се модра 

измаглица наједном усели у југословенски ресторан '' Дрина''.Ани 

ме је у  неколико наврата изненађивала причама да у Мк Кану 

Ериксону тиња сукоб између католичког и америчког клана. 

Белгијанци су мали народ, мала држава, али су изузетно поносни и 

имају изражен осећај свог значаја. Њима је апсолутно 

неприхватљиво да им у њиховој земљи командују странци, или они 

друге вере (Мк.Кан Ериксон је америчка фирма). Чак и када се 

ради о свемоћним Американцима.Господин Дима је изразито 

ниског раста, врло црномањаст, више  медитерански тип. Често је 

нерасположен и тужан. Сазнао сам од Ани да он жели да напусти 

фирму, тражи ново радно место. Колико разазнајем, има некаве 

неспоразуме са појединим руководиоцима фирме? Био је недавно 

пословно у Лондону, занимљиво и он, и Ани, се слабо  сналазе у  

енглеском језику, чини ми се да је то'' амерички синдром'': нека сви 

други уче француски ( Американци кажу: нека сви уче енглески).  

Ани ми је пренела малу духовитост, као шалу, необичну 

догодовштину господина Диме, за време његове недавне пословне 

посете Лондону.  

Имао је том приликом у лондонском трамвају неспоразум, није 

како треба изговорио назив ''Пикадили циркус'', на енглеском. 

Изгледа да су га сапутници у лондонском трамвају били погрешно 

категоризовали као ''медитеранца који још није научио енглески'', 

што је за њега било понижење, помало болно, јер то  било у 

драстичном нескладу са његовом представом о себи.  

Када је он  добио сина,  дао му је име Грегуар, Ани каже по имену 

једног од Папа. '' Манифестација грегарног ( припадности групи) 
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инстинкта'', смешка се тајанствено Ани.  И овде постоји колективн 

осећај угрожености од некога, теорија завере, спас је у збијању 

редова.  

Он је подигао кредит и зида кућу у мирном месту Розиер ( 

Ружичњак) у Валонији. 

Данас ми је Ани испричала занимљив догађај у коме је учествовао 

господин Дима, који није био у сагласју са мојом представом  о 

њему, као врсном стручњаку и интелектуалцу. Раније сам споменуо 

да он пуши, и да страсно пије пиво, понекад би се помало и напио. 

Да ли њега нешто мучи?  

 ''Господин Дима се напио на  интерној свечаности у Мк Кану, 

играо је врло живо и весело пред свима видно загрејан валонску 

свечарску игру са карневала у  Биншу, скакао је високо као да је од 

гуме'', смејала се Ани развесељена.  

Андре Дима ипак није могао умаћи Американцима, најбољу понуду 

за запослење је на крају добио опет од Американаца, да обавља 

истраживања тржишта за америчку дуванску фирму у Бриселу. ( 

Напомена аутора: из имена бивше белгијске дуванске фирме која се 

претопила у америчку, где ће бити запослен господин Дима, сам се 

сетио да је мој отац управо са том фирмом сарађивао крајем 50-их 

година). 

 

1. март 1971. године. Анонимни телефонски позиви. 

Када бих се вратио у стан, понекад би зазвонио телефон. Дигнем  

слушалицу. Није било одговора.  Још већу нервозу су у мој живот 

унели анонимни повремени позиви на телефон који стоји на моме 

радном столу у  Фебекопу. Врло занимљиво, никада није било 

ниједног анонимног телефонског позива, када би се у канцеларији 

налазио колега чудног имена Кофен ( на енглеском : мртвачки 

сандук) , него једино када сам ја био сам у канцеларији? 

Како су ти анонимни позиваоци сазнали мој број телефона? Како да 

ме баш никада нису звали када је ту био присутан мој колега 

необичног презимена Кофен?  
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Дигох слушалицу, чујем узбуђене речи на француском са страним 

акцентом кроз дахтање: ''Срби су убили султана Мурата и принца 

Фердинанда од Аустрије. Словенско-јеврејска бандо''. 

Телефон је данас увече дуго звонио у моме стану, Ани је отишла код 

њених родитеља, нећу да се јавим, претпостављам да би опет могла 

бити провокација? Упорна гласна звоњава се наставља, већ помало 

нестрпљив, ипак не знам ко је, дигох слушалицу и рекох тихо: 

АЛО!  Отуда се зачу нервозан и повишен врло претећи тон, али 

речи нисам  могао да разазнем?  

Следећи пут незнанац закрешта претећи у слушалицу, на српском 

са јаким јужњачким гласом:'' Готов си, жут си ко восак,  мртвак 

си''.   

Невероватно, тако нешто сам чуо маја 1953. године од посластичара 

Шерифа власника посластичарнице ''Гостивар'' преко пута 

Београдске железннчке станице ( том 1.). 

А моје постдипломске студије на католичком факултету  су једно 

време у мени биле побудиле снажну жељу да проучавам католичку 

веру. Томе је допринео професор ИШЕК-а по имену Pere Rasse, 

католички свештеник, који је према мени био тако драг и љубазан. 

Овдашњи католици су другачији од балканских и апенинских, који 

су много ортодокснији и милитантнији, а овдашњи су умеренији. 

 

Ове провокације изгледа да имају за циљ да ме тако неко држи у 

продуженом страху и психози, и да ме доведе у стање  

импулсивности? Изгледа да неко овде жели да почнним нешто 

непромишљено, па да то на крају злоупотребе и да ме избламирају?  

Али ја се овде не осећам потпуно сам, овде назирем и оне који ми 

пружају подршку. То су пре свега Ани и њени, они су тако дивна 

породица.  Према мени се сасвим коректно односе у Фебекопу. У 

ИШЕК-у сам срео неколико професора који су ме разумели. А то је 

за мене било најважније. Анина породица је скоро као моји 

родитељи. Толико Белгијанца  се према мени односило 

пријатељски. Стално се сећам родитељских савета господина 

Видера да поштујем радно место код господина Братве, да будем 

стрпљив. Господин Братва, и господин Видер његов пашеног, су 

били према менн љубазни, увиђам да сам направио велику 
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погрешку, што сам нестрпљив напустио њихову фирму, надајући се 

да ћу на другом месту брже напредовати и успети. Према мени су се 

коректно односили моји досадашњи станодавци, студенти на СУБ-

у. Остале су ми у врло пријатној успомени шаховске партије са 

доктором Киршом, научником са СУБ-а. 

Мудри Латини кажу: „Живи како можеш, ако не можеш онако како 

хоћеш.“ 

„Можеш'' и '' хоћеш'' су за  мене релативне категорије. Много оног 

што хоћу, ја могу да остварим. За мене се '' можеш'' и '' хоћеш'', 

мешају, не зна се где почиње једно и где се завршава, а где почиње 

друго. Прво проценим, онда направим план акције. И циљу тежим 

свим срцем.  

Али је појединац, маколико био снажан, понекад слабији од стихије 

силе и моћи. Он тада постаје немоћан.  

Да ли да се помирим са наметнутим ограничењима? Моја природа 

је таква да се томе противи. Али сила не пита!  

Изгледа да ће Пакистан да се раздели на  западни и источни део, 

источнн део ће постати Багладеш. У белгијским медијима се много 

говори о Бангладешу. Пакистан постаје симбол раздвајања са 

једног на двоје, симбол нечијег потпуног и срамног, слабићког 

пораза у великој планетарној шаховској игри.  

Па то је балканизација која као пожар захвата планету.   

Слично се закувава у поједним земљама широм света.  

Изгледа да  у Југославији све више бујају  центрифугалне снаге. 

Али баук унутрашњих етничких тензија потреса не само такозвани 

неразвијени свет, него прети и појединим земљама западне Европе. 

Забринут, док идем улицом са посла и натраг изговарам реч 

Бангладеш на различите начине: као да ми неко диктира „Банд га 

леш, бад наг леш, банда“ итд , у бескрај.  

Кажем Свети на СУБ-у за моју опсесију да делим реч на слогове, 

споменух му „Банд га леш, бад наг леш, банда“. Света се закикота , 

као да је открио тајну слагалице: ''Црвена банда то чини, очи 

Москве, и овима овде ће кад тад заиграти мечка пред вратима''. 
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Март 1971. године. Заједница са Ани у кризи. 

Мате Јаковац  ме је данас опет позвао телефоном да се увече нађемо 

и  одемо у дансинг БИБЛОС. Прихватих. Изговорих се опет Ани, да 

идем на састанак Удружења Југословена  у Бриселу.   

Она ћути, оборила главу, ја изађох и одох. Чини ми се да је хтела 

нешто да ми каже? Али она је тако мудра и тактична? Пази на 

сваку реч. Ја сада мало чешће него  раније, одлазим увече из куће. 

Када би се то десило, Ани би само ћутала тужно склупчана на каучу 

гледајући ТВ, ништа не говорећи.   

Да ли сам ја суров? Немилосрдан и  егоиста? Да ли се олако 

препуштам задовољствима, заборављајући значајније ствари у 

међусобним односима?  

 

Познати карактерни глумац Жан Габен је врло мудар када каже: 

„Лепа жена лепа недељу дана, добра жена лепа цео живот.“  

Ова мисао се управо може применити на Ани. Она је тако добра. 

Али и она је била не зимовању у Француској без мене. Пар пута 

ишла сама пословно у Минхен и Холандију. Понекад би ме увече 

обавештавала да одлази у посету сродницима, што ја нисам никада 

проверавао. 

Али су све то биле споредне ствари које у мени нису будиле 

истинску  сумњу и неповерење у њу. 

Да ли ови подаци о Ани мени служе само као оправдање пред самим 

собом, за ово што чиним?  

Ипак, наша заједница је  у кризи. Из простог и јединог разлога, јер 

међу нама има све мање онога што је најважније и што чини 

заједницу мушкарца и  жене.  У оваквој очајној ситуацији није ми 

до тога, ја сам дубоко забринут и није ми  до таквих облика 

зближавања?  

А и Ани је све више због нечега забринута? 

Затекох себе у  размишљањима која почеше да из темеља љуљају 

моју представу о мени самом као моралној и алтруистичкој особи; 
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ја нисам забринут и нисам без инспирације, сав сив у 

расположењима,  када сам  у контактима са другим девојкама и 

женама?  

Уствари, ја све чешће почињем да размишљам о природи односа 

између мушкарца и жене, о љубави,  браку? Да ли је  брак 

несавршена заједница? Да ли су мушкарац и жена по природи 

промискуитетни? Да ли су брак, заљубљеност- производ културе, 

религије, међусобних везивања које настају под утицајем случајних 

животних коинциденција? 

 

Да ли и она исто тако размишља на два колосека? У стану је на 

дистанци, без инспирације за нежности, а можда је ван куће 

другачија, расположенија, као што сам ја?  

Као да се пробудих из опсене и ригидности мојих окошталих 

ставова и представе о Ани, па ја у Ани од почетка такорећи слепо 

верујем, никада ми није пало ни на крај памети да посумњам у 

њену оданост и верност. Зачудих се сам себи: па ја сам раније био 

врло опрезан са девојкама, да не кажем сумњичав? Il faut regarder 

tout le monde comme honnête et se défier de tout le monde.( Треба 

видети све као поштене, али не треба у исто време свима слепо 

веровати-Белгијска пословица).  

Ани је часна и честита, али ипак не бих требало да слепо верујем у 

сваки њен поступак. Да ли свеци постоје само на небу? 

Откуд сад овакво скоро апсолутно поверење у њу? Тргнуо бих  се 

повремено, шта је то са мном? Као да ми се свест заледила, све се у 

мени укочило, савладао ме некакав  унутрашњи заборав, у њу слепо 

верујем, нисам критичан према другима, скоро да постадох 

лаковеран, а такав нисам био никада? Испада у очима других да 

сам површан!  

Шта је онда посреди? Зашто сам се променио? 

Почех да се преиспитујем: па ни Ани није од камена, и она је живо 

биће од крви и меса. Као организатор анкета у Марплану, она 

одржава велики број контаката са анкетарима, који су претежно 

млади или  средовечни мушкарци. Они би повремено долазили у 
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наш стан на брифинге које им је она давала. Међу њима је било и 

привлачних мушкараца.  

Често би то били полицијски агенти који су тако налазили додатне 

хонораре, обављајући анкете за Марплан. Она се са њима понашала 

врло озбиљно и достојанствено, са свима је била на ви, ни једним 

гестом ми није дала разлог да посумњам да је са неким од њих 

имала било какву везу.  

Ани није тип жене заводнице, она је шармантна и женствена, али је 

врло разумна и мислим да није склона авантурама.  

Она ми је једном пре пар година, када су наше нежности почеле 

помало да  јењавају, рекла, гласно се засмејавши: ''Toma, tu n’ es 

pas du tout vicieux?’’(„ Томо, ти ниси нимало грешан?“) То је рекла 

шалећи се, сва радосна, као да јој  то због нечега годи?  

Знам да се само шалила, и то ме није нимало повредило, као  што би 

многе мушкарце. Али да ли она схвата зашто сам сада постао 

донекле такав? 

Убеђен сам,  да смо Ани и ја живели наше животе мирно, без 

описаних трзавица и ниских спољних удараца које сам подмукло 

примао, да би све било сасвим другачије. Ја сам одувек познат као 

врло виталан, девојке су умеле да инстиктивно осете у мени снагу 

животности и неизмерне радости, и то их је привлачило ка мени као 

магнет. Али сада када ми је то било најважније, осетио бих се тако 

често када бисмо Ани и ја увече били у брачној постељи физички 

близу, да сам био једноставно без икакве инспирације за било какве 

нежности са њом.  

Не, није она кривац за то, нити сам ја, Ани је женствена и 

привлачна. На делу је учинак несретних околности - дугогодишњи 

немир и бриге су упорно и систематски затирали и гасили ону 

врућкасту ватрицу, која одржава и распламсава заједницу младе 

жене и младог мушкарца. 

Наша међусобна почетна привлачност се постепено али упорно 

претварали  у заједничко таворење. 

Обично животне патње и бриге зближавају мушкарца и жену који 

су заједно, они се тада више ослањају једно на друго, поверавају се 

и траже излаз, а где смо ми пристигли, питао сам се?  
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Ми смо живели заједно, али су моје неприлике биле за њу 

невидљива и непозната страна мога живота и моје личности, о чему 

јој никад нисам причао.  

Можда је она запажала да се нешто необично самном дешава? Али 

ми никад није рекла, никад ме није питала за то! Необично, јер је 

она врло разумна жена, и поврх свега, ја могу то слободно да кажем, 

племенита особа. 

Као да су се неке невидљиве силе замериле против нас? 

Не мирим се са пасивношћу, желим да поправим нашу ванбрачну 

заједницу. Овај мутни status quo је за мене неподношљив. Нешто 

морам да учиним? 

На први поглед назирем две могућности:  

Прва је, да разговарам са њом, и да јој објасним моје учестале 

изласке, да учинимо нешто да се у наше тренутке блискости опет 

усели веселост и међусобна привлачност, да отклонимо колотечину 

настале монотоније. Али у овом случају  бих морао да јој признам 

моје политичке неприлике, а то не желим.   

И друго, да се растанемо. Ни  то не иде! То би било крајње 

незахвално са моје стране, сада када имам добар посао и солидну 

плату, да јој окренем леђа, њој која ме је подржала када сам био без 

сталног запослења и прихода. Моја незахвалност би је јако 

повредила, то не могу да учиним. 

Постоји још једно могуће разрешење: ући у брак, имати децу, а да 

свако и даље има свој слободан живот. Ани је добра католкиња, она 

то не би никако прихватила, тако ми се чини, мада сам схватио да је 

њој најважнија ствар у браку да има децу. Она то жарко жели. 

Можда би она прихватила и такву алтернативу, само да би имала 

децу?  

Мени половичан брак никако не би био прихватљиво решење. Моја 

схватања о браку су слична Аниним. У магловитим годинама 

далеке будућности бих понекад  замислио себе проседог, у  

средовечним, или познијим годинама,  са  раскалашним 

љубавницама по  неким забитим периферијским бриселским 

кафанама и туђим становима, или приватним пансионима на 

Северном мору. 
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То за мене није нимало привлачна будућност, таква породица мени 

не треба.  Брак и будућност замишљам потпуно другачије. 

Или, једноставно да пресечем овај гордијев чвор и  да напустим 

Белгију?  

Где да идем? 

Ипак назирем најбољу могућност: да поправимо нашу заједницу, да 

наша љубав добије нови елан и ново узбуђења када смо увече сами у 

кревету. Јер ми смо у почетку ипак били у страсним загрљајима 

понекад и усред дана. Треба са њом да разговарам, да изменимо 

навике живота, да унесемо веселост, да одемо у позориште, 

ресторан, у посете. 

Трагедија брака и љубави је неретко зато што обе стране не очекују 

исто у браку. Шта она очекује у браку? 

Хтео бих да она и ја о томе поразговарамо? 

Ипак, упркос снажног осећаја кривице, као да сам у преступу, не 

одолих Мати који ме је позвао телефоном док сам био на послу, да 

одемо увече у поменуту  дискотеку у којој сам последњи пут био 

далеке 1967. године.  

Уђох унутра са Матом весео и расположен, као да сам се вратио у 

прошлост. Наручисмо два пића, засвира лагани танго, из сумрака се 

брзим кораком устреми право на мене висока смеђа лепа девојка, 

која ми се наклони дискретно.  

Обрадовала се када је чула да сам  Југословен. Рече ми:'' Моја 

фирма Балден ради  са Југославијом''. Одмах се сетих господин 

Андре Видера, шурака  господина Робера Братве у чијој фирми сам 

радио 1965. године, он  је тада био запослен у фирми Балден. Како је 

Брисел мали, каква необична случајност?  

Она и њена другарица позваше мене и Матеа да одемо у суседни 

југословенски ресторан „Сарајево'', који држи познати ројалиста 

Бора Благојевић. Опет се сетих да ми је господин Видер 

категорички казао да у тај  ресторан никако не идем. 

Одбио сам ову понуду.  
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Следећи дани су опет били сиви. Ани је врло симпатична и 

шармантна на њен лични начин. Il ne faut pas toujours avoir raison 

pour plaire. (Не треба увек имати разлог да се свиди, превод 

аутора).Le Prince Charles-Joseph de Ligne.  Симпатија долази из 

дубине бића, тај осећај је тешко описати, а многи нису ни довољно 

свесни извора симпатије? 

Бракови и љубави пуцају јер се међусобно лоше процењују. Када би 

Ани и ја  сваки дан поразговарали бар неколико минута о себи, 

уштедели би године неспоразума? 

Мене збуњује код ње, сада то по први пут размишљам: она је била 

најбољи ђак, врло је интелигентна и образована, њу привлачи 

психологија и она ће студије ове дисциплине привести крају,  јер 

што она зацрта то и оствари, апсолутно је немогуће и логички 

неприхватљиво, да она не зна да је у заједници мушкарца и жене 

неопходно разговарати, размењивати мисли? Поготову ако наиђе 

криза? Никако не могу да прихватим да она није свесна значаја 

међусобне размене мисли?  

Зашто онда тако поступа? 

 

1. март 1971. године. Млади Албанци у улици Дуге мржње ( 

rue de la Longue Haine). 

Rue de la Longue Haine је подугачка улица,  данас мирна. Испред 

мене се заустави покретни мали камион. Довитљиви трговац изађе 

из кабине, отвори врата са стражње стране а из унутрашњости 

камионета се указа слика сивог казана из кога се пушила супа 

ширећи на све стране мирис који иде директно у ноздрве и лучи 

одмах пљувачку: '' Ево супа, десет франака''. Зачу се на спратовима 

гласно отварање прозора. Домаћице почеше да гласно најављују да 

одмах долазе са шерпама и лонцима.  

Пође ми вода на уста, супа је тако укусна. Мириси су као слике, 

више од тога, мириси дочаравају вишедимензионалне осећаје.  

Продужих расположен својим послом. Осетих вучју глад, тражим 

очима неки ресторанчић, или продавницу хране? 
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Утом зачуђен зачух из даљине необичну галаму, као када је свадба 

код нас, одјекивала је све гласнија музика из кола која су ми се брзо 

приближавају.  

Никад нисам чуо да Белгијанци пуштају овако гласну музику, они 

су врло увиђавни и учтиви, строго пазе да другима не засметају, па 

су такви и странци, постали су и они културнији.   

Да,  једном сам чуо сличну буку, било је то за време избора за 

општинске одборнике, пролазила су кола из којих су се преко малог 

разгласа чуле поруке у корист једног од кандидата за одборника. 

Чак сам једанпут за време предизборне кампање нашао у  моме 

поштанском сандучету  слику заводљиве разголићене младе жене, 

сва похотљива у страсном загрљају снажног мушкарца, а неколико 

редова испод слике је био  исписан текст: неверна супруга 

политичког ривала ( стоји његово пуно име и презиме). Реч '' 

рогоња'' је овде врло понуижавајућа за онога на кога се односи. А ја 

сам био дубоко убеђен, да је тако само код нас Балканаца. 

Што су се кола више приближавала, музика је бивала  све бучнија, 

бука унутар кола се претвори  у крешчендо када кола наиђоше баш 

поред мене, један станар суседне зграде залупа нервозно отварајући 

прозор и издра се доле ка колима:'' Ела, хеј ви тамо, тишина!'' 

Тачно наспрам мене кола успорише, отвори се прозор, у њима 

препознадох тројицу Албанаца што ми прете, смејали су се, 

кикотали се изазивачки у моме правцу, загрљени су певали гласно, 

сво време стежући својим телима плавушу: ''Шоти море шоти, 

шоти машала''. Један од њих покуша да се усправи, поче да се увија 

као да игра шоту, док кола пролазе чух: '' Српкиње у Бриселу су 

наше харемске робиње, ко и на Косову!'' 

 

2. март 1971. године. Тајанствени  шетач ми ударио шамар и 

дрско ми запретио и увредио ме. Узвратио сам му. 

Целу ноћ сам се превртао у немогућности да заспим, нисам ни 

тренуо, како се то каже. Сањао сам ужасне снове. Ани ми рече 

ујутру забринута да сам у сну јечао.  

Идем на посао замишљен, узнемирен сам , као да предосећам да ће 

ми се данас десити нешто изузетно лоше?  Већ неколико ноћи 
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интензивно сањам тога плавог проседог и бледуњавог господина са 

подочњацима, што има демонски подмукао и зао израз мудраца, он 

ми се увлачи у сан, кињи ме ноћу, сањам кошмарне снове, јечим у 

сну.  

Огорчен и бесан, ноћас у полусну, или сну, се зарекох сам себи, да 

овако више неће моћи. Ако ме нападну, бранићу се, па куд пукне да 

пукне, нека ме ухапсе, нека ме избаце из Белгије. Боље него да се 

вечито овако злопатим.  Као хипнотисан сном, ја се томе зарекох у 

сну, одлучих чврсто. Иначе на јави тако нешто ми никада не би 

пало на памет.  

Пробудих се заборављајући на стварност, само мислим опсесивно о 

ономе шо сам се зарекао у сну: БРАНИЋУ СЕ!  Па куд пукне да 

пукне? 

Идем као робот, као хипнотисан, заборављам на реалност, ја се још 

нисам потпуно пробудио из тога мучног сна,  ја сам још у његовом и 

поседу демона који има тако подмукло и опако лице? Ако ме 

нападне бранићу се, али га нећу повредити, само ћу га одгурнути, 

ништа нећу учинити да  га физички повредим.  

Иако сам у врсти полусна на јави, ипак сам свестан  да то никако не 

иде. Ја се никад у животу нисам тукао, па нећу ни сада Ако бих 

одговорио насиљем на насиље,  могао бих насести на провокације? 

Тако би они нашли разлог да ми се свете и да ме дискредитују и 

избламирају  у Белгији као примитивца? Или да ме представе као 

нервно растројену особу? 

Идем као робот, као да сам  успаван на јави, иако опседнут и 

концентрисан на унутрашњи кошмар, успевам да пратим светла 

семафора, како ме нешто не би згазило. Бројим своје кораке. 

Поново  на разне начине изговарам реч „Бангладеш“: Банд-га леш, 

Бад ган шел. 

Ноћни сан ме држи, фокусиран сам на њега. Само нека ме нападне, 

одгурнућу га! Као што сам одгурнуо чудака на хаубу зеленог 

фолксвагена тамо на ћошку преко пута гробља Cimettier d ’ Ixelle? 

Успех се лифтом у канцеларију, једва се смирих. Као да неко други 

уместо мене уђе у моју канцеларију.  
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Колега Кофен  који личи на нашег провинцијалца, спуштајући 

старинску помало излизану актенташну на сто, отвори флашицу са 

кафом, отпи неколико гутљаја и рече ми кратко, иначе он и ја врло 

мало разговарамо: ''Идите одмах у Министарство  запошљавања у 

вези ваше радне дозволе'', и пружи ми позив.  

Изађох одмах и упутих се право у оближње Министарство 

запошљавања. 

Чим сам ушао у зграду Министарства, кренем према соби 

назначеној на позиву, који је садржао и број мога досијеа. Пошто је 

тамо био дугачак ред, одлучих да искористим прилику и тркнем до 

недалеке, суседне  зграде Фирме X..за производњу инсектицида, 

радознао да сазнам нешто више о тој тајанственој фирми у коју 

улази подмукли шетач са друге стране широке улице.  

Уђем у врло пространи хол велике тајанствене зграде. Из сумрака 

ходника, иза  великог мермерног стуба, на моје изненађење, уочих 

познати лик пакосника који се енергичним корацима устреми ка 

мени. Видех га сада из близине, иако је био полумрак, он је 

постарији, бледуњав. Управо је био онакав каквим сам га 

замишљао: префриган  и бескрајно подмукао.  

Не долазим још себи од шока, а он ми се брзо приближи и на моје 

запрепашћење  он ми опали благ шамар, (али ми је у ушима ипак 

зазвонило), који није био ударац ради повређивања, него акт 

понижавања, одгурнувши ме обема рукама узвикујући презриво: 

''Прљави Југословен, бандо словенско- јеврејска'', и пљуну ми 

обилно у лице. 

Скоро да се онесвестих, не од бола, него од запрепашћења. Не од 

страха, страх нестаде као руком однет. Али сам се осећао понижен и 

повређен! 

Он отвори врата канцеларије и нестаде у њима.  

Ван себе од понижености и необичне узрујаности, одлучих да уђем у 

канцеларију где је и он ушао и да му опалим исти благ шамар, али 

не да га повредим већ само да га понизим. Опсесиван сан, и шамар 

се спојише у једно. Очи  ми засузише, не видим јасно, не чујем, 

јурнух на врата, видех плавог човека средњег раста како устаде са 

столице и усмери се ка мени. То је он?! Демон!  
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Ван себе од беса, ухо ми звони, очи ми заводњиле и скоро да ништа 

не видим, приближих му се, учини ми се да га сада јасније видим 

како устаде  са столице иза стола, постављеног уза зид,  у 

пространој канцеларији белих зидова. Да, то је он. Приђох и опалих 

му шамар, један па други.  

Нисам имао било какву намеру да га повредим, него да га понизим, 

да му покажем да не може тако да се понаша и да ме вређа, да 

демонски прети  мом здрављу. То нису били јаки ударци, него 

шамари понижења! 

Изађох журно и упутих се право на моје радно место у оближњој 

канцеларији Фебекопа. 

У ходу ка радном месту сам брзо схватио да сам направио велику, 

неопростиву грешку. За све је крив мој опсесивни сан у коме сам се 

импулсивно  зарекао да ћу се одупрети. Али ја имам  доказ, он ми је 

први опалио шамар. Али то нико није видео. Он је одавде, а ја сам 

странац, пре ће њему поверовати него мени.  

 

Осетих се изиграним. Направио сам велику грешку која ме може 

скупо коштати, каријере, Ани, и боравка у Бриселу? Они ће брзо  

открити мој идентитет и ухапсити ме!  

Био сам спреман на хапшење и суђење. Чак сам, то нестрпљиво 

очекивао. То ће бити за мене прилика да се ово све једном заувек 

размрси, најзад ћу о свему обавестити полицију и захтевати њихову 

интервенцију. Да могу мирно да живим, радим, да заснујем своју 

породицу, да имам децу, да се бавим науком и бизнисом.  

Ани ме је недавно упознала са рођаком, успешним имућним 

бизнисменом из завичаја њених родитеља, који је  са таквом 

пажњом слушао моје излагање о Фебекопу, и о могућим бизнис 

пројектима са њим, онако како ја то замишљам. Ја сам му 

представио нека моја виђења експанзије његовог скромног 

регионалног бизниса. У мени је видео младог човека пуног 

ентузијазма и енергије, који није причалица, него је способан да 

развије бизнис, да ствара профит и богатство.  

Гледао је у мене са симпатијама, као моји земљаци са Дрине. Хтео 

је изгледа да ме ангажује? 
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Уместо свега тога, ова подметачина ће све моје снове у Белгији да 

разруши. 

Очекивао сам хапшење смирено и нестрпљиво! 

 

3. март 1971. године. Полиција  дошла по мене у канцеларију. 

Кафе куварица провири стидљиво у канцеларију, отварајући врата 

показа руком неким људима на мене. То су била два полицајца у 

цивилу, рекоше ми тихо и смирено:'' Пођите са нама''.  

Уђосмо у лифт, они ћуте, не проговарају ни реч, нису ни надмени 

нити агресивни. Очигледно  да су добили упутства како да се према 

мени понашају, речено им је вероватно да сам ја коректан 

интелектуалац, странац, далеко од родне земље, у туђини, па нешто 

пукло у њему, иначе је познат као врло смирен и углађен, све ми се 

чини да им је неко тако нешто казао.  

Одведоше ме у неку удаљену полицијску станицу на искрају 

Брисела. Разговор је био врло кратак, покушао  сам да им испричам 

целу предисторију са чудаком који трза раменом, све што ми се 

догађало са њим и младим Албанцима.  

Нису ми дали да о томе кажем ни реч, увек би ме смирено и без 

надмености прекидали. 

Само  су ми кратко саопштили: ''Човек коме сте ударили шамар 

каже да вас никад није видео у животу''.  

И ништа више. 

 

На томе се све завршило. 

Против мене није била спроведена било каква истрага, нити је била 

подигнута оптужница. 

Али су ови моји шамари, као што ће се видети мало касније, 

анулирали све моје досадашње поене у Белгији, довели до губитка 

радног места у Фебекопу, разорили везу са Ани, био сам  приморан 
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да напустим Белгију, и да се убрзо вратим за Београд, јер друго 

станиште нисам имао. 

Када сам се смирио, схватио сам тежину и разорност мог 

непромишљеног поступка.  

Сада сам јасније назирао шта се скривало иза вишегодишњих 

емигрантских провокација: да будем изазван на непромишљеност, 

да тако будем дискредитован и обезвређен у Белгији. 

Не бих рекао да иза овога стоји четничка организација или Боро 

Благојевић? Мене су годинама провоцирали Албанци? Ја бих рекао 

да такву демонску мржњу могу на Балкану гајити једино усташе? 

Па фрањевачки фратри су убили два најближа сродника моје мајке 

у Јасеновцу јануара 1942. године маљем у главу, претходно су 

поломили лед у Сави и натерали их да се купају у леденој реци. 

Усташе су за време рата убиле тридесетак сродника моје мајке у 

Сребреници и Братунцу. ( том 1.)  

Они не заборављају мржњу?! Изгледа да је то њихово дело! 

За овај инцидент су сазнали људи из Фебекопа.  

Одмах сам схватио да је моја каријера у овој фирми била 

упропашћена. 

Ја морам ово једнога дана да обзнаним и разјасним, као што 

тенисер има право на бекхенд. Овде се не ради само о мени, 

избламирани су и мој брат Бора, и његов син Стефан, Ани и њени,  

мој народ и моја домовина. Ја сам злоупотребљен, ја морам рећи 

своју задњу реч, кад-тад. Не може се правити рачун без крчмара! 

Ово је тако подло и подмукло, ово је злоупотреба подсвести човека. 

Мени је тај подмуклац ударио шамар, вулгарно ме месецима 

провоцирао, и на крају примитивно увредио, а ја сада ни крив ни 

дужан сносим последице.  

Док сам био држан у притвору, они су то јавили Ани. Међутим ни 

она, ни њени, нису никад о томе разговарали са мном, ни реч нису 

проговорили. Ја сам Ани најзад то покушао да разјасним, али сам 

схватио да је то  за њу врло деликатна и мучна тема. Она је само 

ћутала. 
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Политика је врло подмукла и сурова игра. 

Мој дуг у будућности је да овај догађај, све што се са мном збивало 

у Белгији разјасним. То је моје право на завршну реч, и на 

аргументовану интелектуалну одбрану. 

 

 

6. март 1971. године. Пожар у психијатријској болници у 

Швајцарској. 

Опет падови авиона, учестали удеси, као да се води неки невидљиви 

рат, моју пажњу је привукла вест да је избио пожар у 

психијатријској болници у Burghölzli, у Швајцарској у коме је 

настрадало 28 пацијената.  

Док шетам и бројим кораке изговарам у мислима реч Бангладеш на 

безброј нових начина, као да тражим кључ енигме и скривене 

слагалице? 

А бескрајно самоуверени црни боксер Мухамед Али који одбија да 

служи војни рок, он, који хоће да буде црначки вођа у Америци, је 

скинут са трона, победио га је Џое Фрејзер. Видех Мухамеда Алија 

како  посрамљен, али љут као рис напушта ринг.  

 

9. март 1971. године. О шамару. 

Испровоцирали су ме, мене је опаки човек ударио први, а ко зна 

како је цео догађај представљен у Фебекопу, и на другим местима, 

то се разчуло у свим срединама у којима сам се кретао и  био 

запослен.  

Они, силници кроје истину, а ја немам право да изнесем моје 

виђење и чињенице.  

Нека буде засада тако, али доћи ће време, једног далеког дана, када 

ћу ја моћи да кажем своју одбрану. Доћи ће тај лепи дан када буде 

зрело за то.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Burgh%C3%B6lzli
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Ја се никад у животу нисам потукао,  нисам како се то каже, у 

животу никада ни мрава згазио, а мене ће сада представити као 

силеџију, асоцијалну и примитивну особу, припростог Балканца. 

Док анализирам овај тежак лични догађај, пред очима ми је 

треперила као на екрану слика  разљућеног Хрушчова у ОУН, како 

скида ципелу и лупа њоме о сто. И изнервираног Руса који је 

недавно у шуми Bois de la Cambre испровоциран почео да храни пса 

из тањира шармантне госпође Белгијанке, власнице пса. 

Све више ми се чини да је то дело емигрантских кругова удружених 

са екстремним локалним десничарским нацистичким појединцима.  

Према Буди: Никада се мржња не уклања мржњом. Само благост 

брише сваку мржњу. То је закон вечан и непроменљив.  

Ја овај закон нисам доследно испоштовао! 
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Март 1971. године. На боловању. 

Ани ми је посаветовала да узмем боловање, док се мало не слегне 

све то што се десило.  Прибавили смо уверење од породичног лекара 

Аниних родитеља, са дијагнозом: депресија, потребан одмор. У 

Фебекопу су се  сложили, и отворили ми боловање до даљег. 

Знао сам да се више никада нећу вратити на то радно место, и да су 

моја каријера и боравак у Белгији запечаћени заувек. 

Чини ми се да неко жели да ме сада врати у Београд? Нека се они са 

њим тамо батргају, тако они изгледа мисле. Као да сам ја тениска 

лоптица? 

Поступио сам импулсивно, није требало то себи да дозволим. 

Али постоји истина, постоји право на легитимну одбрану. Мени се 

чини, да ја, поред толиких заклетих непријатеља, имам и немуштих 

врло моћних савезника, који ме храбре, и нечујно шапућу: победа ће 

бити твоја, буди стрпљив! 

Да ли у политици постоји право, да ли у политици постоји морал? 

Могу претпоставити какве гласине сада колају о мени у Фебекопу и 

срединама где сам досада био присутан у Бриселу: примитивни 

Балканци се обрачунавају физички, бацају бомбе на ресторане, 

проваљују у банке, њега узрујаног незналицу су злоупотребиле,  у 

своје сврхе, поједине тајне службе, ко зна одакле и чије,  да нам овде 

сеју неред и дестабилизацију. А он површан насео!  Пошто су 

Балканци такви, они и не заслужују бољи поредак. Напротив, ту 

недораслу балканску багру треба држати у стању вечитих 

нестабилности  и труљења. 

Потрешен и растрзан, свестан да је са Белгијом завршено, саопштих 

Ани да сам одлучио да напустим Белгију, и да се вратим у  Београд.  

Она скамењена од неминовног, истог тужног сазнања, до кога је и 

она сама дошла, ћути, не каже ништа. Изгледа да је и њу почело по 

први пут да замара све ово што се са мном одавно догађа? 

 Да умањим бол и страшни шок који тако муњевито, али 

неминовно, разори нашу заједницу, снове о породици, просперитету, 
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предложих јој да и она иде са мном за Београд, и да тамо прво нађем  

посао за мене, па онда и за њу. 

Она прећутно прихвати, не одбија, јер зна зашто ја то кажем. Да 

ублажим тугу растанка! 

Док би Ани била на радном месту, ја сам одлазио у град, или бих 

шетао околним улицама  кварта. За мене је постало несносно да 

будем сам у стану? Моја несаница се нагло погоршала до 

максимума. Ја ноћу врло мало спавам. Устајао бих ноћу и шетао по 

стану. Ани би се правила да то не види. 

Изгубих апетит! То је најстрашније јер не могу ништа да једем. 

 

Док је Ани на послу, лутао бих бесциљно по граду, или одлазио са 

мојим пријатељом Албанцем др. Н..(који је завршио медицину и 

који жели да постане психијатар) у психијатријску  болницу у Брен 

Але, где стажира. То је на око тридесетак километара од Брисела, 

болница је на брегу у шуми, погодна за одмор.  

Читаоца ће занимати откуд такво двојство у мојим односима са 

бриселским Албанцима? Једни ми прете, а са другима се дружим. 

Из јединог разлога што ја у провокацијама асоцијалних младића 

Албанаца, нисам препознавао Албанце као народ, него заведене 

младиће. А др.Н.. и Нок, су се увек са мном коректно понашали, и ја 

сам у њима видео пријатеље достојне поверења. 

Ани се показала као добра вила. Увек уз мене, свугде на помоћи, 

брижна. Приближавао се наш растанак, који би требало да буде 

крајем јула. Договорили смо се да одемо на наше последње 

заједничко летовање и то у Италију.   

 

Март-Април 1971. године. Убиство Роловића, амбасадора 

Југославије у Стокхолму. 

Белгија бруји, у Шведској се десило неколико терористичких 

акција усташке емиграције. Миро Барешић је убио југословенског 

амбасадора Владимира Роловића у Стокхолму 7. априла 1971.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC
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Један од кључних захтева југословенске делегације која је стигла у 

Стокхолм дан након смрти амбасадора Владимира Роловића, је био 

да председник Шведске, Улоф Палме одмах забрани рад усташке 

емиграције, која је имала више удружења у Шведској.  

Премијер Олоф Палме је глатко одбио да испуни захтев 

југословенске делегације.   

Читао сам у листу La dernierre heure, детаљан опис убиства 

амбасадора Роловића. Убица, екстремиста је заједно са својим 

побратимом по оружју Анђелком Брајковићем упао у Амбасаду 

СФРЈ у Стокхолму. Са два пиштоља у руци припуцао је на домара 

Вукосава Дуговца. Када се на вратима појавио и амбасадор 

Владимир Роловић, нападачи су почели да пуцају у њега.  

Док ово читам Барешић ми неодољиво личи на чудака који ми 

одавно прети раменом? 

Ушли су у његов кабинет и затворили врата. Секретарица 

амбасадора Мира Штемпихар покушала је да уђе код Владимира 

Роловића, али су је атентатори ранили пуцајући кроз затворена 

врата. Читав сат су усташке убице провеле у соби са тешко 

рањеним амбасадором. Када су истрчали напоље, убрзо су пали у 

руке полиције. После неколико дана амбасадор Владимир Роловић 

је издахнуо од задобијених рана и повреда изазваних физичким 

злостављањем.  

Овај окрутни злочин узнемирио је тада не само неутралну Шведску 

и тамошње југословенске раднике, већ и Југославију и читав свет. 

Био је то један од најсуровијих терористичких аката у то доба и 

један од бројних емигрантских напада  на Југославију. 

 

Да ли је чудак што трза раменом усташа? Или балиста? Ко је  овај 

што ми је опалио шамар? 

Читајући ове редове, схватио сам да се став Запада због нечега, 

почиње коренито да мења према Југославији.  

Зашто?   



667 

 

Никако не оправдавам злочин Мире Барешића. Противим  се 

насиљу. Поготову немам симпатија за усташе које су убиле толике 

сроднике моје мајке за време Другог светског рата у Братунцу, 

Сребреници и  околини. Усташе су починиле сурове, нечувене 

злочине над цивилима, то сам видео својим очима као мало дете. 

Али сам ипак осећао неко подсвесно задовољство, не због убиства, 

то је злочин, него што евидентно Запад окреће лист према своме 

мезимчету  Југославији, enfant terrible  међународне политичке 

сцене, која се претвара да је демократска држава, а овамо 

злоставља многе невине грађане? Најзад, тај Запад почиње да увиђа 

да у тој земљи има неправди и политичког насиља, и да она није 

шампион света  у поштовању људских права, да није мост између 

Истока  Запада, да није самоуправни рај. 

Пред Апелационим судом у Стокхолму убица Барешић покушао је 

да се представи као "мученик за хрватску ствар" и као "жртва 

комунизма: " У Југославији сам био на Голом отоку као политички 

затвореник. Четири брата моје мајке убили су Србо-комунисти. 

Нисам желио да служим њихову војску, већ само хрватску''. 

Добро, уколико је тачно да су њему и његовим комунисти починили 

такве гнусне злочине, наводно зато што су Хрвати, шта да се каже 

на  још гнусније злочине које комунисти чине у Србији?  Не бих 

рекао да се ту ради о мотиву комунистичког злочина по 

националној основи, друго је ту у  питању? Таква  је природа 

комунизма.  

Овде има нешто суштинско, све несрпске нације у Југославији,  

погрешно мисле да их Срби тлаче.  

А ко тиранише Србе у Југославији? 

Пратећи реакције јавног мнења у Белгији у вези са убиством 

амбасадора Роловића, чуо сам, или сазнао читајући између редова, 

да је све ово у вези са Југославијом, уствари део Хладног рата. 

'' Као да свемоћна шведска тајна полиција није могла да спречи то 

убиство?'', чух студента Мишела. 

Мени се све више чини да се нешто врло мутно закувава са 

Југославијом, ово ми је само симптом да она губи оне раније 
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недодирљиве позиције, да се због нечега поједини сегменти 

међународне заједнице на њу почињу истински да љуте?  

 

Али никако не могу да докучим зашто? Па до јуче је Југославија  

била њихово мезимче. Шта се то наједном променило?  

Срео сам Руса, Базила и са њим о томе поразговарао, он ми рече 

кратко:'' Свађале се јетрве преко свекрве!'' Он је научио неке наше 

народне пословице дружећи се са Југовићима. ''Шта би хтео тиме да 

кажеш'', радознао сам?  ''Такмичењем блокова, Југославија се 

заглибила у брисаном постору, имеђу две огромне војске ушанчене 

дубоко у рововима, које се преко ње препуцавају.''  

'' А ко би то могао бити против Југославије'', моја љубопитљивост 

је још већа? ''Ватикан највише, али није једини'', одговори он као 

из топа. 

Иако су мојој мајци усташе убили толико најближих, нисам запазио 

било када код ње мржњу према убицама, поготову не према 

читавим народима: Муслиманима или Хрватима.   

Слична осећања и ја гајим одувек. Злочине нису чинили поједини 

народи, него заведени и злоупотребљени појединци. 
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12. април 1971. године. Филм МИСТЕРИЈЕ ОРГАНИЗМА.   

''Мистерије организма“ је југословенски филм, у режији Душана 

Макавејева, који у Бриселу изазива врло похвалне коментаре.  

Миле Бајић, Света и ја, смо отишли у велику биоскопску салу у 

центру града да гледамо овај необичан филм.  

Млада и лепа козметичарка се заљубила у шампиона у уметничком 

клизању на леду. Филм је мешавина црнохуморне комедије са 

научно фантастичном гротеском, која у себи има елементе поп-

квиза, документарности, политичког циркуса и филозофског есеја. 

Видех у социолошким часописима значајaн интерес за овај филм, 

који га сврставају у југословенски дисидентски црни талас.  

Ја досада нисам могао да схватим ово двојство које је овде владало, 

са једне стране скоро безрезервна подршка Титу и СФРЈ,  

безрезервно затварање очију пред обесправљеношћу већине, а са 

друге стране оваква подршка појединцима дисидентима?  

После серије антијугословенских диверзија на амбасаду СФРЈ у 

Бриселу, убиства амбасадора Роловића, подметања бомбе у 

биоскопу „20. Октобар“ у Београду, није тешко доћи до закључка, 

да се овде нешто смрачује у односима западних држава према 

Југославији? 

Мени се пак чини да се овде због нечега јављају другачија 

тумачења Југославије, да се овде јавља подривачка струја и 

подршка критички настројеним интелектуалцима. 

 

Да се против Југославије не почиње водити специјалан рат уз 

прибегавање тероризму? 

Ко би то могао чинити? Зашто? Зар је политичка емиграција 

свемоћна? Нису тако слаби четници, али мени се чини да су далеко 

јаче, најаче, усташе.  

Будућност ће показати о чему се ради? 

Природа као да прати људске катаклизме широм планете, у Турској 

су се десила два разорна земљотреса са много жртава.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%B2


670 

 

Турска је изгледа раме уз раме са јаким исламистичким покретом 

који се ставља на страну Палестинаца. Efraim Elrom, амбасадор 

Израела у Турској је киднапован у Истанбулу, а онда нађен убијен.  

Шта је сад ово? 

Отмица авиона се шири из западне хемисфере у Источну Европу. 

Шест наоружаних путника су отели румунски путнички авион и 

скренули га ка Бечу. У Ријеци, у Југославији  се срушио авион у 

коме је изгинуло 78  путника, махом британских туриста. 

Обавестише ме из Фебекопа, да су одмах  прихватили мој отказ, и 

без речи, дали ми пристојну отпремнину. 

 

Април 1971. године. Суђење Барешићу у Шведској. 

Убиство амбасадора Роловића је сензација прве врсте. Ја сам то 

схватио не само као атак на престиж СФРЈ на међунардној сцени, 

него и као нарастајуће тензије Хладног рата. На делу је политичко 

убиство, видим слику и опис убице Барешића, избезумљене црте 

његовог лица одају пуког  егзекутора-психопату. Наручиоци 

убиства су други. Да ли је могуће открити главне виновнике овога 

убиства?  

Политичка емиграција је велики мутљаг. Ево и ја сам се заглибио у 

живо блато. Ови који ме овде годинама гурају у мрак зебњи и 

страхова, су пуки извршиоци, као што је био Миро Барешић. Ко су 

њихови налогодавци? 

Ниједног момента нисам поверовао да ће Барешић и његови 

саучесници бити на крају и кажњени. 

Ипак, био сам у почетку пријатно изненађен, јер шведски суд, није 

поверовао лажима одбране. Имао је на располагању довољно 

података и довољно сведока, који су чак потврдили да је Барешић и 

у Шведској био криминалац и силеџија. У фабрици где је радио 

добио је отказ  због туча, али и због политичке нетрпељивости. Био 

је познат по својој агресивности. Увек је носио оружје са собом, 

макар и пиштољ-оловку.  
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Могуће је да је његова злочиначка агресија била последица терора 

коме је био изложен у Југославији, па га се распамећеног латиле 

немилосрдне подмукле главешине из усташке емиграције?  

Без обзира на напоре одбране да овај злочин Барешића представи 

као херојско дело, Апелациони суд је и њега и Брајковића  осудио 

на доживотну робију. Њихови помагачи су такође били кажњени 

високим затворским казнама.  

( Напомена аутора: Као што ће се видети даље, само годину дана 

касније Барешић је био ослобођен после киднаповања авиона и 

усташких уцена.) 

 

6. мај 1971. године. Посета породици господина Диме. 

Кућа господина Диме се налази на периферији Брисела, у зеленилу, 

имају велику башту. Колико је Андре Дима изразито црномањаст и 

омањи, његова супруга је плава, и лепушкаста. Имају велику 

дневну собу у рустикалном стилу, са дугачким столом направљеним 

од необрађеног стабла, као да је малопре донет из шуме. Белгијанци 

обожавају такав намештај. Ану врло радо примају јер она све плени 

својом скромношћу, њу  сви заредом уважавају, она је особа која 

импонује својом мудрошћу и одмереношћу.  

Узгред, да кажем још један податак о Ани. Она нема лошу 

представу о Фламанцима, код ње нема никакве нетрпељивости 

према њима, нити  сам то приметио било кад, код њених родитеља.   

Али сам чуо и оваква виђења: један познаник Фламанац ми рече 

скоро бесно:'' Валонци експлоатишу економски Фламанце, то је 

неприхватљиво, овде ће се десити балканизација у деценијама које 

наилазе, Белгија ће постати европски Бангладеш, располовиће се, 

од једне државе постаће две''. 

Слушајући овог бесног Фламанца осећам како пулсира и овде  исто 

оно што се дешавало, и дешава сада  у Југославији. Али на блажи 

начин, јер овдашњи народи су смиренији и толерантнији. 

И у свету се закувава, планета ври! 
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Госпођа Дима нас позва у башту, пред нама се указа истински  мали 

расадник, уђосмо у велику башту пуну раскошног дрвећа у 

мирисном цвету, поседасмо испод расцветаног раскошног 

разгранатог стабла трешње.  

Ја сам сво време посете био у свом свету, после догађаја  D, ја сам се 

повукао у свој свет.  

Андре Дима је психолог, поврх свега врло мудар  и проницљив 

човек. Из прикрајка ме посматра испитивачки,  колико је досада 

према мени био резервисан и потпуно нејасан, сада ме је гледао са 

симпатијама, смешећи се благонаклоно и пријатељски. 

 

1. јуни 1971. године. Необичан сусрет са ДВОЈНИКОВОМ 

пријатељицом у улици Rue de la fierte nationale  ( Улица 

националног поноса). 

Rue de la fierte nationale  ме  због нечега подсети на змију.  

Зашкрипаше кочнице, аутомобил стаде, плавуша за воланом ме сва 

раздрагана поче да загледа  радознало, као да смо заједно расли. 

Учини ми се по искреном лицу да је Рускиња. Поред ње седи витка 

црнка врло проницљивих очију интелектуалке. Повисока црнка 

уперила из кола нетремице у мене плаво зелене очи боје Северног 

леденог океана, изокренула их, па завезала у чвор од изненадне 

среће. Маше ми сва пресретна као да је срела рођеног брата, или 

свог највољенијег. 

Отвори прерадосна врата возила, искорачи нагло истуривши 

раскошну натколеницу. Стаде на тло на пар корака од мене:'' 

Данил, Данилушка, ја приехала из Омска  вчера, где ти?'' 

Мрмљајући ове речи баци ми се у загрљај, поче да ми љуби лице и 

руке, у сузама је радосницама.  

Одмах сам схватио: ПОМЕШАЛА МЕ СА ДВОЈНИКОМ! Ћутим, 

остављам да се ствари развијају саме од себе. Она и не гледа у  моје 

лице, него  ме обасипа нежношћу чедне пресретне женске душе, која 

је годинама сањала овај тренутак бескрајне среће сусрета  са 

вољеним, од кога се давно растала.  

Одмакну главу у страну, и погледа ме летимично: 
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'' Зачем молчиш?'' ( Зашто ћутиш?)  

Ја се мало одмакох да јој оставим дистанцу да ме боље види и 

препозна, да увиди да ја нисам Данилушка.  

Она се одмаче пар корака и настави да ме мотри нетремице и 

испитивачки. 

Онда врисну, као да је ујела за руку змија у шуми, ретки 

пролазници се осврнуше кратко у пролазу. Узмиче уназад сва 

унезверена, стави дланове на очи као да не жели да види неки 

улични удес, поче да гледа у мене као у  демона:'' Невазможно, 

Данилушка, зачем ти немношко изменилса'', прича брзо да су ми се 

мало црте лица помериле, да моје очи другачије сјакте.   

'' Что случилос с тебја, зачем ти изменилсја'', рида запрепашћено у 

моме правцу, сво време држећи крајње потрешена шаке на лицу и 

очима.  

Као да не верује овоме призору:'' Шта ти се десило, говори'', 

узвикивала је потрешена, не водећи рачуна о пролазницима. Улица 

је одзвањала.  

Проговорих кратко: ''Ја нисам Данилушка'', рекох укратко о себи, 

''овде у Бриселу живи човек  невероватно сличан мени, чуо сам да 

је дипломата неке источно-европске државе, вероватно сте ме 

помешали са њим, госпођо''.  

 

На ове моје речи, она се наслони на улични стуб, хоће да се сруши, 

сво време држећи сва потрешена руке на лицу и очима:'' Немогуће, 

тако сте слични, о Боже мој, како су људи зли,  колико сте слични, 

то је немогуће, реците ми је ли то нека политичка игра?''  

''Не , рекох јој од срца'', и све јој објасних.  

Она се смири, али дрхти као прут, спусти руке са лица, намести 

хаљину, стаде пред мене на два метра одстојања: ''Никад нисам 

видела тако сличне две особе! То је немогуће! Где  су Београд и 

Југославија, а где су Совјетски Савез и Омск, да ово није нека 

политичка игра? Људи су зли, они су монструми.“ 
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Јуни 1971. године. Битка код Ватерлоа. 

Ја сам после описаног мени врло мучног догађаја са шамаром, 

запао  у врло необичну и мучну, истинску унутрашњу кризу. Стално 

бих се преиспитивао да ли сам исправно поступио? Упорно бих 

долазио до истог закључка да сам био пребрз и импулсиван, да 

нисам одмерио довољно могуће последице свог поступка.   

Али ја нисам џин! Имам врло трновиту прошлост испуњену 

свакојаким неприликама и животним тегобама, претрпео сам 

тешке прогоне, а моја породица и велике трагедије у Другом 

светском рату. Овде већ годинама трпим описане провокације и 

застрашивња, изнурен сам, истањених нерава.  

Ето логичког оправдања за мој исхитрен поступак. 

Не могу никако да верујем да сам погрешној особи ударио шамар? 

А ако јесам? Шамари нису били јаки.  

Знам да ћу ово све превазићи. Кривица није до мене, него до оних 

који су ми годинама претили и застрашивали ме и угрожавали моју 

физичку безбедност.  

Али коме то објаснити? Чак ме ни Ани није никада о томе запитала 

ни реч? Ћути као заливена. Како да то објасним Аниним 

родитељима, и онима у Фебекопу? 

Мени се чини да је Ани све више склона да види тај инцидент као 

део некаквих мутних закулисаних међународних геополитичких 

такмичења.  

Зато мудро ћути обогаћена неким новим сазнањем. Не жели никако 

да се у то уплиће! 

Увече док бих гледао телевизију, говорило би се повремено о 

Југославији, давао се филм о Босни, а пред телевизијски дневник у 

пола осам увече,  у наставцима се свако вече приказује загребачки 

критички цртани филм о професору Балтазару. Чујем повремено 

реч '' Загребачко пролеће''. 
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Јако ме забрињава губитак апетита, једем на силу, али као да једем 

траву и песак. Комшије испод нас набавиле мале кучиће, они 

стално тужно завијају ноћу на тераси дозивајући мајку кучку. 

Видех у излогу оближњег киоска књижицу у врло живим бојама , 

зове се  ''БИТКА КОД ВАТЕРЛОА''. То ме јако заинтригира, 

тражим разрешење тајне, желим да проникнем у енигму: КО ЈЕ 

ОНДА ВЛАДАО  СВЕТОМ?  Можда ће ми проучавање историје 

омогућити да можда барем мало докучим,  које су то мрачне силе 

које се данас надмећу за превласт у свету? 

Она ујутру иде на посао, ја устајем ујутру и просто бежим из стана, 

лутам узнемирен и преплашен Бриселом, само да не будем сам и са 

својим мрачним мислима. Имам сада нову навику, која се 

претворила у обичај, да изненада кренем у шетње по граду, да тако 

заборавим на своју невољу.  

Мирим се неминовно да је растанак  са њом дефинитиван и заувек.   

Тако шетајући оближњим улицама, сретнем две жене, носе шљиве и 

говоре српски. То је лепо, али оне ми не могу нимало помоћи, иако 

су очигледно земљакиње. Улицом поред мене пројури комби, на 

њему се шарени слика у врло живим бојама- постарији просед 

Шумадинац у народној ношњи и текст “SLIVOVITZ”.   

Као да бежим, изађох на једну авенију у фламанском делу града. 

Када се дође у фламански део града све је другачије, као у бајкама 

Браће Грим, скоро умишљам нибелунге, готске саге. Или ми се само 

тако чини?  

Велики путнички авиони надлећу овај део града. Чудно, аеродром 

Завентем је далеко! Као да чита моје мисли једна висока, витка 

лепа црвенокоса девојка ми се обрати осмехујући се са 

симпатијама:” Промењен је коридор на аеродрому  до даљег”. 

Зауставим један такси шофер је млад Арапин, он ми се смеје врло 

срдачно и пријатељски, каже ми да будем весео, да је живот леп, 

одвезе ме до Place Rogier . На врху облакодера стоји натпис: 

MARTINI ON THE ROCKS”. 

Стадох, утонух у мисли, просто се укочих,  тако стојим пола сата, 

можда сат.  
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Људска природа је врло чудна: ако људи треба да вам учине нешто 

добро, неки ће то радо учинити, али ће већина бити индиферентна. 

Али ако треба да се учини нешто нажао, нека пакост, онда се такви 

починиоци роје такорећи геометријском прогресијом. Природа 

животиње?  

Размишљам  непрестано о ономе коме сам ударио шамар. 

Неки радници утоварују сиве картонске кутије у подрум, један ме 

загледа, типичан Белгијанац. Иако радник интелигентног изгледа, 

сав је сив и безличан, блед такорећи и испијен, много ради, приђе 

ми, врло озбиљно, али са симпатијама и топлином, и рече благо ме 

дрмусајући:” Крећи се, крећи се”. 

 

Запањен видех да поред мене стоји, такође укочен, врло блед, као 

кип, дипломата  совјетске амбасаде у Бриселу М………са којим сам 

се упознао на Слободном универзитету у Бриселу, и дружио се са 

њим повремено. Био је огроман, око 170 кгр. Плав и висок као 

медвед, врло интелигентан, полиглота, волео је изнад свега 

каубојске песме. Био је још један џин на Слободном универзитету, 

Американац, као што сам напоменуо у претходним поглављима, 

црнокос, беле расе, врло лукавог и интелигентног  израза лица, 

стално је стезао неке тегиће у рукама. Сећам се да су се једном два 

џина срела у пролазу у аули Слободног универзитета, то је за мене 

био врло занимљив и узбудљив сусрет, било је чак и застрашујуће, 

мада се нису у пролазу ни погледали.  

Тргнух се, приђох му, дрмам га, он ћути као крпа, ништа не говори. 

”Укочен”,помислих. Као и ја! Схватам!  

Наиђе један стари Арапин. Све се претвори у Арапина!  

Тргнух се озарен неком скривеном надом, у даљини видим иде ка 

нама љупка девојка  коју знам са Слободног универзитета, 

честитала ми је када сам на једном малом шаховском блиц турниру 

био први, оптимизам ме просто поплави, прође, изгледа да ме није 

спазила?. 

 Свет старог Арапина нестаде и све постаде млада девојка.  
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Побегох, скренух ка улици која се удаљава од Gare du nord, 

(Северна железнича станица), нађох се изненада изопштен из  буке 

и јурњаве аутомобила у тихој  мирној слепој уличици, која ме 

подсети на дечји вртић у природи, видех клупе и неке жене са 

децом, скренух њима и седох на клупу. То мени треба, мир и радост 

живота!  

Погледах на суседну клупу, не могу згранут да верујем својим 

очима: тамо је седео двојник!  

Као да се опустих, скоро да ми тај сусрет са њим у оваквим 

околностима поврати расположење. Али ја више не могу ни да се 

изненадим?. Погледах га пажљиво, био је блед и жут као мумија, 

укочен,  непокретан, као да је залеђен. Нем, непомичан, упитах се да 

ли је жив? Погледах му очи, оне су непокретне, фиксиране у једном 

смеру, као у мртваца, само му зенице заиграше као два врло 

покретна кликера када ме спази. Као да су му уградили очи од 

стакла?  

Није могуће да ме није спазио? Учини ми се да ме негде из дубине 

мозга спази, као да ми рече:'' Још ми и ти требаш?''  

Устадох и побегох са места као опарен. Он ме није удостојио ни 

најобичнијим погледом, ниjе се ни осврнуо ка мени док сам се 

удаљавао, окретао сам се према њему да проверим овај утисак? Он 

је испружио ноге по тлу, и окренуо ми леђа. Као да нисам никада 

био поред њега?  

Могуће је да је толико укочен да ме није ни спазио? Или је моћник, 

или је неки уображенко? 

 

Размишљам о двојнику, каква необична игра случајности, физички 

невероватно личимо. Чак су нам и изрази лица слични? Откуд 

таква сличност? Откуд он овде? Откуд наши сусрети? Трудио сам 

се да установим једну значајну ствар, да ли смо нас двојица само 

слични физички, или  и духовно? Запрепастио сам се када сам у 

његовом изразу лица, гестовима, покретима тела, осмесима, запазио 

да тако подсећају на моје. Невероватно! Да ли је могуће да психа 

јединке реагује на своје физичко обличје, која на њега даје сличне 

духовне одговоре, изразе лица, гестове ? 
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Када бих повремено одлазио са др. Н... на његово радно место у 

психијатријској болници у оближњем месту Brain l’ Aleut удаљеном 

двадесетак километара од Брисела у Валонији носио бих са собом 

ову занимљиву брошуру о битци на Ватерлоу са врло лепим 

сликама у боји. Ишао бих његовим колима, а са њим бих се и 

вратио.  

Болница је на брду, у шуми, где је мирно и тихо. Идеално за одмор и 

читање.  

Ишли бисмо понекад у албански ресторан ”Велика Албанија”. 

Једном наиђе полиција, све присутне претресоше, пола једне собе се 

препуни револверима, бодежима, бомбама. Овај мој пријатељ 

Албанац  и ја никада нисмо разговарали о политици, и исказивали 

смо изузетно међусобно уважавање наших нација.  

У једном делу Брисела, Bruxelles  4 је кварт Албанаца, има их чији 

преци  су дошли почетком овога века, неки још неће да уче 

француски. 

Отворим књигу и сазнајем да се чувена битка на оближњем 

Ватерлоу удаљеном само неколико  километара од Брен Але 

одигравала повремено и у самом  овом месту.  

Да ли из битке на Ватерлоу могу открити ко је онда владао светом ?  

Можда ће ми то сазнање отворити очи да откријем ко су данашњи 

владари планете?  

Ко је крив за овакву моју екстремну страст за политику? А мене су 

у животу одувек привлачиле сасвим друге ствари?   

Трудећи се да проникнем у енигму КО ВЛАДА СВЕТОМ, КО ЈЕ 

ВЛАДАО ТАДА,  прочитах да је Напалеон на Бечком конгресу 13. 

марта 1815. био проглашен побуњеником, а 17. марта1815. четири 

велике силе Велика Британија, Пруска, Русија и Аустрија су се 

међусобно обавезале да ће прикупити 150.000 војника да би 

свргнули Наполеона. Наполеон је сматрао да је његова једина 

шанса ако први нападне, пре него што коалиција сакупи сву војску. 

Кад би јужно од Брисела уништио коалицијске снаге, пре него што 

добију појачања, тада би Британце могао да врати на море, а 

Пруску избаци из рата. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1815.
http://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
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Битка се одиграла 15. јуна 1815. године између Француске коју је 

предводио Наполеон и Коалиције коју су сачињавале: Велика 

Британија, Холандија, Пруска , Хановер, Хасау и Брауншвајг. 

Француску војску су предводилио Наполеон и генерал Мишел Неј, 

а војску коалиције Војвода од Велингтона и Гебхард фон Блихер. 

Јачина војна на страни Француске 73.000 а на страни савезника  

67.000 војника и 60.000 Пруса. 

На страни Француске је било 25.000 мртвих или рањених, 8.000 

заробљених, а код коалције 22.000 мртвих или рањених-.  

Француски фронт се распадао под општим нападом савезничке и 

пруске војске после пада Плансеноа. Задња јединица која је 

пружала здружен отпор била су два батаљона Старе гарде на месту 

Ла Бел Алијанс. То је била лична Наполеонова гарда. Наполеон се 

још једно време надао да ако се они ту одрже да ће се француска 

војска поново сакупити. Али повлачење се претворило у уништење. 

Гарда је формирала два квадрата као заштиту од напада водећих 

делова савезничке коњице. Гарда се борила док се Наполеон није 

уверио да се мора повући.  

Оба квадрата су се повлачила у добром распореду наилазећи на 

француску војску, која је била разбијена и где више није било 

јединица. Савезничка коњица је до 23 сата гањала Французе, који 

су бежали. Пруси су под командом генерала фон Гнајзенауа 

наставили потеру и по ноћи. 

Велингтон и фон Блихер су се срели око 21 сат, а то је означило крај 

битке. Савезници су имали 15.000 мртвих или рањених, а Пруси 

7.000. Наполеон је имао 25.000 мртвих или рањених и 8.000 

заробљених. Наполеон је био свргнут и једно време је био у бегу, пре 

него што се предао Британцима. Наводно је Наполеон покушао да 

побегне у Северну Америку. Био је заточен на острву Света Јелена, 

где је и умро 1821. 

Поједине борбе су се изводиле у самом месту Braine-l'Alleud. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1821.
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У библиотеци у Брен л' Але читам књигу о бици на Ватерлоу. 

Ипак ми се чини да је Француска одувек била врло моћна држава, 

да су Французи врло жилав и мудар народ, и да се Наполеон није 

случајно појавио? Такав моћан и креативан народ жели да влада 

Европом и светом, али то желе и Енглези, Немци, Американци, 

Руси. 

Онда су се сви били удружили против Француске, а недавно у 

Другом светском рату против Немачке.  

Карте се чудно мешају, данашња шаховска табла није више као она 

почетком 19. века. Француска је прешла у табор ондашње 

противничке Коалиције, ствара се ЕУ.  

Наполеон и Француска су чини ми се почетком 19. века хтели да 

завладају светом, да га претворе у своју колонију. Против 

завереника  су се тада сви били ујединили.  

Тако су се против Немаца сви ујединили у Другом светском а 

делимично н у Првом светском рату. 

Чини ми се да се сада сви потајно удружују против Руса, као што су 

се својевремено били удружили против Француза, затим против 

Немаца. 

Увек је потребан жртвени јарац! У свакој средини се нађе неко на 

кога се каналише колективна негативна енергија. Али је то пре 

свега закулисна борба за освајања и плен. 

Узех новине у руке и вратих се  у ово време. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Braine-l%27Alleud_JPG01.jpg
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Норвешка постаје произвођач нафте. А Америка објављује Рат 

Дроги.  

После успешне мисије совјетски „Сојуз 11“ се срушио, 11 мртвих. 

Британија оглашава да је совјетски научник Анатоли Федосејев 

добио политички азил у тој земљи. Мало, мало па чујем необичне 

вести о догађањима у Совјетском Савезу, које нису у складу са 

мојом представом о СССР-у,  као свемоћној држави пред којом 

дрхти цела планета. 

Нешто се тамо тихо круни, крчка? Шта? Како? 

 

Јули 1971. године. Летовање у Сестри Леванте, Италија, на 

Лигуријском мору. 

 У амбасади Југославије сам проучио телефонски именик Београда, 

и пронашао адресе неколико београдских фирми које се баве 

истраживањем тржишта и пропагандом.  Наиђох на назив фирме 

Унимар, Борба-Агенција за маркетинг и пропаганду. Одмах 

окренух телефон објашњавајући им укратко о чему се ради. 

Упутише ме на директора Станишића. Када му укратко саопштих 

шта желим, отуда се зачу љубазан и охрабрујући глас: „Пошаљите 

детаљне податке телеграмом што пре!“  

Одмах срочим текст и одем право на пошту, пошаљем телеграм, са 

подацима о мени,  али врло кратко и о Ани. Послао сам кратаку 

Анину пословну биографију, иако сам био убеђен  да је њен долазак 

у Београд неостварив, из више разлога. Прво, ми нисмо у браку, 

друго, мени још није довољно јасно како се на њу одразило све ово 

што ми се десило, и треће, она не зна српски језик. 

Сутрадан опет позвах директора Станишића. Он ми рече кратко:'' 

Примљен си и твоја пријатељица такође, дођите на радно место 1. 

септембра. Када дођеш у Београд ускоро, дођи одмах на разговор''. 

Ово је за мене била добра вест. По нагласку ми се учини  да је 

Станишић Црногорац, а Црногорци су ми одувек блиски и драги.   

Ипак, почех да посматрам будућност из светлије перспективе.  

Рекох све ово Ани, она не каже ни да, ни не. 
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Желимо да проведемо још једно летовање заједно, последње 

заједничко летовање у животу, свестан сам да је тако, да је наш 

разлаз неминован, дефинитиван,  заувек.  

Прихватам га као неминовност, као што је било са Пакизом. 

Пре мога одласка за Београд који планирам за крај јула, одлучили 

смо да одемо на летовање у Италију, са агенцијом Railtours која је 

специјализована за туристичке аранжмане возом.  

Идемо и враћамо се возом, преко Луксембурга и Швајцарске, и 

Ђенове у Италији. Приликом удобног путовања, установили смо да 

је организација одлична: кола за спавање, преко дана седишта, а 

увече се расклопе у удобне лежајеве;  храна се сервира у купеима, 

укусна је и свежа; чује се прикладна  музика. Мало даље од нашег 

купеа уђох у вагон ресторан, шетајући кроз возну композицију 

банух у просторију где се зачу музика за игру, видех парове како се 

бесно врте у живом ритму џеза.  

У пријатним разговорима са сапутницима брзо стигосмо у наше 

одредиште Сестри Леванте на Лигуријском мору близу места 

Рапало. Ово место је познато по томе јер је у њему 12. новембра 

1920. године потписан споразум Италије са Краљевином  

Југославијом, о њиховим новим међудржавним границама. 
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Није ми јасно како други треба да стварају Југославију? О нама су 

други одлучивали тада, а у много чему и о оснивању комунистичке 

Југославије. И о растурању Краљевине Југославије!  

А ми се сада заносимо са самоуправљањем. И комунизмом. Али шта 

ја ту могу, то су огромне силе, ми појединци смо ништавни. А 

београдске бирократе умислиле да су свемоћне?  

Може опет негде да ескплодира, када се неизмерно нагомилају 

нерешена питања? Мржње и нетрпељивости се временом накупе, 

онда једном на крају све пукне, у рату, па опет настану тектонске  

дубоке промене граница држава. 

Југославија се помало клима, убише амбасадора Роловића у 

Шведској?  

Стигосмо у мали породични хотел у нашем одредишту , сликовитом 

приморском месташцету на обали Лигуријског мора. Собе су врло 

лепе, на педесетак метара од  мора. У пролазу смо видели лепе 

пешчане плаже. Храна је врло укусна, особље љубазно. 

Упркос изнурености, понео сам две књиге из Универзитетске 

библиотеке, све ме вуче нешто да их читам. Увиђам да грешим, није 

требало да размишљам о књигама овде на летовању, него да се 

одмарам. Али је ту нешто јаче од мене?  

Са нама за време оброка је седео за столом стари Немац са 

супругом, разговарали смо на енглеском, био је на летовању у 

Југославији, а у Бриселу је био још 1924. године:'' Сећам се 

трамваја у широкој авенији Луис'', каже сетно. Описивао је како је 

онда Брисел изгледао.  

Запазио сам занимљиву ствар: када са Ани и самном разговарају 

Италијани, или други странци, овога пута овај стари Немац, они 

мисле да сам и ја Белгијанац. Увидех да се они према Белгијанцима 

понашају сасвим другачије, него што би се понашали према мени, 

када би сазнавали да сам Југословен; нису више били тако 

супериорни, напротив изгледали су ми крајње скромни и разумни. 

  Упознао сам  једног старог Италијана који је био заробљен за 

време рата у Југославији и после тога, пришао партизанима, он је 

левичар. Гледао ме је из прикрајка пријатељски, тако ме је 

подсећао на наше првоборце, личи на маминог ујака Драгу 
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Беатовића-помислих, причао ми је радостан своје ратне успомене, 

он је егзалтирано за Тита и комунизам. Говорио ми је на 

италијанском, иако овај језик не знам, добро сам га разумео јер ко 

зна француски, ко је учио латински у гимназији, тај са много труда 

може разумети и италијански језик. 

Он ми је био врло драг, али ми ипак нешто у свему томе помало 

смета, јер не могу да схватим да овде не знају чињенице, да је 

Југославија земља где је већина грађана обесправљена. Али сам 

ћутао док ми је све  то причао, и  сво време сам му се љубазно 

осмехивао.  

Левица је врло јака у Италији. Ово је земља Макјавелија.  

На плажи смо упознали брачни пар из Холандије, супруг, супруга и 

мало детешце. Они су врло учтиви, делују мудро, са њима смо 

измењали само неколико речи.  

Утом се пред нама појавише две младе Италијанке, у исто време 

када оне закорачише сјактавим жућкастим сандалицама у песак 

плаже, одјекну невероватно узбудљива мелодија ''Signor Capitano''. 

Оне нам се обратише мелодичним енглеским, као што када говоре 

певуше и цвркућу наше Далматинке или Мостарке, почеше да нас 

анкетирају, постављају питања о томе шта странци мисле о 

Италији и Италијанима.  

 

 
Ани на мору у Италији  

јула 1971 године. 
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Набасаше да баш нас анкетирају, а Ани и ја се управо бавимо 

анкетирањем. 

Док смо одговарали на питања, плажом је дискретно у нашем 

правцу одјекивало из неког невидљивог транзистора: 

Signor Capitano si fermi qui. 

Sono tanto stanco mi fermo, sì. 

Dimmi un po’ soldato, di dove sei? 

la riva bianca 

la riva nera. 

Невероватно мелодична песма, тако подсећа на наше 

револуционарне песме. Желео бих  да ова песма потраје што дуже. 

Ова песма постаде лајт мотив за све време нашег боравка у 

Италији, такорећи на сваком кораку се чује. Италијани кажу за 

Левицу- Sinistra,  а за Десницу-Dextra. А реч Sinistra значи и 

пропаст.  

Били смо на излету у Портофино, где је долазио Џон Кенеди са 

супругом Жаклином. Сетих се познате америчке песме " J found my 

love in Portofino’’. („Нашла сам моју љубав у Портофину“) 

Видели смо вилу у којој је живео Бајрон, а онда мало даље зграду на 

којој пише: овде је писао своја дела чувени дански писац Андерсен.  

На плажи опет са нечијег транзистора се зачу тужна вест: преминуо 

Луис Армстронг. Рођен  1901., живео 70 година. Вест се заврши 

његовом познатом песмом ОЧИ  ЧАРНИЈЕ. Изгледа да је он волео 

Русе, види се са каквом љубављу пева ову руску песму, као да у њој 

види наду. Има занимљиво презиме: Arm strong, што би у преводу 

значило ''снажна рука''. Снажна десница или левица? 

Открили смо бајковито леп мали хотелчић, зове се Санто 

Фруктуозо сазидан на невероватно романтичном месту, у једном 

малом неприступачном заливу, окружен окомитим шумовитим 

падинама обраслим високим стаблима борова, у дивљини, до кога 

нема пута копном,  већ се може доћи само бродићем који  пристаје у 

малом затону. Овај хотелчић има малу плажу, и тамо затекосмо 

истински рај на земљи.  

Увече у Сестри Леванте у близини нашег смештаја би се обично 

зачула некаква граја. Ту у близини је кафана, у којој Италијани 
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воле да свако вече бескрајно причају, играју лото, томболу, као и да 

се страсно расправљају и надвикују. Од њихове галаме не може да 

се спава.  

Нације су различите. Белгијанци полако говоре, не гестикулирају, а 

Италијани обратно. У Белгији је то чудно, овде је нормално.  

Питам се зашто је тако, ко је више у праву? Да ли је здравије дати 

одушка емоцијама, или их пригушивати? Италију не познајем 

довољно, прошао сам пар пута кроз њу возом, али сам гледао многе 

италијанске филмове, сретао Италијане, читао, знам подоста о овој 

лепој медитеранској земљи,  и не осећам се овде као да сам по први 

пут, људи ми нису туђи, осећам се лепо и опуштено међу овим 

људима који су ми на неки начин ипак сличног духа и менталитета. 

Медитеранци и Балканци, па ту има значајних сличности. И наше 

земља излази на Медитеран!  

Али има и разлика. Италијани су типични латински медитеранци. 

Одувек сам уживао у њиховој уметности удварања, они су ту без 

премца, шармантни, спонтани, весели, духовити. И изнад свега су 

врло креативни.  

Иако у Белгији и  западоевропским земљама гестикулирање, 

причљивост, изражавање емоција, могу бити понекад виђени као 

знак  недовољне рационалности, или чак симптом нижег 

интелектуалног нивоа, овде је то уобичајено. Увидео сам да 

Италијани, ти који гестикулирају и дају одушка својој 

емотивности, нису ништа мање интелигентни или стручни у својим 

професијама од европских  западњака.  

Насупрот!  

Они су одрасли, емотивно зрели људи, врло су мудри,  свесно се 

препуштају осећањима, понашају се понекад као распојасана деца, 

много причају, шале се, бенаве. Они су тога врло добро свесни, тако 

се понашају јер сматрају да је тако боље, да се развеселе, уместо да 

осећања потисну у себе.  

Мени се чини да они намерно негују емоције, галаму, да тако дају 

одушка стресовима, да спрече да стрес  не  руши  виталност, да не 

ствара бриге и депресију. Они својим емоцијама уствари извлаче из 

дубине личности инспирацију за квалитетан  креативан живот. 
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То се тако хармонично уклапа у моју животну филозофију екстазе. 

На крају, ко је у  праву, рационални прорачунати, 

самоконтролисани Западњаци, или Италијани емотивни 

Медитеранци? 

Ко је у праву? Ови Медитеранци, или резервисани Западњаци који 

укривају и потискују осећања? 

Италија је као продужено, вечито детињство, полет, усхићеност, 

оптимизам, нека нова енергија, нови мириси. Извиру неке старе 

успомене из детињства, или из Далмације, неки заборављени 

пејсажи, давно виђени људи, враћам се у прошлост. Кренух у 

потрагу за детињством? Улазим у мало двориште, видим 

разгранато чворновато дрво, као оно у Нишу, по коме сам се верао 

као дечак. Видим жене седе на тераси и чаврљају безбрижно. Један 

чикица седи на столици и смеје ми се, кашље, нешто ми шапуће као 

старом пријатељу. Идем мало окомито узбрдо изнад места, где се 

уздиже прилично висока планина, и скоро да се сударим са бујном 

девојком црнком, која ме погледа ватрено као да сам сада на 

Калемегдану? 

Поред ових типичних Италијана медитеранаца  распојасаних 

весељака, запазио сам и нове генерације младих Италијана, 

повучених и затворених, који пазе на сваку реч и контролишу 

изражавање емоција. Баш као они на Западу. 

Који тренд ће превагнути у Италији: западноевропска 

рационалност и потискивање емоција? Или традиционална 

италијанска медитеранска распеваност и причљивост? 

Ишли смо на излет у Фиренцу возом. Воз је савршено удобан, 

долази и стиже у минут, као у Белгији. Зачудо, у овом возу нико ни 

са ким не ступа у разговор, као да сам у Белгији. Да ли је овако и у 

другим возовима широм Италије?  

Италија је романтична, али је развијена и богата, људи су весели и 

детињасти, спонтани, али свако савршено обавља свој задатак, као 

и они на Западу. И са још више жара!  

Њима су спонтаност и врста детињастости свесна самоинспирација, 

као нека аутосугестија у којој уживају.  
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Вечита Италија-помислих.  

Фиренца је прелеп град. Видели смо и криви торањ у Пизи. 

Посетили смо Санта Маргериту и Рапало.  

Двадесетодневни одмор у Сестри Леванте је брзо прошао, али је за 

мене уместо релаксације и одмора, ипак био стресан, пре свега због 

интензивне несанице која ни овде није јењавала. 

По први пут одкако се познајемо Ани и ја смо били нервозни у пар 

наврата, то нису биле ни расправице, али су за мене биле симптом 

нечега, дискретан знак незадовољства због међусобно изневерених 

нада. 

После двадесетак дана смо се вратили истим возом компаније Rail 

tours.  

На улазу у велику железничку  станицу у Ђенови наша композиција 

успори, поче да мили, и стаде у месту пред црвеним сигналом. Чека 

укрштање. Изађосмо на прозор. На колосеку поред нашег вагона се 

полако заустављала друга возна композиција, клизи, мили, па стаде 

у месту. Тачно наспрам нашег вагона се заустави вагон 

композиције на суседном колосеку, погледах и видех пријатно 

изненађен да на прозору вагона стоји брачни пар из Холандије, са 

којима смо повремено измењали поздраве на плажи.  Насмејасмо се. 

Они нам се јавише весело.  

Њихова композиција изненада крену и нестаде. 

Седишта развукосмо у кревете, послужише нам вечеру. Не могу да 

спавам, Ани се пак згрчила на удобним седиштима и заспала сном 

праведника. 

Ноћ је,  приближавамо се Швајцарској. Не могу да тренем, седим 

наслоњен на седиште. Враћам се са летовања од  три недеље, али  

уместо да будем одморан, ја сам уморан и омршавио, нервозан, 

испијен упорном несаницом. 

Све ми се више чини да је Југославија потуљена комунистичка 

држава, блиска СССР-у? Али како то да комунисти имају утицај у 

Белгији, када су тако далеко? Како би Југославија која је уз СССР 

могла мене надзиравати у Белгији? Ко стоји иза чудака  и његовог 
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ганга младих Албанаца? Усташе? А ко је тај који ми је ударио 

шамар? 

Добро, имао сам неприлике у Белгији, али  сам их имао и у 

Југославији?  Откуд таква дисхармонија? Зашто да ми се 

неприлике дешавају у обе земље?  

Да ли је ту могао имати било каквог утицаја Рата? (том 2.) 

Ваљда ће када се вратим у земљу престати? Сетих се последњег 

сусрета са директором Фебекопа који ми рече у пролазу:" Када се 

Кина пробуди свет ће дрхтати. Освести се и бори се, покажи им 

гвоздену песницу. Ти си јак човек! Када се ти пробудиш дрхтаће 

пред тобом. Ми одавде смо уз тебе".  

Шта ја имам да се борим против Београдског режима? Мене то 

нимало не привлачи? Шта има мени неко одавде да то говори и да 

ми саветује да им покажем чврсту песницу? 

Размишљам упорно о феномену којим сам одавно преокупиран који 

сам назвао LE QUART, што на српском значи ЧЕТВРТИНА. Замор, 

притисци, страхови, па још ако се јави несаница, лош апетит, онда 

се у таквим необичним околностима људско биће може претворити 

у спарушену биљку, у крпу, што би могло имати за последицу да 

почне да слаби ментална снага, нема концентрације, нити 

удубљивања, слабо се користи интелектуални посед, опада 

креативност. Све се ради површно. 

Човек се тако смањује интелектуално на делић (ЧЕТВРТИНУ) 

својих потенцијала, постаје  као чапур неког дрвета, а који би 

можда могао бити велико и снажно стабло, али наједном је 

закржљао.  

Мислим да ме је емигрантско политичко подземље методично  

изнуривало, смањивало, ових шест година у Белгији.  

Сви они који су били у контакту самном, свугде где сам био 

запослен, и на постдипломским студијама, су ме видели тако 

подмукло смањеног, не знајући за моје стварне  потенцијале. Мој 

успех у Белгији је  далеко испод мојих могућности, зато што су ме 

описане неприлике и стресови интелектуално смањили. Природно, 

и физички изнурили.  
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Свестан сам зашто прве три године нисам одлазио ниједном у 

Београд? Осећао сам стид, јер нисам остварио очекиване  резултате, 

услед описаних опструкција. 

Како свима њима овде у Бриселу објаснити о чему се ради? Они то 

никад не би могли да схвате,  само би могли помислити да сам 

душевно уздрман. Ипак, има међу њима и оних просвећених, који су 

ме исправно проценили. Добро они знају о чему се ради. Али шта 

они могу ту да учине? Најбоље је да ћуте. 

Огромно незадовољство против тирана, нагомилано од раног 

детињства, против оних који су опљачкали моју родбину, који су 

прогонили без разлога моје, и мене као дечака од нашег повратка у 

Београд 1951. године. А да не говорим о усташама, убицама моје 

родбине. Доста сродника је избегло у Србију после рата, где је 

настављен погром над њима. Уместо од усташа, сада од стране 

недораслих комунистичких власти у Србији.   

Како је тако нешто могуће, да тиранију усташа, замени тиранија 

Срба комуниста? 

 Мене боли као незарасла рана која стално бреца, оно што су ми 

чинили официри незналице у ЈНА. Мени, патриоти?  

Све то се модри и таласа као огромна маса љубичасте запенушане 

воде пред препуњеном браном.  А ако брана пукне ?   

Борићу се ако се опет окоме на мене, јер другог избора нема, али се 

не заносим да ће то бити лако?  

Можда ће ме подржати белгијска веза, СПБ? Дакле, двојство 

представе и осећања према Белгији: доживљавао сам у овој земљи 

годинама свакојаке непријатности, а очекујем од СПБ подршку? 

Имам у Белгији доста искрених пријатеа, али сам трпео од 

југословенске политичке емиграције.  

Освестио сам се такорећи у трену. Просветљење настаде у возу који 

јури као одапета стрела,  устремио се према Бриселу, вијуга скоро 

нечујно  у свежој ноћи кроз планинску Швајцарску. 

Сви спавају осим мене, мени несаница не да да склопим очи, 

наслонио сам се узбуђен на мекани наслон седишта.   
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Сада сам зрео човек, наоружан знањем и искуством. Да ли ћу смоћи 

енергије овако изможден да се са њима прегањам ако наставе да 

насрћу на мене и у Београду?  

Не дам се, повратићу се!  

Воз забрза, као коњ када га возач ошине благо бичем, онда исто 

тако наједном успори. Видех зелени сигнал, промицале су сабласне 

полуосветљене зграде у свежој тамној ноћи, схватих да воз поче да 

улази у неку забиту железничку станицу у Швајцарској. Осетих тек 

сада свежу швајцарску ноћ, после три недеље  медитеранске жеге.  

Возна композиција успори, клизила је, милила. Мом погледу се 

приближавао велики и висок стуб, зачудих се: сав је био начичкан 

свакојаким аутомобилским регистарским таблицама? Откуд 

оволике аутомобилске регистарске таблице на овој железничкој 

станици? Којом сврхом? Ту им није место. Можда се забављао неки 

докони весељак? Али железничка станица није погодно место за 

стављање аутомобилских регистарских таблица? Како то нису 

уклонили?  

Воз скоро стаде, мили такорећи у месту, наш вагон врло благо 

цимну зауставивши се  у месту, сањиво благо тргну, удари тачку, 

стаде тачно испред стуба са регистарским таблицама. Као да их 

неко нацрта испод мога прозора да их видим. Стадох на прозор и 

почех да зурим у свежу ноћ, у благо осветљену железничку станицу, 

нигде никога, видех радознао ове таблице на разним језицима, из 

разних земаља.  

Када спазих једну такву регистарску аутомобилску таблицу тргох 

се, скоро да се пропех.Тачно наспрам мене је стојала београдска 

регистарска таблица са бројевима: 616669  

Тада као да се пробудих, осетих невероватно илуминацију и 

унутрашње просветљење. Освестих се једном заувек. И све схватих. 

Невероватно ново сазнање! Откривена ми је тајна!  

Сада ми је јасно како су ми то чинили? То је оно што сам слушао о 

тајном убеђивању од појединих студената на Слободном 

универзитету. 

Од овог момента мој живот постаде обогаћен невероватним 

откровењем. Отвори ми се ново поглавље у сазнањима о материји 
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SOCIAL CONTROL, HIDEN  PERSUASION, што сам читао у 

књигама које сам позајмљивао на СУБ-у.  

Шеф ове забите железничке станице енергично закорачи. Он је 

средњег раста, здрав и румен, врло важан и строг, као неки 

војсковођа, бирократа, са палицом и црвеним ширитима на 

качкету. Стаде тачно поред мога вагона, на пар метара од мене. 

Видех како стави брзо у уста пиштаљку и дуну, писну право у моје 

уши.  Даде знак заставицом и воз крену. 

Виде да га посматрам пажљиво, поклонивши  се дискретно према 

отвореном прозору поред кога сам стајао, и добаци љубазно 

сањивим гласом у пустој и дремљивој железничкој постаји, на 

францускoм: „Bonne nuit!“( „Лаку ноћ!“) 

Chemin de fere, raillerie.  

То са аутомобилским таблицама је духовита случајност, 

помишљам. 

Наједном ми се јави осећај важности. Погледах у Ани која је 

спавала са изразом мирног јагњета.  Помислих патерналистички: 

Ја знам, а они не знају! Део сам једне врло минималне мањине 

људских бића, чак и у западној Европи, а још мање мањине у свету. 

Ја сам део оних повлашћених који знају дубоко запретену тајну 

света. 

Да ја не уображавам? Ипак овакав начин и размишљање одбацих 

као низак ниво личног психолошког одбрамбеног механизма, којим 

бих тежио за илузијом  интелектуалне надмоћности. Не, ја нисам 

такав! 

Колико ли је наших људи, који су долазили на Запад, пролазило 

кроз оваква болна поступања, да би дошли до скупо плаћених 

откровења  и сазнања? 

Боље би ми било да до тих сазнања нисам никад дошао.  

Али не схватам ко стоји иза овога? Запад? Исток? Југославија? 

СССР?  Масони? Тајне ложе? ЦИА, Наполеонови наследници, 

усташе? Мој отац ми је казао још почетком 1950-их година да 

Југославијом владају велике западне државе? Које? Ваљда се и оне 
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међусобно боре за превласт? Са киме смо ми? А Совјетски Савез? А 

Кина? 

Шта хоће од мене?  

 

 
Ани у Италији јула 1971.године 

 

Мени је јасно казао директор Фебекопа да ме враћају у Београд да се 

тамо борим. Зашто? Против кога? Ко ми даје такву улогу, због чега? Да 

од мене створе дисидента? Али зашто? А мој друг Рата безбедњак ми је 

казао у Београду пред полазак за Брисел септембра 1965. године, да ме 

шаљу на задатак у Брисел. Ипак ме не напуштају оптимизам и нада. 

Биће боље, враћам се у Београд! Која ће бити сада моја судбина и улога? 

Сада када "знам"?  Опет ми се јавише неизвесност и страх. Али и 

оптимизам. Заспах смирен, јер сам најзад открио тајну.Слушам као у 

сну предивну револуционарну мелодију ''Bandiera rossa'',  коју сам више 

пута чуо овог лета у Сестри Леванте: 

 

Avanti o popolo, alla riscossa,  

Bandiera rossa, bandiera rossa.  

Avanti o popolo, alla riscossa,  

Bandiera rossa trionferà.  

 

Refren: 

Bandiera rossa la trionferà  

Bandiera rossa la trionferà  

Bandiera rossa la trionferà  

Evviva il comunismo e la libertà.  
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Да, они овде у Италији нама певају о комунизму, а они га 

одбацили? Комунизмом се шегаче и називају га поспрдно 

SINISTRA,  што значи пропаст, а  нама га утрапили. 

Ово је домовина Макјавелија. 

 

18. јули 1971. године. Дан пред повратак за Београд. 

Дан пред полазак зазвони на врата и уђе врло низак човек, скоро 

кепец, али лица мудраца и очију које одају врло моћног човека. Био 

је нејасан, дошао је однекле,  били смо врло учтиви са њим, али нам 

није било јасно о чему се ради. Затим је наишао један други, исто 

тако мали кепец,  и врло сличан, и опет је био нејасан.  То није био 

исти човек, Ани и ја смо закључили да су то биле две различите 

особе, али врло сличне. Можда су близанци? Или двојници? 

Жеља да се вратим  кући је све жешћа.  

Нада даје смисао животу и у највећим неприликама. 

За Ани ипак нема посла у Београду, покушавао сам, не зна језик, 

мала плата, нема стан. 

Сутра путујем за Београд. Опет неколико узастопних бесаних ноћи.  

Ани је донела од  колегинице два мала мачета, једно се звало Ромео, 

а друго Прунела. Пред полазак, читао сам дуго у ноћи  да се смирим. 

Таман да угасим сијалицу и пружим руку да притиснем дугме, маче 

се залети и скочи и шапом пре мене угаси.  

Последњу ноћ се десила чудна ствар, која се раније није дешавала, 

звона на оближњој католичкој цркви су почела свом снагом да 

звоне усред  ноћи. Људи су ћутали узнемирени. Нису као што се то 

код нас дешава излазили радознало на прозоре, у ходнике; устадох 

из кревета и провирих кроз прозор, назирао сам у становима преко 

пута у полутами соба сенке, како се дискретно и радознало 

приближавају прозорима. 

 

19. јули 1971. године. Повратак у Београд. 
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Она  ме је испратила на железничку станицу Garе du Nord ( Север). 

После  четири  године заједничког живота пуног пројеката и нада, 

остао нам је тужан празан растанак. Иза нас зјапе неиспуњене наде, 

као рушевине, пред нама будућност без смисла. Наш стан ће сада 

бити пуст, она ће одлазити на посао са изгубљеном надом у срцу. 

Када се човек на некога навикне, растанак уме бити тегобан и 

безнадан. 

Године нашег заједничког живота су се слиле у овај један дан, као 

да све лепе тренутке позаборављасмо? Како је људско биће 

несавршено? Дивне године заједништва се позаборављају, и види се 

само једно, овај тужни дан који немилосрдно потискује успомене. 

Тренуци сурово у трену прогутају сећања на читаве године 

незаборавне заједнице. Скоро као да нису ни постојале? Човек је 

несавршеност! Живот је неумитно суров! 

Плакала је у кафеу железничке станице нечујно, само сузним очима 

и тужном безнадежношћу црта лица. Савијена на сивој столици, 

сузним испражњеним очима без сјаја, и избледелим лицем, ми је 

немушто саопштавала, да јој живот сада постаје скоро одвратно 

тужан, сив и монотон.  

Она је ипак реалистична и прагматична, трже се и усправи полако, 

као да себи каже одлучно-тако мора бити!  

Воз крену, она је стојала на перону избледела и нема, као сенка, 

Валонци су тако слични нама, и понекад старомодно 

сентиментални. На Бриселској железничкој станици једнако  као на 

Београдској железничкој станици. 

То ми се нарочито свиђало код Ани и код њених. Велеград није у 

њима убио осећај за оно што је лепо и природно. Тек сада сам 

схватио, Ани је из унутрашњости, из Валоније на самој граници са 

Француском, из брдовитих крајева, из планина, па изгледа да се у 

Бриселу осећа као придошлица. Као и ја у Београду! Ми смо 

провинцијалци, здравог духа , природни.  

Стоји без речи, нема, не маше, ништа не каже. Када се врати кући, 

биће сама у стану-то је за њу новина која је баца у зебњу и 

неизвесност пред непосредном будућношћу. Али ја њу познајем, она 

ће се брзо прилагодити неминовностима. Белгијанци су врло мудри, 

ако другачије не може, мора се наставити живот уздигнуте главе, 

онако како се може. 
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Воз као змија поче да се обавија  око Атомијума, опет поче моја 

опсесија понављања речи и слогова. Реч “Атомиом” изазива зебњу. 

Изговарам ову реч од завршетка, наопачке: Нуклеарна експлозија, 

закључих.  

Шта може појединац да учини, ма колико био огорчен и 

незадовољан?   

Она нестаде заувек. Заједно са кулом Атомијума. Никада је више 

нећу видети! 

Знам чувара Атомијума, упознао сам  га једном приликом.  

Закључујем да сам огрубео, живот је био суров према мени. 

Навикао сам  на изненадне  разлазе са драгим особама, на свакојаке 

животне неприлике.  

Где је овде мој идентитет? Непредвидиви обрти и сурове животне 

неприлике се ређају убрзано једна за другом, треба реаговати брзо и  

рацинално.  А ја сам неписпаван и уморан.  

Али  мој оптимизам пред изазовима неизвесне будућности није 

нимало умањен. Живот у Београду је предамном.  

Како ће бити? Шта чинити? Спреман сам на борбу, ако не буде 

друге могућности.  

Зазирем од такве еволуције, али јој се и подсвесно радујем,  да све 

изнесем у јавност, па  куд пуне да пукне? 

Воз Брисел-Келн-Бон-Минхен је  брз, клизи  као авион, у руци ми је 

ред вожње  купљен  на железничкој станици у Бриселу, воз је стигао 

у Лијеж  у минут, у Вервие  са два минута кашњења, у Ахен  у 

минут, у Келну је каснио само  један минут .  

Воз крену  са станице у Келну тачно по реду вожње. Црнокоси 

радници Медитеранци су убацивали пакете у поштански вагон. 

Нису стигли да убаце све, воз није чекао, кренуо је нагло, пакети 

које су убацивали у вагон у покрету су падали на земљу. Мора се 

поштовати ред вожње. 

"Западна тачност и дисциплина!" Сетих  се наших вишечасовних 

кашњења возова. Економиста сам, знам да је тачност возног реда 
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тешко остварити, то је условљено са можда стотинак и више 

фактора, за то је  потребан одговарајући технолошки степен 

развоја, који наша земља засада нема. 

После шест  година боравка у Белгији, у егзилу, враћам се кући, 

одлучио сам да се вратим у своју земљу, одакле сам, где ми је место, 

где су сви моји. 

А где другде и могу да одем?  

Док воз јури ка југу Немачке, ка Минхену, неиспаван и на ивици 

снаге, као у трансу, се враћам у протеклих магловитих и кишних 

шест година боравка у тој просперитетној и врло сређеној западној 

земљи.  

Ја сам осуђен да се цео живот селим возовима. Овај белгијски је 

другачији од наших балканских,  удобан је и сјајан, скоро нечујан. 

Наши звучно и носталгично тандрчу по спојницама шина, и 

одскачу као таљиге, а овај воз, као челична летилица, скоро да 

лебди изнад пруге.  Нема оног романтичног осећаја на који сам 

навикао када воз језди на југ ка Нишу, Скопљу, кад димљива 

горопад  хукће долинама између планина као крдо подивљалих 

бивола. 

 Белгија је за мене после Југославије интелектуални и духовни шок, 

врло развијена у сваком  погледу,  богата земља. Белгијанци су 

врло рационалан, вредан народ, воле своје људе, солидарност и 

испомоћ су свугде присутни на највишем нивоу. Према странцима 

су коректни, али као и свугде-странац је странац. Посебно дивљење 

у мени су изазивале белгијске власти, од неког у државној 

хијерархији најнижег шалтера, или полицајца позорника, па све до 

шефа државе: компетенција, дисциплина, поштовање закона, 

професионалност. И добре намере према својим сународницима. 

Они су ту, плаћени су да буду слуге свога народа. Једном сам 

случајно био у Палати правде, судија се заклињао у Заставу.  

А чух недавно речи Ј.Б.Тита:”Да се судије не држе закона као пијан 

плота”. 

Зар је могуће да сам за шест година само два пута био у Београду?  

Уместо немуштог одговора, воз је јездио као крилати коњ долином 

велике реке Рајне.  
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Прве године, су биле три напорне године. Нисам знао француски 

језик, две године сам обављао свакојаке послове, учио језик, 

упознавао људе и њихов менталитет, доживео сам много стресова, 

изнуривања, нажалост и понижавања, барем сам ја тако то видео, а 

онда сам после две године 1967. године почео да радим у својој 

струци у америчкој пропагандној агенцији у Бриселу. 

Кренуло је најзад набоље. Али сво време то нисам био ја, него 

преплашени и изнурени, смањени младић, сенка себе. 

Знам да огромна већина оних наших младих људи који су завршили 

факултете друштвених наука, често цео живот остану физички 

радници. Више пута ми је предочено да немам белгијску диплому, а 

у почетку,  да још нисам  француски језик научио течно,  те да су то 

препреке да добијем посао у струци.  

Када заврших постдипломске студије, са “одличним” и добих 

цењену белгијску диплому, то је за мене била победа. Помислих, 

можда су они били у праву када су ми говорили да ћу без белигијске 

дипломе бити осуђен само на мануелне послове,  да би ме тако 

мотивисали да учим.  

Дружио сам се са неким нашим људима са дипломама техничких 

или медицинских наука, они су лакше долазили до посла у својој 

струци.  

У међувремену 1969. године завршио сам постдипломске студије из 

истраживања тржишта,  при ИШЕК-у, Католичком институту за 

комерцијалне студије, био сам трећи од тридесетак полазника  у 

класи. Она, моја пријатељица Белгијанка је била друга. Професор и 

директор школе  ми је 1969. године  понудио запослење  у његовој 

фирми за истраживање тржишта АСПЕМАР. Ствари су почеле да 

се стварно поправљају тек 1970. године у Фебекопу при СПБ 

(Социјалистичка партија Белгије).  

А онда се 2. марта 1971. године десила моја непромишљеност која је 

урушила сва моја остварења у Белгији.  

Можда неко тамо мисли, без познавања чињеница,  да сам ја 

насилник , а ја не бих ни мрава згазио. 

Али сам ипак странац, иако сам можда могао да добијем 

држављанство, ја нисам Белгијанац,  поврх свега сам из једне 
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комунистичке државе. Брзо сам схватио, да се тај недостатак  може 

у доброј мери отклонити, ако се усвоје  особине окружења, ако се 

говори и пише без страног акцента, ако се властито име усагласи са 

локалним именима, ако се човек облачи као и други, ако се једе 

слична храна, једном речју, ако се преузме „боја окружења“. 

Странце који тако учине Белгијанци изузетно цене, не само њихове 

власти, него и обични људи. Успела женидба са Белгијанком отвара 

врата, означава прихватање, то је врло значајно. Али ја се нисам 

био оженио, моја веза је била ванбрачна. 

Упркос описаних неприлика,  Белгију сам заволео, навикао се на 

њу, иако су ми сви најближи и драги у Југославији, иако је 

Југославија моја земља. Једно време све мање и ређе сам 

Југославију замишљао као место где ћу провести остатак живота. 

То је тада све више била Белгија, земља изузетног дискретног 

шарма. Како је опевао популарни певач Жак Брел: 

”Белгија, равна земља, дува ветар са Северног мора, пада киша”. 

Врло је занимљив процес акултурације, упознавања једне нове 

земље. Споља постоји један утисак, који је површан, временом се 

упозна оно што је испод. Видео сам 1966. године  на заборављеном 

зиду старе железничке станице на периферији Брисела, плакат из 

1945. године. Онда на зиду кафане слику из Белгије из 1932. године. 

Упознао сам једног старог Белгијанца који ми је описао прве 

аутомобилске трке у Белгији 1920. године Брисел-Шарлроа. Када 

сам учио да возим, инструктор ми је био бивши првак Белгије у 

аутомобилизму. У старој кући Аниних родитеља у идиличном 

валонском сеоцету Трењ на додиру нижих белгијских, и виших 

француских Ардена, сам посматрао слике из ранијих година, сретао 

становнике овог сеоцета, са њима чаврљао.  

Па нису сви Белгијанци резервисани и хладно затворени, као они 

ужурбани кадрови у Бриселу који само мисле како да зараде за 

живот и да преживе у суровој свакодневној професионалној 

утакмици и борби, где сви газе све.  

Ови у Трењу су тако слични нама у Југославији.  Осетих се у Трењу 

по први пут у својој кожи, да сам код себе. Настаде снажна копча 

између Југославије и Белгије. 

Могао сам добити и држављанство.  
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И ова земља, као и друге земље, има своје детективе, тајне агенте. 

Као странац из једне комунистичке државе сам имао често прилика 

да будем на неки начин са њима у некој врсти немуште 

комуникације. Контакти са таквим необичним особама би могли 

означавати строгост и хладноћу, или зебњу, стрес, свака власт је 

таква, поготову једна таква власт када се ради о мени странцу из 

једне комунистичке државе, а ипак је  за мене била прилика да 

откријем колико су тајни агенти у Белгији изузетно интелигентни, 

образовани, коректни, искрени патриоти, одани своме народу и 

држави, духовно чврсти и јаки. Али сам закључивао, да су такви 

пре свега када се ради о њиховим држављанима и њиховој земљи. 

Не они нису зли, или злонамерни према држављанима других 

држава, али они пре свега воде рачуна о својим држављанима 

А код нас туђин увек бољи  од свога! 

Белгија је метропола појединих афричких земаља. Мала али врло 

богата и моћна држава. На неки начин центар света, седиште ЕЕЗ, 

Нато пакта и  других организација.  

Откуд таква необична моћ ове мале државе, несразмерна њеној 

величини и броју становника?  

Нашао сам се у центру енигматичних збивања, у врло деликатној 

позицији, свестан сам ситуација које су понекад бремените  

непредвидљивим обртима. 

Док јурим за Београд, моја сећања на боравак у Белгији сада 

настају виђена из једне врло необичне перспективе, дубоко 

измењене емоцијама. У својим мислима се трудим да направим 

резиме прошлости. Установљавам да је та визија прошлости 

другачија од стварности,  улепшана или поружњена, али врло 

треперава, често врло другачија од аутентичног доживљаја у 

Белгији, и од тамо проживљене стварности. Човек је несавршен! 

Не, ја нисам постао PERSONA NON GRATTA.  

Зашто смо ми заостали, неразвијени? Шта чинити да то више не 

будемо? Увиђам невероватну сложеност и дубину ове дилеме.  

Неки  народи су успешни, неки  нису, зашто?  
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Раније ми је врло дискретно пребачено да се непотребно дружим са 

дипломатама из Источне  Европе. Када сам Њу  упознао то сам 

престао да чиним. Њен отац финансијски директор малог предузећа 

у пензији,  је имао пријатеља у Полицији за странце, проверавао ме, 

овај му рече о мени све најбоље,  “Само се дружио са дипломатама 

из Источне Европе, али да ту није било никакве политике, него 

обично дружење''.  

То ми је Ани казала.  

Онда су неки почели да ми стављају до знања да су моје 

професионалне и образовне амбиције превелике, да их обуздам, као 

и своју енергију. Чак ми се учинило, можда погрешно, да је то била 

нека врста забране остварењу мојих потенцијала? Али то су радили 

појединци, а не званичници.  

Као да сам ја према њима из неког афричког резервата, где само 

синови племенских вођа и магова могу добити врхунско образовање 

на Западу, а други су осуђени на  блатну колотечину сивила  

медиокритетности и незнања. 

Па ја сам Југословен? То је потпуно други свет. Они немају право 

да се уплићу у мој живот! 

Le quart!  Та ми се реч стално појављује у мислима. Ја сам у 

Белгији свих ових шест годна био снужден, у зебњи и страху, 

издажден свакојаким морама и несаницама.  Моји интелектуални 

потенцијали због тога ни издалека нису могли бити остваривани, ја 

сам сво време био емотивно и духовно смањен. А то значи смањење 

и мојих професионалних перформанси. Да  ли су моји послодавци 

били свесни тих суптилних процедура смањења личности? Да ли су 

ме исправно процењивали?  

Како ко, помислих! Белгијанци, мислим њихови интелектуаци, су 

добро информисани и врло проницљиви, увиђали су они о чему се 

ради. Познају они добро завијутке светске политике, односе Истока 

и Запада. 

А Милко Нинчић, син амбасадора СФРЈ у Холандији је увек био 

одморан и испаван, у пуној форми; несметано, без било каквих 

неприлика у Белгији је располагао  свим својим потенцијалима. 
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Изгледа да су моје амбиције у питању? То је моја  лична ствар, ја 

сам из једне друге државе, шта  они имају да се баве тиме? Па ово је 

демократска Европа!   

Мени се одавно чини да се наша држава и  ове овде мешају, 

додирују. Још већа забуна о улози Југославије је настала по мене 

када ми је  Анин отац  казао једном приликом:” Југославија и 

СССР, то је свеједно, то је исто, комунистичке тоталитарне 

државе”. 

Значи да смо ми у блоку СССР-а, помислих.  А не у загрљају Запада.  

 Збрка? 

Мени се чини да ми неко стално суфлира да не треба да будем оран, 

да не треба да учим, него супротно од тога, треба да будем уморан, 

руиниран, неки опскуран сиви службеник?  

То је за мене апсолутно неприхватљиво.  

Али откуд такав интерес за моју форму и моје амбиције? Коме то 

смета? Ко су ти људи? Београд? Загреб? Москва? Емигранти?  

Чудни су односи међу државама! 

То би могло бити емигрантско мрачно политичко подземље? Зар је 

могуће да мрачно подземље политичке емиграције, има своје 

умешане прсте и у ОУН? 

 Забрињавао ме је и бацао понекад у врсту безнађа однос  

белгијских власти према онима  који крше права у Југославији. 

Тачно је да су најуспешнији Југословени у Бриселу и католичкој 

Белгији били ипак Срби, православци. Енигма о којој често 

размишљам? А шта је са Хрватима, католицима? Нејасно? Можда 

узорак Срба и Хрвата у Белгији није био довољно репрезентативан?  

Моја прва виђења и утисци о Белгији су били визије високих 

импозантних катедрала из којих одзвањају меланхолични тонови 

оргуља,  музика Баха који  није у мени изазивао осећај 

“funebre”(погребан ), него будио радост живота.  

Видео сам, и доживео Белгију за ових шест година, од најлепшег до 

најружнијег, као живот што је. Враћам се из те земље не као 
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туриста са површним романтичним  запажањима, него са бременом 

озбиљних животних сазнања и искУстава, сјаја, суза, бола, наде, 

ватре и безнађа.  

Упознао сам ову земљу. Ја сам сада скоро као Белгијанац. 

Препознајем различите белгијске акценте, менталитете.  

 

Како сам пре шест година видео површно Белгију и Белгијанце? Па 

Белгијанци  су људи као и наши! 

Запад, то је велико откриће! Зашто је Запад напредан, а ми 

заостајемо? Зато што је рационалан, зато што постоји утакмица где 

побеђују најбољи, где се ради, учи, поштује закон, где постоје 

институције грађанског друштва, култура, где су развијени наука, 

технологија, капитал, традиције, стабилност. 

Зато је Запад на челу, ето чиме је то условљено!  

Зашто баш Запад да буде најбољи? Да ли је то због умерене климе? 

Зато што се овде зачео капитализам? Али зашто је баш овде настао 

капитализам?  

Да ли је ту нешто у људима? Онда би то била нека расистичка 

теорија о надљудима. 

Запад, то је за мене, младића из једне социјалистичке, балканске 

државе, велики изазов, откриће, једна врста снажног 

интелектуалног земљотреса. После шест  година у Белгији, ја сам се 

враћао неупоредиво зрелији, са пробуђеним амбицијама, са  новим 

сазнањима, новим намерама и мотивима.  

Али крајње преморен. 

 Знам да ћу се повратити и одморити.   

Сем, ако? Страх од будућег односа југословенских власти према 

мени. Шта ако наставе по старом? 

Моје представе о Југославији, Југословенима, Србима, су се из 

корена измениле, схватио сам да смо ми мала неразвијена земља, и 

зашто је тако. Увек сам себе представљао, видео тамо у Бриселу,  не 

као Србина, него као Југословена. Срушили су се многи ранији 
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митови. Приземљење! Болан процес. Сучељавање са новим врло 

болним сазнањима о нама, нашој држави, о односу моћних држава 

према нама и нашој позицији.  

Тако је, не може се из ове коже.  

Судбина малих народа. Невиност без заштите. Без савезника и 

заштитника. Стадо јагњаца  окружено вуковима који злокобно 

завијају у мрачној ноћи.  

Ми Југословени смо породица без родитеља. 

Шта чинити? 

Изаћи из вековних ратова, лоших процена, мутљага такозване 

балканизације. 

Како? 

Улазак у Европу, у кружок реда, рада и поштовања закона. О томе 

још нико не размишља, а то би било добро  решење. 

Али Југославија је најлибералнија држава  Источне Европе, хвале 

је, Тита, самоуправњање, отвореност њених граница. Ове године је 

било двадесет милиона страних туриста  на Јадрану. Па то је 

изванредно! То је огроман новац! 

Не могу да се отарасим опорог утиска због хваљења државе која ме 

је безразложно прогонила и моје, која је неправедна према многим 

грађанима? А овамо према њима је модел демократије. То је 

дволично, неистина!  

Ко то и зашто подржава СФРЈ, обмањује  о њој, вара свет? Режим у 

Југославији? Не верујем, нису они тако мудри да преваре свет, а 

поготову Запад није тако наиван да у то поверује, пре је нешто 

друго посреди?  

Лако је варати афричке државе, њих вара Београд. Али зашто то 

дозвољавају велике западне државе?  

 Али у последње време се ствари мењају, Југославија на неки начин 

пада  у немилост Запада, чини ми се? 
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Комунизам у СФРЈ, ЧСР, СССР-у спречава развој. Никад неће 

Немачка бити уједињена. Никад се неће распасти Совјетски Савез. 

Један совјетски дипломата ми је казао недавно да  у СССР-у сунце 

никад не залази, да је остварио изванредна  остварења, шапућући 

ми директно у ухо: ”Ако би дозволили  демократију СССР би се 

распао, стега мора да постоји, зато ми понекад уништавамо невине 

жене и децу, све има своје разлоге”. 

Француска је необична држава. Када су је Немци напали на 

почетку Другог  светског рата, она је отворила своје границе без 

борбе. Али је на крају била слободна и брзо ојачала, опет постала 

светска сила. Извукли су Французи искуство из Првог светског 

рата, када су у рату са Немачком пале милионске жртве, неће да 

понове грешке. Француска је за време немачке окупације званично 

била под влашћу Немачке, али у стварности у великој мери тамо је 

и за време окупације постојала моћ француске тајне елите. 

Када се погледа кроз историју сазнаје се да су се хиљадама година 

водили крвави ратови, у којима су гинуле стотине хиљада људи, и 

више. Мени се чини да светски рат траје непрестано хиљадама 

година, а да су последња два рата само  распламсале глобалне битке 

у временима релативних затишја.   

Политика је сурова и  немилосрдна. Она као циклон, као ураган, 

тутњи светом, и коси милионе, савија милијарде.  

Појединац је слаб. Али када се удруже, људи могу померати 

планине, ићи у космос. 

Шта ја ту могу као појединац?  Поготову из државе која не води 

рачуна о својим  држављанима, нити зна шта се са њима дешава? 

То је није нимало брига? Можда се и радује: нека тако  прођу наши 

злотвори. Зар сам ја државни непријатељ? Због чега? Зашто? 

Знам, то сам научио у Белгији,  како Француска, Енглеска, 

Америка и друге западне државе, воде рачуна о својим грађанима 

када су ван земље, било где да су.   

Ја се осећам као апатрид, без држављанства, као да немам 

домовину, немам  заштиту, овде свако може да ми уради шта хоће. 

Без било чије сам заштите. 
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А ко ће да има обзира према мени појединцу? Чим се они баве 

самном, имају неки свој интерес? Мени се чини да у политици нема 

правог покајања, нити осећаја греха, кривице, нити вере у Бога?  

Њихов Бог су сила  и моћ.  

А коме да се ја придружим? Ко се према мени понашао пријатељски 

у Белгији?   

Са радошћу се сећам господина Братве и Видера, Анине породице и 

Ани, појединих професора ИШЕК-а. 

Ипак сам здрав и читав, нисам зарадио новац, али сам стекао 

високо образовање, искуство, нова сазнања.  

Ја сам сада нови човек у односу на онога из 1965. године, сазрео, 

образованији, свеснији, пробуђенији, са новим системом вредности 

и животних приоритета. 

Упркос описаних неприлика, ја сам за све време мога боравка у 

Белгији, осећао непрекидно  немушто присуство некога ко ме је 

храбрио, и изражаво подршку, велике симпатије, и убеђивао ме да 

имам његову подршку. ПОБЕДА ЋЕ НА КРАЈУ БИТИ ТВОЈА!   

Ја сам верник. 

Пренух се из мисли и вратих у садашњост, погледам повремено у 

ред  вожње, воз приближавајући се Минхену је улазио скоро  у 

минут у сваку железничку станицу.  

Наиђе понеки мали тунел, десно се назиру контуре омање планине,  

као Авала, кажу зове се Таунус, пре него што воз уђе у тунел 

локомотива свирну реско, а то у мојим мислима одјекну:" Ту-не-л" 

и опет "Ту-не'л". Као да ми неко каже:”Не ту”!. Ја сам крајње 

уморан, изнурен, у зебњи.  

Понављам реч: ту-нел, у мислима је  изговарам на разне 

начине.”Нет” скоро узвикнух. Као одјек се јави: Но! Не-закључих.  

Враћам се сада јула 1971. године  у своју земљу после шест година. 

Воз Брисел-Минхен је све до Келна био скоро празан, у возу је у 

неколико суседних вагона било сасвим празно,  без иједног путника, 

сем високог плавокосог и дугокосог младића, очигледно хипија. 
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Хипији  у Белгији нису цењени, Белгијанци  цене  прагматичност и 

уклопљеност у стандарде, такве младиће виде као ексцентричне, 

такорећи безвредне. Вредиш онолико колико можеш да урадиш. 

Или колико имаш новца.  

Овде се све своди на новац и лични учинак. Људи су као нека врста 

робе. То је перманентан осећај обезвређености јединке, појединца, 

људске личности. Нема херојства, него само прагматичност.  

Последњи дани и месеци у Бриселу су били врло напорни и стресни. 

Локомотива  кратко писну,  тргнух  се преплашен, тај писак као да 

се мени директно обрати, и то  је било стресно за мене. Воз иде поред 

Рајне ка Минхену, релативно  је лепо време, река је препуна 

пароброда, јахти, чамаца, кајака. Како су Немци паметан народ, а 

наши Сава и Дунав пусти такорећи- ствар технолошког развоја, 

или пословности-опет ми се намеће исти закључак. Један мали 

бродић баш наспрам мога вагона, као да ми се провокативно 

обраћа, писну јако, право у лице, у уши. Тргнух се уплашено.  

Осећам да сам крајње преморен.Чак и престрашен. Није чудо. 

Тешка времена.  

Ово је Хладни рат. 

Ко влада светом? Запад, СССР? Али ко су Запад? Тамо их има 

више. Ама они су ривали! Али умеју бити и сложни, прећутно 

поделе свет на интересне сфере, поделе плен? 

Између више ватри сам, на брисаном простору. Не само ја него и 

моја земља Југославија. 

 Светли  тренуци су били са њом  и њеном родбином, белгијским 

Валонцима, повремене посете родном селу родитеља у белгијским 

Арденима на граници са Француском, мир, шуме, речице, тако 

подсећа на нашу земљу. Белгијски сељаци су ипак слични нашим, 

живе свој миран живот, смирени, искрени, доброћудни. Брда, 

речица, стене. Фазани и јаребице протрчавају. У даљини у 

Француској сиве се плаве венци повећих  планина, француски 

Ардени, као да сам био негде у Србији. 

Драга Француска! Нека необјашњива носталгија према тој земљи. 

Гледали смо  француски филм, Први светски рат, битка у којој има  

два милиона  жртава. Рањени француски војник лежи на брисаном 
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простору између ровова две војске. Сам  је између две ватре. Један 

храбри француски официр пузи, и довлачи га.  

Њена мајка ми прича у Трењу: ”Ову кућу смо  купили  од  

овдашњег фратра. У Првом светском рату овде у овој кући је 

негован рањени Де Гол”. 

У сећању су ми честе шаховске партије са др  Киршом, асистентом 

психологије на Слободном универзитету Брисела, резултат је 

обично био 3:3.  

Напустио сам најновије радно место у  Служби истраживања 

тржишта у Социјалистичкој партији Белгије, са образложењем да 

се враћам у земљу. За мене су неки у Бриселу тврдили  “да се бави 

политиком“ или „бави се страсно науком”,  а ја сам  био усмерен да 

се запослим у политичкој странци Социјалистичкој партији 

Белгије, чиме су  мој политички интерес и образовање добили нови 

елан.  

Упознао сам и изменио једном пар речи са господином Ле Биртоном 

(касније, социјалистички председник Владе Белгије, напомена 

аутора). Једном сам разговарао са Фелипеом Гонзалесом  (касније је 

постао председник Шпаније, напомена аутора). И Бруно  Крајски је 

провео стаж у Социјалистичкој партији Шведске, мислим.   

Шта чинити? Размишљам непрестано, све више и више, док  воз 

Брисел-Минхен, убрзано јури на југ.  

Ја сам уплетен у мени нејасну политичку игру која мени лично 

наноси велике штете? Ко стоји иза тога? Вероватно сукоб Истока и  

Запада? Ово је Хладни рат.  

Белгијанци су врло духовит свет, очекивали су од мене да ја из 

једне социјалистичке државе Источне Европе, у Фебекопу 

реформишем маркетинг Социјалистичке партије Белгије? Као да 

они немају стручњаке за то?                           

У претходним поглављима је описано моје дружење са 

симпатичним Мајком Клајном, студентом медицине из Nеw Yорк-а. 

Његови су још крајем 19. века дошли у Америку из Русије. То су 

била незаборавна  врло обогаћујућа  дружења са искреним 

пријатељем . 
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Моја будућност је опет неизвесна. 

 Воз се приближава  Минхену. Знам Минхенску железничку станицу 

од раније, огромна је, са можда стотинак колосека. Минхен знам 

као град где се производе можда најбоље играчке на свету.  

Па и људе желе да претворе у играчке, роботе. Питам се шта се то 

дешава самном, у чијем сам поседу?  

Запитах кондуктера, плавокосог, повисоког, већ средовечног 

Немца, који само завири у купе:'' На коме перону стоји воз, 

Југославија експрес који полази у 22 и 30, за Београд?'' Казао ми је 

процењујући ме очима, труди се да процени које сам нације, можда 

и занимања, онда ми се обрати са уважавањем: да га питам када воз 

стигне, има времена, он сада не зна.  

Нисам могао у Бриселу да резервишем спаваћа кола за овај воз јер 

није било слободних места. А пут до Београда је дуг, и путује се 

ноћу,  спавање је погодније од седења. Крајње сам уморан, а то ми 

треба, да спавам. Недовољан сан тежи да особу претвори у крпу, у 

играчку својих импулса.  

Не желим да будем робот, туђа играчка ”en distance’’. Ах да, Минхен 

је чувен по производњи играчака. Контролишем своје мисли, 

трудим се да будем што смиренији и рационалнији.  

Треба да ојачам, да будем здравији, кретање, храна, спавање, онда 

човек постаје свој господар,  постаје рационалан .  

Обратно, постаје крпа.  

Морам бити промишљен, методичан, најмања грешка ће ми се 

олупати о главу. 

Воз улази полако у Минхенску железничку станицу, поче да мили, а 

онда стаде у месту помало отсечно. 

Погледах кроз прозор, на вагонима пише ћирилицом, а онда 

латиницом "Југославија експрес-Београд-Минхен-Београд". 

Каква сретна коинциденција - обрадовах се, од оволиког броја 

колосека,  мој воз се заустави баш поред самог воза који ми треба.  

Али откривам у последње време толико чудних коинциденција.  
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Узмем кофере и сиђем. Тада видех  да се мој вагон тачно зауставио 

испред два вагона кола за спавање воза Београд-Минхен-Београд.  

Тргнух се, постадох свестан једне друге необичне коинциденције 

коју сам уочио баш поред самих кола за спавање: погледах према 

вагону Београдског воза, кад на перону стоји кондуктер млади, 

црномањасти, витак,  повисок човек, коме сам се истински 

обрадовао јер је  то  био мој добар пријатељ, правник, са којим сам 

далеке 1962. године, лети радио као кондуктер у колима за спавање, 

да зарадимо за море. Он је остао да буде кондуктер јер више 

зарађује него као правник у некој бирократској сивој установи. 

Посао кондуктера у колима за спавање значи и путовања широм 

Европе, а има и узбудљивих необичних догађаја. И бакшиша. 

Приђох му радостан:''Каква сретна случајност'', смејао се. Казао ми 

је затим:" Један наш човек из Холандије је отказао, има само једно 

слободно место, стигао си у последњем тренутку". 

Лежај је био доњи, а изнад мене на лежају се испружио путник, који 

се покрио ћебетом преко главе, не могу да му видим лице. Уморан 

затворих очи. Неко поче да ме дрма, погледам изнад себе, видех 

запрепашћен насмејано и пријатељско, али ипак строго, лице мога 

земљака и далеког рођака М……знао сам од раније да је био 

сарадник –доушник  полиције из Југе. Дружио се повремено са 

Ратом.  

Ово је невероватно!  

Огуглао сам на најневероватније коинциденције. Знам ко и како 

води игру. Мада ми није јасно, ко је власт, или се различите власти 

боре међусобно? Ама те власти су у дослуху! Ко је врховни бос?  

Владам собом! Ништа ме не може довести до лудила. 

 Таман хоћу да заспим и баш када ми слатка поспаност наиђе на 

очи, он би почињао да ме хвата за рамена и да ме дрма. Каже јасно и 

гласно, док у мене зури у мраку рођачки, топло и 

пријатељски:”Нема спавања, наређење-извршење”. И тако све до 

Београда.  

Локомотива свирну пред тунелом: "Ту-не-л", опет се тргух 

преплашено. 
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Чему толики интерес за мој сан, за моју форму, снагу, енергију, 

концентрацију? Када је човек неиспаван, он постаје крпа, то јест 

робот. То не смем  дозволити. Јер могу бити злоупотребљен.  

Осећам страх од будућности у Београду. Може се наставити 

белгијски кошмар? То јест опет се наставити све оно што сам 

доживљавао и пре Белгије?  

Победих вал безнађа, некога би то гурнуло у самоубиство, а ја 

постајем све одлучнији да се изборим свим снагама. Скупо ћу 

продати своју кожу, биће скупља дара него мера. Читао сам у возу 

књигу Сервана Шрајбера ”Када се Кина разбуди свет ће дрхтати”.  

Пробудио сам се, освестио се. Њима треба показати  песницу. Врати 

ми се оптимизам.  У се и у своје кљусе!  

Ваљда ће ме подржати “белгијска веза”, они добри људи из СПБ, 

Белгијска лига за заштиту људских права, међународне 

организације за заштиту људских права? 

Стално се присећам сиротог Мартена. Они су мени подарили улогу 

''жртвеног јарца'' ( ''bouc emmissaire'', '' classes'', превод аутора), од 

мене праве учионицу, да помоћу мене шаљу поруке, да уче друге:'' 

ШТА ТРЕБА ЧИНИТИ, А ШТА НЕ ТРЕБА ЧИНИТИ''. Не смем 

дозволити да будем постварен, имам право на своје ја, на личну 

смирену интелектуалну одбрану. Ја прозирем у игру, они то виде. И 

због тога ме уважавају. 

А гангови младића који су ме терорисали ових шест година, а чудак 

? 

Кроз Словенију неко из таме тмурне магле баци каменицу на 

београдски “Југославија експрес”, пуче прозор као права мала 

бомба, тргнух се и заклоних рукама лице, по купеу се разасуше 

стаклићи, неко га разби споља каменицом.  

”Каква национална добродошлица”, помислих. Или предзнак 

нечега, нечија порука? Буревесник-сетих се приче Максима Горког. 

Погледах кроз замагљен прозор испрскан кишом, више влажном 

кашом, маглом, тмурно је и облачно, спрема се неко невреме, бура,  

видим вране и гавранове, неке црне птичурине промичу кроз 

тмину, као у Хичкоковом филму ”Птице”.  
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Свет се брзо мења, невероватно брзо, непредвидљиво, шта би јуче, 

шта је данас, шта ће бити сутра? Неке велике силе, непознате, оне 

одлучују. Шта да чинимо? Како да се спасемо? Планета је у нечијем 

поседу? Чијем? 

Како помоћи своме народу да изађе из заосталости и сиромаштва? 

Врло деликатно питање. То покушати значи дирнути у осињак, у 

забрањени домен. Зашто наша држава спречава исправке и 

добронамерну критику? Шта очекује интелектуалца по повратку са 

Запада: конформизам, сарадња са властима, или критички став? 

Ово последње значи распеће на крсту, каменовање, линч. 

Закључујем да је најрационалније решење: избегавати било какво 

неслагање са властима, изабрати стратегију неке врсте дискретног 

конформизма, не одговарати на било какве  облике неправди или 

провокација.  

Али они су експерти за провокације. Умеју да заваде и два ока у 

глави! 

Одмарати се, бавити се спортом, онда ће доћи сан, снага и, 

концентрација. Јер ако нема сна, нема снаге, нема концентрације, 

нема рационалности, нема одмерености. 

''Уздати се у себе”, ако будем морао бранићу се свим  снагама, јер 

другог решења неће бити. Али никад нећу први прибећи насиљу.   

        Ипак остаје мрачан предосећај, зебња, да ће југословенске  

власти наставити оно што су чиниле пре мог одласка у Белгију? 

Зашто су то чиниле раније? Зашто ће чинити? Зар они не знају шта 

се самном дешавало у Белгији? Зар не схватају да ме неке мрачне 

силе враћају као лоптицу у Београд, да ме постварују? 

Кад треба у Белгију, а кад затреба, натраг у Југославију? Јесам ли 

ја објекат? 

Југославија је моја земља, треба да ме заштити. Зашто ми моја 

домовина чини исто оно што и гангстери  из белгијског 

емигрантског подземља?  
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Овде у Југославији су присутни код локалних властодржаца 

ирационални фактори, емоције, обстинације ( тврдоглавости), 

предрасуде. Или им неко наређује? 

Ко? Зашто? “Око“ Москве?  

Паклена поморанџа!  

Опет загледам књигу Сервана Шрајбера ”Када  се Кина пробуди 

свет ће дрхтати”. И наш народ треба да се пробуди, свет ће такође 

дрхтати. И ја лично треба да се пробудим и раскинем окове. 

Своме народу ћу помоћи тако што ћу се трудити да пренесем 

сазнања из  Белгије, пре свега на радном месту, затим у породици, 

међу пријатељима, на јавним местима. Професија, каријера, стан, 

егзистенција, породица, брак, деца-то су сада моји приоритети. 

Један човек у возу сиђе негде код Загреба. Купих у трену на перону 

лист “Политика”, стижемо по подне у Београд. Видех датум: 

20.7.1971. године.  

Па данас је мој рођендан, пуним 35 година. Каква још једна 

коинциденција! Враћам се кући из Белгије после пуних шест година 

у родну земљу, баш на мој рођендан. И то баш сада сазнајем! 

Шта ће бити ? Уздати се у себе. Не може се рачун правити без 

крчмара. А ја имам у Белгији и моћне пријатеље! 

Ова случајност са рођенданом ме охрабрује, можда ми то само 

провиђење поручује да ћу се поново родити после белгијског 

кошмара, да ће у мом животу бити отворена нова, светлија 

страница? Та помисао ме истински обрадова, даде ми нову наду.  

Али се ово може протумачити и другачије: да ће све бити исто?  

Да ли појединац може нешто да уради својом заслугом да утиче на 

своју судбину, или је све унапред предодређено од невидљивих 

моћника? Да ли смо ми сви играчке? Да ли се ја могу отети 

утицајима? Ко је главни газда?  

Изађох на Железничкој станици у Београду. Кренух кући, у 

Карађорђеву улицу број 50. Идем спорим уморним корацима ка 

згради Хотела”Бристол” у близини Железничке станице.  



714 

 

Приближавајући се Хотелу ”Бристол”, видим натпис на зиду 

хотела, и опет почеше руминације:”Бри-с-тол.” „Tool“ значи 

инструмент на енглеском, алат, бриљантан алат. Према мени се из 

даљине Карађорђевом улицом приближава  мој рођак Бобан, 

неколико година млађи од мене, огроман, зеленоок, смеје се 

широко, сав одушевљен, грлимо се, каже ми тужно:” Променио си 

се, делујеш уморно и изнурено, добро се одмори”. 

Спавао сам без престанка десет дана и  десет ноћи. Брижни  

родитељи поред мене. Брат, сестра.  

 

20. јули-1. август 1971. године. У  Београду. 

Уморан сам, изнурен, скоро немоћан. Спавам на оном истом 

прекратком отоману, на коме сам спавао као студент, вире ми ноге.  

Какав неславан исход мога шестогодишењег боравка у Бриселу? 

Стидим се да родитељима, брату и сестри погледам у очи?. Шта да 

им кажем?  

Сусед електричар сав пресретан, вратио се после три године у 

Немачкој са новим скупим мерцедесом,  шећка се и возика сјајним 

луксузним колима, скупља друштво и води их на вечере и 

теревенке, суседи шапућу у хаустору:'' Миле зида викендицу на два 

спрата у Гроцкој''.  

Чини ми се да у мене гледају са сажаљењем.  

Њихово незнање ме боли. Схватиће они једног лепог дана о чему се 

ради? 

Родитељи виде да се са мном нешто необично догађало и догађа, 

али ме ништа не питају. 

Сетих се Рате безбедњака који ми је казао августа 1965. године пред 

мој одлазак у Брисел:'' Наше интелектуалце нико не трпи, ни ми 

овде, ни они тамо. Физикалци се врате са мерџом, ( назив у уличном 

жаргону за аутомобил марке ''Мерцедес''), а учене мудоње само по 

Београду запишавају хаусторе''.  



715 

 

Интелектуалце сви опструирају, ометају јер овде виде пропусте 

званичника, мени је јасно о чему се ради.  

А ја се вратих потучен до ногу. Да са тридесет пет година паднем 

опет родитељима на терет. 

Имам скромну, али солидну суму новца. Добио сам отпремнину, 

четири плате од  Фебекопа у Бриселу, од тог новца могу живети 

овде  пола године и више. Дајем нешто новца  родитељима, водим 

рачуна да покријем своје трошкове стана и хране. Мој млађи брат 

Милић је такође без посла и плате. 

А шта је та сума? Зар је то резултат мог мукотрпног 

шестогодишњег боравка у Бриселу?  

Како то објаснити мојима, родбини и пријатељима? Зато ћутим 

пред њима покуњен и постиђен, скрећем разговор на друге теме. 

Ако бих почео да им објашњавам ништа не бих постигао? 

Вероватно би се зачудили? Како би реаговали?  

Родитељи покушавају да кроз разговор заобилазно сазнају зашто 

сам тако изнурен и сенка себе, објашњавам да ћу им једног дана све 

саопштити:  

''Чекајте да се повратим!“  

Они ме ипак разумеју, видим из израза њихових лица и њихових 

очију. Мама ме запита најзад  директно:'' Јеси ли са неким у 

Бриселу имао неприлика?''. ''Да, и то много, али ћу о томе рећи 

када буде време'', рекох кратко. ''Зашто се ниси обраћао белгијским 

властима?'' , мама је упорна. Вероватно је сумњала у усташе? Или 

четнике?  

Тата мудро ћути и гледа ме са разумевањем, подржава ме немушто. 

Он зна више од маме, јер ме је посетио у Бриселу у време моје 

највеће кризе. А отац је путовао и по западној Европи продавајући 

дуван, није ни њему све било потаман.  

Има ствари које су чињенице, али упркос томе, оне се не могу 

казати директно и отворено. Треба оставити времену да се све то 

слегне,  да се каже само од себе. Али се тај процес може убрзати!  За 

то је потребно умеће. 
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Ја не мрзим никога, када бих мрзео оне који су другачији, или који 

су се према мени односили недолично, сам бих себе поразио. То 

више не бих био ја. Тиме бих доказао  да сам инфериоран.  

Али ја ћу једног дана вратити лоптицу. Усправљам се, сам себи 

кажем: ко се задњи смеје, најслађе се смеје, изгубио сам битке, али 

нисам изгубио рат, победа ће на крају бити моја, рећи ћу истину! 

Кад за то дође погодно време! 

А оно ће доћи, кад тад ! 

( Напомена аутора: Ова књига је моја реплика на све то). 

 Осећам да нисам сам, да имам нечију немушту подршку. Даљи 

томови ове књиге ће се изјаснити и о њима, о мојим врло моћним 

савезницима и заштитницима.  

Правда је спора, али достижна, то је и белгијска народна пословица. 

Повремено зазвоне на вратима сродници, другови и пријатељи, ја се 

само мало  придигнем на лактове, и настављам да  спавам. У глави 

ми је шест година тегобног живота, калварије у Бриселу, сеоба, 

јурњава, кошмара, нарочито је била тешка последња година дана. А 

на летовању у Италији, уместо да се одморим, још више сам се 

заморио.  

Зачудо, сада почињем да спавам боље. Сазнање да ми се вратио 

апетит, поче полако да ми повраћа потиснуту наду.  

Чини ми се да ипак иде на боље? Одмарам се и враћа ми се полако 

снага.  

Када бих се мало расанио, почињао бих да правим план за 

наилазеће дане. Прво ћу отићи у „Унимар“ да се договорим о 

почетку рада 1. септембра,  да им се  јавим да сам дошао у Београд. 

Онда се спремам да отпутујем у родни крај на Дрину, успут ћу 

боравити  пар дана у Бањи Ковиљачи. Замишљам ово мало мирно 

бањско насеље сво у парковима и зеленилу, шћућурило се испод 

Гучева где гучу гугутке и грчу грлице и голубови, као у оближњем 

родном крају. А мени то највише треба да се одморим и дођем себи. 

Одатле идем у уз Дрину у  прави завичај, у Узовницу и Љубовију. 

Одакле ћу продужити аутобусом на језеро Перућац на Дрини код 
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Бајине Баште. Моја последња дестинација  би биле Партизанске 

воде на Златибору, што би све трајало око три недеље.   

То ће за мене бити носталгично путовање у прошлост, повратак у 

подсвест - да тако кажем. У сусрет са собом. Да ли сам се ја 

бесповратно изменио? Повратак коренима лечи. 

 

После десетак дана скоро непрестаног спавања сам прилично 

окрепљен  устао, договорио сам се да идем у шетњу са најближим 

рођаком и нераздвојним другом одувек, Бобаном Рачићем (томови 

1. и 2.), сином сестре моје мајке. Када ме Бобан виде, насмеја се 

весело и оптимистички: 

''Враћаш се полако у стару форму''.  

Растадох се од рођака Бобана у Македонској улици и док сам 

прелазио Коларчеву улицу,  пред мене као разбеснели пси овчари 

изјурише два милиционера, дрско и агресивно ми затраживши да 

платим казну, јер нисам поштовао место преласка улице. Видим да 

и други прелазе ван пешачког прелаза,  а да им не наплаћују казну, 

чак на њих и не обраћају било какву пажњу?  Могли су да ме 

зауставе учтиво, и да ми саопште да то не чиним, или да ми без 

драња напишу рачун? Ја бих га платио? Оћутах и платих.  

Да ли је ово случајност?  

Мало изнервиран  кренух ка Бранковој улици, да се са Теразијског 

уздигнутог платоа спустим у стан у Карађорђевој улици, утом 

спазих да један снажан младић трчи Сремском улицом у моме 

правцу. Ја се уклоних, а он се устреми као кобац ка мени, снажно ме 

одгурнувши раменом, скоро ме  обори, ништа ми не рече, само 

одјури дрско без икаквог извињења. 

Да ли је на делу поступак асоцијалног младића, или зла  намера?  

Београд врви од асоцијалних и узнемирених појединаца.  

Да се вратим на моје све снажније преокупације политиком. 

Користим ову  прилику да упознам читаоца да је за време мога 

боравка у Белгији политика  у врло јакој мери преплавила моју 

личност, увукла се у моје мисли и осећања, завукла се, како се то 

каже, у сваку пору моје узбуркане личности, постала моја опсесија, 

страх, нада, страст.   
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Размишљања о политици су нарочито почела за време служења 

војног рока 1963-1964. године, али се сећам да су мене занимале  

поједине политичке теме још много раније. Несретним стицајем 

околности мене је политика почела да занима још из дана  раног, 

затим позног детињства, и касније, у студентским данима. Када сам 

одслужио војну службу у ЈНА 1963-1964. године, схватио сам да сам 

не само политички сазрео за ту годину дана, него да је политика 

тада за мене постала нешто сасвим ново, друго, него ли пре 

служења војног рока. Она је за мене постала истинска опсесија. 

Тада бих почињао све чешће да увиђам, да смо ми млади живели у 

нереалном свету, тек када би се сударали са грубим животним 

регулама, које су често невидљиве, али ништа мање присутне, ми 

би се будили и освешћивали из омаме сна детињства и младости.  

Оваквим мојим закључцима су допринели пре свега тешки судари 

са мучним правилима живота у овом друштву за време мога 

боравка у ЈНА, и на првом радном месту у предузећу “Семе” у 

Београду. 

Да ли ће сада после шест година боравка у Белгији, овде бити мало 

боље? Или  исто? Горе? Или ће престати?  

Са њима се не треба свађати, нити на било који начин се 

конфронтирати, напротив, треба бити крајње  пажљив, лојалан, не 

причати о политици, не бавити се политиком, наћи посао, оженити 

се, решити стамбено питање. Усавршавати се стручно и научно,  

остваривати добре услове живота, засновати породицу, стварати 

неки  иметак. Нећу дати било какав повод да наставе да ме 

шиканирају и да ми упропашћавају живот. Ако треба   зближићу се 

са њима, то су наши људи, ипак, они су наша власт.  

Али, мени је добро познато колико они умеју да буду ирационални, 

и острашћени,  задојени нетолеранцијом, охоли, сујетни, зли. Када 

се једном на некога острве, тешко га се окану. 

Шта ако опет почну? Бићу уздржан, трпећу. Али ако не буде друге, 

мораћу да се борим. Али тада свим силама и свом енергијом.  

Сада ову земљу и државни систем видим потпуно другачије него 

пре одласка у Белгију, другачије видим наше људе, сроднике, 

пријатеље, суседе.  



719 

 

Нарочито ми сасвим другачије изгледају наши државници и 

политичари.  

Раније је све то овде за мене било нешто велико, важно, сада се на 

неки начин та представа изменила, искривила, или потпуно 

урушила.  Поједини наши политичари, вође, ми више не изгледају 

као моћници, мудраци? Већ супротно, неки од њих ми сада личе 

својим изразима лица, опорим гестовима и речима, на наше 

гастарбајтере у Белгији, или на  белгијске пословође. Наши 

политичари пре одласка у Белгију виђени на телевизији, у 

филмовима, или у живо, су за мене били престижни државници, 

зрели и мудри људи. Сада их гледам увече на ТВ и без икакве 

злурадости или тражења супериорности, или пак са неком 

потуљеном злом намером, хватам себе да их поредим са 

Белгијанцима, њихове изразе лица, гестове, речи. Закључивао бих у 

таквим приликама велике разлике, неизмерне, разуме се на њихову 

штету.  

После шест година боравка у Белгији, сам интелктуално и духовно 

сазрео, схватио сам да је Југославија неразвијена и сиромашна 

држава, да смо ми Југословени балкански сељачки и раднички 

народ, који би требало да изађе из неразвијености, али уместо тога 

иде у супротном правцу.  

Пре одласка у Белгију шетајући поред летњих башти кафана у 

Београду, где су седели за столовима бројни посетиоци, сам се 

осећао на неки начин фрустриран њиховим погледима, 

претпостављајући да ме можда неки од њих познају, и излажу 

анализи или проценама? Можда су неки од њих упрли очи у мене. 

Шта ће мислити о мени?  

Значи они  су за мене били значајни. И њихово мишљење.  

Сада када пролазим тим местима, уопште их и не видим, као да 

пролазим поред ''турског гробља'', до  њиховог мишљења ми није 

ама баш нимало  стало. Њихов углед и престиж су се урушили у 

мојим очима. Ми смо мали народ на периферији, сиромашни, 

утонули у балканску жабокречину. 

Смета ми галама, људи, који се, када говоре телефоном  деру и вичу 

гласно "ало!" У Белгији говоре тихо. Стекао сам и  друге нове 

навике.  
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Jа избегавам по сваку цену страни нагласак, савлађујем се да неку 

нашу реч не изговорим преблаго, као што говоре странци, то би 

било скоројевићки и  малограђански, некултурно, тако неки говоре 

да покажу другима да су се на западу  погосподили. Стекао сам још 

неке нове навике,  на пример да говорим полако, јер сам тако 

навикао да  говорим у Белгији.  Људи се мењају када оду  на Запад. 

Нисам  малограђанин да говорим српске речи са француским 

нагласком!  

Политички лидери, рекламе, новине, зграде, производи, па ми у 

свему драстично заостајемо у поређењу са Белгијом. У нашим 

трамвајима је често гужва, повремено осетим јак мирис зноја. У 

Белгији сам навикао да користим   парфеме и да се купам скоро 

сваки дан, сада кад се приближим људима осећам мирис зноја. А 

пре одласка у Белгију, то никад нисам осетио. Сметају ми оштре 

речи, вулгарне псовке, опушци и отпаци на улицама.  

Ради се о разликама у култури. И о мојим новим навикама 

стеченим у Белгији. 

Али то се да поднети. Мене то не брине толико, него бирократска 

природа поретка. Тачно, интелектуалац када се врати са Запада 

има три избора: да сарађује са режимом, да   буде жртва и да ћути, 

или пак да буде жртва и да се бори?  

Шта ће бити са мном?  

Не бих рекао да све зависи од моје промишљености . Али ипак, ја 

треба да будем врло промишљен и отпоран на провокације. ''Да се 

сви људи на свету завере против тебе, не могу ти направити 

проблема колико их сам себи можеш направити'', ово је мудра 

турска народна пословица. 

Како белгијске власти цене свој народ и своје грађане? А како се 

овде понашају власти према својим суграђанима?  Каква 

ирационалност! 

Долазим до скоро подсвесног сазнања да је то са Ани, иако је 

дефинитивно,  ипак много сложеније. Ја сам за њу још увек везан, 

то тек сада поимам, и то вишеструко и снажно. Требаће ми времена 

да се све то разлабави и повуче. Ипак јој се јавих једним кратким  

писмом.  
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На особе супротног пола уопште не помишљам. Као да сам изгубио 

осећај за таква задовољства?  Девојке и жене у пролазу уопште и не 

запажам. Осећам страх да се приближим некој жени, као да ми неко 

то строго забрањује? 

Сачекаћу да се одморим.  

Понашам се помало перфекционистички, да будем што бољи и   

културнији у свему, у породици, са сродницима, пријатељима, на 

улици, за столом, свугде. 

Да будем узор. 

У мени се усталио осећај нејасне кривице, некоме се у мислима 

стално подсвесно правдам?  

 

1.-20. август 1971. године. На одмору у завичају у Западној 

Србији. 

Када бих дошао до велике Београдске аутобуске станице, која је у 

суседству нашег стана, поред саме Главне железничке станице, 

скоро да бих поцрвенео од стида.  Чинило ми се да као да сада 

самном виде ову сиротињу моји белгијски пријатељи који ми се 

због ње презриво смешкају? Подсећа ме помало на оно што сам 

видео у Тунису: на беду, сиромаштво, понегде на подовима и 

тротоарима су били разастрти свакојаки завежљаји, неки би седели 

када је топло  по  плочнику оближњег парка, понеки једу рукама, 

други пак љутито опсују.  

Стидим се јер имам утисак да  неко са мном заједно види ову беду? 

Уместо да нашу земљу учинимо просперитетном, ми се замајавамо 

самоуправљањем и несврстаном политиком?  

Видим око себе старе неокречене и запуштене зграде, пред моје ноге 

обесни ђилкош баци љутито опушак на плочник, виде моје 

незадовољство, па се уз инат  закашља из дубине груди и испљува се 

баш испред мене  на улицу.  По летњој жези пројури препун трамвај 

са, као сардине у конзерви, тесно збијеним знојавим људским 

телима, а позади, на спојници трамваја су балансирала  пркосно два 

тинејџера. Видех у парку преко пута зграде Хотела „Бристол“ 
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пијанце, раширили руке, па наздрављају пролазницима, замућених 

очију, са малим флашицама шљивовице. Замириса шљива, они 

накострешени зверају љутито око себе, спремни  зачас за кавгу. На 

клупама сретници избечених очију блажено хрчу очекујући аутобус, 

распремили се у парку, као да су у својој соби. 

Иза Белгије заостајемо пола века, и више. Овде је   казаљка на сату 

стала врло давно. Ово више личи на Тунис, него на Европу!  

Зашто је овако? Као да  непрестано убеђујем неког невидљивог 

немуштог неразумника: зар није боље учинити земљу богатијом, 

него ли спроводити ексцентричне и стерилне реформе?  А он се 

узјогунио па само сикће, чини ми се да ми опасно прети, као да ми 

поручује: мани се човече ћорава посла! 

Са једне стране скоро афричка беда. А улицама пролазе 

разголићене девојке  и младе жене. Овде у сиромашној Југославији, 

су мода и сексуалне слободе присутније, него у пребогатој 

супермодерној Белгији?   

Да ли ја исправљам криве Дрине? Да ли ја покушавам да слепцу 

отварам очи? Као да ме је то питала Мариола?  

Ми Југословени имамо право да се боримо да нам буде боље. 

Пролази аутобус кроз Срем. Ово је носталгично путовање, први пут 

после скоро двадесет година се враћам у завичај, овуда је моја 

породица често путовала.  

Ово је на први поглед давно заборављена путања, гурнута у нешто 

што је у мојој подсвести једно време било означено као ''прошлост 

које  више не желим да се сећам, о којој нећу да размишљам''; тек 

сада схватих, да је ипак негде дубоко у мени одувек дремала јарка 

жеља, да се овуда једног дана опет повратим. Ево сада тог дуго 

сневаног тренутка, скоро да се препородих од радости. Оно што сам 

годинама потискивао у дубоку подсвест оживи, потиснућа 

испливаху на површину свести, сада видех дубоко узбуђен венце 

онижих висова Фрушке Горе, који као упорни пратиоци са десне 

стране аутобуса, никако да нестану. То су  повећа брда, плаве се од 

Дунава и Баната губећи се у сумрачној измаглици тамо ка западу, у 

равницу ка Вуковару. Снажно ме подсетише на прохујале давне 

наталожене деценије, када смо овуда путовали возом Београд-
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Шабац. Са истим  оваквим осећајем сам и тада уживао у овом 

дивном пејсажу, када  сам  био дете или дечак.  

А ево и сада уживам на исти начин, у мени се упркос свега није 

ништа променило. Јесам ли ја још увек детињаст и сентименталан, 

упркос свега шта сам доживео у мом мрачном и немилосрдном 

животу, који ме је толико пута немилосрдно шибао?  

Док тонем у успоменама на прохујала времена и на заборављене 

просторе, са тихог аутобуског разгласа запљусну возило до суза 

осећајна песме, још тужнијих речи:  

 

У очима кријем тугу,  

 

самоћа ми душу пара,  

 

пијем да је заборавим, а жеља се већа ствара. 

 

Отишла је отишла у загрљај другом. 

Ова песма је наша, балканска, југословенска, помало севдалинка, 

помало српски народни мелос, са претераним изливима идиличних 

емоција, и старинским начинима изражавања речи љубави према 

вољеној жени. Али упркос свога балканског провинцијализма и 

дерта, она је аутентична, и снажно се досеже душе оних који је чују.  

Сапутник поред мене на седишту, смеђ човек зелених очију, већ 

поодмаклих година, бледуњав и сав испечен, због нечега забринут, 

тек сада ми се обрати поверљиво тихим гласом:'' То пева наш 

Хашим Кучук Хоки''.  

Како грлено изговори слово''х'', учини ми се да је босански 

Муслиман, али се питам, како Муслиман, а не каже по ијекавски 

''пјева'', него по екавски ''пева“?  

''Ја сам Хасим ( име иземењено)  Гуцоњић, професор из Сарајева, 

моја ћерка је удата у Београду за официра ЈНА, био сам јој у 

посети'', представи ми  се искрено и простосрдачно мој очигледно 

причљиви сапутник.  

Сада ми је јасније  о чему се ради, он је босански Муслиман, али 

долази у Србију, па је изгледа усвојио понеку реч из екавштине. '' 

Извините што сам радознао, а одакле је ваш зет?'' '' Он је 
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Крагујевчанин, чист Шумадинац'', прекрсти он помало важно, 

скоро бирократски руке на грудима. Заличи ми на официре ЈНА, 

Муслимане што сам их виђао код Пакизе?  

Обично се муслимански функционери и виђенији људи у Београду 

жене муслиманкама, изгледа  да тако чувају своју националну 

особеност и пород од однарођавања. А ћерка мога симпатичног, али 

помало тајанствениог сапутника, је удата за Србијанца, и то 

Шумадинца? Изгледа ми да он не хаје много за очување своје 

националне припадности? 

'' Хоки одлично пева, песма је још лепша'', искрено му се поверих, 

желећи да осећајна песма  потраје што дуже.  

''Откуд му име Хашим Кучук Хоки, није баш типично босанско, 

више је оријентално?'', желим да сазнам више о певачу.  Имам 

обичај да мој нагласак и говор прилагодим нагласку саговорника, 

хтедох да пређем на ијекавштину, то би било упадљиво, зато  

одустадох, али почех да помало растежем као што говоре у Западној 

Србији и Босни. Чини ми се да то додатно одобровољи мога 

саговорника.  

Мој сапутник једва сачека моје питање, расприча се, он је 

говорљив, и врло занимљив саговорник: 

''Хоки је јалијаш каквог нема „од Сарајева до мора“, људина од 

човека, има у њему преко 100 кила''. Поче да се смијуљи:''  Јој 

шеге, показиво ми списак жена, које је да простиш повалио, ко зна 

колико има страна у тој његовој нашараној свесци, ни броја ти 

нема тијем женскијем чељадетима''.  

Ћутим, он настави: ''Хашим је потурица, потомак Кучук Алије, то 

је један од оних седам дахија што их у Првом српском устанку уби 

војвода  Миленко Стојковић  на дунавском острву Ада Кале''.  

''Значи да је он Турчин, а не потурчењак?'', не јењава моја 

радозналост. ''Јок море, драги пријатељу, дахија Кучук Алија је 

потурчени Србин са Рудника, то ми је испричао лично Хашим''. 

 ''Ваше презиме Гуцоњић је распрострањено код православаца овде 

у западној Србији и Босни и Херцеговини,'' желим да га 

подстакнем. Он се усправи на седишту: ''Ја знам родослов моје 

породице, потичем од великог српског рода Гуцоњића, ту из 
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рађевског Читлука, славили су Светог Игњатија. Крајем 18. века 

један младић из Гуцоњића се због девојке потурчио па је после 

повуко у ислам и друге породице''. Он настави надахнуто: ''Казали 

му Турци,  овом мом рођи несретном ђувегији  - добићеш ђевојку, 

али иди укради  из потаје рођаку божићњу печеницу, овај донесе 

печеницу, Турци њему девојку, а печену свињу дају сеоским 

керовима. Има Гуцоњића низ Дрину, и даље''. 

Окренух главу јер са леве стране у  даљини се у Србији на ободу, на 

додиру Мачве и Шумадије, заплавише мало повећи масиви планине 

Цер.   

Пажњу нас обојице привуче помањи, али кокетан аутомобил,  јурио 

је тик поред аутобуса, баш испод нашег прозора, за воланом је била 

млада љупка жена, самоувереног изразa лица, нека тајанствена 

црнокоса млада девојка  белог лица и кратке косе, као да је 

манекенка. Док брзо вози у нивоу наших  седишта, погледа одоздо 

значајно очима  у нашем правцу, као да нам се обраћа, као да 

некоме  пркоси? Њен фолксваген буба је исти као што је био мој у 

Бриселу, и исте зеленкасте боје. Заобилазећи други аутомобил 

изненада се, како се то каже, из чиста мира, стрмекну у јендек поред 

пута, и преврну се на кров, као што то чине каскадери у 

копродукционим филмовима. 

Окрећем главу на другу страну, не желим да видим крв и рањеника. 

Мој сапутник скочи и ухвати се за главу: ''Јој будале, шта јој би, 

шта учини луда женска главо?'', хоће да јој се обрати кроз 

застакљен прозор.  

Аутобус скоро у месту прикочи, путници загаламише уплашено. 

Шофер изађе журно држећи у рукама торбицу Прве помоћи, 

спреман да пружи прву помоћ, ту се нађе међу путницима и један 

лекар. Уместо крви и прелома, јаука, из аутомобила преврнутог на 

кров, се испетља она малопређашња љупка девојка, сва је 

безбрижна и весела, као да је манекенка на писти, енергично отресе  

прашину  са хаљине, смешка се победнички као да није било ама 

баш ништа. 

Аутобус сада јури кроз равну Мачву, са леве стране се повремено 

појаве плавичаста брда ониског Цера. Понегде аутобус стане. 

''Пауза 20 минута'', узвикну  шефовски, шофер.  
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Док чекам да аутобус пође, користим прилику да  посматрам 

ликове. Да, то су позната лица, понеки знојави сељак са шајкачом. 

Када седоше подвикнуше конобару, као што је то одувек у Србији:'' 

Дајде ми једну џану''.  

Овде време стоји. 

Аутобус застаде у Мајуру. Док пијем сок боровнице, слушам 

мелодију говора, гледам гестове, упијам се у изразе лица, извиру 

сећања, ово је мирис родног краја. Знам добро да је Мачва у 

прошлим вековима била насељавана нашим људима из Подриња. 

Сеобе су ишле са  југа на север, у потрази за плоднијом земљом. Од 

настанка Дрине, од Црне Горе, Херцеговине, Босне, из Рашке ( 

Санџака), дуж обе обале Дрине, све до ушћа у Саву. Није било мало 

и оних храбријих земљака, који се се населили и преко Саве, у 

Војводину. 

Још има подоста да се путује до Љубовије. 

Кренусмо ка Лозници, треба да у Бањи Ковиљачи предахнем 

неколико дана. У даљини се назреше венци мало више планине 

Гучева.  

''Ево ваше Босне, оно су  обронци планине Мајевице'', показах му 

руком ка Босни. Зачудо он томе не придаде пажњу коју сам ја 

очекивао од њега. ''Босна, Србија, то је мени све исто'', он слегну 

раменима. 

Сада се преко разгласа зачу радио станица из оближње Босне.  Да 

ли је то  Бијељина, Јања, Тузла, Сапна, Живинице, не могу никако 

да оценим? Препознао сам са лакоћом да су то изворне архаичне 

народне песме босанских Муслимана.  

Врло занимљиво, он и ја започесмо врло изазовну тему: 

етномузикологије. Сагласили смо се да су у темељу, песме 

Муслимана и Православаваца исте, или скоро исте, али има 

различитих појединих инструмената, код Муслимана су изражено 

присутне шаргије, и оријентални призвуци. 

''Босански муслимани су врло осећајни. Православци греше  што 

их увредљиво називају Турцима, тиме их само одбијају и гурају у 

погрешну идентификацију са Турцима. Изреке -Не веруј Турчину, 

Потурица гори од Турчина, стварају јаз између браће по крви''. 
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Мало застаде па настави: ''Немојте мислити да потурице не осећају 

нешто као грижу савести, што су напустили веру предака, осећају и 

то још како, али је то запретено вековима у њиховим душама, то 

није истинска криза идентитета, али и јесте. Није им лако, свако 

носн свој крст ''.  

Певач муслиманске песме поче да завија као хоџа на џамији у 

Истамбулу, његов тоналитет постаде туђ, набијен туђинском   

енергијом. ''Ја сам слушао хоџе са турских џамија,  и оних са 

арапских'', очекујем одговор од сапутника.  

'' Знам шта желите да кажете, у колективно сећање Бошњака је 

уписан код, који се преносио са колена на колено: како су они 

субјективно доживљавали певање правих опаких силника Турака, 

за време од неколико векова колико су овде били? Звук турске 

песме, емотивни, заповеднички  набој певача, су они, тада као 

Потурчењаци, схватали и  осећали у почетку  као омражени, 

туђински, победнички и понижавајући за Србе. А када су се 

потурчили, и када је прошло времена, они се више нису осећали као 

потлачени Срби, него као привилеговани Турци, те би се тада 

идентифковали са Турцима. Тада би певали на другачији начин, не 

више као православци, они су сада  хтели да имитирају, да певају 

као Турци: заповеднички, злобно. Али су уствари имитирали 

погрешно Турке. Идентификујући се у песми са негативним 

емотивним набојима Турака према Православцима, замишљајући 

да су они прави Турци, али је то био врло искривљени турски 

тоналитет. Остаде тако до данас''. 

Ипак одлучих да застанем у прелепој Бањи Ковиљачи испод зелене 

планине Гучева, која је мало већа од Цера и Фрушке Горе. Гучево 

није више повеће брдо ни мала планина,  као што су Фрушка Гора и 

Цер, то је већ зелена лепотица са чарима планинице. 

Сиђох из аутобуса, поздравих се са драгим сапутником који ми је 

испричао обогаћујуће садржаје,  и брзо нађох собу у једној лепој 

вили. У њој живе старији људи, брачни  пар, зачудо имају младу 

ћеку, студенткињу, која је врло  симпатична и у исто време 

привлачна девојка, која ме   изненадила својом продуховљеношћу и 

разумношћу, и нарочито отменом скромношћу. Као да је ђак неке 

белгијске католичке школе? Откуд таква девојка овде? 
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Кроз главну улицу Бање Ковиљаче иде аутопут којим јуре сваки 

час аутомобили и камиони, прође и понеки аутобус. Признајем 

себи: Југославија се упркос својих пропуста развија!  

Из даљине ка мени јури велики камион, на коме кад пројури поред 

мене, видех велики натпис „СИМПО, Врање, фабрика намештаја''. 

Као да ми неко каже да ме охрабри: симпатичан си!   

Одмах иза камиона СИМПО пројури путнички аутомобил са 

сарајевском регистрацијом, кроз отворен прозор спазих снажног  

смеђег младића, леву руку држи  ноншалантно за воланом, а десном 

је благо, али до дрскости самоуверено и поседнички обгрлио око 

рамена кокетну плавушу, која повремено важно замахује косом 

позади, као да забацује гривну. По ко зна који пут овог лета опет 

чух, из аутомобила који је јурио ка Босни, носталгичну мелодију 

Хашима Кучук Хокија, одјекивале су  до суза осећајне речи које је 

разносио ветар и које су се губиле заједно са одлазећим 

аутомобилом: 

У очима кријем тугу, 

самоћа ми душу пара,  

пијем да је заборавим,  

а жеља се већа ствара,  

А онда срцепарајући рефрен растуженог до суза осећајног певача:  

   Отишла је вољена.  

   У загрљај другом".   

 

Да ли је Ани отишла у загрљај неком другом?  

Песма је лепа, али  тужна и носталгична. Ми смо осећајан  народ, 

поготову Босанци. Ово је још увек Балкан! Балканца  носе емоције 

и свакојаки заноси, склон је  да се „брзо одлепи од  тла“. 

Ова песма је лепа, али нема онај рафинман као западне песме. 

Упркос тога донекле досеже до мојих емоција, дирљива  је. Зар је 

могуће да сам остао на балкански начин сентименталан, упркос 

што сам свашта доживео? Ипак нисам огрубео? 

Утом из продавнице поред које пролазим шетајући, опет зачух 

рефрен ове необичне песме, застадох, желим да што дуже уживам, и 

да чујем  све речи : 
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Уз музику и уз пјесму, 

да ми брже прође вријеме, 

а у зору с' уздисајем,  

под прозоре гледам њене,  

Наздравите другови, 

са мном и са тугом,  

отишла је вољена, 

у загрљај другом.  

Тако дане ја проводим  

и бесане своје ноћи, 

а срце ми не вјерује, 

да ми она неће доћи, 

Наздравите другови, 

са мном и са тугом,  

отишла је вољена, 

у загрљај другом.  

У Бањи Ковиљачи више немам шта нарочито да видим, нестрпљив 

сам да кренем даље, у срце прошлости, у Љубовију. 

Сусрет са завичајем ће ми вратити самоувереност и оптимизам, 

томе се надам. Приближавајући се окукама Дрине, тражећи 

чежњиво очима зелене брзаке што искриче на сунцу, спазих их са 

десне стране тамо између Бање Ковиљаче и Малог Зворника. 

Помислих да ћу се радостан узбудити, али када би се појавио дубоко 

у мени  пламичак оптимизма, наједном би се у трену угасио, као да 

преко малог пламичка неко просу кофу ледене воде, саби ме под 

земљу дрско и самоуверено: Шта је Дрина, вода која отиче? 

Најважнији су новац, богатство? Шта ти имаш од Дрине?  

Као да ме је неки невидљиви саговорник запиткивао? 

Каква је разорна моћ вишегодишњег страха, сабијања осећаја, 

корена? 

Аутобус крену ка Зворнику, а даље ће ка Љубовији, успут ће проћи 

кроз село Узовницу, родно село мог оца. (томови  1. и 2.) Сада пак 

радост успе да победи слеђеност осећања, обрадовах се, па ја 

затичем себе да иако имам тридесет пет година, упркос зрелих 

година, упркос свега претуреног преко главе, ја се радујем родном 

крају, као када сам био мало дете. Као да ми неко одвеза заланчене 

руке, и пусти ме да се најзад обрадујем свом родном крају?  
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Зачудих се радостан да једва чекам да доживим тренутак првог 

блиског сусрета са Дрином, да видим када аутобусу тамо иза Малог 

Зворника, избије иза окуке на чистину, и да пред собом доле видим 

плаве запенушане окуке валовите зеленике-Дрине лепотице!  

У паузи шофер чу мој разговор са једним путником:''Рођаче, ја сам 

из Велике Реке, твоја баба Бојка и моја мајка су од две мајке деца''.  

Обрадова ме од срца изненадно  познанство са  блиским рођаком. 

Аутобус бану иза окуке право пред зелене меандере велике моћне 

брзе реке која се  бели запенушаним таласићима, знам да више нема 

сплавова од како су направљене две хидроцентрале, на Дрини код  

Перућца и Зворника. Покушавам да овај сусрет са вољеном реком 

претворим у инспирацију, која ће ми вратити оптимизам и наду, да 

ме запљусну снажна осећања, узбуђење, радост, да зелена дивља 

река валовима и буковима запламти у жеженом сунцу, да њене 

стеновите обале и окуке, завијутци, матице, острвца обрасла 

зеленом шикаром,  засијају на сунцу, да се роди она стара, али  

нова,  вечита и неуништива нада?   

Као када сам био дете. 

Али чим би се појавио  оптимизам, у исто време би се јавила  зебња, 

као нека инхибиција, као нечија забрана да не смем да се радујем.  

Природа је вечита и неуништива снага и оптимизам. Пре свега овде 

је то Дрина, вечита запенушана младост и снага.  

Као да ме неки невидљиви глас подсећа да сам ја сада европејац, а 

не провинцијалац, који осећајно воли свој завичај. Па то је давно 

превазиђено-као да ми неки незнанац немушто каже са благим 

прекором. Скоро да ме оптужи да сам заостали балкански 

непоправиви националиста?  

Прошлост као да је одсечена неким невидљивим огромним 

маказама, не смем ни да помислим на њу. Опстаје дисконтинуитет у 

мојој личности, проузрокован шестогодишњим боравком у Белгији. 

Видим понегде у пролазу привлачне девојке и младе жене, сада их 

не видим као раније, нестало је сјаја у мојим очима, изгубио сам 

жар  и радост, ја тумарам у свом свету сумрака и посртања.  Када 

би се год појавила  нека привлачна девојка, одједном би ми се у 
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мислима појавио лик Ани.  У мени би се јављао снажан осећај 

кривице, када год бих помислио на неку другу женску особу.  

Ипак сам још увек  везан за Ани, закључујем. Признајем сам себи 

да сам још увек изнурен, да ми је понестало живота, па не видим 

више девојке као раније што сам их посматрао.  

Али биће боље, храбрим самог себе. 

Мој шестогодишњи боравак у Белгији  је произвео дубоке ожиљке у 

мојој психи-мени је то сада постало сасвим јасно. 

Аутобус уђе код Зворника у Зворничку клисуру, иде поред језера, 

пут је макадам, од земље и камења, прашњав. Масивно возило  

оставља иза себе облаке прашине, вијуга поред Дринског језера 

насталог после градње хидроцентрале на Зворнику,  креће се кроз 

зелени тунел шуме, дрвећа, језди кроз прекрасну природу. Мислим 

да Зворничка клисура почиње на ушћу мале речице Гојсавице у 

Дрину у Цулинама, а заврашава се на падинама Гучева.  

Над Дрину се надвиле, стесниле је повисоке планине. Тек овде 

почињу праве планине. Овај пут је направљен тек 1876. године, пре 

тога  ишло се из  целе области на пазар у Ваљево, преко 

Медведника или на Пашину раван.  

По падинама брда се модре плави  шљивици.  

Пролазе села и засеоци: Сакар, Амајић, Цулине, Велика река, 

Црнча, све суседна села родном  селу мога оца, у којима живе многи 

наши сродници. Погледах преко Дринског језера и Дрине у Босну, и 

тамо имам узводно од Скелана код Бајине Баште па све низ Дрину, 

до Зворника, доста сродника моје мајке. Ово је мој завичај.  

А ја се у њему осећам као туђинац, који не сме да се радује своме 

завичају? 

Аутобус стаде у Црнчи. Сви путници изађоше на паузу. У кафани са 

радија се опет просипа тужни рефрен, као верни пратилац, као пас 

који иде замном свугде где год кренем,  неће да се одвоји од мене: 

Наздравите другови, 

са мном и са тугом, 

отишла је вољена, 

у загрљај другом. 
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Аутобус крену ка Љубовији,  удаљеној десетак километара уз Дрину 

ка Бајиној Башти и Ужицу. Иза мене остаде меланхолични рефрен 

који  опева неминовност растанка: 

Уз музику и уз пјесму, 

да ми брже прође вријеме, 

а у зору с уздисајем, 

под прозоре гледам њене. 

Жути избледели аутобус као утвара јури у епицентар моје 

подсвести, у место одакле сам потекао, из кога све потиче. За 

неколико минута аутобус ће бити у родном селу мога оца у 

Узовници, за коју мене и моју породицу вежу незаборавне и 

најдраже успомене.  

Огрубео сам, помишљам. Био сам убеђен да сам постао безосећајан, 

али тек сада увидех да нисам био потпуно у праву. Када аутобус 

напусти Црнчу и на Ђурића потоку закорачи у Узовницу, са леве 

стане остадоше куће рођака Јаковљевића, у грудима ми се стеже 

туга, скоро  да задрхтим од топлине узбуђења. Када прођосмо поред 

Узовничке цркве, скоро да су сузе почеле да ми навиру на очи, 

навиру однекле давно заборављене успомене, сећања, чинио сам 

велике напоре да се уздржим.  

Поред мене седи жена мојих година, црномањаста је, види се да је из 

ових крајева, ништа не говоримо, она упиљила у мене очи, као да 

због нечега врло пажљиво прати моје узбуђење, као да јој је 

наређено да прати како ћу доживети сусрет са родним крајем после 

толико мучних година у туђини, препуних изненадних преокрета, 

падова и уздизања? Стидим се да пред њом покажем потресеност 

сусретом са родним крајем после толико година, после толико 

необичних догађања у Бриселу, после свакојаких неприлика и 

разочарења.  

Утом са леве стране из даљине видех како се   приближавају обриси 

родног засеока Крсмановића, за који ме везују најдраже успомене 

(томови 1. и 2.), одакле је мој отац, а са десне стране остаде, позади 

нас, острво у Дрини Чагељ Крсмановића. Видех узбуђен Дринин 

рукавац који ми зовемо Отока.  

Моја подсвест се отвори, постаде свест, зачух давно заборављени 

пој грлица, цврчање зрикаваца, видех свице, слепе мишеве као да 

хоће да улете у аутобус, осећам како Дрина светлуца буковима и 
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шуми каскадама, ту смо се купали, пецали, у трену се аутобус нађе 

поред сокака који води кући нашег деде. ( која је сада својина 

сродника Мике Николића, то јест његовог зета Десе Ере 

Митровића, описано у томовима 1. и 2., напомена аутора)   

Какав злочин? Мене не може ништа удаљити од родног краја? 

Подлаци!  

У Белгији сам сазрео, огрубео, свашта сам претрпео, али ми сада 

навре из све снаге врло јак налет туге, сузе хоће да ми груну из 

дубине груди на очи, то жена  која седи поред мене спази, иако је то 

било скоро невидљиво  и кратко, погледа ме гануто и са  

разумевањем.  

Али шта она има да види?  

Сиђох у Љубовији из аутобуса,   покушавајући да погледом 

потражим обрисе старих Љубовијских зграда. 

Аутобуска станица је нова, омања приземна грађевина, има перон 

на који пристижу аутобуси из разних праваца. Налази се поред 

речице Љубовиђе. Притрчах  устрептао са коферчићем у руци да 

видим речицу, очекујем да тече између иловачастих обала обраслих 

мирисннм травама и шипражјем кao што је то било некада када сам 

био мало дете далеких ратних година?  

Уместо тога, видех реку оковану бетонским насипима, да би тако 

било онемогућено њено изливање када набуја, када се у њу горе у 

планинама слију отопљени снегови, провале облака, или дуге  

обилне јесење и пролећње кише.  

Баш  сам као дете стајао са  удицом у рукама, ту са друге стране, 

преко пута, на уздигнутој обали набујале Љубовиђе, обраслој 

мирисним травама и павитином, која је после киша набујала, 

постајала је  мутна и нарастала из трена у трен и полако осипала 

трошну браонкасту обалу. Као да посматрам пловак удице у мојим 

рукама како поиграва у мутној дубокој матици, и како риба 

опрезно трза.  

Као да је нестао делић Љубовије, зазидаше га бедеми око речице. 

Вратих се у то давно време, осетих мирис дивље нане и автуше ( 

врста корова, напомена аутора). 
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Кренух устрептао и нестрпљив ка главној улици ове Западно-

србијанске Дринске паланке. Испех се узбрдицом ка Љубовијском  

Зеленом венцу, где  смо се зими санкали као деца. Санке и бобови су 

само фијукали. Прођох главном улицом, она је остала врло слична, 

али има  понека нова зграда.  

Шетам се кроз варошицу где сам живео као дете од 1941.-1945. и 

учио  основну школу од 1948.-1949. и у њој боравио безброј пута. 

Сусрећем  у пролазу понеког познаника, сродника или пријатеља. 

Када би ме препознали, застали би у месту, споменули би моје име 

радосно, грлили би се са мном, и позивали ме да седнемо за сто 

испред кафане у главној улици Љубовије.  

Овде сам био последњи пут пре петнаестак година. Љубовија се 

донекле променила, има нових зграда, више продавница, али је то 

ипак још увек провинцијска Западно-србијанска паланка. 

Вратих се и кренух искрају варошице где је била Дуванска станица 

коју  је једно време водио мој отац. Ње нигде нема, тај део места не 

могу никако да препознам, ту су саграђене нове модерне зграде.  

Упутих се макадамом ка обали Дрине, где сам затекао нову велику 

модерну зграду, мотел. Тамо изнајмих мали бунгалов, налази се на 

плажи   коју Љубовиђани зову "Бриони". 

Иако су се и људи прилично изменили, време чини своје, на моје 

пријатно изненађење видех неке ликове које сам виђао у  

детињству. Ту је и онај локални мутавко. 

 Брза зелена бујна матица мами. Дрина је лек.  

Сећам се Италије, Северног мора, Дрина није Медитеран нити 

море, али има своје обележје дивље зелене  реке. Овде сусрећем још 

увек жив фолклор, около се зелене планине или  жуте високе 

голети, у близини су манастири, овде би се могли усмерити западни 

туристи. Мораћу на томе да порадим. 

И овде у ваздуху зачује се повремено из отворених прозора 

аутомобила што пројуре својим путем: 

Пијем да је заборавим,  

а жеља се већа ствара. 

Наздравите другови, 
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са мном и са тугом, 

отишла је вољена, 

у загрљај другом. 

Повратак у завичај после толиких година и болног белгијског 

искуства, је за мене врло драг догађај, нешто врло необично. О 

овоме сам годинама у потаји сневао и замишљао како ће то да 

изгледа.  

Радост је ипак дубоко помућена, јер се враћам понижен и поражен, 

уместо са својим колима батргам се по прашњавим аутобусима, без 

оствареног иметка. А то виде ови моји рођаци и земљаци.  

Овај део Србије је одувек у мом срцу, а оно што му највише даје чар 

је река Дрина. Ту су и планине, цркве и манастири, и сликовити 

становници плаховити планинци. Али ипак, без Дрине, то никако 

не би било оно што је сада. Дрина је јединствена. 

Људи стамени и поносити, вредни, радини, који држе своју реч, 

чувају свој образ и част. Благи су и умилни, али умеју изненадно 

праснути, као кад гром изненада загрми из ведрог азбуковачког 

неба. Цене својту, лозу и порекло, и одувек верују у Бога и поштују 

га, иако умеју понекад да га опсују. 

Нарочито сам радознао кога ћу још срести од сродника, и 

познаника? Да ли су се изменили, да ли ћу их препознати, после 

толиких година? Да ли ће ми казати да сам се ја изменио?  

У главној љубовијској улици ми приђе радосно млад човек, скоро 

младић, стаде пред мене  гледајући ме весело, тако ми је познат и 

драг: ''Ја сам твој рођак Перо Тријић, Јовин брат''  ( томови 1. и 2.),  

загледам га, присећам се, трудим се да га препознам. Сви Тријићи 

имају нешто заједничко, личе једни на друге. Седосмо на терасици 

кафане у главној улици, ја се распитујем о сродницима у Љубовији.   

Откуд наше презиме Тријић'',  радознао је Перо.  

''Од имена Трифун, Тријо'', рекох му скоро професорски. 

Наиђоше   блиски рођаци браћа Васићи (томови 1. и 2.), који су 

политички утицајни, љубазни су и радосни. Вито је професор, а 

Васо правник у општини,  плави су обојица као да су Швеђани. 
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Обојица су образовани и умни људи. Вито је врстан познавалац 

овога краја.  

 

Прохујале године су иза иза нас, млади смо па треба да разговарамо 

о пројектима за будућност, почесмо о Крсмановићима, јер је Витина 

и Васина мајка тетка Дика из Крсмановића из Узовнице, удата је за 

њиховог оца Стојка Васића у Гоњој Буковици; Дика је ћерка 

покојног Драге, брата такође покојног деде Велизара. Васићи су 

врло угледна породица, старином воде порекло од Далматинаца, 

дали су у 19-ом  веку надалеко познатог војводу Петра Васића, имао 

је и свој грб.  

( том 1.) 

Неко поче причу о пореклу назива љубовијских села, Вито каже да 

њихово родно село Горња Буковица потиче од турског назива ''аз'', 

коме је додат назив села Буковица. 

 ''Није тачно море, него зато што је њихово село прво у срезу, што је 

у њему и била прва канцеларија, па се договоре да га одтаде зову 

Азбуковица'', скоро да се издра у нашем правцу плава људина од 

суседног стола, док спушта енергичним потезом руке, шајкачу на 

сто. 

Умешаше се у дискусију људи који су седели за суседним 

столовима, азбуковчане јако занимају родослови и подаци о 

завичају. Ту се нађе кум Миле Васић (томови 1. и 2.), из Узовнице, 

црномањаста кошчата људина,  запита, топло ме посматрајући као 

најближег рођака:'' А откуд назив нашег села  Узовница?''  

''Мислим да потиче од назива села Узавница код Вишеграда, које 

спомиње Иво Андрић у свом роману ''На Дрини ћуприја''. Значајан 

постотак азбуковачког становништва потиче од горње Дрине, од 

Вишеграда, Прибоја, па донели то име овде''. 

''Добро, а шта значи та реч, Узовница?“, не јењава радозналост 

кума. ''Потиче од речи ''узав'', што значи онај кога позивају, можда 

на жетву, или на мобу. Горњи, планински део Узовнице зову 

Узамница, па настала пермутација''. 

Иде главном љубовијском улицом стар човек, толико је сед  да се 

бели као овца,  зелене му се очи, укрстио шарену торбу преко леђа, 

чу шта разговарамо, приђе нам и седе за суседни сто:'' А оклен 

назив Црнча?'' 
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 ''И тај назив спомиње Иво Андрић у својој књизи „На Дрини 

ћуприја“, таквог назива  је село у околини Вишеграда'', објасних. 

'' Није море баш тако'', умеша се рођак Вито Васић, '' читао сам да 

је у Црнчи била римска насеобина Церница, што би потицало од 

имена Црнча, што би могло значити да су Словени овде 

староседеоци.'' 

''Свако зна своје, а знаш ли ти шта су козли, шта је прљ, ајде 

докторе свезналицо, да те видим'', гледа у мене као у ривала који се 

прави паметнији од њега, младић дрског и проницљивог погледа. 

Сазнао сам да је он професор у љубовијској школи, чух да је Еро, 

негде од Ужица. 

 '' Нешто знам, хајде реци ти више о томе, баш ме занима'', 

одговорих смирено.  

Он  једва дочека, победнички издекламова:'' Козли су природни 

или вештачки усеци у стијенама, удешени да се њима може газити 

као по басамацима, на Сенокосу и у Горњој Љубовиђи, под 

Козјаком су природни, а на Кошљанском граду, вештачки''.  

'' То ме занима да чујем'',  рекох му искрено. Он се расприча тек 

тада:'' Прљ, прљевито земљиште је рударски израз, којим називају 

распаднуте шкриљце који на сунцу праве прашину, а при влажном 

блато. Људи моји, народ ти је чудо  једно! Стари Сокољани су 

мислили да  код њих на брдима не могу рађати никакви усеви, па 

нису ништа сијали, неки пробаше па се изненадише плодношћу, 

није имао ко раније да их научи, али су од тада и брда, под плугом, 

ко и дринска поља''.  

Наиђоше тротоаром испред кафане Јово Радовановић и драги друг 

из детињства Радован Васића-Пипо (том 1.), који су сада обојица 

значајне политичке  личности у Љубовији,  са њима иде и из 

даљине се смејуљи  радосно др Живко Лукић, звани Ћука (том 1.), 

радостан што ме види, он је љубовијски гинеколог.  

Сви ми кажу да сам помало ископнио.  

'' Сећаш се Живко, када је теби и Сретену Томићу, Боро помогао 

1952. да се упишете на Медицински факултет у Београду?'', питам 

Живка весело.  
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''Јесте, да није било Боре, ништа не би од нашег уписа на студије'', 

смејуљи се себи Живко у браду.  

Плавокоси Узовничанин, друг из детињства, Драго Крстић, сада 

правник, се засмеја:'' Доктор Лукић је породио пола Љубовије, 

докторова жена је Муслиманка, али је добро чељаде''. '' Ајде море, '' 

насмеја се полугласно Живко, њени су пореклом православци из 

Лешнице, па прешли у ислам, и одселили се преко Дрине у Босну''. 

 

 
Седе с'лева на десно: 

 Обрен Крсмановић,  

Радован Ковачевић.  

Стоје: имена непозната 

 

''Е моји другари, у књигама пише, причо покојни поп Триша 

Ранковић, да су овде многи прелазили у ислам, да стекну 

привилегије, православци гладују, стењу, умиру превремено, 

нестају српска села, а муслиманска букљају на сваком кораку,  

муслимани нагојени ко трутови, где год виде женско чељаде нема 

јој ни мира, ни заштите. Турци, Ибрићи, Муктијићи, Тартићи и 

Рашићи из Постијењу су из православних породица''. 

 

Опсесивно размишљам о јањичарима, али не о потурицама,  него о 

онима који су се придружили комунистичком режиму, и неки од 

њих су се острастили привилегијама, ударила им власт у главу, 

запошљавају се преко реда, добијају руководећа радна места,  боље 

плате, станове, кредите, граде викендице. Што је најгоре, неки од 

њих би почињали бесомучно да киње своје сународнике. Режимлије 

су такође јањичари.  
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Да ли је то неко проклетство у нашем народу? Опет се присетих 

мисли Монтескијеа: Срећни ли су народи који имају досадну 

историју? 

Одох аутобусом до пет километара удаљене родне Узовнице. Сиђох 

на Ушћу и кренух пешке око шестстотина метара испод окомите 

стрмине, све изнад Дрине. Ево старог дуда изнад  набујале реке 

зеленике, још стоји;  велике браонкасте рибе полегле по жућкастим 

стенама у плићаку скоро поред саме обале, не мичу се, укочене, баш 

као у моме детињству. Ето баш на том месту је августа 1941. године 

пред Бору и мене испливао ујак Вељко Поповић бежећи пред хајком 

усташа. ( том 1.)   

Са десне стране промиче полако гробље Крсмановића, загледам 

избледеле споменике, дремају у вечитом сну старине и преци 

Крсмановићи. Гробље је покошено  и чисто уређено, скренух и 

почех да разгледам гробове и споменике.   

Колике наде, ратови, амбиције, победе, али и порази, а завршише ту 

у стењаку где лети цврче цвчци, а зими пуцају стене и дрво од 

љутог мраза. Баш су нашли лепо место где да умру, испод стењака 

изнад Дрине. Да је вечито посматрају како негде жури!  

Кренух узбуђен сокаком Драгољуба Крсмановића  у засеок 

Крсмановићи ( томови 1. и 2.), под брдом званим Брижани (од 

„бриг“, икавски дијалект од брег, брижани=брежани, напомена 

аутора), благо уздигнутим изнад Дрине. Изађоше, скоро да 

радознало истрчаше  пред кућу Драгољуб и његова супруга Слава, 

и плав дечачић, претпостављам да је то њихов синчић Обрен, зуре у 

сокак , видеше да неко иде од пута. Зуре у мене, не могу из даљине 

да ме препознају? 

''Је ли оно, бога ти, Томо'', узвикну радосно Драгољуб, и стушти се 

благом низбрдицом ка мени.  

Слава раширила руке да ме дочека. Она је плава и мало пунија, 

могла би бити права Рускиња, каже помало сетно:'' Остарило се ''. 

''Како остарило, па Драгољуб има нешто мало више од четрдесетак 

година, то је још младост'' хоћу да их охрабрим.  

Обрен, изразито плав дечачић, баш дошао са Дрине у купаћим 

гаћицама, биће дражесан момак, размишљам. Ћерка Смиља, плава 
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као и њен брат,   скоро се задевојчила. Пресретни да ме виде после 

толиких година. '' Пролазе године, није се више младо као пре, идем 

ка педесетој'', скоро поражено шапуће Драгољуб.  

А шта да кажу они старији, шта каже психологија старења , 

размишљам о Драгољубу.   

''Ишо ја у шуму у Осоје,  вукли влакама ( волови упрегнути у два 

пута ширем јарму, са јаком јармењачом, о коју се привезују јаки 

гвоздени ланци, напомена аутора) стабла исјечена у Микуљаку'', 

каже  гласно, као да се поноси Драгољуб. 

Драгољуб ми каже да не говори са братом Крсманом ( томови 1. и 

2.). Крсман се развео од  супруге Руже, па се приженио са Миленом 

Мићић са Ушћа (томови 1. и 2.),  они сада станују у суседној  згради, 

одмах преко плота,  која је раније припадала покојној баби 

Јелисавки Крсмановић. Изгледа да су се Драгољубови односи са  

рођаком и суседом Јовом  Крсмановићем такође покарабасали, 

нешто спомињу неки извор горе у шуми  око кога се споре? 

Чујем  да се у Узовници у којој је раније владала изванредна слога, 

многи  гложе,  да не говоре међусобно. У село у коме је вековима 

владала слога и хармонија се због нечега усељавају  неслога и 

подозрење. 

Сматрам да сви  треба да се исправно процењују и слажу, рекох то 

Драгољубу. Он оћута.  

Ако Драгољуб и Крсман не говоре, ја ћу са обојицом да се лепо 

дружим, пређох преко плота у суседно двориште где живе Крсман  и 

његова друга супруга Милена, уђох у приземље кроз широм 

отворена врата летње кујне, која излази право у двориште, напољу 

је топло. Кујна је натрпана, није баш угледна, али ипак има све што 

треба. Изнад кујне на спрату, су две скромне собе, знам да су на 

зидовима старе слике и да миришу на мемлу и тегле са слатком од 

руже. Мене весели што је двориште велико и зарасло у бујну траву 

и дивље цвеће. А одмах изнад куће се уздиже башча, стрмина. 

Рај за очи и душу ! 

Затекох Драгољубовог брата Крсмана у приземљу куће, лежи у 

кревету одмах лево од врата, обрадова се као дете када ме виде, 

скочи и загрли ме.  
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Сазнао сам од Драгољуба да он болује од туберкулозе, али да његова 

болест није заразна. Ту се нађе и његова садашња супруга Милена. 

Колико је Крсман  снемоћао од дугогодишње јектике, толико је 

Милена још увек робустна и пуна живота. Мало са Миленом 

попричах, она нас остави насамо да на миру разговарамо,  вредна 

домаћица се удаљи за својим пословима.  

Крсман се наслони на лактове и мало придиже у кревету, очи су му 

усахле, руке дрхте, глава му се смањила и личи на омању лобању на 

медицинском факултету. Али још има у њему живота, жилав је он. 

Намах се промени, зарумени се, живну. Усправи се на лактове, са 

напором сав задихан седе, као да је сада био неки други човек преда 

мном: '' Сећаш ли се када смо априла четр`ес` прве се враћали из 

Љубовије колима када видесмо мечку и мечиће како пливају из 

Босне код Микуљака преко Дрине?'',  упитах га да га разгалим. ( 

том 1.) 

Крсман се сав озари и развесели. Као да сада испред мене седи весео 

човек, разлабављене црте лица му се спојише и учврстише у нову 

гримасу, поче да личи на оног ранијег Крсмана.  

Онда га због нечега обли зној, побледе, клону  смалаксао, па се 

испружи под ћебетом као проштац. Дише убрзано, узбуди се, скоро 

да зајеча: ''Злотвори хоће да ме униште, спалићу се пред свима овде 

пред кућом!'' 

На које злотворе мисли? 

Засеок Крсмановића се смањио. Кренух од зграде до зграде. Посетих 

породицу Бојке, супруге покојног Ђоје Крсмановића ( томови 1. и 

2.), снажне људине који умре несретник млад. Прођох  кроз 

вратнице у плоту кући чика Јове и тетке Пеле Крсмановић, са 

њима живе ћерка Душанка, њен муж Бојо Живковић,  и њихово 

двоје деце, син Милић је недавно преминуо као момак 

такорећи.(томови 1. и 2.) 

 Гледам у заселак Крсмановића, није то више оно што је било 

раније, када су куће биле препуне деце и младих, где се сејало, жело, 

ишло на мобе, славило, женило  и удавало. У Крсмановићима су 

врили живот, радост, слога и орила се песма, веселило се на селима 

и прелима, комишањима  кукуруза. Сада се засеок смањио, тоне у 

тугу, нагриза га подмукло неслога.  
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Он постоји, не да се, али ипак полако копни. Кућа и имовина 

покојног деде Велизара су сада у власништву Мике Николића, који 

је кућу нашег деде дао на коришћење својој поћерки Роси и њеном 

мужу Деси Митровићу, званом Десо Еро. (томови 1. и 2.) 

Кренух пешице ка центру села. Посетих суседе и кумове Велизара 

Ковачевића и Милета Васића чије куће су поред пута. Навратих до 

Раденка Пуцаревића ожењеног сестричином покојне бабе Бојке. 

Прођох ганут поред Узовничке основне школе, сретох рођаке 

Којиће, Митровиће, Пуцаревиће, Полиће, свратих до рођака 

Пановића, чија је кућа  у центру села. (томови 1. и 2.) 

Продужих поред цркве кроз благо ушорени део села, ка кући рођака 

Видоја Јаковљевића, он је ожењен сестром деде Велизара Рујом. 

(томови 1. и 2.) 

Деду Видоја сам памтио као мудраца који личи на Черчила. На 

капији ме дочека његов син Станко. Сви  су риђи. Док седамо за 

сто, Станко показа руком:'' Ено Видоја онде под крушком''. 

Погледах, деда Видоје се извалио и зури у мене као да ме не познаје. 

Станко ми  дошапну:'' Губи се тако понекад''. Устадох и поздравих 

се са њим. Он ме не препознаје, само ћути. 

Спомињу да треба да се гради асфалтни пут од Зворника према 

Љубовији и Бајиној Башти. У гају грчу дринске грлице, којих нигде 

нема сем овде. Тако бих се упутио у шуму да их изближе чујем?  

Љубовијска општина се сматра за неразвијену, наводно је четнички 

крај и због тога   запостављана. То ме чуди, јер сам био као дете а и 

касније ту. То није тачно, управо  овде је зачет комунистички   

устанак! ( том 1.) 

Чему таква дезинформација? Ваљда да се оправда заосталост  овога 

краја? Увек ће се наћи неки разлог? Мени се чини да неко жели да 

овај крај држи у стању таворења, али да нађе за то оправдање, да 

смири овај народ овде. Ја сам чуо на пример и оне из околине 

Сувобора и Равне горе, и из још неких крајева Србије, који су исто 

говорили: не развијамо се јер смо били четнички крај.  

Мени рођак Вито Васић исприча другу причу: наводно је 

планирана изградња нове хидроцентрале на Дрини код Дубравице, 

биће поплављено земљиште,  па не вреди градити. 
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Али је суседни Братунац у Босни преко Дрине,  осетно економски 

развијенији од Љубовије. Зашто се они не плаше од плављења?  

На аутобуској станици, у Љубовији, на пијаци, у главној улици ове 

Западно-србијанске  паланке, промичу сељаци из суседних села са 

шајкачама на главама, у гуњевима, у сукненим чакширама,  са 

гуменим опанцима на ногама, видим и понеке опанке шиљкане, 

дошли у Љубовију, како они из насеља у пољу поред Дрине, тако и 

они који су сишли из села која су се уздигла у планину.  

Видим пред собом добро познату слику из далеког детињства, то су 

исти изрази лица, исти покрети, узвици, менталитети.  

Ово је слепо црево где се казаљка часовника зауставила. Када седну 

за сто у кафани исто онако као у моме детињству, заграје, узвикују: 

''Ђе си?'', грле се и љубе, лупну о сто рукама, наручују гласно 

шљиву, џану, клакер, кабезу, кафу. Или кад уђу у продавницу зуре у 

продавца као у градоначалника. Понеко од њих лупне  о сто руком 

заповеднички, мора да се чује његова домаћинска реч.  Девојке 

ћућоре стидљиво као пре четрдесет година, гледају у локалне момке 

као у светиње. Али подоста  њих скратиле сукње,  понеке су краће 

него и у Бриселу, прсе се, уздигле се на високе штикле, па уздигнуте 

главе само важно шпартају главном љубовијском улицом. Хоће да 

буду популарне и модерне. А понеке од њих личе на кафанске 

певачице. 

У нашој земљи се понекад прихвата из света погрешна порука, 

извитопрена, измењена. Меша се модерно и раскалашно. 

Љубовија је по стању духа својих становника још увек западно-

србијанска  паланка,  као што је била, да не кажем још за време 

Другог светског рата, или у Краљевини Југославији. Овде још 

помало мирише турски земан. 

Овде време у понечему стоји: абаџије, рабаџије, ковачи, поткивачи, 

столари, бојаџије, брице, пекари, месари. Али сада  ево и нових 

заната: електричари, водоинсталатери, механичари, грађевинци, 

шофери. 

Ипак се овде жабокречина колико толико таласа.  

Локални званичници пролазе важно, уздигли главе, народ овде 

види власт још увек помало на начин као што је видео турску 
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власт, Карађорђа, Милоша Обреновића, Карађорђевиће, Немце, 

четнике, партизане. 

Народ је послушна гомила мушкараца у чакширама и шајкачама 

на глави, и жена са прегачама, или занетих девојчурака у кратким 

сукњама и на високим штиклама. 

А тек вашар, или како овде кажу вашер. Окупе се око цркве, ухвате 

се у коло и играју. Али има и промена, има мање лицидерских срца, 

а више тезги са свакојаким београдским дрангулијама. И мање 

живости и виталности младих. 

А Белгија и западна Европа су деценијама испред. 

Ја знам зашто је тако, али шта учинити да се овде стање измени? 

Спомињу будућу индустријску  зону на Старој Љубовији. То била 

добра ствар. 

Овај крај је за време рата претрпео назадовања и разарања. Овај 

претежно брдско-планински крај је дуго скромно живео  од 

екстензивне пољопривреде, занатства и рударства, од продаје стоке, 

дувана, шљива, камене коцке, оловно цинкане руде. 

Док сам у Љубовији, сваки дан гледам у високи Немић, који се 

уздигао изнад долине Дрине. Тако сам га упорно и опсесивно 

посмaтрао као мало дете за време немачке окупације. ( том 1.)   

Приђе ми Панто Савић (томови 1. и 2.), љубовијски ветеринар и 

даљи рођак, види да посматрам замишљено високо уздигнуту стену 

Немић, и скоро да се издра на  мене, то је његов начин 

комуницирања са људима, ја се тргох:'' Са Немића пуца поглед по 

целом Подрињу, наша војска га је увек користила''.  

Разговарао сам у доколици на обали Дрине, у хладовини мотела, са 

неким Љубовиђанима о пореклу назива Љубовија. Они тврде да 

потиче од имена рудара Љубовића који су копали руду у овом 

крају.  

''Мислим да назив Љубовија потиче од речице Љубовиђе која 

протиче кроз Љубовију'', износим моје сазнање. ''Не може бити'' 

додаде Тодор Обућина, '' него је речица Љубовиђа добила име по 

варошици Љубовија''. Образлажем му моје виђење: ''У 
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црногорском Санџаку постоји речица назива Љубовиђа, а пошто 

овај крај насељавају махом они који су дошли из Херцеговине и 

Црне Горе, они су донели и име речице Љубовиђе, а географи знају 

добро да су имена река и планина старија од имена насеобина''.  

Неки од гостију за суседним столовима заграјаше у знак подршке 

моме ставу:'' Има логике, пије воду!'' 

''Чувена је незапамћена поплава од 1896. године која однесе 

Љубовију'', узе мирно реч Мићун Којић (томови 1. и 2.) из 

Узовнице. Иако је висок и кошчат, радан и вредан, изгледа помало 

усукан, чини ми се да има подочњаке. Он је забринут, његов отац 

Мишо Којић је био чувени богаташ у Краљевини Југославији.   

Следећа дестинација мога путовања по западној Србији је језеро 

Перућац, онда ћу на Златибор, на Партизанске воде.  

Толико пута је моја породица овуда пролазила из Љубовије ка 

Ужицу, враћајући се са проведеног летовања, да ухватимо у Ужицу 

воз за јужне делове земље, где смо тада живели. Промичу 

крајпуташи, брзо промине понека црквица, са леве стране у Доњој 

Буковици, остадоше иза аутобуса, нестадоше у облаку прашине, 

куће рођака Станојевића ( том 1.), а у Горњој Буковици  видех пред 

кућом смештеном уз само брдо стоји у месту чика Стојко Васић, 

отац Вите, Васе и Миће  Васића.  

Утом се аутобус успне на прашњави пут који се благо подиже, 

отвори се са благе узвишице незаборавни поглед на удаљену Дрину 

удесно у удолини. Вечита неуморна и неуништива путница која од 

памтивека, од како је сунца и звезда, и дању и ноћу, и када је вруће, 

и када мраз стеже, увек негде жури, гола и зелена, плави се и увија, 

жаре се у даљини искре њених запенушаних букова на летњем 

сунцу. Та најдража слика Дрине ме прати од детињства.  

Читао сам о Русу који је у деценијама његовог одсуствовања из 

родне Русије, сневао и дању и ноћу, да само једном види из воза 

слику родног села и околине. А када је дошао возом и препознао оно 

што је сањао, то га је толико узбудило и потресло, да је од радости 

умро на лицу места. 

Ова слика Дрине која некуд журно и забринуто, али вечито и 

бескрајно оптимистички, одлази, у неповрат, а стално опет наилази, 
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ме тако подсећа на завичај овог Руса. Али ја нисам тако емотиван 

да пресвиснем од радости.  

Напротив, упијам ову слику која ми даје нове наде и инспирације.  

Љубазни и искрени пролазници ме упутише на туристичку 

организације Бајине Баште, рекох:'' Да мој стан буде близу плаже 

на језеру?''. Симпатична плавуша загледа моју личну карту и 

насмеши ми се весело: „Рекла бих по вашем презимену да сте из 

ових крајева, има на Тари Крсмановића''. '' Мој отац је из околине 

Љубовије, а мајка из Братунца, њени се презивају Поповићи, 

вековима су били православни свештеници, имали су парохију у 18. 

веку и у овим крајевима''.  

Када ово рекох, млада жена скоро да плану од радости:''  Ми смо 

рођаци, ја се презивам Поповић, ваши Поповићи су отишли ка 

Љубовији, а моји остали овде'', гледа ме скоро раздрагано. Како 

овај народ овде воли да зна своје порекло? '' Био је неки предак поп 

Васиљ кога су звали Грк, јер је појао у цркви на грчком'' ,  

испричах јој овај детаљ. '' Овде смо сви својта'', слегну она 

раменима.  

Утом улицом испред канцеларије скоро да пројури задихан младић, 

сав кипти од радости и енергије, у јурњави провири кроз врата:'' 

Добар дан, идем на Дрину''. 

''Ето каква  случајност, овај супур (  назив за  рошавог лица човека) 

је из ваших Крсмановића'', прошапта када помало необични 

пролазник замаче иза стабала дрвећа. 

Тачно, помислих, имам толико сродника у дужини од сто 

километара с'обе стране Дрине и у Србији и у Босни, од Лознице, па 

све до Бајине Баште у Србији, и од Бијељине до Скелана у Босни. 

Ко зна где још има блиских сродника, они су се свугде селили по 

Србији, Војводини и суседним земљама. 

Утом кроз отворена врата провири омањи пролазник, али отишао 

више у ширину него ли у дужину:'' Добар дан'', скоро се издра. И 

одгега  кратким ногама размахивајући се снажним дугим 

ручердама око свога пократког тела. 

Љубазна саговорница ме позва да ми покаже где је кућа која ће 

бити моје пребивалиште следећих неколико дана:'' Ево рођаче, 
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јавите се ту одмах, лепа кућа, чиста засебна соба, да се на миру 

одмарате, видите ли где је овај адумовац ( тако наш народ назива 

малог, али крутуљавог човека који је  ''јак ко во'') , што ми се јави 

малочас'', пружи ми цедуљицу са подацима власнице мог смештаја. 

Власница стана је  повисока и снажна, горопадно женско чељаде, 

жива и отресита, права Ерка. Она узе моју личну карту да испуни 

боравишну пријаву, окрену ми се упитно, помало званично, због 

нечега постаде љубопитљива:'' Јесте ли ви из наших крајева?'' ''Да, 

из оближње Љубовије''. '' Да ли вам је био неки род покојни Милић 

Крсмановић из села Узовница код Љубовије''. '' Он и ја смо блиски 

рођаци'' , кратко јој одговорих радознао откуд она зна покојног 

рођака Милића? Она ми се приближи, гледајући ме право у очи, 

скоро да подвикну: „Управо је овде становао и умро баш у овој 

соби, радио је на изградњи хидроцентрале Перућац на Дрини, 

тешко оболи од јектике, смлави га подмукла болештина'', показа 

ми кревет на коме је спавао и преминуо. 

Каква случајност? 

''Она ме због нечега загледа испитивачки: ''Био је то мудар човек, 

прави читак''. („читак“ је човек који је говорљив и који би желео 

да своје мисли натура другима, напомена аутора). 

Перућачко језеро је широко, плаво и нуди пливање и окрепљење. 

Има сплав. Вода је зелена, када су летње жеге је топла.  

Док стојим на сплаву на плажи, посматрајући младе снажне купаче, 

један од  њих се залете да скочи у воду, и руком ме случајно, тако се 

надам, удари благо врховима прстију у нос, удари ми сукрвица.  Он 

се и не извини, него опет скаче, само што се не обрецну на мене:'' А 

шта бленеш, што си  стао ту близу?''  

Увече је у хотелу свирала  музика. Музичари планинци су пробали 

инструменте, штимују их, испунише салу горском опојном 

носталгијом и непредвидивим изчекивањима чари дружења. За 

столове седају  препланули млади мушкарци и жене, нестрпљиви да 

се друже и забаве.  

Седим и посматрам, мени није до забаве.  
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За суседним столом седе два човека средњих година, очигледно 

брђанина, сишли у цивилизацију, хоће да виде Београђане како 

ђипају уз музику.  

Један од њих, прави џиврак („џиврак“ је човек који много говори, 

али му је орган такав да шишти и крешти, и не могу други да га 

довољно разумеју, напомена аутора), сво време крешти и пишти:'' 

Ено је скинула се гола  у кавани, шта је овом народу је ли начисто 

излудијо, сачувај ме Боже, полудило женскиње!'' 

Шетам изнад језера и гледам са друге стране широког језера   у 

Босну. Неко отуда из нејасне даљине узвикну гласно и јетко, ја се 

тргнух и збуних, и као по команди падох. Да ли је у питању 

неопрезност, или моја лоша   концентрација, али се дочеках на 

руке. И одмах устадох.  

Излет бродом Лотика до Вишеграда кроз врло дубок кањон 

прозирне воде вештачког језера изнад кога ка небу штрче стене и 

пропланци, је за мене после урбанизоване сиве Белгије, поновни 

сусрет са нетакнутом дивљином.  

Мени то управо треба, одмор у природи. 

На реду је сада нова дестинација: Партизанске воде на Златибору.  

Док идем  аутобусом до Ужица, а онда на Златибор,  ипак купих 

лист  Политику, иако сам се сам себи зарекао да за време овога 

одмора нећу читати ни новине, ни слушати радио, нити гледати 

телевизију, да потпуно заборавим на цивилизацију, да се одморим у 

природи.  

Заоштравају се сукоби Енглеске и Северне Ирске, као да је тамо 

врући Балкан. А Индија и Совјетски Савез склапају Договор о 

двадесетогодишњој сарадњи. Опет пао авион, овога пута у Јапану, 

16 фебруара много погинулих. Американци продиру у космос,  али 

им  Совјети узвраћају.  Италија и Аустрија преговарају око Јужног 

Тирола.  

Милосав Јездовић ( том 2.), директор Студентског   одмаралишта 

Београдског универзитета у Партизанским  водама је мој стари 

добар пријатељ,  даде ми лепу собу, по ценама које важе за студенте. 
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Опет на моје изненађење, у трпезарији затекох вечитог студента 

Илију Мољковића (том 2.),  удубио се у игру шаха, па ништа не 

види око себе. 

На плажи на језеру набасах право на драгог друга из студентских 

дана даровитог сликара Ђорђа Прудникова (том 2.), чија је мајка 

Ужичанка, а отац руски емигрант који је дошао у Југославију после 

Октобарске револуције. Настаде наше вишедневно скоро 

нераздвојно дружење. Обично би се налазили на плажи на језеру. Ја 

сам се Ђорђу као дугогодишњем добром другу поверио зашто сам 

напустио земљу, и боравио шест  година у Белгији, али он се о томе 

није хтео изјашњавати. Мудро је ћутао. Тако да нисам могао 

установити да ли је он припадник привилегованих слојева, или је 

на моје задовољство ипак мој истомишљеник?  

Наиђе луксузан мерцедес немачке регистрације, за воланом 

препознадох  др Мићу Илића, друга из студентских дана, зубара 

који ради у Немачкој ( том 2.),  где сам га и посетио из Брисела 1969 

године. Мићо је из овога дела Србије, од Субјела. Он као зубар 

изванредно зарађује у  Немачкој, постао је имућан.   

Прилично одморен се нестрпљив вратих у Београд.   

 

 

 
Аутор. 

 

Само што се попех на трећи спрат нашег стана у Карађорђевој 

улици, зазвони телефон, зове ме рођак Бобан да се нађемо. Чини ми 

се да то није више она стара београдска штрафта где се окупља 

београдска младеж увече да шета упорно на корзоу, где се млади 

зближавају и упознавају? Изгледа ми да има мање оних веселих и 

одушевљених младих. Моје очи се загледају у непозната лица 
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пролазника, које не препознајем.Шетачи се споро крећу, вуку ногу 

за ногом. 

 

 Можда ја субјективно процењујем да је завладало неко мртвило?  

Као да нема оног ранијег смеха и енергије младости?  Нигде Рате и 

његове дружине?Зар је могуће да се Београд толико променио за 

ових шест година? Да ли ми се ово само причињава? Можда 

стварност видим субјективно у  њу пројектујући  моју несретну 

ситуацију? Не само на штрафти, него и на улицама, међу 

познаницима, запажам да су се за ових шест година Београд и 

Југославија изменили, нарочито људи, постали су намрштенији и 

безвољнији.Бобан пак је нешто сасвим другачије. Он опстаје 

непоправљиви вечити оптимиста. Али он је седам година млађи од 

мене.  

 

Кренусмо ка парку Калемегдан. Он ме загледа: ''Боље изгледаш, 

враћаш се у стару форму'', тапшао ме је по рамену охрабрујући ме и 

уливајући ми оптимизам. Седосмо на једну клупу у хладовини. Са 

неког транзистора на оближњој клупи допре омиљена мелодија коју 

је певао Жилбер Беко.''Ћути'', рекох полако Боби смешкајући му се 

рођачки,'' хоћу да чујем целу песму'' 

 

 

 

La place Rouge  еtait vide  

Devant moi marchait Nathalie 

Il avait un joli nom, mon guide 

Nathalie 

 

Elle parlait en phrases soмbres 

De la rеvolution d'octobre 

Je pensais dеја 

le tombeau de Lеnine 

On irait au cafе Pouchkine 

Boire un chocolat 
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Ова песма ме развесели. Изгледа да мој живот поново постаје леп.  

La vie est belle! ( Живот је леп). 

 

Септембар–децембар 1971. године. „Унимар“, Агенција за 

маркетинг Борбе. 

„Унимар“ је Агенција за маркетинг и пропаганду листа ''Борба''. 

Налази се у згради листа  на Тргу Маркса и Енгелса. Дошао сам на 

посао 1. септембра неколико минута пре осам часова, примио ме је 

љубазно плав човек средњих година, директор „Унимара“, зове се  

Станишић, казао ми је да сам примљен на уговор о делу на 

одређено време, и да то неће бити стални радни однос.  А када сам 

долазио из Брисела претходно, обећао ми је стални радни однос.  

Нисам му ништа казао у вези тога. Али је остао горак укус 

неодржаног обећања. Станишић је  повиши и поснажан, 

бирократског али интелигентног израза лица на снажној глави 

уоквиреној плавом косом. Међу нама се ипак од почетка створио 

однос узајамног уважавања и поверења. 

Док се упућујем ка соби где треба да се јавим секретарици, пролазио 

сам пустим дугачким ходницима поред полупразних канцеларија, 

особље још није стигло на радна места. Промакла би  поред мене 

нека млађа новинарка увијајући  се, брзим корацима се помаљала 

журно из неосветљеног дела дугачког узаног ходника, отвори врата 

канцеларије, чуо сам како ноншалантно баци своју торбу на сто, 

онда је видех када брзо изађе кокетно забацајући косу на рамена, и 

одмах одјури на крај ходника до кафе куварице, да наручи кафу. У 

трену, у ходнику настаде дефиле младих жена са шољама врућих 

кафа које су им се пушиле на послужавницима у рукама.  

Стигох у секретаријат директора Станишића, иза стола устаде и 

крену ка мени млада висока плавокоса службеница. И пред њом се 

пушила повећа шоља вруће кафе. Тако је љубазна, има 

интелигентно лице и проницљиве очи, љупка је. '' Имате нишки 

нагласак'', нашалих се запажајући да брза када говори, помало по  

јужњачки. Сазнао сам да јој је отац пореклом из Ниша, а мајка 

Немица.  
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Она ме одведе до моје нове канцеларију, показа ми радни сто, рекох 

јој ''Хвала'' седох и почех да разгледам просторију, моју будућу 

канцеларију. Овећа је,  има још три стола, ормаре, писаће машине, 

све што треба, велики прозори гледају у пространо бетонирано 

двориште.  

Није прошло ни неколико минута, шармантна директорова 

секретарица поче да доводи  једног по једног мог будућег колегу.  

Прво уведе у канцеларију човека одмаклих средњих година, 

црномањастог и проницљивог погледа мудраца, који од првог 

сусрета наших погледа постаде врло љубазан према мени. 

Представи се: Мирко Марковић. Из даљег разговора сам сазнао да 

је он професор на Вишој економској школи у Београду.  

Поразговарасмо о нашем задатку: треба да извршимо анализу 

могућности  комерцијализације на југословенском тржишту нове 

марке пића РАКЕ  ВИСКИ.  

Професор Марковић инспирише позитивну енергију и пријатељска 

осећања,  он је за овај пројекат ангажован хонорарно, јер има 

стално радно  место у Вишој економској школи. Он ми предочи да 

ће на пројекту учествовати још два стручњака: психолог Љуба 

Стојић, јер овај нови производ на нашем тржишту има своје 

значајне психолошке аспекте. 

''Овоме производу морамо пројектовати адекватан дизајн'', објасни 

ми професор Марковић, ''за тај задатак је ангажован професор 

Мирослав Фрухт, наш познати стручњак за дизајн''. 

Утом насмејана учтива секретарица уведе високог плавог човека, 

покрупног, али бледуњавог, помало погуреног, то је био професор 

Мирослав Фрухт, просед човек од око педесетак година, или мало 

више. Он личи на војвођанске интелектуалце, има нешто 

пречанско у себи.  

Он и професор Марковић поразговараше као дугогодишњи 

пријатељи, ја слушам. Сазнао сам  мало касније да је професор 

Фрухт, дипломирао на Правном факултету у Београду, а звање 

доктора наука је стекао тезом „Функција индустријског дизајна у 

производном предузећу“. Он је основао Школу за индустријско 

обликовање у Београду, и уређује часопис „Индустријско 

обликовање“ Дизајн центра у Београду.  
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Професор Фрухт је врло озбиљан интелектуалац, колико је 

професор Марковић комуникативан, утолико је више професор 

Фрухт резервисан, али није надмен, него учтив.  

Представих му се, он ме саслуша пажљиво: „Изволите објавити 

нешто у нашем часопису „Индустријско обликовање“.   

Најзад се појави млад човек, средњег раста, и интелигентног израза 

лица, то је био Љуба Стојић, угледни београдски психолог на 

значајним функцијама у Друштву психолога Србије и у 

новинарству Београда. 

Седимо нас четворица у великој канцеларији, међу нама струји  

енергија креативности. „Унимар“ жели да се оријентише на 

пројекте из области истраживања тржишта и маркетинга, наша 

економија и друштво се све више окрећу ка тржишним захтевима, 

наше фирме имају све више потребу за применом маркетинг 

концепта у пословању. Будући да има мало стручњака за 

маркетинг, наши економисти предлажу да се  отварају фирме за 

маркетинг консалтинг.  

Задатак је врло занимљив и изазован.   

Ја сам управо у Белгији стекао образовање и искуство из ове 

области. Врло сам пријатно изненађен стручношћу мојих нових 

колега, свих до једнога, па то су прави експерти за питања у вези са 

овом тематиком. Нисам претпостављао да код нас има таквих 

образованих стручњака. 

Професор Марковић и ја смо водили  дуге разговоре о маркетингу, 

изванредан је познавалац, он је изложио проблематику 

комерцијализације, тржишног наступа, канала дистрибуције и 

територије на коју треба лансирати ово пиће. Као да сам разговарао 

са врсним белгијским ескпертом. 

Док је Љуба Стојић одмерених покрета и мало говори, али оно што 

каже је мудро и на своме месту, он нам је представио мотивацију и 

жеље циљних сегмената популације и њихове потребе.  

Професор Фрухт пак који ми више личи на Немца или Чеха, делује 

као западни професори, достојанствен је и прецизан у опису 

проблема, он објашњава важност дизајна.  
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Са моје стране ја сам предложио радни поступак увођења овога 

новог пића на наше тржиште, и целокупну маркетинг стратегију. 

Директор Станишић ми је у кратком разговору саопштио да је 

пројекат урађен успешно  и стручно, и да ће омогућити исправну 

одлуку о увођењу овога новог производа на наше тржиште. Али на 

моје непријатно изненађење, он ми је саопштио да је за сада са 

свима нама завршена сарадња, и да ће даља сарадња бити по 

потреби.  

Ја сам му пак додао да сам био стекао утисак да сам ангажован за 

стално. Он ми је реплицирао смирено да то није могуће јер се 

уопште не зна, да ли ће „Унимар“ као мало предузеће при листу 

„Борба“, уопште опстати  и наставити да ради, јер се очекују 

значајне интерне реорганизације. 

 

 

12. септембар  1971. године. Илија Мољковић се жали да су му 

власти растуриле породицу. 

Скоро се сударих са Илијом Мољковићем на врху Сремске улице, 

баш код продавнице ОПТИКА.  Илију је лако препознати из 

даљине у реци пролазника: висок, витак, али поснажан. На 

данашњој београдској кошави, која увек, барем понекад ћарлија, 

било то зими, или лети, се лепрша његова дуга плава коса. Он личи 

на уметника, сликара, боема.   

Он је за мене вечити студент, не само што је до недавно одлазио у 

Студентско одмаралиште на Златибору, него зато што он  својим 

изгледом и наступом делује младалачки. Он је Еро, Ужичанин, 

Златиборац, остао је таквим до данас, њега сурова београдска 

калдрма није ископнила,  нити му савила ерску духовну кичму.  

Ови детаљи не би доприносили његовом упечатљивом изгледу  који 

га одваја од осталих пролазника, да нису сједињени са убрзаним 

ходом, забринутим изразом лица,  и свеприсутном 

незаинтересованошћу за оно што би се око њега догађало. Он би 

живео у неком његовом унутрашњем свету, који је тако другачији 

од других. 
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Знамо се још од 1955. године, његов животни пут је трновит,  он је 

вечити незадовољник, бунтовник, али не без разлога. Он је  

филозоф и књижевник члан Удружења књижевника Србије и 

Удружења филозофа Србије, писац књига због којих је имао 

проблема са властима. Потиче из угледне породице из Кремана код 

Ужица, која је у прошлости дала значајан допринос прогресивним 

стремљењима у његовом крају. Због својих слободарских схватања 

и понашања, због свога породичног и социјалног порекла, био је 

изложен притисцима још у гимназији. Још 1960-их година  је у моме 

присуству био хапшен у Партизанским водама и привођен зато што 

је читао роман „Доктор Живаго“ од Бориса Пастернака на 

француском. ( том 2.).  А 1968. године је био запажен у студентским 

немирима, због чега је био додатно обележен у тајним архивима 

УДБЕ. Никада нигде није могао добити стално запослење, без 

средстава је за живот. 

Он би застао када год би ме видео, обично би се негде журио, овога 

пута ми стави јасно до знања, да жели да са мном поразговара, зна 

он за неке моје неприлике, знам ја за његове, то нас зближава.  

Желим да откривам незадовољнике. Заједно смо јачи. 

Пођосмо лаганим корацима ка омиљеном шеталишту у Кнез 

Михајловој, нестрпљив сам да сазнам више о њему, шта му се 

догађа? Кнез Михајлова је корзо, улица где се опушта. Раније ми је 

својом живошћу лети повремено подсећала на дубровачки Страдун, 

на медитерански корзо, сада ми изгледа као  помало умртвљена 

улица којом пролазе неке нове генерације, скоро миле уморно, чини 

ми се забринуто? Нешто се овде неразумљиво мени десило за време 

ових шест година мога отсуства?  

Или ми се то само чини?  

Да ли су ове године биле нека прекретница?  

Илија иде поред мене споро, покрети су му троми, очи изгубиле сјај, 

изгледао је врло забринут, причам му полако моје неприлике, 

саопштих  му моје виђење да познајем још неке у сличној 

ситуацији. 

Он ме погледа укосо:'' УДБА ми је спалила књиге''. 
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Зар је могуће да и тога има у нашој земљи? Па то ми звучи као да 

смо у Совјетском Савезу?  

“Развели су ме, најтеже ми је због ћерке, мене хтели да прогласе 

душевно неподобним за чување детета, дете доделили мајци, ја боље 

одговарам за то од њене мајке, слали ме на психијатријски преглед 

у Завод за ментално здравље у Палмотићевој улици,  да докажу да 

сам  неподобан за чување детета; ја имам стан, она нема, малтене 

замало да ме прогласе лудим, када им  рекох да сам жртва прогона 

само уписаше у картон ПАРАНОЈА”, рече у једном даху. 

Открио сам дакле  још један случај психијатријске злоупотребе и 

политичког прогона, значи психијатријско етикетирање није тако 

ретко, знам и неке друге случајеве где су се окрутни властодршци 

лаћали психијатрије да тако напакосте онима које су сматрали за 

неистомишљенике. 

 Илија је бунтовник и оштро критикује.  

А ја знам појединце који су због неке несмотрене безалене речи, или 

нерасположеног, мрзовољног  погледа, настрадали и доживели 

тешке прогоне. Земунац Милован, знам га из студентских дана, је, 

давно је то било,  на Првомајској паради испред Народне 

скупштине у Булевару револуције, гледао отсутно и нерасположено 

у дефиле радних људи, а то присутни безбедњаци оквалификовали 

као знак мржње поретка, одмах су га спопали, увукли у марицу, и 

одвели га на саслушање. Љубопитљиво сам се трудио да од 

Милована сазнам шта је то било, он  ми се поверио:'' Тачно је да 

сам био намрштен, имам много брига, а нешто ме  заболе стомак, 

зато сам се био смркнуо''. 

Знам оне који су страдали због безазлених шала, незлонамерних 

неодмерених речи, нашој полицији мањка познавања психологије, 

људи често говоре оно што не мисле, или се не изражавају прецизно, 

а осиони полицајци то олако узимају здраво за готово, као доказ да 

тај неко ''мрзи народну власт''. 

Мудри Паскал је казао:'' Када би сви људи знали шта једни о 

другима говоре, на свету не би било ни четворице пријатеља''. 

Ову мисао треба да прочитају наши полицајци који прате шта 

други говоре, да схвате да ако неко нешто каже, да то не мора бити 

злонамерно или израз мржње, људи  једноставно воле да  ћаскају. 
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15. септембар 1971. године. Сусрет са ујком Ђорђом 

Беатовићем. 

Док сам чекао пред телефонском говорницом у Кнез Михајловој 

код Калемегдана, преко пута зграде библиотеке, изађе  право пред 

мене ујко Ђорђо Беатовић (томови 1. и 2.), висок и кошчат, 

достојанствен, али скроман човек.  

Ваљани и мудри људи су скромни!  

Он ме загрли, најближа смо родбина. Видео сам за време боравка у 

Белгији наше највиђеније људе у избеглиштву, махом живе у 

Америци, углавном су динарци ( али има и других), Херцеговци, 

Далматинци, Црногорци, Крајишници, красе их висок кошчат стас, 

интелигентне и правилне црте лица, достојанственост. Чврстог су 

карактера. Такав је и ујко Ђорђо.  

Током ових година сам стекао представу да су Херцеговци од свих 

најмудрији, да су Црногорци хероји и  српски спартанци, да су 

Крајишници најкошчатији (јер су аустрогарске власти изабирале 

избеглице из турских крајева, изабирајући оне највиталније и 

најробустније). Прошао сам доста света, али увидех да су 

Далматинци најзгоднији мушкарци на свету. 

Ћерка ујке Ђорђа, Буба, удала се одавно за новинара Танјуга, 

мислим да се зове Дракче Радивојевић (том 2.), симпатичног 

црномањастог човека кога сам упознао и дружио се са њим у 

Међународном кампу студената у Вили Рашица у Дубровнику. 

Читао сам понекад његове чланке у листу Политика  док сам био у 

Бриселу.  

Сутрадан позвах Миру, старију ћерку ујке Ђорђа. Нађосмо се код 

кафане Лондон. Мира је висока и витка, врло отресита црнка, 

рафинирана као белгијске интелектуалке, причам јој о Белгији, о 

повратку у Београд, о потрази за послом. Она све разуме, али се не 

упушта у било какве политичке дискусије. 

 

15.октобар 1971. године. Љубиша Благојевић.  Благ судар  

колима у Булевару револуције. 
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Друг са студија на Економском факултету у Београду Љубиша 

Благојевић (том 2.), који је докторирао на Сорбони, запослен је у 

Инвестиционој банци у Београду. Он станује у Земуну у широкој 

мирној улици, тамо негде иза Калварије. Живи заједно  са мајком, 

која је Немица, мислим да је његов  деда био генерал Краљевске 

југословенске војске. Посећивао сам повремено Љубишу у његовој 

кући са баштом у Земуну,  његова мајка ми је причала да је све до 

стварања Краљевине Југославије у Земунском парку био огроман 

споменик ћесару Фрањи Јосифу.   

Љубиша би ми се повремено пожалио на неспоразуме са старијим 

братом.  

Нас двојица смо се повремено налазили увече у Клубу новинара у 

згради Албаније. Љубиша има  солидна примања. Летос смо ишли 

на базене да се купамо. Стекао сам нова сазнања о њему, једна 

девојка ми се пожалила да он касни на рандеву испред Француске 

читаонице и по пола сата.  

Запитах га о чему се ради?  

''Ако им је стало до мене, оне ће чекати, ја их тако тестирам.''  

Возили смо се данас његовим колима Булеваром револуције, и када 

смо били наспрам Цркве Свегог Марка, баш наспрам просторија 

ЈАТ-а, на нас налете и благо нас закачи отпозади светли мерцедес. 

Стадосмо у месту. Није било штете, оба возача изађоше и мирно 

поразговараше, изменише адресе и растадоше се.  

Љубиша није скривао љутину када седе за волан:''Провокатор, 

толико широка улица, а он да се укуца у моја кола отпозади?'' 

 

1971. година. Лазар Стојановић , филмски редитељ, осуђен 

због  филма ''Пластични Исус''. 

Лазар Стојановић је аутор играног филма "Пластични Исус", 

заплењеног због критичких ставова. Лазар је суђен, и осуђен на 

казну затвора због тога.  

У Југославији се умножавају критички иступи. Поредак најављује 

да креће у нове обрачуне. 
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1971. година. Миодраг Митровић, син Десе Ере Митровића 

смештен у лудницу. 

Дође послом у Београд рођак Драгољуб Крсмановић из Узовнице, и 

исприча нам тужну причу: да је Мијо син Десе Ере Митровића, који 

сада живе у кући нашег деде у селу Узовница,  коју је од нашег оца 

заједно са имањем купио његов деда Мика Николић (томови 1. и 2.), 

смештен недавно насилно у психијатријску болницу:'' Дође санитет 

из Лознице на сокак и одведоше Мију. Да ли у Лозницу, неко рече 

одвели га на Косово?'', слегну раменима флегматично Драгољуб. 

Шта ће он дечак из срца Србије да буде слат на лечење на Косово?, 

питам се потрешен. 

 

Oктобар 1971. године. Павлу Пољанском судски одузета деца. 

Трамвај СЕДМИЦА што полази од Цркве Светог Марка до 

Цветкове пијаце, је често препун, тако је било и данас, овог тмурног 

и тужног кишног дана ране јесени.  

Београђани су склони да их понесе тмурно време, онда се сви 

смркну и ћуте. Али када засија ведро сунчано небо над Београдом, 

они живну.  

Како су наши људи поводљиви, често сам размишљао. Чини ми се 

да је народ уморан, у апатији. Нису ретки они који не могу да се 

одупру подмуклој депресији. Притисле их свакојаке невоље, како 

рече једна стара сусетка суботарка из Карађорђеве улице: ''Никоме 

не пише на лицу каква га је мука притисла, свако од нас носи свој 

крст''. 

Данас, на метар од себе у гужви збијених уморних тела спазих 

Павла Пољанског (том 2.), човека скамењеног лица, човека у очају 

и безнађу. Чим ме спази окрену се потрешен ка  мени сузних очију,  

тада сам схватио да неко може ридати скоро шапућући, или 

безгласно, само очима, цртама лица:'' Одузели су ми децу, Центар 

за социјални рад општине Звездара'', чух његове потресне речи, док 

је руком уздизао  високо некакав документ, са  великим 

плавичастим печатом при дну,  држао га је високо у руци уопште не 

хајући за људе у трамвају.  
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Неколико путника када чуше његове речи, окретоше радознале 

погледе у његовом правцу.  

'' Сачекај сићићемо заједно, па ћемо поразговарати на миру'', рекох 

му.  Он ућута, спусти руку са папиром, и заћута наједном као што је 

и започео, чекајући занемео да се трамвај приближи његовој кући 

тамо код Цветкове пијаце, знам где је то, ја сам већ једном био код 

њега .  

Спазих испред себе кошчату фигуру свештеника Милана 

Богдановића (том 2.), старији изнурен, али кошчат  свештеник беле 

косе стоји, а седе младићи и девојке, никоме не пада ни на крај 

памети  да му понуди своје место.  

Млади не уступају место ни старцима, ни болеснима,  а камоли 

омраженим свештеницима. Понеко од оних који су седели, би према 

њему бацио нехајан поглед, има их који га презриво одмере, он се 

само преплашено повије. Причао ми је, то је било давно, када смо се 

срели на Новом гробљу, да су га хулигани тукли на улици вукући га 

за браду:'' Нека им Бог опрости'', није се нимало љутио на њих.  

Свештеник Богдановић ми климну врло дискретно главом у 

одговор на мој поздрав.  

Спазих  у трамвају Моцу,  Ратиног  друга, седе журно на празну 

столицу ( том 2.). Моца се наслони лактовима на наслон седишта, и 

климну љутито главом у правцу Павла, нагну ми се скоро да ми 

шапуће:’’ Беле ћемо сабити под земљу, тај не воли Совјетски 

Савез’’, заврши са највећим гађењем: “Семе” му се сатрло’’. 

Још раније ми је Павле причао о трагедији његове породице Белих 

Руса (том 2.), које су прогонили комунисти после 1945. године, али 

се погром наставио и после Резолуције Информбироа 1948. године.  

Упутисмо се попречном улицом '' Оно је моја кућа'', показа спорим 

покретом уморне руке. 

''Знам, зар си заборавио да сам једном био код тебе'', назирем  на 

искрају улице стабилну и повећу приземну зграду коју је још у 

Краљевини Југославији сазидао његов отац, избегли руски официр 

Царске армије који је дошао у Југославију после Октобарске 

револуције у Русији. Радећи напорно стекао је у старој Југославији 

повећи иметак.  
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Испред солидно грађене приземне зграде, али полусрушене,  је 

велико  двориште препуно свакојаких старудија и отпадака, личи 

на право градско ђубриште.  Кућа коју сам видео и приликом 

претходних посета, је такорећи рушевина, полупани прозори, 

изваљена врата, окрњени зидови. Павле спава у кревету без 

чаршава, покрива се са неколико прљавих ћебади,  под главу 

ставља сав измашћен јастук. 

Седосмо на некакве поломљене столице, он по ко зна који пут тврди 

да га прогоне Совјети, исприча тужну причу његове породице, коју 

сам већ слушао: бољшевици  из Совјетског Савеза преко њихових 

људи у Београду их прогоне, 1945. године  је имовина његовог оца 

била конфискована као „белом Русу“, „буржују“,  родитељи и брат 

Никола (1922.) инжењер, су били хапшени и прогањани. Павле  је 

имао политичких проблема на студијама (1950.-1961.), и за време 

војне обавезе (1961-1962.) Јуна 1962. године је био осуђен на 

временску казну затвора у Смедеревској Паланци, зато што је 

читао забрањену Ђиласову књигу. 

Њега  окружење и суседи процењују као ''вагабунда'' и скитницу 

одрпанца, нико неће да га саслуша, њега погрешно процењују, 

мисле да је он најобичнији клошар, скитница и нерадник, не 

знајући шта се укрива иза фасаде одрпанца.  

А он је нешто сасвим друго?  

Он наставља да прича мнотоним гласом човека потонулог у 

најдубље трагедије:''Били ме оптужили да сам читао забрањену 

књигу Милована Ђиласа ''Нова класа'', што је тачно, али су додали 

неистину, да сам покушао бекство преко границе''. Чуо сам и то. 

''Исто као у Совјетском Савезу,  смештали ме по казни више пута у 

лудницу'', једва шапуће. 

Ради се о великој људској трагедији, као и његових најближих, 

родитеља, брата, супруге, деце.  

Он ми пружи документ:'' Узми, можеш понети, ако можеш помоћи 

да ми врате децу, растурају ми породицу бољшевици, гурнуће ми 

ћерке  у проституцију!''  Читам: Решењем Центра за социјални рад 

Звездара Уп. бр. 56.0 172/72 од 21.8.1972.. год. ћерка НАТАЛИЈА 

(1955.), син АЛЕКСЕЈ (1967) смештени у Центар за децу без 

родитеља у Милошевцу. 
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''Отели ми бољшевици децу, да ме казне!'' 

Павле изнесе пред мене избледеле слике и писма, тако сам сазнао 

детаље, да је у његовој породици  било и генерала руске Царске 

армије. Његов отац Григорије (1889. – 1970.), је иако рањен у рату у 

Русији,  инвалид (нога), као врло вредан и способан у старој 

Југославији стекао иметак, имао је своје мало предузеће (молерај и 

радови на кућама), стекао  је неколико кућа и плацева на  

периферији Београда.  

За време Другог светског рата је био у Београду и понашао се часно 

и поштено, као и већина грађана. Син Никола је био депортован од 

стране окупаторских власти, на две године на принудни рад у 

Немачку. Када се Никола вратио 1945. године у земљу, с' обзиром да 

потиче из породице Белог Руса, био је ухапшен и осуђен у Новом 

Саду уз лажну оптужбу да је сарађивао са Немцима. 

Никола ми објашњава да се то одмах после рата могло објаснити 

утицајем совјетских власти, али политички прогони су се 

наставили и после 1948. године, чак и појачали, а данас су  на 

врхунцу: ''1948 година је трик, није Тито тада раскинуо са 

Стаљином'', каже Павле.  

Трпела је и мајка Дарја (1900. – 1966. године). 

Једно време је био неколико месеци на неком стажу у СР Немачкој, 

од уштеде је купио мотоцикл, када се вратио у земљу имао је тежак 

удес, био је теже  повређен и дуже време лежао на лечењу у болници, 

мотор је потпуно уништен.  

Од некадашњег бриљантног интелектуалца остала је руина од 

човека. 

Такође доста говори о кошмарном свету у коме живи и начин како 

је смештен у психијатријску болницу априла 1968. године: на 

незаконит начин су рушили његову кућу, он се противио, 

премлатили су га под лажним изговором да се тукао са милицијом, 

ошишали га до главе и спровели у психијатријску  болницу,  где је 

остао 43 дана. 

'' Био сам потпуно слеп неколико месеци'' , диже руку ка очима.  
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Децембар 1971. године. Милић без сталног запослења. 

Брат Милић је без сталног запослења, има завршену средњу 

економску школу, није завршио економски факултет, спавамо у 

истој соби, он је врло нерасположен, не може нигде да нађе стално 

запослење. Огорчен је на поредак, и изриче врло оштре критике. 

Сазнао сам да га је недавно силеџија напао испод моста у Бранковој 

улици, ударио га у лице песницом, и док је био онесвешћен,  скинуо 

му часовник са руке.  

'' Комуњаре'', узвикује Милић огорчено. 

Сестра Нада се вратила из Аустралије 1971. године, где се развела 

од мужа Момчила Дашића, довела је са собом бебицу, Валерију, 

коју сада чува моја мајка. Нада нема стално  запослење, нити 

решено стамбено питање, те због тога није  у стању да се стара о 

малом детету. Тај посао сада обавља наша мајка. 

И ја сам незапослен, поред свих неприлика, још смо сви стешњени у 

једнособном стану. 

 

26. јануар 1972. године. Весна Вуловић једина преживела пад 

авиона у Чехословачкој, код места Каменица.  

 

Звучи апсолутно невероватно да је преживела пад са висине од 

10.16.0 метара.  

 

28. јануар 1972. године. Велизар Димитрић.  

Тек када се приближи, препознадох да је човек који се гега уз 

Балканску улицу, нико други до  Велизар Димитрић (томови 1. и 

2.): ''Вратио си се из Белгије, овде ништа не ваља, свугде лопови. 

Радим у представништву  „Вискозе“ код оне твоје Наде  ( Нада 

Јанков,  том 2.), она ми је шеф'', махну руком резигнирано.  

'' Како ти је код ње, она ти неће правити проблеме'', рекох му јер је 

Нада била моја велика младалачка љубав, он је још тада упознао 
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преко мене. Он само одмахну тужно руком: ''Некад било сад се 

спомињало, она игра како јој се свира, како јој нареде они из 

Дирекције „Вискозе“ . 

 

29. јануар 1972. године. Сусрет са Надом Јанков у 

представништву Вискоза.  

Нађох у телефонском именику број телефона представништва 

„Вискозе“, окренух број, и препознах Надин глас. Она се накратко 

обрадова што се јављам, била је  изненађена:'' Откуд ти, нисмо се 

чули више година'', рече, али у њеном гласу нема оне енергије као 

раније. Али је ипак била прилично пријатно изненађена и донекле 

радознала. 

 ''Хтео бих да те видим ако је могуће данас, нешто у вези Велизара 

Димитрића, '' рекох јој, '' али да он не зна да сам ја долазио''. 

''У реду дођи, он је данас одсутан''. 

Док се приближавам Надиној канцеларији смештеној изнад 

биоскопа ''Космај'',  скоро да се у полумрачном ходнику сударих са 

рођаком Душком Станојевићем (томови 1. и 2.), обојица смо се 

истински обрадовали да се сусретнемо после толико година 

невиђања. '' Ја сам овде директор'', каже ми Душко, показујући на 

ред канцеларија у полумрачном ходнику, то је било неко извозно 

предузеће.  

Објасних му да треба да се видим са Надом Јанков, због Велизара 

Димитрића, који  ми се жалио да је запостављен. Он ми само 

климну главом сетно, као да хоће да ми каже да ту има нешто 

безнадежно, и показа ми нехајно руком врата канцеларије где седи 

Нада. 

Затекох Наду саму у канцеларији, када уђох она устаде радосно, али 

то није она ранија живост и енергија Наде коју ја знам, преда мном 

је сада била сувоњава и бледуњава, још увек млада изразита црнка, 

скоро на прагу средовечности. Нада се поприлично променила, али 

она то исто каже за мене. Посматрала ме је повремено скоро као 

странца. Време чини своје.  
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Поведе се реч о Велизару, замолих је да га разуме, и подржи. ''Он је 

имао толико свакојаких проблема у животу, ја сам те са њим 

упознао још 1959. године, сећаш се?''  

''Овде га нико не дира, ради мирно свој посао референта''.  

''Човек толиког знања и искуства, од интегритета, а ради посао 

референта, логично је да се осећа запостављен'', рекох кратко. Она 

само слегну раменима: ''То не одлучујем ја,  него они из дирекције у 

Лозници. Они ми кажу да Велизара бије фама да је  бунџија и 

националиста'', кажу '' он је за психијатра, али се мене не тиче шта 

они кажу, ја се према њему коректно односим''.  

Ја сам је на крају замолио да што може у границама њених 

могућности учини да се Велизар осећа прихваћенији на своме 

радном месту.  

Она се насмејала доброћудно и казала ми кратко:''Добро!'' 

 

1972. године. Центар за истраживање и развој, Београд. 

Увиђам да није лако наћи адекватан посао упркос мојих високих 

квалифкација и искуства, који  би требало да буду  цењени на 

тржишту понуде и тражње радних места.  Јер моја стручност, 

маркетинг и тржишна улога у економији Југославије, играју све 

већу улогу- то се чује у медијима, чита у новинама, то изјављују  

врхунски руководиоци.  

Почео сам да шаљем писма и кандидатуре у одговор на огласе у 

новинама, али не иде никако, чак ми и не одговарају. Позивајући се 

на закон, захтевао бих  увид  у досијеа изабраних кандидата, то 

имам право по закону. Обично би ме скоро запрепашћено 

погледали:'' Па то никада досада нико није захтевао, ви сте први''.  

Ипак, на неколико места су  ми то збуњени и зачуђени дозволили, 

не схватајући о чему се ради.  

Извршавајући овакве провере, установио сам  да су по правилу 

биле изабиране особе које имају далеко мање квалификација него 

ја. Анализирајући писма кандидата,  установио сам да до доброг 

радног места лакше долазе чланови СКЈ ( Савеза комуниста 
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Југославије). Ово сазнање ме није нарочито изненадило, то је опште 

познато, мени  су у пар наврата отворено саопштили у појединим 

предузећима, да нисам политички активан, а да је дат приоритет  

кандидату члану Партије, који је поврх свега, политички активан у 

друштвено-политичким организацијама. 

Запажам, да са новом свешћу и познавањем друштва у односу на 

моја претходна знања пре одласка у Белгију, нарочито због свега 

што сам претрпео, постајем врло опрезан у својим поступцима и 

одлукама.  

Са новим стањем духа препознајем сада, да је свугде присутна 

политика, и да је она то била и раније, али да ја то нисам 

препознавао на овакав начин као данас? Јер сам раније био млад, 

неискусан, и недовољно образован. Моје образовање у Белгији из 

области друштвених наука, ми је помогло да свет сада видим 

аналитички, објективније, да сагледавам ствари свеобухватније, и 

да продирем у срж ствари.  

Са забринутошћу запажам узлазни дивљи тренд свеопште 

политизације, да су све присутније политичке поделе на "своје "и 

"туђе". Осећам у поступцима властодржаца усијавање политичких 

страсти, да нараста окоштали бирократски дух,  да бујају параноја 

и сумњичења. Као да чујем ловце, бубњеве и ловачки рог, у хајци за 

непријатељима. 

Уместо да се ради и модернизује на свим нивоима- састанчи се, 

сумњичи и политизира.  

Овакав узнемирујући тренд бирократизације у земљи 

интерпретирам као успаничен, пренагао и неодмерен одговор, као 

страх поретка од све присутнијих незадовољника и критичара.  

А у Југославији се региструје нова појава-јављају се дисиденти. 

Југославија почиње помало да подсећа на Совјетски Савез.  

Отпор и критика погрешака су по мени последица раста кризе, која 

није толико видљива, али нагриза дубински, трули, изједа темеље. 

Али је и  све видљивија, стопа незапослености  је висока, социјалне 

разлике су енормне, политички неприпадна већина је претворена у 

грађане другог реда. Све се више назиру и оглашавају свакојаки 
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политички страдалници, који почињу да јавно говоре о својим 

патњама. 

'' Дижу главу поражене снаге, треба их сабити под земљу, не 

дозволимо да нам се коте гује у недрима'', чух једног усплахиреног 

режимског недораслог младића преко неког студентског радија. 

А са друге стране, Југославија је сада отворена земља, у њу  лети 

долазе милиони страних туриста, Југословени масовно одлазе на 

рад у иностранство, све је више образованих, људи постају 

освешћенији, томе доприносе и ТВ и други медији. Осећа се све јачи 

утицај Запада, западног стила живота, па донекле и веће присуство 

западне рационалности у свакодневним поступцима људи у 

економији.  

Овакви образованији, боље информисани, свеснији и пробуђенији 

грађани, брже препознају пропусте званичне политике, а многи од 

њих почну да критикују . 

Државни апарат, структуре СКЈ, по мени праве велики пропуст, 

уместо да установе узроке нарастајућег незадовољства, и да их 

отклоне, то јест да се мудро постепено  оријентишу ка 

демократизацији, у паничном страху од таквих промена, беже у 

другу крајност. У медијима грми нова осионост политичара, пламте 

њихова самоувереност и сујета, уобичајена реторика се обогаћује 

новим претећим порукама'' непријатељима самоуправне 

Југославије''. Они грме на сав глас да непријатељ не дрема, да је 

свугде присутан, и да га треба енергично сабити под земљу. 

Године које су наишле су показале да је још тада извршена 

погрешна оријентација. Уместо мудре демократизације, појачани су  

бирократска самовоља и охолост, што је довело до бржег 

унутрашњег слабљења и дезинтеграције земље.  

Стиже ми писмо од фирме Југословенски центар за истраживање и 

развој, која је лоцирана у улици Милана Ракића у Београду, 

позивају ме на разговор. Примио ме је лично директор др Ристић, 

средовечан и врло црномањаст човек,  дежмекаст и просед. Има 

строге и одмерене потезе и речи, али је коректан. Не бих га сврстао 

у традиционалне бирократе, мој утисак је да је он врло образован 

човек. Али, чим је на челу тако значајног предузећа, он мора да је 

политички врло поуздан.   
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''Проучили смо ваше податке, предлажем вам  радно место 

"истраживач", рече кратко. 

Прошао сам тестирање, претходну ноћ таман заспим зазвони 

телефон, устајем уморан и раздражен ка телефону, веза се прекида. 

Идем ујутру трамвајем уз Немањину улицу и право у улицу Милана 

Ракића на тест. Тестови нису тешки, иде лако, али поред мене је 

телефон, и таман се концентришем да решавам питања, он зазвони. 

И потпуно ме деконцентрише, и тако више пута. 

Први  задатак је пројекат "Увођење маркетинг концепта у 

пословање Железаре "Зеница".  

Имао сам прилику да упознајем будуће сараднике, ту је и млад 

човек, скоро младић, висок и витак, изразито црномањаст, 

интелигентних црта лица, који се зове Креачић ( или Крајачић), из 

породице је високих режимских функционера, изгледа да није 

Србин,  али ми то нимало не смета, установих да перфектно говори 

енглески.  Вероватно му је отац био Титов дипломата негде у некој 

страној земљи, где је завршио студије, чуо сам за познатог Титовог 

сарадника са таквим презименом. Чиме ја објашњавам његов 

карактеристичан осећај личног значаја, који одликује београдски 

високи слој, оне који станују на Дедињу, "High society'' београдско 

високо друштво.  

Овај млади човек је на мене оставио утисак образовног и стручног, 

као да је из неке западне земље. Али сам био утолико више врло 

непријатно изненађен када видех да он покушава све више и више 

да се приближава,  страним члановима тима експерата, а да чини 

дискретне напоре да мене држи са њима на растојању, и да са мном 

у исто време развија неку врсту ривалитета: ко ће више од нас 

двојице оставити бољи утисак у очима ових страних експерата.  

Запазио сам  у неколико наврата у Бриселу ту појаву ривалитета 

странаца и земљака из других држава, у присуству Белгијанаца: ко 

ће се више удобрити Белгијанцима, и у исто време подмукло и 

улизички дискредитовати свога земљака. Оштроумни Белгијанци 

су били свесни тога, и то су опажали са прећутним и дискретним 

презрењем: „примитивци, недорасли, простаци''.  

Насупрот томе, био сам у неким друштвима  где су били Белгијанци 

и  странци, Белгијанци би увек били сложни као један, истински 

белгијски зид, насупрот странцима.  
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Сада се исто тако недостојно понашао овај мој млади колега. Било 

ме је срамота. Страни чланови тима експерата су се смијуљили 

полусажаљиво полупрезриво, али он то није запажао. А мене су 

загледали, да виде да ли и ја поступам тако недостојанствено као и 

он, да ли желим да се истакнем на његову штету, да се у њиховим 

очима прикажем као супериорнији од њега, и њима више привржен 

и кориснији него он.  

То су били мудри и образовани људи. Увиђали су да сам ја упркос 

свега лојалан моме колеги. Зато су се према мени односили са све 

већим уважавањем. 

Са нама је  и Нешић висок средовечан просед  крупан човек,  кога 

знам од раније и са којим се осећам пријатно, повремено би шетали 

штрафтом и водили бекрајне разговоре. С'времена на време би 

долазио  Черновшек, Словенац из Љубљане, повисок и црномњаст 

човек, већ зрелијих година, он је љубазан, али је помало бирократа, 

оно што је код њега најмаркантније је његов врло лукав израз 

лица. 

Истраживања и имплементацију овога пројекта ћемо обавити  на 

лицу места у Зеници, то ће потрајати пар месеци, а повремено ћемо 

долазити у Београд. 

Допутовао је старији господин, Енглез који је шеф истраживачког 

тима. Рукујем се са њим, он је симпатичан и односи се према мени 

са уважавањем и прихватањем. 

Добио сам задатак да са њим путујем ноћу возом Београд-Сарајево 

све до Зенице. У возу  смо повремено разговарали, дремали, читали 

новине, воз скрену у лево, дође Босна, месечина, гледамо кроз 

прозор, у тамној ноћи само промакну брзо контуре брда, планина, 

њему се тај лунарни пејсаж Босне јако свиде, ништа не говори, али 

видим његов усхићен поглед. Али  он је Енглез, увек хладнокрван и 

није склон  да показује своја осећања. 

У Зеници смо сви одсели у највећем хотелу. Мени додељују собу 

поред самог лифта, где је непрестана бука, па не могу никако да 

заспим.  

У Зеници затекох остале чланове истраживачког тима: Рандерсона 

из Аустралије и још два Енглеза, сви са супругама, млади људи 

мојих година.   
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После неколико дана сарадње, Рандерсон ме позва у страну, каже да 

ми може помоћи да дођем да радим у Аустралији. 

Враћамо се за Београд, до мене допиру вести да су руководиоци 

Центра добили допис од органа безбедности о мојим наводним 

политичким изјавама, један од директора ме позва на  разговор, он 

је љут и забринут због тога: ''Ви сте страним члановима тима 

говорили да у Југославији постоји политичка дискриминација?''  

Тачно, то сам казао на дискретан начин. 

После овог разговора сам схватио да је моја каријера у овој фирми 

запечаћена, преместили су ме у једну собицу самога,  остављајући 

ме  без задатака. 

Колико је домаће особље, са изузетком колеге Нешића према мени 

постало врло подозриво, утолико више преостали у Београду једини 

члан страног тима, експерт за маркетинг из Енглеске, повисок, 

поснажнији плав човек средњих година, се изузетно спријатељује са 

мном, водили бисмо дуге разговоре. Он ме потпуно подржава и стаје 

на моју страну, изражавајући слагање са мојим стручним 

ставовима.  Он и ја смо неколико пута ишли у град и шетали се, он 

налази да су Београђанке врло згодне. И воли дружења где их има.  

Једном смо после посла кренули из канцеларија у улици Милана 

Ракића ка Булевару револуције, наједном наиђе комби и брзо се 

крећући удари јако у један камион, и преврну се. На срећу није било 

жртава. Другом приликом, док је овај Енглез возио кола улицом 

између Булевара револуције и Милана Ракића благо га је окрзнуо 

непознати возач. 

Када је пројекат био завршен, мени је директор Ристић саопштио да 

ћу бити позван када буде следећи пројекат, и да нисам  ангажован 

за стално. 

Мама ми рече тужним гласом када се вратих са посла:'' Умро је 

деда Васо, јавили телефоном''.   (њен отац, томови 1. и 2.). Имао је 

80 година. Он је био не само мудар, него и врло виталан човек. 

Муке су му скратиле живот.  

Мама додаде кратко: ''Мама ће сада живети са Миленом''. Тетка 

Милена је мамина сестра. 
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Дошао нам је у посету мамин ујак Драго Беатовић. (томови 1. и 2.).  

Пита ме за Aни, сећа се када смо били заједно у посети Ваљеву јула 

1968 године:''То је јако фина девојка, штета што се ниси оженио сa 

њом''.  

Ја сам маминог ујака Драгу првоборца и иследника СУП-а упознао 

у пар наврата са мојим политичким неприликама. Био сам врло 

пријатно изненађен када је отворено и одмах стао на моју страну. 

Сазнао сам зашто то каже:'' Није ово оно за шта сам се борио, 

вратио сам Титу златан сат, који ми је он лично дао као признање 

за мој рад''. Спусти полако смежурану  руку на сто: ''Дубоко сам се 

разочарао''.  

Америка је свемоћна, знам врло добро да јој се смеју супротставити 

само најмоћније државе, и то на умерен и дипломатичан начин. 

Утолико сам се више изненадио када прочитах у новинама да  је 

Улоф Палме, лидер Шведске критиковао  САД, поредећи америчка 

бомбардовања Северног Вијетнама са нацистичким масакрима.  

Због тога су САД прекинуле дипломатске односе са Шведском, 

прочитах на крају.  

Али ипак, познајем ја дух свемоћних Американаца. Њима то на 

неки начин и годи: да се зна да са њима не треба не само ратовати, 

него се ни препирати. 

Догађаји у Северној Ирској ме збуњују, не могу никако да схватим 

да  се свемоћна и смирена мудра Енглеска толико изнервирала да  

прибегава убиствима. Очигледно да се тамо нешто необично 

закувава? Чуо сам недавно на ТВ Брисел,  да су британски војници 

у Лондондерију, у Северној Ирској убили 13 људи учесника 

забрањеног марша за људска права, и то католика. Тај сукоб је 

назван „Крвава недеља“. Немачка милитантна група ''Покрет 2. 

Јуни'',  је огласила да подржава Ирску републиканску армију.  

Десимир Вујинић и Светозар Ћук, моји школски другови, тврде да 

иза антибританских немира у Северној Ирској стоји католичка 

црква.  

Деја Вујинић ми рече кратко:'' Немој бити наиван да верујеш да 

овде владају Совјети, овде влада Запад''. Он је провео,  ја мислим 

тако, годину дана у Енглеској на научном усавршавању. Он је 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0_(1972)
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огорчен на усташе које су му убиле више најближих у Јасеновцу. 

Сличне жртве је доживео и Света Ћук. ''  

''У Ватикану је још увек жива доктрина Римског царства, докле се 

простирало Римско царство, тамо је још увек понегде њихова 

неприкосновена власт, а то је и католичка северна Ирска. Ништа не 

вреди Британцима њихова свемоћ према мрачним катакомбама 

подрума Ватикана'', каже Света Ћук. 

Десимир Вујинић је био најбољи ђак у разреду у Првој мушкој, 

потом у Првој београдској гимназији. Он је још огорченији на 

усташе од Свете Ћука.  Деја ми је причао да је за време рата 

становао у Београду на адреси Балканска улица број 6., на првом 

спрату је била јеврејска породица која је у Београд избегла из 

Травника: ''Једног дана видим да су нестали, чак и мој најдражи 

друг од пет година''. Деја је накратко за време рата живео  у 

Сплиту, где је његова породица уз помоћ појединаца добронамерних 

Италијана била избегла од усташа. Његова породица је успела да 

дође до Београда, а сви они Срби и Јевреји који су остали у Сплиту 

су побијени, или одведени у  Јасеновац. Деју су као дете покушали 

да покатоличе у цркви код Гламоча, учили га да пева Ave Maria, 

Grazia plena.  ( Вуја је дао неке фотографије и податке о страдањима 

Јевреја познатом композитору, српском  Јеврејину, Енрику Јосифу.) 

Занимљиво је колико је политика запетљана игра, амерички 

председник Ричард Никсон је непредвиђено посетио осам дана 

Кину, где је срео Мао Це Тунга.  

На аеродромима широм света настаје истинска психоза, јер се 

настављају необични догађаји, отмице авиона или удеси, у САД 

почињу да се спроводе прегледи пртљага и путника на 

аеродромима. 

СССР пак не одустаје у борби за превласт у космосу.  

У Карађорђеву, после дуге седнице Председништва ЦК СКЈ којом је 

руководио лично Јосип Броз Тито, челници Савеза комуниста 

Хрватске, Мика Трипало и Савка Дапчевић-Кучар, поднели су 

оставке на своје положаје, због афере МАСПОК.   

Мени је нејасно како смеју поједине нације и републике да 

испољавају жељу да се удаље од Београда  , и да стичу све више 

аутономије? 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%A1%D0%9A%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A_%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A_%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%9A
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Тако се ствара ново жариште кризе, које удружено са све 

масовнијим незадовољством, прети да озбиљно угрози  стабилност 

земље. 

Одлазим са Бобаном у Клуб УКС ( Удружење књижевника Србије)  

у њихов ресторан. Или би ишли у Клуб просветних радника на 

Обилићевом венцу.  Понекад навратимо у Удружење новинара на 

Тргу републике. Увек би се окупљало  исто друштво: Бобан Рачић, 

Мића доктор, Наташа правница, Микица Петровић инжењер (том 

2.), др Драгиша Мијатовић звани Рики, лекар, а понекад би нам се 

придружио и Душан Вуковић новинар.  

Грчки славни композитор Микис Теодоракис је напустио Грчку 

комунистичку партију. Зашто? Није ми јасно? 

Ипак, упркос посете Никсона, Кини, у Вијетнаму опет настаје 

заоштравање. 

1972. година. Срео сам Уроша Милићевића испред 

Биоскопа ''Јадран'', у Београду. 

Док сам посматрао слике из филма'' КУМ'', у излогу биоскопа  

''Јадран'' на Тргу Републике, наиђе лаганим кораком Урош 

Милићевић, пријатељ Стефана Марковића. (том 2.) Њега знам само 

из виђења, али би се у пролазу  дискретно и кратко јавили један 

другоме. Он је плав, повисок и витак.  

Стаде за трен пред мене:’’ Ти си био у Бриселу, идем тамо, реци ми 

како се тамо живи?’’ Мало попричасмо, нисам га питао откуд зна  

да сам био у Бриселу, мада сам био радознао, па му добацих док је 

одлазио:’’ И ја ћу скоро опет тамо’’. Тргнух се, шта ми би да ово 

кажем?  

Он ми одмахну руком весело:'' Видимо се ''.  

Мени је Уроша жао, и он,  и Стевица Марковић су били увучени у 

игру велике светске политике коју нису довољно познавали, упали 

су у живо блато. 
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16. септембар 1972. године. Убице амбасадора Роловића. 

Апелациони суд је Барешића осудио на доживотну робију. 

Нажалост, само годину дана. Јер су  ускоро усташки екстремисти 

Томислав Ребрина, Никола Лисац и Рудолф Прскало отели  САС-ов 

авион на линији Гетеборг – Стокхолм и приморали уценом шведске 

власти да из затвора пусте Барешића и друге терористе.  Након 

трампе за осуђенике, усташе су пребацили убице Роловића  у 

Мадрид, а одатле у Парагвај. Ова земља је у то време била 

уточиште и сигурна лука за многе европске фашисте.  

Због протеста појединих држава, Барешић и његови гангстери су из 

главног града Парагваја врло брзо пребачени у Енкарнацију, место 

са тридесетак хиљада житеља. Ту су се запослили на 

пољопривредном добру неког нацисте. 

Како је могуће да у Латинској Америци добију гостопримство 

ноторни нацисти и антисемити? 

Ако злочиначка емигрантска организација може да убије 

амбасадора Југославије у Шведској, онда јој није било тешко да ме 

злоставља и застрашује шест година у Белгији. 

 

Септембар 1972. године. Свакодневна  догађања. 

Са Стевом Којићем (том 1.), старим другом и даљим рођаком из 

Узовнице,  се чујем повремено телефоном, налазили би се лети на 

Базену „25 мај“. Нас двојицу веже безброј дивних успомена, 

сунчали би се на врућем бетону и водили бескрајне разговоре. 

Деја Вујинић пак ме упорно убеђује да је комунизам фикција, да је 

увежен споља наивним Словенима . ''Али зашто су онда тако 

наивни Немци, немачка организација Црвена армија у Немачкој у 

Хајделбергу у седишту америчких трупа је бомбом убила три 

америчка војника'', питам га ја. Он ћути. 

Много се говори о Афери Вотергејт. 
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Брат Милић је без посла, и сестра Нада, њена ћеркица Валерија је 

са нама у стану. 

Увече пред спавање моју пажњу привуче густ дим у стану на трећем 

спрату, у згради преко пута наше у Карађорђевој улици, мало прође 

па сукну слаб тињав пламен. Није прошло ни пар минута, зачуше се 

ватрогасне сирене, пожар је био брзо угашен. 

Тата ужива да се бави  Валеријом, игра се са њом, води је у  шетњу, 

певуши јој у кревету. 

Сам се не могу успешно одупрети, али ако нађем истомишљенике, и 

са њима се повежем, можда се тако могу изборити да ми буде лакше. 

Али та моја намера се остварује врло споро, и јако тешко. Људи су 

преплашени. Чак и да успем  у тој намери, врло добро сам свестан 

да је поредак такорећи свемогућ? Могли би ме осумњичити за 

антидржавно удруживање ради рушења поретка? 

 У именику нађох број телефона Добрице Ћосића, окренух број, јави 

се са друге стане строг али учтив глас. Представих му се, подсетих 

га на наш ранији сусрет, замолих га  за разговор. Он је прихватио 

без оклевања. 

Разговор са њим је трајао читав сат, он је  слушао моје тужне 

анализе стања у друштву, не демантујући ме ниједном, али је сво 

време разговора био врло уздржан у изјавама. Вероватно зато јер ме 

не познаје довољно, не зна ко сам ја, можда се пита да ме неко није  

послао да га кушам?  

А ја знам да је он велики политички незадовољник. 

 Сазнао сам да у Америци постоји Слободарска странка, такозвани 

Либертаријанци, и да  је Прва америчка либертаријанска 

национална конвенција ове партије одржана у Денверу, Колорадо.  

У Америци пламти Вотергејт скандал. На телевизија слика чувене 

америчке глумице Џејн Фонде, која  је посетила Вијетнам, 

наслонила се женствено руком на вијетнамски противавионски топ.  
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Септембар 1972. године. Борин син Стефан дошао у Београд. 

Одсео је у Борином и Драгином стану на Обилићевом венцу, тамо 

код  хотела Мажестик, у великој кући, коју су комунисти када су 

дошли на власт, одузели Драгиним родитељима. 

Он је дечачић од десетак година, плав и повисок, жив и радознао. 

Ужива да иде у биоскоп,  гледали смо у Дому синдиката филм 

HIBERNATUS. Стефан чува лепу успомену на наше заједничке 

одласке у биоскопе и базене у Бриселу. 

Бора је дошао колима, отишли смо нас тројица у посету  Братунцу, 

тамо смо затекли ујку Божу и његове две ћерке,  Миру и Бебу. 

Придружили су нам се из оближњег Козлука, Бобан и Бато Рачић, 

синови тетке Секе, мамине сестре. Тетка Сека и њен муж Миладин 

Рачић живе у Козлуку, где течо Миладин има парохију.  

Сви смо се искупили у пространој кући деда Васе и бабе Саве у 

Братунцу. Када смо Бора, Стефан  и ја, дошли на врата куће, на 

прагу смо затекли више парова ципела, сандала, и свакојаке друге 

обуће, које су по тамошњем обичају оставили они који су ушли 

унутра пре нас, да не прљају. 

„Је ли  ово џамија'', запита се гласно Стефан посматрајући 

зачуђено изувену обућу. 

Бора, ја, Стефан, наши рођаци Бобо и Бато Рачић, Мира и Беба, 

кћерке ујке Боже маминог брата, сви смо високи и млади, Томо 

Беатовић наш рођак из Братунца, смејући ми се каже:'' Причају по 

Братунцу за вас: ено дошо неки кошаркашки тим '' . 

Отишли смо следећи дан у Узовницу и посетили рођаке 

Крсмановиће, Пановиће и Јаковљевиће. Ишли смо на Дрину, било 

је топло, Стефану  се невероватно свидела егзотична Дрина:'' Да ли 

у Дрини има крокодила?'', запитао ме је искрено и помало уплашен 

сурим брдима и запенушаним брзацима плаховите реке шумовитих 

и стеновитих обала, оклевајући у страху да заплива  мало даље од  

обале.  

Нама је Дрина обична, навикли смо на њене чари и и егзотику, а 

Стефан Дрину види  очима дечачића из Брисела. 
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1972. година. Миша Томић имао две операције кичме у 

Паризу. 

Миша Томић (томови 1. и 2.), син кума Бошка Томића је имао две 

операције кичме у Паризу. Њега су скојевци одмах после рата 

претукли у дворишту београдске школе '' Свети Сава'',  само зато 

што је казао '' да је Бог створио и Тита и Стаљина'', што је 

приказано у два претходна тома. Од тада не може на ноге.  

Нажалост, операција није успела. 

 

Вијетнам, август  1972. године. 

Изгледа да се последње америчке трупе повлаче из Вијетнама.  

Боби Фишер је у Рејкјавику победио Бориса Спаског, и тако постао 

први Американац шампион света у шаху. 

 

6. септембар 1972. године. Масакр на олимпијади у Минхену. 

Арапска терористичка група Црни септембар је убила једанаест 

израелских атлета учесника Летњих олимпијских игара у Минхену.  

Децембар 1972. година. Смењени либерали, Марко Никезић, 

Латинка Перовић, Мирко Тепавац и  Мирко Чанадановић. 

Земљу потресају све израженије политичке тензије и неприлике. У 

листу Политика и на телевизији приказаше слике смењених 

политичара припадника ове групе, као да су извучени из некакве 

тајне архиве окорелих злочинаца: мутне сумњиве фаце, скамењена 

лица преступника у немилости, у прпи и паници.  

Ово је прилика да још једном будем сведок и да лично увидим да 

овај поредак има експерте који умеју да постижу жељене 

психолошке ефекте у јавности.  

За Мирка Чанадановића кажу да је аутономаш, он има као зифт 

црну косу и тен, црн је као  чађ, покуњио се, понижен, запрепашћен, 

http://en.wikipedia.org/wiki/August_12
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до јуче био омиљени политичар, сада га разапеше  као Исуса Христа  

на крсту. Као да се сам пита у чуду: Шта ово би самном, зашто?  

Земља је у превирању, нараста незадовољство, изгледа чак и у 

редовима великодостојника у државном апарату? Колико сам 

сазнао,  функционери у немилости су били заступници 

демократизације и либерализације.  

Уколико је тако, онда значи да бирократски поредак њиховим 

примером жели да заплаши све оне прогресивне снаге у апарату, да 

не крену њиховим путем. 

Црно нам се пише! 

 

28. октобар  1972. године. Десимир ВУЈИНИЋ, пуковник ЈНА 

(1936.) из Београда. 

Деја Вујинић је запослен у Војном институту у Београду на радном 

месту „конструктор-истраживач“, жали ми се када се шетамо тихим 

Калемегданским алејама, да су га етикетирали као „српског  

националисту“ и „техноменаџера“,  да му због тога праве сметње 

што се тиче  стана и напредовања. 

'' Замисли, позваше ме психијатри са ВМА ( Војно медицинске 

академије), рекоше ми: ако будеш наставио да на јавним трибинама 

узимаш реч, да се дружиш са исељеницима са Косова и борцима за 

људска права, укључујући Томислава Крсмановића'', Деја нагласи 

звучно моје име, '' да ћемо те послати психијатрима на посматрање  

и превести те у превремену или у инвалидску пензију.''  

 

Октобар 1972. године. Душан Вуковић. 

Поред мене седе увече за сто у ресторану УКС,  Удружења 

књижевника Србије, у Француској број 7, вршњак, црномањаст и 

витак, блед и спорих покрета. Долазим у УКС да упознам 

истомишљенике. Чини ми се да је и он због нечега утучен, повукао 

се у себе, и ћути?   
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Заподенух разговор са њим, то је била прилика да га упознам са 

свим оним што ме мори и забрињава из дана у дан . Онда и он 

отвори душу: завршио је светску књижевност у Београду, по 

завршетку студија је боравио више година у Француској, дуго 

времена је био као политички неподобан без посла, по повратку из 

Француске ради као коректор у листу Политика у Београду. ''Посао 

коректора је најдосаднији на свету, никако дан да прође, а онда 

дође други дан, а слабо плаћен, изгубићу здравље''. Мало застаде па 

додаде нехајно:'' Замислите, иако је мој брат угледни психијатар, и 

ја сам лично имао окапања са психијатрима''. 

1972. година. Урош Милићевић убијен у Бриселу. 

Урош Милићевић  је тврдио како то неки кажу, мени се чини да се 

он само шалио, како он лично поседује документе којима се 

доказује да је Стефан Марковић ликвидиран као власник албума 

фотографија "ружичастог балета", или српског групњака.  

Међутим, ја никад тако нешто од њега нисам чуо.  

Сазнао сам да је Урош Милићевић убијен у Бриселу, у 

југословенском ресторану у Avenue Stalingrad у власништву 

извесног Бошковића, кога сам  имао прилику да упознам за време 

мога боравка у Бриселу. Рекоше да је био наводно жртва обрачуна у 

четничком емигрантском подземљу.  

Али на начин чија "суптилност" упућује на другу страну: био је 

изубијан и упуцан.  Када су га пронашли био је још жив, Урош је 

био по најстрашнијој летњој жези остављен закључан у стану без 

прозора и искључене вентилације.  

Сетих се недавног сусрета са Урошем Милићевићем испред 

београдског биоскопа ''Јадран'', био је  пун наде и много очекивања 

од живота у  Бриселу. Он је ипак био добар момак. А овако улудо 

изгуби млађани живот. 

Нестадоше Стевица Марковић, и неколико његових другова које 

сам лично познавао са београдских игранки и састајалишта 

младежи. Можда су они били младалачки дрчни, пуни снаге, којој 

су понекад давали одушка на начин, који се некоме није свидео 

тамо далеко ван земље?  

Свет је врло сложен и непознат за младе и недовољно искусне. 
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1972. година. Пера Урошевић хоће да отвори приватни ауто 

сервис. 

Сретох га на Зеленом венцу, стаде на кратко:'' Хоћу да отворим  

приватни ауто-сервис, никако не иде, праве ми сметње, дођи сутра у 

18 часова испред кафане ''Лион'' у Булевару револуције.’’ 

 

18. децембар 1972. године. Код психијатра професора Ристића, 

због несанице. 

Због несанице сам одлазио код појединих психијатара при 

домовима здравља. Они су ме нерадо слушали, да би ми на крају 

једино могли преписати пилуле за спавање.  

Док пак ја покушавам да им објасним  откуд несаница, ступајући са 

њима у разговор износио сам им моје виђење: не треба деловати на 

симптоме психичких тешкоћа, него на узроке.   

У очају и безилазној ситуацији, у афекту сам себи ставио у задатак 

да раскринкавам дволични поредак, који се представља за 

САМОУПРАВНИ  НЕСВРСТАНИ РАЈ, А У ПРАКСИ ЈЕ НЕШТО 

САСВИМ ДРУГО. Мене дискриминишу, и не само мене, спречавају 

ме да се  запослим, проглашавају ме за политички неподобног. А 

овамо свугде брује о самоуправљању и врхунским  стандардима 

поштовања људских права! 

Ако имам политичких неприлика са поретком, за то би требали да 

постоје поуздани разлози? А ја знам да сам невин,  не могу никако 

да схватим чиме то им ја сметам? Разговарајући са појединим 

психијатрима сам покушавао да им на дискретан начин предочим 

моја лоша искуства, и да им разјасним шта се овде ради.  

Када год би чули било каква моја политичка размишљања, они би 

намах мењали тему и скретали разговор на нешто друго. Чак је 

један написао на упуту: параноична реакција.  

Сазнајем временом да ко се овде жали на било какву политичку 

неправду, или критикује друштво, рескира да по кратком поступку 

буде оквалификован као особа која уображава, или чак да је 

параноичан? А то значи да би могао  да буде у изрежираном 

поступку смештен  на психијатрију?  
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''Ко се усуди да се супротставља моћној држави, очигледно лоше 

процењује стварност, са њим нешто није у реду'', рекао ми је 

недавно  проседи психијатар лукавог строгог лица у Дому здравља 

Палилула.  

Отуда сам постао опрезнији у изрицању критика. Али сам са друге 

стране био притешњен опаком дискриминацијом, коју сам 

доживљавао као неизмеран стрес, то је за мене била свакодневна 

мора, тегоба која ми исисава енергију, краде ми време, претвара ме 

у сасушену биљку, гура ме у вегетирање.  

Ја само мислим о овим неприликама, ништа друго не видим.  Као 

када неко пати од несносне зубобоље, он се цео претвори у зубобољу. 

Ја сам се повукао у себе, духовно се смањио, као пуж који дубоко 

завуче своје рошчиће у кућицу, када га неко   угрози. 

Уствари мој најупечатљивији утисак о нашим психијатрима у 

Београду, је да су они ужасно преплашени да било шта кажу, или 

чују о политици.  

Па то је истинска параноја!  

Они су уствари чувари поретка. Али су и они сами у исто време 

ужасно преплашени. Овде су сви у паничном страху. Од кога?  

Они нису у стању да утичу на узроке душевног или нервног 

поремећаја, него само покушавају да делују на симптоме. И то тако 

што дају пилуле за смирење и боље спавање. 

''Наши психијатри требају да открију узроке обољења, да на њих 

утичу, а не да се баве симптомима'', рекох опет једном психијатру. 

Он ме само мрко погледа, и не рече ни реч. 

Данас сам отишао у Неуролошку клинику на улазу у велики круг 

Медицинског факултета, неко ми је казао да би познати београдски 

психијатар професор Ристић могао да ми помогне да боље спавам. А 

то ми највише од свега треба. 

Одмах се сетих: чуо сам у Бриселу да је сестра професора Ристића, 

београдског угледног психијара, удата за еминентног  професора 

СУБ-а. 
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Професор Ристић је црномањаст, постарији човек, изузетно 

озбиљан  интелектуалац, из његових очију се изливају мудрост  и 

добре намере, он је по годинама близак мојим родитељима.  

Он ме саслуша пажљиво, када  чу да сам био шест година у Бриселу, 

скоро да га то развесели, саопшти ми да је његова сестра удата за 

професора СУБ ( Слободног универзитета Брисела),  и да станује у 

улици rue de la Folle chanson.( Улица луде песме).  Читалац овог 

тома је прочитао  да сам једно време често долазио у ту мирну 

улицу близу СУБ,  не хтедох му рећи да су ми у Бриселу казали да је 

сестра  професора Ристића из Београда удата за угледног професора 

СУБ. 

Он није ни речју прокоментарисао моје оштре критике на рачун 

поретка, ћутао је и посматрао ме са разумевањем и симпатијама. 

Знао сам да мисли исто што и ја. 

Установио сам да су међу психијатрима од поретка подржавани  и  

охрабривани они, који на неки начин затварају очи пред 

друштвеним узроцима душевних криза. А, да су излагани 

опструкцијама или подмуклим ударима сви они, који и на најмањи 

начин усвајају било какав облик незадовољства званичном 

политиком и стањем у нашем здравству и психијатрији. 

Имао сам прилике да се поново обратим  једном психијатру из 

еминентне београдске психијатријске установе:'' Наши психијатри 

не лече узроке душевних поремећаја, него симптоме'', упоран сам ја.  

Овај пак је по први пут одреаговао на моје речи, досада су обично 

сви психијатри муком ћутали престрашени, он  ме погледа 

нарогушено:'' Ово друштво је много праведније него ли оно на 

Западу, најлакше је за своје недостатке или пропусте оптужити 

заједницу''.   

Овај психијатар је врло олако уписивао  у картон дијагнозу 

''параноја'', и за најмању политичку критику је то чинио и још 

неким другим-сазнао сам временом од мојих познаника. Он је у мој 

картон уписао'' параноидно стање''. Сазнао сам касније да се овај 

режимски психијатар обогатио, да има неколико станова. 

Излазећи са предавања о психијатрији на Коларчевом 

универзитету, кренух између високих сурих зграда  у малој 

попречној врло уској уличици ка Кнез Михајловој улици, учини ми 
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се због те улице да сам у Далмацији, толико је уска, а усред 

Београда. Бидех на неколико метара испред мене професора 

Ристића, журно је одмицао погнуте главе, као снег беле косе, 

спеченог лица разумног интелектуалца, изгледао је због нечега врло 

забринут. Био је  бео у лицу, са гримасом јаког бола,  одавао је 

човека у тешко замисливим проблемима, било да су они лични, 

здравствени, породични, професионални. Личио је на прогоњену  

звер која брзо узмиче. 

Дубоко сам га разумео, шта више, био сам истински потрешен. 

 

Дочек Нове 1973. године. У Мажестику, Тома Здравковић. 

Нову 1973. годину сам дочекао у Хотелу „Мажестик'' са младом 

женом архитектом С..., ћерком пријатеља мојих сродника који су 

пореклом из Босне, из  Власенице. За састављеним столом 

дискретно удаљеним од нас двоје, је седело весело друштво, сазнао 

сам да су  они  из Босне, нисмо са њима разговарали, али сам чуо да 

је привлачна плавуша, са муслиманским именом, нешто млађа од 

мене, ћерка генерала ЈНА. Загледах је мало боље, учини ми се да је 

однекле знам, као да се присећам из измаглице далеке прошлости: 

да ли је то она Пакизина земљакиња што ме је она са њом упознала 

једном приликом у Земуну? 

Звезда вечери је био скоро славни певач Тома Здравковић. Пред 

нама се лелуја витка фигура црномањастог певача, држи театрално 

микрофон истурен далеко испред себе, док пева своју омиљену 

меланхоличну песму БРАНКА.  

Знам да је он Лесковчанин, препознаје се ипак нагласак јужњака. 

Сретао сам га у пар наврата  у познатим београдским кафанама, у 

друштву  земљака. Они би се чврсто загрљени  тетурали између 

састављених столова, закрвављених сузних очију би га пратили 

крешчендо у хору: 

Еј Бранка, Бранка, Бранка 

реци ми Бранка 

ко је крив због нашег растанка. 

Онда би ослушнувши цијук тужне виолине, се наједном смирили, да 

би се  опет, као по команди, чврсто загрлили, попевајући 

промуклим гласовима : 
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Памтиш ли оно лето 

памтиш ли звездане ноћи 

кад си ми тихо рекла 

без тебе нећу моћи . 

Он и ја се знамо из београдских кафана. Били смо повремено у 

друштву, звао ме је јужњачки неодољиво, присно: имењаче. 

Размишљао сам о њему и раније, посматрам сада његову 

меланхоличну маску од лица, тужни фаталистички мол који излази 

из његовог грла: тако надарен певач народних песама, а због нечега 

бежи у заборав у алкохолу, нешто га мучи? Шта? питао сам се. По 

садржају речи његових песама бих рекао да су то несретне 

неузвраћене љубави?  

Наједном се он из места упути моме столу, држећи у руци пуну 

чашу, маше ми  смејући се пријатељски пазећи да не проспе пиће у 

њој, погледах љубопитљиво иза мене, осврћем се да видим коме се 

то обраћа?  

''Имењаче, да се куцнемо, за тебе ћу сада да отпевам ЕЈ БРАНКА, 

БРАНКА'', приђе ми. 

Немам чашу у руци. '' Где ти је чаша, да се куцнемо, ова вотка је 

жестока'', имењак помириса у чашу.  Тражим  моју чашу, у њој је 

вино, не иде куцкање чаше вотке и вина. Она млада жена, што ми 

се учини да ја Пакизина земљакиња, устаде и насу ми у чашу пиће, 

видех да на флаши пише ВИСКИ.  

 

Јануар-септембар 1973. године. Биро за размену студената и 

омладине Jугославије. 

Напустио сам Југословенски центар за истраживање и развој 

децембра 1972. године. Опет тражим посао, све почиње испочетка.  

Одлучујем јануара 1973. године да посао пронађем што пре, имам 37 

година, највиша образовања из оних области које се сада код нас 

траже, знам стране језике. А без посла сам.  

Највише ме боли да сам такорећи на терету родитеља. А и мој 

млађи брат  и сестра су такође без запослења. Поврх свега, сви 

живимо натрпани у једнособном стану. 
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Слање CV, и писама одговарајући на огласе сматрам превазиђеним  

и недовољно ефикасним, одговори не долазе, или стижу са 

закашњењем, све то иде јако споро и не даје  очекиване резултате. 

Стога одлучујем да идем из фирме у фирму лично, да се директно 

представим, да идем право код директора.  

Прво сам припремио у више примерака дипломе, референце, CV, а 

потом направио списак београдских предузећа из телефонског 

именика.  

Тако сам обилазио највећа београдска предузећа неколико дана.  

Сетих се да сам  као студент био запослен лети у Бироу за размену 

омладине и студената Југославије, чије просторије се сада налазе у 

улици Моше Пијаде, тамо ме неки знају, јер сам као студент лети 

радио у њиховим камповима на мору. Наиђох у ходнику Бироа 

право на Даницу Момчиловић, она је сада директор, знамо се из 

студентских дана са Јадрана. Она ме поведе у њену канцеларију, 

баци поглед  на  документа и рече ми кратко:'' Нудим ти радно 

место које једино сада имам на располагању, оно није у твојој 

струци у маркетингу, него админнстративни задатак праћења броја 

путника у студентским чартер летовима''. 

Мени се тај посао не свиђа, али сам принуђен да прихватим било 

шта да ми се понуди. 

Долазио бих ујутру на посао нерасположен, уморан и неиспаван. 

Поврх свега раздражен свим неприликама које годинама потресају  

мој  тегобни живот. Принуђен сам да радим досадан посао ван 

струке, а моје квалификације  су јако тражене на  

тржишту запослења у Београду. Мени су у неколико фирми 

захтевали да донесем  препоруке од политичких организација. Ја то 

нисам могао донети! 

Захтевам учтиво од Данице Момчиловић, можда сам био мало 

узнемирен и нервозан, да ако је могуће, да добијем посао који је на 

нивоу мојих квалификација.  

Непријатио ме изненади њена нагла исхитрена одлука: бивам 

премештен  у канцеларије код Железничке станице. Моји радни 

задаци тамо су на нивоу средње школе, да сабирам и одузимам,  

поврх свега са мном у канцеларији се налази агресивна мушка 
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особа, која  почиње са мном да се свађа, и да ми прети физичким 

обрачуном. 

Ово сам схватио као поруку да треба што пре да напустим фирму. 

Што сам и учинио.  

( Напомена аутора: сазнао сам да се Даница Момчиловић касније  

сретно удомила, удала се за добростојећег Белгијанца, и да живи у 

Бриселу). 

У мени одавно сазрева одлука да се опет вратим у Брисел.  

Тамо није како треба, овде је такође лоше. Шта је горе? Југославија 

је бољшевичка држава, тако ми се чини? Али се увек сетим да ми је 

отац казао давних педесетих година да овде влада Запад.  

Нада је вечита, човек се нада док је жив.  Сада из ове перспективе 

ми Брисел изгледа скоро ружичасто? Као да сам све позаборављао 

шта ми се тамо дешавало, због чега сам отуда отишао такорећи 

главом без обзира, јула 1971. године?  

Одлучујем дефинитивно разочаран да се вратим у Брисел. И да 

тамо почнем живот из почетка.  

Свестан сам да је то ипак импулсивна одлука, ја сам отуда побегао, 

а сада се поново  враћам у осињак. Упркос логике, тамо ме нешто 

неодољиво вуче. 

Али овде је немогуће остати. Знам да је са Ани све завршено, 

изгледа да се она у међувремену и удала?  

Моја одлука да се вратим у Брисел ми личи на тениски меч, као да 

сам лоптица коју снажна рука враћа преко мреже у терен партнера?  

Као да и они тамо, и ови одавде, желе да ме се отарасе као врућег 

кромпира. Са мном се поигравају неке невидљиве силе, ја сам 

између две ватре. 

Не желим да размишљам како ће и шта ће бити у Бриселу, само да 

побегнем што пре одавде.  

А шта ако се тамо настави, оно због чега сам се отуда уклонио?  
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Можда ће ипак бити боље? Али тамо је мој досије, и да сам опалио 

шамар? 

Или да емигрирам у Америку? Или у неку скандинавску земљу? 

О том потом? 

Срео сам опет, овога пута  у Карађорђевој улици,  у парку испред 

аутобуске станице Драгана Вељковића. Он је био врло тужан:'' 

Радомира прогласили лудим, зато што је рекао да је ЈНА 

саботирана на Косову и на далматинским острвима. А  Радомир 

најпаметнији човек, Носилац дипломе Титов питомац, натпросечно 

интелигентан'', каже скрушено Драган. 

Генерална скупштина ОУН је примила у своје чланство Народну 

републику Кину, а искључила Републику Кину ( Тајван). Мађарска 

влада је дозволила кардиналу Јожефу Миндсентију који је био 

заточен у Амбасади САД у Будимпешти од побуне  из 1956. године, 

да напусти земљу.  

Да ли су ово знаци отопљавања односа између Москве и 

Вашингтона? 

 У потврду оваквог размишљања би могла да иде одлука Владе САД 

да смањи број анагажованих војника у Вијетнаму на 196.700 

(најнижи ниво од јануара 1966.).   

Као хладан туш, опет вест о рушењу авиона, Боинг 727 америчке 

Alaska Airlines Flight 1866. се срушио у Аласци, погинуло је 111 

путника.  

Ко ће се усудити да путује авионом?  

 Занимљиво, Демократска република Конго мења име у Заир.  

 

1973. година. Умро син Раденка Пуцаревића на операцији 

слепог црева у Суботици. 

Десила се трагедија. Изгледа да је на делу пропуст лекара? Умро је 

1971. године у Суботици, имао је само 21 годину. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska_Airlines_Flight_1866
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24. август 1973. године. Немам визу за улазак у Белгију.   

Између Југославије и Белгије још увек постоји визни режим, у 

Белгију не могу ући без белгијске визе. Одох у амбасаду Белгије у 

Београду да затражим визу. Тамо ми кажу да на то немам право, да 

сам сва права изгубио мојим повратком у земљу јула 1971. године.  

Ипак се одлучујем да путујем без визе. Да покушам?  Имам врло 

мало новца, таман за пут и неколико првих дана боравка  у 

Бриселу. 

 

1.  септембар 1973. године. Сусрет са Драганoм Вељковићем  

код Руског цара.  

Драган ме је у Кнез Михајловој улици препознао још из даљине, 

упути ми се  радостан што ме поново види, приближавајући ми се 

нестрпљив живо млатара високо у руци некакав писани материјал. 

Драган се мало мења, има и даље ону детињу веселост и 

безазленост, као када сам га срео као дете у Крушевцу. ( томови 1. и 

2. )  

Када ми се приближи рече гласно:'' Радомир је ухапшен 8. фебруара 

ове године, налази се као што знаш у лудници. Покренули смо 

петицију, ево ти је, има велики број потписа'', гурну ми у руке текст 

исписан на писаћој машни. Запазих велики број свакојаких имена 

исписаних плавом бојом: 

Милорад и Живка  Вељковић,Ул. Лоле Рибара 19, Бела Црква 

Родитељи Вељковић Радомира, Са породицом и грађанима из Беле 

Цркве и Крушевца. 
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Септембар 1973. г. 

ПОРОДИЧНИ И ГРАЂАНСКИ ЗАХТЕВ 

За отпуштање Вељковић Радомира 

Из завода за душевно болесна лица  

 Ми чланови породице Вељковић Радомира и остали грађани 

познајемо потпуковника у  пензији Вељковић Радомира само као 

душевно здравог, а да је психијатријски здрав видљиво је то из 

његових лекарских уверења, али су нам истовремено познате и 

почињене злоупотребе над Радомиром  како  пре, тако и за време 

овог кривичног поступка, па стога после толико почињених 

злоупотреба  над  Радомиром, оправдано сматрамо да не би могао 

бити затворен још и у лудници преко законски  неоснованог 

кривичног поступка. 

 Наиме, због тога што је Радомир својевремено као официр 

ЈНА приговорио на неке неправилности, то му је узвраћено осветом 

са разбијањем његове породице, тучом, превременим 

пензионисањем и другим злоупотребама, ради чега је својевремено 

више стотина грађана само због овога писмено затражило његову 

заштиту код државних органа услед чињења злоупотреба  у  држави 

– па су због неуспостављања  законитог стања изгледа према 

оптужби поднели и кривичну пријаву против друга Тита (а не 

против Радомира), али је онда она притивуставно искоришћена 

против Радомира и Радомир проглашен, наводно, душевним 

болесником преко кривичног поступка који није на Закону  и 

уставу основан. Јер пошто  се знало да се Радомиру не може судити 

за непостојеће кривично дело, а у сваком случају се није могла 

применити мера безбедности из разлога што је Радомир према  П Е 

Т уверења  из времена дела психијатријски био здрав, то се 

Радомиру судило у одсуству и без његовог знања и учешћа. У 

вођењу  кривичног поступка све радње су на закону неосноване: 

дело, испитивање, признање, лекарски преглед, одбрана, 

проширење оптужбе, претрес, утврђивање кривичног дела и 

учиниоца, жалба и седница Врховног суда БиХ. 

 Да је Радомир у време дела био искључиво психијатријски 

здрав грађанин, видљиво је то из следећих лекарских уверења: 
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1. Неуропсихијатријска клиника Медицинског факултета Сарајево 

под бројем 6.344 од 19. 2. 196.7. г. Дала му је дијагнозу  SINE 

МORBO NEUROPSYHIATRICO.  

2.     Правоснажним Решењем Општинског  суда I Сарајево под бр. 

16./6.7 од 22. 12. 196.7. г. Већ је једном обустављен  поступак за 

полуђивање из разлога што је Клиника медицинског факултета 

Сарајево на основу прегледа 19. 12. 6.7. г. прогласила Радомира 

здравим, а такво здраво стање нашао је и судски вештак при 

лекарском прегледу на самој расправи. 

 3. Неуропсихијатријска клиника Медицинског факултета у 

Београду под бр. 885 од 24. 1. 196.8. дала је дијагнозу: SINE МORBO 

NEUROPSYHIATRICO, што значи нервно и психички потпуно 

здрав. 

4. Неуроприхијатријска амбуланта Дома здравља «Омер Маслић» у  

Сарајеву дала му  је дијагнозу SINE МORBO 

NEUROPSYHIATRICO, ШТО  ЈЕ ОПЕТ ДОКАЗ ДА ЈЕ ЗДРАВ,  

5.    Медицински центар Зеница под бр. 124 од 4. 8. 1970. године дао 

му је дијагнозу НЕМА ОБОЉЕЊА ИЗ ДОМЕНА 

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈЕ. 

И пошто је, према оптужби, дело учињено са подношењем кривичне 

пријаве против Тита 27. 3. 196.9. , а касније само продужен 

поступак, то не улазећи у стварно чињенично стање, ни ко је поднео 

пријаву, ни да ли је она кривично дело ЈЕР ТОМЕ, ПРЕМА 

РАДОМИРУ, СТОЈЕ НА ПУТУ УСТАВНЕ ЗАБРАНЕ из чл. 47, 6.6. 

и 70 КЗ – него према  правно више необоривим психијатријским 

дијагнозама  из  времена  дела Радомир је насигурно био 

психијатријски здрав грађанин СФРЈ, а не болестан, и зато је по 

Закону  над Радомиром у сваком случају ИСКЉУЧЕНА МЕРА 

БЕЗБЕДНОСТИ. 

И у име Устава Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије, а посебно на основу чл. 34, 58 и 59 Устава, молимо 

Управу КПУ Болнице у Београду, Орган старатељства Скупштине 

општине Центар и Окружни суд Сарајево да Радомира Вељковића 

одмах отпусте из Болнице, јер историја не познаје случај да је неко 

са ПЕТ психијатријских уверења да је здрав, још и затворен у 

лудницу. 
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ПРИЛОГ:  пет фотокопија наведених лекарских уверења. 

ЗАХТЕВУ Радомирових родитеља прикључују се породица и 

грађани: 

(својеручни потпис родитеља и грађана) 

 

3. септембар 1973. године. Одлазак за Белгију по други пут. 

Идем возом, колима за спавање, за Минхен, где преседам за Брисел, 

са мном у кушету је младић Санџаклија. Oн живи у Турској, али ми 

ганут признаде увече, док вагон монотоно тандрче пружним 

праговима ка Загребу, да стално чезне за родним крајем и за 

земљацима. Са мном разговара истински узбуђен од радости, али је 

због нечега помало  усплахирен, прича о Санџаку, о својој 

напуштеној кући у брдима, о башчи са модрим шљивицима, сузе му 

скоро навреше на очи. Воли свој родни крај, увиђа да је Турска 

туђина, и да му је ово прави родни крај. 

" Какви су Турци као људи", питам га ја.  ''Имам пријатеља 

Турака, добри су људи, свугде има и добрих и лоших. "Нису лоши" 

настави, "али су много другачији од нас, то је други свет". 

А ја осећам кривицу, не само кривицу, него и зебњу, када 

проговорим о својим коренима: европеизација, нација бива полако 

превазиђена. 

Узех у Минхену воз за Брисел, стигох дремљив на границу са 

Белгијом у Ахен, Ахен Белгијанци називају на свој начин-Ex La 

Chappelle, воз пређе нечујно у Белгију.  

Овде настадоше за мене критични тренуци,  шта ће се десити са 

мном без улазне визе, без папира? Да ли ће ме вратити натраг у 

Немачку? Ако се то деси, како ћу се вратити у Београд без довољно 

новца за возну карту? Зар да ме воде у Немачкој у полицију? Да 

зову Амбасаду СФРЈ због мене, као да сам апатрид?  

Наиђе пасошка контрола, затражише ми исправе, дадох црвени 

пасош, и почех да говорим весело службенику на течном 

француском, да га одобровољим, кажем му весело да сам радостан 

јер се враћам у вољену Белгију, где имам толико пријатеља, и то по 
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први пут после неколико година. Он ме гледа пријатно изненађен 

мојим француским, од хладног и формалног службеника  он се 

преобрати, постаде љубазан, поче да се  смешка задовољно 

листајући брзо странице пасоша, да нађе место где се налази 

уписана виза? А ње тамо нема, ја то знам и уплашен сам и забринут 

шта ће бити? Можда је реч забринут, прејака. Било ми је такорећи 

свеједно. Шта буде да буде. Утом на врата купеа уђе журно још 

један цариник, нешто се тамо у другом купеу дешавало,  и повика 

овоме који је листао мој пасош:" Жан!".  

Цариник изненадно испусти пасош у моју руку и оде.  

Онда се врати после пар минута, али не дође до мене, и не настави 

да тражи моју визу. Уместо тога, прође поред мене, и настави даље у 

следећи купе. 

Тако ја уђох у Белгију на илегалан начин.  

Сада настадоше нове бриге, шта ће бити са мном уморним и 

неиспаваним када дођем у Брисел , па још и пресечене енергије, 

како да одмах нађем преноћиште већ за  прву ноћ, како да нађем 

стан? Да ли ћу моћи да нађем посао без визе за боравак,  како да 

живим док не нађем посао,  и док не добијем прву плату? Да ли ћу 

моћи да останем у Белгији без визе?  

Шта ако останем без новца, полиција ће ме ноћу из парка или са 

улице привести? И прогнаће ме без икаквог пардона првим возом 

натраг у Југославију?  

Изађох на Железничкој станици Север, Garе du Nord, држећи у 

руци излизани браон кофер, у џепу имам црвени пасош без 

белгијске визе, поседујем врло скромну суму новца од које могу 

купити хлеба само неколико дана, и платити два преноћишта. Иако 

сам сасвим свестан да ме сада очекују врло неизвесни дани, нисам 

ни тренутка губио ни наду ни оптимизам.  

Свестан сам  врло добро да овакав  изможден и изнурен не могу 

имати реалне шансе за иоле бољи посао на врло пробирљивом 

тржишту рада у Бриселу, поред одморних и орних Белгијанаца. Али 

нада и оптимизам ипак не јењавају.  

Већ је касно по подне, полако се спушта вече, воз стиже, изађох 

испред железничке станице у таму, сумрак брзо пада на Брисел, 
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улица што даје на железничку станицу сва засија у  неону, смрачи 

се. Сада ми је најважније да нађем преноћиште у неком јефтином 

хотелчићу, већ имам један такав у виду, био сам тамо у неколико 

наврата, то је мали пансион са кафаницом, зове се Belgica стотинак 

метара од ове железничке станице. Почех да тражим светлећу 

рекламу, видех у даљини стоји жути светлећи натпис Belgica. 

Упутим се брзо тамо да нађем преноћиште, а онда сутра да тражим 

стан, па ће онда доћи и посао на ред.   

Ову улицу сам посматрао овако септембра 1965. године, сва је тада 

сијала у неону, нудила ми је безброј изазова, осећао сам се пун снаге 

и наде, дивљег оптимизма. Мислио сам да је цео свет мој. А сада ми 

та иста улица изгледа сасвим другачија: без живота, сива , туробна. 

Како је могуће да ја ту исту улицу сада видим тако другачију у 

односу на оно време?  Шта је стварност? Улице су исте, а мени сада 

изгледају сасвим другачије? 

Забринут стојим са кофером у руци испред улаза у железничку 

станицу, спремам се да се упутим ка намераваном преноћишту. 

Преда мном се поређали  такси, скоро да им се и не види  крај, 

завили се као возна композиција чак тамо иза ћошка. Спазих да се 

нешто дешава у једном таксију, такси шофер ми даје некакве знаке, 

мени се учини да ми нуди превоз, одмахнух одречно руком. 

Међутим, овај шофер је настављао да ми маше, учини ми се да ми 

се због нечега смеје, он нагло отвори врата, пред мени се упути 

средовечан тамно смеђ човек, сав насмејан иде ка мени и на 

балкански начин шири радосно руке да се поздравимо, а посебно се 

изненадих, а затим обрадовах, када чух да радосно узвикује моје 

име. Пред мене стаде широко насмејан и радостан  човек, онако 

како се код нас радују и друже они доле са Јужне пруге.   

Пред мене је стао Јоргос, Грк који је радио са мном на Северном 

мору у лето 196.7 године као кувар, сада је постао таксиста.  Били 

смо једно време нераздвојни.  Смејао се гласно врло пријатно 

изненађен и радостан овим изненадним сусретом. Попричасмо, он 

схвати о чему се ради.  Без речи извади новчаник и даде ми 200 

белгијских франака. 

Каква радост, као да ми Провиђење шаље спасиоца у овом тешком, 

скоро безизлазном животном тренутку. 
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Ова сума је била спас. Да тога није било не бих имао такорећи ни за 

преноћиште. Као да га је послало Провиђење?!  

Сусрет са Јоргосом ми колико толико врати наду и оптимизам.  

Службеница Белгике овлаш погледа мој пасош и прошапута скоро 

нечујно:'' Црвени пасош'', то је рекла као да је погледала изанђали 

пасош пореклом из неке северно-афричке државе.  

Време невероватно брзо лети, овде су промене врло брзе, када сам 

дошао први пут у Белгију 1962. године, слично је било и 1965. 

године, црвени пасош је изазивао љубопитљивост помешану са 

уважавањем, сада је другачије. Запад препознаје промене и на њих 

се брзо и мудро прилагођава, извлачи из њих оно што је најбоље. 

Виде они да је комунизам изанђао и превазиђен, истрошен. 

Није лако наћи стан тако брзо, поготову без франка у џепу, треба да 

нађем доброг и разумног станодавца који ће прихватити да сачека 

да му дам кирију, али тек када пронађем посао и добијем прву 

плату? Који станодавац ће на то да пристане? Поготову јер немам 

папире, нити белгијску визу? Ипак, имам некакав расплинут и 

мутан предосећај да ће се све то некако само од себе разрешити. 

Али, да је најважније да уложим прави труд и да предузмем праве 

брзе и енергичне акције. 

Узимао бих мале огласе у којима нуде станове, јурим по ширем 

центру града, оде новац на карте за градски превоз, одмах бих се 

упућивао на наведене адресе, тамо ми траже белгијску личну карту, 

а ја је немам. Не могу је добити, док се не запослим, јер сам ушао 

илегално у Белгију. Или ми траже да платим целу кирију за месец 

дана унапред.  

Док на улици листам забринуто и помало нервозно огласе, загледа  

ме нехајно пролазник, обрати ми се безазлено средовечан  

доброћудан човек, докон пензионер помислих, ословљавајући ме 

љубазно:'' Ту у близини је мој пријатељ који посредује при 

издавању станова'' , показа ми излог. 

Овај посредник у издавању станова је средњег раста, средње 

корпуленције, смеђ, неупадљив, у боји окружења, али проницљивог 

лукавог погледа. Учини ми се да је пензионер, да овај посао обавља 

тек да нешто ради, и да понешто узгред заради?. Или да буде и даље 

активан? Али још није добио онај расут и опуштен израз лица 



795 

 

пензионера који је ''мозак бацио на отаву'', како се то каже. 

Саслуша ме, поче да листа  некакву свешчицу, видим да је он 

савестан стручњак за овај посао, Белгијанци сви заредом, обављају 

савесно своје радне задатке, без обзира какви су радни задаци,  и 

труде се максимално да их обаве на најбољи начин. 

Прво узе некакву свешчицу, скоро малу купусару у чврстим 

избледелим црним корицама, зовну телефоном власника стана, 

договорише се са неколико кратких речи, онда ми успореним 

покретом  руке пензионера даде једну адресу, обрати ми се тихо и 

кратко да идем тамо, да ћу тамо бити примљен. Платих му 100 

франака. То је за мене огромна сума, оде новац. 

Погледах адресу, то је била улица Shaussee  de  Sharlerois, то је крај 

који познајем, тамо сам становао 1965. године када сам дошао у 

Брисел. Није тако далеко одавде, треба ми пола сата брзог 

пешачења, кренух пешке са кофером у руци, сав изгужван од пута. 

На срећу киша није падала. 

Нађох број зграде, баш где на улицу Shausseе de Sharlerois излазе 

улице  rue Faider  и rue Blanche. Каква необична случајност, зар да у 

Бриселу који има преко милион и по становника, који је велики 

град, да не могу нигде да нађем стан, него опет баш тамо где сам по 

први пут становао када сам дошао у Белгију септембра далеке 196.5. 

године?   

Учини ми се да све почиње изпочетка. Као да сам упао у временску 

рупу, у темену поквареног часовника. 

Зазвоних на врата нестрпљиво, стан се налази у двоспратној сивој 

згради сазиданој пре рата, у врло прометној артерији града, 

спреман на непријатна изненађења, шта да радим ако овде не будем 

прихваћен као подстанар? Али када се врата отворише и када пред 

мене искорачи средовечна жена у црнини, када ме загледа, насмеја 

ми се љубазно:'' Изволите уђите'', схватио сам да ћу овде наћи 

скровиште. Ова госпођа је тако скромна, тако  мудра, тако разумна 

као пчелица, као да је знам од некуда, зрачи око себе позитивну 

енергију. Иако ме је сво време посматрала испитивачки и 

проницљиво, очигледно ме је процењивала, она изгледа на крају 

закључи да су моје речи достојне поверења. Без икаквих натезања 

се одмах договорисмо  о условима. Она одмах без речи прихвати све 

моје услове, и да платим кирију када нађем посао. 
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Задовољан уђох са њом у моју собу, која је на првом спрату, мала је, 

али има све што треба. Видех у ходнику велику рупу у зиду, тамо се 

негде иза далеких ходника чују некакви неразговетни гласови, 

провирих радознао, не знам никако о чему се ради, видех на 

пристојној  дистанци  контуре неколико жена и девојака, седе за 

столом весело ћаскајући.  

Тамо је изгледа неки други стан? Али откуд ова рупа у зиду? 

Власница стана је љубазна госпођа, рече да јој је умро муж, да живи 

са сином и старим оцем, обрадова ме када ми учтиво и љубазно 

саопшти да без проблема може  сачекати са киријом док се не 

запослим. 

Стекао сам утисак да ме је она исправно проценила, дa нисам 

преварант, него да сам човек од речи у кога може имати поверење. 

 

Септембар – децембар 1973. године. Тужни Брисел по други 

пут. 

Госпођа ме позва да увече гледамо ТВ заједно, ту је и њен отац, стар 

и врло љубазан човек, приближава се увелико деведесетој, стари 

Белгијанци умеју бити врло драги људи. Стари људи су свугде 

слични, али стари људи у  Белгији умеју бити  усамљени, жељни 

пажљивог саговорника, кога када пронађу умеју истински 

уважавати. Тада су врло шармантни, шире око себе мир и 

позитивну енергију. Он повремено гласно коментарише вести на 

ТВ, врло му прија да се дружи са мном. Када се на телевизији 

појави слика покојног белгијског принца он скочи као опарен:'' 

Колаборациониста, сарађивао је са Немцима''.  

Син пак, је младић, повисок и снажан, у некој је школи за војне 

полицајце, дође понекад пословно, он је увек врло озбиљан и 

помало строг, жури се да се врати у удаљену касарну.  

Црни, старински и помало истрошен телефон стоји поред ТВ 

апарата у пространој дневној соби у приземљу, пуној старог, али 

укусно избраног  намештаја. Она ми је дозволила да могу дати њен 

број телефона, када има неко нешто важно да ми јави, а да увек 

могу телефонирати када желим. 
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Нека купусара, загледах је, па то је телефонски именик Брисела из 

1974. године, је стојала на ормарчићу поред телевизије. Почех да га 

листам и на моје велико чуђење под словом ''К'', видех да стоји моје 

име и презиме и адреса. Чудно није промењено, а ја сам напустио 

Брисел још јула 1971. године. Зазвоних, да видим да није нека 

забуна? Ћутим, телефон звони, јавља се неки мени непознат женски 

глас, можда је Ани, ништа не кажем. Спустим слушалицу.  

Обрћући брзо  листове телефонског именика почех да тражим 

нестрпљиво имена мојих пријатеља. Нађох из прве број телефона 

Мате Јаковца, Далматинца, за кога ме везују тако драге успомене 

још из првих дана боравка у Бриселу. Обрадовах се,  па он станује 

овде у суседству Аvenue Luise, тамо близу су биле просторије 

Marplanа 1967. године,  где сам упознао Ани.  

Нађох број телефона и Миће Тадића који станује у улици rue de 

Luсanes у Боифору, то је у суседству фирме Мк Кан Ериксон, где 

сам својевремено био запослен, тога ће се сетити пажљив  читалац. 

Позвах , јави се Мато, који се истински обрадова и развесели када 

чу мој глас. Сутра у 16 часова се налазимо  у суседству у  Galerie 

Luise. 

Како је Брисел необичан град, кварт око железничке станице 

Север, где сам ступио јуче поново на тле Брисела, у односу на овај 

кварт, сада ми изгледа као да се налази у нeкoj другој држави? Као 

да сам јуче био у неком другом граду? Или ми се тако чини?  

Мате иде насмејан из даљине, он мене зове Томе,  оно што наше 

дружење претвара у искрено пријатељство, је међусобна 

приврженост и сличност духа, која зближава два земљака у далекој 

сивој и кишовитој Белгији. Док пијемо  белгијски кафе филтр, 

сазнах да је у међувремену отишао у пензију. Мате предлаже да 

одемо једно вече у оближњи дансинг "Мемлинг", где долазе само 

средовечни, тамо свира оркестар, као у "стара добра времена", са 

много лаганих игара.  

Мате ме позва да отшетамо до  његовог стана који је ту близу,  

никад досада нисам био у његовом стану, успут помало снуждено ми 

објашњава да живи сам. Са сетним  уздахом ме обавести још 

једанпут да је напустио  суживот са богатом удовицом Белгијанком, 

успут ми се снужден поверава као искреном и провереном 

пријатељу, оборене главе мрмља:'' Одбацила ме као исцеђен 
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лимун''. Ја га тешим, видим да је он још врло виталан, и још увек 

врло згодан, иако можда већ прелази  педесету  годину живота.  

Соба стана у којој станује је момачка, са кухињом у ћошку, питам 

се да ли има купатило? Кревет је велики, гвоздени као код нас у 

Београду  у радничком смештају, и преко њега прострто нешто као 

војничко сиво грубо ћебе какво сам видео у ЈНА. Где нађе у Белгији 

ово војничко ћебе, исто као код нас у касарнама?  

Док седи на гвозденом кревету, укрстио стопала ногу на поду, сетан 

је, пензија скромна, лош биланс са пријатељицом, богатом 

удовицом Белгијанком.  Показа ми шаку десне руке, нешто  му 

израсло по руци, као неке жабље красте, тргну се као да се 

развесели:" Ојужило је тамо у Југи, чујем од куће".  

Повери ми се препорођен да снева да  у мирном затону на неком  

успаваном јадранском отоку у смоквама и чемпресима, тамо на 

сињој пучини наспрам  Сплита, хоће да сагради кућу:'' Оћу да 

будем у драги, да по васцели дан слушам валове и галебове''.  

Мате је аутентични Далматинац, оптимиста и човек пун наде. Сада 

има слободу, хоће да је искористи, радује се да има друштво да 

заједно излазимо. 

Упознао сам у продавници брачни пар Југословене, из Крагујевца, 

млади људи са ћеркицом, утукла их мени непозната голема невоља, 

ушла оловно у црте лица, уселила се у млаке и успорене покрену без 

снаге и живости, споро се бледи и измршавели крећу, као када рак 

полако  миче брке у малом виру.  

Живели су дуже на Западу, сазнах од њих, онда муж оде у земљу да 

служи  војни рок у ЈНА.   

'' Уперили на мене митраљез, један одврће бомбу, кажу да сам 

страни шпијун, а ја искрен патриота'', говори скоро без гласа, сво 

време се осврћући, гледа где је његова супруга:'' Морам тихо да 

говорим, моја жена се страшно љути када говорим о политици''. 

Док стојимо сви забринути, он ми говори уморно, безживотним 

гласом: вратио се у Белгију, овде не може  нигде да нађе посао, а у 

земљу не могу да се врате.  Колико је он изнурен и забринут, види се 

и по томе што је бео у лицу као зид, огромни модри подочњаци се 

спуштају низ образе. А супруга је напротив свежа и женствена. А 
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такорећи гладују, имају малу ћеркицу, јадно дете не схвата о чему 

се ради са њеним родитељима. 

Позваше ме у посету, она ми се приближи када се он негде за кратко 

удаљи:'' Ама он је крив, стално изазива власти''. 

А од њега сам чуо другу причу:'' Ко је у немилости у Југославији, то 

је исто где год оде. Шта смо Богу згрешили?” . Чини ми се да је он 

још желео да ми прича, али наиђе његова жена погледавши га 

намрштено, он да би избегао неугодне сцене расправа преда мном 

умукну намах.  

Мени се чини да је њихов брак у дубокој кризи, породица је пред  

распадом. Неприлике поједине бракове ослабе, униште, разоре. А 

пак неке друге, ојачају, збију лојалне супружнике у борби да 

преживе. 

Власница стана  држи у приземљу мали ресторан, у подне у паузи би 

долазило на ручак подоста пословног света, она припрема укусна 

јела. Са задовољством сам прихватио њен предлог да повремено  

радим са њом у ресторану, што би она обрачунавала као предујам за 

кирију. А добијао бих и тако потребне укусне обилне оброке. 

Чим смогнем мало времена, одмах бих узимао новине  Le Soir и 

читао огласе. Иако знам језик и имам цењену белгијску диплому, 

јасно ми је да сада не могу очекивати  да добијем посао у струци, 

треба прво да средим папире, принуђен сам за почетак  да 

прихватим мануелни посао. А касније да се трудим да се полако 

извучем из ове врло неугодне и деликатне ситуације. 

Нађох у листу Le Soir интересантан оглас, учини ми се да би тај 

посао био добар за прве дане у Бриселу, пожурих право на ту адресу 

тамо негде код Луксембуршке железничке станице, то је Брисел 4, 

сасвим други крај. Уђох у неку издужену приземну просторију, као 

да је некакво врло прометно складиште, стадох у месту као укопан 

јер видех из прикрајка у даљини господина Братву, код кога сам 

био запослен у Бриселу већ давне 196.5. године. Поред њега је стојао 

раширених руку његов пословођа који ми није остао у лепој 

успомени. 

Невероватна нова коинциденција! Побегох брже боље осећајући се 

постиђен. 
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Откуд Роган коут сада на потпуно другом крају Брисела? 

Преселили су се, то је могући закључак. Зашто су напустили раније 

просторије на које су били навикли? Вероватно је овај део Брисела 

погоднији за њихове пословне активности?  

 

15. октобар 1973. године. Подносим опет захтев за политички 

азил. 

15. октобра 1973. године сам поново поднео захтев за политички 

азил на адресу United Nations, High Commissioner for refugees, 

Branch office for Belgium and Luxemburg, 43, rue de Treve, Bruxelles 

4,  који је био одбијен дописом од 29. октобра 1973. године, са 

образложењем да не испуњавам услове одређене Статутом Високог 

комесаријата Уједињених нација за избеглице  и Конвенције из 

1951. која се односи на избеглице. 

Где је овде правда?  

 

Октобар 1973. године. Погинула Роса Митровић, супруга 

Десе Ере Митровића.  

У писму из Београда ми јавише да је погинула Роса Митровић, 

супруга Десе Митровића. Док је неопрезно прелазила пут недалеко 

од куће у Узовници, ударио је камион, и убио на месту. Она је била 

велика паћеница. На њену породицу су се већ годинама биле 

обрушиле свакојаке неприлике и трагедије. Вероватно се била 

замислила занета својим породичннм проблемима, па није спазила 

камион.  

Шта ће сад троје деце без мајке? А син Мијо у некој забаченој 

психијатријској болници на Косову? Шта ће он тамо, тако далеко, 

када у Србији има толико психијатријских установа?  

Породица изузетно способног човека Мике Николића, једног од 

јунака ове саге, се полако осипа, ова чињеница неће измаћи оку 

пажљивог читаоца. 
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Новембар 1973. године. Посета Бори у Лилу. 

Бора са супругом Драгом и шестогодишњим сином Марком живи у 

Лилу, великом граду на северу Француске. Запослен је у 

биохемијској лабораторији тамошњег универзитета, на коме је 

одбранио докторат из биохемије. Драга, такође биохемичар, је 

успела захваљујући њему, да добије радно место на универзитету у 

Лилу. Они су ме позвали да дођем возом у посету. 

Лил је нешто другачије од Брисела, али су се Бора и Драга брзо 

прилагодили , а и обоје су запослени, имају солидна примања. 

Њихов стан је простран и удобан.  Моју радозналост је привукао 

мали Марко који је седео на поду, на коме су биле раширене 

необичне повеће пластичне играчкице: срп и чекић. 

Причу о моме неславном повратку у Брисел,  и неприликама у 

Београду, Бора нерадо слуша. Отишао је из Београда 1958. године, 

пре петнаестак година, тада је био младић, живи далеко од 

Југославије, није у поседу информација. Он се истрошио 

финансијски у вези повратка сестре Наде из Аустралије, и њене 

бебице ћеркице Валерије, после њеног развода са мужом Момчилом 

Дашићем, а и мене је повремено подржавао финансијски још од 

мога доласка у Брисел 196.5. године. Он има солидне приходе, али 

ипак не толике да би могао и мене да издржава у Бриселу, сада када 

сам без посла и сталних прихода. 

Враћајући се возом из Лила за Брисел, све време сам размишљао о 

комуникационом јазу између нас двојице. То нимало не ремети 

наше односе, ја се трудим да га разумем. Није он крив што је 

отишао из земље без довољно познавања политичких прилика у 

њој. Био је млад, и поврх свега је у Бриселу стицајем животних 

околности био у прилици да има изванредне пријатељске односе са 

амбасадом СФРЈ у Бриселу ( Што је разјашњено у претходним 

поглављима, напомена аутора). 

Купих у Бриселу београдски лист Политика, ове југословенске 

новина се продају у киоску на Авени Луиз. Прочитах малу 

забелешку да је 1. децембра 1918. године у Кући Крсмановића 

(далеких предака) у Београду, проглашено Уједињење у 

Југославију. 
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Сазнао сам од мојих да је Војо, Икин и Мирка Тешића син (томови  

1. и 2.) од 1970. године у Аустралији. Кажу ми, да су његови 

забринути, јер им се ретко јавља. 

 

Новембар 1973. године. Посао у пивари. 

Понекад бих пронашао било какав посао од по неколико дана, тек 

да преживим. Преко огласа сам сазнао да траже радника у 

складишту хмеља за производњу пива, смештеног у огромне силосе, 

мој задатак је  био да газим и муљам, да мешам зрневље. Забринут 

сам да не утонем преко главе у зрнасти хмељ. Зарадих овог пута  

нешто новца тек да преживим неколико дана.  

А када запне да немам за храну помагао бих  власници стана у 

ресторану, да бих тако добио оброк, и још добијам нешто новца. А 

кирију редовно плаћам. 

Госпођа је врло занимљива особа. Она се бави аматерски глумом, 

њена аматерска дружина је одржала позоришну представу у 

великој сали у близини стана, сала је тако личила на велике 

београдске приградске месне заједнице. Била је пуна света, 

углавном родбине и пријатеља глумаца и глумица. Изводили су 

Молијеровог УОБРАЖЕНОГ БОЛЕСНИКА. Она је играла 

карактерну женску улогу , коју је по мом мишљењу врло коректно 

одглумила.  Био сам пријатно изненађен, да је она тако мисаона и 

дубока,  тако се искрено и страсно удубљује у улогу, она је 

образована и  рафинирана. 

Образовање, домаће васпитање, породица, утицај цркве и медија, 

култура, систем вредности, све је овде тако другачије у односу на 

Југославију. И због тога је дух Белгијанаца и Југословена у 

понечему другачији. 

 

Новембар  1973. године. Коинциденције. 

Неколико дана сам разносио рекламе у поштанске сандучиће зграда 

у појединим бриселским квартовима. Власник пензионерске фирме 

је стар сетан господин, врло озбиљан и достојанствен. Због чега ми 

је драг и радо сам са њим у друштву. 
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Док сам примао пакете са рекламама, упознах колегу који такође 

разноси рекламе, он је средовечни Мађар, из околине Мечека 

планине у Мађарској-рече ми. Али он није тако топло и 

пријатељски настројен као ја, резервисан је према мени, рекао бих 

чак да је због неког мени непознатог разлога понекад хладан?. Док 

би смо разговарали, посматра ме је са неверицом, неповерљиво 

шкиљећи у мене. Ја мислим да он није такав зато што је Мађар, а ја 

Југословен, јер ја из дружења са Мађарима имам најбоље успомене; 

једноставно, он је такав по природи. 

Најзад сам преко огласа пронашао стално запослење, у малом 

предузећу које производи металне предмете, као помоћни радник. 

Ово мало металско предузеће се налазило недалеко од Железничке 

станице Север, смештено  је у чврстој приземној бараци, 

запошљава око тридесетак радника. Са свима њима се добро 

слажем. Магационер је висок плав кошчат човек, а има лице 

научника, сазнао је да сам Југословен, пиљио је у мене 

љубопитљиво, осећам да због нечега упорно жели да са мном 

поразговара. Он ми рече да је инжењер,  из прве ми се повери да је 

левичар, учесник Шпанског рата, сазнах да му не дају да ради у 

струци као инжењер, дискриминишу га политички, зато ради као 

најобичнији магационер. 

'' Да ли су дискриминисали вашу децу и супругу'', нестрпљив сам, 

не могу да уздржим свој радозналост што сам открио у 

демократској Белгији још једну жртву политичке дискриминације. 

'' Не, син и ћерка  су лекари, имам стабилан брак, и сви смо 

здрави''. 

 Хтедох да му објасним да код нас под удар политичких прогона 

падају читаве породице.  

Са дипломом пост-дипломских студија положених са одличним, био 

сам један од најбољих полазника, знам течно француски, а сада сам  

принуђен  да радим посао најобичнијег физичког радника?. Мени 

свугде кажу да сам изгубио сва моја права онога момента када сам 

напустио  Белгију јула 1971. године- поверих му се.  

Морам сада све мукотрпно  испочетка. Свестан сам да је све ово 

настало због онога шамара. 

Али када се ради о мојој садашњој  професији, за мене није проблем 

у томе што немам папире, ради се о нечем другом, ја сам изнурен, 
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јер се невероватно појачала несаница, изгладнео сам. Те нарочито 

због тога немам воље ни полета да тражим радно место које ми 

прппада на основу мојих квалификација. Изнуреност у мени ствара 

губитак самопоуздања. 

Шум лифта, затварање врата аутомобила који се паркирају на 

тротоару,  изенадна галама на улици, било какав шум- би ме нагло 

тргнули као нечије опако упозорење или претња, сан би ми бивао 

поремећен до јутра. 

У оваквом тужном стању сам срео једно вече у улици где се налази 

мој стан, господина Ван Врасема, директора пост-дипломских 

студија  које сам завршио, и предузећа Аспемар где сам био 

запослен скоро годнну дана 196.9 до 1970 године. ( Ових података ће 

се сетити пажљив читалац). Шетао је поред мене полако, 

препознали смо се одмах, он ми се љубазно јави, погледао ме је 

испитивачки, он је врло мудар и искусан, из његовог иступа ми је 

било јасно да је он проникнуо у суштину мојих неприлика, да је  

схватио о чему се ради:'' Ја вам не могу понудити радно место, 

желим вам храброст и срећу'', уместо поздрава ми рече на растанку. 

Упркос ових речи, осетио сам да ме разуме и уважава. 

Инжењер магационер и ја смо постали чести саговорници. Он ми је 

открио занимљивост: ова фирма и једна слична фирма из Источног 

Берлина сарађују одлично. Упркос Берлинског зида.  

'' Ево вам позив да се са овим папирима јавите у Министарство за 

запошљавање'', стави ми у  руке хрпу докумената у сивом великом 

коверту. Колико видим то су документа за стицање права на рад, за 

добијање радне дозволе.  

Дођох у Министарство, послаше ме на спрат. Уђох на врата. Следих 

се. То је исти господин Карон кога са већ срео, јер сам код  њега био 

септембра 1965. године, истим поводом.  

Препозна ме, рече ми смирено и кратко:" Ви опет?".  

Добар знак, добићу и дозволу за рад и боравак у Белгији, то ми он 

рече кратко.  

Враћајући се у стан радостан на улици сретнем пријатеља из 

студентских дана Данила Милића, наочитог Црногорца. Он је сада 

дипломата, зове ме да дођем у Амбасаду Југославије.  
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Договарисмо се да сутра идемо заједно у бистро"Уишикије". 

 

Нафтна криза 1973. године. 

При повратку из бистроа Уишикије у касну ноћ, Мате и ја смо били  

врло зачуђени необичним призором који се пред нама указа у 

широкој Avenue Luise: није било ниједног аутомобила, ни трамваја, 

ни аутобуса, скоро да су била погашена сва улична светла. У 

полутами сам назирао како помамно јуре фијакери, кочије, чезе, 

одјекује по асфалту галоп бесних разиграних коња у чијим седлима 

седе необично обучени коњаници.  

Као да су учесници карневала у Беншу, као да смо у 19 веку?.  

Сазнасмо од знатижељних пролазника који су зачуђени бленули у 

необичну представу, да је Брисел у шоку: Арапи су заврнули у знак 

протеста доводе нафте и бензина, нема га на пумпама, стали 

аутобуси, настала паника. Кроз ову широку авеније као да се 

утркују,  јуре фијакери и дилижансе, дефилују људи на коњима. 

Промичу ливрејисани кочијаши, и даме и господа  у фраковима и  

старинским хаљинама . 

Белгијанци су не само врло досетљиви, него и врло духовити.  

То је била духовита реакција Белгије на нафтну кризу, која је 

задесила светску привреду 1973. године у време новог арапско-

израелског сукоба. Арапске државе су употребиле нафту као 

оружје– тако су арапске државе са ембаргом на добаву нафте 

фактички извршиле притисак на САД и Запад.  

Кажем Матеу:" Свако чудо три дана''. Мате се насмеја гласно:" 

Ама  Стари ( Тито) стално мути воду у Африци, и подбада Арапе и 

Црнце.Ту је и прст Москве, они заједно роваре против Запада". 

"Како то, када овде хвале Тита ?".  

Он се скоро обрецну:" Томе, не буди наиван, политика ти је велика 

курветина, Тита музу и Запад и Исток, Запад  жели преко њега у 

Африку и Трећи свет да прогура југословенски социјализам 

хуманог лика и да тако компромитује совјетски стаљинистички 

модел, да одврати црнце и Арапа од њега; али и Исток је уз Тита 
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такође, јер  хоће да уведе комунизам на мала врата увијен у обланде 

самоуправног модела, Тито је Тројански коњ Москве".  

Онда ми се приближи и шапну ми на ухо тихо:" 1948 година је Томе 

превара, трик, Тито се није ни завадија са Москвом, слага  нас је 

све".  

 

Новембар 1973. године. Стари господин из Загреба. 

Стари господин из Загреба је политички избеглица, неко нас негде 

упозна. Он се непрестано креће, стално је у покрету између 

неколико држава: Белгије, Холандије, Немачке, ради нека 

лабораторијска хемијска истраживања, нешто је значајно открио- 

каже ми, треба да на томе значајном проналаску заради велики 

новац. Приликом сусрета у кафеима ми је на столу важно , са 

тајанственим завереничким осмехом, разастирао папире са 

формулама и нацртима. 

Као да стално бежи пред неким?. Био је врло љут на Тита и 

комунистички режим у Југославији. Казао ми је једном у шали:” 

Бог је преко Муре  бацио лошег Словенца у Хрватску, од њега 

постаде Хрват”. 

Повремено нисам имао новца за храну, моја плата је мала, 

изгладнео сам отишао у пар наврата у добротворну установу '' 

Армију јавног спаса'', тамо бих добијао бесплатно оброк. Али ми 

рекоше јасно и право у лице, да то не може дуго трајати, да морам 

да се снађем, ово је само за кратко време. Видео сам тамо неколико 

Југословена, чух њихов разговор, док ми је одјекивао у ушима глас 

послужиоца хране, смушеног мршавог чичице лишеног 

отреситости, као да је неки снемоћали кловн:" Un  repas, un repas!'' 

(Један оброк, један оброк).  

Отишао бих повремено увече у оближњи кафе, виђао сам тамо 

младе Арапе, били су изузетно наелектрисани против земље у којој 

живе, поврх свега су  левичари,  гледали су ме непријатељски, у 

мени су вероватно видели Белгијанца. Чини ми се да су били 

спремни су да се побију са мном за најмању реч?.  

Дружио сам се повремено са Заирцем , студентом, симпатичним 

Бонголом кога знам већ неколико година са СУБ.  Станује близу 
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мене, и каже ми искрено:'' Када заиста запне ја ћу ти дати мало 

новца да превазиђеш кризу''. 

 

Децембар 1973. године.Бралима. 

Бонголо ми пружи оглас у новинама, заирска фирма"Бралима" 

тражи менаџера за образовање особља, са седиштем у Киншаси у 

Заиру :'' То је право радно место за тебе, буди тамо пар година и 

заради новац, па после лепо живи''. 

 Одох право у дирекцију Бралиме у Бриселу, где су ме лепо  

примили, јер ме је препоручио утицајни Бонголо, овде су били све 

сами белци, Белгијанци.  Попуних формуларе, које они прочиташе, 

по титрајима њихових лица закључих да су задовољни, наложише 

ми учтиво да идем на недељу дана на стаж у Холандију, у оближњи 

Утрехт, у фирму ''Хајнекен'', која производи чувено пиво Хајнекен, 

и безалкохолна пића.  

Тамо отседох у супермодерном хотелу  Holiday Inn у центру града.  

Холандија је другачија, све je овде другачијe, људи, амбијент, 

трепери нека друга енергија. На железничкој станици ме је сачекао 

средовечан дежмекаст црномањаст човек, строгог и загонетног 

израза лица, али благонаклон, имао је нешто у себи од људи из 

наших крајева. Одведе ме колима у хотел. Успут ми рече, да често 

путује у Русију. 

Недељу дана је трајао семинар на енглеском и холандском, на коме 

су били присутни представници Хајнекена из целог света. То је 

врло модеран пројекат образовања, укључујући семинар, филмове,  

групне дискусије, свако је потстакнут да се максимално заложи, и 

учествује.  

Почех да спавам мало боље, у слободном времену бих гледао  

повремено ТВ у хотелској соби,  или шетао центром мени тако туђег 

и непознатог града.  

Онда ме строги, али коректан господин колима повезе у 

унутрашњост земље, да разгледамо највећу пивару на свету. Сва је 

сијала у златном месингу, ишли смо из погона у погон, он ми је све 

подробно објашњавао. 
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 Ова понуда је привлачна. Али да бих је могао реализовати морам 

поправити моју психо-физичку кондицију,  пре свега  сан?. Ако 

тамо одем у оваквом жалосном стању, у врућу афричку климу, тамо 

ми може бити још горе, могу се озбиљно  разболети? Ко ће ми онда 

тамо помоћи у далекој земљи на другом крају света? 

 

Јануар 1974 године. Упознао сам привлачну жену. 

Бистро Уишикије је место где се осећам лепо, овај бистро опушта, 

тамо срећем занимљиве особе. Сретао сам младе и средовечне , на 

свој начин привлачне жене.  

Док је високи Циганин из трансилванијског оркестра страсно 

цијукао виолином, села је поред мене бринета, очигледно 

префињена интелектуалка, међу нама се сасвим спонтано зачео 

врло занимљив разговор . Она је Белгијанка, Валонка, социолог, 

каже да је пријтељица Руса Венсана ( Всеволода) власника бистроа , 

запослена је као научни истраживач у еминентној социолошкој 

установи.   

Она је нашла нешто у мени, неку копчу, која је привукла да се тако 

удуби у разговор са мном?. Она ми је поставила необично питање, 

када смо били сами:'' Да ли ја имам непријатан задах?''. Зачудих се. 

'' Нисам то никада запазио'', одговорих искрено.  

Било ми је чудно да то стално пита, замолио сам је да ми то објасни. 

'' Желе да ме изолују од мушкараца, па им стварају осећај мога 

непријатног задаха, да их тако одбију од мене'', она ми се повери. 

Тек тада се заинтересовах, желим да је тестирам до краја:'' Како 

могу то да ураде''. Она се закикота, и скрену разговор на другу 

тему:'' Мало сам се само нашалила''. 

 '' Да немам ја непријатан задах, па си на такав индирекатн начин 

хтела да ми то саопштиш'', поставих јој питање. 

'' Ни говора'', она додаде.  

Затим ми се представила да је следбеник сцијантолошке заједнице, 

да би на крају и мене позвала  на њихове састанке. Ја никада  и 

ниједном нисам отишао на њихове састанке. Али ми није измакла 
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сећању занимљивост, да ме је својевремено  и Мариола тамо 

позивала. ( Пажљив читалац ће се сетити овога детаља). 

У Уишикијеу сам током ранијих долазака запазио за суседним 

столом изразито плаву привлачну, већ средовечну жену, видео сам 

је у пар наврата у Galerie Luise,  лепо је дотерана и префињена дама. 

Тако згодна, а увек је била сама?. Учинило ми се да ме је у пролазу 

дискретно спазила, али није дуже задржала поглед у моме правцу.  

Вечерас је била у друштву са средовечним Скандинавцем, светло 

смеђим углађеним господином, који није довољно самоуверен када 

би се налазио у друштву са тако привлачном дамом. Чини ми се да 

сам га већ негде видео у некој америчкој компанији, где је запослен 

као менаџер, нагађам? 

А она је била управо супротно од њега, сигурна у своју магичну 

привлачност и моћ над мушкарцима. Одмах се видело из тога 

призора неравнотеже снага међусобних односа, да он није њен 

супруг, или да је, уколико то јесте, тај брак пред пуцањем, или да 

опстаје због нечега само на папиру?. Он је био снисходљив према 

њој, а она ме је у пар наврата погледала врло дискретно. 

Имам принципе, поштујем туђе супруге и љубавне партнерке, за 

мене је највећи грех растурити везе у којима царују љубав и слога. 

Зато учтиво престадох да је повремено погледам. 

Одох сутрадан у оближњи биоскоп. На улазу у скоро празну салу се 

она појави, уђе право у мој ред, поред толиких празних редова, седе 

неколико седишта даље од мене, спази ме, и на моје пријатно 

изненађење ми климну љупко  главом у знак поздрава. Значи, није 

ме заборавила! Занимљиво, зар ја овако неиспаван и изгладнео , у 

похабаном неиспегланом оделу се ипак урезујем у сећање тако 

привлачне жене?  

Док је седала неколико метара од мене, држећи елегантну нову 

бундицу у рукама, по први пут видех у целости њену фигуру, у мојој 

непосредној близини је седела врло лепа изразито плава жена, има 

око четрдесет година, нижег је средњег раста, пуца од свежине и 

женствености. Према мени се окретоше њене очи, сретоше нам се 

погледи. Има топле, чежњиве дубоке плаво зелене очи, усамљене 

средовечне жене.  
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Када се филм заврши, из скоро празне сале почеше да излазе 

гледаоци, она дискретно сачека, полако спремајући своју ташну и 

пребирајући у рукама шал, па устаде тек када виде из прикрајка да 

сам и ја устао, узе бундицу у руку, као да ме чека, када ја наиђох 

рекох јој љубазно:'' Дозволите '', она ми пружи бундицу са 

прихватањем и уважавањем. 

Тако је почео наш  разговор, а убрзо се завршио у њеном стану у 

суседству. Њен стан се налазио на првом спрату луксузне зграде.  

'' Јели онај господин што је био са вама у бистроу Уишикије ваш 

супруг?'', упитах је кратко и учтиво. '' Не, ја сам  сретно разведена, 

немам децу, са тим господином се једноставно познајем, и ништа 

више''. Онда додаде:''  Моји су пореклом племићи из Словачке, 

дошли су у Белгију крајем 19 века''. 

Зграда где се налази њен стан личи на мали породични хотел у 

некој полинежанској ували, смештеној у ширем центру кишовитог 

Брисела, сазидана за оне који ту дођу да уживају у овоземаљским 

радостима. Стан је луксузан, као башта, са биљкама, акваријумом и 

водоскоком, уредан и чист, и врло модеран. Слично је у ходнику и 

на степеништу. Све је у знаку опуштања и релакса. 

Покушавам да је класификујем: ко је она, шта жели у животу, шта 

жели од мене? Да ли је хедонисткиња? 

Мој први утисак је гледајући у њене чежњиве очи усамљене младе 

жене, да је она жена која је дуго била у браку, и зажелела се слободе, 

као када пса газда пусти са ланца?. Очигледно је добро стојећа.  

Ухвати ме за руку, и доведе ме у страну, на кауч поред зида, скиде 

блузу, искочише набрекле дојке бујне жене, носила је  блузу  без 

бруцхалетра:" Оперисана сам пре шест година од рака дојке, али 

ми дојка није одсечена”. Пружи ми у руку дојку чврсту као лопту, 

спазих у трену набрекле брадавице:'' Видиш ту тај мали ожиљак, 

пипни''. И стави ми у руку целу дојку. 

Загрли ме обадвема рукама и припи се уз мене, она је жена која 

ужива у љубави, воли дуге предигре, мажења и миловања. Показа 

ми изнад кауча некакав грб:'' То је племићки грб мојих предака''  
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Прелепа Словакиња са канцерозном дојком, и Југословен у раљама 

политичке мафије  и несанице, се сусретоше Божијом вољом  

Јануара 1974. године у граду Бриселу. 

Питам се: изнурен сам, забринут, такорећи без франка у џепу, 

запуштеног изгледа, потхрањен, а ипак се свиђам појединим 

заносним младим женама?  

Како је то могуће?  

Можда ја помало претерујем са проценом мојих актуелних 

неприлика, зар ми Мариола није казала поводом мојих жалби  на 

изнуреност и стресове, да ја нетачно процењујем стварност, рекла 

ми је дословце:'' Ти си и даље врло виталан, много више него ли 

већина других''. 

 

Јануар 1974. године. Посета Мићи Тадићу. 

Посетио сам Мићу Тадића у његовом стану у улици  rue de Lucanes, 

где живи са супругом Никол професорком гимназије, и два сина. 

Сазидали се лепу повећу кућу, али је сада полако дотерују.   

Са њима је тај дан био у посети њен отац, професор гимназије из 

повећег  града у Валонији Монса. Он је у пензији је, висок и 

сувоњав, врло скроман и крајње драг старији човек, разуман као 

пчелица. Њена  мајка је умрла.  

Мића је професор факултета ИШЕК, који сам ја завршио, предаје 

маркетинг менаџмент. Дугујем објашњење, ИШЕК има два правца: 

КАТОЛИЧКИ и ЛИБЕРАЛНИ. Мића предаје на либералном, а ја 

сам завршио католичку школу ИШЕК. Мића ми је дао  најновије 

уџбенике из секције где предаје, ови уџбеници су потпуно 

другачијих од мојих, то ће ми послужити за рециклирање личних 

знања.  

Осећам се код њих као код своје куће, као међу својима. Мића је из 

истога дела Србије као и ја, и веже нас дуго породично и лично 

искрено пријатељство.    
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Јануар 1974 године. Сусрет са школским другом Ђорђом 

Пешовићем. 

Окренух број телефона школског друга Ђорђа Пешовића, сретали 

смо се раније, кога нађох листајући телефонски именик Брисела, 

договорисмо се да се нађемо у бистроу "Уишикије". Уишкије је 

постао моје омиљено место излазака. 

Ђорђе је политички емигрант, из београдске је истинске племићке 

породице. А добро је познато да комунисти не воле старе србијанске 

угледне и заслужне породице. Он има у Бриселу две тетке, врло 

блиске сроднице, оне су истинске принцезе, захваљујући њиховом 

утицају и везама, он је постао успешан човек. Запослен је у 

Седишту Европске уније у Бриселу, ожењен је Холанђанком из 

угледне холандске породице:'' Њен отац је био гувернер Холандије 

у Индонезији'', рече ми кратко. 

Али ни њему није све ишло глатко овде у Бриселу. А у Београду је 

доживео тешке прогоне, био је  оболео. '' Сећам те се Ђоле из наше 

гимназије, стално си био бледуњав и сам, одсутан и тужан''. Њему 

се језик одвеза, открио ми је мени непознат свет његових страдања. 

'' Замисли какав удес сам доживео у Београду, залетим се и скочим 

у базен на главачке, из ваздуха видим да нема воде и да муњевито 

летим главом у бетон, испружих руке напред и дочеках се, ипак 

имао сам тешке повреде'', рече. 

 

Јануар 1974 године. Сусрет са Дифелером. 

Биоскоп је постао моје омиљено место разоноде. Али кошта, а мени 

је сваки франак драгоцен.  Сретнем у биоскопу пре почетка филма 

врло драгог познаника, са којим сам радио у супермаркету 

Delhaize'' Europe'', где смо слагали празне флаше које су враћали 

купци. Он је повисок црномањаст човек, поснажан, невероватно је 

сличан нашим људима по менталитету, отворен,  директан и 

непосредан. Дошао у биоскоп са супругом, смејао је се гласно из 

свег гласа из даљине када ме је спазио,  изговарајући тачно моје 

име и презиме, поче да се дуго рукује са мном и да ми стеже руку, ко 

ће коме више да стегне, и стално понавља гласно моје име смејући 

се грохотом. Његова жена је сва сијала од радости и задовољства .  
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Јануар 1974 године. Сусрет са црнокосом лепотицом Милен у 

Библосу. 

Причаћу касније о заносној словачкој принцези, ту нешто шкрипи.  

Виђам се са новом пријатељицом коју сам упознао у 

дискотеци"Byblos". Она ми је када је засвирала музика пришла и  

замолила за игру. Висока је црнка врло женствена и разумна. Зове 

се Милен Даони ( ием измењено), њен  отац је Италијан који је 

дошао у Белгију у младости, имао је  трговинску кућу, умро је од 

рака. Она живи са мајком, ради у туристичкој агенцији. Сва 

насмејана ми исприча  како је њен отац Италијан упознао на 

игранци њену мајку Белгијанку, она га тада позвала кући и он 

остао код ње заувек.  

 

 Јануар 1974 године. Опет посете Бори у Лилу. 

Волим да одем на железничку станицу, то сам чинио и у Београду, 

чим ми се јави таква жеља, значи да   нисам задовољан овим 

животом овде.  Док се приближавам вагону воза за Лил, таман да 

закорачим у вагон, видим да ми  неко са друге стране колосека на 

другом перону виче, маше ми. Препознадох га, то је био бивши 

директор супермаркета ''Delhaize'', где  сам био запослен 

својевремено. Маше ми пријатељски, искрено се обрадовао што ме 

види. Остаде насмешен у моме правцу када мој воз крену. 

Лил је велики град у северној Француској. Мој брат који живи са 

супругом и сином има велики и леп стан, чист и уредно одржаван. 

Седмогодишњи Марко се игра са децом напољу, чујем његов глас, 

видим га са терасе како се као фурије јуре пољанчетом између 

зграда. Онда када уђе у стан, поче сав задихан да се игра са оцем, 

бацао му је упорно и опсесивно прво играчку срп, па  онда чекић  

Мене је ова његова упорна игра посебно забављала:''А где му је још 

црвена петокрака звезда''? , запитах Бору. 
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Фебруар 1974 године. Шта се са мном дешава? 

Да ли је у праву земљак Крагујевчанин, који има обичај да упорно 

понавља: ко има проблеме у земљи, има и овде, ако си у земљи у 

неприликама, где год  одеш имаћеш проблеме, они отуда су 

свемоћни.  

Слушајући ове његове речи, обавезно бих се сећао сиротог 

Португалца Мартена, човека играчке у рукама бескрупулозних 

политичара.  

Да ли  сам и ја случај, CASE, CLASSES, да се увидом у мој пример и 

моје неприлике подучавају други? Да откривају шта треба, а шта не 

треба чинити? 

Али шта ја ту могу сада да учиним? 

Промакну у даљини витка контура католичког свештеника, само 

скрajну као тамна црна сенка у споредну уличицу, као да ми његов 

топао и људски поглед из даљине даде нову наду? Раније сам врло 

ретко сретао фратре у црним одорама на улицама Брисела, сада сам 

их видео неколико у року од десетак дана.  

Као да ме  загледају пријатељски, као да ме знају, као да им је неко 

причао о мени?. Само изненада изроне иза неког ћошка испред  

мене , или са дистанце, из далека, гледају ме право у очи, као да ми 

нешто поручују, па би журно нестали?.    

Последњих недеља запажам да нагло срећем све више официра 

белгијске армије, средњег су раста, плави већином, витки, изненада 

би се појавили  из неког буџака, као да их нека невидљива рука 

истура у моме правцу, и када наиђу поред мене подигли би главу и 

погледали ме, као да ми одају неко признање и подршку, као да 

дискретно приносе руку челу у знак уважавајућег поздрава?.   

Невероватно ме подсетише због тога на црвеноармејце. 

 Докле ће ово овако да траје у Белгији? Постепено долазим до 

сазнања да је мој боравак овде бесциљан, све више губим осећај за 

шарм Белгије, и осећај пријатности да живим у овој земљи, почиње 

све да ми изгледа досадно, сиво,  кишовито, депресивно, 

бесмислено?. Ови људи овде ми постадоше бледи, без елана, без 

оптимизма?  
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Као да неко жели да ми огади Белгију заувек, да  одем и да је 

заборавим, и да никад више не пожелим да дођем у њу?.  

Мени се чини да се ја полако одлучујем да се вратим у Београд. Па 

шта буде да буде? 

Зар сам ја као оне смушене незналице, југовићи, који када су у 

Белгији, желе да се врате у Југославију, а када се тамо врате, опет 

желе да дођу у Белгију?  

Зар сам ја крпа?  

Али мене треба разумети? 

 

1974 година. Мемлинг. 

Мате и ја смо понекад увече викендом одлазили у "Мемлинг", где  

свира оркестар, и где долазе  средовечни људи и жене. Видех 

изненађен госпођу Паломбо, код које сам становао 196.5. године у 

rue Blanche и rue Faider , стоји за шанком са чашом у руци, погледа 

ме али ми се не јави. Да ли ме је препознала?.  

Нисам је замолио за игру. Сматрам да би то  било сувишно и 

непотребно интимно, јер ја знам њеног мужа са којим сам био 

искрен пријатељ.  

А на необичну Белгијанку словачког племићког порекла све мање 

помишљам, наша виђења су се проредила, међу нама постоје тешко 

премостиве разлике, она је имућна и воли провод, изласке, 

монденска путовања. А ја сам у неприликама, на ивици беде. Не 

желим да будем на туђем терету, то сам јој казао искрено и 

отворено. Она је ћутала, на крају ми је казала:'' То мени не смета''. 

 

 

14 фебруар 1974 године. Данило Милић и ћерка амбасадора 

Пакистана у бистроу Уишикије. 
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Када год свратим у Уишикие, очима тражим слободно место, места 

су обично заузета, данас видех два стара добра пријатеља Иранца, 

дружио сам се својевремено са њима на СУБ, седе са две елегатне 

даме, европејке, један од њих је онај што ми је далеке 1967. године 

долазио са проститутком Пољакињом у собу.  

Онда је то био насмејан и искрен млад студент из далеког Ирана, 

помало сличан нашим  провинцијалцима када дођу у Београд. Сада 

га видех седи у полумраку, важно прекрстио ноге, мало је омршао, 

на њему најскупља одећа и обућа, на рукама сјакте дијаманти и 

прстење,  држи скупоцену муштиклу и источњачки извлачи димове 

који се као мали балончићи уздижу полако ка плафону.  

Помислих да ће бити благонаклон и простосрдачан као раније, мало 

се штрецнух када он анемично изговори моје име,  и поздрави се 

смирено, без уобичајеног жара. Чак ме и не позва реда ради да 

седнем са њима за сто. А раније смо били скоро нераздвојни 

пријатељи, дружили смо се у кварту, и са Мајком Клајном. На лицу 

му се изненада појави  скамењен израз моћног и богатог човека. 

Изменио се, обогатио, постао сноб, помислих.  

Утом се врата отворише и пред мене бану са улице Данило Милић, 

унесе бриселски, благи зимски кијамет, бљузгавицу кише и снега, 

раширио модеран топао зимски капут, у ходу га скида, он је 

дипломата у амбасади СФРЈ у Бриселу, ми се повремено виђамо и 

дружимо, али му ја не причам детаље мојих невоља у Београду, 

поготову не оне у Бриселу.  

Он се поздрави на брзину са мном, одмах се окрену младој дами у 

дугачком скупоценом крзненом  зимском капуту, тек тада смогох 

времена да је загледам из близа: она је лепотица, и то она ретка, 

висока витка црнка, очигледно да није европљанка. Индускиња, 

помислих?. Колико је расна лепотица, а поврх свега истинска дама, 

тек открих када јој он услужно скиде крзно. Белгијанци не 

загледају жене као наши људи, нико је и не погледа, или уколико је 

и било мушких погледа, били су крајње дискретни, али  брзовидећи. 

Док је Данило пролазио поред мене да обеси њен капут на чивилук, 

ми у ходу прошапута, у одговор на моју немушту знатижељу:'' 

Ћерка амбасадора Пакистана у Бриселу''.  

Данило је наочит и расан Црногорац, ево представника брдских 

племена, сетих се бугарске пословице:'' Краставци расту у равници, 

а људи у планинама''. Ипак се не бих сложио са овом изреком, има 
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толико ваљаних људи и народа који живе у низијама. Па ево , такви 

су Белгијанци. 

Настаде нова асоцијација, сетих се речи професорке историје 

Хаџивидојковићке:'' О сретна Аустријо, док други воде ратове, ти 

склапаш бракове''. Југославија је лидер Несврстаних, Пакистан 

није баш тако изразито несврстан, али брак између југословенског 

дипломате и ћерке пакистанског амбасадора не би никако могао 

штетити престижу обе земље, напротив, то би само могло бити од 

обостране користи 

 

( Напомена: Данила Милића сам 1985 године у Београду у Хотелу 

ПАРК упознао са мојом колегиницом из Галенике лепушкастом 

фармацеуткињом Тањом Симић, ради евентуалног  брака, али та 

моја идеја нажалост није била остварена). 

 

Фебруар 1974 године. Посета Љубише Благојевића. 

Дошао је из Београда у посету Љубиша  Благојевић. Љубиша је 

изузетна личност: врло је образован, и паметан, маркантан, висок и 

наочит. Власница стана му је дала једну собицу, где је он преноћио 

једну ноћ, и сутрадан се вратио за Париз.  

Када остадосмо сами, Љубиша ми онако по београдски право у лице 

изрече, пола у шали:'' А што ти ову шармантну женицу не...''.  

Објасних му да ја њу уважавам, и да таквих комбинација међу нама 

никад није било. 

 

  Март 1974. године. Сусрет са Иранцима. 

Срећем још једног Иранца студента, који још студира медицину, са 

којим ме везују лепа дружења и играња шаха, није ме заборавио, 

сазнах из разговора са њим да је при крају студија. Пријатно се 

изненадих када сазнадох да он познаје Анет Мајоле, ћерку Анине 

сестре Полет, када смо Ани и ја били заједно, она се тек 

задевојчила, шипарица, у међувремену се уписала на студије 
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медицине:" Не знам како се повела реч о теби, случајно смо сазнали 

да те она зна, да знаш колико те је хвалила, каже да си ти најбољи 

човек кога су икада срели она и њена породица''. 

Ово сазнање је учврстило моје уверење о Ани и о њеној породици, 

као о дивним и часним људима, који су ме били прихватили као 

свога најрођенијег.  

Али је судбина одредила другачије! 

 

Март 1974 године. Посета Белгијској лиги за заштиту 

људских права. 

Пошто је Високи комесаријат за избеглице ОУН, одбио мој 

оправдан захтев за политичким азилом, одлучио сам да се обратим 

за подршку Белгијској лиги за заштиту људских права.  

 Тамо сам био примљен од председника младог човека  високог и 

привлачног, врло интелигентног израза лица и достојанственог 

понашања, дуго смо разговарали о људским правима у Југославији. 

Када се наш разговор заврши, он  ме позва кући у посету, возио ме 

је колима, станује у другом делу града у мени познат ој rue de ла 

Fierte nationale ( улица Националног поноса ) . 

Али он нема интереса за стање људских права у  Југославији, то је 

за њега ипак земља која је другачија од осталих источно-европских 

држава?. Он ми то није казао, он је врло образован и рафиниран, 

зна да би ме повредио ако би ми тако нешто казао, али сам читајући 

између радова, дошао до закључка, да он ипак тако мисли? Или 

једноставно, не може ми помоћи?.  

 

Зима  1974. године. Стари кварт.  

Никако да стигнем да одем у кварт где сам становао када сам дошао 

у Брисел далеке 1975. године?. А то је тако близу? Пар стотина 

метара. И тако жарко желим да одем тамо? А никако да то учиним?  

Питам се : шта ме то кочи? Почех да се преиспитујем, осећам неку 

зебњу, стрепњу да тамо одем? . 
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Савладах меандере подсвести и упутих се одлучно, идем нестрпљив 

у суседну улицу rue Blanche где сам становао 196.5. године. Како је 

сада тамо, истински сам радознао? Избих  испред бакалнице, уђох у 

бакалницу коју су тада држали стари Јерменин и   његова супруга 

Рускиња, сличних година, и њихов син- врло црномањаст, кукастог 

носа, који ми је остао у најлепшој успомени, јер је увек био 

насмејан и љубазан. Као наши људи. 

Стара погурена постарала Рускиња и даље ради у продавници, 

препознаде ме одмах.  Зар је могуће да је њено сећање тако живо, 

али и моје је такође. Утучена је и оронула због нечега, издају је 

ноге, проговори потрешено  тихим плачним гласом, са сузама у 

очима без живота:" Ја потерјала мојево сина в... '' (Изгубила сам 

сина у саобраћајној несрећи). 

 

Зима 1974 године. Несаница, глад, изнуреност, једва идем. 

Одлучих да се обратим психијатру у болници у улици Молијер, 

сетих се Молијеровог дела "Уображени болесник". Замолих 

психијатра , да ми да нешто за спавање, он се због нечега засмеја, 

узе мобилни телефон ( који по први пут тада видех), и позва 

болничку сестру, дође  млада лепа жена, одведе ме иза застора, 

предаде ме у руке строге средовечне жене. Она ми се представи да је 

лекар кардиолог, наједном постаде насмејана и весела, слушалицом 

ми је дуго слушала срце, да би ме послала на лабораторијске 

прегледе. 

Добих налазе, све је савршено. Каже ми да   се шетам што више, да 

идем на базен и да пливам. 

 

1974. година. Срео сам Владу Дапчевића. 

Серж Михајлов је син Белог Руса чији родитељи су дошли у Белгију 

после Октобарске револуције.  Прво сам упознао његовог оца, још 

док сам становао у универзитетском кварту.  

Сержа упорно поредим са оцом,  колико је његов отац сачувао 

руски дух, толико је на моју дискретну растуженост Серж скоро 

типичан млади модеран Белгијанац: прорачунат, резервисан. 
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Обрадовах се када у понеком његовом гесту, речи или осмеху, 

назрех тек некакве, сасвим избледеле трагове словенске осећајности 

и искрености. Чини ми се да је његова мајка Валонка. Валонци су 

практични и прагматични, Руси пак су словенска душа. Серж више 

личи на мајку, чини ми се?. 

Серж и ја смо се договорили да се нађемо у кафеу у Galerie Luise, 

седели смо за дрвеним необрађеним столовима који тако подсећају 

на рустикалне амбијенте фламанских шума у којима живе духови и 

вилењаци, отсликани на платнима фламанских сликара.   

На вратима се дискретно појавише две жене, црномањасте и 

повисоке, њихова мршавост изазва дискретно згражавање 

малобројних присутних у кафеу, ходају полако, као да уђоше два 

скелета, као да су  оживела из неке ауле медицинског факултета?.  

Иду на истањеним ногама као на високим врло танким штулама, 

гледају очима без живота. Као да су се мртваце подигле из мртвих?. 

Вероватно су боловале од тешких болести, претрпеле свакојаке 

операције, помишљам, док их пратим погледом? .  

Али откуд два скелета заједно? Вероватно су се зближиле у 

болници, па сада славе наду у нормалан живот, у оздрављење, 

изашле у живот?. 

Са једног мало удаљенијег стола устаде постарији кошчат 

маркантан човек, смешка ми се, као да ми даје неки знак, упути ми 

се, видим да ми је познат, млатара радосно рукама као наши људи, 

лице му одаје човека са наших простора, препознадох га обрадован: 

то је Владо Дапчевић.  Ми смо се већ срели раније. 

Устадох и приђох му, поздрависмо се, он се баш припремио да 

напусти кафе,  држи у руци некакву торбицу, одложи је и обрати и 

ми се енергично и живо:'' Чуо сам да сте напустили Брисел, а ви 

овде?'', стоји раширених руку пред мене, као да се пита откуд ја 

сада овде, као да ми брани да одем?.  

Стојећи му објасних  о чему се ради, он ме је гледао испитивачки , 

забезекнуо се због нечега, насмеши се, па се онда насмеја гласно, као 

да је оно што сам му саопштио о себи, за њега нешто посебно 

забавно.  
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А у ствари је ово што се са мном догађа, мени сасвим супротно од 

тога, тужно, или чак и трагично. Али он ме не види тако, као што ја 

видим самог себе? 

Мислио сам да ће ми саопштити нешто весело и лепо,  уместо тога, 

чим завршисмо поздрављање, док се ја на брзину поздравих са 

увиђавним Сержом кој нас у трену напусти, схватајући да ће међу 

нама Југословенима бити занимљивих и дискретних тема. Чим 

седосмо, Владо ми се окрену, видим да жели да ми саопшти нешто 

необично:'' Дошао недавно  неко на моја врата, звони, отворим 

врата, преда ме крочи снажан младић, одмах упери револвер право 

у моје  груди, каже ми тај:'' Добио сам Владо налог да те убијем. 

Схватих да га је послала УДБА''.  

Слушам запрепашћен не верујући својим очима и ушима,  да не 

познајем Владу, помислио бих да је са мном шарлатан, знам да 

Владо није лак на језику. Зар је могуће да УДБа-а и НКВД овде 

пролазе као виљушка кроз мекан сир? Нехотице се сетих чудака 

што је трзао раменом и његових младих Албанаца, сада ми ствари 

почеше да постају све јасније и јасније?  

'' Окидај, шта чекаш, истурих груди пред људину што држи велик 

парабелум, а по наласку оцених да је мој ђетић, Црногорац, и то из 

северне Црне Горе, младом удбашу засјакташе очи, учини ми се да 

мало  засузи, рука му клону, рече ми кратко: Опраштам ти живот 

Владо, и оде''. 

Он ме повуче за сто:'' Дођи да нешто мезетимо, измршавио си''.  

Испричах му у детаље моје муке, у Београду, у Југославији, па ево 

овде сам у Белгији  по други пут, а нема напретка?.   

'' А шта сам ја претрпио, кад бих ти причао, то твоје је шала према 

мојој животној голготи''.  

Он промени тему, понови оно што сам чуо и раније:'' Рекао сам ти 

када смо се се видели последњи пут, пази где једеш и шта пијеш, 

УДБА је свугде, и међу конобарима. А овај ђетић што је дошао на 

моја врата да ми пуца у груди, тај је племић, он није тровач, нити  

је колар да чантара око кла, није ни криминалац да заради, него је 

поштени Црногорац, који то чини из политичког идеализма, 

паметан је он, виде мене поштеног комунисту?. Знај, ретко они 

пуцају, баратају ти они спрејовима, отровима, колари су то, све иде 
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невидљиво. Запуцају само кад је нешто хитно, или да тако заплаше 

јавност''.  

'' А шта је са западним полицијама?'', упитах га нестрпљив. Најзад 

да чујем некога ко је оопседнут мојим размишљањима и сталним 

преокупацијама. 

'' То је велики мутљаг, запетљани планетарни хладноратовски 

покер, змијски сплет'' . 

Упитах га:'' Чуо сам за неког опаког Југословена  званог Жељко 

Ражнатовић, кажу да је тајни агент УДБ-е, који жари и пали по 

западној Европи?''. 

'' Томо'', ухвати ме за руку, неће да је пусти, дрма је, цело време 

зури у мене као хипнотизер, '' он  је послат од УДБЕ да овде прати 

политичке емигранте, кад кажем прати, то је ђаволско политичко 

подземље, које нико не распетља, у које је он  млађан и неискусан 

гурнут  грлом у јагоде. Он је бујан, пун енергије, наше горе лист, из 

официрске патриотске породице, поносити родољуб Црногорац, али 

понет младошћу умишља да иза њега стоје Москва, Коминтерна?. 

Тачно је да овде постоји страх од НКВД, Ражнатовић је пљачкао 

банке у Шведској држећи црвену ружу у руци, престрашено особље 

црвеном бојом му је одмах давало новац''.  

'' Зашто га шведска полиција није спречили, чујем  да је сада у 

Белгији? '', док ово говорим сетих се полицајца анкетара Марплана 

који је био у нашем стану на брифингу за анкетирање купаца 

бензина на белгијским пумпама, који ми је једном приликом весело 

казао, као неки виц: Ноћас ће Југословени опљачкати банку!. Тако 

је и било, белгијска ТВ је ујутро објавила громогласно: 

ЈУГОСЛОВЕНИ ОПЉАЧКАЛИ БАНКУ. Па он је то знао унапред?, 

тада сам помислио. Јадни Југовићи, белгијска полиција зна унапред 

када и коју ће банку опљачкати? Па зашто их у томе не осујети? 

'' Жељков  отац је официр ваздухопловства ЈНА. Он је живео са 

својом мајком и три сестре. Родитељи су му се развели док је био 

још веома млад. Отац га је тукао. И у овим подацима треба тражити 

генезу његове побуне, он је поносан својим народом, из породице 

официра патриоте, али је усплахирен, импулсиван,  Ражнатовић за 

полицију ради, а по задатку је отишао на запад,  да прати 

противнике владајућег политичког режима'', тихо, без да би 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%9D%D0%90
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подизао тонм излаже Владо своју причу. Све ми ово личи на 

шпијунске романе. 

Изненађен сам овим подацима, по први пут чујем тако нешто. 

'' Као трауматизирана личност је врло погодан за улогу 

међународног обавештајца. Знај, прошла су времена правих 

смирених обавештајаца комуниста, дошли су узнемирени. Не може 

неко да буде прави патриота, а да пљачка и обија банке, тиме 

бламира не само себе, него и своју идеју, и своју земљу?. Нама 

Југословенима и нашим '' мудрим'' агишама се овде потсмехују и 

кућне помоћнице. Не желим да омаловажавам Жељка, али се питам 

докле досеже његова проницљивост, међународни односи су далеко 

сложенији него ли што то млађани Жељко и помишља''. 

'' Ипак, ја мислим да је он дубоко у души патриота, а да пљачка 

банке да би имао средства за своју патриотску мисију'', поверих му 

се . 

'' Не иду  револуционарни морал и лоповлук заједно'', лупну Владо 

руком благо, али енергично, по столу. 

'' Извините Владо, откуд ви знате све те податке о Ражнатовићу, да 

ли сте га било када видели, или се срели са њим?''.  

Владо стави још увек снажну руку на сто, питам се шта је тај све 

претрпео, а још је овако пун пројеката и виталности:'' Видео сам га 

недавно у универзитетском кварту СУБ-а, где ја понекад навратим, 

у кафеу званом Cafe de l' Universite''.  

Укочих се од  потмуле зебње када чух ове Владине речи, скоро да 

поскочих, па ја сам становао неколико година управо у непосредној 

близини овога кафеа, ту сам сусретао једно време моје пријатеље 

турске студенте, ту сам у тим прохујалим годинама тада виђао 

повремено јаког момка београдског подземља званог Турке.  

Али оно што мене нарочито штрецну када ово чух, јесте чињеница 

да  су се у овом кафеу окупљали млади Албанци, и Мишко, Србин 

из околине Крушевца запослен у фирми Делез, сви су говорили 

српски. Са зебњом ми изађе пред очи шаролико друштво које сам 

сусретао, или виђао у том кафеу, понекад сам са њима виђао младе 

Албанце, који су ми сви заједно претили са чудаком који трза 

претећи раменом. .  
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Све ово у даху испричах Влади. 

Он ме је слуша пажљиво, премишљајући  шта да ми одговори.  

'' Како изгледа Жељко?'' , упитах врло радознао 

 Он ми га описа до најтанинијих детаља. 

''То је био он, сетих га се, виђао сам га са њима . Врло необично, 

шта он тражи са Албанцима, и младим Мишком Крушевљанином 

чији су патриотски ставови врло проблематични?''.  

Владо ме погледа скоро сажаљиво:'' Тамо му је парохија, он  има 

тајне спискове Југословена који живе у Бриселу, које треба да 

надзорава''. 

Ја искористих паузу да му у предаху поставим још једно питање:'' 

Мића Тадић, мој добар пријатељ ми рече недавно за вашу љубавну 

везу са неком еминентном професорком СУБ-а?''. 

Он се на ово само враголасто насмеши, и не рече ништа.  

Он ми је повремено заличио на југовића козера, који опуштено у 

доколици ћаска са земљацима у димљивом  југословенском 

ресторану, слушајући балканске мелодије, заборављајући да је у 

Белгији, него замишља да је у некој забитој кафани у Шумадији?.  

Занимљиво, Југовићи умеју бити радоснији  фикцијом, него ли 

стварношћу, више их разгали  замисао, имагинација да су сада 

негде у Југославији, него ли када стварно оду тамо. Дивље су 

радосни при помисли на родни крај, а када оду тамо све се 

расплине. Знају они добро за ту замку, преваре самог себе, и све 

више тону у маглу опсене, испијају чаше ракије, диме, подсећају се 

нечега што постоји само у њиховој фикцији. 

Али се он сада по први пут уозбиљи, као да престаде да ћаска, преда 

мном је сада био скоро неки други човек:'' Добро је што си ми то 

рекао, то су врло озбиљне ствари, знаш ли ти где се ти налазиш, има 

индиција да си у раљама југословенске тајне полиције?. Њима 

сметају поштени интелектуалци, не либе се било ког средства да их  

неутралишу. Ја те морам упознати са  неким неделима УДБЕ на 

западу, да знаш драги пријатељу где живиш. Поштен си  ти и честит 

момак, ред је да све то знаш?''. 
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Он наручи нове две велике чаше пива, пена је се преливала на 

послужавник. Мени потхрањеном наручи још једне шпагете 

болоњез, признајем себи да ми је пљувачка наврла у устима када 

видех пред собом на столу велики бели тањир препун свеже 

куваних као снег белих дугачких шпагета, богато посутих 

иструганим жућкастим сиром, и зачињених црвеним парадајз 

кечапом. Он  сав радостан што ми је понудио укусан и обилан 

оброк, поче у бескрај да ми износи свакојаке податке,  слушам са 

изузетном пажњом, а то њему усамљеном највише треба, њему 

треба саговорник коме ће се изјадати.  

Ево резимеа његовог исказа:  

Убили су Андрију Лончарића, оснивача Српског ослободилачког 

покрета Отаџбина у Америци, 196.9. године у Паризу , смрскали су 

му главу. Ликвидације политичких емиграната започете  после 

Другог светског рата, су биле најизраженије крајем шездесетих 

година овог века. Међу првима је, под неразјашњеним 

околностима, страдао Синиша Оцокољић, официр Драже 

Михаиловића.  Здравка Трбића из Париза Удба је ангажовала да 

убије овдашњег четника Бору Благојевића, али је Бора Благојевић 

посумњао у намере човека који је покушао да му се приближи.  

''Упознао сам једном Бору Благојевића'', напоменух. Али ми 

никако не излази из главе савет господина Андре Видера, да никако 

не треба да се дружим са њим. 

Он се тек сада расприча:'' За име Боре Благојевића везује се 

свирепо убиство партизанског песника Ивана Горана Ковачића. 

Такође, њему и Милораду Иличићу званом Лумумба,  приписује се 

више диверзантских акција почињених у Бриселу, као што је она од 

10. новембра 196.8. године, када је у ходнику југословенске амбасаде 

у Белгији експлодирала мина. Људских жртава није било. На удару 

су биле резиденција југословенског амбасадора  и зграда амбасаде 

СФРЈ у Бриселу''.  

'' Можда је све то у вези Боре Благојевића  рекла казала, мени тај 

човек изгледа озбиљно и мудро, не могу да поверујем да је он све то 

починио, да је он лично убио Ивана Горана Ковачића?'', питам 

Владу. Откуд Влади сви ови подаци, па он је жива енциклопедија?.  

'' Слушај даље, Ратко Обрадовић је убијен 17. априла 1969. године у 

Минхену, на стази између гараже и његовог стана. Пуцано је из 



826 

 

пиштоља на Обрадовића, једног од уредника националног 

антикомунистичког листа "Искра" и генералног секретара 

Југословенског народног покрета (ЈНП) "Збор". За време 

грађанског рата и комунистичке револуције (Други светски рат) у 

Југославији, Ратко Обрадовић је био командант Првог батаљона 

првог пука Српског добровољачког корпуса.  Љотићев брат је био 

дипломата Краљевине Југославије, а после Другог светског рата 

власник и издавач поменуте минхенске "Искре" и председник ЈНП 

"Збор" Јаков је задављен  1974. године, у Минхену. Истрага је 

установила да су Јакова Љотића ликвидирала двојица терориста. 

Испод његових ноката пронађена је коса две особе с' којима се 

борио за голи живот. Убице су несметано побегле у СФРЈ, одакле су 

биле и послате. Недељу-две пре тога Тито је био гост у Западној 

Немачкој''. 

Владо као опијен наставља своју исповест, он много зна, то жели да 

подели са мном: 

''Ни српска антикомунистичка емиграција у Шведској и Аустрији 

није била поштеђена ликвидација истакнутих личности из својих 

редова. Сава Чубриловић убијен је 15. децембра 1969. у Стокхолму.  

Истрага је установила да је Сава Чубриловић био на ручку у једном 

ресторану са неким Миланом Поп-Ђокићем, за кога се утврдило да 

је био тајни агент југословенске Службе безбедности. Из ресторана 

су прешли у стан, убица Поп-Ђокић је потегао пиштољ и пуцао на 

Чубриловића. Међутим, пре него што сеЧубриловић срушио, успео 

је да убицу последњим замахом снаге удари ножем и да му начини 

велику посекотину на левом образу. Убица се аутомобилом одмах 

пребацио у Копенхаген, у Данску, где се на аеродрому укрцао на 

југословенски авион и тако побегао у Југославију'', сазнајем од 

Владе драгоцене податке, понешто сам начуо, али тек сада се преда 

мном открива мени недовољно познат мрачни свет емигрантског 

политичкг подземља.   

Зар је могуће да ја нисам наслућивао ко су чудак који трза раменом 

и млади Албанци који ми прете?  

Ја сам запао у нечувени брлог.  

Треба што пре да се одавде уклоним?  

Владо виде моју знатижељу, тек сада још острашћеније  настави 

лекцију: 
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''Због терористичких активности Брозове тајне полиције на 

територији Западне Немачке, у више наврата су у парламенту 

дискутовале тамошње политичке партије, нарочито посланици 

Хришћанско-демократске уније и Хришћанско-социјалне уније 

Баварске. У једном од одговора на њихова бројна питања, немачка 

влада наводи да је на територији Немачке било више од четрдесет 

акција југословенске СДБ са смртним исходом. Опширне извештаје 

о томе доносили су "Франкфуртер алгемајне цајтунг" и "Зидојце 

цајтунг" . 

 

Он застаде, наслони се на лакат десне руке, погледа ме важно :'' А 

колико тек их је отровано, изгинуло у аранжираним 

саобраћајкама? Чувај здравље драги земљаче и пријатељу, добро 

пази шта и где једеш и пијеш?. То што причају о убиствима 

политичких емиграната ватреним оружјем, то  је споредна ствар, 

убија се много чешће на други начин, јавност ће ускоро то сазнати. 

Умеју они тровати полако, да избаце из лежишта човека, да га 

онепособе интелектуално''. 

( Напомена1:  Amnesty International  је у своме извештају о стању 

људских права у СФРЈ 70-их  година навела да је био осуђен од 

једног суда у СР Немачкој агент СДБ СФРЈ који је тамо ухваћен са 

списком од 52 имена емиграната које је добио задатак да ликвидира 

са  хемикалијама за ту сврху, неке је успео да отрује, а друге је 

оштетио здравствено, органски или њихове нерве и психу. Једно 

слично суђење је било агенту СДБ у Инстанбулу, Турска -који је 

тамо тровао политичке емигранте. Ово показује да убиства 

неистомишљеника УДБА није обављала само ватреним оружјем 

него и уз употребу медицинских средстава.  

Априла 1984. године, после хапшења у Београду двадесет осам  

интелектуалаца учесника сеанси „Слободног универзитета“ био је 

ухапшен и Радомир Радовић -познат по својим дисидентским 

синдикалним активностима, затим је нађен мртав, речено је да је 

извршио самоубиство тровањем, а што је изазвало масовна 

сумњичења и оптужбе против СДБ за умешаност у његову смрт-да 

је он отрован).  

Напомена 2 :Више година после овога догађаја агент СДБ 

Југославије Слободан Митрић, кога знам из Београда, ми је 

испричао тужну  потресну причу, бремениту трагичним 

последицама по  њега, зато што није извршио задани задатак. 
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Митрић ми је дословце казао да се сажалио када је видео на прагу 

његовог бриселског стана Владу Дапчевића земљака, тако га је 

подсетио на његове Црногорце, а Црногорци чувају дух 

солидарности и испомоћи,  чојства и јунаштва. Убрзо након тога 

Митрић је у Холандији доживео одмазду, неколико агената 

послатих из Београда су га напали  на улици, који су извукли дебљи 

крај, било је и мртвих. Због чега је Митрић био дуги низ година у 

затвору у Холандији. А дан данас Србија захтева његову 

екстрадицију. 

 

Напомена 3: 1975. године  Владо Дапчевић је био киднапован са још 

двојицом истомишљеника  приликом његове посете Букурешту, 

којом приликом су изгубили животе Ђорђе Стојановић и Опојевић. 

Иван Стојановић брат убијеног Ђорђа Стојановића је 1985 постао 

члан Покрета за заштиту људских права који сам ја основао,  он је 

заједно са мном радио на  расветљавању ових гнусних убистава и 

киднаповања Владе Дапчевића, који је доведен у хладњачи у 

Београд и осуђен на вишегодишњу казну затвора. ( Видети следећи 

том 4). 

Ова  исповест Владе Дапчевића је за мене била као гром из ведра 

неба, потресла ме је, отворила ми очи, освестила ме, и довела до 

снажног личног и политичког сазревања. Али сам после таквих 

нових сазнања, нимало не сумњајући у истинитост Владиних речи, 

почео сасвим другачије да посматрам моје неприлике у Белгији. 

Зар је могуће да се ја нисам благовремено досетио да су чудак и 

Албанци нечији агенти? И ја сам био уплетен у тај изнурујући 

ужасни подземни брлог, који ме је истински интелектуално и 

духовно смањивао, начињао ми здравље?. Почех да се присећам 

ресторана где сам све одлазио?. Како сам био необавештен и 

наиван?  

А Бора, Ани и њени, моји послодавци и професори из ИШЕК-а нису 

имали појма шта се са мном дешавало?.  

Мене највише боли то, што сам ја био претворен у своју сенку, моје 

интелектуалне перформансе су због тога биле бледа сенка мојих 

стварннх могућности, био сам смањен интелектуално. 

Ја сам био због тога понижен и драстично оштећен. 
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А моје окружење ме је због тога погрешно процењивало?  

То ме највише боли.  

Мој животни задатак ће бити да се објасним, да ме они исправно 

схвате! 

 

Март -април 1974 године. Агонија у Бриселу. 

Посао у радионици надомак Северне железничке станице ми је 

постао неподношљив. Овај посао доживљавам као мучно 

понижење. Са престижном белгијском дипломом пост-

универзитетских студија, са течним знањем француског језика, са 

вишегодишњим искуством у струци, сам принуђен да радим врло 

напоран и слабо плаћен физички посао. 

Док бих одлазио на посао трамвајем, напољу је често ромињала 

упорна вишедневна оловна кишица, све је било сиво, улазили су и 

излазили суморни људи и жене затварајући кишобране, прозорска 

окна су сузила оловном вишедневном кишицом, све ми је изгледало 

дефинитивно и трајно сиво и безнадежно.  

Осећам да губим жар и радост за живот у Белгији занавек, овде , у 

ову депресију, се никад више нећу вратити?. 

Треба што пре да се вратим за Београд. Новца за пут имам, кирију 

сам платио, немам дугова.  

Ова помисао ми је утолико радоснија, јер има знакова да се у свету 

смирује, председник САД Ричард Никсон оглашава да је у 

Вијетнаму склопљено примирје.  

Чух на ТВ да су у Америку почели да пристижу ослобођени 

амерички затвореници из Вијетнама. Дешавају се са појединим 

повратницима из вијетнамских затвора чудне ствари, цепају јавно 

америчку заставу, побеснели су против сопствене америчке државе, 

која их је како они тврде, гурнула у рат, и није их заштитила од 

сурових вијетнамских торционера?. Читао сам у часопису детаље, 

дословце стоји да су амерички заробљеници у вијетнамским 

затворима били подвргнути научним процедурама brain washing и 

измене личности. 
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Како је могуће да се тако нешто дешава свемоћној Америци? Ко су 

ти други моћни? 

Такође долази до отопљавања између Кине и САД.  У Америци се 

опет разбуктава Вотергеит скандал. А Грчка укида монархију, 

заводи републику. 

Ваљда ће ми у Београду, упркос свега, ипак најзад бити боље? 

 Да ли сам ја параноичан? Милош Црњански је описивао  живот 

емиграната из источне Европе у Лондону и у Енглеској, казали су 

ми неки у Београду да је Црњански у тим описима био понекад 

параноичан?  

Не, никако. Тек сада овде видим да је он био потпуно у праву. Тако 

нешто могу рећи само незналице, или злонамерни, којима је 

засметала тужна истина о животу појединих емиграната из источне 

Европе у Енглеској, и у другим државама западне Европе? 

Врло добро сам свестан да ће појединци, убеђен сам да њихов број 

неће бити мали, устврдити да сам и ја параноичан, јер свугде имам 

неприлика где год бих био, и у земљи и у Белгији? То ће рећи они 

који се нису довољно удубили у читање поглавља ове књиге? И 

незналице? Али изнад свега тако ће се изјашњавати о мени и овој 

књизи, управо они који су на њеним страницама означени као 

виновници кризе, која је још тада све убрзаније узимала маха, да би 

довела до распада земље, и данашње свеопште клонулости и 

копњења ове земље. 

 

Април  1974. године. Дефинитиван повратак у Београд. 

Док путујем поражен, снемоћао и старачки погурен возом из 

Брисела за Београд, покушавам да направим некакав резиме.   

Поражен је јака реч, сам себи кажем да сам изгубио још једну битку, 

али да нисам изгубио рат. Тиха вода брег рони ! Ја се спремам за 

нове подухвате, никако се не мирим са поразом, мене нада никада 

неће напустити? 

Осећам се као да сам изашао из болнице после дуге и тешке 

болести? Када год бих ово помислио, пред очима би ми се јављала 
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слика два застрашујућа женска скелета, како лагано улазе 

несигурним, врло климавим ногама у кафе у  Galerie Luise, када сам 

недавно тамо разговарао са Владом Дапчевићем. 

Ја немам снаге да се удубим, мисли понекад заборавим, само 

нестану, расплину се. Само бих дремао на удобном седишту вагона 

зурећи апатично и без жара у брзо промичући пејзаж. Најгоре је 

што не могу ни да заспим.  

Једноставно, не знам шта ћу са собом? Нешто се са мном десило? 

А шта је све претрпео мој ујак  Вељко Поповић брат моје мајке, 

кога су усташе убиле у Јасеновцу маљем у главу на Светог Саву 

јануаар 1942. године, и ујак моје мајке Ранко Беатовић који је 

претрпео исту судбину истога дана, на истом месту. Како су поклане 

десетине сродника моје мајке од устааш у Братунцу и Сребреници? 

А ја сам жив. На мени је дуг  и обавеза да се борим и за њих, мртве ! 

Ипак, успевам, ма колико то било дифузно, да колико толико 

анализирам овај мој последњи боравак у Бриселу, и претходни 

такође? . 

Дакле, дефинитиван повратак у Београд ће за мене, младог човека 

наоружаног новим сазнањима и  образовањем, означити неминовно 

освешћење о правој природи друштва у Југославији, и о 

политичким односима у свету. Мени је сада сасвим јасно да ће мој 

вишегодишњи боравак на такозваном  демократском Западу, по 

природној логици водити у нова поређења?  

Сетих се трагичних судбина наших писаца, кроз цео 19 и 20 век су 

се они враћали освешћени из демократске Европе, те су у Србији 

препознавајући корупцију и самовлашће у поређењу са 

просвећеном Европом, хтели да  поправе друштво; понекад 

острашћено, боље рећи трапаво, критиковали би преоштро 

ондашњу власт и политичаре. Као да их је неко интригантски 

подбадао, или хтео да их омете у њиховим жељама да смирено 

поправе ондашњу Србију?. Уместо смирености, они су 

провокативно гурали  прст у очи охолих властодржаца. Никад нису 

добили било чију подршку, пропадали су у сукобу са зидом 

балканског кафанског неразумевања, тонули би у алкохол   или 

разочарења, обично би  обољевали, прерано завршавајући  њихове 

тегобне животе у беди.  
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Поучен њиховим примером, морам пазити да се и мени не деси исто, 

да поново не заштрчим и не привучем непромишљеном речју, или 

критиком, опасну пажњу и омразу београдских охолих бирократа, 

као што су то чинили поједини наши несретни писци и умни људи?  

Али ја сам то већ чинио? Тачно, али сада ипак треба да будем 

опрезнији у својим речима и поступцима? 

Трагедије наших интелектуалаца повратника из просвећене Европе 

су се настављале, поједини бриљантни појединци су страдали по 

повратку у земљу све до ових дана, само зато што су хтели да укажу 

на оно што не ваља?  

Дакле, још једном кажем себи-морам бити врло опрезан?. 

Добро се сећам да сам после мог првог повратка из Брисела у земљу 

у извесној мери ипак био  резервисан према моме евентуалном 

дисидентском опредељењу? Али сам ипак повремено давао одушка 

вишегодишњем незадовољству. Иако сам знао да власти врло 

пажљиво прате моје иступе и понашање. 

Сада сам озлојеђен, моме стрпљењу се назире буран крај, па куд 

пукне да пукне. Ја сам сада због нечега све убеђенији, да ни после 

мога другог повратка из Белгије неће бити боље?. Ја сам  сада на 

ивици нервне напетости и издржљивости, а нервоза није добар 

савезник промишљености и одмерености?. Свестан сам врло добро 

тога.   

На нивоу разума и рационалности, се опредељујем за опрезност и 

незамерање.  

Али се у мени дешава дијаметрално супротан душевни и 

интелектуални процес. Нагомилало се огромно деценијско 

незадовољство, препунило се озлојеђеношћу и оправданим гневом, 

не могу више да се уздржим. Чини ми се да сам  пред пуцањем, као 

брана језера што попушта пред  узбурканим оловним водама које 

надолазе из планина из минута у минут?.  

Ако наставе да ме киње и ометају ме на сваком кораку подмукло, 

одупрећу се свом снагом и свим средствима? Али никад нећу 

прибећи насиљу. Ја сам следбеник Гандија.  
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Тек сада се освешћен сетих речи Сервана Шрајбера: Када се Кина 

пробуди, свет ће дрхтати. И ја сам се најзад пробудио , београдске 

огавне силеџије неће моћи више да се према мени понашају као 

раније. Тако сам помишљао и приликом мог првог повратка из 

Белгије јула 1971. године? А сада је април 1974 године!  

Какви су тада били моји поступци? А какви ће бити овога пута 

када се вратим у Београд?  

Сада када се враћам из Белгије, постиђен сам, и понижен својим 

претходним незнањем о стварним односима држава, сећам се 

лукавих израза лица мудрих појединаца, интелектуалаца, у 

Бриселу, који су ми, понеки злобно, или сажаљиво, други пак 

искрено и добронамерно, како ко, желели да ставе до знања  моје 

заблуде о '' моћи'' Југославије, СССР-а и комунизма?. 

Политика је сурова-то сам први пут разумео управо у Белгији. На 

несрећу, у ковитлац су уплетени и обични , мали људи. То сам 

схватио управо у овој малој, али врло моћној земљи. 

Ко води рачуна о појединцима? Важни су глобални зацртани 

циљеви. 

Мој садашњи, други повратак из Белгије, је још тужнији него ли 

онај први јула 1971. године. Онда је постојала нада да ће бити боље 

у Београду после шест година боравка у Белгији? Сада више нема 

те опсене- варљиве, какве такве наде. Ја сада  више не гајим 

никакве илузије, у Београду ме опет чекају оне исте бесне лисице и 

вукови, запенушани, нестрпљиви да се вратим, да би наставили 

њихов деструктивни пир по старом?.  

Мржња је необично људско осећање. Откуд њима толика 

нетрепљивост према мени и мојима, таква подлост, таква 

неизмерна, упорна деценијска енергија деструктивности?  

 Какве су мени лично огромне штете и бол направили? И мојим 

блиским? Зашто? Да ли су они свесни шта тиме постижу, шта смо 

им ми скривили, ми смо невини људи?  

Какво ирационално расипање људског материјала? На Западу цене 

човека, овде је људско биће обезвређено?. 
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У предузећу  "Бралима" у Бриселу су ми тражили диплому Пост-

дипломских студија ИШЕК--а  на увид, нисам је имао јер су ми је у 

Београду безбедњаци украли, не само да су здипили диплому, него и 

све моје стручне и научне радове, све текстове које сам писао. Све 

су однели.  

Један Југословен у Бриселу ми је рекао пола у шали, али ипак 

збиља:'' Све су ти поцепали, и диплому, подивљале  лисице, 

љубоморни су на оне који желе да уче, хтели би да у земљи нема 

образованих људи, да све умне људе претворе у крпе, и да тамо 

вечито владају незналице".  

Срамота је, осећам се изигран и понижен, враћам се уморан  и  по 

други пут поражен, опет без динара у џепу, већ у средовечним 

годинама, падам опет на терет родитеља, да зависим од њихове 

плате и стана.  

А није моја кривица. Како је све ово замућено и нејасно, колико је 

то тешко ваљано и убедљиво објаснити родитељима, сродницима, 

познаницима?. Они не би могли разумети  довољно о чему се тамо 

радило, не могу ни да помисле у шта сам тамо био уплетен, како су 

ми у Бриселу пили на сламку енергију и крв  насилници и чудаци 

који трзају раменима, и ко зна ко још?. Док сам се са њима 

прегањао по бриселској подземној загушљивој канализацији, они су 

ме подмукло онеспособљавали духовно и физички? 

Да, да, лепо ми је објаснио Владо Дапчевић: Политичко подземље је 

не само сурово, него и врло подмукло. Све ми је он тада објаснио. 

Он је мудар човек. 

Повратићу се, победићу их, морам по сваку цену да се  одморим, да 

се бавим спортом интензивно, да ојачам, да дођем себи.  

Најважније је здравље, јер ко нема здравље и снагу, нема довољно 

енергије да се ефикасно брани и бори?. А ови подмукли мрзитељи, 

знају они добро нечију ахилову пету, да заверенички изнуре и ударе 

на здравље, и да ефикасно, без хапшења, онеспособе онога ко се 

усуди да се брани, да им се супротставља, ко им због било чега 

смета?. 

Док се свет убрзано развија и модернизује, код нас се из дана у дан 

назадује, све се више политизира, бујају лоше процене, и хајке. Као 

да око себе чујем помамне бубњеве и  рески звук ловачких рогова у 
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влажном зараслом шевару, који отуда истерују животиње за 

отстрел?  

У  апарату нарочито у ЈНА и СКЈ има језгро које је анти-западно и 

просовјетско. Али имају и друга језгра?  

Ко? За кога? Ко је СФРЈ? Са ким је? Коме блоку дакле припада 

СФРЈ Југославија?  

Има ту сијасет нејасних и котраверзних ствари. Запад  подржава 

Југославију у много чему, али је Југославија у исто време 

комунистичка држава. Контрадикторно! Чудно! Нејасно и 

конфузно?!  

Да ли  Југославија сарађује са Москвом? Да ли је пион Москве? 

Могуће, јер су на власти комунисти као и у СССР-у, комунисти су 

привилеговани у свему, овде владају једноумље, непотизми и 

трибализми, неизмерна политичка острашћеност је дубински 

затровала мозгове апаратчика.  

Како смо ми наиван и поводљив народ, Турци, и други, су нас 

отровно позавађали по верској и етничкој основи примењујући 

вековно злокобно начело ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ? Зар је могуће да су 

нас и у Другом светском рату нахушкали једне на друге, чини ми се 

дан данас неки кују сличне планове? Комунизам нас је поделио , 

али сада не само по верској и националној основи, него по томе да 

ли је неко члан Партије, или не? 

Или ипак  овде влада Запад? Како ? Преко кога? Како да Запад  

влада комунистичком државом? На који начин, преко кога? 

Вероватно има своје људе овде?  

Али Руси? Они су свемоћни? Видео сам у Белгији, неки  дрхте 

од"ока Москве?".  

Силазим из воза на београдску железничку станицу сав изгужван и 

изморен, узех исцепан кофер и кренух пешке ка   Хотелу "Бристол" 

у Карађорђевој улици број 50, где је стан мојих родитеља.  

Топло је, пролеће је. Видех на крову хотела фирму, стоји избледео 

велики натпис '' Хотел Бристол''. Опет почеше руминације ( 

понављање речи и мисли у свести):"Брис-тол, тол, тло". 
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Мени су чак предложили позицију Training manager у Заиру, да 

обучавам младе Заирце у Киншаси? Чему да их обучавам?  

Жалосна је и врло понижавајућу улога намењена нама 

Југословенима и Југославији? 

Родитељи стоје на вратима, очекују да дођем, примају ме топло, 

радују се да сам се вратио, код куће је најсигурније.  

Имам мој  кратак отоман у кухињи, вире ми ноге из њега, као када 

сам пре много година био студент. Отац, мајка и мала Валерија ( 

1970), ћерка моје сестре, су у суседној соби, брат је  у својој соби коју 

је добио припајањем од дела заједничког стана са др.Југославом 

Тршићем, који је одавно емигрирао у САД.  

Сестра Нада се удала по други пут, овога пута за композитора 

народних мелодија Добривоја Иванковића, Добривоје је из 

Степојевца. Старији брат Бора је у Лилу, он је професор 

универзитета, предаје биохемију.  

Родитељи ме гледају са топлином, упркос тужног стања у коме се 

налазим, они су задовољни што сам се вратио, они ипак назиру о 

чему се ради? 

Отац више  резонује као мушкарац, на основу чињеница, а мајка 

својом интуицијом. Мени се чини да она прозире о чему се ради, зна 

она добро шта и како се дешавало са њеним блиским за време рата, 

нажалост  и после рата?. Она је осетила опори и крвави мирис 

опаке и подмукле људске мржње и зависти.  

Они у мени виде врло способног младог човека, за њих је врло 

необично да се ја враћам у овако чудном и тужном стању? 

Премишљају се, запиткују се немушто о чему би се могло радити, 

сумњају у нешто? Чух како се дошаптавају: Али Боро није имао 

никаквих сметњи? 

Тачно да Бора није имао сметњи као ја, али ја сам их имао. Зашто 

само ја, а не и он?  Будуће време ће дати одговор и на ово питање, 

љубопитљив читалац ће то сазнати у наилазећим томовима. 

Не, не мислим да сам ја привукао такву неизмерну пажњу 

политичког емигрантског подземља, макако негативну и 

деструктивну, зато што сам ја нека специјална или необична, 
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изузетно вредна особа?. Друго је нешто по среди? Али изгледа да ја 

ипак нечим  изазивам интерес моћних појединаца и кружока, нечим 

у мени што ме чини погодним за њихове тајанствене пројекте у које 

и мене укључују?   

Ипак , све је ово врло суптилна игра, коју ја колико толико 

препознајем, и све ово што се овде у земљи дешава иза кулиса 

Потемкинових села.  

Ја препознајем, ЗНАМ. А  већина не ЗНА?  

Ово ми даде, признајем, годи сујети и осећају супериорности. 

Зашто ја ЗНАМ,  а они други НЕ  ЗНАЈУ?  

Игра случајности јер сам се нашао у Белгији, где сам се образовао, 

стицао искуства, освестио се, отвориле су ми се очи. А већина 

грађана нису стекли та обогаћујућа сазнања као и ја? 

Питам се, није Рата баш блебетало ( том 2), свашта се дешавало са 

мном у Бриселу, и много чега што ми је он предсказао да ће ми се 

дешавати у Белгији, се заиста и десило. Мислио сам тада да он 

свашта прича, да се шали?.  

Али тек сад увиђам, да је Рата упркос свега необичан, моћан млади 

човек. И да је се много шта од онога што ми је предсказао да ће ми 

се десити у Белгији, ми се стварно десило. 

У Бриселу сам био као што је описано запослен при 

Социјалистичкој партији Белгије, где су били  појединци  који су 

касније када би се вратили у своје земље, постајали виђени 

политичари. Помишљао сам понекад у Бриселу: да и мени, будући 

да се налазим при СПБ, није била резервисана од тих невидљивих 

моћника слична политичка каријера? 

Како пак бих ја  из комунистичке државе могао бити у таквој 

кадровској комбинаторици? Немогуће? Јер ово је комунистичка  

држава, где они отуда немају никаквог утицаја на кадровску 

државничку политику?  

Тако ја резонујем. 
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Следећи дан одох са мајком и Валеријом у Топчидер. Топло, је 

мирно, озеленило, седим ћутке на клупи , јако сам  уморан. Опирем 

се безнађу, не савијам се, размишљам како ћу се борити? Шта 

чинити? Коју стратегију  изабрати?   

А шта са фирмом Бралина из Киншасе и позицијом marketing 

training manager, да тамо обучавам младе афричке кадрове 

маркетингу? Још их нисам обавестио да не прихватам понуду -због 

исцрпљености. Јављају ми сада препорученим писмом да ми шаљу 

авионску карту за Киншасу преко Атине.  

Дефинитивно ћу их обавестити да нећу прихватити понуду '' Због 

здравственог стања''. 

Настаће какво такво олакшање. Једну потенцијалну замку ћу тако 

избећи. 

Валерија се забавља сва радосна у трави и цвећу Топчидера. 

Мајка ми опет саветује:" Исправи се, погурио си се". Она ме цело 

време посматра, она је дубоко убеђена да постоје неки дебели 

разлози зашто ја нисам успео?.  

Мени њена подршка долази као мелем на рану. Као што је била 

њена подршка 1951 године у Земуну, када је моја разредна 

старешина у земунској гимназији у разговору са њом, се 

непедагошки изјаснила о мени ( том 1). Мама ми је тада у Земуну 

све то саопштила дубоко убеђена да  ме то неће обесхрабрити, или 

деморалисати. 

Отац ћути забринут, промрмља:'' Сила не пита''. Окрену ми се 

тужно, хоће нешто значајно да ме запита:'' Звали су ме из Теслине 

из Пензионог у вези тебе, дошао из Белгије упит-да ли желиш да 

идеш у инвалидску пензију?''.  

Без премишљања рекох НЕ. Одох сутрадан у Теслину улицу у 

Одељење за иностране пензије, љубазна службеница ми показа 

допис из Белгијског пензионог осигурања, питају ме отуда из 

Брисела да ли  ја желим да се покрене процедура да добијем 

белгијску инвалидску пензију? 

То ми не пада ни на крај памети, ја имам 37 година, тек ми 

предстоје најважнија животна остварења. Прихватање такве 
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понуде би била  за мене крајње понижавајућа капитулација. Ја 

нисам човек који се мири са поразима. Био бих овде оквалификован 

као инвалид, значи обележен као немоћан, и искључен из било 

какве утакмице на било ком пољу људских активности.  

Ко обраћа пажњу на инвалида? А ја тек желим да се докажем?  

Ипак ми ова понуда из Брисела заизгледа као гест добре воље,  да 

они тамо ипак препознају подмукле пипке емигрантског 

политичког подземља,  увиђају да ми је нанета неизмерна штета, те 

да желе на неки начин да ме компензују?. Изгледа да су они људи? 

Али сам врло скептичан према таквој претпоставци, у политици 

има тако мало људске самилости? 

Охрабрен оваквим наглим преокретом, питам се да ли да покушам 

да затражим од белгијских власти обештећење? 

Одлучих се да се консултујем са др.М ..мојим далеким рођаком из 

Босне, неурологом ( том 2) , окренух му телефон, нађосмо се исти 

дан  испред Руског цара на штрафти.  

Др.М.. је се приближавајући од Теразија смејао безбрижно:'' Нешто 

си уфитиљио, брзо ћеш се повратити''. Све му испричах о Бриселу 

шта се дешавало од 196.5. године до мога повратка априла ове 

године. Он је се цело време загонетно смешкао, као да му читам 

роман Агате Кристи:'' Ау, шта ми наприча, улетео си у заседу, у 

унакрсну ватру, Брисел  је седише непријатељске политичке 

емиграције, ово је Хладни рат, саветујем ти да то што пре 

заборавиш, као да није ништа ни било''.  

'' Нуде ми инвалидску пензију, то не желим, шта мислиш да тражим 

од белгијских власти обештећење?''. '' Немаш доказе да су за 

настале последице одговорне белгијске власти, твој захтев неће 

уважити'', каже он смирено. 

 '' Па добро, ако ми нуде инвалидске пензију, ваљда их гризе савест, 

увиђају да и на њима лежи каква таква одговорност?''.  

'' То би било људски од њих, уколико је та твоја претпоставка 

тачна, али обештећење подлеже нарочитој процедури, потребни су 

јаки докази, ти не можеш доказати  нити узрочно последичну везу 

између неприлика и нанетих штета?'', он објашњава.  
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'' Како је то могуће, нанете су ми штете, а нико није крив?'', питам. 

'' Буди сретан што си се вратио жив и читав. У политици нема 

морала ни културе, владају сурови интереси, ти им не можеш 

ништа''.  

Видећи моје намршетно и снуждено лице он настави убитачно:'' 

Знаш ону басну о ждралу и лисици, када је ждрал извадио лисици 

кост из грла, и тражио награду, она му је одговорила:''  Највећа ти 

је награда што ти нисам одгризла главу''. 

Сећам се ја добро још из основне школе басне о ждралу и лисици. 

Тако, и мени неки унутрашњи глас каже:" Још си добро прошао, 

многи су  настрадали, буди захвалан и понизан".  Пред очи ми изађе 

мудри и лукави лик бриселског психијатра како ми у лице одбруси 

на  латинском:" Јагње окружено вуковима заврши поједено".  

Добро сам прошао, могло је бити и горе. 

Ја се не предајем, ипак, доћи ће тај далеки дан када ћу ја рећи своју 

реч, изнети истину на видело, имам право на своју реч, на одбрану 

учтиво и одмерено.  

 

( Напомена аутора: то је ова књига исповести). 

Мајка ми опет рече:"Одмарај се, шетај, иди у базен и пливај, трчи, 

замори се па ћеш онда добро  да спаваш, ја ћу кувати јела која 

волиш и брзо ћеш се повратити".  

Чим бих помислио на кревет, подузимала би ме зебња, имам 

истински страх да се приближим кревету, чим легнем у њега  

почињао би кошмар несанице.   

Почех да тражим посао, опет не иде. Отворено ми кажу у неким 

фирмама где случајно наиђох на познанике, да је власт захтевала да 

моја кандидатура не буде  прихваћена. Јова, мој добар друг са 

факултета, директор предузећа где сам послао моју кандидатуру,  

ми рече отворено и без длаке на језику:'' Морам да се покорим, 

иначе би те радо примио у радни однос''. 
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 Дакле, политичка дискриминација се дрско наставља. То није само 

дискриминација, то је сада силничка осионост, скоро дрска 

провокација?  

На крају свих ових догађања и премишљања, одлучујем упркос 

изнурености и озлојеђености, да се темељито припремам за 

најенергичнију могућу борбу за моја незаконито ускраћена права.  

Па шта буде, да буде! 

Да бих боље упознао материју људских права, почех да проучавам 

Устав СФРЈ, домаће законе, међународне  конвенције о људским 

правима, хоћу да сазнам међународне обавезе Владе СФРЈ.  

Тако прочитах , био сам истински изненађен, па најважнија права 

грађана  су била на папиру углавном загарантована Уставом и 

законима. Одмах закључих слеђен и разочаран, да постоји  

суштински раскорак између прокламације и праксе. Једно се каже 

на папиру , а сасвим друго  ради у пракси.  

СФРЈ дакле обмањује свет, има демократске закона, али само на 

папиру, којима маше у свету, а у пракси  се та права подмукло 

изигравају.  

А преплашени народ ћути. 

Према међународним конвенцијама, пре него што се грађанин који 

је угрожен у његовим правима обрати међународним 

организацијама, треба да исцрпи  све интерне могућности жалби.  

Желим да поступам по овом законском пропису. 

Написах жалбу Комисији за притужбе и жалбе Општине Савски 

венац као најнижој инстанци, у којој сам навео да сам жртва 

дискриминације што се тиче запошљавања. Упркос мојих 

квалификација, референци белгијских послодаваца, знања страних 

језика, истичем да сам  маркетинг експерт, а то се свугде тражи, да 

сам упркос свега, онемогућен да добијем посао, са образложењем да 

сам наводно  политички неподобан. Узгред сам истакао  да сам 

лојалан патриота, да потичем из породице која је дала неизмерне 

жртве за време Другог Светског рата, да сам био без разлога  

прогањан за време служења војног рока у ЈНА.  
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Септембар 1974. године. Срео сам Душана Покорног ( том 2). 

Љубиша Благојевић често обедује у Клубу новинара на  Тргу 

републике, он има солидну плату и може то себи често да приушти.  

Што ја нисам у стању. Ја бих, када бих био са њим у друштву, 

обично наручивао само сок од боровнице. Сок од боровнице је моје 

омиљено пиће. 

Затекох са Љубишом у друштву повисоког плавог бледуњавог 

човека наших година, он је врло учтив и љубазан. Имам утисак да 

је наш човек, али по његовој углађености бих казао да је он као и 

Љубиша дуго живео на западу?. Има неку пречанску углађеност, 

како се то каже шлиф. Чини ми се да је сувише повучен, миран, или 

чак и преплашен. Због чега?  

Боравак на западу делује различито на поједине наше људе. Неки 

би  стицали нове, тамошње навике. Али не на све, неки би остали 

исти. Са некима се дешавало нешто необично, они су отишли у 

Америку, Канаду, Аустралију пре десет, двадесет година, и остали 

су у духу онакви кави су били у моменту доласка у те далеке туђе 

земље, као када се казаљка сата давно изненадно заустави на једној 

бројци. А време лети, иако се казаљка не миче. Тако и они, остали 

духом заковани за давно минула времена. Не примају навике и 

стање духа нове средине, фиксирали су се за време када су 

напустили земљу. А и у земљи време пролази, свет се и тамо мења. 

А они увек исти. 

Има их пак, који иду у другу крајност, отуђе се, поприме туђа 

наречја, користе стране речи, јер је на њих деловала деценијска 

отсутност у туђини. Има и снобова, који су се погосподили. 

Сазнах да се Душан Покорни  недавно вратио у Београд, пoсле 

скоро двадесет година политичког изгнанства у Америци, где је био 

запослен као архитектонски техничар. 

'' У Америци не воле да су белци сувише љубазни са црнцима'', рече 

ми Душан вечерас у Клубу новинара. Сетих се да тога има и у 

Белгији. 

Душан је миран и кротак, као из неке далеке магле ми се указује 

његова витка фигура и плава коса, како се далеких 50-их  година на 
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штрафти повија под налетима хладне  кошаве и увија у изанђали 

сиви потанки мантил. Видим га у магловитим мислима 

забвгубљеним у прохујалим  годинама, како сам стоји на игранци 

иза стуба у студентском Индексу у подруму испод биоскопа 20 

октобар. Нисам ја у потпуности заборавио усамљеног тужног, 

плавог витког студента, како је се одсутан, занет својим црним 

мислима, шетао тих прохујалих 50-их година  београдском 

штрафтом. Није му било тада нимало лако. 

Он је побегао , илегално је прешао преко границе за Аустрију. 

Одакле је се упутио за Америку. Он ме је посматрао као да ме види 

по први пут у животу, очигледно да ме се није сетио. 

Када му испричах за моје политичке неприлике, са надом да  сам 

срео још једног истомишљеника и потенцијалног саборца, он ме 

загледа помало зачуђено, учини ми се сумњичаво?.  

Његов израз лица је постао другачији него ли овдашњих људи, 

говори полако и бира речи, изгледа као интелектуалац.  

 

1974  година. Развели се чика Васо Крсмановић и његова 

супруга Љиља. 

Ову тужну вест сазнах од родитеља. Чика Васу бих посетио у 

њиховом стану у улицви Франца Розмана , тамо иза Ауто команде, 

ова мирна улица са дрворедима сеновитих платана иде паралелно 

са широким Булеваром Црвене Армије. Чика Васо је забринут, 

нешто ниеј ишло. Са Љиљом има сина Милоша. Затекох га у 

његовој соби, седи скрушено на кревету прекривеном војничким 

ћебетом. Тако ме подсети на помињаног чика Чеду Јовичића. Он ми 

каже мирно, али врло забринуто, да ће преградити његов део стана 

од остатак где живе Љиља и мали Милош. 

 

Септембар 1974 године. Сусрети у београдским клубовима. 

Са рођаком Бобаном Рачићем скоро свако вече шетам на штрафти, 

онда би отишли у Клуб новинара преко пута ''Робне куће Митић'', 

или у ''Клуб КПЗ'' ( Културно-просветне заједнице ), лоциран на 

Обилићевом венцу, наспрам ''Хотела Мажестик''.  
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У овим састајалиштима бих сусретао још неке  раније познанике , 

међу њима инжењера Микицу Петровића, поново сам почео да се 

виђам са Јоцом Гуцићем. Јоци се наборало лице од брига, чим ме 

сретне одмах би почео да се жали на сталне неприлике које му 

праве неуморни режимски душебр ижници у вези запослења, и на 

друге начине, блед и скоро дрхтећи ми шапуће:'' Прате ме и  

надзоравају''.  

У овим клубовима , и на другим местима у Београду, бих  

повремено сретао нове људе, чинило би ми се за неке од њих да смо 

истомишљеници, па сам због тога , са некима од њих покушавао да 

се зближим и да их придобијем за одбрану угрожених права.  

Упознао сам врло занимљивог човека мојих година, он је лекар, 

зове се Драгиша Мијатовић, има популаран надимак Рики. Овај 

наочити и високи,  изразито црномањасти мушкарац, ми је 

испричао свој живот укратко али језгровито: био је један од 

најбољих студената Медицинског факултета у Београду, живео је до 

недавно неколико година у Немачкој где је био запослен   као  лекар 

у америчкој војној бази, вратио се у Београд, повери ми се одмах без 

опрезности: имам  политичких неприлика од како сам се вратио из 

Немачке.  

Плава  Наташа правница најчешће мудро ћути, овде сам срео и 

брата дипломате Данила Милића, он је запослен у државном 

министарству.  

У Клубу новинара би повремено седела за суседним столом, светло 

смеђа и витка интелектуалка, прекрстила би кокетно ноге 

показујући своју изражену драж, гледала ме је повремено скоро 

упитно?. Када једног дана уђох,  видех да је тада била сама за 

столом, скупих храбрости и запитах је :да ли је слободно?. 

'' Изволите'', она се засмеја са јасним прихватањем.  

Она је новинарка , врло је драга, али када сам почео да је упознајем 

са мојим неприликама, она се уплаши, молила ме је да јој  о томе 

ништа не причам, јер ради у државној новинарској партијској 

установи. 

Знао сам да сам да ће и због тога наша наша веза кратко трајати. 
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Не мирим се са незапосленошћу, шаљем на све стране писма , 

тражим везе, посећујем  предузећа?. Али бих свугде наилазио на 

истински зид. Руководиоци предузећа би ме  посматрали подозриво, 

још подозривије него ли када сам се вратио први пут из Белгије, 

или би пак сумњичаво чкиљили у моме правцу. Неки се не би 

либили да ми отворено саопште да поједина радна места на која 

имам право по систематизацији тих радних места, захтевају 

одговарајућу политичку подобност, у најмању руку чланство у СКЈ. 

А коју ја немам. 

Зебњив, наслућујем да почиње иста она прича из 1971. године. 

Као да се освестих, па ја нисам усмаљен у овим проблемима,  око 

себе већ одавно срећем све више појединаца који су у сличној 

ситуацији као и ја?.  

У мени тиња она стара идеја, да се консултујем са 

истомишљеницима, да мењамо мишљења, да се удружимо, заједно 

смо јачи, да се тако спашавамо.  

Пронађох опет број телефона Добрице Ћосића, окренух и учтиво га 

поздравих, када ме је саслушао, на моје пријатно изненађење је без 

околишења прихватио разговор са мном , предложи ми да се нађемо 

у његовом стану. Разговор је био врло жив и занимљив, трајао је 

читав један сат. Овај разговор са њим ми је био  користан, помогао 

ми је да брже и боље упознајем Београд и политичке прилике у 

њему. 

 

Септембар 1974 године. Дружење са Милованом Ђиласом. 

Одлучих да позовем телефоном Милована Ђиласа ( том 1, 2). Он  ме 

је врло пажљиво саслушао, и позвао без околишења на разговор у 

његов стан у Палмотићевој улици. Лифт у његовој згради је 

старински, личи на повећу жућкасту дрвену кутију издуженог у вис 

правоуагоника, има излизана браонкаста дрвена врата и зидове. 

Мили,  мало, мало, па застане између спратова. Онда ја почех да 

отварам и затварам врата, па лифт најзад крену. 

Зазвоних, на вратима се појави плава висока жена, већ у годинама, 

има интелигентно и префињено лице. Поздрависмо се, она ми рече 

љубазно и учтиво, са уважавањем:'' Молим вас изволите сести 
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овде'', показа ми столицу у холу:'' Ђидо разговара са страним 

новинаром, брзо ће завршити''.  

 

После двадесетак минута појави се Ђилас у друштву са 

средовечном женом, која више личи на Енглескињу него на ли на 

Југословенку. Устадох учтиво, и поздравих се са њим. Он ми се 

обрати:'' Да вас упознам са госпођом Dесом Tревисан, она је 

новинар енглеског листа ’’ Times’’. Госпођа Деса Тревисан је  

префињена жена средњег раста, смешка се учтиво, достојанствена 

је, одмери ме проницљиво, у магновењу у једној секунди покушава 

да ме процењује. Стекох утисак да почиње да ме уважава. 

Упутисмо се у салон, сада могу из близине да посматрам Милована 

Ђиласа, он је повисок и убледео , понаша се према мени љубазно, 

учтив је и деликатан, личи  на професоре универзитета у Бриселу. 

Иако је пре пада у немилост, био број 2 у државном апарату, одмах 

иза Тита, нимало не подсећа на актуелне државнике, он није 

нимало бирократа, више изгледа као научник. Није чудо да је пао у 

немилост, интелектуалац научник је унапред предодређен на такву 

судбину ако се нађе у нежељеном друштву охолих и арогантних 

бирократа државника?. Ђилас још увек има у себи нешто од 

највишег државног великодостојника, али има тако нешто у себи 

упечатљиво мудро, што тако подсећа на умне Црногорце које сам 

имао прилке да срећем у моме досадашњем животу. 

Његова супруга, она се зове госпођа Штефица, је врло увиђавна и 

проницљива, брзо процењује, послужи нас кафом, онда нас остави 

саме, види да желимо да разговарамо о нашим темама.  

Његов стан је по свој прилици озвучен, он је под стриктним 

надзором?  Није чудо, па, он је државни непријатељ број 1.  

Ми се у главним цртама слажемо, али има и значајних разлика у 

виђењима. Ђилас сматра да Југославија није тоталитарна држава, 

него само строга, ауторитарна. А ја пак мислим да је тоталитарна. 

Друга разлика је још бременитија фундаментално другачијим 

прилазима природи поретка у СФРЈ, износим му моја сазнања о 

природи и опсегу политичке репресије у Југославији:'' Овде често 

прогоне мале обичне људе, не само критички настројене еминентне 

интелектуалце''.   
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Ђилас се не слаже:'' Не видим никакав рационалан разлог да 

држава прогони грађане без разлога, она се само обрачунава са 

бунтовницима''. 

Мој задатак број 1 у следећим разговорима са њим ће бити да га 

убедим у исправност моје тврдње о масовним дискриминацијама, и 

прогонима. Стога, јер је он у контактима са страним новинарима и 

дипломатама, он је прави човек кога треба да обавестим, и убедим, 

да они то чују од њега, од човека коме слепо верују.  

Тако ће ова моја теза бити стављена на јавну расправу, тако ја 

резонујем. 

Договорили смо се да се виђамо повремено, да се претходно најавим 

телефоном. Када се разговор заврши, он ме поведе великом зиду 

претвореном у ред сталажа за књиге:'' Изаберите две књиге које 

хоћете, када прочитате вратите их за двадесет дана,  па узмите друге 

две''. 

 

То су биле књиге углавном на енглеском, понека на француском и 

руском. Али сам спазио и занимљиве наслове на српском језику о 

његовим дружењима са Стаљином. Случајно ми је запала за око 

књига на руском језику о неком дисиденту који је био смештен у 

Москви насилно по казни у лудницу. 

Ђилас ми на крају спомену име извесног Драгољуб Игњатовић:'' 

Он је као и ви бескомпромисан борац'', рече дајући ми на парчету 

хартије написан његов број телефона.'' Обавезно му се јавите, 

слободно се позовите на мене''. 

'' Да ли смем да вас замолим да ми дате број телефона госпође  

Тревисан?'' Он без речи написа њен број телефона на цедуљици и 

пружи ми је. 

 

 1974 година. 21 Шаховска олимпијада у  Ници. 

Наша земља је заузела врло високо друго место, одмах иза СССР-а,  

испред Мађарске. Иако назирем дубоке пукотине  моћи Југославије, 

овај резултат на шаховској олимијади показује да се њен имиџ  на 
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међународноj сцени ипак не мења осетније. Југославија је још увек 

тег на теразијама међународне политичке моћи? 

То ме донекле обесхрабрује, како је могуће се борити против такве 

још увек моћне државе? 

 

Септембар 1974 године. Драгољуб Игњатовић. 

Окретао сам пре подне неколико пута дати број телефона, нико није 

дизао слушалицу. Бивао сам упоран, најзад се зачу мамуран и 

нервозан мушки глас, представих се, позвах се на Милована 

Ђиласа, отуда се зачу поспан, скоро љутит глас:'' Спавам, зовите ме 

по подне'', зачух како нервозно, скоро нељубазно, залупи 

слушалицу.  

Звао сам га у неколико наврата по подне, врло нерадо је прихватао 

разговор са мном, иако сам се упорно позивао на препоруку 

Милована Ђиласа. Нисам губио наду, упорно сам му телефонирао; 

видећи да сам упоран, а био сам упоран предосећајући у њему 

истомишљеника и будућег саборца, он ме је на крају позвао,  учини 

ми се безвољно, скоро нерадо,  као да ме се отараси, да се нађемо у 

његовом стану у Шчербиновој улици на Бановом брду. 

Пред мене на врата изађе човек мојих година, он је скоро плав, 

истински аскета, као да је испосник у манастиру. Живи у стану са 

мајком, сазнах да је његов покојни отац био критички настројен 

професор универзитета.  

'' Удба ми растурила брак'', рече ми љутито већ на почетку 

разговора, '' овде владају бољшевици и НКВД''. Сазнах до њега да 

се дружи са појединим београдским дисидентима, да многе до њих 

лично познаје. 

Помало се растужих увиђајући колико је он обавештен о локалним 

дисидентима, а ја тако мало тога знам, свестан сам да су ме моји 

боравци у Белгији  снажно удаљили од свих оних у Београду и 

Југославији, који су се усуђивали да подигну свој глас против 

тираније. Ја никада раније нисам чуо за Драгољуба Игњатовића, а 

он је, сазнах кроз разговор са њим, у архивама полиције обележен 

као државни непријатељ, он је жесток  противник  режима, сикће 

као змија отровница. Почех да га узимам са новим уважавањем 
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када ми показа више његових збирки песама и објављених радова, 

узех  у руке и удубих се, није ми много требало да схватим да је он 

врло надарен песник и публициста. 

На моје питање:'' Спас је у удруживању незадовољника?'', он 

запенушано одговори одмах као из топа:'' С'ким, то су све салонски 

дисиденти који седе на две столице, УДБА је свугде 

инфилтрирана''.  

Ове његове речи узимам са резервом, могуће је да је он на неки 

начин, у одговарајућим случајевима у праву, али не може се 

уопштавати. Мени се чини да је нешто друго  питању: Драгољуб је 

изнурен и уморан, нема он снаге да се  удружује и смара, има онм 

своје навике, своје начине борбе, удруживање би му због тога 

засметало. 

Он не крије да воли Русе као народ, он је истински словенофил, али 

јасно истиче да је огорчени противник бољшевика. 

Сазнах да је своје идеје недавно излагао на Зимским филозофским 

сусретима на Дивчибарама, због чега је већ  у току самог скупа био 

ухапшен, а потом суђен и осуђен, у Ваљеву, због »вербалног 

деликта«.  

''Убрзо потом је суђено, у истом суду, и моме браниоцу, Срђи 

Поповићу, адвокату који је бранио многе дисиденте'', рече кратко.  

Никада нисам чуо за адвоката Срђу Поповића?. 

'' Како су се према теби односили у затвору?'', запитах га радознао.  

'' Нисам издржао целу казну, био сам кратко, то није био затвор, то 

је био медицински казамат, мени је у року од пар недеља испало 

здравих двадесетак зуба, са којима раније нисам имао ама баш 

никаквих тегоба''. 

Када ово чух, истински се изненадих:'' Како је могуће да за тако 

кратко време из чиста мира испадну толики здрави зуби?''. 

 '' Биће ти све јасно кад чујеш ово, док сам пролазио поред два 

затворска  стражара они прошапташе, али ипак довољно гласно да 

ја чујем:'' Извадили змији отровници очњаке''.  
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'' Значи ти сматраш да су ти толики здрави зуби напрасно испали, 

јер ти је то неко направио? Како је то технички могуће?''.  

'' Е мој брајко, са УДБ-ом је све могуће'', процеди Драгољуб кроз 

зубе снуждено. 

Тако је настало моје дугогодишње дружење са Драгољубм 

Игњатовићем. 

Бременито је значењем његово понашање према мени у то време. 

Врло нерадо је прихватао моје предлоге да се налазимо било где, 

или у граду? Уколико би то и прихватио, то би обично било пред 

Домом омладине у центру града. Од четири договорена састанка, би 

дошао само на један, и то са закашњењем од скоро пола сата.  

Ја сам то објашњавао чињеницом да је изнурен, човек без снаге, 

слабе и променљиве воље. И нарочито, да нема мотив да се дружи 

са мном? 

Све ми је било још јасније о њему и о његовој психо-физичкој 

кондицији,  која се лелујала преда мном у диму цигарета, које је 

палио једну за другом, док ми је се поверавао  да ради и пише песме 

искључиво ноћу, све до јутра. А да спава дању, да мало једе, да 

много пије кафе, и да је страсан пушач. Да се никада не шета. Сем 

што на кратко изведе свога пса у суседне улице. 

Оценио сам да је такав изнурен човек, ма колико  био вансеријска 

личност, (а то је био Драгољуб Игњатовић , истински 

интелектуалац, изузетно образован, касније сам открио де је врло 

надарен  песник, један од најбољих живих српских песника), 

уствари недовољно употребљив за ефикасну удружену политичку 

акцију, он за то нема нерава и снаге. Њега највише интересује 

поезија, његова дисиденција је повремена, непредвидљива, 

изненадна, плаховита, и кратког даха. До следећег импулса.  

Нисам прекидао са њим контакте оцењујући  да је он као угледни 

еминентни интелектуалац, искључиво погодан за појединачне 

акције, као што су потписиивање петиција, појаве пред 

новинарима, и томе слично. 

Посебан проблем који се испречи међу нама, је била његова 

сумњичавост, он ми је отворено признао, скоро осорно, да не кажем 
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увредљиво,  да нема довољноповерења у мене, jeр је од неких 

његових проверених познаника чуо да сам ја полицијски агент.  

1974 година. Београдски и југословенски дисиденти и борци 

за људска права. 

 Открити незадовољнике је врло тешко, мада их има много, на 

сваком кораку такорећи. Међутим, они су врло преплашени, 

обично су сумњичави, ако бих ја почињао говорити о политици, или 

о њиховим проблемима, они би престрашени скретали разговор на 

другу тему, обично би ме посматрали са неповерењем?.  

Неки су ми казали отворено да се за мене причао да сам полицијски 

агент. 

Установио сам да њихова сумњичавост у односу на мене, потиче 

отуда јер сувише отворено износим моје политчке критике. Тачно. 

Али ако не бих прелазио одмах на ствар, они би одлазили, или би се 

наше теме разговора концентрисале на неке друге области?. 

Схватао сам да је потребно брзо и енергично реаговати. 

Који стил наступа изабрати? 

Ако бих колико толико успевао да придобијем нечије какво такво 

поверење, још далеко већи и сложенији проблем би настајао, јер 

није било лако стећи њихову жељу да се дружимо,  поготову да се 

удружимо у заједничку акцију одбране људских права.  

Поједини од тих мојих истомишљеника би обично били у великим 

неприликама, како ко. Неки од њих су се жалили на притиске на 

радном месту, или ан неправичност центара за социјални рад, и 

судова. Било је међу њима оних који су провели године у затворима, 

због, како су тврдили, политичких разлога,  убеђивали су ме да су  

их тамо били сместили по казни на монтираним судским 

поступцима, уз оптужбе за непочињена кривична дела. Срео сам 

несретнике које су држали у психијатријским болницама, који су 

ми бледи дрхтавим прстима под нос потурали документа износећи 

јаке доказе да су тамо били по казни, иако су душевно 

уравнотежени. Најчешће жалбе су биле у вези повреда права на 

запослење и на радном месту. 
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Хтео сам да о њиховим неприликама обавестим домаћу јавност, да 

се обратим бироима за притужбе и  жалбе, или судовима, све до 

међународних организација?. 

'' Не никако, не дозвољавам да се заузимате за мене '' узвикивали 

би престрашено, пиштали би као љуте кукавице. ''Биће још горе, 

збрисаће нас''?. 

Многи су трпели,  али нису били довољно свесни природе својих 

неприлика, завера је умела бити врло подмукла, јер су повреде 

права најчешће биле закулисане, неформалне природе. Људи су 

добијали жестоке ударце, а најчешће нису били ни свесни њихове 

природе. Један од њих је био претучен на улици од хулигана уз 

јаросне узвике:'' Језик за зубе'', он ми саопштава разговетно и 

прецизно:'' Немам доказе да је то због политике, ако се жалим, може 

бити још горе, могу ме убити?''.  

Некима сам покушавао да објасним, да би им то све неко могао 

чинити да их казни.  

'' Што би ми то власти чиниле, нисам никаква значајна личност, не 

бавим се политиком'', био је уобичајен одговор . 

Већина тих несретника је била у апатији, понеки у истинској 

депресији, живели су изоловано, обично повучени у себе и свој свет.  

Запазио сам међу њима високу стопу продуженог селибата, развода, 

или су живели у поремећеним брачним заједницама, не само на 

релацији супружника, него и са децом. Вукли су се по лекарима, 

клиникама, жалећи се на несаницу, дијабетис, повишен притисак, 

несаницу, кардио-васкуларне поремећаје, изнуреност. 

Открити незадовољнике, препознати их, придобити,  удружити се са 

њима је, установих убрзо, скоро непремостива препрека. Људи су 

преплашени, утучени, обесхрабрени, није им ни до чега, поготову не 

до борбе против свемоћног поретка.  

Мртво море, тако сам тада видео ову незадовољну обесправљену 

масу, деценије страха и душегупки су савиле кичму народу, убиле 

му било какву жељу за отпором. Прво вишевековно турско ропство, 

па Први светски рат, па Други, па ево од 1945 година траје 

комунистичка сурова и подмукла тиранија. 



853 

 

Ево Драгољуб Игњатовић је бесан, љут је на поредак као рис, само 

пени. Али када бих му предлажио да нешто учинимо, он је се 

повлачио. Не само да је уморан и изнурен, он је изгледа преплашен, 

то јест он је више обесхрабрен, сматра да је поредак свемоћан. 

Ипак, има он своје методе отпора.  

Проблем је у томе што су ти несретници индивидуалисти, не умеју 

да удруже и синхронизују своје пројекте. Свако тера своје. 

Милован Ђилас има своје начине борбе, пише књиге, даје интервјуе 

страним новинарима. Слично поступа и Добрица Ћосић. 

Шта чине они други? 

Мени се чини да сам ја сам у мору устајале жабокречине, питам се 

да ли поред Ђиласа има још дисидената у Београду, као што сам ја 

спремних да се боре? Мени све више изгледа да сам  ја сам, да 

таквих орних да се енергично и удружено супротстставе, нема, да су 

једноставно заплашени и сабијени под земљу?. 

Увидех касније, да ипак нисам био у довољној мери у праву. 

Дадох себи задатак, да покушам да пронађем освешћене мотивисане 

интелектуалце, кадре и вољне да се заједно боримо, те почех да се 

распитујем код Ђиласа и Драгољуба Игњатовића како да 

успоставим контакте са таквим ваљаним појединцима. 

Где су Михајло Михајлов, Лазар Стојановић, Александар Петровић 

Саша, Сергеј Макавејев, Ђилас ми је споменуо и песника Матију 

Бећковића?.  

Моји искључиви тадашњи мотиви су били да се одбраним. Дакле, 

моје политичке активности су последица повреде мојих права, да 

тих повреда није било, никада се не бих бавио одбраном људских 

права. Имао сам ја толико пречих ствари у животу. 

Како то власти не препознају, зар оне не виде сам ја невина жртва 

која покушава да се одбрани? 

Али ја се постепено освешћујем, увиђајући да се моје активности на 

овом плану на неки начин деформишу, не само као одбрана мојих 

личних угрожених права, него да теже да постану шира борба 

против репресивног поретка у Југославији?.  
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Ја сада опсесивно желим да се зближим, да упознам што више 

појединаца случајева прогона, и  да их обзнаним. Пре свега да их 

прикажем у земљи, јер сам увидео да огромна већина државних 

функционера уопште није упозната са овом мрачном сфером, са 

овом огромном подземном баруштином испод наше земље, они не 

знају опсег овог зла?.  

Они би ми говорили исто што и Милован Ђилас:'' Држава мора да 

се брани, и да прогони оне који је угрожавају''. 

А ја сам управо увидео проучавајући судбине тих несретника, неки 

су из мога директног животног окружења ( моји сродници, школски 

другови, колеге са факултета, или суседи, случајни животни 

сапутници), да су скоро увек били у питању појединци који нису 

дали ваљан повод за такве сурове политичке подмукле обрачуне. 

Па ја сам потпуно аполитичан. Ја сам невољник који покушава да 

се брани?. 

Питао сам властодршце шта треба да учиним, да престане 

злостављање? 

Нисам никада добио прави одговор. 

Значи, не прогоне само кривце, критичаре, непријатеље, него и 

многе друге? 

Зашто то чине, то ми никако није јасно?. Па, тако чинећи слабе свој 

сопствени народ? 

Човек, људски ресурс је највеће богатство једне земље, то сам  

увидео у Белгији. А овде сам сведок истинског расипања драгоценог 

људског материјала. 

Откуд таква ирационалност  осионих властодржаца? Зар они не 

виде да тако чинећи руше сопствену државу и свој народ? 

Ја сам то покушавао у мојим дописима да предочавам државним 

функционерима, они би моје тврдње одбацивали као потпуно 

неосноване, или као злонамерне. 

Био сам запрепашћен новим сазнањем : да су наши функционери  

отсечени од увида у стварно стање.  



855 

 

Значи то не чине они, то чине неки други?  Ко су ти тајанствени  

безбедњаци који укривају чињенице од званичних функционера? 

Али зашто то они чине? 

Мој циљ је постао: прикупити што већи број случајева, доћи у посед 

ваљаних докумената, и све то проследити нашим државним 

функционерима, да се увере.  

Надао сам се да тако они на позицијама у апарату увиде да таквих 

страдалника има много, да су они често невини, да је на делу 

огромна штета.  

Те да се покрене шира друштвена акција да се томе стане на пут. 

Увидео сам убрзо да је ову моју замисао врло тешко спровести у 

дело, јер сам проверама установио да примаоци мојих дописа и 

документације исте нису ни проучавали, једноставно би их , без да 

се удубе у достављене податке, бацали  у корпу за отпатке. 

Ја се нисам бесхрабривао, одлучио сам да променим стратегију, 

почех да шаљем случајеве међународним организацијама.  

Одговори из иностранства нису стизали. Посумњах да полиција 

заплењује моју преписку, почех да шаљем препоручено са 

повратницом. Добих један одговор од Одељења за људска права УН 

у Женеви, кажу да нису добили моје претходна писма.  

Ево барем једног доказа да полиција заплењује моју преписку!. 

Одох у Пошту у Чика Љубиној, и написах ПОТРАЖНИЦЕ за сва 

послата препоручена писма. После извесног времена добих 

попуњене потражнице од дестинатера  у појединим западним 

земљама, кажу да нису добили од мене било какве поменуте 

писмене пошиљке.  

Дакле, имам необориве доказе да полиција практикује да заплењује 

моја писма. 

Да бих овоме доскочио, нашао сам решење: посећивао сам поједине 

стране амбасаде, поједини дипломати из амбасада латино-

америчких земаља су радо прихватили да моје писмене пошиљке са 

случајевима редовно прослеђују у њихове земље дипломатском 

поштом . 
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Тако је профункционисала моја преписка са међународним 

организацијама: ОУН, Unesco, Amnesty International, лиге за 

заштиту људских права појединих земаља, Европски савет, владе 

појединих држава, и друго. 

На моје истинско задовољство и радост, почех да добијам 

охрабрујуће  одговоре, моје жалбе су биле подвргаване ригорозно 

прописаној процедури међународних тела, обавештавали би ме да 

су након провера биле прослеђиване у Београд, са захтевом да 

Влада Југославије на њих одговори?. 

Дакле, ја сам постигао два циља: заинтересовао сам међународне 

организације, и уједно обавезао београдске функционере да 

прочитају моје податке о случајевима прогона, и да се упознају са 

оном скриваном  непознатом страном југословенског друштва, са 

светом толиких паћеника и страдалника о којима нико не говори. И 

који они недовољно познају. 

Био сам растужен недораслошћу београдске полиције, која је се 

тако непријатељски понашала према сопственом народу, јер су они 

били потпуно погрешно убеђени, да су  они који су падали под удар 

били опасни државни непријатељи.  

А већина тих паћеника то није били никако. 

Па они овако слабе кадровске потенцијале наше земље, оптерећују 

здравство, буџет?. Уместо да поправе друштво, они изазивају народ 

против државе, стварају тензије, сумњичења, руше животе и 

здравље недужним људима? 

Питам се: да ли да се удружујем са афирмисаним, познатим 

дисидентима? Или са оним малим ононимним појединцима 

жртвама описаних прогона?  

Ови први су малобројни, тешко им је се приближити и придобити 

их, јер су удружени у своје кланове и клике, врло су одбојни на 

нове, пријемчиви су на елитне  афирмисане интелектуалце. Њихова 

имена значе у јавности, и сарадња са њима би појачала углед мојих 

акција. 

А ови потоњи, њих има на сваком кораку, многе од њих добро 

познајем, стекао сам поверење неких од њих, али они су махом 

анонимуси, без звучних титула. 
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Ићи ћу у зближавање и са једнима, и са другима.  

Сазнах за све развијенију интелектуалну јавност, око све бројнијих 

»симпозијума« и часописа, као што су Дело, Филозофија, 

Социологија, Корчуланска летња школа, а касније и Зимски 

филозофски сусрети.  

Сазнах за много чега што раније нисам знао, или нисам имао појма: 

да су се раније десиле спонтане студентске демонстрације, у 

Београду 1954 године, и у Загребу 1959. године. Обе су биле сурово 

угушене.  

Снажнији и све организованији покрет оспоравања владајућег 

идеолошког и политичког поретка настајао је кроз дуже временско 

раздобље (у Љубљани, 196.2.–6.3, Загребу, Београду и Сарајеву 

196.6.–6.8), да би, истовремено са »експлозијом« покрета 

оспоравања у читавом свету, јуна 196.8. године, захватио безмало 

све универзитете у Југославији. 

Овај покрет је био најснажнији и најдуже је трајао у Београду. У 

исто време настајао је и све изразитији национални покрет у 

Приштини , али и у  Загребу.  

Постепено сам сазнавао  за поједине дисиденте: Божидар Борјан 

студент филозофије на Филозофском факултету у Београду, кажњен 

је 1970. године, због уређивања  часописа Круг.  О Владимиру 

Мијановћу, са популарним надимком'' Влада Револуција''  студенту 

социологије на Филозофском факултету, сам често слушао, али 

никад нисам имао прилику да га упознам лично.  

Мени су у СУП-у приликом недавног привођења казали претећи 

уперивши прст у мене: одлучно НЕ  кваритељима омладине!  

Очигледно да мисле на мене, када сам почео да им објашњавам да 

ја не спадам у ту категорију, него да се браним, они су се као по 

команди удаљили. Схватио сам да су им њихови претпостављени 

наредили да не ступају у разговор са мном, вероватно из страха да 

не увиде да сам невин и лојалан грађанин.  

Један од њих, млад човек мудрог израза лица, ми се окрену на 

вратима:'' И убица уме мислити да је у праву?''. 
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Проучио сам поједине архиве и дошао до драгоцених података o 

југословенским дисдентима и борцима за људска права у то време ( 

у прилогу, фактографски, или преписано): 

Нарочито од 196.8  до 1972. године, добила је широк замах борба 

режима против слободе стваралаштва у  култури. Многа филмска и 

позоришна дела су забрањена (на пример, филмови »Заседа« 

Живојина Павловића и »WР – мистерије организма« Душана 

Макавејева; позоришне представе »Кад су цветале тикве« 

Драгослава Михаиловића,  »Друга врата лево« и »Капе доле« 

Александра Поповића). Забрањиване су и књиге (Човек и његов 

свет, Загорке Голубовић, на пример); и сликарске изложбе (рецимо, 

Миће Поповића).  Режим је преко својих идеолошких, 

пропагандних и административних апарата кренуо у широки и 

жестоки обрачун са, како се тада говорило, »црним таласом« у 

уметности и култури уопште.  

Отпори, и опет најпре и највише од професора и студената 

Филозофског факултета, нису успели да зауставе ту репресију. 

Напротив, изазвали су још већи бес моћника. . 

Временом сам увидео да међу функционерима постоје они који '' 

лакше конзумирају'' моје достављене случајеве, који су склонији да 

их објективно анализирају. Установио сам да су то они међу њима , 

који су не само моралнији, него су пре свега интелигентнији, 

образованији, који су мање окоштали, мање идеолошки и 

психолошки индоктринирани . 

Било је међу њима и часних људи који су избегавали голо насиље 

колико год су могли (на пример, Марко Никезић, и то у време када 

је био председник ЦК СК Србије), због чега су били етикетирани 

као »либерали« и као такви и сами »почишћени«  

На састанку који је Тито сазвао октобра 1972.. године, са 

»политичким активом Србије«, када је конзервативна мањина уз 

Титову помоћ »почистила« већину која је пружала отпор диктату, 

Тито је, по ко зна који пут потегао кажњавање »кваритеља« 

омладине.  

Тада се први пут појавио »списак професора« које треба примерно 

казнити. На њему су се нашли професори и асистенти Филозофског 

и Правног факултета. Будући да је Правни факултет уклонио 

неподобне, остао је Филозофски факултет означен као »легло зла«.  
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Под растућим притиском власти и кроз свакидашњу кампању 

њеног идеолошког и пропагандног апарата, све одлучније је 

захтевана њихова – »ликвидација«. Новине, радио и телевизија су 

годинама, из дана у дан, водили хајку и хушкали на »коначно 

решење«. Инсцениране су и безбројне »поруке са терена« тако да се 

наметао утисак да је сав народ против »непријатеља« и напросто 

очекује да власт обави неминовну егзекуцију. У прво време 

»непријатељ« је био неодређен, што носи извесне ризике и за гонице 

и за прогоњене, јер се не зна унапред у шта се све могу изродити 

шири сукоби, стога је надолазећи обрачун фокусиран на »групу 

професора«.  

Списак неподобнихје  био  објављен преко Универзитетског 

комитета СК, у чијем раду учествују професори и студенти. На том 

списку су се нашли: Михајло Марковић (1923), професор 

филозофије, Љубомир Тадић (1925), професор социологије, Загорка 

Голубовић (1930), професор антропологије, Миладин Животић 

(1930), професор филозофије, Светозар Стојановић (1931), професор 

филозофије, Драгољуб Мићуновић (1930), доцент социологије и 

асистенти за социологију, Триво Инђић  (1938) и Небоша Попов 

(1939).  

Разлози из којих су се баш они нашли на овом списку нису баш 

сасвим јасни. Запрећено је »белом књигом« у којој ће се, тобоже, све 

јасно показати, али се она није појавила. Кружили су извесни 

шапирографисани »материјали« у којима нема доказа о кривици, 

сем паушалних оцена о нелојалности владајућој идеологији – 

»марксизму« – и датом режиму, те о манипулацији омладином, чак 

и »светским мнењем«. Мада су људи са списка–потернице били 

аутори бројних књига и чланака и јавно иступали на многим 

местима, у земљи и иностранству, ни то није главни извор 

»инкриминације«. Може се наслутити да су појединци с тог списка 

»лоше стајали« и код самог Тита (Љубо Тадић је, рецимо, чак и на   

партијским састанцима оспоравао уставну норму о Титовом 

»неограниченом мандату«,  а Стојановић је говорио и писао 

критички о »харизматском вођи« и »харизмархији«, што је било 

предмет приметног личног занимања самог Тита, о чему има јавних 

трагова). Неки су, пак, навукли омразу као лидери покрета 

оспоравања. Мићуновић је, као председник Акционог одбора 

Филозофског факултета ’6.8' напросто демонизован као да је реч 

безмало о председнику »привремене владе«.  

»Инкриминисани«, пак, нису имали било какве склоности да 
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«признају кривицу«. Као критичари стаљинизма веома добро су 

знали шта то значи и какве су консеквенце. Мада је Скупштина 

Универзитета, који се до јуче бунио против режима, прихватила 

осуду »групе професора« (на седници којој је »групи професора« био 

забрањен улаз) и наложила Филозофском факултету да даље 

»спроведе поступак«, Научно веће и Савет Филозофског факултета 

су одбили »егзекуцију«, и одлучили да спроведу уобичајени 

поступак избора и реизбора поменуте »групе професора«, дабоме, 

појединачно и кроз уобичајену академску процедуру.  

У јавној процедури, на основу реферата које су написали и 

потписали професори из безмало читаве Југославије, сви са »списка 

непријатеља« су реизабрани, на седници Већа Филозофског 

факултета, 1. јула, а 5. јула је Савет истог факултета потврдио те 

одлуке.  

Академски је тако ствар завршена.  

Власт је, међутим, настојала да по сваку цену сакрије овакав исход 

од било какве јавности. Часопис у којем су штампани реферати – 

Филозофија – без икакве и било чије формалне одлуке, лично су, 

обивши шстампарију, запленили општински и градски 

функционери и »активисти«. Кампања је, међутим, настављена 

претњама факултету да ће бити на различите начине кажњен, 

ускраћивањем финансија па и принудном управом.  

Са представницима »групе професора« вођени су извесни 

преговори о »добровољном повлачењу«, али тако нешто 

једноставно није могло да се прихвати, како из начелних разлога, 

због уверења и грађанског достојанства, тако и због тога што су 

многи студенти већ били жртве репресије па би компромис са 

режимом несумњиво значио и изневеравање елементарне 

солидарности са студентима.  

И сами студенти су пружали отпор репресији, и против студената, 

као и против професора и читавог факултета. Бранили су 

академске слободе и аутономију универзитета, а не само покрет 

оспоравања у којем су учествовали. Због таквих акција је неким 

студентима и суђено (у Београду: Владимиру Паланчанину и Јовану 

Вукелићу; у Љубљани: Зорану Ђинђићу и Миодрагу Стојановићу, 

из Београда, Лину Вељаку и Мариу Рубиу, из Загреба, те Дарку 

Страјину и Винку Залару, из Љубљане).   

 Будући да се »царска не пориче«, Народна скупштина Србије је, 28. 

јануара 1975.. донела Одлуку (Лекс специалис) којом се »група 

професора« удаљава с универзитета и »ставља на расположење« 
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ресорном министарству уз надокнаду плате. Неки од учесника те 

седнице су се вајкали да се »лакше изишло на крај са окупаторима, 

за четири године, него са овим непријатељима, за седам година«. 

»Група професора« је, тако, била принуђена да се брани од 

репресије, а не да ствара стратегију борбе за слободу и демократију. 

Она се, иначе, није ни самоизабрала нити је настојала да постигне 

интелектуално и политичко јединство. Минимум интелектуалних 

уверења и морала био је довољан за борбу против репресије – 

представкама уставном суду Југославије и Србије, преко адвоката 

Срђе Поповића који се већ истакао одбранама студената и других 

»непријатеља«, као и бројним петицијама. Поводом овог »случаја« 

стизали су и многи протести из иностранства и захтеви да се 

обустави репресија и укину њене последице.  

Поред петиција, »група професора« је одржавала и своју академску 

кондицију, разговарала у приватним становима који су временом 

прерасли у »Слободни универзитет«.  

Миодраг Милић (1929), филмски сценариста и публициста, 

деценијама је био запажена фигура интелектуалних кругова 

Београда. Поред филмских сценарија и учешћа на научним 

скуповима историчара, Мића »Доктор«, како га зваху пријатељи и 

познаници . На основу пробраних теоријских и обилних 

историјских извора, Милић приказује како је »бољшевизацијом« 

(стаљинизацијом КПЈ и »чисткама«) уклоњен интелектуалнији и 

слободарски део покрета (опозиција из 1920. и други 

интелектуалци), и тиме завладао »организациони кренунизам«,  

који је погодовао »симбиотичкој идентификацији« (с 

»православном Русијом«) најпре са Стаљином, а потом и Титом. 

Као драстичан пример за ову тезу, Милић цитира једног члана ЦК 

КПЈ који је говорио: »Ако Партија каже да будем пас, бићу пас и 

лајаћу«. Стаљинове похвале куражиле су југословенске вође да 

жестоко нападају комунистичке партије других земаља, посебно 

Француске и Италије, којима је приписиван мањак 

револуционарности. Слепа вера у Стаљина отежавала је 

отрежњење када је СССР применио економски притисак на 

Југославију, повукао стручњаке и појачао идеолошки и политички 

напад на своје »миљенике«. А када се уклања узорни ауторитет, 

уздиже се његов дупликат; код руководећег кадра постаје 

популарна девиза: »Тито може све – као и Стаљин«. Тако је настао 

»властити ауторитарни образац . 

( Према подацима из архива појединаца, или установа). 
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Схватио сам откуд побуна професора Правног и Филозофског 

факултета?. Зато јер су образовани из друштвених наука, и лако 

препознају неправедну природу друштва. 

То је прича о интелектуалцима, они први увиде и препознају, први 

се побуне. А онда се зараза може проширити. 

Мени није било тешко да схватим да сам ја био виђен од стране 

конзервативног бирократског поретка као весник појаве младих 

бунтовних интелектуалаца. И да мојим примером желе заплашити, 

и такву еволуцију покушати сабити у корену. 

Па то је прича о сиротом бриселском студенту из Португалије 

Мартену, то је прича о жртвеним јарцима.  Bouc emmissaire ( 

жртвени јарац), ја то све знам.  

Али како се борити против насилног постваривања? Нисам ја 

објекат, непокретна ствар, да ме осионе бирократе 

злоупотребљавају и оробљују, у сврхе њихових нехуманих 

манипулација? 

Опет написах писмо на адресе функционера СУП-а и државне 

управе, кажем им јасно и прецизно: Ја сам невин, ја се бавим 

људским правима да бих се бранио. Молим вас реците ми шта да 

чиним да престану злостављања, ја ћу то одмах без поговора 

учинити?. 

Никад нисам добио одговор.  

Отишао сам овим поводом у  Биро за притужбе СКЈ у облакодеру на 

Ушћу, да их учтиво запитам да ли су добили мој допис, и да ми на 

њега одговоре? 

У ходнику у приземљу модерног облакодера изађе из лифта, крупан 

висок риђ човек средњих година, када је чуо шта му ја кажем, 

одговорио ми је јетко и охоло:'' Нама се тако хоће!''. 

 Одговорих му учтиво:'' Ја имам право да се браним  у оквирима 

закона, и да ако овде не добијем заштиту имам право да се обратим 

међународним инстанцама''.  

Он стаде испред мене, рашири ноге и рече ми изазивачки:'' Идите 

сад одмах, овога момента, право у стране  амабасаде и страним 
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новинарима, они нама не могу ништа, ми смо независна држава, 

они не могу  нама заповедати шта да чинимо'', када заврши показа 

ми гневно на врата. 

Мени се чини да упадам у замку, изгледа да овај подмукли риђи 

човек жели из потаје да  ме намерно гурне у критику и опозицију, у 

контакте са страним новинарима и дипломатама, па да то онда 

безбедњаци узму као повод да тумбају са мном, да ме постварују, да 

приказују на злоупотребе са мном и мојим блискима, да ме тако 

претварају у страшило, да показују својим кадровима, и не само 

њима: како страдају они који се усуђују да им се супротстављају?  

Изгледа да овде неко мути воду, завађа ме са прегрејаним 

безбедњацима? Ко су ти други смутљивци? 

Нисам се предавао нити посустајао, уколико се не борим, бићу 

сможден и бачен на ђубриште као толики други? Нико на мене  

неће обраћати пажњу. Као '' усамљени јахач'' се не могу бранити, 

спас сам зато видео у удруживању. 

Пошто не иде онако како бих ја хтео са већ колико толико 

афирмисаним дисидентима, које сам ја видео као врхунске 

интелектуалце, све више сам излаз увиђао у зближавању са 

анонимним борцима проистеклим из маса. Али и са њима не иде 

лако, напротив, јако им је се тешко приближити и придобити 

њихово поверење. 

Упркос свих ових препрека са којима сам се свакодневно  батргао, 

обрадовах се, па ја ипак сада  имам око себе једно језгро, колико 

толико мотивисаних истомишљеника, са којима се сусрећем увече у 

клубовима у центру  града.  

Дакле,  треба да им предложим да оснујемо неформалну групу за 

заштиту људских права?. 

Имам право на то, морам се спашавати. Иначе ћу пропасти. 

Прорадио је инстинкт живота. 

Упоредо са овим пројектом, грчевито тражим друге излазе из 

ситуације, одлучујем се да идем на вечерња предавања на 

Коларчевом универзитету, у УКС ( Удружењу књижевника Србије), 

и у другим салама у Београду, где се таква предавања одржавају 
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увече, где бих на завршетку предавања узимао реч и врло оштро 

критиковао званични поредак.  

Због мојих таквих иступа и преоштрих критика, у неколико 

наврата су била прекидана предавања, био бих повремено од 

обезбеђења избациван из сале, или ми је било  забрањивано да се 

тамо појављујем, у пар наврата сам био легитимисан од стране 

полиције, или сам био привођен у просторије СУП-а. 

Почео сам све више да се обраћам бироима за притужбе и жалбе, 

државним функционерима, и на крају сам упутио допис лично 

Јосипу Брозу Титу.  

Пошто није било никаквог опипљивог резултата, неман је се и даље 

свакодневно подмукло обрушавала на мене и моје блиске, 

исцрпивши све интерне могућности жалби сам се обраћао све чешће 

дописима Одељењу за људска права ОУН у Женеви, и још неким 

другим организацијама за људска права у свету. 

Добијао сам повремено одговоре од ОУН из Женеве, потписане  са Ј. 

Moeller.  Кроз преписку са ОУН сам сазнао да се у Комисији за 

људска права УН налази и представник СФРЈ професор Правног 

факултета у  Београду Војин Димитријевић. Чуо сам да су моје 

жалбе биле прослеђиване лично њему, да у име Владе СФРЈ изнесе 

своје мишљење и да даде на њих званичан одговор. 

У моје поштанско сандуче на адресси Карађорђева број 50 су 

почели да стижу све чешћи одговори, који су били куртоазни, али 

би се у њима увек провлачила танана порука: Југславија је 

самоуправна несврстана држава која ужива углед у свету и њен 

вођа Тито, да би понекад , али не често, на крају изражавали сумње 

у тачност мојих података о стању људских права у СФРЈ?. 

Треба обавестити свет о правој природи југословенског поретка, 

зато одлучих да почнем да посећујем стране новинаре  и амбасаде 

великих западних држава у Београду.  

Страни новинари су били отворенији, слушали би ме изненађени, 

узимали би моје списе о стању људских права, били су склони да их 

проуче, тако ми се чинило? Док су западне  дипломате биле по 

правилу учтиве, али врло опрезне у осуди београдског поретка. Али 

су ми увек остављали дискретно отшкринута врата. 
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Закључивао бих да треба да наставим да контактирам западне 

дипломате, али све више размишљам да би било сврсисходније да 

почнем да посећујем дипломате несврстаних земаља у Београду, 

знам да је СФРЈ управо ту најранљивија, и да строго пази да тамо 

не изгуби углед. 

Моја стратегија је јасна: деловати на поредак да установи да са 

мном губи углед, боље им је да ме оставе на миру?! 

Дакле, суштина проблема је врло леп имиџ СФРЈ у свету, који није 

заснован на чињеницама, него на лажима. Треба раскринкати оне 

који овде прогоне људе. Треба изменити ИМИЏ Југославије?  

Свестан сам добро подучен вишегодишњим искуством боравка у 

Белгији, да су западне државе свемоћне, да оне све знају,  и какво је 

стање у СФРЈ. Али да није тако са земљама Трећег света.  

Дакле, моја пажња треба да се концентрише у будућности на 

обавештавање земаља Трећег света. 

 

1975. година. Писма Јосипу Брозу Титу. 

Радиo сам неколико дана на малом маркетинг пројекту у БИГЗ-у, 

од хонорара сам купио писаћу  машину, малу  Олимпију. Писаћа 

машина је као мала штампарија у моме стану, сада могу несметано 

да пишем и дистрибуирам моје текстове. Ова мала истинска 

штампарија је направила велики напредак у моме раду. 

Док сам куповао овај мали запаковани драгоцени апарат , држећи 

га пажљиво у руци као највећу драгоценост, сретнем у кнез 

Михајловој улици друга из студентских дана Пушоњића, званог 

Пушоња ( том 2). Он ми рече да сада ради и живи у Тузли. 

У БИГЗ-у сам упознао Перу Живадиновића, он је младић, повисок и 

скоро плав, делује интелигентно, он води  едицију звучног назива 

''Марксизам''. Особа која је на челу такве идеолошке едиције, би за 

мене требала да буде охола и строга?. Пера Живадиновић је сушта 

супротност од тога, у пар наврата док смо врло кратко 

поразговарали, увидео сам да је он скроман и разуман. 
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У очају безнађа сам се одлучио да се обратим дописом лично  Јосипу 

Брозу Титу.  

Али одговор, никако није стигао. Када ми је после извесног времена 

био враћен коверат који сам послао поштом, са назнаком 

"Непознат'',  схватио сам да властодршци уопште не желе да моје 

писмо уруче дестинатеру?. Да није увредљиво? Или желе да од 

лидера земље укрију жалосно стање у друштву?  

Ако би ово друго било по среди, онда би то значило да поједине 

структуре власти укривају истину од шефа државе?  

У потврдном, значи да у Југославији постоје две власти, она 

званична, видљива, и она неформална, у илегали, која је толико 

моћна да успева да обмањује чак и  лидера државе Тита?. 

Ја се не могу помирити са овим избегавањем да се мој допис уручи 

шефу државе?. Писаћу опет, и однећу моје писмо и приложену 

документацију лично у просторије Маршалата на Дедињу. 

 

Јануар  1975. године. Запослење у БИП-у ( Београдска 

индустрија пива). 

УДБ-а је врло моћна, и опасна, не само овде у земљи, него је и 

изванредно уведена  у западним земљама у којима Тито има, како 

где, солидну подршку. Могу само претпоставити: ако су тако 

сурови и серијске убице политичких емиграната ван земље, шта тек 

могу да раде овде?. Могу се тако опасно и подмукло обрачунати и са 

мном? 

Откуд толика мржња?, стално се питам. Мржња! То је слаба реч. 

Садизам, демони, то су већ примереније речи.  

Сретао сам ових година свакојаке невољнике, којима су 

немилосрдно упропашћавали животе, кињили их, рушили им 

здравље, растурали породице, јер наводно '' мрзе Тита и 

самоуправну Југославију''.  А ја знам поуздано да то није тако, да су 

то већином мирни грађани, који ничим нису заслужили да им тако 

осиони властодршци упропашћавају животе.  
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Откуд таква параноја? Откуд таква нетолеранција? .Осећам укус 

опоре нељудске мржње  и недостатка било какве самилости и моћи 

стављања на место ових јадних и несретних људи. Уместо 

разумевања, слушао сам ратничке повике безбедњака:''  Сатрети 

гамад, “Семе” им се затрло!''.  

Ја сам одувек заузимао становиште да имам право да се браним 

смирено, без насиља, одмереном речју, јавно, уз стриктно 

поштовање закона и међународног права. Од како сам се вратио из 

Белгије, осећам све присутнију самоувереност: нисам сам, имам 

неко запретено дубоко у себи уверење да ме неко тамо из Белгији, на 

Западу, штити и осматра шта се са мном дешава?. И да ће ме у 

отсудном моменту подржати, ако буде, како се то каже'' стани-

пани''?. 

Ја полако заборављам неприлике у Белгији са гангом младих 

Албанаца и чудацима који су ми претили раменима, то гурам негде 

у запећак, у полагани и тихи заборав.  

То је дело емигрантског политичког подземља, а не Белгијанаца, то 

ми није чинила белгијска власт, него илегално емигрантско 

политичко подземље?. Сматрам, све сам убеђенији, да је иза тога 

стајала усташка политичка емиграција? То је '' улица дуге мржње'', 

они су у Другом светском рату поклали двадесет блиских сродника 

моје мајке. Покушавају сада и на мени да испољавју затровану 

омразу?. 

Покушавам да се сетим  толико пријатних успомена из ове земље 

изузетног дискретног шарма. Ани , послодаваца у SPB ( 

Социјалистичкој партији Белгије), који су ми јасно ставили до 

знања да нећу бити сам у Београду у случају неприлика, према мени 

су се врло коректно односили и у ИШЕК-у, као и у појединим 

државним установама. А да не говорим о бројним поједннцима са 

којима сам се дружио.  

Посебно драге успомене ме везују за господу Братву и Видера , 

дивне људе, сећам се често њихових мудрих савета. 

Ипак, повремено се запитам: зар је могуће да белгијске власти нису 

знале за описане поступке ганга  криминалаца  према мени? 

Биро за притужбе и жалбе Општине Савски венац, Београд (препис 

– копија недовољно видљива) 1.3.1975. године. 
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 Позивам се на члан Устава СФРЈ бр. 157 и на чланове 180 и 

198. улажем жалбу у прилогу. 

У периоду 1971.. до данас сам имао два незаконита отказа као 

политички неподобна особа, тј. са образложењем да немам довољно 

политичких квалитета за радно место у питању.  

Иако су  моје образовање, струка и искуство јако тражени, нигде 

дуже времена нисам нигде мога да нађем посао, тамо где сам 

инсистирао да ми се каже зашто нисам примљен када испуњавам 

све услове далеко више од примљених кандидата, отворено су ми 

рекли да су интервенисали државни  и политички органи и 

захтевали да ја не будем примљен.  

Скоро цело ово време сам био незапослен, без прихода стана, 

егзистенције. Напомињем да је моја струка дефицитарна и врло 

тражена на тржишту кадрова у Београду.  

Због мојих  жалби предузећима где сам радио, у предузећима где сам 

на незаконит начин био онемогућаван да се запослим, зато што сам 

о томе причао сродницима и пријатељима, износио то на јавним 

трибинама, био сам политички малтретиран. 

 Овакви поступци према мени су акт политичке 

дискриминације и репресије и у супротности су са члановима 154 и 

16.0 Устава који гарантују једнакост свима, као и доступност свих 

радних места и функција у друштву сваком грађанину без разлике. 

 Завршио сам Економски факултет у Београду 196.3. године, у 

Бриселу, Белгија, сам завршио 196.9. пост-дипломске студије из 

истраживања маркетинга (статистичка, математичка, социолошка, 

психолошка и мотивациона тржишта) при Католичком институту 

за високе комерцијалне студије, оцена” grande distinctione”-

oдличан, одслушао сам часове Института за маркетинг менаџмент 

из Брисела (ниво пост-дипломских студија) али нисам положио јер 

сам се вратио у земљу јула  1971.. године. Припремао сам докторат 

из економске пропаганде, али га нисам успео одбранити услед свега 

онога што је настало мојим повратком у земљу. Говорим течно 

француски и имам добро познавање   енглеског и руског. Имам 

искуство од неколико година из маркетинга у Бриселу, Белгија, 

имам одличне референце белгијских послодаваца. Стручњаци 

маркетинга  су јако тражени, упркос свега онемогућава ми се 
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запослење под лажним изговорима, ради се о бруталној самовољи 

бирократије.  

Ја нисам никакав политички непријатељ, прилажем мишљење о 

мени које је издао конзул СФРЈ при Амбасади у Бриселу, Жарко 

Милутиновић, у коме се најбоље изражава  о мени као човеку и 

патриоти, и о моме лојалном држању за време боравка у Бриселу од 

1965. до 1971. године. 

 Напомињем да сам за време служења војне обавезе у Краљеву 

1963-1964.. био изложен политичким прогонима (официри су ми 

рекли да је дошло упутство из Београда, да је у питању моје 

социјално и породично порекло) после периода обуке од три и по 

месеца остатак војне обавезе сам провео најчешће на ноћној 

стражи, преко дана сам био обавезан да обављам тешке физичке 

радове, био сам испитиван од војних власти, дисциплински 

кажњаван, држан  у затвору касарне, шиканиран и заплашиван. Од 

тада сам почео да патим од несанице која се временом појачала. У 

војску сам ушао потпуно здрав, од ближе и даље породице нико 

никада није имао проблеме те врсте. У Бриселу сам имао повремено 

блаже проблеме са несаницом, али се ситуација нагло погоршала  од 

како сам се вратио у земљу 1971.. и упоредо са проблемима које 

описујем. 

 Овакав став према мени је неправеден и незаконит. Све ово 

је и крајње замарајуће, крајње штетно по здравље које је почело 

попуштати. Молим вас за помоћ. Уколико не добијем помоћ у 

земљи обратићу се међународним телима за заштиту људских 

права. 

С'поштовањем                                                                       (својеручни 

потпис) 

 

ОСНОВАНА ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМОЗАШТИТУ 

У Београду, 1. 3. 1975.. 

 Данас  је одржан  састанак  Иницијативног одбора Дирекције 

акције за самозаштиту чији главни задатак треба да буде заштита 

угрожених права оснивача и свих грађана који нам  се обрате 

захтевом за заштиту, у вези њихових права из радног односа, стана, 
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онемогућавања запошљавања, пред судовима, у образовним 

установама, или када се ради о угрожавању личне безбедности, а 

због ненасилног изражавања или социјалног порекла, и сл. 

 Акција за самозаштиту је неформална асоцијација која ће  

обављати своје активности кроз издавање петиција, саопштења, 

билтена, интервенције пред судовима и у социјалним установама и 

на друге пригодне начине. Нећемо подржавати оне који заговарају 

насиље као пут разрешавања својих проблема са властима, или 

који испољавају било какав облик  нетолеранције (политичке, 

верске, националне, и сл). 

 Када исцрпимо интерне могућности жалбе у земљи 

обраћаћемо се међународним организацијама за заштиту људских 

права. 

 Људска права се у Србији крше све више, масовно и 

систематски, што је знак кризе која се приближава, а што изазива 

огромно незадовољство и тензије, који би могли водити, уколико се 

не отклоне, свим облицима конфликата (политичких, националних, 

регионалних) и бујању дезинтеграционих процеса, побуни грађана 

против тираније, грађанском рату и распаду земље. Један од наших 

главних циљева је стварање предуслова за настанак вишепартијске 

државе у Југославији''. ( Крај). 

Мени се чини, умножавају се знакови, да поједине међународне 

организације, поједини страни новинари или дипломате, све до 

појединих промућурнијих званичника и органа власти, изгледа да 

почињу да увиђају да се поредак према мени понаша необично, и то 

без стварног повода са моје стране?  

Што би београдски поредак могло ставити у неугодну и деликатну 

позицију, да мора да се правда у земљи и свету, и да покуша да 

убеди поједине апаратчике, да ја нисам баш тако безазлен, и да 

ипак има повода са моје стране , и то још каквих?. 

Проваљен сам од стране Високог комесаријата за избеглице ОУН да 

сам захтевао политички азил у Бриселу, јер су они одбијајући 

одговор послали на моју београдску адресу, иако су били у поседу 

моје адресе у Бриселу. А што је пало у руке београдске полициjе ( 

видети  претходна поглавља).  
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Овакав мој поступак у Бриселу је у очима самољубивог и 

идеолошком нетолеранцијом  заслепљеног београдског поретка био 

виђен као'' нелојалност, издаја, блаћење отаџбине''. Што су ми они 

приликом појединих привођења саопштавали.  

Тачно, тражио сам политички азил. Али ја сам имао оправдане 

разлоге да то чиним? Објашњавао сам им у мојим дописима да је за 

време мога служења војног рока у Краљеву 196.3-196.4. године 

стигао из генералштаба ЈНА у Београду захтев да будем 

преваспитаван и шиканиран као'' симпатизер Запада и верник''(  

том 2). Мој отац је био неосновано обележен као '' симпатизер 

четника'', и због тога је цела породица била излагана деценијама 

подозрењим,а и сумњичењима ( том 1 и.2).  

Сличним неприликама су били изложени и мој млађи брат Милић ( 

1939), књиговођа, и сестра Нада ( 1946.) службеница. 

Никада ми нису одговорали на ова моја образложења о мојој 

невиности. 

Мени су неки званичници у разговорима саопштили дискретно, али 

јасно, да је о свакој породици, о сваком грађанину, убележено у 

тајним досијеима све о њему, о родитељима, прецима, тамо стоји 

туштма  и тма свакојаких података, по којима органи полиције 

стриктно поступају, не упуштајући се у било какву детаљнију 

проверу њихове веродостојности.  

Једном утиснут жиг се врло тешко брише. 

У предузећу БИП сам пронашао даљу рођаку и земљакињу Јуцу 

Живковић са Старе Љубовије, запослену као секретарица, она ме је 

обавестила да ће БИП ускоро да распише конкурс за пријем 

економисте у Службу истраживања тржишта, он ма је охрабрила да 

напишем кандидатуру.  

После дужег времена  мога обијања прагова канцеларија  ове 

фирме, на моју радост ми јавише да се јавим јануара 1975. године  

овоме предузећу, у Службу истраживања тржишта, на радно место'' 

пројектант за радне поступке''.  

Увидех да опис задатака мога новог радног места није имао било 

какве  везе са истраживањем тржишта и маркетинга. Због чега , 

природно, нисам био у довољној мери задовољан. 
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Обављао сам савесно задате пројектовања радних поступака, али 

упоредо са тим сам пратио кретање учешћа БИП-а у тржишту пива 

Југославије, организацију обраде тржишта и пропаганде, канале 

дистрибуције. Био сам задовољан када је руководство БИП-а 

прихватило мој предлог да се одржи семинар обучавања 

трговачких путника, и да ја обавим анализу функције обраде 

тржишта. 

Чиме сам стекао значајне поене у БИП-у. 

Иако сам се трудио да са руководиоцем Службе истраживања 

тржишта Анђелком Шимићем имам што боље односе, ипак сам 

запазио да се њему нису свиђале моје идеје, јер је он имао сасвим 

другачију концепцију функције обраде и истраживања тржишта од 

моје. 

Будући да је он био Шеф Службе, строго сам водио рачуна да му се 

не замерим. Пратећи рад Шимића сам установио да је овај плави 

вижљасти Далматинац, који свој нагласак није нимало изгубио у 

Београду, што  мени није нимало сметало, јер људе не ценим по 

националности, него какви су као људи, врло амбициозан  и 

способан стручњак,  али у исто време ригидан у својим начелима и 

несклон  да усваја туђе концепте у раду службе истраживања 

тржишта.  

Он је нашу службу више ставио у функцију комерцијалне 

оперативе, уз обављање појединих текућих рутинских послова који 

немају никакве веза са истраживањем тржишта. А ја сам пак ову 

службу замишљао као најкреативнију у целом БИП-у, да ми 

требамо да анализирамо тржиште, да пратимо наше учешће, да 

проучавамо конкуренцију, да модернизујемо квалитет производа, 

амбалажу и дизаин, обраду тржишта и дистрибуцију, пропаганду и 

унапређење продаје. 

Увиђајући да шеф службе има дивергентне ставове и концепте у 

односу на моје, нисам инсистирао, и наши односи нису били нимало 

поремећени, били су формални, али коректни, он би  дискретно 

избегавао да са мном размењује мисли о пословању БИП-а. Упркос 

оваквог деликатног односа међу нама Шимића сам ипак изузетно 

ценио као младог и врло способног кадра. 

Када је била прослава јубилеја БИП-а, он је био задужен за 

целокупну организацију, био сам задивљен  колико је он способан 



873 

 

организатор. ( Напомена: Шимић је се након распада земље вратио 

у Хрватску, и једно време је био министар туризма Хрватске). 

Ја сам направио неколико пројеката радних поступака, који су 

били одлично оцењени од директора Никлановића, кошчатог  и 

пријатељски наклоњеног Црногорца из приморских Паштровића. 

 Моје незадовољство је ипак тињало, нисам радио посао из моје 

специјалности и радног искуства. Мене и даље милиционери 

легитимишу и провоцирају на јавним местима, прете ми 

телефоном, мој брат Милић је без запослења и прихода, збијени смо 

сви у малом стану.  Осећам се као птица у крлетци. 

Сетих се Жарка Милутиновића конзула СФРЈ у Бриселу који ме је 

био предложио за председника Удружења Белгија-Југославија, 

можда ми он може помоћи? Окренух телефон централе 

Министарства иностраних послова Југославије у Београду, 

затражих везу са Жарком Милутиновићем. Услужна 

телефонистиња рече учтиво:'' Изволите''.  

Јави се познати глас, он ме препознаде и љубазно ме запита где сам 

и чиме се бавим?. 

'' Молим вас да ми издате уверење да сам у Бриселу био члан 

Удружења Југословена Пријатељство Белгија-Југославија, то ми је 

потребно ради запослења?''. 

'' Дођите сутра око 12 часова у моју канцеларију, моја секретарица 

ће вам дати моју ИЗЈАВУ. 

 

ИЗЈАВА. 

Друга Крсмановића Томислава , из Београда, Карађорђева број 50 , 

економисту , упознао сам 1971. године у Бриселу, Белгија, где сам се 

налазиo нa дужности конзула при Амбасади СФРЈ у Бриселу. Друг 

Крсмановић је био члан Одбора Удружења Југословена у Бриселу и 

као такав врлo активан међу нашим грађанима. Избор 

Крсмановића у Одбор је  значиo  потврду  његовог исправног 

патриотског става за време боравка у тој земљи. 
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Београд, 15.априла 1975. године. Жарко Милутиновић., саветник у 

ССИП-у, Београд,  

Одговори од оних којима сам се обраћао притужбама, би стизали 

врло полако, ишао бих у бирое за притужбе лично, тамо  би ме 

примале  сиве осорне бирократе којима је било досадно, и који би 

замишљали да је пред њим бунтовник, ''који пиша уз ветар'' ( то ми 

је казао један од њих), неко ко се бори против ветрењача, нека 

будала, или неки потомак четника, или противника Револуције, 

задрти непријатељ, или докони критичар, судски кверулант?. 

Једноставно, у мени су видели непријатеља који  мрзи Тита и 

самоуправљање, који стално нешто бушка и ровари?. Неки су ме 

процењивали као особу која уображава да се неко бави њиме, скоро 

да ме квалификоваше као параноичара?. 

Били би обично према мени  формални и хладни, или  нељубазни:" 

Идите кући, добићете одговор ". 

А од одговора ништа, или када стигне, на крају стоји немилосрдно 

као ледени туш: ваша жалба је неоснована.  

Покушавам да се пожалим сродницима, пријатељима, 

познаницима, они о томе обично не желе да  разговарају, скретали 

би  разговор на другу тему. Наши људи су још увек, не само крајње 

преплашени,  него и импресионирани наводним огромним успесима 

поретка и друга Тита. Тито је БОГ, ко се жали на поредак би био 

виђен од обичних малих људи из народа, као чудак и неприземљен, 

или  чак и лудак. 

 Чланови СКЈ, би пак мене критичара погледали са неверицом, или 

чуђењем, па они лепо живе, имају посао, добре положаје,  пристојне 

плате, кола, зидају куће, викендице, иду на море?. Они и не знају 

шта се са другима дешава? Сит гладног не разуме! Шта нам овај 

наприча?  

Рекао сам ово другу из Бироа за притужбе и жалбе, он ми  одбруси 

љутито:" Бог је себи  прво створио капу, шта би ви хтели, па ми смо 

постигли огромне успехе, ред је да и ми  уживамо!".  

Био сам растужен и депримиран,  јер је он био убеђен да је у праву. 

Што је функционер више ситуиран у хијерархији, све мање зна 

проблеме већине- то запажам из дана у дан.  
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Овде су главне у хијерархији власти тајне службе које управљају из 

сеновитости њихових функција, оне вуку све конце, оне обмањују 

званичну власт. То сам казао на дискретан и прикладан начин 

службеници у Бироу за  притужбе, која ми је одбрусила:" Какве 

тајне службе, какви бакрачи, ми смо овде газде и нико други! ".  

Срете ми милицонер на улици у Сремској улици и затражи ми 

личну карту, строго, без објашњења. Зашто то чини? Чиста 

случајност?. Али се то десило и неколико пута раније. Ово већ није 

случајност?. Провокације?!.  

Замешатељску игру против мене води та неформална, клановска  

власт, која из потаје плете интриге против мене.  Они су овима из 

СУП-а , казали нешто лоше за мене, обманули су их?. Неко ме 

завађа са њима? 

Видим да се народ не само плаши од полиције и милиције, него и да  

их мрзи, да има врло  лошу представу о њима.  Видео сам да и у 

Белгији народ не воли нарочито полицајце и да им надевају 

погрдна  имена , као и код нас, сетих се да је Ани презриво називале 

белгијске полицајце '' флик''. 

Али ово овде је нешто друго?.  

Белгијски полицајци и жандари су учтиви, мада  сам их видео на 

демонстрацијама  и протестима пред универзитетом, како умеју да 

бију пендрецима, чак су ударили једног угледног професора по 

леђима, и то јако. Али то су изузеци. Ипак,  већина Белгијанаца  

види полицајце и жандаре као службенике државе који штите јавни 

ред и  мир и поштовање закона. Они нису никаква власт, они су 

слуге политичара.  

Овде је нешто  друго, милиционере не воле, или их мрзе, плаше их 

се , имају врло лошу представу о њима. Када ово размишљам, 

обузимају ме сета и туга: зашто да се наш народ и наша власт мрзе?  

Да, лоша   представа о милиционерима вуче корене још од поратних 

дана, кад су у милицију били  регрутовани грмаљи динарци без 

образовања. И то траје до данас, иако су они садашњи  

образованији.  

Био сам сведок осионости појединих  милиционера, који су били 

арогантни, па они губе контакт са стварношћу, они нису никаква 
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власт да се изживљавају, они су само  извршни органи? . А они 

умислили да су богови, посташе фараони, садизам засјакти понекад 

у њиховим очима?.  Дакле, и они праве грешке?.  

И народ и милиција греше. Неко их завађа, ствара лоше процене? 

Нас подмукло завађају тајне службе. Завади па владај, то је мој 

закључак. 

Као стручњак имиџа и са најбољим намерама , послах  

Министарству   унутрашњих  послова допис у коме дајем податке о 

себи, и предлажем им кампању измене имиџа милиционера у 

јавности, и све им потанко објасних: народ  и милиција треба да се  

исправно процењују, и слажу , да се уважавају, стављам им на увид 

моје мишљење. Спреман сам да им доставим, и урадим,  пројекат, 

без накнаде? 

Али то је уместо стварања добре воље, постигло супротан ефекат, то 

је испало на крају као доливање уља на ватру. Убрзо сам схватио да 

је та моја иницијатива од њих била погрешно протумачена. 

Милицијске провокације су се  појачале, уз дискретну напомену да 

је то због мога дописа и жеље да се измени  имиџ  милиције у 

јавности:" То није ваш посао", јасно су ми ставили до знања.  

  Значи најбоља намера опет погрешно протумачена.  

Приликом ретких директних контаката полицајци су сиктали у 

моме правцу: '' белгијски ђак'', чак ми је један од њих на улици у 

пролазу презриво добаци:'' Чомбе''.  

Сврставали су ме у "анти-комунисте""западњаке""анти-совјете", 

ко зна шта још? Жестоко су ме оптуживали да блатим самоуправну 

Југославију пред страним новинариам и дипломатама у Београду, 

да тужакам државу међународним  организацијама. Покушавао сам 

да им објасним зашто то чиним, они нису ниједном хтели ни да ме 

саслуишају. А ја нисам ништа од тога. Мене политика уопште није 

раније  интересовала, они немају појма шта се са мном дешавало  у 

Белгији?. Како  ја  '' белгијски ђак'', западњак, а такве ствари сам 

трпео у Белгији.? Али они то не могу разумети?. Ипак, они би 

требали да разумеју да сам  ја поштен патриота?  

Ништа није вредело моје убеђивање , јер је у моме тајном досијеу 

било уписано да сам из '' непријатељске породице''. Они у те записе 
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слепо верују, и не смеју им се ни по коју цене одупрети. У оваквом 

стању ствари никаква логичка убеђивања ту не могу помоћи?  

Како их исправно обавестити, како се представити у правој боји?  

Настављам да се упорно обраћам дописима на више адреса у 

Београду, државницима, бироима за притужбе и жалбе, (и лично 

председнику Титу): молим ,реците ми у чему су моји политички 

недостаци, спреман сам да их исправим, да  поступим како кажете?. 

Нема одговора. 

У очају написах писмо у Белгију, Белгијској лиги за заштиту 

људских права мојим тамошњим  познаницима.  

После дужег чекања стиже писмо из Белгије, то је за  мене била 

велика нада, али је одговор био кратак, иако љубазан, помало 

формалан,  ипак жале јер не могу ми ништа помоћи. Траже 

конкретне доказе за  политичку дискриминацију  на бази 

докумената?. Овај одговор ме охлади, скоро забрину? Уместо 

подршке коју сам очекивао, овај одговор је за мене био као хладан 

туш? 

Одговарам им да сам одбијан неправедно на конкурсима заб 

запошљавање, али да за то немам  никакав докуменат који би 

посведочио да сам ја жртва политичке дискриминације, јер се 

такви   документи не издају, комисије за пријем у радни однос не 

дају такве потврде, оне образлжу да је све било по закону  и да је 

изабран онај кандидат који је најбоље испуњавао захтеве. Мене 

легитимишу  милиционари на улици, али не дају потврду за то.  

 

Дакле, дискриминација се укрива. СФРЈ грми и даље неуморно 

светом да је завела самоуправљање, да је  шампион света у 

поштовању људских права, а укрива да у земљи спроводи честе  

дискриминације, боље рећи масовне, јер су  већина грађана који 

нису чланови СКЈ, грађани  другог реда. Што је супротно 

постулатима Устава и закона који истичу равноправност свих 

грађана и непостојање било какве дискриминације. 

СФРЈ и Тито критикују расни апартхејд у Јужној Африци, а у 

земљи су завели врсту  политичког апартхејда.  
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Добијам још један одговор из Белгије, опет куртоазан. Жале због 

мојих неприлика, али опет дискретно  назначују да је  Тито 

државник који ужива светски углед, да је СФРЈ најслободнија од 

свих  источно-европских држава, да је завела самоуправљање и да 

је Тито уважавани од свих лидер Трећег света.  

Из дана у дан увиђам да су имиџ Ј.Б.Тита и СФРЈ велика сметња 

прихватању жалби на неправду у земљи. Ако  желимо да се 

изборимо да свет зна за кршења људских права овде и да их 

унапредимо, неопходно је претходно изменити имиџ Тита и СФРЈ, 

јер овако се не вреди залагати, свет одбија априори  сваку жалбу, 

јер мисли да је овде све како  треба.  

Али како, изменити имиџ Тита и  СФРЈ?  

Ја сам одбио позив од фирме"Бралима", који су ми били послали 

карту за авион за Киншасу преко Атине. То је за мене помало 

цинично?. Како да идем  тамо у Африку где је велика врућина кад 

сам крајње изнурен? Процењујем да би то могло бити врло  

ризично, чак и опасно, пашћу тамо болестан и завршићу у некој 

прљавој афричкој болници у баракама за болеснике од маларије?. 

Па да ме болесног транспортују авионом за Београд? 

Тито на ТВ делује убедљиво упркос његових поодмаклих  година. 

Он мени заизгледа понекад добронамерно?. Зачудих се када га 

видех и чух на ТВ како се распричао као неки помало весели и 

дифузни чикица, о његовом боравку у Русији, вешти режисер 

приказује руске снежне пејзаже, чује се осећајна руска народна 

песма, док у кући затрпаној снегом  букти топла ватра.  

Одувек мислим да Тито жели да Југославија буде јака и 

просперитетна земља, ако ништа друго, сви ће му се дивити, 

дочекивати га овацијама и засипати цвећем?. Он у томе ужива. А 

дивиће му се народ који добро живи?. Чујем често да он не воли 

Србе, да подмукло повлађује Хрватима и Словенцима, и да где год 

може наноси штету Србима? Могуће је и то  у извесној мери, пошто 

није Србин, природно је да он више воли народ из кога потиче? Али 

такав закључак о кључној улози Тита у југословенској нарастајућој 

кризи би био у потпуној колизији са мојим сазнањима о структури 

и природи власти у Југославији? Из простог разлога јер сам ја 

дубоко убеђен су стварни владари у нашој земљи неформалн центри 

моћи који вуку конце из сеновитости њихових функција . Тито је 
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ипак званични лидер земље, логички је закључити да и на њему 

лежи одговорност. Али која, у чему?  

 

Ја сматрам да је Тито параван, иза кога се укривају стварни 

владари-тајни центри моћи. 

 Ишао бих повремено, у правилним временским интервалима,  на 

разговоре са Милованом  Ђиласом, понекад са Добрицом Ћосићем, 

и појединим дисидентима. Све сам склонији да  закључим да сам у 

праву, да је моја претпоставка о удаљености лидера од стварности  

тачна?.  

Нажалост, и поједини дисиденти такође не познају довољно ону 

скривену страну друштва, склони су да стварност процењују из 

своје личне перспективе-долазио бих постепено до закључка. 

Већина тих дисидената је имала какве  такве животне услове и 

погодности, они су били на неки  начин угрожени, али они нису 

били стварни страдалници. Те су били склони да буду блажи у 

осудама поретка. 

Ђилас, бивши државник број 2, одмах после Тита, не може да 

поверује да има масовних кршења људских права и политичке   

дискриминације, или прогона, смиреним гласом и на први поглед 

сасвим умесним аргументима, ме убеђује да таквих злоупотреба  

има у малој мери, и то само када се ради о значајним политичким  

дисидентима, који угрожавају поредак.  

Слично резонује и Добрица Ћосић. Мада је он више преокупиран 

Косовом и међунационалним односима. 

Ја желим да имам  радно место сходно моме образовању и 

квалификацијама, где се могу доказати и размахнути. А таквог 

радног места нема? Мене злостављају органи власти? 

Од два избора: прихватити без роптања продужену 

дискриминацију, или захтевати енергично поштовање мога 

незаконито узурпираног права, определио сам се за овај други.  

Али сам се нашао пред великим изазовом, као  и раније: КАКО СЕ 

БОРИТИ, ШТА ЧИНИТИ? 
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За мене је сада врло значајно да сазнам како су се понашали 

невољници у сличној ситуацији, да бих искористио њихова 

искуства. Разговарао сам са Добрицом Ћосићем, Милованом 

Ђиласом, Драгољубом Игњатовићем, Иваном Прекајским, Мишом 

Томићем сином професора Бошка Томића,  и другима.  

Овде влада подмукла  репресија.  А грађани ћуте, не само што су 

преплашени, него и зато јер не препознају како треба о чему се 

ради?. Добијају подмукле и опасне ударце пред судовима, на радним 

местима, при запошљавању, пред центрима за социјалн рад, у 

образовним установама, али не виде јасно од кога долазе, како, 

зашто?  

Све ме више забрињава сазнање да дисиденти у другим 

социјалистичким земљама имају јаке аргументе да оптуже њихове 

стаљинистичке државе, а Југославија важи у свету за самоуправну  

несврстану демократску државу.  

Ко ће ме онда узети озбиљно у обзир?   

Са становишта грађанске политичке филозофије грађанска 

непослушност би била ненасилан протест против закона, или 

одређене политике, уз масовније учешће, да би се стање поправило.  

''Нема пута ка миру, мир је пут'', био сам одувек инспирисан 

Гандијем, ја се не руководим борбом за власт, мене власт не занима, 

мене чак ни политика не привлачи , у животу ме привлаче потпуно 

друге ствари: посао, породица, супруга, деца, стан, приходи, научно 

усавршавање.  

Ја упорно предочавам државним органима да сам ја почео да се 

бавим људским правима искључиво ради ненасилне самозаштите. 

Они на те моје поруке уопште не реагују, него упорно и жестоко 

настављају подмукле насртаје . 

Наш устав као да је у много чему преписана Општа декларација о 

људским правима. У њему дсловце стоји: Сви су једнаки, уживају 

сва права, нема никакве дискримнације, судови су правични. 

Устав гарантује на папиру скоро сва грађанска, економска и 

социјална права. То је тако лепо. 
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Значи није проблем у уставу, него у његовој непримени, јер ја 

увиђам одавно да су сви ти уставни постулати мртво слово на 

папиру. 

Циљ мога чина грађанске непослушности који  промишљам, не би 

била промена закона како се то истиче у теорији, него баш 

супротно, захтевам да Устав и закони буду поштовани, јер су Устав 

и закони СФРЈ гарантовали многа права, али која су нажалост 

била мртво слово на папиру, и нису била поштована у пракси.  

Уствари ја се не залажем за промену закона, него политике, јер је 

политички неприпадна већина на неки начин обесправљена, а 

мањина привилегована,  противно слову Устава и закона.  

Поједини теоретичари заузимају становиште да се грађанска 

непослушност састоји када се нека група или мањина обраћа 

већини која има политичку моћ, зато што се тај чин руководи и 

оправдава политичким принципима, за које се верује да су опште 

важећи унутар демократског друштва. 

У Југославији је управо обратно, већина је та која је обесправљена. 

Зар је Југославија демократско друштво, ако је у њој политички 

неприпадна већина обесправљена? 

Поједини теоретичари су тврдили да се акције грађанске 

непослушности састоје у кршењу постојећих  закона, који 

забрањују такве протесте.  

Устав Југославије управо даје грађанима право да се жале уколико 

сматрају да неко угрожава.њихова права. 

Одувек имам на уму да сам невин, и да је мој ангажман заснован на 

најпоштенијим намерама, имам право да се браним мирно и 

ненасилно, аргументима, у оквиру постојећих законских прописа. 

 Нарочито се ставља акценат на неопходност исцрпљености  свих 

легалних форми поднесака и жалби, пре него што се покрену 

протести. Испоштовао сам и тај захтев. 

Само поједини усамљени појединци овде имају храбрости да 

протествују, маса још није усталасана, закључујем.  
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Тако промишљам, али пример професора ''праксисоваца'' ми 

доказује да ипак постоје удружени еминентни интелектуалци кадри 

да зачну корените промене друштва. Обраћао бих им се телефоном, 

сусрео сам се са Тривом Инђићем, Драгољубом Мићуновићем, 

Светозаром Стојановићем, Младеном Животићем, Загорком 

Голубовић,  Небојшом Поповим, Љубом Тадићем, то су све врло 

умни и врхунски образовани интелектуалци којима сам био 

истински импресиониран.   

Ипак сам установио да су на неки начин ипак били умерени у 

критици поретка, и да су били склони да донекле оцењују 

југословенско друштво слично Миловану Ђиласу и Добрици 

Ћосићу. Стекох утисак кроз разговоре са њима да они процењују да 

су они као врхунски интелектуалци, професори универзитета који 

жестоко оспоравају званичну идеологију, пали баш због тога под 

удар.  

Када бих на адресу професора Љубе Тадића у мирној улици испод 

Народног позоришта, доносио моје текстове и анализе, из удаљеног 

стана зашушканог у зеленилу дворишта,  кроз подужи ходник са 

зеленом настрешницом, би ми  прилазио син професора Љубе 

Тадића, Борис, врло учтив и лепо васпитан наочит тинејџер, већ 

такорећи момак, љубазно би без речи узимао текстове, уз реч : 

Хвала , и удаљавао се. 

А ја сам им образлагао мој став: да нису угрожени само они, него и 

многи такорећи невини људи. Тврдио сам им да у земљи влада 

масовна политичка дискриминација већине. Један од њих ми рече 

смирено, као да констатује да је то нормално:'' Па , шта ви 

очекујете, ово је партијска држава?''. 

Никако се не слажем са тако благом критиком:'' Не ради се о 

благим дискриминацијама, да непартијцима нису отворена 

директорска места, него се ради о истинском искључењу политички 

неприпадне већине, последице по непартијце су погубне, што се 

одражава на висину плате, на каријеру, на решавање стамбених 

питања, на имовно стање, па чак и на тако суптилне сфере као што 

су образовање, породица и брак, па и здравље. 

Они би ме слушали са неверицом и подозрењем. Установио сам да 

постоје две врсте незадовољника: они који су жртве опаке тираније, 

који би жестоко, врло острашћено критиковали званичну власт; и 
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они други, који су на својој кожи осетили блаже облике 

дискриминације. Ови потоњи би били одмерени у критикама. 

Није ми било тешко да брзо установим да су смењени професори  

ближи овим потоњим.  

Сит гладног не разуме, нису на себи осетили жестоке репресалије? 

Њих власти штеде, и због тога, је су они махом  потицали из редова 

СКЈ, дакле они нису били противници, него су се залагали за 

отклањање девијација?. Отуда они не познају врло широк 

репертоар свакојаких погубних и закулисаних репресалија, из 

једноставног разлога јер их нису осетили на својој кожи?.  

Те су понекад склони да оне који жестоко критикују и оптужују 

власт, да их процењују као: узнемирене, да претерују, или да су 

непоуздан извор информација?. 

Када они лично буду пали под разорне ударе као многи други, када 

их не буду више штитиле њихове звучне титуле и страх  поретка да 

би они могли обелоданити у свету тиранију у земљи, када се осиони 

поредак буде окомио и на њих из све снаге, и они ће онда 

проговорити без длаке на језику?. 

Моје предлоге за заједничким акцијама нису изричито одбили, али 

би ми јасно стављали до знања да они имају њихове путеве борбе, 

али да то не значи да ме неће подржавати:'' Потписаћемо неку вашу 

петицију, обелоданити ваше податке''.  

Они су ти које са поверењем слушају страни новинари и дипломате, 

међународне организације и медија у свету. Схватио сам дубину 

провалије, они,  без да су тога свесни , могу понекад да улепшавају 

слику, процењујући стварност кроз њихове субјективне личне 

призме?. 

Сличне мисаоне конструкције и представе о поретку сам установио 

и код угледних књижевника из УКС, и чланова САНУ, угледних 

професора универзитета, па нажалост и у СПЦ ( Српској 

православној цркви). 

Зато сам наставио да их све више упознајем са подацима о стању у 

друштву. Њихова почетна исчуђавања и аутоматска одбојност 

према мени,  би се постепено претварали у дискретну 

љубопитљивост. 
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Схватио сам да  то може бити дуг и спор процес ( Фестингер: 

Коњитивна дисонанца), али да то могу убрзати избором правих 

текстова, јасноћом и концизношу, убедљивошћу  и 

документваношћу. Достављао сам им документа о утамиченим 

политичким страдалницима, неки од њих би били згранути када би 

их прочитали, они за тако нешто раније  нису знали. Зато сам им 

представљао понекад лично појединце који су били утамичени у 

затворима и психијатријским установама. ( Напомена: касније су 

сви ови еминнетни дисиденти изменили своја виђења, и они сами су 

почели да енергично критикују овакве драстичне злоупотребе 

поретка). 

Све стрпљивије истражујем појединце у сличном положају. “У 

демократским земљама, умеће удруживања основно је умеће; 

напредак свих осталих умећа зависи од његовог напретка..” 

(Алексис де Токвил). 

Михајло Михајлов и Милован Ђилас су добро познати у јавности, 

због писања књига и критичких текстова су завршили у затворима. 

Владимир Дедијер и Јован Баровић су пали у немилост, зато што 

нису окренули леђа Ђиласу .  

Лично сам видео као дете паљење опозиционих листова након рата, 

прогоне кулака, конфискације, сретао сам заточенике '' 

информбировце'' након 1948 године, чуо сам за послератне 

противнике новог поретка Живојина Павловића, Слободана 

Јовановића и Грола.  

Трагајући за истомишљеницима сам упознао, као што је описано,  

Драгољуба Игњатовића, чуо сам за поменуте професоре 

универзитета око часописа Праксис и Корчуланске школе, које сам 

почео да контактирам. Илија Мољковић ми је причао о 196.8 

години ( тада сам био у Белгији, на кратко сам био дошао у Београд, 

као што је описано, у  летњим месецима те фамозне године).  

Открио сам џепове отпора у Удружењу књижевника Србије, на 

Правном факултету, као и при  појединим медијским редакцијама и 

научним установама. Лично сам упознао или сусретао повремено 

Борислава Михајловића Михиза, Драгослава Михајловића, 

сликара Мићу Поповића, Матију Бећковића, и још неке друге 

угледне академике и интелектуалце. 
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Које специфичне ефикасне методе су користили ови наши 

дисиденти нисам могао поузданије и подробније сазнати?. Да ли су 

били успешни? 

Они би имали своје кругове истомишљеника, али би се то међу 

њима колико сам  сазнавао у почетку све сводило на академске 

расправе .  

А ја сам био за жесток отпор, али јавно и без икаквог насиља, онако 

како прописују закони. 

Једно ми је постало јасно: у овој изнурујућој рововској борби треба 

имати здрав организам и јасан ум. А подмукли тирани 

исцрпљујућим стресовима управо ударају оне који их оспоравају, 

тамо где су они најосетљивији. 

А то је њихово здравље.  

Зато ставих себи у задатак да водим здрав живот. КО ИМА 

ЗДРАВЉЕ  ИМА НАДУ, КО ИМА НАДУ, ИМА  СВЕ. 

Какву спону наћи између дисидентства у комунизму и грађанске 

непослушности у капитализму, питао сам се тада? Како у 

Југославији користити методе Гандија и Мартина Лутера Кинга, 

или совјетских дисидената? 

Пут ослобађања је за мене у просвећивању, руковођен сам идејом 

Фредерика Дагласа:" Када велика истина једном буде обзнањена, 

нема те силе на земљи која је може обезвредити, она ће јачати све 

дотле док не постане мисао света''.  

Али како ту моју велику идеју о недемократској природи 

тајновитог поретка обзнанити, медија су затворена, функционери 

одбијају да проучавају моје дописе, страни новинари, дипломате, 

међународне организације, су још увек врло импресионирани 

заслепљујућим имиџом СФРЈ?.  

Нарочито ме забрињава учауреност  у њихове кругове 

некомформних еминентних интелектуалаца .  

А када се ради о малим обичним људима страдалницима, они су 

врло сумњичави и заплашени. 
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Тако би се зачарани круг затварао. 

Трагајући грозничаво за помацима сам 1 марта 1975. године са   

неколико сабораца покренуо Акцију за самозаштиту, као што је 

описано, која је окупила једно језгро критички настројених 

интелектуалаца, уследило је обраћање дописима државним 

функционерима и председнику Титу.  

Пошто није било промена трагајући за успешнијим потезима, 

одлучих да све чешће посећујем јавна предавања у центру града, , 

где бих узимао реч и изрицао оштре критике поретка. 

Нисам посустајао, трагајући за успешнијим облицима као што су 

обраћања медијима, страним новинарима, и посете страним 

амбасадама, жалио сам се све чешће и међународним 

организацијама. 

Због чега сам сада по први пут био отворено оптужен да блатим у 

свету самоуправну Југославију.  

( Напомена: Уследиле су, као што ће се видети у следећим 

поглављима, и томовима, још жешће репресивне мере, које су 

трајале деценијама. Осетио сам на себи врло широк репертоар 

свакојаких репресалија: интернирања у психијатријске азилуме, 

осуде за вербална дела, маратонски судски процеси, 

дискриминација на радном месту, полицијска привођења, физички 

напади на јавним местима, заплена преписке, искључивања 

телефона, све до растурања породице и брака и конфискације стана 

који је био моја законита својина). 

 

1975. година. Играње са Валеријом. 

Валерија, ћеркица моје сестре Наде, има пет година, скоро је 

бебица, дражесна је, има плаву косицу и плавкасто зелене очи. Нада 

је донела из Аустралије када се вратила 1970 године. О њој се  

старају мама и тата. 

Она воли да долази у моју собу, играмо се различитих улога, лекара 

и пацијента, продавачице и купца, она је природно бистро дете. 

Читам јој дечије књиге, то је за њу врло забавно. Или идемо у 

шетњу у оближњи парк код Аутобуске станице, отшетали би 
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понекад на Калемегдан, понекад  у Зоолошки врт. Водио бих је 

повремено у Дечије позориште '' Бошко Буха''. 

Са Валеријом се много бави деда, шета се са њом, певуши јој. 

 

Јесен 1975. године. Дружења. 

Школски друг Света Ћук који је у разреду важио за сина 

политички моћног и утицајног оца, ме све чешће изненађује 

учесталим  критикама званичне власти, које изриче приликом 

сусрета са мном, тврди да га политички подобни директори 

Црногорци шиканирају на његовом радном месту. Он је Херцеговац 

по оцу, његова мајка је Славонка, он је дакле Динарац.  

 '' Не разумем, ти си Херцеговац, а жалиш се на Црногорце, па 

Херцеговци и Црногорци, то је толико блиско?'', збуњују ме његове 

тврдње  

'' Не ради се ту о националној основи, него о политичком клану 

Црногораца'', он жели да ми се појасни. 

Света се оженио шармантном Далматинком, она је Хрватица, а он 

лично стално и запенушано говори о злочинима усташа који су му 

поклали на десетине блиских сродника. Његова супруга колико је 

шармантна, још више је мудра и разумна, има размевања за његову 

огорченост на усташе, то не коментарише. Али по титрајима на 

њеном лицу, назирем, да је то ипак за њу стресна тема?. Али она 

мудро ћути.  

Забринут сам да се његова брачна заједница не поремети?. 

Света је нераздвојан са заједничким школским другом Дејом 

Вујинићем, Деја је пуковник ЈНА, инжењер конструктор у Војном 

заводу лоцираном на Светосавском платоу. Он ми је упорно тврдио 

да је жртва политичке дискриминације, чак су му претили слањем 

на психијатрију, зато што често говори о десетинама његових 

сродника убијених од усташа  
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Годишњица матуре VIII/2 Прве београдске гимназије 

у Јасеновцу.  

'' Кажу да заговарам српски национализам у редовима ЈНА'', слеже 

Деја помирљиво раменима. 

Деја је био на стажу у Енглеској. Он се о Енглезима као 

стручњацима изражава у суперлативима, али ми упорно тврди да је 

наводна припадност СФРЈ совјетском блоку најобичнија фарса:'' 

Ове влада Запад''. 

Мама ми је у последње време неколико пута споменула  породицу 

Радојевић, колеге и пријатеље оца, каже да имају две симпатичне 

ћерке, нешто млађе од мене, савутује ми дајући ми њихов телефон , 

да успоставим контакт са њима?.  

Што и учиних. 

Отац породице, татин колега из дуванске струке,  је преминуо. 

Мајка и две ћерке живе у стану на Гундулићевом венцу где ова 

мирна улица чије зграде се урањају у редове високих озеленелих  

стабала платана, излази на улицу 29 новембра.  
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Када сам се појавио први пут на вратима, њихова мајка, висока 

кошчата светло смеђа жена, интелигентних црта лица, отресита и 

енергична, ме је  необично зачудила  када је раширила руке ка 

екрану телевизије на којој се баш тада појавио амерички 

председник, узвикнувши уздигнутих руку небу, као да се обраћа 

Месији:'' Дошао нам је у посету председник САД, да нас заштити''.  

Значи оне очекују заштиту? Неко и њих кињи? Ко? Зашто? 

Са млађом ћерком Иванком сам се дружио, повремено би ишли у 

биоскоп, шетали би се Калемегданом, она ми се поверила док смо 

седели на каучу у њеној соби која гледа у мирно двориште, да је 

дискриминисана на факултету по политичкој основи. Она ми се 

повери да су је поједини професори сексуално уцењивали , она 

тврди да већ дуже време доживљава  интензиван стрес, због чега 

пати  од несанице.  

Са знатижељом сазнах да је ишла у Завод за ментално здравље, код 

истог лекара код кога идем и ја. '' Шта си му ти казала о стресу и 

несаници'', питам је. 

'' Рекла  сам му истину, и мој отац је био жртва политичких 

прогона и моја мајка;  моја сестра, једна од најбољих студената на 

факултету,она је морала де тражи свој мир у Канади'', она све то 

прича флегматично, уморним гласом, застаје уморна да се надише 

као да је стара жена. А само што је прешла тридесету. Знам да је под 

дејством врло јаких седатива.  

Она говори полако, њени гестови су успорени.'' Шта ти је казао др 

..... ''?., инсистирам.  

'' Преписао ми је само лекове, написао је дијагнозу-параноидна 

шизофренија''.  

Коцкице се слажу:'' Зашто параноидна шизоф ренија, то је врло 

тешко душевно обољење, нема ни говора о томе код тебе?'' 

''Па ја тврдим да ме власти прогоне?'', она проговори задихана. 

'' Наши психијатри су такви, преплашени, чим им неко спомене да 

је жртва политичке дискриминације, они то одмах оквалификују 

као параноју?. И моја сестра има неку дијагнозу код овога 

психијатра'', настави Иванка. 
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 '' Како, твоја сестра, најбољи студент на факултету, а параноидни 

шизофреничар, знаш ли ти какво је то врло тешко обољење?'', 

нисам више заћуђен, ствари су јасне. 

Она уморна дахће, нема снаге да говори, не може да се 

концентрише. 

Упознавање са трагедијом породице Радојевић је корак даље у 

проникнавању природе друштва и стварности у Београду. Колико  

људи у Београду је погођено политичким насиљем? Зашто? 

Као бескомпромисан критичар сам постао познат посетиоцима 

београдских јавних трибина,  кад год бих устајао тражећи реч, сви 

су се као по команди окретали радознало ка мени, очекујући шта ћу 

рећи?. Неколико пута сам својим огорченим иступима прекидао 

јавне трибине на Коларчевом унивезитету и у УКС.  

У пар наврата су ми прилазили запрепашћени органи МУП-а.  

'' Ја сам жртва политичке дискриминације'', покушавао сам да им 

објасним зашто то чиним. Они би ћутке само слегли раменима. 

 

1975. године. Убиство Боре Благојевића у Бриселу. 

Прочитах у новинама да је у Бриселу  убијен Бора Благојевић, 

припадник покрета Драже Михаиловића. У штурој новинској вести 

се наводи да је убијен у обрачуну бриселског политичког подземља. 

Пажљив читаоц ће се сетити описа мојих разговора са њим, 

приказаних у претходним поглављима. Ово је још једна прилика да 

се сетим Боре Благојевића, високог и наочитог човека без руке, и 

његовог ресторана '' Сарајево'' у Бриселу,  како ми је он изненада 

пришао у бриселској галерији да би се упознао са мном.  

Ко је убио Бору Благојевића? Да ли су га убили агенти УДБ-е, 

НКВД? . 

А ко стоји иза чудака који трза раменом и ганга младих Албанаца 

који су ме терорисали годинама у Бриселу? 
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Док је исте ове године у свом стану убијен седамдесетпетогодишњи 

политички емигрант Петар Валић, уредник новина "Васкрс 

Србије".  

 

1975. година. Писма у поштанском сандучету. 

Изанђали и оштећени  поштански сандучићи станара наше зграде 

се налазе у приземљу, у прљавом холу, у који пролазници врло 

прометне Карађорђеве улице близу железничке и аутобуске 

станице, бацају опушке и отпатке, пијанци тамо мокре, није ретко 

да када се уђе са улице, да се осети опори мирис устајалог 

амонијака, скоро да засузе очи. 

Упркос свега, ова мала просторија у приземљу велике троспратне 

зграде где се налази наш стан, је за мене постала место где, када год 

бих се појавио, бих осетио огромно исчекивање радосног догађаја: 

да тамо нађем очекивано писмо?.  

Када год наиђем поред ових сандучића, застанем и провирим кроз 

мали прорез нашег поштанског сандучета, понекад бих видео 

обичан бели коверат, за мене је наујзбудљивији  плави авионски- то 

би могло бити писмо из иностранства?. Дрхтавим прстима бих 

гурао кључ и отварао сандуче, када бих видео на коверту страну 

марку и латиницом читко исписано моје име, и испод моју адресу, 

тражио бих изнад мога имена назив пошиљаоца. 

Тада би ме увек запљуснуо топао вал наде и радости? 

Када би почињао да ме обузима вал безнађе, помислио бих 

обесхрабрен да ми је свега доста, да треба да се манем свега, питао 

бих се тада : чему сва ова моја стерилна борба води, шта ја могу сам 

против огромне свемоћне немани која се устремила на мене?.  

Али су се такви моменти обесхрабрености  догађали ретко.  

Ја немам другу наду сем очекиване подршке из света? Ако бих 

престао да им се обраћам, од кога бих очекивао подршку? Зато сам 

такву евентуалност одмах одбацивао као супротну мојим надањима 

и изчекивањима. Међународне организације су за мене биле нада у 

бољу будућност. 
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Дешавало се понекад да се време отегне, загледао бих нестрпљиво и 

са надом у сандуче данима, недељама,  очекивано драго писмо није 

стизало? Тада би опет настало огромно исчекивање, појављивала се 

нада да ћу добити какву –такву подршку из света, да се спашавам 

од кошмара у коме се налазим?. Таман када би  наишли таласи 

безнађа и малодушности, као спасење би засијао у сандучету 

драгоцени коверат. За који бих се хватао као дављеник за сламку. 

То писмо би ми повратило пољуљану наду, поново бих се окренуо 

свакидашњици  оран и борбен.  

КО ЖИВИ ТРЕБА ДА СЕ НАДА-Гете. 

 

1975. година. Анонимни борци за људска права. 

Народ, како се то каже обични људи, које носе свакодневица и јагма 

да преживе, иако доживљавају свакојака тумбања, ипак немају 

знање и моћ да исправно процене природу и порекло неприлика 

које их задешавају.  Мене је много више растуживало 

непознавањем друштва од стране појединих еминентних 

интелектуалаца. Они су у разговорима са мном понекад 

испољавали флагрантн незнање савремених метода  надзора и 

друштвене контроле. 

Дружећи се са дисидентима и критички настројеним еминентним 

интелектуалцима, сам дошао до спознаје да су они скупине људи 

различитих убеђења,  различитих мотива друштвеног ангажмана, 

углавном усамљени јахачи, недовољно енергични  и ефикасни у 

удруживању, поврх свега врло затворени у њиховим круговима , 

одбојни за оне који нису по њиховим критеријумима довољно 

интелектуално афирмисани.  

Али сам увидео да има и изузетака, као што су Милован Ђилас, 

Добрица Ћосић и нарочито професори Филозофског факултета '' 

праксисовци'', и други раније поменути саборци са којима сам се 

повремено сусретао. 

Моје приче и подаци о масовној дискриминацији су били понекад 

дочекивани од неких од њих на нож, чак су неки бесни због нечега 

тврдили да износим неистине, или да претерујем?. Они су били 
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убеђени да тога нема у  СФРЈ, него да под удар падају искључиво 

неконформни виђени интелектуалци .  

Дакле, бива жртва репресије само мали број појединаца, 

политичких ривала званичној власти. 

Чуо сам да се проносе гласине да сам душевно уздрман?.И не само 

то. До мене су допирале гласине о свакојаким  неоснованим и 

компромитујућим квалификацијама на мој рачун: лудак, страни 

шпијун, агент УДБ-е, убијао српске политичке емигранте у Белгији, 

убачени разбијач у опозиционе редове, па све до тврдњи да сам '' 

педер'', опседнут људским правима, безвредан као личност, ''нико 

га не узима за озбиљно'', губитник, итд. 

Знао сам добро ко шири те неосновано гласине? И зашто то чини? 

Tо су управо они који су се осећали да су прозвани? 

Да би ме тако бламирали и дискредитовали у јавности као 

озбиљног прегаоца за људска права. . 

Запазио сам још нешто што ме је посебно растуживало?. А то је  да 

је раширена склоност да се као индикатор опсега и природе 

политичке репресије у земљи узима искључиво и само, број 

политичких затвореника осуђених за вербални деликт.  

Ја сам се тој тези енергично супротстављао, наводећи да у 

затворима има политичких затвореника који су тамо смештени на 

монтираним процесима, без евоцирања политичког мотива,  и да у 

психијатријским болницама има политичких осуђеника  који су 

тамо изоловани као наводни неурачунљиви душевни болесници. 

Убеђивао сам поједине знатижељне саговорнике, да поред 

формалног  лишавања слободе, неко може бити ефикасно кажњен, 

или неутралисан, иако се налази на  формалној слободи, 

ускраћујући његова права у вези професије, стана, прихода, 

образовања, пред судовима.  И да оваква неформална  репресија  

погађа врло велики број грађана. И да у појединим случајевима, 

ако траје дуго, ако је интензивна, може бити опасна и  разорна као и 

затвор. 

Тврдио сам да постоји ''слободан затвор''. 

Ретко ко од њих се са овим мојим тврдњама слагао.  
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Неки су ме слушали са знатижељом, али би ми на крају казали:''  

Тога има, али је то тешко доказати''. Неки би одмахнули  нервозно 

руком: Претеривања. 

Долазио сам постепено до болног сазнања, да у овој области царују 

лоше процене,  непознавање чињеница, мени су упорно понављали: 

таквих дискриминациjа има, али нису масовне, то су минорне 

повреде права, тиме се не треба бавити  и губити време. Не треба се 

бавити анонимусима, него само угледним интелектуалцима. 

Нажалост, ја у  то време нисaм наишао на иоле озбиљнију подршку 

у вези ових моји ставова о масовним повредама права малих, 

анонимних грађана. 

Као што ће се видети у следећим томовима oве Саге, моји ставови 

су се временом показали као на своме месту, и тачни. Масе су 

најважније.( Данас тако у Србији мисли већина). 

Постојала је још једна разлика мојих виђења у поређењу са 

појединим еминентним југословенским интелектуалцима.  

Oни су есенцијално потцењивали масе као фактор демокрaтских 

промена нa боље, неодмерено су преувеличавали пресудну улогу 

интелeктуалаца. Слажем се да су нтелектуалци врло битни, да 

обавесте народ,  да га просветe и освесте, да га усмере и поведу, али 

без масе освешћених и мотивисаних грађана спремних да се 

супротставе лично, да изађу на улице- не може доћи до победе 

демократије. 

Не запостављајући моје контакте са признатим дисидентима, сам се 

ипак све више оријентисао ка изналажењу анонимних малих људи 

који се злопате у раљама свакојаких бирократа и моћника. 

Зашто киње мале невине људе, увек сам се питао?. Да ли у томе има 

политичког утилитаризма, или је на делу бирократска отровна 

охолост ? Зашто би неко злостављао невине ?  

Ово питање бих често потезао у  мојим учесталим разговарима   са 

Милованом Ђиласом.  

Он је био увек био врло одлучан:'' Са вама се не бих никако могао 

сложити да поредак спроводи масовну репресију над малим 

људима, не видим никакву сврху у томе, ауторитарни поредак се 
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обрачунава само са  критички настројеним интелектуалцима, јер су 

они опасни, ко обраћа пажњу на свакојака причанија  обичних 

појединаца?. Знате ли  ви колико би требало људи да надзорава ту 

масу, то би било непродуктивно губљење времена, расипништво, 

држава нема довољно кадрова ни средстава за тако нешто?'' 

Уколико Милован Ђилас, дисидент број 1 у Источној Европи, 

мисли овако, а Ђилас је врло образован, мудар и искусан, како ће 

онда закључивати мали необразовани појединци? , скоро да се 

обесхрабрих. 

Дубоко сам убеђен у исправност мога става и виђења по овом 

питању, јер сам то увидео на лицу места, а Ђилас живи у  изолацији 

и пресечености комуникација са спољним светом. Једноставно, он 

није у поседовању чињеница о овом досијеу, јер је пре затвора и 

година робија, био високи државни руководилац, а то значи удаљен 

од тегоба обичних малих људи. А године робијања су изолација од 

маса. Он је и сада удаљен од већине, њега тајна полиција надзорава 

и сече његове комуникације, држи га под стакленим звоном у 

изолацији.  

Безбедњацима треба Милован Ђилас који није довољно 

информисан, преко кога ће улепшавати слику поретка у земљи, јер 

је Ђилас стално у контакту са страним новинарима и  

дипломатама, они од њега траже мишљење о стању људских права 

у земљи. И уважавају оно што он каже. 

Шта би било када би он казао да се у СФРЈ масовно крше људска 

права? 

Он резонује прагматично и логички?  Али однос ове државе и 

њених тајних структура према грађанима које  масовно кињи, 

очигледно на први поглед нема своју логичку основу?.  

А ипак је тако у стварности. Ни мени није довољно јасно зашто би 

поредак кињио сопствени народ, зашто већину дискриминише, 

изнурује, гура у вегетирање, сиромаштво и душевну алијенацију?  

Почех да му износим нека моја  виђења:'' Frederic Douglas, писац и 

борац против ропства који је живео крајем 19 века је формулисао 

отприлике овакво мишљење: када велика истина једном изађе у 

свет, нема те силе на Земљи која ће зауставити њено ширење, она ће 

се ширити док не постане мисао света'' . 
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Ђилас ме је посматрао упитно, није схватао шта желим овим да 

кажем?. 

'' Даглас хоће да каже, да када се о нечему сазна истина, и сви ту 

истину прихвате, људи се солидаришу, освесте, створе невидљиви 

непродоран блок,  постану сви као један, онда им не могу ни топови 

ништа. У овдашњем поретку има професионалних револуционара, 

они добро знају за ово начело, зато се усмеравају на безброј малих 

анонимнх људи, да онемогуће оне који критикују и шире истину, да 

тако у зачетку разбију освешћивање и повезивање у невидљиви 

широки отпор, бедем '', рекох му надахнуто у једном даху. 

Ђилас ми је на крају казао помирљиво:'' Занимљиво, али ми ваше 

виђење ипак изгледа помало претерано и теоријско''. 

( Напомена: Ђилас је у следећим годинама изменио свој став по 

овом питању, и одао ми признање да сам био у праву). 

Ђилас и ја смо често разговарали  о природи политичког поретка у 

Југославији, и он је као и остали дисиденти у то време, са којима 

сам мењао мишљења, био убеђен да југославенско друштво није 

тоталитарно, чак ни полицијско:'' Југословенски поредак је 

једноставно строг''.  

'' Па добро, како онда објашњавате да сте толике године због 

ненасилних речи били на робији''?  

'' Природно, јер сам политички непријатељ, сваки режим би се 

слично бранио'', он слегну раменима. 

 '' Ја знам велики број људи који су жртве тешких прогона, а нису 

као ви критиковали државни поредак'', рекох. 

Ђилас оћута.  
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1975. година. Случајеви . 

Људе и жене у невољи сличној мојој, познајем по томе што су 

обично запуштене спољашности, споро се крећу као сенке, изгледају 

уморно, бледуњави су, крећу се затворени у себе и свој тегобни свет. 

Радишу ТЕРЗИЋА, радника, сликовитог човека пореклом из Љига, 

сам упознао на јавним трибинама где је врло оштро критиковао 

поредак, због чега је  задобио популарни надимак 'Че Гевара“ . Он 

ми је се поверио да се залаже за савез радника и интелигенције. 

Пришао ми је недавно у мрачном холу Дома омладине у 

Македонској улици, после јавне трибине у сали на спрату, запазих 

га како са балкона осу паљбу критика.  

Приђох му , знамо се из тих свакојаких сличних сусрета. Он ми се 

окрену нестрпљив да се што пре искаже:''  Буразеру,  због залагања 

за радничка и синдикална права још 1955 године сам био најурен са 

посла, од тада сам без запослења и прихода, хапшен, суђен и 

осуђиван, у затворима су ме злостављали и тукли''. Задихао се, 

осећам мирис ракије:'' Био сам  запажен учесник у 

демонстрацијама 196.8 године, због чега сам био ухапшен јер сам се 

залагао за сарадњу радника и студената'', прси се преда мном 

брадата људина запуштене одеће и обуће.  

Зорана Станковића, изразито црномањастог момка тужног и 

доброћудног лика, сам упознао на штрафти, повисок, увек иде сам, 

замишљено одсутан у своме свету. Предосећајући у њему 

истомишљеника, приђох му у лаганом ходу, он одмах прихвати 

разговор, гледајући у мене као у брата рођеног, као у некога ко га 

најзад схвата. И подржава га. После само неколико корака ми се 

представи: професор, из политички прогањане породице, био је 

хапшен и онемогућен као неподобан да добије запослење, из Пирота 

је. Радио је до 1970 године као наставник на Косову. 

'' Растурише ми брак на Косову  1963. године, хтео сам децу, а 

Албанци се само жене, њима нико не растура породице, имају по 

неколико деце, а  мени браћа из Београда растурише брак и затреше 

пород''.  Био је извесно време ван земље, али се вратио разочаран:'' 

Ми земљани смо сви браћа, ја волим моје прогонитеље, они су моја 

браћа, опраштам им''.  

Он је песник откривам. 
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Изнурен је, вуче ноге по плочнику као да су од олова:'' Уништише 

ми здравље, имам ужасне нервне тензије, астенију,  у депресији сам, 

изгубих апетит, немам снаге да се крећем, најчешће сам у кревету, 

уморан сам, написати једну реч ми је понекад непремостив 

проблем. Имам честе главобоље, ужасне болове у телу, надимање 

стомака, стимулације бешике, мигрене, костобољу, опада ми коса, 

испадају зуби, руиниран сам, полако се маргинализујем. Тортура, 

психичко и физичко замарање и руинирање су страховити'', Зоран 

је оран да ми се исповеда сатима. 

Бору САВИЋА, садашњег  професора Природно-математичког 

факултета из Београда (статистика), знам још из детињства, 

повисоки плави млади човек је становао тамо на углу улица Ђуре 

Ђаковића и Светозара Милетића ( том 1, и 2). Када год бих га видео 

из даљине плавог и покрупног, он би ми се смешкао драго, сећао је 

се нашег суседстав из далеких 50-их година, прилазио би ми:'' Ама 

ти си у праву, дискриминишу ме на Природно математичком 

факултету'', па би онда оплео по властима.  

Како сме угледни професор универзитета да тако отворено 

критикује власт? 

Веру  НИКОЛИЋ, много старију жену од мене, сам упознао на 

Коларчевом универзитету, на јавној трибини књижевника 

Драгослава Михајловића. Седе поред мене сувоњава светлосмеђа 

старија жена, испијена је и бледа као сенка, видим да је притисла 

велика невоља, сва се згрчила и повила .   

После мога устајања и изрицања оштре критике кренух убрзано 

излазу, видех ову чудну жену да упорно  иде за мном, брза, прати 

моје кораке, осећам да жели да ме упозна, на степеницама ми приђе 

тихо и нечујно, и не осетих како се то деси:'' И ја имам проблема 

као и ви''.  

Свратисмо у оближњу Стамбол капију. Вера је медицинска сестра 

из Сарајева, због свога породичног и социјалног порекла, и због 

наводног српског национализма, страда већ дуги низ година. 

Упркос буржоаског социјалног порекла, она је из идеалистичких 

побуда за време II светског рата била у партизанима, постала је 

члан СКОЈ-а, полиглота је, била је курирка и преводилац 

партизанима, бавила се тада и обавештајним радом. Није се могла 

солидарисати против својих врло имућних родитеља којима су све 

отели 1945 године, и због своје принципијелности, је и она на крају 
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пала у политичку немилост. Године 196.5. је добила отказ у Дому 

жељезничара у Сарајеву. Касније је социјално Сарајева лишило 

социјалног осигурања. Сада живи сама у Сарајеву, без  посла  и 

сталних прихода, води судске спорове, јер јој је доста имовине 

одузето на незаконит начин.  

Она поче врло потресну причу о брату Огњену: после конфискације 

имовине крајем рата је био злостављан као „капиталиста“, и сам је 

свашта претрпео као и сестра Вера и мајка, па је пред 

инсценираним судским процесима и прогонима на Архитектонском 

факултету у Сарајеву, избегао на Запад, прво у Западну Немачку 

1954 године, а одатле у Француску, где је живео и радио као 

технички цртач. Као политички избеглица, оженио се 

Францускињом (Joseans née Pilipon), са којом је имао сина по имену 

Jean Jacques.  

Вера је се нарочито трудила да ми представи страдања њеног брата 

Огњена: пошто је у Југославији у међувремену била проглашена 

амнестија за политичке избеглице који нису непријатељски 

наступали према СФРЈ, он је 1968.  године  дошао у Сарајево да 

посети сестру и родбину. Одмах је био ухапшен  као „непријатељ“, 

био је лажно оптужен да је сарађивао са политичком емиграцијом, 

да је српски националиста, одмах су му биле одузете путне исправе, 

да би био  подвргнут тортурама да призна да је за време боравка у 

Француској радио против Југославије.  

Вера ми је причала о ужасним страдањима њеног брата Огњена, 

тихо, без узбуђивања, слушам умртвљен глас жене која је свашта 

претурила преко главе у животу, која је огуглала, можда и 

прегорела-како се то каже. Затим је смештен по казни у 

Психијатријску болницу у Сарајеву где је био више месеци мучен 

електро и инсулинским шоковима без медицинских основа 

(Клиничка болница Сарајево), сазнах. Касније је у више наврата 

био смештан у поједине психијатријске болнице у Босни; у 

међувремену је руиниран (сестра Вера тврди да је његова једина 

грешка била његово породично и социјално порекло, а да није 

ништа радио против власти), био онемогућен да се брани и докаже 

своју невиност и да се врати својој породици у Француској.  

Из Вериног исказа сам сазнао даљу трагедију њене породице и 

њеног брата: он је био толико оштећен да није био у стању да 

успостави везу са бившом супругом у Француској, а и како би то 

могао, када му је пошта била систематски заплењивана од 
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полиције. Огњен јој је се пак поверио  да је за време боравка у 

Француској био узнемираван од усташке и албанске  емиграције, те 

да иза његових прогона у Сарајеву, стоје управо усташе, које овде 

интервенишу против њега преко својих људи, нажалост и заведених 

и недораслих Срба безбедњака у апарату. Тако онемоћалом и 

инвалидизираном, власти су му наметнули за стараоца једну 

аморалну жену, нажалост српске националности, отпадницу од 

свога рода, која је заузврат добила право на коришћење његове 

велике родитељске куће у Сарајеву.  

Тргнух се узнемирен када чух од ње, да је и њен брат, као и ја, био 

злостављан од политичке емиграције. А да је исто доживео, као и ја, 

када се вратио у земљу. 

 ''Тешко ли се нама Србима, сви нас варају'', заплака Вера очима 

без суза и клону главом на сто. 

Долазећи ових година на јавне трибине у центру Београда, виђао 

сам међу присутнима најчешће исте особе, на јавне трибине у 

центру града често долазе они који немају где да оду, сиромашни 

без новца да плате улазнице за биоскоп, позориште или концерт; 

неки би долазили из досаде, да убију време-то се видело по томе јер 

би дремали, само им клоне глава на груди. А запазио сам да зими 

када би захладнело да су међу присутнима били посетиоци који су 

дошли да се тамо мало згреју, јер су им станови ледаре. Павле 

Пољански је један од таквих редовних посетилаца предавања на 

Коларчевом универзитету, он дрема и ужива у топлоти, дошао је да 

се мало згреје, јер у његовом стану нема грејања и полупани су 

прозори.  

Има међу њима и оних знатижељних, који желе да буду у току 

догађања, неки од њих би дискутовали. Било је ту познавалаца 

тема, али и подоста оних чија излагања нису била језгровита, или 

вредна пажње, било је и оних  који су скретали  расправе на 

споредне теме. Да ли су то чинили намерно? Или из незнања? Мени 

се чини да међу њима има плаћених саботера, који су ту да спрече 

све оне из публике, који би хтели да ставе на дневни ред табу теме 

од општег значаја, па да онда узму реч у бескрај , и на крају све 

посетиоце растерају. 

Али сам радостан препознао међу посетиоцима поједине бледуњаве 

и снуждене интелектуалце мудрих лица, који би седели  и пажљиво 

слушали говорника. Када год бих устајао, они су ме гледали са 
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симпатијама, да ме охрабре. Али они сами би упорно ћутали, 

престрашени никад не би узимали реч.  

Љубомир ЛАЗАРЕВИЋ бивши правник из Београда у инвалидској 

пензији, је доста старији од мене, када бих силазио низ степенице 

здања Коларчевог универзитета, међу нама би обично започињао 

спонтани разговор. Он потиче из угледне грађанске породице из 

Црне Горе. Овај угледни адвокат ми опет недавно приђе, па се 

пожали да је био изложен тешким политичким прогонима до данас, 

за шта поседује богату документацију. Због прогона је руиниран 

196.7 године отишао у инвалидску пензију. Пензија је бедна, живи у 

малом заједничком стану са тешко болесном супругом. Његова 

ћерка филолог нигде није могла наћи посао у земљи, па је радила 

неколико година као туристички водич у Шпанији, одакле се 

вратила пре неколико година, али нигде у Београду  не може да 

пронађе запослење.  

'' Зашто вас прогоне?'', обратих му се учтиво једном приликом када 

се заврши предавање на Коларчевом универзитету. Он ходајући 

полако поред мене низ степенице ми се смеши са поверењем и 

пријатељски:'' Као адвокат сам био познат као борац за правичност 

и поштовање закона''. 

Саву Станојевића, магистра економије запосленог у одељењу 

„Пропаганда“ Радио Београда, знам из студентских дана. Он је 

изразито леп, атрактиван мушкарац, плав и висок, кошчат, 

интелектуалац, и он ми се пожалио на шиканирања. Када год би се 

насмејани и радосни због сусрета зауставили на ветровитим 

улицама у центру Београда, Сава би ми се жалио да је крајње 

уморан, причао ми  је често о његовим здраственим тегобама. А до 

јуче био момчина, као од брда одваљен, киптао је од енергије и  

здравља?.  

'' Зашто ти то чине'', упитах га. 

'' Вероватно зато што понекад критикујем негативне појаве у 

друштву?''. 

После полупразне вечерње трибине у УКС, у мрачном дворишту 

здања у Француској 7 ми приђе пун, плав човек, поодмаклих 

средовечних година, представи ми се узбуђено: као ЂОРЂЕ 

НЕШКОВИЋ (1921) правник без посла и пензије, позва ме у 

Градску кафану. Још у ходу уз Француску улицу се расприча: син је 
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угледног предратног државног службеника доктора права 

(докторирао у Бечу), и мајке лекарке (Пољакиње), је од 1942. године 

припадао четничком покрету. Затим је заробљен од партизана и 

мобилисан на Сремски фронт. Од 1945 до 1947 године је био више 

пута хапшен као'' непријатељ''. Ускоро је осуђен на казну од 

петнаест година, смањену на десет  година, провео је само годину 

дана у Пожаревцу, одакле је ослобођен после амнестије 1948 године. 

После тога се настављају полицијска шиканирања, упади у стан, 

претреси, хапшења. Био је 1952 године полицијском одлуком 

прогнан из Београда у Аранђеловац, где је био под стриктном 

контролом УДБ-е, морао је сваки дан да се јавља, суграђанима је 

било забрањено да са њим разговарају. Оженио се 1948. године, али 

услед сталних прогона, несређене егзистенцијалне ситуације, 

притисака на супругу, ингеренција у породични и брачни живот, 

брак се распао. После рата се уписао на Медицински факултет у 

Београду, али је отуда избачен као политички непожељан .Одузета 

му је имовина на незаконит начин и од тада води судски спор који 

се растеже у недоглед. Одувек је без запослења, без сталних прихода, 

живи у стану родитеља, без социјалног осигурања, здравствено је 

осигуран преко ћерке Оливере Јурић Нешковић.  

'' Моја ћерка ОЛИВЕРА је завршила Економски факултет у 

Београду, разведена је, ради као колпортер у '' Штампи'', киње је'', 

каже док му очи сузе,'' уништиће и њу невину''.  

Душан СТАНГАЧИЛОВИЋ је повисок средовечан човек, често се 

сам шета Кнез Михајловом, приђе ми тако једном приликом после 

предавања на Коларчевом универзитету. Кренусмо у вечерњу 

шетњу штрафтом. Он је врло причљив, инжењер из  Београда, у 

инвалидској пензији, сазнах да  је познати опозиционар и 

политички страдалник. Душан је врло учен, он је жива 

енциклопедија, нема иоле виђенијег човека у Београду,  кога он не 

познаје.  

'' Моје презиме потиче од румунске речи –стангаческу-, што значи 

левица'', рече ми весело. 
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Фебруар 1975.  година. Вотер гејт скандал. 

Вотер гејт скандал је врло честа тема на београдским медијима.  

Изгледа да се ствари разјашњавају, два америчка званичника су 

осуђена на временске казне затвора због умешаности у ову аферу. 

Мени се чини  да цела ова афера има другу позадину, она има врло 

јак утицај на формирање јавног мнења у САД , више од дванаест 

година после убиства председника Кенедија. 

А између Француске и Енглеске се гради тунел испод Ламанша.. 

Раст феминизма, што је обележје ове деценије, добија још једну 

потврду, британска принцеза Александра је лансирала међународну  

годину жена.  

Разговарали смо увече о феминизму у Клубу просветних радника. 

др.Драгиша Мијатовић сматра да је на делу покушај злоупотреба, 

манипулација жена:'' Лично сам убеђен да су жене исто 

интелигентне као  и мушкарци, можда су чак и интелигентније, али 

су врло емотивне и генетски импулсивне, тако да њихови генетски 

потенцијал интелигенције, који су можда још већи него ли код 

мушкараца, могу бити деформисани, да жене тако у импулсу доносе 

погрешне одлуке''. 

Новинарка која се повремено са нама држи се скоро обрецну на 

Драгишу, изгледа да се шали:''  Дуга коса кратка памет, јели то 

хоћеш да кажеш Рики, хоћеш да кажеш да светски господари желе 

да ојачају жене, да их наметну као распамећене туторима мудрих 

мужева, да их свемоћни господари људских судбина из потаје преко 

њих,  њихових жена, несвесних бића, како их ти квалификујеш, 

управљаних даљинским управљачем, усмеравају да уцењују 

њихове нсретне мужеве?''.  

Присутни се удружише у мушку солидарност, доктор М.. брани 

Драгишу:'' Није он казао да су жене глупе, насупрот он тврди  да су 

жене врло интелигентне, него жели да каже да су емотивно врло 

ранљиве, умеју бити импулсивне и неодмерене, брзе на језику и у 

одлукама''.  

'' А што би то неко произвео у светски глобални тренд'' ?, пита 

инжењер Микица Петровић.  
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Јоца Гуцић нервозно стави руку на сто:'' Овде су односи међу 

половима контролисани''.  

''Junko Tabei је прва жена која је освојила Mount Everest, значи да 

су и жене врло виталне'', умешах се у дискусију која постаје већ 

жучнија. 

Док сам слушао ову расправу, неминовно се сетих далеке 1953. 

године , када су неколико тинејџера мојих другова из краја, били 

учесници групног секса са средовечном супругом несретног 

политички неподобног професора, и њених речи:'' Ево шта од мене 

направи мој муж, уместо да се бави прохтевима своје жене, он 

бистри политику''.  

Повремено бих се запитао тада: '' А зашто жене не воде групни секс 

са једним мушкарцом''? 

Хормони воде у лудило, али не само жене, него и мушкарце. Не само 

да жене умеју да буду импулсивне, него и мушкарци такође. 

Читам невероватну вест, био је предвиђен земљотрес у Кини, и 

десио се, убио је 2,041 и ранио  27,538 . 

Маргарет Тачер, долази на власт. 

У Вијетнаму се ближи крај рата, северно вијетнамске трупе се 

приближавају Сајгону, престоници Јужног Вијетнама. 

Боби Фишер одбио да игра меч са Карповим, тако му препуштајући 

титулу.   

 

Март 1975. године. Палме у Београду. 

Палме је у марту 1975. године посетио Београд, где је дуже од два 

сата разговарао са Титом. Југословенски председник није крио 

утисак који је Палме оставио на њега, па је здравицу започео 

следећим речима:'' Не обраћам Вам се са  господине, већ са - драги 

друже и пријатељу."  

Говорећи о Југославији, Палме се посебно осврнуо на успехе у 

радничком самоуправљању. У разговорима је најавио да одмах по 

http://en.wikipedia.org/wiki/Junko_Tabei
http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1975
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
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повратку у Стокхолм иде на састанак једне групе у оквиру 

Социјалдемократске партије, чији је он председник, а која треба да 

припреми документ о увођењу у Шведској неких самоуправних 

форми, по угледу на Југославију.  

Какав цинизам? Да ли они знају шта је то југословенско 

самоуправљање, да је то најобичнија фарса? Тако чинећи, Палме ће 

овде охрабрити бирократски тренд и успављивати охоле и сујетне 

властодршце, убеђене да су обманули свет. А они ће онда успавани 

на ловорикама, све више застрањивати у погрешним 

опредељењима, и поврх свега бити још суровији према 

незаштићеној раји. 

Једини Титов одговор којим Палме није био задовољан, тицао се 

отпуштања професора са Београдског универзитета.  “Иду на 

Запад”, рекао је Тито, “да у добро плаћеним предавањима клеветају 

наш систем.”  “Они које сам ја слушао нису то чинили”, мирно му 

је одговорио Палме. 

Шведска је ипак усталасана земља, терористи из Фракције Црвене 

армије заузимају амбасаду Западне Немачке у Стокхолму. Узимају 

једанаест таоца и захтевају пуштање из затвора својих чланова. 

Убрзо затим их хапси шведска полиција.  

 

30. април 1975. године. Рат у Вијетнаму. 

 Рат се завршава тако што су комунистичке снаге освојиле Сајгон, 

Јужни Вијетнам се безусловно предаје.   

Није ми јасно ко је победник, а ко губитник  у овоме рату? 

"Не знам којим ће се оружјем водити трећи светски рат, али сам 

сигуран да ће се четврти водити дрвљем и камењем', рекао је 

генијални А.Ајнштајн.  

Мени се пак чини да су САД сада после Вијетнамског рата још 

амбициозније, да извлачећи поуке из рата у Вијетнаму, већ 

грозничаво исцртавају нове планове светске гео-политике. Америка 

није само свемоћна, него има и најстручније кадрове на свету. Тога 

сам добро свестан, оно што зацртају, они то и остваре. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%92%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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Одржан је међународни шаховски турнир под називом „Аљехинов 

меморијални турнир у Москви“. Победник је Ефим Гелер.  

  

1975. година. Бакар Курума, Гвинеја 

Црнопутог студента из Гвинеје Куруму Бакара сам упознао на 

тераси Хотела'' Москва''. Он је изненађујуће интелигентан, али и 

драг и разуман. Са њим водим бескрајне политичке разговоре, 

желим да га упознам са природом поретка у Југославији, да су 

чланови СКЈ у свему привилеговани.  Он није оспоравао моје 

тврдње, напротив, био је врло пажљив саговорник.  

Био сам задовољан да тако чинећи ширим истину међу афричким 

студентима, јер управо тамо треба мењати лажни имиџ Југославије.  

На моје податке о проценту и привилегијама партијаца, он ми је 

реплицирао подацима о његовој земљи. Био сам изненађен да чујем 

да тамо постоји Партија, али само једна. '' Сви грађани Гвинеје су 

аутоматски равноправни чланови једне једине Партије која је на 

власти'', објаснио ми је Бакар. 

Позвао ме је његов пријатељ Мамаду Калифа Кеита 14 јуна 1975. 

године на забавно вече у резиденцији амбасадоар Кеније у улици 

Кнеза Милоша број 66. 

Бакар ме је упознао са симпатичним Кенијцем, који се зове Мамаду 

Калифа Кеита , који је такође био радознао да упозна прилике у 

земљи. 

Задовољан сам мојим познанствима са студентима из Африке, ето 

прилике да им представим стварност у Југославији, која је 

другачија од оне раније створене у њиховој свести. Треба 

раскринкати југословенски поредак који се дичи у свету да је 

најдемократскији, а овамо обесправљује већину поданика. 

 

15 јуни 1975. године. Нада Јанков у браку са министром за 

младалачку деликвенцију у Савезном СУП-у. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%99%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%99%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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Наду Јанков сам данас срео по топлом дану у Змај Јовиној улици 

између Француске читаонице и познатог бара Лотос у коме се 

окупљају жонглери и мађионичари, и београдске проститутке. Из 

даљине се ка мени увијала фигура витке црнке. Она ми се 

приближи смешкајући се умиљато, иако  више није као што је била 

раније пуна енергије и чврсте женске једрине, прилично је убледела 

и изгубила ону врцкаву виталност, ипак још увек је то млада жена 

која плени погледе и срца београдских мушкараца.  

Она стаде баш поред излога Француске читаонице испред мене као 

покуњени кривац:'' Удала сам се, мој муж је најважнији у ССУП-у ( 

Савезном секретаријату унутрашњих послова) за младалачку 

деликвенцију и проституцију, хоћеш да те упознам са њим, дођи 

сутра  у Хотел Мажестик увече бићу са њим тамо''.  

Али ја сам био спречен те вечери. 

 

1975. година. Сусрети у клубовима. 

Рики би ми се жалио увече у Клубу новинара на Тргу републике, 

или у Клубу просветних радника на Обилићевом венцу, да не може 

да нађе стално радно место, само би  повремено добијао неку замену 

отсутних лекара у оближњим насеобинама у Војводини. Он је 

маркантна личност,  пореклом је Црногорац, али одрастао у 

Београду. Он по своме менталитету ипак више личи на правог 

Београђанина, него ли на некога ко је дошао из унутрашњости. 

На моје опсесивне жалбе да у земљи владају неправде и неосновани 

надзори многих грађана, он обично реагује тужно, мада се потпуно 

слаже са мном. Радикалан је у критикама, али само на речима. Када 

му предложих да се удружимо, он само нехајно одмахну руком, то га 

се није озбиљније досезало. Чини ми се да он запада у врсту 

мистичног безнађа:'' Они су свугде присутни и свемоћни, не 

можемо им ништа''. 

'' Није логично, био си најбољи студент на факултету, радио си у 

америчкој војној бази у Западној Немачкој, имаш њихове одличне 

референце, а не можеш овде нигде да нађеш стални посао'', обратих 

му се радознао директним питањем.  
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Он привуче своју столицу мојој, зашкрипаше ногаре по углачаном 

паркету, неки за суседним столовима нам се радознало окренуше. 

Видим да сам га погодио тамо где је најосетљивији, он поче 

истински да ми се исповеда:'' Када сам се пре неколико година 

вратио из Западне Немачке, од уштеђеног новца сам купио леп стан 

на Новом Београду, у улици Ивана Рибара''. Ту он застаде, ухвати 

ме руком за раме:'' Дођи да видиш мој стан'', исписа брзо адресу и 

број телефона.  

Онда настави тужан и забринут:'' Пре одласка у Немачку моји 

школски другови, неки земљаци , запослени у органима  државне 

безбедности, су захтевали од мене да им се придружим, да радим за 

СДБ за време мога боравка у Немачкој, од тога није било ништа, ја 

то никако нисам могао прихватити''. 

 '' Па и од мене су то захтевали када сам по први пут путовао ван 

земље 1962. године'', рекох му кратко, па брзо заврших моју мисао:'' 

Они то рутински захтевају од скоро свакога ко путује ван земље, 

већина то не схвата озбиљно, мада вероватно има авантуриста који 

то једва чекају?''. 

 '' Тако сам и ја то био схватио, као и ти, али није поента у томе, 

најгоре је настало када сам се вратио у Београд дефинитивно, 

неколико пута су ме позивали у полицију на саслушања ти исти 

моји школски другови и колеге са факултета, и вршили на мене 

притиске да сарађујем са Службом државне безбедности, ја сам опет 

то одбио''.  

Посматрам га радознало, он оборио поглед и испија  чашу жестоког 

вискија:'' Претили су ми да нећу моћи нигде добити посао у струци, 

да ће ме злостављати где год сигну, а ето то и чине, ја сам жртва 

њихових закулисаних пакости, чак се мешају и у моје личне 

интимне ствари и односе са женама''. 

 

1975. године. Састанци у Клубу новинара и  Клубу 

просветних радника. 

Јоца Гуцић је у међувремену докторирао, али не може да нађе место 

у струци, или уколико нађе то траје кратко, почињу да га 

шиканирају, одлазио је и ван земље, али се ни тамо није дуже 

задржавао. 
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Установио сам раширен синдром међу шиканираним стручњацима: 

услед трајних опструкција, и интензивних стресова они би 

постајали временом изнурени, понекад усвајајући посебну 

психологију: несигурност у себе, или параноичну свадљивост. Те би 

тако сами изазивали против себе  сараднике на радном месту. 

Јоца ми је испричао врло тужну причу о трагедији његовог ујака, 

брата његове мајке Иванке ( 1906.). Њен брат др Војислав 

Јовановић, правник (1895-1956.) је био осуђен због деликта 

мишљења, и боравио је у затвору од 1950 до 1956. године, где је умро 

од туберкулозе бубрега. Ево у чему се састојао његов вербални 

деликт:'' Мој ујак је био врло образован, знао је енглески течно, био 

је преводилац америчкој делегацији у посети Београду, том 

приликом у разговору са странцима је казао да је амерички сир 

врло укусан, а то чуле комуњаре и осудиле га за издају'', каже ми 

Јоца скрушено. 

Јоца ми је се даље поверио да је његов ујак у затвору био 

злостављан, да је држан дуго  у леденој самици, иако је имао 

туберкулозу бубрега, без довољно хране, у влази, изолован, да му је 

била одбијена неопходна лекарска нега, на шта је имао право по 

законским прописима. 

Мени је Јоца једном приликом у пролазу показујући на Хотел 

Ексцелзиор смештен у широкој београдској авенији улиц Кнеза 

Милоша, тачно преко пута Пионирског парка, тужно саопштио:'' 

То је припадало мојим блиским сродницима, одузеше им комуњаре 

све после рата''.  

У бројним сусретима сам сазнао да је и његов рођени брат 

др.Драгољуб Гуцић лекар, такође жртва политичке 

дискриминације, а да су то и његов отац  и мајка.  

Породица Гуцић је изгледа из источне Србије, а његов отац се 

игром случајности нашао за време Октобарске револуције у Одеси 

на Црном мору, сазнао сам од Јоце и ове занимљиве појединости. 

Јоца је политички прилично зрео, он је свестан свега шта се 

дешавало са његовом породицом и са њим самим. Али он није 

бунтовник. Он је љутити, али преплашени незадовољник.  На моје 

предлоге да се удружимо и оснујемо  одбор оз за заштиту људских 

права, побледео је и почео преплашено да се осврће око нас:'' Пази 

могу да нас чују?''. 
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1975. година. Друштво врви од страдалника, а о томе ни 

речи. 

Све чешће срећем и препознајем око себе бројне несретнике у 

невољама. А о њима ни речи? Уместо тога, на сваком кораку 

слушам славопојке о хуманом самоуправном друштву.  

То је тако цинично и дволично, подмукло! Врло сам љут, бесан, 

изјавом Палмеа који је изрекао похвале југословенском 

самоуправљању. 

 

1975. година. Умро Мика Николић. 

 Сазнадосмо од рођака из Узовнице да је преминуо Мика Николић, 

један од јунака ове саге ( том 1,2).  

Трагична је судбина тога врло предузимљивог човека, тако је често 

са јунацима ове саге, он је сањао да својим радом оствари иметак и 

просперитет, пред очима ми је његов лик како нам 6. априла 1941. 

године прича како је потонула његова дереглија на Дрини. Он је 

тада имао воденицу на реци Грачаници, направио је и стругару, 

конструисао дереглију испод саме куће да повеже Србију и Босну. 

Правио је амбициозне планове да развија  успешне пословне 

пројекте. 

Наш отац му је продао сву земљу кућу и зграде, Мика је остао са 

бабом Видом у њиховој кући на Ушћу, а његова усвојеница Роса ( 

он и баба Вида нису имали деце), и њен муж Десо Митровић, звани 

Еро, су се преселили у кућу нашег деде  у оближњем засеоку 

Крсмановићи. 

Деда Мику који је био врло енергичан и радан човек, уместо 

очекиваног просперитета,  задесише велике невоље: погибе његова 

усвојеница Роса, шта ће бити са малом децом? По унука  Мију дође 

санитет из Лознице, одвезоше га у неку далеку психијатријску 

болницу на Косову. 

У следећим томовима ће се сазнати трагичне судбине његовог зета 

Десе Ере Митровића и његовог сина Мије Митровића. 
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1975. година. Сусрет са Радмилом Мајсторовић. 

 У чекаоници Завода за ментално здравље у Палмотићевој улици  

обично седе пацијенти мутних очију без сјаја,  кротки и апатични, 

успорених покрета, што је за мене природно, јер ми је познато да су 

већина њих под дејством лекова за смиривање. Док би чекали да 

буду прозвани да се јаве њиховом психијатру,  понекад би се 

жалили једни другима, пацијенти менталних установа су махом 

појединци у свакојаким невољама и неприликама. То сам добро 

увидео ових неколико година. Само живот уме изрежирати тако 

необичне догађаје и  људске судбине.  

Дошао сам код доктора ....да тражим лека несаници, несносној мори  

која ми је повремено живот претварала,  уместо у химну радости , у 

сиву монотонију. Када бих устајао  ујутру после непроспаване ноћи, 

осећао бих се изнурен, без уобичајене живости и оптимизма. Кретао 

бих се тромо, све ми је изгледалио сиво и безживотно. 

Док сам једног дана седео  у безживотној болничкој чекаоници 

досађујући се и очекујући да чујем строги глас службенице са 

шалтера, да ме обавести да је дошао ред за преглед на мене, поред 

мене нечујно и скоро невидљиво седе светло смеђа млада жена.  

Она је лепушкаста, али ми не измаче пажњи да је због нечега  

необично забринута. Осматрајући је процењивао сам да је она 

некад била  врло привлачна, сада је бледуњава, умор и 

нерасположење јој се оловно губе у лепим цртама лица. Личила је 

на прекрасног голуба кога спопаде нека подмукла птичја бољка?. 

Вероватно и она има проблема са несаницом, помислих?.  

Тако се међу нама успостави некаква треперећа енергија, неки  

невидљиви флуид заплови у чекаоници, нестадоше баријере,  као да 

ово немушто осетисмо, загледасмо се  и проговорисмо скоро у исто 

време. Убрзо службеница са шалтера прозва моје име, устајући да се 

упутим у кабинет др..., мојој саговорници брзо предложих да 

наставимо наш разговор после прегледа?.  Она ми брзо пружи на 

листићу хартије број њеног телефона:'' Позовите ме данас?''. 

Нашли смо се увече испред ресторана ПАРК преко пута 

Калемегдана у Париској улици, позвах је да одемо да се прошетамо 

Калемегданом до кафане Калемегданске терасе.  
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Успут седосмо на празну клупу у скровитом мрачном делу парка. 

Она се опусти, скоро да се развесели. Када чу моју причу, погледа 

ме са поверењем:'' И мени се дешавало нешто слично''. 

Сазнах да је млађа од мене шест година, да је инвалидски 

пензионер, станује на Дедињу, недалеко од Болнице ДРАГИША 

МИШОВИЋ. 

'' Како тако млада жена а већ у инвалидској  пензији, како то имала 

си неприлика, а станујеш на Дедињу, где станују министри ?'' 

Она се промешкољи, окрену ми се широко отворених очију, 

спремна да ми се исповеди. Сазнах још једну тужну и трагичну 

причу: Њен отац поштански службеник је  погинуо у саобраћајној 

несрећи у Београду, био је прогањан од власти. Радмила се касније 

запослила у амбасади једне велике светске силе (западне). 

'' Флертовала сам са дипломатом'', каже монотоним гласом.  

Будући да је била запослена у западној  амбасади, она је самом том 

чињеницом постала предмет специјалне пажње органа СДБ. Преко 

њеннх познаника сарадника СДБ, су почели на њу да врше 

притиске да сарађује са њима, да им саопштава све податке о свом 

послодавцу и  љубавнику?.  Она је то одбијала, сматрајући да би 

тако чинећи била нелојална према оном ко јој даје ухлебљење.  

Због чега је настала истинска хајка против ње, умножавале су се 

провокације сваки дан, уцењивали су је и претили јој, 

застрашивали је.  

'' Против мене су повели истински психолошки рат'' , рече мирним 

гласом као да се шали. А говори тако озбиљне податке? 

Радмила се мало опусти, на крају ми исприча још необичнију 

причу:'' Почела сам да сањам ноћу врло чудне снове, падове 

авиона, исклижњавање возова из шина, сударе возила, земљотресе, 

јечала сам ноћу, будила сам се и нисам  могла да заспим до зоре, од 

немоћи нисам могла да радим, послали су ме из амбасаде на преглед 

за инвалидску  пензију. '' 

'' Мој отац, поштански службеник погибе у саобраћјној несрећи, 

колима је упављао возач који  се звао Људевит Гај'', као да је 

тражила од мене објашњење о чему се ради?. 
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У очају је затражила заштиту од психијатара Завода за ментално 

здравље из Београда, који када су чули о чему се ради, једино што 

су могли, је било да је сместе на негу у њихову болницу (али против 

њене воље).  

'' Била сам дошла овако као данас, дође снажан болничар овде у 

ходник, ухвати ме за руку, каже ми: дођите да вам кажем нешто, 

увуче ме на силу у затворени део болнице, тамо ме задржаше''. 

Изашла је етикетирана тешком психијатријском дијагнозом, 

сазнах.  Полицијски притисци су се наставили и даље, у таквим 

околностима је, каже, оболела, и пре неколико година отишла у 

инвалидску пензију. 

Док смо седели на лепој тераси кафане на Калемегдану зачу се 

страсни глас Тома Џонса који је певао моју омиљену песму: 

ДИЛАЈЛА. 

У неколико наврата сам је посећивао у њеној малој кући у зеленилу 

на Дедињу, тамо иза велике болнице ''Драгиша Мишовић'', живела 

је са мајком, љубазном и предусретљивом женом. Испред  куће је 

лепо повеће уређено двориште. Они држе у стану мало чисто 

псетанце, изгледа као мала играчкица. Кажу да никад ни на кога 

није ни зарежало. Наједном се из чиста мира залете муњевито, 

грицнувши ме  за цеваницу. 

  

1975. година. Фамозне ''Певајуће Шездесете године'' . 

Назив '' Шездесете године'' би логички требао да се односи на 

временски период од 1 јануара 196.0  до 31 децембра 196.9 године. У 

Америчкој читаоници сам међутим прочитао, посматрајући 

опсесивно фотографију убиства председника Кенедија у луксузном 

сјактавом  часопису шарених боја (цело време се сећајући мајчиних 

речи '' да је после убиства Кенедија 196.3 све постало другачије''), 

да уствари назив'' Шездесете'' означава скуп међусобно повезаних 

културних и политичких трендова широм планете. Уствари, каже 

писац овог врло занимљивог текста, ова '' културна деценија'' се 

више односи на време које почиње око 196.3 године, а завршава се 

око 1974 године.  
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У овоме узбудљивом тексту који је за мене истинско откровење, 

сазнах да у Сједињеним америчким државама '' Шездесете године'' 

означавају еру културне и социјалне револуције, колективног 

опуштања и релаксације. Ове године се описују као '' Певајуће'' , у 

којима је започело укидање табуа као што су секс, феминизам, 

расизам, дошло је до деколонијализације.  

Док пак неки други коментатори, виде ову деценију као еру 

раскидања са ригидном културом, кроз потрагу за више личних 

слобода, раскид са устаљеним конформистичким стандардима 

прошлости, коју обележава већа брига за старе и сиромашне, и 

залагање за здравствене реформе.  

1963. године је убијен Џон Кенеди, ово је између осталога ера 

вијетнамског рата, искрцавања Американаца на Месец, Хладног 

рата и натецања Истока и Запада, појаве на сцени Кине, одиграо се 

муњевити Шестодневни Израелско-Арапски рат јуна 196.7 године, 

десила се Студентска 196.8 година. 

Ова декада је по мени на први поглед нешто као савремена 

Ренесанса.  

У западном свету су се појавили хипици и свакојаки анархо-

либерали, све су били присутнији захтеви за либерализацију 

друштва, права мањина, укључујући и поштовање права геј 

популације. У овоме периоду се зачео бујајући покрет поборника 

пацифизма.  

Мене збуњује откуд у овоме хуманистичком тренду захтев за  

слободном употребом појединих опојних дрога?. Какве везе има 

употреба дроге са ослобађањем човечанства?  

У Америци се по мени дешава контрадикторан тренд, у овој 

деценији ослобађања, дошло је до раста криминала и повећања 

броја затвореника. Не видим ту логику?. Откуд то? 

Тачно је да су ово биле ''певајуће'' године. Ови значајни догађаји, 

скоро револуционарни, су имали свој одраз и у масовној култури, 

пре свега у музици, то су за мене године испуњене песмама 

распеваних Битлса, Елвиса Прислија, Мери Попинс, Боба Дилана, 

Ролинг стоунса, и многих других врло талентованих и креативних 

бендова и певача. 



915 

 

А тек филмови, обожавам биоскоп, ове године су обележиле мој 

живот са филмовима: Хичкоков Птице( The Birds), Пакиза и ја смо 

без речи овај филм одгледали до краја у биоскопу Партизан у 

Београду, доле код Железничке станице. Пакиза ми је саопштавала, 

док смо се шетали улицама Новог Београда око њеног стана, да је 

овај филм метафора, да кроз страх од птица провејавају море и 

кошмари Хладног рата и страха од Москве. Незабораван утисак на 

мене су оставили филмови: Psycho, Breakfast at Tiffany's, Spartacus, 

Lawrence of Arabia, The Pink Panther, Mary Poppins, Doctor Zhivago,  

Butch Cassidy and the Sundance Kid; Bonnie and Clyde;The Graduate; 

Rosemary's Baby, да напоменем само оне које сам одгледао. 

Ове године су између осталог за мене донеле многе политичке 

догађаје, које нисам могао довољно разумети:  

-како је могуће да малена Куба на неколико десетина километара од 

Флориде, изазива свемоћну Америку? 

-откуд  побуна Северне Ирске у свемоћној Великој Британији? 

-како су могући у свемоћној Америци масовни протести црнаца и 

пацифиста, Америка као демократска држава жели расно 

ослобађање , али не немире? 

-откуд тензије између СССР-а и Кине, и на неки начин опуштање 

подршке СССР-а Северном Вијетнаму? 

-о чему се ради са Југославијом и раскорацима између'' имиџа'' и 

стварности, у чијем табору се налази наша земља? 

-како је могућа појава комунистичких терористичких операција у 

супермодерној и свемоћној Западној Европи?  

-о чему се ради у Грчкој? 

-како је могуће да нацистички злочинци учесници Холокауста 

некажњени нађу уточиште у Латинској Америци? 

-откуд тако учестали свакојаки удеси и падови авиона?. 

-зашто мало, мало, па неки очајник се због нечега одлепи  па оспе 

аутоматом по невиним људима? 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Birds_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Psycho_(1960_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Breakfast_at_Tiffany%27s_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Spartacus_(1960_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_of_Arabia_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pink_Panther
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Poppins_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Zhivago_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Butch_Cassidy_and_the_Sundance_Kid
http://en.wikipedia.org/wiki/Bonnie_and_Clyde_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Graduate
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosemary%27s_Baby_(film)
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Афрички  студенти у Бриселу су ме изненадили када су ми 

саопштили, да бивше афричке западне колоније воде исти они 

кадрови као и раније пре званичне деколонизације, који су 

школовани на западним универзитетима, имају од западних држава 

снажну подршку, и заједнички бизнис. Они су ме убеђивали да је у 

Африци у међувремену дошло до појаве нове корупције и беде.  

А када се ради о деколонијализацији азијских држава, у поређењу 

са афричким државама сам склон да то видим другачије. 

Новонастале државе Вијетнам, Лаос, Камбоџа, и друге азијске 

држава, су се удаљиле од контроле западне Европе више него ли 

афричке бивше колоније, због близине Кине, Северне Кореје  и 

СССР-а.. 

Али се сада у Азији нешто опасно опет закувава? Завршава се 

Вијетнамски рат. Питам се ја: ако се рат мери по  броју жртава, 

америчке жртве су скоро симболичне у односу на вијетнамске, по 

овом показатељу би се могло дакле процењивати ко је губитник а 

ко добитник? 

Можда су то за некога '' певајуће Шездесете'', али за мене су нешто 

сасвим друго, деценија бола и неиспуњених нада. И не само за мене 

као појединца, него за целу земљу, за Југославију. Југославију 

нагриза тињајућа убрзајућа криза, која није обзнањена и проучена, 

нити су дати предлози мера санације.  

Уместо тога све бруји о сјајним достигнућима и велики радним 

победама.  Лакировка, нојевско завлачење главе у песак. 

По ко зна по који пут ми пред очи излази лик моје забринуте мајке 

како каже туробно и забринуто:'' После убиства Кенедија све је 

настало другачије''. 

Тачно, од средине 50-их, па све  до убиства Кенедија 1963. године, 

било је време извесног каквог таквог опуштања у крутој 

бирократској Југославији. За моју породицу и мене лично , то су 

биле године опуштања стега, са више радости и нада за будућност. 

Али након атентата на председника САД Кенедија  1963. године, је 

дошло де необичних и брзих промена у свету. И у самој Југославији 

крену нешто окомитом низбрдицом.  



917 

 

Када сам се вратио у Београд 1971. године, онда поново недавно 

1974. године, то за мене више  није био онај бивши живахни и 

весели главни град земље, која се простире од Грчке до Аустрије, од 

Јадрана до Мађарске, пун младих, музике, опуштених, безбрижних? 

Нешто се десило за ових десетак година, овај град је помало замро, 

мени се тако стално причињава, питам се да ли сам објективан у 

процени, да можда не пројецирам своју личну разочараност? 

Изгледа да се штрафта изменила, да је изгубила своју уобичајену 

живост? У покретима и сјају очију младих пролазника, као да се 

запатила декаденција?. 

Западни трендови су и овде у Југославији осетно препознатљиви, то 

се тако види на сваком кораку: џез, западни бендови, филмови, 

мода.  

Одавно запажам да су овдашње девојке много слободније у односу 

са младићима, него ли у Белгији, београдске улице су препуне 

девојака и младих жена у мини сукњама изнад колена, далеко 

разголићенијих, него ли оне у Бриселу, види се на сваком кораку на 

улицама Београда присуство свакојаких крпица и светских 

трендова моде. 

Међутим, оно што ја запажам као забрињавајуће је да се овде 

светски трендови феминизма, односа међу половима и сексуалних 

слобода, итерпретирају на погрешан начин, уз недовољно 

процењивање, шта је у томе добро, а шта лоше?.  

'' Па шта хоћете, тако је  свугде у свету'', рече мами кућна 

помоћница сусетке, недавно дошла у Београд из села у околини 

Сурдулице.   

Ја то видим као извитопереност, погрешно прихватање порука из 

западног света. Јер се никако не могу буквално поредити богате 

демократске западне државе, и Југославија, комунистичка 

неразвијена држава, са вековним наслеђем непросвећености и 

предрасуда према жени?. Не може се буквално пресађивати оно што 

се догађа у богатој демократској Европи, у нашу још увек 

сиромашну и неразвијену земљу?. 

Одувек сам био присталица поштовања права мањина и жена, али 

завести сексуалне слободе и феминизам по угледу на богате 

демократске држве, у земљи као што је Југославија, где нема 

довољне запослености, нити економске независности жена, где 



918 

 

постоји наслеђени вишевековни балкански однос супериорног 

мушкарца према инфериорној незаштићеној жени, где има беде, где 

постоје екстремне друштвене разлике, где нема заштите жена 

законом, где девојке и жене немају праву заштиту породице, цркве, 

медија, где влада вучји закон јачега- уствари би значило поставити 

жене на отстрел, на немилост јачих, мушкараца.  

Што по мени има значајне импликације, разорне последице у 

области породице, рађања и абортуса.  

Породица у Југославији је у кризи, што ја видим као последицу 

односа бирократског комунистичког апарата према овој основној 

ћелији друштва. А што траје од 1945 године. На шта се додаје, а то 

је веома значајно, некритичко прихватање помодних светских 

трендова.  

Није ми тешко да установим увидом око себе високу стопу развода, 

продуженог селибата и удовиштва. Одох у  Институт за статистику 

и проверих демографске показатеље, ова моја претпоставка је била 

поткрепљена званичним валидним статистичким подацима. 

Разговарао сам, посматрао породице, понашања међу 

супружницима, и на релацији родитељи- деца, био сам врло 

растужен сазнањем да није ретко да су присутне свађе? Зар је 

могуће да поједина деца злостављају, или бију родитеље?.  

Жене бацају дрвље и камење, жале се  на некоректне и непримерене  

поступке мушкараца, и обратно, мушкарци изричу увредљиве 

квалификације на адресу жена. 

Содома и Гомора, помислих. Ја нисам ни патријархалан, ни 

конзервативан, насупрот, у модерној Белгији сам важио за младог 

човека савремених схватања о љубави и браку. То су ми у неколико 

наврата саопштиле Маријола и Ани.   

Једноставно, овде се дешавају кобне ствари, под плаштом 

модернизације односа међу половима се протура опасна ујдурма са 

породицом.  

А сви ћуте! 

Овде се дешава нешто врло лоше, наша земља је држава где не 

постоје научне институције које би требале да уз примену научног 
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метода проучавају друшво, да указују на оно што не ваља, да 

дијагностицирају и предлажу мере санације?. Овде влада 

лакировка. О томе ћуте и медија, а на гласове из СПЦ нико и не 

обраћа пажњу-то је мој закључак. 

Омладина и млади као биолошки најпродуктивнији сегмент 

становништва  су у дубокој и сложеној кризи. Без јасне перспективе 

за запошљавање, постоје флагрантне социјалне разлике међу 

породицама што се тиче услова живота и учења, многи су на ивици 

сиромаштва, или истинске беде, деле садашњу кризу.  

Образовање је нефункционално и нерационално , и поврх свега је 

политизовано, или понекад  корумпирано, образовна средина би 

често, уместо да буде место за духовни и интелектуални развој 

младих људи, била управо супротно, водила би у усвајању 

погрешног система вредности, развијање политичке нетолеранције. 

Младе су учили бубању, уместо решавању проблема, у појединим 

школским двориштима владају насиље, уцене, претње.  

Посебно је забрињавајуће што нема јасне перспективе за 

запошљавање и решавање стамбених питања. Из чега би 

резултирале осетно продужене студије, многи не би никад ни  

завршавали започето школовање.  

А последице су биле разорне , јер би тако било одлагано време за 

ступање у брак, или иако се ступи у брак одлагала би се жеља за 

рађање деце, сиромаштво и стресови су водили поремећајима 

брачне хармоније , или разводу.  

Млади су били систематски гурани на маргину, у нерад и 

бесперспективност, у ноћни живот.  

Уместо да раде, привређују и заснивају своје породице.  

Здравље нације је бивало све лошије. 

Морал, култура, постају вредности које бивају потискиване. Овде је 

завладала ментална безвољност, људи су постали поводљиви, такве 

растресите психологије су погодне да се за њих лако и брзо залепи 

шта други чине, као чичак, чак ако је  то што други чине 

бесмислено и штетно. 
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На духовну кризу и кризу морала су ипак указивали поједини 

врхунски интелектуалци, међу њима професор Правног факултета 

Јован Лукић и психијатар професор др. Ристић.  

Виђао сам их повремено обојицу како забринути, бели као зид, 

скамењених лица, негде журе отсутни у својим бригама и мислима.  

Посетио сам недавно професора Лукића у његовом стану на 

Дедињу, он је срдачан и љубазан човек, изузетно образован. 

Разговарали смо о моралу, износио сам моје виђење економисте, да 

непоштовање моралних и духовних норми, није само чиста етичка , 

и духовна категорија, него да има разорне последице по 

материјални развој друштва. Његов син је ожењен Американком, 

професор Лукић је француски ђак. Он познаје морал онако како је 

на Западу, како би требало да буде, увиђа да је овде све кренуло у 

погрешном правцу. Зато јер је француски ђак, образован 

интелектуалац, обавештен , путује по свету . Написао је врло 

запажену књигу о моралу. 

'' На Западу се чувају  и поштују морал и култура, јер они знају да 

чувају своје народе од лоших утицаја, код нас бујају некултура , 

морал је постао задња рупа на свирали'', каже он туробно.  

А огромна већина у Југославји, поготову овде у Београду и Србији, 

нема ту његову просвећеност и стање духа. Те отуда и не увиђају 

шта се овде дешава.  

Чуо сам младе без знања, или оне зрелих година како за мудре седе 

главе кажу:'' Излапетиси''. Какве незналице, видео сам  у Белгији 

како цене, како држе као мало воде на длану, мудре и образоване 

људе. Стари су тамо најцењенја категорија становништва, јер су 

својим знањем и искуством путоказ нацији. 

Држава је огроман систем, да би се разумело шта се дешава 

потребно је знање и проучавање?. Отуда већина лута у магли, нема 

таква сложена знања, и не схвата о чему се дешава. 

А нема мудрих  учених вођа да поведу нацију у правом правцу? То 

јест њих има, али њима се не дозвољава да освесте и просвете 

нацију . 

Што би неко могао злоупотребити да нам намеће погрешне исходе 

на нашу штету.   
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Просветити народ- то је моја опсесија. 

Одлазећи из гостољубиве куће професора Лукића сам се борио да 

победим налете туге и безнађа: овај велики научник и ја мислимо 

исто. Али ни њега нико не слуша? 

Шта ће бити са нама? Комунисти трубе на сав глас да су завели 

најхуманији друштвени систем на свету, а у стварности не 

препознају о чему се ради. Вероватно умишљају тако чинећи, да је 

власт сурова, да они треба да владају неуким народом силом и 

принудом, јер су они најмудрији? А да би моралност грађана  могла 

бити сметња њиховом ''мудром пројекту?  

Каква површност? Они ће у годинама које наилазе упропастити ову 

државу и овај народ. Па они су Југославију већ гурнули у 

галопирајућу врло сложену кризу. 

Када су комунисти дошли на власт 1945. године, а то је почело још 

за време Другог светског рата , они су показали на делу да за њих не 

постоји никаква светиња, да све желе да држе под својом 

контролом. Тако су почели бракови по политичкој директиви, 

подстицања партијских активиста да партијској ћелији подносе 

извештаје о томе шта причају њихови родитељи и сродници, 

политички комесари у кожним капутима се нису либили да 

захтевају од деце да денунцирају своје сроднике или родитеље, 

познати су случајеви да су партизани стрељали своје најближе 

сроднике, зато што су припадали другачијој политичкој опцији. 

Одмах после рата нови поредак је испољио велику амбицију да 

СОЦИЈАЛИЗУЈЕ породицу. У многим значајним документима 

Комунистичке партије Југославије (КПЈ), касније Савеза 

комуниста Југославије (СКЈ), је писало дословце: Породица као 

основна и најзначајнија друштвена ћелија мора бити под строгом 

контролом друштва и усмеравана сходно његовим интенцијама и 

принципима 

Социјална (друштвена) контрола као врло сложена научна 

дисциплина која се бави методима и техникама друштвене 

контроле је постепено, али све брже и свеобухватније почињала да 

инструментализује у своје сврхе  све више сфера и области  јавног и 

приватног живота: кадровску политику, економију, државну 

управу, спољну и унутрашњу политику, информацију, културу, 

науку, правни систем, међунационалне односе, па преко 
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образовања, до спорта, народне музике, па и саме медицине, живота 

младих, све до танани сфера међуљудских односа. Укључујући и 

тежњу да контроли подвргне породицу и интимније сфере 

међуљудских понашања. 

Оваква политизација је била правдана вишим националним и 

државним интересима: ради колективних интереса потребно је 

жртвовати неке индивидуалне, не треба испољавати претерану 

етичност и поштовање закона појединаца и његових 

индивидуалних права, приватности и интимности- да би се тако 

одбранила права већине. 

Деценијама су бујале параноја и хајке на свакојаке непријатеље. 

Сумњичења су узимала неслућене димензије. Свако окупљање, 

дружење, је изазивало подозрење.  

Црква, Школа, и друге друштвене институције које су могле 

утицати на људе и њихове поступке, у којима је долазило до 

удруживања људи, укључујући и породицу, су од појединих 

ешелона власти гледане са сумњичењем и подозрењем. 

Непријатељ никад не дрема, он је свугде међу нама, поручивао је 

Ј.Б.Тито.  

Утицаји светских помодних трендова су у Југославији били 

дочекивани широких руку. Нажалост, удружени са интерном 

вишедеценијском злоупотребом породице, су произвели разорне 

последице. 

А као крајњи резултат је дошло да јако повећане стопе развода, 

продуженог селибата, стопе удовиштва, драстичног пада 

наталитета.  

То је финале претходне политичке манипулације породицом. 

Дакле, главни узрок пада наталитета је политизација, 

социјализација породице у сврхе друштвене контроле. На овакво 

наслеђено стање су се усадили светски трендови који су додатно 

испољили своје разорно дејство у овој сфери .  
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1975. година. Предлог да се оснује Агенција за брачно 

посредовање. 

Размишљао сам често како отети охолом и ирационалном поретку 

описане полуге контроле породице, брака и односа међу половима? . 

У свакодневним контактима сам свугде сретао усамљене, и жене и 

мушкараце. Са једне стране велики број усамљених жена, а са друге 

стране исто тако много усамљених мушкараца?  

Дружећи се и разговарајући са њима, па моја професија је 

изучавање друштва, сам се трудио да проникнем у енигму: како је 

то могуће, да, са једне стране  има толико усамљених мушкараца и 

жена жељних контаката, а  да су у исто време без жељених 

партнера? Слушајући их, сазнао сам велики број причао о 

међусобним разочарењима, о љубавним промашајима у 

трауматичној средини која производи трзавице и разлазе. 

Установио сам на крају да међу њима царују лоше процене, 

истресирани и разочарани болним међусобним искуствима и 

разочарењима, мушкарцци и жене би се поделили у два табора, 

међу којима се било ушанчило дубоко међусобно неповерење.   

Стоје затворени у својим световима, гледајући једни у друге са 

подозрењем, као две сучељене војске у рововима?  

Поремећени су драстично међуљудски односи, укључујући и оне 

међу половима. Те отуда постоји склоност да се друга страна види 

искривљено. 

Одавно траје ово неповерење, сетих се речи наочитог Црногорца, 

Мирчете Божовића, колеге са факултета још 1962. године:'' Биће 

рат између жена и мушкараца''. Накарадни друштвени оквир је 

пореметио комуницирања и односе међу људима. 

Како превазићи баријере? 

Сетих се у магновењу илуминације: треба отварати агенције за 

брачно упознавање. 

( Напомена: И ова идеја је касније изиграна. У Београду су биле 

отворене агенције за упознавање ради брачних посредовања, али је 

ова идеја на крају била изиграна и обезвређена. Виђао сам огласе 

агенција за брачно посердовање у штампи, одмах поред њиховог 
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огласа стојао би овакав оглас:'' Тражим познанство богатог 

старијег мушкарца, ради провода''. Временом су ове агенције биле 

злоупотребљаване од неодговорних појединаца ради склапања 

сумњивих познанстава, и неке од њих су биле избламиране. 

Извитоперени поредак  се грчевито брани, опструира племените 

намере ових агенција, не желећи да устукне ни педаљ, жели да 

настави зацртану деценијску праксу) .  

 

1975. година. Belgique-pays de cocagne-Размишљања о 

Белгији. 

Иако сам физички у Београду, често себе затичем да у  мислима 

лутам у тој далекој необичној земљи, коју сам ја, онда младић,  

доживљавао у почетку тако романтично.  Можда је моја тадашња 

визија Белгије била  фикција?  

Плашим се да икада више крочим у ту земљу, можда бих био у 

непостојећој земљи у којој никад нисам боравио? Можда би то био 

мој повратак у прошлост, која није ни постојала? Можда су се људи 

са којима сам се тамо дружио изменили, гледаће ме безлично, као 

неку туђу, њима  непознату особу?. Можда Ани није више она особа 

која је онда  била? Или сам их ја видео, не онако какви су они били, 

него на мој субјективан начин? 

Тражићу знане улице, зграде, појединце, њих више нећу наћи?.  

Можда ни ја нисам више онај стари?.  

Можда је све то била чиста фикција?  

Боље је да остане илузија. Без те илузије ја  не бих био ја, нека у 

мојим сновиђењима добују копрене киша, као фатаморгана, нека 

давно живљени свет белгијских познаника, драгих, или недрагих, 

бројних пријатеља, или оних који то нису били, живи тамо у тој 

далекој земљи свој живот, онако како сам ја то замишљао у 

прохујалим годинама.  

Ани ми је једанпут се шалећи добацила:'' Само Дон Кихот се бори 

за правду, то је млаћење празне сламе''.  
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Да ли сам ја Дон Кихот?. Да ли су сви они који су се вековима 

борили за идеале правде били стерилни занесењаци?  

Не, никако.  

Јер, управо западна демократска Европа треба да захвали свим 

знаним и незнаним прегаоцима демократије, што је данас тако 

просперитетна. Запад је одувек славио слободу изражавања и 

поштовање демократских начела као фундамената људског 

друштва и цивилизације.   

Прочитао сам мисли Ендрју Бернштајна о слободи изражавања, 

која су постала за мене велика инспирација. Ми треба да се 

придружимо европским народима, да користимо њихова искуства .  

Како рече Бернштајн: ''Највећи људски изуми  и уметничка дела-

његова  материјална достигнућа и духовни помаци, као што су 

парна машина, биоскоп, телеграф, телефон, електрична светлост,  

роман, аутомобил, симфонија, авион, радио, телевизија, безбројна 

лековита средства, управо су били створени у време капитализма. 

Најпростији одговор је: слобода. Када су људи слободни   у тежњи 

да остваре свој лични интерес, када су слободни да користе њихов 

разум, да се изражавају, у потрази за  профитом и бољим животима, 

они су тада чудесно продуктивни. Политичко-економска слобода 

капитализма ослобађа њихове умове и стимулише најамбициозније 

људе да граде, иновирају, да стварају нове изуме, и да тако унапреде 

људско благостање и срећу.  

У овоме је садржано једно дубље начело: капитализам је систем 

разума. Разум је човеков основни инструмент који му омогућава 

преживљавање, баш као што су то крила за птице. Само помоћу 

рационалног размишљања и продуктивног рада, човек може 

побољшати свој животни стандард и продужити очекивани 

животни век. Али мозак не може да функционише под присилом. 

Присила угушује стваралаштво. Мозак не може бити лишен 

слободе. Капитализам цвета зато што је то једини систем слободе 

духа, слободних људи и слободних тржишта. Највећи мислиоци и 

ствараоци историје-од Аристотела до Џона Лока, од Томаса 

Џеферсона до Адама Смита, Лудвига фон Миса, и Ејн Ренд- су 

признали,  борили се и славили слободу људског  разума.   

Они су  схватили да онда када су људи тлачени, да је рационално 

људско размишљање пригушено, и да настаје  мрак варварства Али 
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када су људи слободни да мисле, и да се слободно изражавају, када 

делају на основу њихових размишљања, када је разум ослобођен, 

Ренесанса и Просвећеност су онда могући. Слобода је слобода мозга. 

Тлачење је тлачење мозга.  

Ослободите човеков ум и видите призор његовог помака.Откријте 

тајну у лепоти његових скулптура, цртежа, и симфонија, вините се у 

висине са херојима  његових романа,  дивите се његовом 

филозофском, научном и технолошком  остварењу. Запад је 

напредовао културно и економски зато што је поштовао човеков 

разум и неотуђива права индивидуе. Ово су неизбежни предуслови 

за  напредак људских бића.''. 

А мени неки саветују да ја не упражњавам слободу мисли и 

изражавања? Откуд таква дволичност Европљана? Они славе 

слободу изражавања, а нама отуда са Балкана поручују да је то 

млаћење празне сламе, да то не треба да радимо? Зашто, откуд 

такви дупли стандарди?  

У Европи процват личности, а овде у Југославији ЧАПУР.  Le 

quart!  

Наша земља је део Европе, она је њена претходница, вековима је 

била заштитница од хорди које су надирале из Азије, европске 

духовне вредности су се зачеле управо овде на Балкану. 

Ми одувек тежимо да будемо део те просвећене и цивилизоване 

Европе,  али наша изопштеност од неколико векова колико смо 

били под Турцима, нас је вратила у назад, повукла нас из Европе.  

Знам да су Белгијанци цивилизован свет, претпостављам да  неће 

ни они,  као ни други потенцијални читаоци ових редова из 

западно-европских држава (јер сам ја европејац духом одувек, 

томови 1 и 2, од мога детињства), да ми сви они неће  замерити у 

понекад сувише радикалним оценама?. 

Неке од Белгијанаца би  управо могло занимати, како их је у време 

Хладног рата видео младић, млад човек, из једне  комунистичке 

државе?.  

А што се тиче односа моћних појединаца према мени, и 

емигрантског подземља, то је био Хладни рат, од тада се много шта 

изменило. 
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На крају, моје право је да дам свој лични рационалан и 

дипломатичан одговор на све оне мучне догађаје које сам доживео у 

Белгији. Као што тенисер  има право да узврати лоптицу на терен 

партнера у игри. 

Чињеница која много говори, је да сам се ја ипак, упркос свега,  

вратио из Белгије читав, ипак жив и здрав. То је најважније.  

  Али крајње изнурен, ојађен, понижен и драстично оштећен.  

То је већ нешто друго. То је ипак нечији учинак.? 

Требало је да прође доста времена да схватим да је Белгија, иако 

врло трауматично лично искуство, за мене ипак била велико лично 

освешћење, сазревање, усвајање исправног система вредности, 

стицања обогаћујућих искУстава и знања. 

Значи, није за мене све било лоше у Белгији. Било је и добрих 

ствари. 

Ја желим сада овом Сагом да разјасним ствари на учтив, али јасан 

начин. Користим моје право на реплику, на своју личну реч, на 

слободу изражавања, држим се једног од фундамената европске 

цивилизације: свако треба да узме свој живот и своју судбину у 

своје руке. 

Ја сам insider, сведок изблиза пропасти Југославије из дана у дан,  

процес самоурушења сам препознао још почетком 60-их година 

овога века, али је спознаја почела много раније, деценијско 

малаксавање и крварење моје отаџбине је за мене било врло болно 

вишегодишње опсесивно сазнање.  

       Лична побуна је била неминовна.  

Као што је била неминовна и казна.  

Моја побуна није била филозофске природе, прорадио је инстинкт 

живота, једноставно-почео сам да се борим да преживим.  

Погром поретка је била казна мога инстинкта живота. Јер мене 

политика никад није занимала, постао сам борац за људска права 

из искључивог разлога да бих се тако бранио.  
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     Али са кажњавањима око себе сам се почео сусретати још  као 

мало дете након зaвршетка Другог светског рата (томови 1 и 2). То 

су најчешће биле казне без злочина, страдали су потпуно невини 

људи.  Још тада је почело пијанство рушилачког лудила, које је 

касније достигло своје финале.   

Питао сам се тада: моје сроднике су сатирале усташе за време 

Другог светског рата? Ко су ти који сада то чине? Јесу ли то исти? 

Овај аутобиографски роман  је потресна сага о  зачетку отпора 

Југословена дрском незнању претходног поретка, о постепеном, али 

тада врло изненађујућем  помолу опозиције, о познатим 

дисидентима.  

И изнад свега о незнаним страдалницима. Јер ја нарочито желим да 

се изјасним о такозваним малим, обичним људима, загубљеним у 

мрачним меандрима врло компликоване савремене светске 

политике. На страницама ове Саге одјекују њихови потресни крици 

у помоћ,  док се даве  у лавиринтима  мемљивих канализација 

измешаног светског и домаћег смећа и подземља.  

Или једноставно издишу руинирани у потрази за спасом.  

     То је закон спојених судова-у то сам дуго сумњао још пре две , 

скоро три  деценије, требало је дуго времена да дођем до истинског 

освешћења. За време боравка у  егзилу у Белгији од 1965. до 1974. 

године, сам схватио, да је за многе од нас одавде једноставно свугде 

исто.  

    Ова САГА је крцата доказима двоструких стандарда, врло је 

болно сазнање до кога се временом  долази, да су демократија и 

добробити савремене цивилизације идеали, који су лакше 

оствариви, пре свега за богате и моћне народе. 

     То се назире од почетка Саге, из странице у страницу.  

     Политика је немилосрдна-то сам разумео још једанпут у Белгији. 

Планета је одувек била позорница сурових немилосрдних вековних 

натецања, побеђивали би јачи и мудрији.  

О Белгијанцима као народу имам врло лепо мишљење. Али без 

обзира на то, отуда носим бол. 
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Не спадам у групу оних људи који не схватају шта се са њима 

дешавало. Нити сам злопамтило, никога не мрзим, нити желим да 

се било коме светим.  

Али  ми треба да докажемо да Срби нису балкански трупци, без 

смисла за рафинман и финесе, него да и ми умемо да читамо између 

редова, да умемо да вратимо лоптицу? Управо желим да опишем и 

обзнаним оно што можда неки други нису препознали?. Нек се зна.  

Хоћу то да разјасним. То је мој животни кредо. Ја се морам о овоме 

изјаснити, то у мени стоји, тиња, то је моје право на лични став, на  

учтиву и дипломатичну одбрану.  

Ова Сага је богата описима интеракција са појединим светским, 

или домаћим јавним посленицима, који су сада, или су то били, 

челници ове , или других држава, или су постали врхунски 

научници, академици, еминентни интелектуалци. Сретао сам  у 

моме животу и познате  светске књижевнике, глумце, филмске диве, 

научнике, уметнике,  спортисте.  

Али и свакојаке протуве, умишљене шерлок холмсе и мате хари, 

обавештајце, шпијуне, неки су били истински терористи, и плаћене 

убице-како домаћи тако и страни.  

Југословенски дисиденти 1975. године. 

Откривам, из дана у дан долазим полако до спознаје, да овде 

постоји јавности недовољно  познат, такорећи невидљиви свет, 

обесправљених, оробљених људи, иако су званично на формалној 

слободи.  

Дакле, овде постоји специјалан вид обесправљености:  неко је на 

формалној слободи,  али је ипак жртва. 

Неки би покушавали да се копрцају, да се бране, углавном 

безуспешно.  

Већина је ћутала. Јер је завера била подмукла. 

Закључио сам да већина и не схвата шта се са њима дешава?. Ћуте 

несвесни, скршени и преплашени, не схватајући суштину њихових 

проблема, на знајући о чему се ради са њима лично и са њима 

блиским. 
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Почињем да јасније сагледавам параметре истинске огромне 

каљуге у коју су гурнути многи, који се тамо пате и страдају као у 

казанима пакла.  

И нико о томе ништа не говори?. Сви ћуте.  

Каква подла завера и превара? То треба обзнанити?. Како то не 

виде наши политичари? Судови? Полиција?  

Неко то укрива од њих, замагљује масовност и невиност жртава 

представљајући то као обрачуне са наводним опасним државним 

непријатељима?.  

Све сам више био преокупиран људским правима и начинима 

одбране од хајке против мене.  

Не размишљам за сада о особама супротног пола, о браку, прво да се 

одбраним и да нађем прави посао. Са тугом осећам да стрес и замор 

убијају сваку моју трајнију жељу у томе правцу.  

Посећујем сроднике и школске другове, отишао бих понекад код 

сроднице моје мајке, куме Милке Томић, супруге чувеног 

револуционара Младе Босне и борца за људска права против 

комунистичких насилника професора Бошка Томића ( том, 1, 2).  

Он је из околине Братунца одакле је и моја мајка, из села 

Факовића, за време Аустроугарске је био кум Гаврила Принципа, и 

ишао у исти разред тузланске  гиммназије са њим, био је секретар 

тузланске тајне организације Млада Босна, а Гаврило је био члан. 

Када је Гаврило Принцип извршио атентат на Принца 

Престолонаследника Фердинанда јуна 1914 године, он  је био  

ухапшен и послат на вишегодишњу робију. И у Краљевини 

Југославији је у нејасним околностима провео годину дана у Херцег 

Новом, где је обучавао у локалној гимназији. За време Другог 

Светског рата је био често у немачким затворима на Бањици у 

Београду. Када су дошли комунисти у његов стан су 1945 године 

хрупила два официра НКВД, Руса, и испитивали су га даноноћно 

двадесет дана . Тетка Милка ми је испричала тужно:" Испитивали 

га Руси двадесет дана, ја провирих, кад они  му држе револвере на 

слепоочници. Био је тако смеђ  као ти, за то време је побелео 

потпуно".  
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Одмах после рата као политички неистомишљеник, нигде није 

могао да добије стални посао, или би  добијао отказе и био 

испитиван од полиције, његов старији син је морао услед прогона 

да напусти земљу са супругом. Млађи син Миша ( 1938), је 1947 

године претучен у дворишту Основне школе Свети Сава у Београду, 

зато што је наводно казао "да је и Тита и Стаљина створио Бог", 

била му је сломљена кичма и од тада је непокретан инвалид у 

колицима. Ћерка Наташа (1930) је као студенткиња 

Архитектонског факултета у Београду, незадовољна политичком  

дискриминацијом на факултету због оца, на скупу студената јавно 

критиковала власти. Одмах је била ухпашена и смештена у 

лудницу, где је била мучена електрошоковима и држана у ћелији са 

агресивном душевном болесницом,  која ју је повредила. 

Бошко Томић, Ђорђо Беатовић ујак моје мајке , и др.Веселин 

Савић, неуролог и психијатар Медицинског факултета  у Београду, 

су се за време Другог Светског рата састали у Београду, и 

договорили да мире четнике и партизане. ( том 1 и 2). Због чега су 

сва три прошла кроз опасне прогоне Немаца.  

Кроз честе и дуге разговоре са Мишом, имао бих прилику да 

констатујем идентичност наших ставова. Миша је, иако инвалид од 

детињства, врло образован, открио сам у њему природно мудрог и 

врло надареног младог човека. Он ми је изражавао подршку, али 

ми је јасно и одлучно саопштио да не жели да се укључује у јавну 

борбу за људска права. Од њега сам сазнао да је његов отац 

покушао, као и ја сада, да оснује почетком 1950-их одбор за људска 

права при Српској православној цркви, али да је због тога претрпео 

додатне жестоке прогоне.  

Питам тетку Милку: како то да су њеног супруга сви прогонили?  

''Српске патриоте нико не воли'', рече уздахнувши дубоко.  

Питам даље:" Како и Руси и Немци, и Аустроугари, и Тито, сви 

против њега?". "Е има интрганата који лажно представе и преваре 

и изазову против њега, они су у стању да заваде два ока у глави", 

одговори она.  

 

 



932 

 

1975. година. Поштанско сандуче. 

Да се опет вратим на моју преписку са међународним 

организацијама, која ми је стизала преко мога омиљеног 

поштанског сандучета. Раније помињано поштанско сандуче 

породице Крсмановић се, налази у Карађорђевој број 50 у приземљу 

троспратне зграде, чим се уђе са десне стране, заједно са боксовима 

за писма свих породица у згради. То је велика дрвена табла на којој 

су излепљене мале кутијице, често оштећене браве, или понека 

отшкринута, или је ландарала скроз отвореним враташцима,  са 

избледелим именима породица,  често исписаним хемијском 

оловком, ипак већина имена су била куцана на писаћој машини.  

Нека враташца стално зврје полуотворена, писма се назиру, или 

падну на тло прљавог ходника, онда би их неко од суседа подигао и 

ставио усправно на горњу равну ивицу табле, да прималац може 

видети да му је стигло писмо.  

Станари ове зграде не спадају у категорију оних немарних 

становника  Београда, који само крмељају и дремају; не, то су 

ваљани поданици  који вредно раде. А неуредни поштански 

сандучићи, не би могли бити било какав показатељ, или знак било 

каквог порока. 

Зашто су онда немарни? Већина станара ове зграде је ипак нечим 

притиснута, а енергија им негде испари , у јагми су како да 

преживе, да исшколују децу, да сачувају здравље? У оваквим 

животним околностима, ко ће да се стара да поштански сандучићи 

буду уредни и да лепо изгледају? Важно је да у њих могу да се ставе 

писма. А многима и не стижу писма? Или је то ретко? Што би се 

онда нарочито батргали са овим сандучићима? Важно је да им 

стигну рачуни. 

Поредим ове сандучиће са свим онима које сам виђао у Белгији, 

разлике су суштинске, тамо је најчешће све врло уредно. Али не 

увек, зависно од кварта Брисела, и од станара?. И тамо сам понегде 

видео зграде где станују страни радници, где су били такође овако 

запуштени поштански сандучићи. 

За мене је постепено наше поштанско сандуче постајало као неки 

мали средишњи стожер  мога тегобног и сивог живота. У тешким 

неприликама, био сам свестан, да овде ни од кога не могу очекивати 
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било какву помоћ, једина подршка и нада ми могу стићи од оних 

међународних организација ван земље којима сам се обраћао ?.  

Али писма стижу ретко. Таман  клонем у сивило безнађа, када бих 

спазио у поштанском сандучету нешто да се бели, жути, плави, 

шарени, отварао бих брзо кључем сандуче, да кључ сандучета је код 

мене, зграбио бих коверат, прелетао бих брзо очима преко 

залепљене марке, печата Пошта Париз, Лондон, Њу Јорк, и друго; 

одмах бих застао радостан и пун наде у месту у ћошак и дрхтавим 

прстима грозничаво отварао коверат, брзо и летимично бих 

погледао садржину писма. И журно се упућивао у моју собу, да на 

миру уживам у интегралној садржини дописа. 

Најчешће би то били, као што сам приказао у претходним 

поглављима, куртоазни учтиви одговори, који су ми ипак давали 

какву такву наду, али без изричитог прихватања мојих навода, 

обично би били у извесној мери резервисани према мојим наводима. 

Али сам увек добијао поруку дискретне подршке  охрабрења да 

наставим. Ја сам истраживао те танане скривене сигнале, завијутке 

и речи охрабрења, анализирао датум слања, чак и број пасуса, 

проучавао дан када је писмо послато, име потписника, истраживао 

сам упорно неки тајни код дискретне подршке. 

Ипак, када би једном стигло писмо, а то није било често, тај папир у 

мојим рукама је за мене постајао опипљива нада, да ћу бити 

спашен. И нарочито да ће моји ставови бити узети у обзир као 

валидни , и подржани?  

Али није било промена набоље, мада је нада упорно опстајала.  

Поштанско сандуче је за мене постало као магнет, као нека дивна 

кутијица, из које сваки дан може стићи нека спасоносна вест, да је 

неко интервенисао код Владе СФРЈ, и да је добио обећање да ће све 

ово што се овде дешава са мном бити прекинуто?.  

И таман када би нада и снага почињале да сплашњавају, стигло би 

ново писмо, видео бих га сјакти кроз мали прорез сандучића, 

отварао бих сандуче дрхтавим рукама, нестрпљив да видим,  

препознајем са великом надом ко шаље, журио бих у моју собу, брзо 

бих отварао писмо и читао га узбуђен и обрадован.  

Увек понеко ново обећање, што даје наду. Али ништа конкретно.  
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И тако у бескрај! 

Важно је да ми дају неку какву такву наду. Моје очи су упрте у 

међународне организације. Али је проблем у томе што они траже 

доказе на бази докумената , а моја права се крше скривено без 

докумената.  

Значи, да по сваку цену морам доћи до документованих доказа.  

Они који ми то чине су проникли у моје међународне 

комуникације, да ми отуда траже документоване доказе, те би зато 

све чинили да врло лукаво укривају своје гнусне трагове, 

избегавајући систематски  да ми дају било какав документован 

доказ. 

Тако би узимала маха двострука игра:  

-починиоци су ми чинили зла скривено, ускраћивали моја права, 

али у исто време су укривали трагове и документоване доказе.  

-а  ја сам се трудио да било какве документоване доказе прибавим 

по сваку цену. 

Схватам, по ко зна који пут, оно што сам болно сазнао и у Белгији: 

Тито је врло цењен, Југославија има леп реноме и имиџ у свету, они 

на Западу не могу никако да поверују у мој црн опис стања људских 

права у земљи. Неки би пак захтевали додатне податке на бази 

проверљивих докумената?. 

Али нико никад није био одбојан, увек су исказивали какву такву 

подршку, или симпатију за моју борбу коју су процењивали са 

растојања као искрену и племениту. 

За мене није никаква дилема да власти надзоравају моју преписку, 

питам се повремено: зашто моја оваква писма не заплене?. Ваљда је 

то нека врста куртоазије према западним организацијама?. Можда 

нешто и задрже без мога знања? Али ја нисам у стању да 

проверавам  у пошти да ли је свако писмо стигло до дестинатера?  

Као што поменух, ишао сам у Биро за притужбе и жалбе СКЈ у 

облакодеру на Ушћу  на Новом Београду. Примио ме је један висок 

крупан и риђ човек, бирократског и охолог понашања. Учтиво сам 

му објашњавао мој проблем и замолио га за помоћ. Видим да се он 
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жури и да њега моји проблеми много не интересују, и да резонује 

као и други:" Чим га прогоне мора да постоји оправдан разлог". 

Желим да му објасним да сам ја борац за људска права и да 

поштујем прописе, те да хоћу прво да исцрпем све могућности 

жалбе у земљи, ако не желе овде да ми помогну, да ћу се обратити 

страним амбасадама и новинарима у Београду и  владама страних 

држава и ОУН?.  

Он се само љутито обрецну:" Идите одмах код њих па се жалите". 

Огорчен сам одмах отишао у стан, и почео да правим план 

контаката и посета страних новинара и амбасада. Податке о 

контактима са страним новинарима ( бројеве њихових телефона) 

сам добио у Удружењу новинара Србије. У књижари на Теразијама, 

између Хотела Москва и  ресторана Атина сам купио  књигу са 

адресама свих страних амбасада у Београду. 

Тако сам почео све више да позивам телефоном стране новинаре и 

амбасаде, представљао бих им се укратко , изложивши сажето моје 

политичке неприлике, да би их на крају замолио за разговор?. Знам 

француски течно, и солидно енглески и руски, те са те стране није 

било проблема у комуницирањима. Страни новинари би ме 

саслушали љубазно и куртоазно, прихватали би учтиво донету 

документацију, али сам запазио да није било значајнијег интереса?. 

Питао сам да ли ће барем нешто од тога објавити у њиховој 

штампи? Временом сам установио да су моји подаци били ретко 

објављивани у страним медијима. Није чудо, о Југославији се 

говори штуро, велики успех би био да се понешто моје објави 

изабрано из целе једне државе? (Видеће се касније да су се страни 

новинари почели другачије односити према мојим ставовима, и да 

ће почети да их уважавају).  

Са страним дипломатама је било нешто другачије, они су ми 

заказивали састанке у удобним канцеларијама у зградама њихових 

амбасада, у почетку су то биле амбасаде великих западних држава: 

Француске, САД и Канаде. Устајали би и срдачно се са мном 

руковали, испољавајући вербално жив интерес за стање људских 

права у земљи, и слушајући ме пажљиво. Обично би ми на крају 

саопштавали да сам добро дошао и следећи пут. Назрео сам поруку: 

ви сте појединац, требало би да се повежета са истомишљеницима, 

тада ће ваше тврдње добити у снази. 
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Преписка са међународним организацијама, разговори са страним 

новинарима и дипломатама, су за мене постали једина ваљана нада, 

трачци светлости у безнађу полицијског кошмара.  

Упоредо, сам све чешће контактирао дисиденте и  борце за људска 

права,  трудио се да окупљам дисиденте, учествовао сам критички 

на јавним трибинама, и све чешће сам се обраћао државним 

руководиоциа укључујући и председника Тита. 

Моји учестали контакти са страним  новинарима и дипломатама су 

имали за последицу све чешћа сумњичења власти : ево га блати 

овде у земљи нас и нашу власт, Тита и Самоуправљање и 

Несврстану Југославију!.  

Притисци и провокације су се због тога умножавали.  

И несаница и замор. Починиоци смишљено иду да ме подмукло и 

дискретно руинирају стресовима,  без судске пресуде. 

Тако је настаја зачарани круг. 

Одупирем се свим силама.  

 

Господину ЈОСИПУ БРОЗУ ТИТУ, Председнику СФРЈ        
1 јуна 1975.. године 

Треба регистровати и отклонити урзоке криза – треба завести 

демократију 

 Ваша Екселенцијо, 

 Директна акција за замозаштиту је основана 1. марта ове 

године од стране групе београдских интелектуалаца да заштити 

њихова угоржена права. То је неформална асоцијација грађана 

угрожених у њиховим правима, који су изложени прогонима због 

изражавања некомформних мишљења, или због њихових моралних, 

филозофских или верских убеђења, због породичног или социјалног 

порекла. Ми се залажемо за дијалог са онима који крше наша права 

и противимо се насиљу као средству бробе за остварење права. 
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 Дозволите да Вас обавестимо да се људска права у нашој 

земљи крше масовно, што је знак кризе која се приближава, што 

изазива огромне друштвене тензије које, уколико се не буду 

уклониле, би могле водити свим могућим облицима конфликтних 

ситуација, бујања дезинтеграционих процеса, побуни грађана 

против тираније, грађанском рату и распаду земље. 

 Наша је грађанска обавеза и патриотски задатак, да Вам 

предочимо, са најбољим намерама, да је последњи моменат да се 

спречи галопирајућа и разорна криза која је сваким даном све 

присутнија, али се не препознаје, о њој се не говори довољно, или 

никако. Уместо да се друштво анализира да би се открили 

проблеми, све је присутнија «лакировка» (улепшавање). 

 Људска права се крше масовно, систематски и фрагрантно, 

али се јавно и званично тврди да је наша земља шампион света у 

поштовању људских права и узор за друге земље. Овакво укривање 

је не само демагогија, него је и врло штетно по нацију и државу. 

Масовно непоштовање људских права је у значајној мери довело до 

гушења функционисања начела способности, природне селекције 

најбољих, поштовања закона, моралних норми, економских и 

тржишних законитости и општих људских вредности. 

 Услед оваквог стања настала је масовна друштвена 

патологија, лишавање друштва својих највиталнијих снага, 

неискоришћавање ресурса, расипништва, отуђивање народног 

богатства, разни облици паразитизма, девијантна и асоцијална 

понашања, крајње низак ниво пословних одлука, менаџмента у 

нашим предузећима.  

         Оваква расипништва не би могле поднети ни много 

развијеније државе. 

 Промене у свету су врло брзе и захтевају  прилагођавања, ми 

не региструјемо благовремено ове промене и не прилагођавамо се 

на њих, настају застаревања на свим  нивоима. Други нас 

престижиу, ми заостајемо. Долази услед тога до погрешних  

капиталних одлука у политици и планирању економског и сваког 

другог развоја. 

 Слободни смо да саопштимо да су политичке, правне, 

економске, друштвене чињенице сложеније него ли раније, самим 

тим задаци појединаца, стручњака и субјективних снага. Све се 
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више поставља захтев за рационалним пословним одлукама у 

економској сфери у државној унутрашњој  и спољној политици, 

допринос науке и стручњака, квалитетан менаџмент и маркетинг, 

оријентација на тржишну логику и стимулацију креативности 

субјективних снага. Други су у овоме далеко одмакли, док ми 

тапкамо у месту, нема такмичарског духа и иновација, те отуда 

заостајемо технолошки и на друге начине. Због овога ће нас нације, 

које су то схватиле, победити у будућности. Ови захтеви су код нас 

почели  да се јављају све више још 196.0-тих година, али нису били 

препознати и удовољени. 

 Постоје снаге које се опиру сагледавању  узрока назируће 

кризе, које спречавају да се сагледа  истина и погрешке исправе. 

 Ове снаге се правдају да су постигнути ванредни резултати , 

да само непријатељи и разбијачи СФР Југославије тврде да има 

недостатака, истичу стандард масе, запосленост, а заборављају да 

треба пратити стање у другим државама, и локални контекст, 

добијање страних кредита и помоћи, што замагљује сагледавање 

истине, даје лажну представу и гуши функционисање економских 

законитости, те нас тако охрабрује и гура у погрешну процену 

стања и у привид богатства и технолошког и другог развоја. То нас 

води у зсамозадовољство и илузију. Истичемо да  је политика 

продрла у све поре друштва, чак и у приватни живот грађана. 

Политика је завладала и економијом, иако ова друштвена грана не 

трпи превише политичких ингеренција, него је превасходно 

заснована на факторима привређивања и креативности. 

 Овакав курс који је узело југословенско друштво, масовна 

кршења људских права, гушење демократије, пригушујући све 

више креативност маса, је довео  до расипништва ресурса, све је то 

гурало привређивање на споредни колосек, исцрпљивало привреду, 

све су више маха узимали процеси који су онемогућавали 

оптимално фунционисање друштвених и привредних механизама. 

 У овој разини треба тражити узрок  кризе која надолази, и 

ако се њени узроци не региструју и отклоне, у годинама  које 

наилазе запашћемо у опасну  кризу, тензије и конфликте, грађански 

рат и распад земље. 

 Излаз видимо у поштовању закона и људских права, 

окретању тржишној логици и у завођењу демократије. 
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 Молимо Вас да се заложите Вашим ауторитетом да наша 

права буду испоштована и да нас државни органи не прогоне. 

 Обавештавамо Вас да смо ми почели да се бавимо људских  

правима да би се бранили. Нас органи  власти  прогоне, а тврде да 

ми нисмо прогањани, него да измишљамо и делујемо разбијачки. 

Молимо Вас Ваша Екселенцијо да нас бирои за притужбе и жалбе 

саслушају и пруже нам правну и другу заштиту. 

С'  поштовањем, 

Грађани Томислав Крсмановић и  Миша Томић. 

 

 

21 јуни 1975. године. Насилан казнени смештај у 

психијатријску болницу. 

21 јуна 1975. године око 20 часова смо се сусрели у Клубу 

просветних радника у згради на Обилићевом венцу, преко пута 

чувеног београдског хотела '' Мажестик'', у центру града: др. 

Драгиша Мијатовић, популарни Рики, лекар; др. Јован Гуцић, 

физичар ( том 1, 2);  Миодраг Петровић, инжењер; Наташа, 

правница; рођак Бобо Рачић, инжењер ( том 1, 2); др. В... Н.., лекар.;  

и ја. Сви смо већ средовечни људи. 

Покушавао сам да их убедим да је потребно да разгранамо 

активности  неформалног и незваничног окупљања покренутог 1 

марта ове године, којом приликом смо расправљали о различитим 

темама, и о људским правима. Убеђивао сам их, са намером да их 

придобијeм да нам се придруже. 

Саговорници су се углавном слагали да власти прогоне појединце, 

или читаве породице, без стварног и ваљаног разлога и повода са 

њихове стране, онемогућавају им запослење, истерујући их понекад 

из радног односа као неподобне, све то укривајући неким наводним 

дисциплинским прекршајима, или професионалним недостацима. 

Растуживала ме је истински чињеница, да су злоупотребе раширене, 

а да поједини моји саговорници недовољно сагледавају природу и 

опсег овог истинског зла. Они сматрају да таквих злоупотреба има, 
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али да нису раширене. Нарочито ме је забринулом њихово виђење, 

да се ради о онима који драже власти, те да их власти прогоне због 

тога? 

Ипак, био сам радостан и пријатно изненађен, да они ипак 

препознају да се овде такве ствари дешавају.  

А до јуче је о тој теми овде владао истински мук!  

Значи, ипак се овде нешто мења, народ се освешћује. Југославија је 

отворена земља, људи су образованији, путују у иностранство, 

гледају телевизију, мешају се са странцима, многи имају сроднике у 

западним државама. 

 Највећи непријатељ тоталитаризму је освешћеност поданика. 

А овај поредак се не понаша рацинално, жели да овековечи незнање 

и деспотију, а отворио се свету. 

Те две ствари не иду никако. Убеђен сам да, будући, да поредак није 

у стању да се демократизује, он то никако и не жели, нити ће бити 

вољан да остане заувек зачаурен и затворен, напротив отварање 

свету је неминовност, да ће неминовно у будућности народ бити све 

освешћенији и просвећенији. И да ће из сусрета ова два опречна 

захтева неминовно резултирати  појава масовне побуне. 

Како то властодршци не схватају?  Или сматрају да ће ако до тога  

дође у будућности, измозгати нешто друго, да овај јадни народ 

наставе у бесконачност да робе и злостављају. 

Доктор Мијатовић је најогорченији, сада је више спреман на 

енергичну акцију, него што је то био донедавно. Зато јер је лекар, 

дакле врло је образован, он је јак човек, мудар, живео је неколико 

година у Западној Немачкој, дакле у слободном свету, имао је отуда 

могућности да пореди и препозна оно што је на своме месту, и оно 

што није?. Ово има нешто још битније,  он је лично угрожен, могу 

рећи да је он освешћен и снажно мотивисан, да је сазрео борац за 

људска права. Али сам забринут његовој повременој склоности 

алкохолу, Рики би повремено западао у безнађе, или је налазио 

бекство у некој врсти мистицизма. Да не кажем повијања пред 

свемоћним поретком, који он види ка неко скоро свемирско 

уређење, спомињао би у шали повремено марсовце.  
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Док је Јоца био цело време врло резервисан:'' Похапсиће нас све?''.  

Бобо се цело време смешкао, он све  покушавава да окрене на шалу. 

Микица Петровић мудро ћути, а плаву упадљиво депримирану 

Наташу људска права баш нимало не занимају.                                      

 Пођох  кући резимирајући овај сусрет, смишљам у себи  како да 

што пре омасовимо и ојачамо ову групу, да се бранимо, да 

обавестимо домаћу и страну јавност. Мене није бринула њихова 

резервисаност и опрезност, трудим се да их разумем, људи су још 

увек врло заплашени. Треба их обавештавати, освешћивати и 

храбрити. Уз мој труд и убеђивање наша скупина ће се постепено 

омасовљавати, скоро да постајем оптимиста.  

Лифт крену са првог спрата ка приземљу, а онда се нагло заустави у 

међуспрату. Помислио сам да су се врата отворила, и почех да их 

затварам. Није то по среди, затворим врата, не вреди, лифт се не 

помиче. Шта се дешава. Истога момента је се из приземља зачуо 

мени познати глас гардероберке:'''То је он''.  

Лифт цимну нагло, и опет крену. Онога момента када се спустио у 

приземље, и када сам отворио врата, на мене је као разјарен вук 

скочио снажан и повисок средовечан милиционар, израза лица  

ноћних посетиоца кафана, он ме зграби и обори гурањем на 

столицу, цело време ми псујући мајку, да би ми на крају ставио 

лисице на руке. 

Ја сам почео да гласно протествујем и да тражим објашњење, 

тврдећи да је по среди некаква забуна?. Одмах је са улице ушао у 

просторију испред гардеробе један покошчат инспектор у цивилу 

мојих година, коректног, али озлојеђеног израза лица, који ми је 

суво и кратко казао:'' Оптужени сте да сте исписивали кључем по 

зидовима клуба и суседних зграда да је црвена звезда једнака 

кукасти крст. Дајте ваш кључ.''. Дадох му одмах кључ.  

Тог момента су се отворила врата и из лифта су почели да излазе 

моји претходни саговорници, били су узнемирени и збуњени, 

шокирани, видећи ме са лисицама на рукама.  

Очигледно је да их је моје хапшење заплашило.  

Касније сам схватио да је један од главних циљева ове арестације, 

управо био да се мојим примером заплаше присутни познаници, те 
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да се тако разбије наша група у зачетку, у даљем јачању и 

формирању. 

Милиционер ме је извео из просторије на широку улицу Обилићев 

венац, са лисицама на рукама, преко пута улице са друге стране се 

видела марица, и испред ње је стајао млад светлокос и витак висок 

милиционер, интелигентног и коректног израза лица 

интелектуалца. Отворио ми је врата и показао руком без претњи 

где да уђем.  

У марици постоје два одељења, оно напред одмах иза одвојене 

кабине возача, где има једно мало прозорче кроз које може да се 

гледа у кабину и кроз прозор возача. '' Овде'' , уведе ме у 

просторијицу још више позади , ова кабина има само мали 

прозорчић на крову, кроз који сам сада видео само небо и звезде. 

Била је топла ведра  летња ноћ, чак и спарна помало. 

Питао сам се који је директан повод хапшења, не видим други 

разлог, по среди је моја активност људских права, претпостављао 

сам да је то покушај осујећења стварања првог југословенског 

одбора за људска права?. Помислих и на писмо Председнику Титу?.  

     Сетих се Брисела, и чудака који трза раменом, причини ми се да 

је он седео поред шофера у плавој милиционерској униформи?. 

 За неколико минута возило се паркира, врата се бучно 

отворише, чух јетак повик:'' Излази''. Препознадох велико 

двориште ГСУП-а Београда у улици 29. новембра. Тамо ме је одмах 

саслушао инспектор Милутиновић, учтив повисок црномањаст 

човек средњих година, он је изгледао врло забринут, али коректан, 

строг професионалац  ингелигентног израза лица. Делује 

професионално и поштено. Он ми је, затим смирено саопштио да је 

установљено криминалистичком експертизом кључа, да сам ја 

писао оно за шта сам оптужен.  

 Из његове канцеларије су ме одвели у подрум где се налазе 

ћелије, где се остаје креће, и чека даљи трансфер у неки од затвора, 

или отпуштање на слободу. Преноћио сам на дрвеним даскама, које 

овде зову палаче. Био сам забринут да ли су моји родитељи били 

обавештени где се налазим? 

       Очекивао сам да будем саслушан. Установих да од тога  нема 

ништа. То сам увидео и у ранијим контактима са органима власти, 
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они једноставно, не желе да сазнају зашто се ја бавим људским 

правима и оптужујем власти за дискриминацију и репресију? Те 

због тога избегавају било какав разговор са мном.    

          Размишљајући о овој њиховој стратегији, ипак све више 

закључујем да је још нешто по среди: води се двострука игра, тајне 

службе су ме лажно представиле органима СУП-а, ако би они са 

мном  разговарали, увидели би да сам невин?. Плаше се да 

полицијским органима не обелоданим масовне подмукле 

злоупотребе са људским правима, које спроводе неформалне стр 

уктуре власти? 

 Осетих у ћелији чудан мирис, и одмах затим настаде појачано 

и учестало мокрење, озбиљно се забринух, јер знам да то може 

изазвати дехидратизацију. А дехидратизација је врло подмукли 

поремећај, она слаби организам, вода је неопходна, ње има највише 

у организму, губитак воде значи органско слабљење, губитак воље, 

копњење снаге, губитак самоконтроле. Претпостављам да имају у 

ћелијама интерну ТВ, прислушне уређај, и ко зна шта све још?. 

Слушао сам то од познаника који су пролазили кроз све ово што ја 

сада доживљавам. У ћошку се налазио ВЦ чучавац и чесма. Чим би 

се  дехидратизација интензивирала, ја бих јурио и пијо воду са 

чесме, и тако стално, да надокнадим губитак воде. Што више пијем, 

све је чешће уринирање.  

         Наједном се зачу убрзан бат цокула ка вратима моје ћелије, у 

прорез провири намрштен лик милиционера, чух његов строг 

глас:'' Зашто пијеш воду сваки час?''. ''Жедан сам'''. одговорих. 

''Једном се напи и прекини после'', рече он кратко и строго.  

       Ако не пијем, изнуриће ми организам. Али престадох да узимам 

воду са чесме. 

 Ујутру, све до по подне нико није долазио, затим је се појавио 

млад човек у цивилу, смејући се пријатељски, са симпатијама, 

предложио ми  је скоро весело да му дам паре, да ми купи нешто за 

јело, што ја и учиних. Ова посета ме охрабри? Чим је расположен и 

љубазан са мном, изгледа да је то наговештај да ће ме убрзо пустити 

на слободу? 

        Да ми нешто не ставе у храну?. Свестан сам да они то могу 

учинити и на друге начина, па ја сам у њиховом поседу, могу да 

раде шта хоће?. Препуштам се судбини, шта је ту је. 
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 Ја се већ годинама исчуђавам како власти лоше процењују, 

како их неко нахушкава на поштене патриоте, које им лажно 

представљају за опасне непријатеље поретка?. Ипак схватам да се 

испод строгости затворских чувара, понекад  укрије симпатија, овај 

који ми узе паре да ми купи бурек и јогурт, ми је се испод ока 

смешкао благонаклоно, види он  ваљда да смо исте горе лист?  

 Прође још једна ноћ. Пролази следеће јутро, ништа се није 

дешавало, пред подне уђе хладан, али не претећи, сав сив и 

безличан милиционер, рече ми кратко :''Идемо''.  

Овај је био потпуно другачијег расположења од онога који ми је 

донео храну. Онај први је био весео и благонаклон. А овај потоњи 

скоро претећи? Због тога се забринух? Одведе ме право у 

чекаоницу, где се добијају исправе.  

     '' Пуштају ме на слободу'', била је моја прва помисао, скоро да се 

обрадовах. Али нисам био никако сигуран, напротив, био сам врло 

опрезан , са полицијом се никад не зна на чему је се?. 

          У чекаоници наиђох на шаролико друштво. Моју пажњу 

нарочито привуче омањи човек врло лукавог и  интелигентног 

лица, а у одећи клошара, препознадох да је Италијан,  јер је са њим 

милиционер разговарао италијански. Он је средњег раста, тамно 

смеђ, у некој изанђалој одећи, бледуња је. Има врло загонетан и 

конспиративан израз лица, као да је сицилијански мафијаш?. 

Запазих да га затворско особље уважава, да се према њему односи 

потпуно другачије него ли према осталим притвореницима. Откуд 

овај Италијан овде? 

          Мислио сам да ће ме пустити да идем кући?. Био сам још више 

у то уверен када ми милицинер пружи званично моју личну карту, и 

поведе ме ка излазу.  

Осећао сам се као птица којој у кафезу отварају врата крлетке. 

        Али, уместо да ме пусти кући, он ме поведе према марици 

паркираној у великом бетонираном дворишту. Схватих да ме не 

пуштају на слободу, негде ме воде. Где? Ствар се компликује, што 

ме узнемири и створи нову неизвесност и неспокојство?  

       О чему се ради? Где ме воде? 
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      Кроз прозорче комбија који је брундајући све више давао гас, 

видех куполу Савезне скупштине која промакну на супротној 

страни улице. Можда ме воде у Централни затвор? Али је и та 

претпоставка била одмах демантована, јер је марица  кренула 

надесно према реци Сави. Возе ме у Савезни или РСУП у Кнеза 

Милоша улици, помислих, јер баш тога момента промакну као кула 

висока купола Генералштаба и управних зграда у томе делу града?.  

     Возило нагло успори, па скоро да стаде, цимну ме, а онда настави 

полако скрећући нагло у лево. Ништа се више није видело, сем неба 

кроз мало прозорче на крову полицијског возила, и понека зелена 

крошња високог дрвећа.  

     Марица зашкрипа и стаде у месту. Настаде мукла тишина  пар 

минута, затим чух шкрипу кључа и отварање марице. Милиционер 

који отвори врата ми рече сањивим гласом да изађем. 

    Чим сам провирио главу, видех око себе високо зелено дрвеће и 

неке старе оронуле зграде, преда мном се указа велика похабана 

капија, као неки изанђали славолук, на којој је великим  

ћириличним словима писало: Психијатријска болница Лаза 

Лазаревић-Губеревац. 

 Одмах сам схватио да су ме довели у психијатријску болницу, 

да желе моје ненасилне активности одбране мојих легалних права 

да подведу под психијатрију.  

     Они желе да ме представе као душевног болесника?. А не као 

жртву безакоња? 

      Ова помисао ме прво јако узнемири, а онда уплаши. Али побуди 

у мени невероватну убеђеност и поверење у себе.  

Ево прилике да се изјасним. Да се све зна. 

          Па опет помислих у себи, зар је њихова дрскост догурала 

дотле? Ово је као у СССР-у?. Ипак, закључујем дефинитивно у том 

трену, Југославија је у поседу совјетског утицаја, поче да ми се 

разбистрава вишегодишња конфузија у глави о томе ко овде 

влада?. Па ово је совјетска зона утицаја! 

 Исти милиционер који ме је ухапсио, ме поведе у пријемно 

одељење где ме уведе у једну собу, где су ме спремно чекала три 
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лекара. То су били млади људи, мојих година, деловали су 

коректно, учини ми се да су интелектуалци?.  

           По начину како су спремно седели, учини ми се да су 

нестрпљиво очекивали да се ја појавим, постаде ми јасно да је цела 

акција била унапред припремљена. 

           Лекар 1:'' Ви сте доведени овде на лечење јер сте болесни, 

треба да се одморите и лечите, ви сматрате да вас власти прогоне, 

вас нико не прогони, што би вас неко прогонио, ви нисте никаква 

важна личност, за ваше тешкоће  које имате, вам није крива власт, 

него ви сами''. 

 Јa:'' Протествујем поводом мога привођења од стране 

полиције у вашу болницу, за које нисам дао никакав повод. А ви 

сада спомињете моје жалбе на прогоне власти?. Јесу ли у питању 

кукасти крстови или моје жалбе? Обавестићу стране новинаре и 

дипломате, имам утицајне пријатеље у Белгији''. 

 Лекар 2:'' Ви сте такође писали и кукасте крстове и да су они 

исто што и петокрака, у знак протеста против ове праведне, 

несврстане и самоуправне државе, која је шампион поштовања  

људских права, која је створила најхуманије друштво на свету. Ви 

је неправедно блатите, када је цео свет хвали.  Жалите се да вас 

неко прогони, што уопште није тачно, вас нико не прогони, ви 

имате проблеме са самим собом. Ви треба да се лечите''.  

          Када ово рече онај психијатар који ми се у почетку разговора 

учини као смирен интелектуалац, видех како преко његовог лица 

као поветарац се намрешка маска подмуклог бирократе, спремног 

да иде, како се то фигуративно каже, преко лешева, када су у 

питању његови себични интереси. Како су људи кварљива роба, 

можда је доскора био неки шетач на штрафти, весељак, јурио по 

игранкама девојке, сада се претворио у осионог и властољубивог 

прогонитеља?. Власт уме појединце да квари. Али не реагују сви на 

исти начин на изазове власти. 

 Ja:'' Писање да је петокрака једнака кукастом крсту нема 

везе са психијатријом, то је за судије, то је вербални писани деликт. 

Ја ништа не уображавам, ја сам онемогућен упутствима полиције да 

се запослим, имам доказе у предузећима где ми је то саопштено, ја 

имам квалификације, факултет, пост дипломске студије у Бриселу, 

Белгија, припремљен докторат, знам француски, енглески и руски, 
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имам вишегодишње искуство, изванредне референце белгијских 

послодаваца, на више места где сам конкурисао су ми казали да је 

стигло из полиције наређење  да ме не приме''. 

 Лекар 3:'' А што би власти баш вас дискриминисале, ви 

нисте никаква значајна личност, ви сте обичан мали човек, ви 

мислите да наша полиција има времена да се бави вама?''. 

         Ја:'' То питање треба да поставите онима који то чине, а не 

мени, ја сам невин, и ништа нисам нажао учинио власти, али 

уосталом, то се не ради само мени, него и многима другима, за свако 

иоле значајније место је  потребно бити члан СКЈ?''. 

      Ово је било по први пут да званични органи разговарају са мном 

о мотивима моје борбе за људска права. Значи, клупко почиње да се 

одмотава?. Обрадовах се. 

 Лекар 1:'' Ви идете корак даље, хоћете да оснивате одбор за 

заштиту људских права, ово није СССР, ово је самоуправна 

Југославија, најслободнија земља на свету. Пишете провокативна 

писма Председнику Титу. Нећете добити на Западу никаву 

подршку, нас тамо цене, а не вас?. Дружите се са проблематичним 

особама. Др. Драгиша Мијатовић је био овде најбољи студент на 

медицинском факултету, али када је отишао у Немачку да ради 

запослио се у Хитној помоћи при  америчкој  војној бази, одао се 

блудничењу и алкохолу, изменио се, када се вратио овде, почео је да 

критикује власт, можда је агент ЦИА?''. 

 Лекар 3 :''  Треба да се одморите неколико дана''. 

 Ја:''  Ја ћу о овоме обавестити стране новинаре у Београду, 

ОУН, и друге међународне организације, лично ваша имена ћу им 

доставити''.  

Схватих тада дефинитивно да су моја велика нада управо  

организације за заштиту људских права у западним државама, у 

трену заборавих неприлике у Белгији, сада ми се Белгија приказа 

као земља прави поуздани пријатељ, земља наде, која ће ме 

подржати да се одбраним од совјетских прогона, Југославија  је у 

совјетској зони утицаја, ја сам сада био све више у то убеђен?. Сада 

немам времена да размишљам о контроверзама међународне 

позиције СФРЈ коју због нечега подржава Запад, како ми се то 

понекад чинило? У мени се пробуди инстинкт преживљавања. 
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 Лекар 2:'' Можете да претите колико хоћете, ви болујете од 

параноидне шизофреније. Ево званичне дијагнозе. Шта да се ми 

батргамо  са вама и да бришемо ваше написе по зидовима''.   

      Рече ово и уздигну прстима као пинцетом фату црвенкасто 

модру од јода, видех у његовој руци лист хартије, сјакти се при дну 

плавкасти печат Завода за ментално здравље. 

 Ја: ''Писање тих знакова по зидовима је писани ненасилни 

деликт, дакле, ствар за судије, а не за психијатре. То не угрожава 

било чију безбедност у физичком смислу''.  

 Приђоше ми гипким корацима три снажна  болничара, 

очигледно вични борилачким вештинама који се ту нађоше у трену, 

чекали су да дође ред на њихову компетенција, одведоше ме 

заповеднички у једну велику просторију са више кревета.  

           Набусити избилдовани болничар затупастог израза лица ми 

рече:'' Нема довољно  кревета за сваког посебно, можете неколико 

ноћи да делите кревет са још једним болесником''. Показа ми на 

средовечног мршавог црномањастог човека, који је седећи на 

кревету, цело време љубопитљиво зурио у мене, смешкајући се због 

нечега задовољно. Сазнах одмах да је то  кувар хотела, из неког 

приморског места, Далматинац, звао се Шиме, препознадох то када 

због нечега узвику у моме правцу весело:'' Ајме мени'',  увидео сам 

одмах да је хомосексуалац,  и то сам саопштио болничару.  

            После мог упорног одбијања, ми је дат засебан кревет. 

 Сутрадан сам изашао у двориште, био сам запрепашћен, 

болеснице су уринирале стојећи уз зид, около прљавштина, 

такорећи на сваком кораку сам сретао непрофесионалност и 

грубости. 

 После два дана су ме одвели у аутобус и спровели у 

Психијатријску болницу ''Лаза Лазаревић'' у Падинској Скели, 

тридесетак километара ван Београда.  

         Опет почеше слични разговори и надмудривања са 

психијатрима. Мој лекар је др. Томашек, он делује уљудно и 

професионално, саслушао ме је пажљиво и учтиво. Чим је чуо да 

говорим о политици, почео је да се учтиво удаљава и прекида 

разговор. Није ми било тешко да схватим да је он преплашен.  
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Почео сам временом да долазим до сазнања да међу психијатрима 

има острашћених режимских људи, али ипак и поштених, који то 

раде, јер им је тако наређено. Али највише има оних који погрешно 

и пребрзо процене човека, који је дошао да им се пожали на тешке 

животне пробеме у једном суровом  неправедном друштву. 

            Дође снажан болничар да ме води у купатило, пружи ми 

болничку одећу и обућу, онда ме поведе у моју собу.  

    Одмах ми пружи у шаку прегршт свакојаких модро плавих 

пилула:'' Одмах сада то попијте'', док то изговори пружи ми чашу 

воде . 

       Одмакну се гледајући нетремице да ли ја пијем таблете  које ми 

је дао, потом се удаљи иза застора, одакле се одмах врати, стаде 

пред мене са великом инјекцијом, као са копљем:'' Лезите да вам 

дам инјекцију'', показа ми заповеднички слободном руком на 

канабе пресвучено зеленкастом мушемом.   

        Енергично се супротставих, тражим да ми каже назив 

медикамената и о каквој се инјекцији ради? '' Ја сам душевно 

потпуно здрав, овде сам по казни, одбијам било какве лекове''.  

       Створише се као да изађоше из пода, поред мене још два снажна 

млада болничара, спопадоше ме, обавише ноге и руке некаквим 

крпама, схватих да ми навлаче лудачку кошуљу, оборише ме на 

под, један ми отвори уста и стави унутра лекове, и нареди 

пружајући ми чашу воде:'' Попиј''.  

   Онда ми непокретном дадоше ињекцију. 

   Ја сам овде у њиховом потпуном поседу, они ми могу урадити шта 

год хоће?. Како је ово савршена подземна организација? Све је 

прорачунато до танчина? 

    Нађох се у соби са неколико болесника, то су уморни паћеници, 

несретници карактеристичних израза лица мирења са злехудом 

судбином, или су временом попримали маске лакше блентавости?. 

Јадни наши људи! Неки би повремено бивали узнемирени.  

       Ако би се неко узнемирио, дошли би снажни болничари, 

везивали их и давали им ињекције, које би их данима обарале у 

кревете као непомичне мумије белог лица као креч.  
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      Шта ако у кризи насрну на мене ноћу док спавам? Поједини 

пацијенти у соби би ме цело време осматрали испитивачки и 

сумњичаво, пиљећи у мене из прикрајка њиховим закрвављеним 

очима?.  

         Један од њих румен доброћудан буцко, младић, негде из 

Шумадије, би често певушио кроз нос:'' Ој месече месече, мој верни 

сапутниче'', дочаравајући ми како јури ноћу валовитом Шумадијом 

по саблазној балканској месечини.  

   Запитах га сутрадан:'' Зашто си овде?''.  

   Он се насмеја гласно:'' Моју девојку намештају другоме, кваре ми 

сваку везу''. '' Ко?''. ''Они из центра за социјални рад''. '' Зашто''? 

Он не одговоривши одјури страсно певушећи:'' Ој месече, месече'', 

месечарски дочаравајући његов родни крај. 

     Отворише се врата собе, нагло хрупи набилдовани болничар 

снагатор, напео се као паун, обрати ми се претећи:'' Не смете да 

испитујете болеснике, јесте ли схватили, или ће мо вас сместити у 

изолацију?''.  

 Упознао сам у кругу болнице више пацијената, када је лепо 

време седели би на клупама, који су, како сам сазнао у разговорима 

са њима, могли бити овде смештени због немедицинских разлога, 

без да су опасни по околину. Скоро сви су спомињали да их неко 

прогони на радном месту, у суду, у центру за социјални рад, да неко 

подстиче против њих супруге или децу, суседе.  

      Био сам веома изненађен колико душевна девијација и поредак 

имају додирних тачака, колико се преплићу?.   

     Неки су пак били смештени насилно.  

     У закону лепо стоји да неко може бити смештен насилно ако је 

опасан по околину у физичком смислу. Поједини од мојих 

несретних саговорника су били луцидни, мирољубиви, разумни. 

Овде није било болничара, могао сам са њима да разговарам 

слободно и опуштено. Мене занима, да ли у овој болници има још 

неких других који су смештени насилно због разлога, због којих сам 

смештен и ја? Желим да о томе обавестим јавност када будем 

одавде отпуштен. 
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    Познајем из студентских дана бившег  првака Југославије у боксу 

у тешкој категорији, горостасног Трифуновића, Црногорца, који је 

милиционар. Видим и њега у кругу, каже ми нехајно:'' Томо, 

сместили ме овде због алкохола''. Чак и милиционера сместе у 

лудницу ако се опире некоме моћнику - помислих. Али не знам о 

чему се ради?. 

 Родитељи су били обавештени о мојој насилној 

хоспитализацији, уз објашњење да сам писао кукасте крстове и да 

сам се асоцијално и насилно понашао. То ми је саопштио отац за 

време кратке посете, када ми је донео неке моје личне ствари. Он 

њима није никако поверовао. Ја сам му испричао о чему се ради. 

Каже да су били у стану и претресли цео стан, дали су му записник. 

Који ми је отац дао приликом посете. 

 

СР СРБИЈА, Скупштина града Београда 

ГСУП, Шесто одељење.Дана 23.6..1975. године. 

ЗАПИСНИК О ПРЕТРЕСАЊУ СТАНА 

Састављен у име ГСУП-а и Милана Крсмановића 

У Београду , улица Карађорђева број 50, дана 23.06..1975. године. 

Претерсање предузима овлашћено лице  : БУЛАТОВИЋ 

МОМЧИЛО и КРСТИЋ ОСТОЈА 

Претресање стана наредио је Милутиновић Милутин, 23.06..1975. 

године. У смислу одредбе 192 ст.2.ЗКП, Наредба дата Милану 

Крсмановићу, оцу . 

Претресању стана присуствују пунолетни грађани као сведоци: 

Ботић Олга из Београда,Милић Крсмановић из Београда. 

Претресу присуствује држалац стана Крсмановић, Милан. 

Приликом претреса нађене су следеће ствари: 

1.комадић зелене креде –масни 
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2.хемијска оловка зелене боје 

3 часопис '' Живот у Канади''' 

4.исечци из часописа ( 4 комада). 

Претрес завршен  дана 23.06..1975. године у 14, 25 минута часова. 

Присутни грађани                              Држалац стана           Записничар 

Ботић Олга из Београда                Милан Крсмановић   Крстић 

Остоја 

Милић Крсмановић из Београда. ( Kрај) 

 

          Дакле, моје родитеље су покушали да дезинформишу да би 

укрили стварне мотиве недела. Али, чим сам оцу све казао, схватио 

је о чему се ради. А он је то знао и без да сам му ја било шта 

објашњавао. Моји родитељи имају бескрајно поверење у мене. 

          То је за моје родитеље био велики шок. И по први пут губитак 

поверења у власт. Они су раније били конформисти, скромни људи 

који се не баве политиком и никада не критикују власт, поштовали 

су је. И знали су понешто о власти, али су имали лепу представу 

колико-толико.  

         Ово са мном је за њих било освешћивање. Више од тога, 

изненађење, питали су се: шта се то започиње да дешава у земљи?  

        Ово што се са мном дешавало, а ја сам препознао подоста 

појединаца и читавих породица које пате у раљама свакојаких 

политичких силника, је за мене био јасан доказ да је  Југославија у 

нарастајућој кризи, да реагује нервозно и импулсивно, да губи такт 

и промишљеност, да губи  убрзано смисао за меру. Размажена и 

разуларена охола и сујетна бирократија је запрепашћена, чини ми 

се да се просто пита : како су усуђује та потлачена јадна раја која је 

досада ћутке и без икаквог роптања  подносила тлачење и вукла 

јарам послушно, да сада диже главу и буди се и буни?  

Тако нешто је за њих незамисливо, они то доживљавају као 

неверство , незахвалност.   
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Њихов одговор је био видљив: почињу из све снаге обрачуни и 

прогони неистомишљеника, да би тако спречили нарастајући вал 

критике и освешћења маса.  

     Мислим да је то погрешна опција, доливање уља на ватру. 

Уместо ирационалне, масовне (али тихе дискретне) репресије, треба 

отклонити узроке.  

Демократизација је прави одговор на надолазећу побуну нардоа. А 

не јачање тираније. 

     Власт изазива народ против себе својом осионошћу – закључих.  

     Самоурушавање?. Каква силничка ступидност и 

аутодеструкција?. Они због нечега подбуњују грађане против себе? 

Скачу сами себи у стомак. 

      Као да им неки невидљиви суфлер шапуће погрешне потезе? 

      Ова власт је сувише острашћена и огрезла у привилегијама и 

лошим навикама, она није у стању да објективно процењује 

реалности и да се исправи. 

 Нисам престајао да опрезно ступам у разговоре са појединим 

пацијентима, не бих ли открио још неке жртве психијатријских 

злоупотреба. А ја сам предосећао да их има. Био сам радостан, 

обрадовах се,  када сазнах за два случаја класичне злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе док сам био у овој болници. Одмах 

сам ову двојицу пацијената препознао.  

Оба су били моји школски другови. Каква чудна коинциденција, 

када су ме препознали одмах су ми пришли обрадовани, њихова 

насмешена лица су укривала забринутост, деловали су врло уморно, 

боља реч је ископнело, сусрет са мном их охрабри, почеше одмах да 

ми  поверавају њихове тегобе. Било ми је јасно да сам под дејством 

јаких доза лекова, (осећао сам и код њих двојице огроман замор 

сличан природи моје изнурености), језик ми се једва одваја од 

непца, отежано говорим, обузима ме поспаност, трудим се да 

победим безвољност, тешко се крећем, губим дах. Све ове симптоме 

препознајем и код њих. 

 Некако смо како тако мењали мисли.  
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       Један од њих је био шофер моћног генерала, човек који је 

некада био изузетне лепоте, још увек  су се назирали остаци лепих 

црта лица и његове врло снажне грађе. Објаснио ми је да је недавно 

био у реду за електрошокове, да му је то чињено већ у неколико 

наврата. Генерал чији је био возач је имао сестру која се у њега 

безнадежно заљубила, али је он био склон љубавним авантурама са 

другим женама, генерал је преко војне полиције то увек сазнавао, 

када год би то урадио, он га је кажњавао слањем на електро-

шокове, да му то огади и да га одучи?. 

     '' Тај генерал је се вероватно бавио психологијом, био је 

бихевиориста, верни следбеник теорије Павлова о условним 

рефлексима , кажњавању и награђивању?'', запитах га.  

      Очигледно да у томе није успевао, јер га је опет ухватио у 

прељуби, и опет би га послао на шокове.  

     То више није био онај стари, то је био  руиниран човек, упалих 

образа, испијених, уморних очију,  рамена су му висила, образи се 

оклембесили. 

 Други школски друг је инжењер, он ми је испричао његову 

причу. Био је запослен у једној фирми у Новом Саду, која је 

производила сточну храну, као шеф службе истраживања тржишта. 

Његова канцеларија где је седео са још три сарадника је била 

украшена сликама домаћих животиња, крава, свиња, оваца и 

кокошака. Директор му је донео слику Јосипа Броза Тита и 

саопштио  да је одлучено да она треба да стоји у свакој 

канцеларији, и да он треба да је стави на одговарајуће место на зиду 

у његовој канцеларији, што је он и учинио. Сутрадан је на радном 

месту ухапшен, са образложењем да је намерно слику друга Тита 

ставио близу слике вола, што уопште није било тачно, нити је то 

била његова намера.  

    '' А зашто ти је направљена та намештаљка?'', радознао сам  и 

обрадован да откривам за мене драгоцене случајеве злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе, да их обзнаним чим изађем одавде? 

     Он одговори снуждено:'' То је била интрига, ја сам као шеф 

Службе  истраживања тржишта указао да фирма губи тржишне  

позиције и предложио  мере корекције, што се није свидело моме 

директору, нисам знао за једну колегиницу да је био бацио око на 

њу, она је почела да ме салеће. Он је био политички моћан, а ја то 
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нисам, он ме прогласио за непријатеља самоуправљања, 

техноменаџера,  либерала. И злоупотребио је то са сликом да ме 

овде смести''. 

     Цело време боравка у психијатријској болници сам био 

присиљен да  пијем пуне шаке свакојаких пилула, да их стављам у 

уста у присуству накострешених болничара који су стајали преда 

мном као боксери у рингу. 

     Ово неће проћи без последица, они не могу да се тако понашају са 

мном, рачун се не може правити без крчмара,  ја познајем 

законодавство које регулише материју насилне хоспитализације, 

тражио сам да ми се омогући контакт са адвокатом  и судијом на 

шта имам право по закону. Нису ми ни одговорили, чиме су 

прекршили закон о Ванпарничном поступку. 

     Ово ће их скупо коштати: заричем се сам себи да ће цео мој 

живот бити оријентисан циљу: ОБЗНАНИТИ ПРАКСУ 

ЗЛОУПОТРЕБЕ  ПСИХИЈАТРИЈЕ У ПОЛИТИЧКЕ  СВРХЕ У 

СФР  ЈУГОСЛАВИЈИ. 

    Мени сада предстоји борба да одавде изађем, да докажем 

лекарима да нисам психијатријски случај, него жртва прогона 

ненасилног политичког делитка.  

      Прогонитељи ће ово интернирање злоупотребити да о томе 

упознају ширу јавност и да ме тако дискредитују као борца за 

људска права.  

       Сада је за мене задатак број један да одавде изађем.  

       О том потом. 

      Сам чин насилне изолације у психијатријску установу је 

драстична повреда закона, ја сам био насилно хоспитализован само 

зато што сам изразио моја политичка мишљења на ненасилан 

начин.  

    Уколико сам  био починио вербални ( писани) политички деликт, 

онда је за то био надлежан редован суд уз оптужбу за овај деликт.  
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        Уместо тога сам био уклоњен као жалилац на ускраћивања 

мојих права, подводећи ме под називник неурачунљивог душевног 

болесника.  

        Писање непријатељских парола у јавном WЦ би била 

манифестација очаја, у безизланој ситуацији, слова су била врло 

мала, мало ко их је и видео, ово је злоупотребљено да будем насилно 

интерниран у лудницу где ми није место, са циљем да као и толики 

ваљани и корисни чланови заједнице, будем бачен на ђубриште. 

(Трагично је да су ондашњи злочиниоци били убеђени да се 

обрачунавају са “непријатељима нације”, најтрагичније је што и 

дан данас има њих који још нису схватили о чему се радило онда).  

       Слобода изражавања  једно од основних и најважнијих људских 

права, је  већ скоро двесто  година једна од основних тековина 

људске цивилизације. Ово право је усвојено и Општом 

декларацијом о људским правима УН, и другим међународним 

конвенцијама којима су загарантована људска права,  признато  је 

у законодовствима већине земаља  света. Подвођење вербалног ( 

овога пута писаног) деликта под психијатрију је такође један вид 

спречавања и кажњавања изражавања мишљења.  

    Одлучих да нашишем моју ОДБРАНУ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ, и да 

то доставим др.Томашеку: 

Мени  није било саопштено да ли сам  био насилно хоспитализован 

по  КРИВИЧНОМ (КАЗНЕНОМ) ПОСТУПКУ  или по  

ГРАђАНСКОМ (ИЗВАНКАЗНЕНОМ) ПОСТУПКУ. Мислим да је 

био примењен ГРАђАНСКИ (ИЗВАНКАЗНЕНИ) ПОСТУПАК. 

   Када се ради о ГРАђАНСКОМ ПОСТУПКУ, овде је такође као и у 

Кривичној процедури врло битан појам ОПАСНОСТ  ПО  

ОКОЛИНУ. Ја нисам био опасан по околину у физичком смислу, 

познат сам  као врло смирен, мирољубив, никад у животу нисам  

био агресиван.То ни СУП ни лекари нису наводили. Писани 

вербални деликт не може бити физичка опасност по околину. Може 

се онда говорити о опасности по друштво, по странку и групу на 

власти. А што је појам близак злогласној ИДЕОЛОШКОЈ  

ДИВЕРЗИЈИ. А где је ту слобода изражавања?  

Али, неурачунљив душевни болесник , уколико је он то заиста како 

то тврде ови  режимски психијатри, нема довољну луцидност да би 

својим речима или малим скоро невидљивим текстом на зиду ВЦ-а 

нашкодио држави, да би могао да почини вербални –писани деликт, 
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он нема способност умишљаја да би починио вербални деликт. 

Наводим  да  текст у WЦ скоро нико није ни видео, слова су била 

мала, карикирана.  

Овакве злоупотребе омогућава законодавство. У југословенским 

законима под појмом "опасност по околину"се подразумевала" 

било која опасност". Оваква растегљива и недовољно прецизна  

формулација овога појма  је отварала  могућности субјективним 

интерпретацијама и  да се под овај појам стави и  опасност од речи. 

Те су тако отворене могућности честим злоупотребама психијатрије 

у сврхе прогона вербалног деликта. На делу су поступци и 

злоупотребе појма"опасност по околину" који су у флагрантном 

нескладу са међународним закондавством и тековинама правне 

науке демократских држава. 

Мотив насилне хоспитализације би требао да буде Медицинска 

индикација, наводно сам писао пароле по  зиду WЦ-а због болести,  

јер сам наводно неурачунљив душевни болесник кога треба 

насилно лечити да оздрави. Ова медицинска индикација на делу 

није остваривана, због следећих разлога: лишен сам  присилно 

слободе, мучен, даване су ми  насилно ињекције и медикаменти 

штетни по здравље, спровођена је присила, физички обрачуни, 

претње, увреде.  

Ова  болница што се тиче квалификованости и етичности лекара и 

особља, опремљености, грађевинско-техничких карактеристика, 

медицинског третмана, не испуњава  ни минимум међународних 

стандарда, над мном је примењена неиндицирана фармацеутика, 

ињекције штетне по здравље, налазим се  са психопатама, убицама, 

криминалцима, и изложен њиховим неспутаним (или 

подстрекаваним) асоцијалним поступцима и насиљу.  

У оваквој  болници у описаним околностима не би могла бити 

остварена медицинска индикација. Напротив,  из ове болнице ћу 

изаћи руиниран, и знатно лошијег органског и душевног здравља 

него пре доласка. Дакле, овде не може бити ни говора о лечењу, да 

би се тако отклонила моја наводна друштвена опасност  излечењем.   

По Закону о ванпраничном поступку насилно хоспитализовани 

имају право на адвоката, жалбу, обавештавање суда, мени  ниједно 

од ових права није дато, чак нисам  могао у почетку да 

комуницирам  ни са родитељима, одбијен је мој  захтев да имам  

адвоката, ( Напомена: Потврда о боравку му је дата тек после 3 
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године, из страха да не пружим доказе међународнким 

организацијама).  

Јасно је  шта је по среди: казна, да се моја одбрана од кршења мојих 

права представи као параноја и душевно обољење, да се моје 

тврдње да се људска права крше масовно деградирају и прикажу 

као приче душевно узнемирене особе. И тако унапред дискредитују 

сви они који би то казали јавно. Циљ је да будем мучен, и да изађем 

са лажном дијагнозом и да тако будем маркиран за цео живот,  

дискредитован  у јавности и моје идеје. И да се укрије политичка 

репресија, да се обрачунава са неистомишљеницима без увида 

јавности, јер политичка суђења имају велики публицитет, а ја 

нисам подведен под политички случај него третиран као душевни 

болесник коме треба лечење, дакле укрива се политички мотив, 

режим је врло осетљив на своју представу у свету, жели да укрива 

репресију неистомишљеника.. 

Од повратка из Белгије 1971. године сам жртва дискриминације 

што се тиче запошљавања, стана, злостављања од стране полиције 

и милиције,  на друге начине. Политика ме није интересовала, 

почео сам је,  да се браним, да питам власт зашто ми то чини, и шта 

требам да урадим, шта да исправим, да то престане. Никад нисам 

добио одговор, уместо тога све већа осионост и ароганција, насртаји 

и претње и уцене. 

Зато сам 1 марта 1975. године са групом интелектуалаца  

истомишљеника( Миша Томић, Александар Карагић, Зоран 

Вуковић, Петар Бјелановић, Драгољуб Игњатовић) основао Акцију 

за самозаштиту са циљем да брани њене осниваче и све друге који 

нам се обрате. И указали смо у Оснивачком акту који смо дали 

новинарима да расту дискриминације и репресија, да држава трули 

, да се не ради и штеточинари, да бујају дезинтеграциони процеси у 

земљи, на Косову и другде, и да ће уколико се стање не поправи 

доћи до експлозије и распада земље и ратова.  

Ја сам почео да се борим за људска права и да то јавно саопштавам 

не из неких побуда да мењам друштво, или да критикујем власт, 

или да се борим за власт, већ да се спашавам. Ја сам проговорио да 

бих се бранио. Да није било прогона никад се не бих бавио људским 

правима нити би о томе говорио. Био сам принуђен да то чиним да 

бих се спаавао.Моја изворна акција одбране се постепено 

деформисаа у ширу акцје одбране људских права.( Крај). 
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    Ставих читко исписане листове у џеп, и прошетах се кругом, 

ходницима болнице и управне зграде, ловим погледом доктора 

Томашека, да, чим га видим да му приђем, и да му предам мој 

написани текст.  

         Док сам стајао поред улаза и давао једном болеснику 

слободњаку новац да ми купи лист Политику, наиђе др.Томашек, 

погледа ме врло дискретно и кратко, баци поглед покуњено испред 

себе, хоће да утекне као кривац, искористих његову кратку 

збуњеност, приђох му смирено и врло опуштено, са великом 

учтивошћу, и скромношћу, скоро понизношћу, држећи у руци ових 

неколико листова:'' Господине докторе, изволите неке податке за 

историју моје болести''. Он узе листове без речи и без икакве 

реакције и коментара, стави их у црну кожну актен ташну,  па 

настави полагано својим путем. Није ми казао ни ХВАЛА. 

     Лежим у болесничкој соби, питам се да ли је др.Томашек уопште 

и погледао у мој допис?  Или га је у импулсу бацио у корпу за 

отпатке без увида?  Мени др.Томашек изгледа као савестан лекар, 

забринут и несретан што је залутао у професију психијатра у ово 

тешко време, и у несретној земљи? Све ми се чини да би он 

најрадије променио посао? Али се пита где да оде? 

 

 

         Шетајући се огромним болничким кругом, спазих на моје 

изненађење  далеко у шикари,  тамо ка  жичаној огради, вире из 

жбуња голе женске изазовне бутине, очигледно на раменима 

снажног пацијента. Вероватно лекари зажмуре, виде у томе 

манифестацију инстинкта живота?. Боље него ли да навлаче 

агресивним пацијентима лудачке кошуље?.  

         Али ово ипак никако не иде, ово је болница, а не јавна кућа?. 

         Док настављам шетњу, размишљајући о овој подмуклој казни 

зато што се браним, што дижем мој глас против тираније,  не могу 
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никако да се отарасим речи великана Иве Андрића: "Ово су тешка 

времена када паметни ћуте, будале говоре истину и фукара се 

богати".  

      Самом себи признајем, уз сва уважавања нашег Нобеловца:  

непријатно сам изненађен  овим његовим речима. Иву Андрића 

изузетно ценим као генијалног писца, политичара, етнолога, 

филозофа, историчара, из његових дела говоре наши мудри и 

отресити горштаци, он дочарава праву аутентичну Босну и њен 

неизмерни шарм. Ја сам Србијанац, рођен у Србији од оца 

Србијанца са Дрине, али је моја мајка Босанка, био сам толико пута 

у Босни, откривам колико Иво Андрић познаје Босну и душу њених 

људи, са колико генијалности је све то описао. Он ми је толико 

близак и драг, свака његова реч удара право у моју душу.  

   Али са растуженошћу закључујем да је оваква његова порука о 

слободи изражавања и делотворној друштвеној критици за мене 

интелектуално површна, и још више од тога, врста је опортунизма.  

  Он каже: Само будале говоре истину.  

   Испада по Иви Андрићу да сам ја смештен у лудницу што сам 

казао истину, јер сам будала?.  

       Прави ангажовани интелектуалац треба да проговори отворено 

и без длаке на језику. Изгледа да су ондашњи владари били открили 

Андрића као проницљивог и интелигентног, потенцијално 

ангажованог интелектуалца, и усмерили га ка писању, да се тиме 

бави, уместо да не препознаје оно што није тада било добро?.  

       Зар је могуће да је он насео на тај мамац?  

     Или се плашио, интелектуалци су често плашљивци, или чак и 

конформисти? Он је, чини ми се тако,  писао за време Другог 

светског рата , на миру у позадини, у једном мирном стану у 

Призренској улици у скоро строгом центру Београда, своје ремек 

дело НА ДРИНИ ЋУПРИЈА.  

         То рекох једанпут Деји Вујинићу. Он ме саркастично запита:'' 

Шта је боље, писање На Дрини ћуприја, или логор у Јајинцима?''. 

    Али такав врста бега од стварности ми нимало не личи на 

племића људског рода Иву Андрића?   
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   Ја никако не бих рекао да будале прве проговоре, јер има људи 

који проговоре оно што други не кажу, зато што једноставно немају 

други избор?.  

   Ја сам оптужио власти за масовна кршења права сада у 1975. 

години, да бих се спашавао, а не да говорим истину из неких 

филозофских или политичких, месијанских, побуда?.  

     И био сам дочекан на нож не само од власти него и од  појединих 

дисидената. Неки од њих су моје оптужбе о масовним кршењима  

људских права одбацивали, убеђујући ме да су обесхрабрујуће и да 

претерујем, да није баш тако?. 

  А моје тврдње да СФРЈ срља у катаклизму су оквалификовали као 

преувеличане и узнемирене констатације.  

     Милован Данојлић је био умеренији, његова мисао ми се на неки 

начин свидела, казао је да само чудаци први проговоре.  

        Самозадовољни и нагојени полицајци без емпатије, су ми 

суморно саопштавали:" Петао који рано кукуриче заврши у 

лонцу". 

     Али ја сам проговорио јер ми је то био једини избор. Био сам 

жртва притисака и репресије, без посла, стана и прихода, без 

ваљаног повода са моје стране, власти су одбијале да ми кажу 

разлог, или су ми у пар наврата кратко и охоло саопштили:"Тако 

нам се хоће, жали се Богу Саваоту, коме хоћеш".  

    Закључио сам да је ипак боље да кажем истину, него ли да ћутим,  

а да тихо пропадам, једноставно немам шта да изгубим.  

     Схватио сам одавно да ме власти желе да претворе у средство за 

застрашивање других, да покажу како пролазе они који говоре 

јавно, или пак да су  мојим речима давале призвук претеривања 

или чак и параноје: "Ето свако ко то говори, је чудак као и овај".  

        Па још у Средњем веку је постојала институција дворске 

будале, то траје. 

        Мисао Иве  Андрића да будале говоре, паметни ћуте, а да се 

фукара богати, бих видео мало изокренуто. 



962 

 

Пре свега овде се ради о вековној негативној кадровској селекцији. 

Тачно је да се богати фукара, може се богатити само онај ко има 

власт. Како назвати данашње бахате и саможиве олигархе, зар су 

паметни они који су на власти и богате се, а њихова држава и народ 

за то време страдају и пропадају?  Ја бих за њих казао да су 

неинтелигентни, да од мале траве не виде велику шуму, заслепљени 

су личним моменталним ћаром, а не виде шта ће бити касније, 

држава  нација ће слабити, да ће једног дана и они пасти неминовно 

под удар?.  

     Нека невидљива рука их доводи на кључне позиције, и они се 

богате, а паметне покушава да обезвреди, и да од паметних прави 

будале?. 

          Никако се не бих сложио да паметни треба да ћуте у овим 

тешким и сложеним временима. Да су мудри људи раније 

проговорили без длаке на језику, сада би нам било боље, да је 

Иво.Андрић уз писање дивних књига  направио понеку политичку 

анализу и просвећивао и будио нацију, можда би нама сада свима 

било боље?   

     Али, да је тако учинио , можда би пао у немилост? Онда не би био 

у стању да напише тако дивне књиге?  

        Ја често размишљам о дисидентима, онима  који су умерени, 

који ћуте, који ми охоло кажу да претерујем, да ли то кажу из 

незнања, или да се улижу моћницима, они су вероватно читали ову 

мисао генијалног Андрића, и следе је?.  

   Андрић није Бог, ни он није безгрешан.  

   Уместо да сви проговоримо, ми ћутимо, и онај ко каже неке 

деликатне истине, њега проглашавају лудим.  Да ли је француски 

певач у француској шансони казао истину: Parce qu'il a dit la verite , 

il a ete execute'' (Зато што је казао истину је био погубљен).  

        То се на мене не би могло односити, ја сам казао истину јер сам 

био подвргнут врсти уништавање, браним  се, немам шта да 

изгубим. Ако сам већ растакан и смањиван, боље је да то кажем. То 

ми једино преостаје. 

        А ови наши поједини  дисиденти имају фотеље, плате, куће, 

станове, породице, имају неки минимум, и ћуте, неће да то  изгубе.  
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        Говорим, јер  немам шта да изгубим. 

        Дакле постоје"умерени"и "радикални" борци за људска права 

и дисиденти.  

     Ја сам невин, а стављен сам на распеће. Зашто? Да мојим 

примером застрашују друге, мене су претворили у ’’ classes’’ , у '' 

учионицу'', да подучавају мојим примером друге шта треба, шта се 

сме, а шта не треба, шта се не сме чинити?  

        У мојим мислима често лебди тужни лик сиротог  португалског 

студента Мартена, чудака, како иде мојом улицом у Бриселу 

Shaussse de Boendal и бесно шара тојагом по зидовима зграда, све 

одјекује. Нико на њега није обраћао пажњу, сви су га познавали у  

кварту, сажаљевајући га. Али су му се поједини португалски и 

шпански студенти из боље стојећих породица надмоћно 

потсмехивали:'' Ми знамо, он не зна''. 

          Али ја знам о чему се радим, освешћенији сам и обавештенији 

од сиротог Мартена? Шта то вреди, како је суров овај свет?. Ја 

управо могу рећи охолим и површним властодршцима:'' Ја знам, а 

ви не знате'' 

    Како је могуће да ми обесни Санџаклија  у Бриселу каже претећи 

право у лице:" Српски шејтану, на тебе ће мо нахушкати у Београду 

када се вратиш ајване, Србе полицајце".  

   Зар је могуће да их је неко овде нахушкао на мене? Зар су тако 

наивни? Моја извињења и захтеви органима власти да ми кажу у 

чему је моја грешка су остали без одговора, или ми је речено 

цинично:"Тако нам се хоће". 

         Колико су они охоли и пуни себе? Колике су незналице, а 

мисле да све знају? 

       Који је излаз за нас? Придружити се демократској Европи, 

завести демократију по узору на Европу, успоставити 

вишепартијски систем, и поштовање људских права?  

         Али како, када ови овде то не дозвољљавају?.  

         Треба обзнанити ово што се овде дешава? Треба оптужити 

СФРЈ да злоупотребљава психијатрију у политичке сврхе, треба 
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изменити њен ИМИЏ  у свету, треба придобити несврстане, 

освестити функционере који нису свесни о чему се овде ради, који 

нису довољно свесни постојања и злоупотреба од стране тајних 

служби?  

       И треба придобити подршку западних држава која је пресудна?. 

     Неке ствари не могу никако да објасним?  Мене стриктно 

надзоравају, прате, упозоравају ме да престанем да износим 

случајеве злоупотребе психијатрије у јавност, а овамо као да неке 

невидљиве локалне тајне службе , ка мени методично и срачунато 

усмеравају свакојаке  страдалнике,  који вуку кесе са документима 

и потврдама, читавим списима и романима о прогонима по 

лудницама и затворима?. Као да их неко ухвати за руке и догура да 

дођу баш пред мене?   

     Ево сада овде у психијатријској болници сретнем двојицу 

школских другова, тешких жртава злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, као да ми их неко стави пред мене на тацну?.  

   Баш добро дошло, чим изађем из болннце све ћу обзнанити. СУП 

ће бити бесан?  

   А зашто нису спречили да са њима дођем у контакт у овој 

болници? Како то не види СУП који ме стално прати, како и зашто 

то не спречи ?  

    Овде се води некаква потмула двострука игра?  Једни ме прогоне 

што износим такве случајеве у јавност. А други пак, иза његових 

леђа, ми такве несретнике подмећу и алиментирају ме  врло 

компромитујућим подацима о поретку у земљи?  

     Ко то чини? Зашто? Можда, да ме још више позавађају са 

полицијом?  Подмука игра: ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ!  

        Немам приступ телефону. Желим да обавестим стране 

новинаре и дипломате о моме насилном интернирању. Знам 

напамет број телефона италијанског новинара који се зове 

Менкачи, симпатичног средовечног смеђег  проседог, насмејаног 

човека средњег раста, чија је канцеларија у улици Браће Југовића, 

испод Народног позоришта. Он ми никако не личи на правог 

Италијана, пре свега јер је скоро плав, делује доброћудно, а 

Италијани умеју бити охоло, сицилијански  самоуверени.  
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     Он је међутим према мени увек био предусретљив и испољавао је 

интерес и симпатије за моје теме и преокупације.  

       У кругу болнице нема телефонска кабина, досетих се, видех  

телефоне у пространој канцеларији тамо поред капије, препуној 

сивих  апатичних службеница књиговодства, које стално пију кафе 

и диме цигарете, да тако убију досаду. Када бих пролазио туда, чуо 

бих да телефони стално зврје, оне би док су држале у рукама 

шољице вруће кафе, са цигаретама у накармисаним уснама, 

назирао бих у диму цигарета обешене о телефонске слушалице, 

гестикулирале су са шољицама кафе, водећи прекршетних ногу 

бескрајне разговоре са својим сродницима, или познаницима. Једна 

од ових службеница ми је уносила весеље у сиви болнички дан, јер 

је тако личила на Дану ( том 2). 

    Смислих, пратићу их када буду ишле на паузу, када канцеларија 

буде празна, улетећу и јавићу се господину Менкачију.  

         Наиђох у време паузе врућег јулског дана, осмотрих брзо, 

канцеларија је била празна, столови су били испражњени од 

докумената гурнутих у фијоке, док се оне не врате са паузе, прозори 

су били широм отворени.  

      Уколико уђем и ухвате ме  да телефонирам, следи ми везивање, 

изолација у самицу, инјекције '' за смиривање''. То никако.  

А морам се јавити господину Менкачију. 

  Досетих се муњевито како томе да  доскочим, видех великог 

мирног пса који често у врућим летњим данима луња кругом 

болнице , гладан и жедан исплазио језик, спазих на једном столу 

нарезан паризер, утрчах и узех неколико нарезака, вратих се к'псу, 

ухватих га за кожни оковратник, дадох му мало паризера, док он 

уживајући мљацка, уведох га у канцеларију осврћући се да ме неко 

не види, на срећу није нигде било некога.  

    Бацих му паризер на под, зграбих телефон, на срећу господин 

Менкачи као да је знао да ћу телефонирати, чу шта рекох, одмах ме 

схвати, и кратко ми саопшти да ће јавити страним новннарима и 

дипломатама, и послати упит властима.  

    Спустивши брзо слушалицу сретан учинком, упутих се брзо ка 

вратима, пас стоји и лиже под, утом чух гласове жена које се 



966 

 

враћају, зграбих пса и повукох га кроз врата баш испред њих, 

гласно насмејан узвикнувши им:'' Извео сам пса, ушао и једе нечији 

паризер''.  

         Пас одјури подвивши реп, оне се сјатише око својих столова.  '' 

Ух, ух, '' кикоће се један плавуша зелених сјајних очију:'' Мазнуо 

ми је џукац паризер са стола''.  

       Она њена колегинице што тако личи на Дану ме погледа 

задовољно.'' Баш сте љубазни, похвалићемо вас код вашег лекара, 

ко је ваш лекар?'', Насмеших се учтиво:'' Немојте, то је ситница''.  

        Огласи се из далеког буџака службеница већ пред пензијом, 

можда има сина близу мојих година:'' Патите од несанице, зато сте 

овде?'' ''  

Да, управо тако, ''. 

       Она што личи на Дану се закикота:'' Добро се заморите са 

вашом девојком, да видите како ће те да спавате ко јагње''. 

 

1 јули 1975. године. Отпуштен сам из П.Б.'' Лаза Лазарeвић''. 

Отпуштен сам из ове болнице 1 јула 1975.. године. Када сам обукао 

моје одећу и обућу, пре него што сам се упутио излазу, учтиво али 

одлучно замолих болничара да ми из канцеларије дају отпусну 

листу? 

'' Добићете је на вашу кућну адресу, треба да је потпишу ваш лекар 

и  директор болнице'', рече он кратко, учини ми се да ме због нечега 

погледа хладно и испитивачки  скоро претећи, тако ми на крају 

заизгледа.?  

Овакав одговор ми се није никако свидео, како ћу ја сада без 

Отпусне листе имати доказ да сам био насилно смештен у ову 

болницу? Како ћу ја на бази документа доказати међународним 

организацијама, страним новинарима и дипломатама, и 

београдским дисидентима, да сам заиста био смештен насилно у 

психијатријску болницу? 
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Излазим са олакшањем и радошћу из болнице, али је моје добро 

расположење ипак у приличној мери помућено необичним 

поступком болничке администрације, која је одбила да ми изда 

отпусну листу, они су по закону обавезни да је издају? Да ли је 

образложење болничара основано? Или је изговор?  

Можда намерно неће да ми је издају јер сумњају да ћу је користити 

у сврхе обзнањивања ове злоупотребе нада мном? 

Родитељи су ме загледали, ја сам им објаснио детаљно и јасно о 

чему се радило, да сам тамо био по казни. Они то знају и сами. Нико 

од нас никада није боловао ни од какве душевне болести, шта има 

ту полиција да се меша  у нечије здравље? Моји родитељи су били 

на путу да од лојалних и аполитичких поданика, постану 

незадовољници.  

Мени су лекари преписали хрпу лекова да наставим да их пијем 

дисциплиновано по изласку из болнице. Није ми падало ни на крај 

памети да то чиним. Родитељи су ме сасвим подржали у моме 

таквом опредељењу. Рекли су ми да тај рецепт поцепам и бацим у  

корпу за отпатке. Али ја сам то већ био учинио. 

Забринута мама ми је казала да ће куповати сваки дан литар млека, 

да пијем,  да бих тако очистио отрове из организма. 

Одлучио сам се да се што више шетам, то су ми саветовали  и 

родитељи. Обично бих одлазио у центар града, у Кнез Михајлову 

улицу и на Калемегдан. Кретао бих се врло успорено стрмом 

улицом Краљевића Марка што се пење од нашег стана у 

Карађорђевој улици ка Теразијама и центру града, направио бих 

неколико корака, не могу више, седао бих задихан на успутне 

степенице да се одмарам.   

       Знам зашто сам тако снемоћао? Због инјекција депо које трају 

по неколико недеља или дуже, да ''смире'' душевног болесника, да 

не буде агресиван. (Дакле моја агресивност се састојала у мојој 

борби на смирен и интелектуалан начин за моја права).  

 Ставио сам себи у задатак да што пре и по сваку цену, 

захтевам упорно од Управе психијатријске болнице да ми издају  

Потврду о боравку. Они још упорније одбијају, измишљајући 

свакојаке разлоге да је не издају. Знају да ћу ја то искористити да се 

жалим?. Дакле, желе да укрију трагове, и да ми прикаче трајно на 
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леђа компромитујућу дијагнозу, да би ме тако дискредитовали у 

јавности и међу познаницима. И разуме се да би тако обезвердили 

мене као борца за људска права, и моје ставове о стању људских 

права у Југославији. Без овога документа, који ми траже са 

различитих страна, моја борба да докажем да сам заиста био жртва 

злоупотребе психијатрије  у политичке сврхе, је била витално 

отежавана. 

 Уместо отпусне листе сам добио дознаке да ми је отворено 

боловање до 1 августа.  

                Ова насилна хоспитализација је имала, као што ће се 

видети даље,  врло значајне последице, не само по мој живот, него и 

по углед званичне психијатрије и поретка.  

    Ја сам био принуђен да се борим против нетачне психијатријске 

дијагнозе која је била обзнањена и наносила ми велике штете у 

каријери, у јавности, па све до личног и приватног живота.  

         Зато сам одлучио да се борим још много енергичније и 

методичније.  

         Пошто су власти свугде тврдиле да сам ја психијатријски 

случај, а не жртва  политичких прогона,  и да у СФРЈ нема 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, усмерио сам моје 

акције да докажем да сам душевно здрав.  

И да у исто време пронађем што више сличних случајева 

психијатријских злоупотреба.  

     Што сам и успео.   

      Тако сам покренуо истински вал, покрет против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе.  

        Не желим да будем нескроман или претенциозан, али је 

чињеница да су овакве злоупотребе постојале и пре мога насилног 

интернирања. А о томе није било ни говора. Већина мојих каснијих 

акција у овоме смеру су потекле од мене, што је потстакло и друге.  

         СФРЈ је била оквалификована након тога као држава која 

злоупотребљава психијатрију у политичке сврхе, због чега је губила 

углед у свету.  
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        Дакле, они властодршци који су ме сместили у лудницу су  

постигли супротно од онога што су желели. Само су ме потстакли . 

       Или су то неки од њих из потаје тако хтели.  L,homme fort sur le 

trone de paon ( Јаки човек на престолу пауна). 

Зашто? 

 

Септембар 1975. године. БИП-Београдска индустрија пива. 

Био сам на боловању све до 1 августа 1975. године, када сам се 

поново појавио на своме радном месту. Нисам запазио од колега 

било какву љубопитљивост у вези мога одсуствовања и боловања, 

или сумњичава загледања. Имам утисак да они не знају да сам ја 

био у психијатријској болници? Због тога се мало опустих, бриге се 

повукоше. 

Али моја превремена и исхитрена безбрижност спласну, када чух у 

великом кругу пиваре полугласан коментар две службенице које су 

журиле у ресторан:'' Тај је био у лудници''. Када сам се удаљио 

осврнух се у  њиховом правцу, оне су стајале на улазу у ресторан и 

из даљине ме осматрале испитивачки, као да сам неки куриозитет. 

Ако оне знају, то знају и још неки други. У БИП-у сам дакле 

избламиран. 

       Поврх свега,  када бих дошао у стан, телефон би повремено 

зазвонио, подигнем слушлицу нико се није јављао, само бих чуо  

дахтање.  

        На улици ми приђе милиционар:'' Ваше исправе?''. 

         Брат Милић и сестра Нада нигде не могу да нађу  запослење. 

Милић дође узнемирен у стан, уђе са степеница дрхтећи, видимо да 

се са њим десило нешто неуобичајено, нос му је био црвен, брисао је 

са одеће уличну прашину, стреса је нервозно, на сакоу се виде 

остаци прашине, он једва смогну снаге да проговори:'' Ударио ме 

силеџија на улици испод моста у  Бранковој улици, док сам лежао 

полуонесвшћен, скинуо ми је ручн сат, уз псовку:'' Тај смрад блати 

Тита и Партију''.  



970 

 

       Управа П.Б.'Лаза Лазаревић'', моје упорне захтеве да ми се 

уручи Отпусна листа и даље одбија, а мени је тај документ преко 

потребан, јер ми поједине међународне организације траже писмени 

доказ да сам био насилно интерниран.  

         Да, они у полицији када би ме тамо повремено привели, су 

систематски одбијали  да са мном разговарају о мотивима мојих 

активности људских права. Ја сам хтео да им се поверим, да 

отварам очи нашој полицији, да они схвате да се ту не ради о 

некаквим опасним непријатељима, него најчешће о невиним 

људима жртвама нечије самовоље или сујете. 

Размишљајући како да доскочим, како да заобиђем ову препреку у 

комуницирању са органима власти, дошао сам до спознаје да бих 

требао да се обраћам писмено, да све све више   шаљем 

документоване случајеве злоупотреба и анализе државним 

функционерима, да  они то прочитају и проуче. Надао сам се да бих 

тако могао разбити  информациону блокаду?.  

И овога пута сам установио да нисам постигао жељени циљ 

отварања очију државним политичарма, сазнао сам да они 

најчешће не би  ни читали моје поднеске, да су их без увида, као 

роботи,  бацали у корпе за отпатке. 

Зато сам одлучио, да се истим документованим случајевима 

обратим међународним оранизацијама, предочавајући им да се у 

Југославији на такве подмукле начине често крше људска права. .  

Установио сам да је то био добар потез. Јер су ове међународне 

организације достављале моје жалбе државним органима у 

Београду, са захтевом да дају своје мишљење?. 

   Тако да су београдски званичници били у обавези да моје жалбе по 

први пут изврше продубљенији увид у исте, и да дају своје 

образложење.  

Све сам чешће достављао такве случајеве страним новинарима и 

амбасадама у Београду. 

       У неколико наврата сам се обраћао Комисији за људска права 

ОУН у Женеви, одакле ми је стизао коректан и охрабрујући 

одговор, увек потписан са Ј.Т.Moeller.  
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     Из овога извора сам сазнао да су моји дописи  ОУН у Женеви, 

стизали до извесног професора београдског Правног факултета  

Војина  Димитријевића, који је био представник Југославије у 

Комисији за људска права ОУН.  Он је дакле, био обавезан да их 

проучи и да на њих одговори у име власти у Београду. Да би то 

могао успешно спровести у дело,  било је неопходно да се консултује 

са Београдом, да добије отуда детаље. Па би тек на основу тих 

података подносио извештај ОУН у вези мојих жалби. 

       ( Напомена.Касније је професор Војин Димитријевић 

увиђавајући раскораке имеђу стварности и званичних 

прокламација се сам лично преобратио у познатог борца за људска 

права. С'овим у вези он ми се поверио једном приликом у 

просторијама Центра за људска права у Београду, када је у нашој 

земљи већ било више слобода, да је читајући моје поднеске ОУН 

био стимулисан да преиспита своје ставове и виђења о стању 

људских права у Југославији, испричао ми је искрено да он лично 

за такве злоупотребе раније није знао у довољној мери, или да о 

некима од њих није имао ни појма да постоје у земљи. Тачније, када 

се радило о случајевима злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе, он ме погледа право у очи:'' Ја сам мислио да тога има само у 

Совјетском савезу, верујте да сам био врло резервисан, али сам се 

касније уверио да таквих злоупотреба има у нашој земљи, били сте 

у праву''. 

       У Београду у страним круговима је почело да се шушка о мојим 

учесталим жалбама да овде људе прогоне, да политичких криваца 

има у затворима и у психијатријским установама, где су смештени 

на монтираним судским поступцима, да влада политичка 

неравноправност, да су чланови СК Ј привилеговани у сваком 

погледу, да власти многе лојалне грађане киње и обесправљују. 

    Власти су се нашле у стешењеној позицији, морале су да се бране: 

правдале су се да износим неистине и да узбуњујем јавност, да су ми 

дати  радно место, плата, те да ја отуда нисам никаква жртва. 

6. септембра 1975. године је зазвонио телефон  на моме радном столу 

у БИП-у, са друге стране се чуо строг глас:'' Овде РСУП, позивамо 

вас да одмах дођете на разговор на адресу Кнез Милоша број... соба 

7''. 

.'' Молим уручите ми писмени позив, како прописује закон'', рекох 

учтиво.  
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Он залупи слушалицу. После извесног времена је поново завонио 

телефон, исти сув глас је сада био претећи:'' Уколико не дођете, 

доћи ће наша патрола по вас у БИП да вас спроведу  стражарно''.  

Овај разговор су чули моје колеге и колегинице,  усмеравали су 

збуњени погледе у моме правцу, загледајући ме сумњичаво и са 

неповерењем. 

Да бих предупредио да будем спроведен стражарно, одмах сам тамо 

отишао, примио ме је млад човек мојих година,  плав, висок и 

згодан,  није био претећи, али ми је цинично саопштио:'' Зашто ви 

блатите нашу државу и наш народ у свету и овде пред страним 

дипломатама?'' 

Свестан да по први пут могу да изнесем своје виђење полицији. '' 

Молим вас реците ми у чему је моја грешка, ја сам спреман да се 

исправим, ја то не чиним из беса, него да бих се бранио?''.  

Увидео сам да је и он био добио налог да се не упушта у разговор са 

мном, јер ме он више није ни слушао, почео је да зева, није могао 

ништа да ми одговори. Тако смо се растали. 

Увиђам да ме колеге и директори, као и особље БИП-а повремено 

загледају подозриво  сумњичаво, неки и сажаљиво. Они  можда 

умишљају да сам ја душевно уздрмана особа?  

Ја сам у овоме предузећу избламиран, моје шансе овде су заувек 

покопане, спас је ићи у другу фирму. Зато редовно пратим огласе за 

запошљавање и шаљем кандидатуре . 

 

Јули-август 1975. године. Хелсиншки договори - корпа 

ЉУДСКА ПРАВА. 

 

   Хелсиншки договори, Завршни акт Конференције о сигурности и 

сарадњи у Европи, је одржан у Хелсинкију , у Финској у јулу и 

августу ове године, са громогласном планетарном поруком: да би 

били унапређени односи између Запада и Комунистичког блока.  

      Овим актом је био загарантован суверенитет земаља 

потписница,  неупотреба силе, неповредивост граница, гаранција 
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територијалног интегритета држава потписница, мирно 

разрешавање конфликата, немешање у унутрашње ствари.  

        А у тачкама 7 и 8, су биле назначене обавезе поштовање 

људских права, и једнака права свих народа и њихово право на 

самоопредељење. 

        Када се говори о овим Хелсиншким договорима за мене , и за 

друге све бројније борце за људска права у нашој земљи, је била пре 

свега занимљива фамозна корпа људских права.  

Мени се чини да су сада по први пут велике западне државе 

истински ставиле на дневни ред стање људских права у Источној 

Европи и СССР-у.  

Питао сам се откуд сад то? Шта се то десило? Да ли у СССР-у и 

Источној Европи нараста вал незадовољства и клице праве побуне? 

Да ли су ови договори искрен покушај смирења у Европи и свету, 

или су у служби хладно ратовских натецања Запада и Истока? 

 А када се ради о комунистичким државама, па и о  Југославији, 

истичем још једну суштинску чињеницу, као борац за људска 

права: то је за нас било велико охрабрење, сада се у 

комуникацијама са државним органима можемо позивати на 

Хелснншке договоре, који свима гарантују поштовање људских 

права.   

   Али смо убрзо били истински разочарани, уместо да спроведе 

демократизацију и тако јача Југославију, поредак се није нимало 

освртао на своје обавезе из потписаног Хелсиншког акта, 

настављао је са невиђеном охолошћу, самовлашћем, и суровошћу, 

да све више обесправљује већину, и да злоставља  многе грађане.  

     Чиме није никако успевао да сузбије све масовније и драстичније 

незадовољство; напротив, да се фигуративно изразим, досипао је 

само уље на ватру. 

Откуд таква површност и недораслост београдског режима, стално 

сам се питао? Уместо да се демократизују и смире незадовољство, 

очувају стабилност државе и обезбеде мир и благостање у земљи, 

они су упорно чинили управо супротно: дискриминација и 

репресија су добијали у снази из дана у дан. Незапосленост је била 

све присутније, а социјалне разлике веће него ли икад.  
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Због чега је незадовољство поретком постајало све присутније. 

Почели су све више да се јављају критичари и дисиденти и 

свакојаки борци за правду и људска права. 

       Совјетска дипломатија, и дипломате других источно-европских 

држава, су се по мени такође понели ирационално. Питао сам се: 

колико СССР има генијалне научнике у техничким наукама, 

толико је  недорастао у друштвеним. Јер потписујући корпу о 

људским правима, би тиме  могли охрабрити побуну против 

тираније у њиховим земљама?. И још више од тога, СССР је 

направио још већу грешку, уместо да рационално разрешава 

оправдану побуну народа против тираније, постајао је још 

репресивнији и острашћенији. Побуна је узимала маха. И површно 

се упуштао у Рат звезда, Хладни рат, у подршку свакојаким 

герилским покретима широм планете.  

Чиме се исцрпео економски, Америка то није такорећи ни осетила, 

она је врло богата и моћна. 

     

31 децембар 1975.-1 -3 јануар 1976. године. Дочек Нове године у 

Истамбулу. 

Туристичка група се искупи на Калемегдану, где се укрцасмо у 

модеран удобан аутобус, који нас повезе ка Истамбулу. О путовању 

аутобусом на дугој релацији Београд-Истамбул  немам ништа 

нарочито да испричам. 

     У Истамбулу нас дочека пријатно време за ово доба године. 

Истамбул је тајанствен оријенталан велеград на обали мора, као да  

се на сваком кораку вијоре витке џамије, тражим погледом жене у 

фереџама, не видох их, али у понеком буџаку препознадох Босну из 

дечијих дана. Али се свугде около уздижу најмодерније скоро 

сазидане зграде бљештећи у неону. 

    Наша мала туристичка група је отсела у малом породичном 

хотелу чији су власници, родитељи и деца,  врло плави, као да су 

Руси. '' Потомци словенских јаничара'', рече неко. 

       Таман затворих очи и заспах радостан чврсто, пробуди ме из сна 

пој хоџе, отворих очи,  више је него зора, свиће , скоро да је свануло. 
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Овде рано свиће, кроз полутаму на ведром небу изнад Истамбула је 

још сијао блед полумесец, као што је застава Турске.   

   Тако ме хоџа онемогући да се испавам.  

       Шетао сам центром Истамбула, посматрајући љубопитљиво  

пролазнике. Турке сам боље упознао, што је могао љубопитљиви 

читалац прочитати  у претходнм поглављима, за време мога 

шестогодишњег боравка у Бриселу. Типичан  Турчин је изразито 

црномањаст, скоро као Арапин, али има и црњих. Упознао сам у 

Бриселу неколико турских студената који су били исте боје косе и 

тена као и ја, чак, сам срео пар њих плавичастих. Ови светли и 

зеленооки су углавном генетска успомена боравка  Турака на 

Балкану и мешања са словенским народима. 

    Зачух изненада у мојој непосредној близини како врло јако и 

болно залаја пас, велики црни пас поче да се ваља бесно по тлу 

бетонског тротоара, скичећи од бола. Око пса на бетону се очас 

окупи неколико знатижељних пролазника.  

     Одједном се као по команди цела гомила окупљена око пса, 

наједном окрену према мени скоро претећи?. Почеше да ми се 

обраћају љутито на турском. Ја почех на енглеском. Неки знају 

енглески, схватих да је неко опекао  опушком пса, сумњају да сам ја 

био поред пса, да сам ја то учинио?. Почех да им објашњавам да ја 

нисам пушач, и да ја са тим немам никакве везе, да сам Југословен 

из Београда на пропутовању. 

        Утом из реке пролазника се ка мени упути смејући се, и гласно 

изговарајући моје име,  млад врло црномањаст човек,  поздрави  ме 

на француском, и обрадован изненадним сусретом ме загрли. То је 

био мој чест другар, у претходним поглављима спомињани турски 

студент математике из Брисела.  

     Када чу  о чему се ради, он се насмеја и објасни помало 

накострешеној гомили да ја то нисам учинио, и да смо он и ја добри 

пријатељи још из Брисела. Тако је се овај непријатни догађај 

завршио без даљих расправа. 

       Десила је се још једна занимљива коинциденција. Гледао сам 

увече програм ТВ Истамбула, када програм би завршен, одјави га 

млада врло привлачна жена. Препознадох је, она је студирала у 

Бриселу ( Сада обојила косу у плаво). 
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         У центру Истамбула у бутицима и ашчиницама продавци и 

трговци понекад знају српски језик. Овде се осећа  дух и присутност 

оних наших оријенталних посластичарница и ашчиница  по 

Београду и Србији. Још се нисмо отарасили од  турског 

оријенталног утицаја?. 

Десио се необичан догађај у продавници, видех поред мене због 

нечега изнуреног официра ЈНА са живахном супругом, били смо 

заједно у аутобусу . Турчин продавац јој приђе и пред свима је 

дрско уштипну за задњицу. Скоро да настаде инцидент. На крају 

покушаше да убеде покуњеног официра да то овде није 

понижавајуће, него да је такав обичај. Официр покуњен ућута. 

У то нисам нимало поверовао. Овде је то понижење. 

Поједини квартови Истамбула тако подсећају на Босну. 

Нову 1976. годину смо дочекали у престижном ресторану, у 

програму је учествовала и играчица трбушног плеса. Када је 

програм био завршен, оркестар је засвирао музику за игру. То су 

биле модерне мелодије, као код нас. 

Посматрао сам врло лукаву вештину завођења наших жена од 

стране младих Турака присутних у ресторану. Схватио сам из 

њихових даљих поступака, да су они на неки начин већ упознали 

менталитет нашег света, и наших жена. Чух од конобара да овде 

редовно долазе наши туристи. 

Ево шта се одигравало пред мојим очима: 

Оркестар засвира брзу игру, парови се нису држали за руке, него су 

сви играли заједно измешани у групи, окренути једно према другом. 

Ту су били и неки београдски брачни или љубавни парови, који су 

дошли да заједно дочекају Нову годину у Истамбулу, и не сањајући 

шта ће се, како, и зашто десити са њима ове новогодишње ноћи? И 

какве ће последице тога бити? 

Била су ту и два пара из Београда. Један су били љубавници, види 

се по њима да је њихова веза лабава и климава, осврћу се око себе, 

ступају олако у разговор са особама супротног пола, које би им се 

приближиле? А други један пар, мушкарац и вижљава плавуша 

осредњих година су, чини ми се били у браку, вероватно већ 

поодавно. 
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И ова два пара су играла у групи плесача, Београђана и Турака. 

Пред ова два наша мушкарца иступише увијајући се две изазовне 

младе Туркиње, скоро да заиграше трбушни плес.  

Скоро да их занеше, они упорно, као хипнотисани, пиље у њих.  

Нису ми измакле гримасе дискретног незадовољства на лицима 

њихових партнерки из Београда. А они то нису ни запажали, 

заборавили се, занеле их оријенатлне плесачице које се пред њима 

обећавајући увијају? 

То потраја, онда се угасише светла . Настаде скоро мркли мрак, 

само светлуцају фосфорне ивице подијума за игру и мале лампице 

ушушкане у седиштима. Оне две што су се увијале пред наша два 

мушкарца им се  сада приближише, ухватише их за руке, и прибише 

им се мазно уз тела. 

Сироте повређене београдске партнерке задрхташе од беса. 

Игра се заврши, упалише се светла, опет поче брза игра.  

Сада настаде друга прича,  две Туркиње наставише да се увијају 

испред наша два београдска ''заводника''. Они не запазише  да 

однекуд улетеше на подијум два млада привлачна Турчина, 

иступише енергично се увијајући право пред њихове запостављене 

београдске супруге или партнерке ( једна од њих је била саветница-

политиколог у Министарству иностраних послова у Београду, тако 

сам сазнао у  аутобусу), почеше да скачу пред њима и да их облећу 

као вуци око овчица. 

Опет се угаси светло. Туркиње се залепише за два београдска 

''заводника'', видех да  исто учинише њихове огорчене дубоко 

повређене  жена и супруга, које се сада осветнички приближише  уз 

два млада Турчина. Један поче једну од њих да љуби у врат. 

Одвукоше их обе у  мрачни део кафане, почеше да их љубе и грле. 

Када се упали светло, две младе Туркиње нестадоше осмехујући се 

победнички са изразом супериорности  над '' балканском рајом''.  

Наша два '' заводника'' остадоше сами. Осврћу се око себе, нигде 

њихове пријатељице, односно супруге. Нестале су у истамбулској 

тајанственој ноћи са два млада Турчина. Осветиле се. 
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То је била добро изрежирана игра . Очигледно одлично  разрађена 

толико пута раније. 

На осветљен подијум средовечни Турчин врло подмуклог израза 

лица  изведе расну плавушу, која је са нама допутовала из Београда, 

са бујним грудима која су се преливала преко широко отвореног 

деколтеа као крв црвене блузе, држећи је за руку као овчицу. Знам 

је из  Београда ,  запослена је у суду у Савској улици.  

Пре тога су дуго седели у мрачном буџаку, нешто је са њом страсно 

разговарао, стално су пили жестока пића, он би је повремено 

дискретно покушао да загрли. Она би се на моје изненађење 

повремено мазно прибила уз њега. 

Овај Турчин даде знак музици, зачу се оријентална мелодија, он 

поче да се увија, вуче и њу, она скоро да се тетура, добро је попила, 

као да се нећка?. Он је загрли и привуче себи, гурну јој у деколте 

новчаницу од 50 долара. Она се разрадова, и поче са њим да игра 

као што код нас то чине у јужној Србији, уздигла руке  високо у вис, 

скаче и увија се у ритму мелодије. Он у једној руци победоносно 

држи чашицу и сипа јој пиће у уста, онда јој стави још десет долара 

у деколте, па је онда привуче себи и поче да јој дивље љуби врат и 

дојке. Цело време су из дубоког деколтеа провокативно вириле 

зелене доларске новчанице. 

На крају је мртву пијану изведе из ресторана, само се зачуше 

снажни мотори његовог аутомобила који забрунда и изгуби се у 

ноћи. 

Млада београдска туристкиња, плава као Рускиња, висока и витка, 

она је интелектуалка, феминисткиња, посвећена братству  и 

јединству, нешто поразговара са члановима оркестра. Нешто се 

договарају. Схватио сам о чему се радило када она иступи голом 

натколеницом на подијум, и запева са младим Турчином, на 

српском језику: Русе косе цуро имаш, да ли ги ти љубиш, ... То је 

турска песма али се пева и код балканских народа. Турчин пак је 

певао на турском језику. Успут је Турчин почео да нашу 

туристкињу изненадну певачицу  вулгарно подржава око струка и 

да је дискретно привлачи себи покушавајући врло дискретно да 

завлачи његова колена међу њене бутине. 
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Десило се још нешто занимљиво: једна друга расна плавуша која 

гласно саопшти да је играла балет, хоће да одигра соло једну тачку. 

Оркестар је неуко засвирао  балетску мелодију, она је заиграла. 

 Али се балет не игра у ресторану, у кафани у Истамбулу. 

Када она заврши, оркестар груну ШОТЕ МОРИ ШОРЕ, ШОТЕ 

МАШАЛА.  

Откуд ови овде знају албанске мелодије? 

Млада балерина се у трену претвори у Албанку , поче да се увија , 

сагиње до земље, заједно са певачем Турчином, попе се на сто, поче 

по њему бесно да игра и да баца делове одеће са себе по поду, даде 

праву лекцију Туркињи која је пре ње играла трбушни плес. 

Изгледа да је хтела да јој докаже да боље игра трбушни плес?  

У сали настаде урнебес овације  одушевљених београдских туриста. 

Балерина сва поносна победнички оде за свој сто праћена 

потсмешљивим погледима турских гостију у ресторану. Али она то 

не види, и не разуме. Као ни они наши ''савремени'' Београђани 

који су јој скандирали и пљескали?.  

Средовечни Београђанин лукавог лика је запита у пролазу:'' Па 

добро девојко, не иде да то радиш, брукаш свој народ и своју 

државу?''. 

Она се обрецну презриво победнички у његовом правцу:'' Шта је 

матори кеша, па моја професорка у гимназији је пред нама ђацима 

играла на столу  у учионици трбушни плес, ваљда она зна боље од 

тебе шта треба, а шта не треба чинити''? 

Овим призорима сам био врло непријатно изненађен. 

Када је дочек био завршен, наша београдска група туриста крену ка 

излазу из ресторана,  гости Турци су се повучени у ђошкове лукаво 

дошаптавали, да би на крају подмукло тријумфално 

узвикивали:''Аферим, машала Југословенке''. 

Био сам дубоко постиђен. Један од Турака који су ликовали устаде 

и приђе ми и обрати ми се на чистом, српском језику, у ијекавици:'' 

Рајетин, Српкиње су биле наше харемске робиње, такве су и данас''.  
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У повратку у аутобусу два описана београдска пара нису седела 

више заједно. Него на одвојеним седиштима. 

Мене је запрепастило када сам открио шта мисле о овим догађајима 

сапутници који су били очевици ових догађаја у том истамбулском 

ресторану. '' Ви сте старомодни, једном се живи'' казала ми је 

љутито витка црномањаста студенткиња социологије. '' Па шта 

хоћете, мушкарци су се лоше  понашали, па им жене  узвратиле'', 

изјасни се сувоњави службеник београдске банке. 

'' Па зар нисте прозрели да су то извели договорно младе Туркиње, 

које су биле у дослуху са два млада Турчина'', упитах их. 

'' Па ви не само да сте старомодни, него сте и параноични'', чух 

неколико женских и мушких гласова. 

 Не желим сада да говорим о правници која је добијала доларе у 

голе сисе,  и певачици турских песама, али се питам :зар таква да 

нам суди?. 

Живео сам шест година у Белгији, никад нисам видео тако нешто од 

Белгијанки, нити од било којих жена из Западне Европе.. 

А Белгијанке важе за врло модерне и слободне. 

Ради се о култури, о стању духа. Наша нација је у дубокој кризи 

идентитета. 

'' Не осуђујем само те наше жене, недолично су се понели и њихови 

мужеви'', рекох.  

Ипак, када сам дошао у  Београд сам разговарао са већим бројем 

интелектуалаца, жена и мушкараца, али и обичних малих људи и 

жена, ипак већина од њих се слагала са мојом интерпретацијом тих 

догађаја.  

Ипак, наш народ није изгубио своје критеријуме. Али има 

појединаца који то јесу.  

Ко је крив за овакве непримерене и наивне поступке наших 

мушкараца и жена?  
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1976. година. Праксисовци-борба против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе. 

Ја сам појединим ражалованим професорима праксисовцима  

повремено достављао податке о оваквим злоупотребама, 

укључујући и мој насилан трансфер у психијатријску болницу у 

јуну 1975. године.  

Посебно детаљно и прецизно сам о томе обавестио Милована 

Ђиласа, захтевајући од њега да о томе обавести стране новинаре и 

дипломате, и учтиво га замоливши да ми да бројеве телефона 

појединих страних новинара акредитованих у Београду, које ја 

нисам поседовао. Он ми је одмах  исписао на цедуљици имена и 

бројеве телефона неколико страних новинара са којима се 

повремено виђа у његовом стану. 

Сви они, укључујући и Ђиласа, су били зачуђени поводом моје 

насилне хоспитализације због писане политичке критике, они би ми 

саопштавали хладно да за тако нешто по први пут чују у 

Југославији, да таквих злоупотреба  има пре свега у СССР-у?. 

'' То са вама је био инцидент, најобичнија случајност, тога нема у 

Југославији. А било је и кратко'', био је категоричан Милован 

Ђилас. Слично су се изјашњавали и професори праксисовци и 

други интелектуалци дисиденти.  

'' Тачно је да је било кратко, али сам тамо био смештен на 

незаконит начпин, мучили су ме, дали су ми по здравље врло 

штетну инјекцију'' депо модитен'' која делује продужено три 

месеца. А најгоре је то што су ми налепили нетачну 

компромитујућу дијагнозу која ми наносе разорне штете, на радном 

месту и у јавности, прогласили су ме неурачунљивим лудаком'', 

покушавао сам да им објасним. 

Ја се нисам никако предавао, напротив, будући да знам прилично 

случајева несретника који су по казни били у лудницама, или су 

још увек тамо ( на пример раније поменути Радомир Вељковић), 

постајао сам све одлучнији да докажем да се у Југославији  

психијатрија често злоупотребљава у политичке сврхе.  Обрадио 

сам најкарактеристичније СЛУЧАЈЕВЕ психијатријских 

злоупотреба које ја лично познајем, и представљао сам их 
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међународним организацијама, страним диломатама и  

новинарима. 

'' То је социјална патологија, то је мутљаг, то је ствар за 

психијатре, а не за полицију'', одговарали би ми неки од њих. Неки 

су били сумњичави. Али их је било љубопитљивих, неки су ме 

посматрали са симпатијама и охрабривали ме да наставим да 

истражујем ову тајновиту област, и да их о томе обавештавам. 

'' Донећу детаљну докуменатцију, довешћу лично жртве да их чујете 

и видете'', био сам упоран. 

'' Могуће је да има таквих појединачних граничних случајева, али 

то није раширена пракса овде'', тврдили су сви као један. Као да 

због нечега бране поредак?  

 '' А како то досада нико није тврдио'', питао ме је француски 

новинар. 

Схватио сам тада да је неопходно, да бих успео у мојој мисији 

доказивања честих злоупотребе психијатрије у СФРЈ, да прикупим 

што већи број проверених случајева, да их подупрем детаљном и 

ригорозном документацијом и валидном  и убедљивом правном и 

психијатријском аргументацијом.. 

Дао сам се у истраживања и грозничаву  потрагу за таквим 

несретницима. 

 

1976. година. Проширење стана. 

У међувремену су преминули стара госпођа Тршић, мајка доктора 

Југослава Тршића , а потом и његова  маћеха Марија Орељ; обе су 

биле  остале да живе у нашем заједничком стану после одласка 

доктора Тршића, психијатра, и његове породице у Америку.  

Брат Милић је добио још раније своју собу која је припадала 

породици Тршић.  

У остатку заједничког стана који припада породици Тршић, је сада 

живео  стари отац доктора Тршића. Он се тешко креће, често би 
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седео у оближњем парку  на клупи. Долазиле су повремено неке 

жене да му оперу стан,  и једна млађа Циганка.  

Већ неколико дана нисмо виђали господина Тршића?. Сви се 

забринусмо. Родитељи се питају шта да раде?   

Мајка провири кроз врата  његове кухиње, ја сам био присутан, 

видесмо га како лежи на столици , његово непомично тело је било 

наслоњено на столицу и зид, био је укочен и бео у лицу, широко 

отворених очију. Очигледно да је био мртав. Кухиња је била у 

невиђеном нереду и прљавштини. 

Позвали смо одмах полицију, они су обавестили надлежне службе, 

дођоше у најкраћем року и однеше леш.  

Отац је отишао сутрадан у Стамбено одељење Општине Савски 

венац, однео сва документа у вези заједничког стана. По Закону о 

стамбеним односима, заједнички стан остаје после смрти другој 

породици која је у њему настањена. Тако смо се ми проширили, 

нама је сада припао цео стан, ја сам  добио на располагање велику 

собу и кухињу заједничког стана, са којима је до сада располагао 

стари господин Тршић.  

Имам сада мој стан. 

Добијање сопственог стана је за мене била истинска животна 

прекретница. Могао сам сада на миру у слободном времену да 

пишем научне и стручне текстове, који би повремено били 

објављивани у часопису Дуга, и југословенским стручним 

часописима из истраживања тржишта и маркетинга. 

Долазио би ми повременмо у посету Жозеф Лончар, економиста, он 

је врло предузимљив и стручан, запослен је као надлежан за 

маркетинг Фудбалског клуба ЦРВЕНА ЗВЕЗДА, његова 

канцеларија се налази при крају Васине улице, преко пута 

тролејбуске окретнице.  

Правили би смо пројекте увођења нових атрактивних страних 

производа на наше тржиште. Веже нас и '' белгијска веза'', Жозеф је 

рођен  и растао у Лијежу у Белгији, у далматинској породици тамо 

насељеној још пре Другог светског рата. Његов отац је био учесник 

Покрета отпора у Белгији. 
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Мала дражесна плавокоса и зеленоока Валерија, Надина ћерка,  ми 

сваки дан долази у посету, играмо се различитих улога, лекара и 

пацијента, продавачице и купца, она је тако драга и бистра. Водио 

бих је викендом у Дечије позориште '' Бошко Буха'', у Зоолошки 

врт, на Калемегдан; иако не зна још да чита куповао бих јој књиге о 

Маји, била је читава серија  о  малој Маји: Маја вози бицикл,  

  Маја на мору, итд.  
Слике из албума: с'лева на десно, доле: 

Марко ( Борин син), Ксенија ћерка сестре 

Наде .Горе држи малог пса Чапу Валерија 

такође Надина кћерка. 
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У БИП-у постоји механографски центар, сазнах од колеге 

Станојевића ( који је пореклом од Љубовије, рођени брат раније 

поменутог  Саве Станојевића, том 2, 3) , сарадника овог центра, да 

је измишљен компјутер, и да га у Америци већ има на тржишту.  

 

Јануар 1976. године. Зимовање у Партизанским водама на 

Златибору. 

Добих радостан одговор да сам преко јавног конкурса примљен на 

радно место Шефа Службе маркетинга у предузећу Рекорд у 

Раковици. Задовољан сам што одлазим из БИП-а, где се иза мене 

вуку репови пацијента злогласне болнице '' Лаза Лазаревић''.  

Ваљда ће најзад у моме животу ствари кренути на боље?. 

Али се питам: шта би ово могло да значи? Ја сам на конкурсу 

изабран на руководеће радно место, за које се тражи политичка 

подобност? А ја сам изложен жестоком надзору и узнемиравањима 

од стране полиције? Полиција је добро знала да сам тамо 

конкурисао? Могла је моју кандидатуру без икаквих тешкоћа 

осујетити?  

А то није учинила?  

Зашто? 

Желим да се одморим на овој дивној планини, да припремим снагу 

за ново радно место у ФГП Рекорд. БИП има своје одмаралаиште на 

Златибору, добих лепу топлу собу, храна је укусна и обилата, донео 

сам и скије.  

Дошао је и Љубиша Благојевић са скијама такође. Обезбедио сам и 

њему смештај и храну у БИП-овом одмаралишту. Сваки дан смо 

ишли скијама скоро све до врха Чиготе.  

Мене изненађује Љубишино политичко сазревање, он је сада више 

опседнут политиком, него што је то био раније, жали се да га 

саплићу на његовом радном месту у Инвестиционој банци:.'' Зато 

што нисам члан Партије'', каже љутито.  
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У собама је топло, али не баш толико да се може бити разголићен. 

Наочити Љубиша је у његовој соби стално само у гаћама. '' Зар ти 

није зима?'', питам га.'' Нека ме надзиру, нека оне само гледају'', 

кратко ми одговори. 

У великом хотелу изнад језера сам упознао младог Швајцарца, он је 

плав  и увек насмејан, доброћудан је као што су наши људи. Дошао 

је колима, одлазио би увече на сеоске игранке у оближње село, да ли 

то беше Мачкат?  Одушевљен је овом сеоском игранком. 

Запевушио би живо ритмичну игру кола, па само изненада заигра 

преда мном, као да је прави Србијанац. Био је забаван, али нимало 

није губио достојанство, нити се понашао као кловн.  

Док смо ишли колима у оближње село Шљивовицу на превоју 

према Тари, видесмо стару напуштену воденицу, о окруњени сиви 

спољни зид је био наслоњен велики воденични камен.  Он прикочи 

у месту:'' Хоћу да купим овај камен'', каже ми живо, упутисмо се ка 

воденици. Наиђосмо на власника, зачас се погодише. Он узе у руке 

воденични камен и смести га у пространи гепек. 

 

Јануар 1976. године. Познанство са сарадницом Америчке 

амбасаде у Београду. 

У БИП-у сам упознао симпатичног Црногорца Поповића, он је 

Бобанов сусед, станује у Озренској улици број 13, на Душановцу, 

одмах преко пута Бобанове куће. 

Повремено бих се шетао штрафтом са високим и мужевним, врло 

плавим службеником БИП-а, он је од Нове вароши, мени је драг јер 

смо сличног духа, отворен је и искрен и добар друг, ишли би смо 

понекад у пивницу-кафану БИП-а, код Вуковог споменика. 

Одлучисмо једно вече да одемо у Клуб инжењера и техничара у 

улици Кнеза Милоша, преко пута Пионирског парка. Чули смо да 

тамо увече свира музика за игру.  

Одмах до овога клуба се налазе зграде амбасаде Турске у Београду. 

Занимљиво је да се на овој згради, као и на суседним зградама које 

заокружују турску амбасаду, као да је заокружују у заседу, свугде 

виде исцртани велики оријентални ћупови.  
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Не схватам зашто су на свим тим зградама баш оријентални 

ћупови?  

Уђосмо нас двојица, оркестар је већ изводио своје музичке тачке, у 

просторији је владала  жива атмосфера, долазе расположени 

посетиоци.  Видесмо у дну сале слободан сто са четири столице, 

седосмо.   

Још није био дошао ни конобар, право ка нама се између столова 

устремише две младе жене, одмах препознадох да су странкиње.  

'' Јели слободно?'', упиташе на енглеском самоуверено, али весело, 

помало враголански.  

'' Изволите'' рекох учтиво, устадох, понудих им столице, представих 

се. То учини и мој симпатични колега, плавокоси делија из БИП-а . 

'' Ми смо службенице Амбасаде САД у Београду'', рече на енглеском 

симпатична привлачна и витка црнка,  има живе и продорне очи, 

као да је хипнотизер, колико плени својом привлачношћу, још 

више ме усхићује њеном ненаметљивом интелигенцијом. За 

разлику од њене смеђе колегинице, такође шарамнтне млађе жене, 

која је насмејана и отворена, предусретљива, црнка је тајанствена и 

негде у дубини личности, строга, скоро заповедничка. 

Црнка привуче моју пажњу, почех са њом да разговарам, она нагло 

устаде, на њено место седе ова смеђа, наставих разговор са њом, 

пошто се црнка окрену колеги. Али он није знао ни реч енглески?.  

Дође конобар, наручисмо пића, обратих се опет са занимањем 

црнки:'' Ако затреба да нешто преведем, реците?''. Она ми нехајно 

показа на колегиницу, као да хоће да ми каже:'' Бавите се њом''. 

Сазнах од моје бескрајно говорљиве саговорнице да је из Америке, 

од скора је у амбасади у Београду, да је задужена за 

комерцијализацију кикирикија. Разведена је од мужа официра, 

прошаптала ми је дискретно. 

'' Па да, и нови председник САД господин Картер  се бави 

кикирикијем, ја сам економиста'', весело ћу ја.  

На ове моје речи она се истински обрадова, извади из сјактаве 

ташнице свесчицу, стави је ноншалантно на сто пред моје очи, и 
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поче да је листа. Видех различите текстуалне поруке на свакој 

страници, исписане плавим пенкалом: Желим са вама да идем у 

позориште, на следећем листу: да се прошетам,  да идем на излет, и 

тако свакојаке поруке,  како се окрене следећи лист.  Заустави се у 

месту на једној страни свесчице, лупну благо по њој шаком, као да 

хоће да ми каже; то је то,  и стави је пред мене. На овој страни 

свеске је писало: ПОЗИВАМ ВАС У МОЈ СТАН НА ВЕЧЕРУ, НА 

ШПАГЕТЕ. 

Можда би се неко изненадио оваквим  стилом  понашања и 

упознавања, ја се нисам нимало зачудио, јер сам доста читао о 

понашању мушкараца и жена у сличним ситуацијама, Французи 

имају свој  стил, Американци њихов, Јапанци неки други, и тако 

даље. 

Да ли је она причљива, или жели да ме иницира да ја дуго причам?  

Опет понови: разведена је, муж јој је био војно лице. Када изговори  

адресу  амбасаде САД у улици Кнеза Милоша , или адресу станова 

особља амбасаде, у улици Миленка Стојковића, запазих да она речи 

''Милоша''', и '' Миленка '',  не изговара на београдски начин, 

стављајући нагласак на први слог, него на други, као што то 

изговарају они из западних и  динарских крајева. 

'' Изволите дођите сутра у 20 часова у мој стан у улици Војводе 

Миленка''. 

'' Знам где је то'', договорено'' рекох кратко и потврдно. Док нас 

двоје живо разговарамо, њена лепа пријатељица је седела са стране 

и у мене пиљила радознало и проницљиво као хипнотизер. 

Нађосмо се следеће вече у њеном пребивалишту. На улазу је било 

обезбеђење, наши момци снажне делије, су врло пословни и 

формални. Позваше је, она рече да ме пусте, рекоше спрат и број 

собе.  

Она ме сачека насмејана на вратима, показа ми руком да уђем у 

велику дневну собу, спазих одмах да уза зид за столом седи 

постарији , али још увек мужеван мушкарац, она ми га представи:'' 

Мој професор српског језика'', поздрависмо се  . 

Када измењах неколико речи са њим, схватих откуд њен такав 

нагласак при изговору речи '' Милош'' и '' Миленка'', овај помало 
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тајанствени господин је говорио западним растегнутим дијалектом. 

Дакле, од њега је добила тај акценат. 

'' Она изговара речи '' Милоша'', и '' Миленка'' западним акцентом, 

сада разумем откуда то'', рекох му весело.  

'' А да'', разговара он са мном учтиво стојећи '' па у Америци су 

махом наши људи из тијех западних крајева''. 

Мало потом овај симпатични господин је отишао, остали смо сами. 

Показивала ми је породичне фотографије, станови службеника 

амбасаде су огромни, у врло модерном стилу. Свугде около на 

зидовима огромна огледала. 

Ја јој нисам хтео причати о мојим активностима људских права, и 

да сам се обраћао амбасади њене земље за заштиту.  

Али сам јој кратко казао:'' Мене добро познају у вашој амбасади''. 

Она ме је немо погледала, и променила тему разговора.  

Наше измене мисли су трајале извесно време, ишли смо на неке 

приредбе, шетали штрафтом, ишли на Калемегдан. Наше дружење 

је било без икаквих зближавања. Моју саговорницу су занимале 

друге теме. 

Мене су ноћу почели да буде телефоном у позне сате непознати 

гласови, говорили су енглески,  један ме је запитао узбуђено:'' Да ли 

говорите свахили?''.  

Временом су се наши контакти проредили и ми смо престали да се 

дружимо.  

 

Фебруар 1976. године. На месту шефa Службе маркетинга  

ФГП Рекорд, Раковица. 

Био сам радостан да сам добио тако значајно место, на коме  најзад 

могу остварити моје професионалне амбиције.  

У исто време сам био истински, веома, изненађен. Питао сам се 

опсесивно о чему се ту ради, шта се иза тога крије?  Било би врло 

наивно помислити да сам на ово руководеће шефовско радно место 



990 

 

био изабран без знања сарадника СУП-а, они ме прате, знају шта 

чиним, они су знали да сам се тамо обратио на конкурсу?. 

Не само да су знали, убеђен сам да је у њиховим рукама била 

судбина ове моје кандидатуре?. Значи да су они кумовали оваквом 

по мене повољном исходу?. Мене је посебно збуњивало јер ФГП 

Рекорд  важи у Београду за легло најортодкснијих политичких 

кадрова СКЈ.  

Добро знам какве се провере спроводе , поготову, јер сам изабран за 

руководеће место?  

А примили ме? 

Можда је то у дослуху са руководиоцима Рекорда?  

Да ли су изменили њихов однос према мени? Можда желе да ми дају 

нову шансу? То би значило да се у њима ипак пробудила запретена 

искра људскости, обрадовала би ме оваква помисао?  

Или се иза овога крије нека нова, још подмуклија ујдурма?. 

Зато сам постао још опрезнији и промишљенији. Пазићу на сваки 

мој гест, и у исто време радити што приљежније, да оправдам 

поверење, и да допринесем бољем пословању ове фирме. 

ФГП Рекорд се налази у улици Патријарха Димитрија у Раковици, 

поред саме трамвајске пруге подно брда Стражевица. 

Првог дана ме је примио генерални директор Рекорда 

Димитријевић, конструктиван и љубазан човек, који ми се одмах 

свидео. Он је искусан и стари, да не кажем старински режимски 

политички кадар, посматра ме је са поверењем и врло љубазно, из 

његових погледа  и речи се огледа најбоља намера према мени, он 

ми даје жељени отсјај о мени и мојим личним квалитетима. Знам и 

такве комунистичке директоре и посленике, сретао сам их  раније. 

Они су острашћен партијци, али то нису оне задрте бирократе, 

закерала, охоли и самољубиви руководиоци, они су комунисти који 

се држе изворне идеје и чистоте . 

Такве руководеће политичке и привредне кадрове сам одувек 

ценио, и имао за њих много симпатија. 
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Изашао сам из његове канцеларије понет његовим  топлим  

погледом, и речима подршке и поверења у мене као стручњака и 

човека.  

Морам све учинити да његово поверење оправдам. Значи да још 

има поштених комуниста? Поче да ми се повраћа дубоко пољуљано 

поверење у поредак  и његове челне кадрове. 

Био сам истински растужен када сам сазнао да је убрзо отишао у 

пензију. 

Затим сам одведен код директора ОУР-а Маркетинг Драгана 

Томића, чим га спазих одмах га се сетих: ја овога човека знам са 

штрафте и студентских игранки  из далеких 50-их и 6.0-их година, 

из Индекса, Лоле, са Звездиног. Када ме спази да улазим на врата 

баци брз поглед у моме правцу, очи му блеснуше, учини се да у 

њима назирем трагове симпатије, изгледа да је и он мене 

препознао?. Али овим поводом ништа не рекох.  

Драган Томић је другачији од директора Димитријевића, колико 

овај први одише позитивном енергијом, набојима прошлих 

деценија револуционарних идеала, утолико ми овај други изгледа 

као савремени самоуправни менаџер, у његовом наступу сам 

препознавао манифестацију извесних симпатија и подршке, али ми 

је ипак заличио на строгог званичника које су приказивали на 

телевизији. Али је и Драган Томић био коректан према мени .  

У Служби маркетинга у солидној управној згради, на првом спрату, 

сам затекао четири сарадника, две младе жене факултетски 

образоване и средовечног црномањастог мушкарца Свету са 

завршеном средњом школом, и симпатичну дизајнерку Весну 

средњешколског образовања. 

Добро ми је познато какво је стање са улогом тржишта и маркетинг 

функцијом у нашим предузећима, да се у нашим предузећима на 

тржиште гледа са подозрењем: западна ујдурма, подмукли 

капиталисти и непријатељи самоуправљања желе да нас жедне 

преведу преко воде на превару у капитализам?.  

Маркетинг је у нашим условима, ипак још нешто ново и непознато, 

спорно, и у зачетку.  
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Чини ми се да су овакве службе трик, хтели би да прикажу свету да 

је Југославија другачија од совјетског блока, да се ипак оријентише 

ка капитализму и европским стандардима. Стекао сам ових година 

сазнање  да у појединим већим београдским предузећима постоје 

службе маркетинга и истраживања тржишта, али да оне не играју 

било какву важнију улогу у креирању значајнијих пословних 

одлука, поготову оних капиталних, такве одлуке су доносили 

директори и њихови тимови стручњака. 

Руководећи кадрови у фирмама би били склони да у маркетинг 

стручњацима и менаџерима виде ривале, који им могу отети 

команде, у њима су неки други видели истинског западног 

тројанског коња?. Сретао сам покуњене и изнурене најбоље 

стручњаке, против којих су самоуправни директори водили 

истинске хајке, оптужујући их потпуно неосновано као такозване '' 

либерале'', '' техноменаџере'', као ''непријатеље самоуправљања''.  

Како је могућа таква бесмислица, па политика  им је замрачила 

објективне процене, никако не видим како стручњаци могу 

угрозити руководеће позиције директора?. Насупрот томе, сматрам 

да директори треба да их прихвате,  да са њима конструктивно 

сарађују у заједничком интересу и за добробит наших предузећа? А 

не да их киње и саплићу на сваком кораку? 

А што их не приме у Партију?   

Читајући стручне часописе, разговарајући са појединим 

стручњацима из Хрватске и Словеније, чух од њих да је тамо по 

овом питању много боље него ли у Београду и Србији, да се тамо 

брже прихватају иновације, да менаџмент у западним деловима 

земље постаје моћно оруђе у организацији пословања, да се тамо 

улаже у  пропаганду и образовање кадрова. Овоме доприносе и 

близина Аустрије и Италије, па се тамо може отпутовати и на лицу 

места директним увидом може лакше доћи до нових сазнања.  

У Београду се издају часописи Истраживање тржишта и 

Маркетинг, Тржиште и пласман, Директор, Амбалажа и дизаин, 

они дискретно пропагирају улогу тржишта и оријентацију на 

маркетинг и менаџмент, модернизацију пословања, у овим 

часописима се могу прочитати пионирски радови из области ових 

дисциплина. У часопису Истраживање тржишта сам објавио рад на 

тему ИМИЏ-а. Повремено бих објављивао моје друштвене анализе 

у широко читаном часопису ДУГА, расправљао бих о реформи 
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образовања , о односима међу половима,  кризи морала. Био сам 

пријатно изненађен да овај врло престижни часопис објављује моје 

текстове, јер сам ја био обележен као '' критичар'' , поврх свега ови 

текстови су оспоравали реформу образовања и званичне постулате 

о улози породице и односа међу половима.  

Имајући све ово у виду, унапред сам претпостављао какву ћу 

службу маркетинга затећи у Рекорду?. 

Сарадници службе маркетинга су били смештени у повећу 

просторију, свеже бледо бело окречених зидова, свако је имао свој 

сто, уза зид су стајала два велика избледела жућкаста ормара, мој 

сто је био у средини. 

Иза мојих леђа се налазио велики трокрилни прозор, који је гледао 

на узак пролаз којим су повремено пролазили радници запослени у 

производњи.  

Боли су ми очи на прозорима излепљени велики листови из новина, 

видех и читуље. Загледао сам повремено, радознао, зашто је цео 

велики двокрилни прозор закривен  листовима новина? Сарадница 

Љубинка ми приђе и скоро да прошапута:'' Туда стално пролазе 

радници из погона, да не виде како ми често пијемо кафе''.   

Испада да ова служба ленчари, испија у бескрај шољице кафе, а 

радници на пијење кафе и доконе разговоре имају право само у 

краткој паузи?. 

Присутни у канцеларији су чули њене речи, нико није на њих 

реаговао, нити дао било какав коментар. За њих је то нормално, 

закључих помало разочаран?.  

Али је демагошки самоуправни систем доскочио и радницима и 

службеницима, укључујући и стручњаке,  висина њихових плата је 

сличних распона. 

Да се радници не побуне. Али тиме се гуши стимуалција 

креативних стручњака? 

Где је ту самоуправљање? 
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Узех самоуправна акта, прочитах опис задатака Службе 

маркетинга, ту је било мање више све речено. Немам већих 

замерки. 

Мене управо занима шта они раде, да ли обављају оне задатке који 

су записани у званичном опису?   

Од сарадника у служби сазнах да обављају административне и 

књиговодствене радне задатке, који нису у опису послова службе, 

који немају ама баш никакве везе са истраживањем тржишта и 

маркетингом. 

Питам се: Ако се њима овде дају овакви задаци, шта онда раде 

службе плана и анализе, књиговодства, финансије?  

Да ли је овакво стање у овој служби последица недостатка стручних 

кадрова маркетинга у Рекорду? Или се ради о непознавању користи 

од маркетинга? Или је нешто друго у питању? 

Прочитах да ФГП Рекорд има продавницу у  улици Народног 

фронта у центру Београда, и пословни огранак у Руми, као и 

стоваришта, једно је у Скопљу. Прошао сам кроз хале, обишао 

стоваршта, ФГП Рекорд производи таркторске гуме, гумене  цеви и 

ситну гумену робу. Подоста и извози, највише у арапске земље.  

У Служби маркетинга се налазе квалификоване и младе особе, ФГП 

Рекорд је велика фирма, ова служба је потребна предузећу, можемо 

бити од користи.  

Али ова служба не ради своје записане радне задатке? То је штетно 

за фабрику? 

Шта чинити?  

Мене занимају асортиман, канали дистрибуције, цене, дизаин, 

обрада тржишта и пропаганда, после продајни сервис, удео у 

тржишту?. 

Те се дадох у полагано проучавање ових пословних параметара. 

Желим да особље припремим за нове задатке. Знам да су навикли 

на лежерност и летаргију, такво стање уме бити и лагодно за 
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понекога, и одбојно на промене навика? Добија се солидна плата, а 

не претргава се сувише.  

Дирнути у устаљене навике је опасно, може се зачарати у осињак, 

могла би се изазвати одбојност особља?  

Зато сам био врло опрезан. Још сам био опрезнији са директорима и 

руководоцима. Они су били дубоко убеђени да су постигли врхунска 

остварења, не само у њиховим предузећима, него и шире, у 

фабричком листу читам све саме славопојке о завидним 

остварењима Рекорда. Руководиоци фабрике резонују да имају 

право да се сада мало опусте, када су постигли овако завидне 

резултате, да имају потпуно право да мисле и на себе и на своје 

личне интересе. Боже мој, па Бог је прво себи створио капу.  

Прво, да ли је тачно да су постигли завидна остварења? Можда 

јесу?. Али увек може бити боље. Ова служба треба да трага за 

побољшањима. А они су дубоко убеђени да је све савршено, и да 

никаква побољшања нису могућа. Да би се самонаградили за '' 

завидна остварења'', почињали би да грабе све више и више за себе: 

плате, путовања, станови, напредовања, изградња викендица.  

Па таква изузетна остварења им дају право и на богаћења, да 

завуку рук у касу предузећа, или, па није то ништа страшно, да им 

неко у коверту , или на рачун, стави новац, провизију. 

Опијеност фиктивним успесима, је створила нарочит психолошки и 

морални профил привредних, и не само њих, него и политичких 

руководиоца. Они не подносе било какву критику, ако будем 

установио било какве негативне трендове, или пропусте, могао бих 

их изазвати против себе? А они су врло охоли, желе да само они 

убирају поене, а не неко други. Ето тамо неки новајлија нам сада 

соли памет? А где је био када смо завртали рукаве и ударнички 

радили?  

Ја њих не желим да критикујем, желим да будем користан фабрици 

и њеним запосленима.  

Зато сам сковао план, да прво установим чињенично стање, и да 

онда предложим мере побољшања, а да  потом у искреном 

разговору са Драганом Томићем му предложим мере побољшања. 

Не желим да се истичем, него да то испадне тако, као да је он 



996 

 

иницирао такво истраживање, а да сам ја само био пуки извршилац 

задатка. 

Причао сам колегиницама и колеги у служби о Белгији, и 

тамошњој пословности и ефикасности. Доносио сам им чоколаде, 

кафе, сокове, кексове. 

Упознао сам симпатичног колегу Срећка, он је Босанац, рећи 

Босанац, за мене значи близак и драг човек, моја мајка и толика 

родбина су из Босне. Он је техничар, снажан мушкарац, има нешто 

у њему искрено, мада запретено. Нарочито сам се дружио са 

фабричким психологом Божом Петровићем. Он је Пироћанац, па 

Рекорд је фабрика која вуче корене са југа. Божа је врло драг 

интелектуалац, са њим се може о свему поразговарати. 

Затекох на столу налог да са Срећком путујем за Скопље, да тамо 

обиђемо наше стовариште, и да ја извршим анализу и предложим 

мере побољшања.  

Овај радни задатак ме истински обрадова. Да ли овим путовањем 

показују да желе заиста да ме оптимално користе као стручњака? 

Срећко и ја седосмо увече на главној железничкој станици на брзи 

воз Париз-Београд-Скопље-Атина. Затекосмо у повећем пространом 

купеу међународног воза само једног сапутника, стари човек дрема, 

скоро и да не обрати пажњу на нас. Он је седе проређене косе, види 

се да је био плавичаст, издужен и вретенаст, повремено погледа у 

нас зелено сивим уморним очима усађеним у прилично збораном 

бледуњавом лицу.  

Доброћудан стари човек, притисле га године, он тражи мир, да око 

њега буду њему наклоњени доброћудни људи, да га ништа не боли. 

Њему су потребни нега и сигурност. 

Док воз јури на југ, композиција се заустави на неком сигналу, 

приђох прозору док Срећко спава наслоњен на наслоне удобног 

седишта, изнад вагона се црвени сигнал, наш воз мора да сачека док 

се не појави зелено светло. Зачудих се необичним призором који 

спазих кроз прозорска окна, свугде око воза је била надошла вода. 

'' Извила се Ресавица, али није стигла до пругу'', рече ми живахним 

распеваним јужњачким језиком скретничар, млад железничар, 

гађајући се са падежима,  дочара ми драги југ Србије и прохујале 
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године када је моја породица пролазила овим заборављеним 

пистама давне прошлости. Он стоји на прагу мале уздигнуте 

железничке постаје, окружене водом,  као на уздигнутој палуби 

брода изнад мора.  

Старац који је цело време дремао  устаде полагано и придружи ми 

се на прозору. Обрати ми се на француском:'' Изгледа да је нека 

поплава?'' . Схватих да је он странац, али његов француски није 

онај прави. Да није подметнути полицијски провокатор? У мене 

зури доброћудно лице старца интелектуалца, као да ме обезоружава. 

Па и да је провокатор, нећу са њим ништа разговарати о политици. 

Опустих се, ево прилике да мало вежбам мој запарложени 

француски. Међу нама се развезе занимљив разговор: овај стари 

доброћудни човек је Швајцарац из Лозане, који деценијама живи  у 

Истамбулу, сада је био у завичају, носи са собом документацију и 

материјал за његову најновију књигу о Хришћанству и религији. 

Док ми је ово саопштавао на мени мало необичном француском 

језику, извади дрхтавим прстима из сандучића подебљу укоричену 

књижицу препуну свакојаких текстова на француском, и са 

понеком убледелом фотографијом. 

Разговор са овим старим уљудним Швајцарцем, смиреним и 

добробнамерним интелектуалцем, пропраћен једноличним и 

истоветним одзвањањем преласка осовина вагона преко спојница 

трачница, је на мене деловао врло смирујуће. Као да сам мало дете 

које се поново враћа у прошлост, на југ? 

Срећко, људина, се протегну, исправи и седе, начуљи уши, види да 

говоримо неки страни језик. '' Који је то језик, ко је тај човек?'', 

запита ме зевајући и протежући се. 

Објасних му, он се поново наслони на мекани наслон и настави да 

покушава да убије време до Скопља дремајући. 

Ја помислих да сутра треба да будем одморан, седох на удобно 

мекано седиште, наслоних главу на наслон, и потрудих се да барем 

мало оддремам, да прикупим колико толико снагу за сутрашње 

задатке. 

Стари Швајцарац такође придрема. 
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Скопљанско стовариште ФГП Рекорд је у модерној згради, за време 

од три дана сам прикупио све потребне податке, о згради, локацији, 

асортиману, ценама, каналима дистрибуције, пропаганди, 

распитивао сам  се  о конкуренцији, обиму промета, обради 

тржишта, о заступљености наших гумених производа у 

продавницама и каналима дистрибуције у Скопљу и Македонији?  

У мојој канцеларији у предузећу сам саставио кратак опис  и 

направио закључак са предлогом мера. И све проследио директору 

Драгану Томићу. Сазнах да је он проучио овај мој извештај , и да га 

прихвата. До даљега. 

Понекад сам Божи Петровићу наметао политичке дискусије. Он би 

тада постајао врло резервисан и опрезан, одмах би скретао 

преплашен разговор на другу тему.  

Божа је се скоро запрепастио када сам му представио детаљне 

податке о неколико појединаца у политичкој  немилости које сам 

упознао у ФГП Рекорд. '' Сами су ми се на то пожалили'', рекох му 

кратко. Када је чуо имена и детаље,  један од њих је био Радош 

Раша Маринковић, фабрички економиста, наједном  је пребледео 

као крпа, и замолио ме да му то више никада не говорим. Ту је било 

и других, као нпр. Градимир Јовановић ( 1935) запослен на радном 

месту '' самостални референт набавке'', коме су прављене сметње 

на његовом радном месту, због његових критичких ставова. 

Са Рашом често дискутујем, његова ћерка је напустила земљу, 

живи у Америци. Раша је врло драг човек и шаљивџија. Он је из 

Велике Дренове, одакле је и књижевник Добрица Ћосић. Стално 

због нечега сав насмејан спомиње реч'' шубарица''. 

Дангубић, повисоки и црномањасти Херцеговац, је врло разуман, 

разговарајући установисмо да смо повезани некаквим далеким 

херцеговачким рођачким везама.  

И Рашу и Дангубића бих повремено сретао на штрафти, па би онда 

у живом разговору настављали све до Калемегдана. 

 Божа ми недавно приђе у ходнику смешкајући се:'' О чему си то на 

француском разговарао са тим странцем у возу'', цери се  . Објасних  

му.  
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Питам Срећка зашто је то казао Божи? '' Ја сам само причао да смо 

имали сапутника Швајцарца са којим си ти разговарао француски, 

ништа друго''. Верујем сасвим Срећку, он је коректан човек. 

Следећи дан Божа ми приђе опет, овог пута помало тајанствено:'' 

Кажу да су те видели по хладном времену у фабричком кругу само у 

кошуљи''?  

'' Тачно'', одговорих, ''али сам само протрчао, знаш ја упражњавам 

здрав живот, што је некоме хладно, није мени?''.  

Чини ми се да Божа, психолог, ово говорећи, би уствари хтео да ми 

стави до знања да би неки  у фарбрици хтели да ме представе за 

необичног човека, који штрчи, који усред зиме иде разголићен кроз 

фабрички круг?. 

Моја плата је солидна, увече излазим у клубове, идем у ресторане, 

моје омиљено место је ресторан УКС (Удружења књижевника 

Србије), у фамозној Француској број 7.  

Тамо сам најчешће са рођаком Бобаном Рачићем. 

 

1976. година. Зидање викендице у Узовници. 

Бора сада повремено долази из Француске колима, отишао би  

понекад у Узовницу. Наш отац је продао Мики Николићу ( том 1, 2) 

кућу и земљу у Узовници наслеђену од деде Велизара. А овај је то 

поклонио зету Десимиру Митровићу, званом Десо Еро, који сада као 

удовац живи у бившој нашој кући у Узовници са његово троје деце: 

ћерком Милком, и синовима Миладином и Мијом. 

За време Бориних посета Узовници он би редовно посећивао родни 

засеок Крсмановића, у коме су сада били Драгољуб Крсмановић са 

супругом Славом и децом, Јово Крсмановић и његова  супруга Пела 

( са којима су у заједничком домаћинству живели њихова ћерка 

Душанка са мужом Бојом), и у њеноj кући удовица Бојка 

Крсмановић ( њени синови Драган, Раденко и Симо су отишли из 

Узовнице својим пословима и животним циљевима). 

Бора би приликом посета Узовници, навраћао и до породице Десе 

Ере, Десо никако није заборавио нашег деду Велизара, гајио је лепе 
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успомене према свима нама. Десо је Бори покланио суседни плац 

поред куће, око 9 ари, да ту сагради викендицу. 

Од пролећњих до летњих месеци тата је био непрестано у Узовници,  

да би од новца добијеног од Боре градио кућу. Нашао је зидаре и 

грађевинаре, изналазио би материјал, куповао, склапао уговоре са 

радницима, те је тако кућа на нашу велику радост била саграђена 

већ у летњим месецима 1976. године. 

Зидање ове куће је, као што ће се видети у следећим томовима,  

унело врло велике и значајне, позитивне промене, у живот  моје 

породице, и мој лични.  

Пре свега почели смо да долазимо лети на одмор у Узовницу, то је 

био повратак завичају после више од двадесетак година потпуног 

одсуствовања. Јесте да су нас и раније позивали наши блиски 

сродници да их посетимо, али наше посете Узовници су тек сада 

постале стварно могуће.  

Почели смо да спајамо покидане нити, да срећемо давно 

заборављене рођаке, пријатеље, да се дружимо са њима, и одмарамо 

у дивној природи оближњих шума и планина, и да се купамо у 

Дрини.  

Тако су поново успостављене наше прекинуте везе и са оближњим 

Братунцом,  и маминим сродницима у  који тамо живе.  

Бора је сада, када је кућа била саграђена, редовно лети долази 

колима из далеке Француске, да би проводио годишњи одмор у 

родном селу нашег оца Узовници. 

Хладни рат не јењава, понекад ми се учини тако, совјетски пилот 

Виктор Беленко атерирао у Јапану, и тамо затражио политички 

азил. 

Био сам на привредном сајму у Загребу, Рекорд је тамо имао свој 

штанд, нашао сам собу код младе жене, која је била врло љубазна. 

Баш тих дана мога боравка у Загребу, десила се на небу изнад овога 

града велика авионска несрећа, сударили су се југословенски и 

британски авион, изгинуло је сто седамдесет шест  путника. 
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Јули 1976. године. Летовање у Рафини, Грчка. 

Уплатио сам у туристичкој агенцији три  недеље боравка за 

летовање у Грчкој, у месту Рафина, код Атине.  

Желим да се одморим. 

Уморан сам, стално сам у некој копрени, грчу, у опсени, идем 

улицом замишљен и повучен у свој свет, гледам, а не видим људе 

који пролазе. Испадало би понекад  да сам уображен, због чега сам 

имао неприлика, познаници би ме запиткивали загледајући ме:''  

Зашто се правиш луд да ме не видиш?''.  

Промене у моме бурном животу су брзе и невероватне, захтевају 

брзо прилагођавање, што подразумева поседовање довољне 

интелектуалне тензије и енергије, а што се добија добрим сном?. А 

мене мучи површан  сан, или повремено истинска несаница. 

Дођосмо аутобусом на границу са Грчком код Ђевеђелије, док смо 

пролазили поред Ђевђелије, покушавао сам да препознам обрисе 

ове варошице које чувам у далекој магловитој успомени још из 

далеког детињства, али лево од аутобуса који брзо пројури 

остадоше некакве куће и кровови, који ми не рекоше ама баш 

ништа. 

Кроз Југославију је аутобус возио стандардним аутопутом, чим 

уђосмо  у Грчку наш аутобус се нађе у широкој аутостради, као када 

се из споредног сеоског макадама пређе на асфалт. 

Зашто ми заостајемо за нашим западним суседима?  

Стадосмо- пауза је. Наручујем кока колу, конобар узвикује 

љубазно:'' Рунда, рунда'', што значи моменат. 

Рафина је мало место на обали мора недалеко 

од Атине, препуна је туриста из целе Европе. 

Хотел је прилично модеран, налази се на обали 

мора. Занимљиво, породица која држи хотел су 

сви заредом плави, и родитељи и деца. 

Атипични су, јер су Грци црномањасти. И овде 

се све мешало. 

Са мном у соби је драг човек, мојих година, он 

је Босанац, виђам га често у Београду на 
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штрафти, и на јавним трибинама, увек је сам, жалио ми се да 

кубури са станом, он је због нечега слеђен и збуњен.  

Када смо били у ресторану за време оброка, некима није била 

довољна количина јела, па би поједини од њих почели да лупају 

лименим кашикама по луксузним белим порцеланским тањирима 

ишараним црвенкастим ружицама, узвикујући прилично гласно'' 

Репете''.  Одјекивала је ресторанска сала. Као да овде у Грчкој 

конобари знају за тај наш одомаћени узвик из фабричких 

ресторана? 

Грци су рафиниран свет, мене је било срамота због оваквих  

поступака земљака, а конобари су се правили луди и брже боље су 

им  доносили по још један тањир хране.  

Наши људи су деценијама  навикли на ту реч, и такав захтев,  на 

њега реагују исто као и у Београду, иако смо у Грчкој.  

Долазио сам у кревет увече раније, да будем испаванији за следећи 

дан купања и пливања. Мој цимер би долазио обично касно у ноћ . 

Са њим се лепо дружим, сличног сам духа . Он понекад када дође у 

собу у касну ноћ, упали светло и пробуди ме, ионако имам крхак 

сан, он ме тако  разбуди за целу ноћ. Али ја не гунђам. 

У нашој групи је било неколико задртих режимлија, све овде у 

Грчкој су кудили упоређујући са Југославијом, а на сва уста би 

хвалили Београд. Са њима сам се ипак лепо дружио, али не 

заборављајући да им кажем  оно што ја мислим. Они би ме на то 

подозриво испод ока погледали, као да сам ратни злочинац. 

У ресторану недалеко од обале, сам се на неки начин зближио са 

смпатичним омањим чикицом конобаром. '' Ево, Тито је оволики, 

видео сам га'', и стаде пред мене показујући руком висину Тита, 

која је отприлике његове висине. 

Увече би одлазили у дансинг салу оближњег хотела. Тада сам имао 

још једну прлику да упознам учтивост и лепо васпитање Грка.  

Зачу се популарна песма бенда Sex Pistols, који постаје врло позната  

група у Београду . Мој цимер Босанац је почео да игра у групи 

наших младих људи и жена који су сви заједно плесали на подијуму, 

без да се ухвате за руке, он је стајао испред једне младе Београђанке 

и играо. Она се нагло одмаче од њега  и неучтиво стаде испред 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_Pistols
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младог дотераног Грка интелигентног и коректног израза лица, 

увијајуући се изазовно пред њим.  

На моје пријатно изненађење овај млади Грк, је се енергично 

одмакао, не желећи да на било који начин повреди мога колегу из 

собе. 

Упознао сам младе Грке,  установих на моје велико изненађење да и 

међу њима има врло острашћених политиком, да постоји дубока 

подела  на Леве и Десне, истински јаз  између Богатих и  

Сирошаних.  

Причао сам им о обесправљености политички неприпадне већине у 

Југославији. '' Правда је спора, али достижна'', потапша ме млади 

Грк по рамену, '' ево почеше побуне Црнаца у Јужној Африци''.  

Грци су просвећен и културан народ. Ми смо такође били такви, 

више нисмо после деценија богохулне и аморалне владавине 

комуниста. 

Благо ли се оним народима који су сачували своју изворну културу 

и идентитет! Они су сретни и биће спашени. Грци су се после 

Другог светског рата сретно извукли из замке комунизма. А ми смо 

били подмукло у њу увучени! 

 

1976. године. Мој сусрет са Јосипом Брозом Титом. 

Моја  пошиљка у дебелом великом жутом коверту која је била 

послата председнику СФРЈ Ј.Б.Титу, која је садржавала моје жалбе 

на поступке органа власти, што се тиче права из радног односа, 

привођења, и других злоупотреба нада мном и многим другим 

грађанима, а нарочито због насилне хоспитализације и издавања 

нетачне психијатријске дијагнозе, је се већ више од годину дана, 

упорно и у више наврата враћала од стране поште са назнаком" 

непознат ". 

Одлучан да ова препоручена позамашна пошиљка стигне до 

примаоца, сам отишао лично са поштанском документацијом у 

Маршалат на Дедињу, који је био надлежан за примање притужби и 

жалби грађана . Прими ме права" партизанка Мара", хладна , 

скоро нељубазна жена средњих година, средњег раста, и снажне 
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конструкције, смеђе косе,  својом сивошћу и безбојношћу се сродила 

са прљаво жућкастим наслаганим прашњавим фасциклама, које су 

тако одударале од сјактавог стола на коме су се налазиле. Ипак, ова 

жена типични бирократа, није била било чим претећа. Саслушала 

ме је пажљиво, схватила о чему се ради, и кратко ми саопштила као 

да је највећа власт:" Грађанине, оставите тај коверат, бићете 

обавештени", показавши ми учтиво, али одлучно руком ка 

вратима. 

Мислио сам да од одговора као и толико пута досада, неће бити 

ништа? . 

Једног дана је зазвонио телефон. Тргнух се преплашен јер је то био 

Маршалат? Препознадох глас оне мушкобањасте жене, она ми 

љубазно заказа разговор у њеним канцеларијама. То је добра вест, 

али ме и забрињава? О чему се ради?. 

Жена која ме је први пут примила, сада је била сасвим другачија, 

овога пута је била весела и љубазна, као да се подмладила, скоро да 

не могу да је препознам, увела ме је скоро кокетно се увијајући  у 

ходу, у оближњи хол, пространог сјактавог пода у облику шаховске 

табле. 

Из хола нам се из даљине сигурним и самоувереним дугачким 

корацима приближавао висок и крупан преплануо мужеван човек, 

спортског изгледа, који ми је кратко казао:" Грађанине 

Крсмановићу, примиће вас председник Тито", показавши ми 

дискретно руком да пођем са њим.  

Био сам невероватно изненађен, нисам веровао својим  ушима и 

очима, на први поглед пријатно, али се ипак следих од зебње. Да 

није нека замка, хапшење, лудница- као раније?. Да ме не води у 

марицу? Чуди ме јако све ово, откуд сада наједном то, досада нису 

хтели да разговарају са мном ни најобичнији шефови бироа за 

притужбе и жалбе у приградским насељима, а сада наједном ме 

прима лично шеф државе?! 

          Када сам се најмање надао, председник Тито изађе сам из 

споредне просторије, био је то он, донекле  онакав каквим сам га 

видео први пут давне 1941 године у планинама Западне Србије за 

време Прве непријатељске офанзиве,  када сам би мало дете од само 

пет година. Иако је био много старији, још се држао, то је био он. 

Слушао сам приче да је данашњи Тито двојник оног Тита из 
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времена рата?. Ни говора, он је био врло сличан оном Титу кога сам 

видео септембра 1941 године. 

Није био онако сјајан као на телевизији, изгледао је мањи , 

уморнији, наборанији. Руковао се са мном и казао кратко:" 

Грађанине Томиславе, прочитао сам ваше списе, ви сте лојалан 

грађанин , идите спокојно кући и спавајте без бриге, све ће бити у 

реду".  

Нисам стигао ни да му се захвалим, он је климнуо главом 

благонаклоно и отишао.  

Човек који ме је допратио до излаза, ме је извео у зелено двориште 

пуно свакојаких засада, успут се задовољно смешкао, а онда ме је 

преузела жена из Бироа за притужбе и жалбе. 

Излетео сам из Маршалата на Дедињу ван себе од среће и наде. 

Нису ме ухапсили! А примио ме лично председник Тито! Скоро 

невероватно? Још ми обећао да ће све бити у реду.! 

Ја само, и једино што тражим, је, да могу да спавам мирно и да 

живим без страха? А то ми је обећао лидер земље. 

Ваљда ће бити тако ако то каже човек број 1 у Југославији? Такво 

обећање ми изгледа тако дивно,  ипак осетих благу неверицу и 

неспокојство? Шта ако не буде тако како ми је он казао? 

Највећа срећа за једног човека и један народ, је да буду слободни. А 

на мене се окомили свакојаки насилници. Шта бих све могао 

постићи да ми не сметају? 

Ваљда ће сада бити боље? 

Ја сам се надао да ћу наилазећу ноћ спавати мирним и дубоким 

сном праведника? Али, су се моје наде потпуно изјаловиле. Ту ноћ 

сам имао немиран сан, превртао бих се у кревету, сањајући грозне 

снове. 

 

Следећих дана су се наставиле провокације, исто као раније. 

Како је могуће да нема побољшања које ми је наговестио 

Председник Југославије Јосип Броз Тито? 
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Мисли су ми се ројиле:" Зашто ме је примио Ј.Б.Тито?. Шта се иза 

тога крије? Зашто пошиљка није стизала, него су је узели у обзир 

тек када сам лично отишао? Како су имали поверење у 

мене,"опасног непријатеља", '' душевног болесника'', и пустили ме 

лице у лице, без страже и обезбеђења, пред шефа државе?  

Зашто је он обећао да ће бити боље, а није било боље? Како може 

шеф државе тако нешто олако да каже? Или је  хтео да ме се 

отараси? Шта је онда по среди?  

Да ме нису њему лажно представили, казали да сам натегнутих 

нерава? Уколико је тачна претпоставка да су му казали да сам 

натегнутих нерава, како то да таквог узнемиреног човека пусте 

тако близу шефа државе?.  

Одавно сазнајем да су руководиоци државе држани у изолацији, у 

удаљености и отсечености од аутентичних информација о стању у 

друштву. Ако шеф државе нешто обећа, а то се не испуњава, онда он 

нема моћ?  Да ли је он дао налог да се провери како је мени било 

после сусрета са њим? 

Време пролази, нема побољшања.  

Да ли је Ј.Б.Тито упознат са СТВАРНИМ СТАЊЕМ у друштву?  

До сличних закључака сам долазио сусрећући се и са појединим 

функционерима Државне безбедности, ЈНА, државне управе.  

Још тада сам закључио да је главни задатак дисидената и бораца за 

људска права да објективно информишу државне званичне 

функционере, и да разоткрију злоупотребе неформалне власти.  

Лепа замисао, али крајње тешко остварљива. Стално су ми 

присутне у ушима, одзвањају као упозорење, речи познаника 

Милана:'' Не вреди слепцу отварати очи!''.  
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1976. година. Штрајк глађу.  

Београдом се разчуло да сам био насилнио смештен у 

Психијатријску болницу'''' Лаза Лазаревић'' у Падинској  скели.  

Параноични шизофреничар, причају  неки за мене, сазнао сам то и 

од доктора Драгише Мијатовића и Душана Вуковића. 

Покушавам да  се изборим са нетачном дијагнозом, али да би било 

шта могао предузети, неопходна је документација. Значи, морам 

имати у најмању руку Отпусну листу. А мени је приликом отпуста 

нису дали.  И упорно одбијају да је дају. 

На различите стране сам се обраћао захтевом да интервенишу да ми 

Управа ове болнице изда Отпусну листу. Никад нисам добио било 

какав одговор. Управа болнице је вероватно добила налог од СУП-а 

да на сваки начин онемогући издавање те Отпусне листе, знајући 

добро да бих ја могао да је искористим у кампањи информисања 

јавности о мојој незаконитој насилној хоспитализацији у 

психијатријску болницу?  

У импулсу, или боље рећи, у очају, одлучих да штрајкујем глађу,  са 

захтевом: да ми се изда Отпусна листа из наведене болнице. 

О овоме штрајку сам обавестио стране и домаће новинаре, као и 

дипломатски кор. Штрајковао сам у мојој соби недељу дана, нико 

није о томе саопштио ни реч, нити ме је звао ни посетио, зато 

одлучих да штрајкујем у Пионирском парку седећи на клупи.  

За мене је била велика радост када је се појавио једини страни 

новинар који се одазвао моме позиву, то је био новинар америчке 

новинске организације АП, изговорио је учтиво неколико речи, и 

казао да ће учинити што може:'' Ја шаљем вест, а они тамо у 

Америци одлучују да ли ће, или не, ту вест дифузирати'', рече 

увиђавно. 

Из даљине видех корача, једва вуче ногу за ногом, иде Булеваром 

револуције, мили тротоаром  поред парка, мој омиљени професор 

на Економском факултету- Маријан Хубени. Тако ме подсећа на 

професоре СУБ у Бриселу. устадох и приђох му:''' Ја сам Ваш 

бивши студент, сећам Вас се, остали сте ми у драгој успомени'', 

рекох му учтиво. Он застаде у месту, измени неколико врло 

пријатељских речи са мном, и настави мирно својим послом. 
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Док сам штрајковао глађу, пио сам само засољену воду, испружен и 

непомичан у кревету , да сачувам снагу и да се не заморим, 

слушајући класичну музику са радија и повремене вести .  

Тих дана сам по први пут чуо за  бенд  чудног назива и необичног 

понашања'' Рокери са Мораву''. Изгледа да они желе да подвргну 

потсмеху модернизацију шумадијског села?. 

Штрајковао сам глађу три недеље. Нисам ништа постигао, али сам 

се изнурио.  

Доктор Ђорђевић из Дома здравља Савски венац ми је дао 

оправдање за отсуствовање од тих 21 дана. 

 

Септембар 1976.-јануар 1977 године. 

У опису радних задатака Службе маркетинга дословце стоји: 

проучавање тржишног положаја, анализа конкуренције и 

тржишног учешћа ФГП Рекорд. 

Позивајући се на опис радних задатака службе чији сам ја 

руководилац, увиђајући суштински значај проучавања тржишне 

позиције Рекорда, направио сам пројекат прорачуна учешће 

Рекорда у тржишту гумарских производа Југославије, као и 

његових конкурената.  

Мене занима, да ли Рекорд губи учешће у тржишту гумарских 

производа у Југославији?  

Чини ми се да губи?  

Али то би требало установити ригорозним научним методом? Када 

добијем тај статистички податак, уследиће  анализа, која би имала 

за циљ да установи зашто Рекорд губи учешће, и на основу тога бих 

саопштио предлог мера? 

Податке о обиму продаје ФГП Рекорд и конкурената сам добио у 

Удружењу гумарске индустрије лоцираном у Косовској улици. До 

ових података сам дошао без било каквих сметњи и  тешкоћа.  
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Претходно сам прикупио хрпу података о асортиману, ценама, 

дизаину, функцији обраде тржишта и дистрибуције, после-

продајном сервису, о акцијама пропаганде, о производњи, 

добављачима, како када се тиче Рекорда, тако и конкуренције. 

Прво направих велику табелу са подацима о кретању продаје ФГП 

Рекорда и конкурената из целе земље, за временски период од 196.0 

до 1975. године.  

Био сам запрепашћен, ФГП Рекорд је у овоме периоду изгубио  

преко 30 % учешћа у тржишту гумараца Југославије, у корист 

фирми из Словеније и Хрватске, које су га потисле са првог места, 

са тенденцијом да га помере ка средини табеле. 

Мене су занимали узроци, те сам направио картице за сваког 

конкурента Рекорда, и дао се у прикупљање свакојаких могућих 

података о њима. Одлучио сам се да спроведем анкетирање на 

нивоу канала дистрибуције, те тако направих упитник, конструисао 

сам примерен узорак. Особље је добило задатак да се да у 

анкетирање, а то сам и ја лично чинио. 

Запазио сам да су моји сарадници из Службе помало затечени новим 

задацима. Морали су сада да засучу рукаве и да раде, да истражују 

по статистичким билтенима и у документацији фабрике свакојаке 

податке, да одлазе у трговачке куће и продајне пунктове, где се 

продају гумарски производи и да их анкетирају. Или да анкетирају 

појединце, непосредне потрошаче. 

По њиховим понекад намршетним изразима лица бих запазио да су 

незадовољни новим радним задацима, да су навикли на комотност и 

пијења кафа, шећкања, ћаскања, а сада су добијали нове задатке и 

обавезе, који су од  њих захтевали нова напоре и прилагођавање на 

новине у раду. 

Могу због тога бити незадовољни? Или се побунити, могао бих 

таквим драстичним иновацијама унутар службе пореметити 

међуљудске односе у служби? Могу ме тужити директорима, 

измишљајући да их ја малтретирам? 

Као шеф Службе Маркетинга у ФГП Рекорд се залажем за увођење 

у пословање менаџмента и  маркетинга. Не зато што сам '' 

белгијски ђак'', или противник социјализма, неко ко заговара 

западни капиталистички систем, како ме неки неосновано 
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квалификују, него због тога што се у ФГП Рекорд запажају 

застаревања, предузеће драстично губи учешће у тржишту 

гумарских произввода земље у корист фирми из Словеније и 

Хрватске,  које су пословније, примењују модерније методе у своме 

раду и поштују улогу тржишта, имају квалитетније производе и 

агресивнији тржишни наступ. 

 '' Ти си затровани противник Совјетског савеза'', рекли су ми неки 

у Рекорду. Нисам хтео да им објашњавам да то није тачно, и да је 

ствар по том питању много сложенија. 

А Рекорд  тапка у месту, самоуправна фирма се фиксирала за 

прошлост. Уместо да се модернизује, да поштује захтеве тржишта, 

да развија креативност, у њој се састанчи, политизира, сумњиче 

лојални сарадници, Рекордови производи застаревају, обрада 

тржишта је склеротична, нема пропаганде.  

ФГП Рекорд опстаје као старинска социјалистичка, самоуправна 

демагошка фабрика. Уместо да се иновира и ухвати корак са 

убрзаним променама не само у свету, него пре свега у земљи. 

У исто време предузећа из Хрватске и Словеније корачају снажним 

корацима ка 21 веку. 

Био сам растужен листајући фабрички лист Рекорда, читајући хрпу 

сервираних неистина. Ово предузеће заостаје иза конкуренције, 

застарева, губи своје тржишне позиције, а у фабричком листу 

наилазим само на славопојке, бучно су слављена величанствена 

остварења ''Рекорда водећег произвођача на тржишту гумараца у 

Југославији''. 

У Београду, и широм Србије, се захуктава истинска хајка против 

тзв." техно-менаџера","западњака", самоуправни директори 

бирократе се потсмехују улози тржишта и маркетингу. Они, и 

политички функционери, моћни кадрови у државној управи,  сви 

они заједно, су склони да у оријентацији привреде ка тржишту 

открију подмуклу западну субверзију и тежњу да Југославију 

претворе у вишепартијску капиталистичку државу.  А они то 

никако не би желели. 

У Београду и Србији је врло моћна струја која заговара status quo, 

како у економији тако и у уређењу целог друштва-ова тврдња се 

чује из различитих извора. Они су дубоко убеђени да су постигли 
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изузетна остварења на свим нивоима, и да стога не треба ништа 

мењати.  

У исто време су у правом смислу речи успаничени да се не појаве 

неки други, који ће им преотети челне позиције и угнездити се на 

њихова места. 

СФР Југославија је све отворенија земља која има све разуђеније и 

ближе контакте  са Западом. А Запад има своја правила и норме, 

које жели да наметне својим партнерима, у овом случају и нашој 

земљи.  

Овај процес јачања интеграције са европским окружењем, не иде 

онако како то они замишљају, београдска бирократија је врло 

охола и разуларена, властољубива, навикла да деценијама влада 

овом земљом онако како су то чинили цареви. Сада морају да се 

уклапају у некакве спољне захтеве, норме и прописе, они то све 

чешће доживљавају као уцене Запада, као недозвољено мешање у 

унутрашње ствари једне суверене независне државе?. Чуо сам 

озлојеђене коментаре да Запад у земљи подржава опозицију-

контрареволуцију,  Словенију и Хрватску, и Албанце.  

Изненађен откривам да су многи локални партијски кадрови, још 

увек оптерећни давно превазиђеним класичним бољшевичким 

стереотипима. 

Оваква сложена и деликатна политичка констелација у већем делу 

Југославије, нарочито од режима методично стварани утисак 

угрожености од Запада,  почиње да ствара све погоднију климу 

одбојности према капиталистичким државама и убрзаном окретању 

ка СССР-у. 

О овоме сам разговарао недавно са Драгољубом Игњатовићем он 

рече кратко, али врло одлучно:'' Вук длаку мења, ћуд никако, 

југословенски властодршци су одувек били и остали потуљени 

бољшевици везани за НКВД и Чеку''. 

Дакле, моја искрена намера да помогнем Рекорду би сада могла 

бити злоупотребљена да ме представе као противника 

самоуправљања и социјализма?. 

Самоуправни руководиоци, мслим пре свега на оне присутне 

просовјетски оријентисане, су се упирали свим снагама да докажу 
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своје успехе, и да демонстрирају добре стране земаља из совјетског 

блока.  У томе су предњачили кадрови из ЈНА ( Југословенске 

народне армије), про-совјетска расположења су била заступљена 

шире у источним деловима земље, највише  у Црној Гори и Србији, 

међу Србима православцима. Словенофилство је одувек присутно 

на овим просторима, не само код православаца, него код свих 

јужних Словена. А оно рађа русофилију. А русофилија ствара врло 

погодно тле за зближавање са СССР-ом. 

Осећао сам око себе да трепери пркосни отпор и ликовање 

политичких и државних кадрова да ће их СССР заштитити од вала 

норми и уплива који достижу са Запада, који их фрустрирају и 

стварају осећај да им неко отима команде у земљи. У мени су 

погрешно видели играча Запада, Белгијанца. Мени су 

социјалистички кадрови Рекорда шапутали иза леђа: Белгијски 

ђак. Чуо сам једанпут и погрдан узвик:'' Чомбе'!' 

Моје жалбе међународним организацијама, контакти са страним 

новинарима и дипломатама у Београду, макако били млаки и без 

израженије стране подршке, су били детаљно регистровани у 

редовима деценијама размажених полицијских и бирократских 

кадрова. Осетио бих да подршка међународних организација 

појединим борцима за људска права и дисидентима, би понекад од 

њих била доживљавана болно, као да им Запад почиње да удара нож 

у леђа, да овде сада подржава не само њих, него и још неке друге?.  

А тако нешто за њих деценијама размажене од Запада, је апсолутно  

неподношљиво. 

Јула 1976. године ФГП Рекорд ме је послао као свога Шефа Службе 

маркетинга, да у име Рекорда будем представник на Међународном  

скупу удружења произвођача гумарских производа из Источне 

Европе, које се одржавало у Крушевцу у највећем хотелу у граду. 

Био сам врло нестрпљив да видим Крушевац после 27 година ( том 

1). Толике године прохујаше од тада? Сећајући се Крушевца из тих 

дана , установих да сам много чега из тих давних година 

јердноставно позаборављао. 

Нестрпљив сам да све то сада видим поново?. Да ли је се Крушевац 

променио?. 

У сећањима која непрестано навиру, Крушевац је за мене град из 

времена када је Југославија била највернији савезник СССР-а, када 
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би се могло казати да је била  скоро Совјетска република 

Југославија. Као да се враћам у далеку прошлост, као да се враћам 

у Совјетски савез, а који у стварности званично  никад овде није ни 

био?.А када год бих помислио на Крушевац, он би увек био у 

црвеном, са совјетским филмовима у биоскопима, руске песме, 

црвеноармејци, партизани? 

Пажљив читаоц би могао запазити из мојих досадашњих излагања,  

присуство двојства у мојим мислима и осећањима  према 

Совјетском савезу.  

Препознаће да ја у мојим дилемама ко овде влада, све чешће видим 

у Југославији пипке СССР-а, који је за мене тиранска бољшевичка 

држава. Да поимам све чешће да је Југославија у дослуху са  

Совјетским савезом, слушам слично са различитих страна у 

Београду? Али сам на такве оцене наилазио и док сам боравио у 

Белгији. То ми је казао и Анин отац, кога сам изузетно поштовао и 

уважавао сваку његову реч.  

У исто време, док читалац чита ову сагу, свугде ће наићи на моје 

велике симпатије према великом руском народу. 

Значи, пријатељска топла осећања према руском народу, а у исто 

време неповерење према комунистичком поретку у СССР-у. 

Са оваквим амбивалентним осећањима сам отишао у Крушевац, 

као да сам се враћао унатраг у далеку, драгу прошлост, у јужну 

Србију, у време када је све било другачије, нормалније, тако ми се 

чинило? Трагаћу када дођем у овај драги град за ондашњим 

другарима и познаницима, обићи ћу Монопол ( Дуванску станицу), 

главну улицу, загледаћу да ли су биоскопи на својим местима, 

какав је Хотел Европа, прошетаћу кроз главну улицу, навратићу на 

брзину до железничке станице- хоћу барем да бацим један једини 

поглед на сва она драга места за која ме вежу толике незаборавне 

успомене? 

Главна улица је скоро иста, али ипак никли су нови комплекси 

модерних повисоких зграда, саграђена су нова насеља, хотел 

Европу не могу да препознам?. Оне старе Дуванске станице нема. 

Крушевачки парк се урбанизовао, ипак, железничка станица 

пркоси времену и променама. Нигде ниједног познатог лика, осећам 

се као апсолутни туђинац у град у коме сам провео незаборавне 

дечје дане?. Увече сам шетао главном улицом, то је крушевачки 
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корзо где се млади увече окупљају и друже, био сам радостан да на 

сваком кораку видим огроман број раздраганих младића и 

девојака.  

Али нигде ниједног познаника?  

Осећао сам се туђе у Крушевцу. Ипак, овде је другачије него ли у 

Београду. 

 Чуо сам  последњих година повремене претње, или апеле на 

збијање редова са државама из породице социјалистичких држава, 

нарочито са братским Совјетским савезом. Размишљајући врло 

интензивно о оваквом необичном тренду у земљи, уђох замишљен у 

велику свечано окићену салу хотела.  

Највеће иненађење за мене је настало управо  у овој великој 

свечаној сали хотела,  где је одржаван скуп гумараца из Источне 

Европе. 

Организационо тело скупа је било сачињено од неколико наших 

представника, али посматрајући личности за столом на уздигнутом 

постољу, препознадох без тешкоћа по изразито плавој боји косе и 

језику који говоре, по изразима лица, да главну реч на овом 

међународном скупу управо воде совјетски кадрови. Водитељ-

конферансије је  млада Рускиња, плава, средњег раста, шармантна, 

али врло строга, повремено дрска и заповедничка, или чак благо 

претећа. Она је на овом скупу неприкосновени шеф, коме сви 

морају да се клањају. Она је права комсомолка, тако ме подсети на 

совјетска филмове које сам управо овде, у Крушевцу, гледао пре 

скоро тридесет година. 

Сви наши присутни учесници из Београда почеше да се грле  са 

Русима, загрљени певају заједно са њима руске песме, на сваком 

кораку им изражавају дивљење и  братску љубав, са радошћу им 

исказују покорност, назире се свугде прикривена конспиративна 

солидарност.  

Један Крушевљанин из фабрике Трајал рече гласно: Ко неће брата 

за брата, имаће туђинца за господара. Колико схватам, он жели да 

каже да су нам Руси браћа, да треба да их волимо, јер они воле нас.  

Ова представа на овом скупу гумараца из источне Европе, која на 

сваком кораку кипти од страсно изражених наводних симпатија 
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према братском словенском руском народу, је за мене уствари 

опипљив доказ духовне површности и интелектуалне празнине 

југословенских присутних представника. 

Како они могу волети искрено браћу Русе, па они не воле ни свој 

сопствени народ? То је бенављење? 

Упрли Совјети очи у наше представнике, сарађују са њима, као да 

им на сваком кораку кажу: ваши смо.  

Представници пак других држава из регије: Мађарске, Румуније, 

Бугарске, Словачке, су пред Совјетима били крајње снисходљиви 

резонујући: како руско-српски тим каже. 

Није ми никако јасно о чему се овде ради ? 

Званична политика је на речима уз Запад. И не само на речима,  

Југославија је добијала деценијама , и сада  добија кредите и 

свакојаке олакшице и погодности од западних држава. 

Успостављене су тесне и вишеструко испреплетане везе наше 

државе са појединим западним државама,  од привреде, па све до 

појединаца.  

 А ово што сада видех у Крушевцу ме невероватно подсети на 

Крушевац пре 1948 године, када сам био овде као дете у 

Југославији, совјетској републици?.  

Не, то ми се не причињава то је тако. Као да сам се вратио у далеку 

прошлост?  

Ово је невероватно, као научна фантастика?. 

Питам једног колегу гумарца из Руме, откуд ерупција таквог 

пријатељства према Русима, што је у супротности са  званичном  

политиком? 

Он ми рече потсмешљиво:" Ала си наиван, једно се каже, друго се 

ради, политика је велика курва, да нам није браће Руса ове западне 

але би нас одавно прогутале, Југославија је на папиру уз Запад, а 

уствари ово је одувек била, сада је, и биће увек за веки веков руска 

зона". 
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Са тугом се сећам детињства, Совјетског савеза који је тада за мене 

оличавао револуционарни идеализам и занос. Читам у страним 

новинама да се сада у СССР-у региструју масовне девијације и 

злоупотребе. 

А у Југославији бујају самовлашће, корупција, кланисања, енормне 

привлегије, драстичне социјалне разлике, масовна сумњичења 

невиних људи, економска криза потреса земљу из темеља. 

Нарастају тензије између нација и регија, дисиденти све оштрије 

критикују поредак.  

У земљи се захуктава из дана у врло сложена криза. 

А сада ти припадници свакојаких кланова који су деценијама 

унесрећивали ову јадну земљу и њене несретне становнике,  упрли 

очи у СССР, очекујући помоћ од " браће Руса", "Словена?" 

А уствари сви су здушно радили, и раде, на задовољавању њихових 

личних интереса, а на штету већине. 

 

Јануар 1977 године. Истраживање тржишног положаја 

Рекорда. 

Анкетирање сам завршио, моје претпоставке о узроцима 

драстичног заостајања и губитка тржишног учешћа Рекорда су  

потврђене додатним анкетирањем и статистичким истраживањима: 

наши конкуренти из Словеније и Хрватске су далеко одмакли 

испред нас, што се тиче метода обраде тржишта, заступљености  у 

каналима дистрибуције, пропаганде, њихови производи су 

квалитетнији, модернијег дизајна, они примењују маркетинг 

концепт у пословању, организују семинаре за образовање особља.  

Узроци драстичног губљења тржишних позиција Рекорда на 

тржишту Југославије су јасни: фирме из западног дела земље се 

модернизују, а ФГП Рекорд тавори у деценијским бирократским 

навикама и самоуправној стерилној жабокречини . 

Одлучих да направим ИЗВЕШТАЈ. Тим поводом сам се 

консултовао са врло благонаклоним и љубазним господином М... 

Енглезом, са којим сам сарађивао док смо били запослени у 

Југословенском центру за истраживање и развој 1972. године, 
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приликом  завођења  концепта маркетинга у Железари у Зеници. 

Он и ја се од тада  дружимо и виђамо повремено, он ми је давао 

драгоцене савете како да формулишем налазе, и да  дам предлоге 

конкрених мера. 

Да опишем како сам упознао у овој фабрици моју будућу супругу 

Александру Пешић ( 1946.), агро економисту, која је у  то време 

била запослена у Служби плана и анализе, чији је шеф  Мара Родић.  

Са Маром лепо сарађујем, она је средовечна жена, чини ми се да 

није тако далеко до пензије, она је озбиљна и строга, али 

кооперативна. Упућује ме за податке на младу шармантну 

сарадницу:'' Саша, дај  Томи  те податке''. 

Устаде млада привлачна жена, скоро девојка, висока је и скоро 

плава, небеско плаво зелених очију, има лице интелектуалке, 

објасних јој који ми подаци требају, она ме саслуша пажљиво:''  

Дођите сутра у исто време, добићете све тражене податке''.  

Ја сам Сашом од првог погледа био истински импресиониран. Она 

је не само привлачна, него и тако другачија од осталих. Има у себи 

нешто достојанствено и отмено. Врло је стручна и цењена у Рекорду 

као савестан професионалац .Чуо сам да је на тесту интелигенције 

запослених постигла од свих највиши скор. 

О њој сам почео све чешће да размишљам. Како да јој се 

приближим?.  

Та прилика се појавила једног облачног суморног дана у  

фабричком претрпаном аутобусу, спазих је да стоји тик поред мене. 

Била је због нечега тужна и забринута?. У скоро тесно збијеним 

телима у пренатрпаном фабричком аутобусу, али држећи се на 

дистанци, она ми се повери да иде за неки дан на операцију цисте на 

вилици, операција није безазлена, и уме бити врло болна, упркос 

анестезије.  

Том приликом сам је замолио да ми да њен број телефона да сазнам 

како је прошла операција? . 

Следећи дани су пролазили у исчекивању вести о Сашином 

здравственом стању. Прикупих охрабрости  и окренух њен број 

телефона. Јави се њена мајка, ја се представих, чух у слушалици 

љубазан, помало уморан глас старије жене:'' Саша је оперисана, код 
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куће је, одмара се, све је у реду, пренећу јој да сте звали, изволите се 

јавити за неколико дана''. 

Чули смо се ускоро, и нашли. Она има кола, ја немам, она вози, 

одлучисмо да одемо до Голфа у Кошутњаку.  

Операција је била дуга и  болна, каже смешећи се. Додаде да је 

операцију  лакше поднела, јер је млади хирург био врло пажљив:'' 

Изузетно згодан човек'', рече ми она весело.  

Она је завршила Пољопривредни факултет у Земуну. Њен отац је 

умро 196.5. изненадно од инфаркта. Скоро са сузама у очима 

дочарала ми је  врло мучну сцену смрти њеног оца: у моменту 

страховитог инфаркта, док је у руци држао телефонску слушалицу,  

се наједном срушио као громом погођен, и повредио се, умро је на 

лицу места.  

Њен отац Александар( 1909-1970) је немачки Јеврејин, сазнах од ње- 

дошао је у Београд као беба  из Немачке са разведеном ( или 

удовицом) мајком 1911 године, не зна тачно његово презиме, да ли 

је Фон Саск, или Фон Сакс. 

'' Био је црн као Арапин'', прича,'' када сам ишла са њим улицом 

мислили су за њега да је дипломата неке афричке државе''. 

Испричала ми је још занимљивих детаља о оцу: његова мајка чиста 

плава Немица, удовица, је дошла у Београда, где је њена сестра 

била удата за Србина, па се и она  удала за Србина, угледног 

државног функционера Пешића, који је прихватио њеног сина 

Александра, који је усвојио  презиме очуха, и његову веру. 

'' Када је прихватио православну  веру, био је мали, то је одлучила 

његова мајка. Његов отац у Немачкој ( или неки други предак), је 

пао са коња и повредио ногу, умре од тетануса. Јеврејска породица 

се иселила пред рат из Немачке пред најездом нациста у Америку'', 

прича полако. 

Сазнао сам да је њен отац завршио два факултета, да је био 

професор на Техничком факултету у Београду, да су му нудили 

чланство у САНУ, што није прихватио, није ми објаснила због чега. 

''Мој отац је конструисао први југословенски тенк амфибију'', рече.  
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'' После његове смрти, смо живели у ужасној зебњи, звоно на 

вратима је често дуготрајно и упорно звонило, изађемо, нема нигде 

никога, то је потрајало подуже, мама је говорила да је то татин 

дух'', скоро дрхтећи је се присећала. 

Њена мајка Милица  (1909), потиче из врло угледне породице 

Димитријевић, повезане са генералским кадровима у служби 

династије Карађорђевића.  

Са њима у њиховом лепом стану на Сењаку,  у улици Змај Огњеног 

Вука број 4, живи и њен старији брат Воја ( 1941) инжењер. Воја је 

плав и мудар, он ми објашњава брзо, скоро да нехајно махн руком, 

да Сашу зову  Цеца, и ту  реч би наглашавао значајно  више пута. 

Покушао сам са Сашом да разговарам још више о политици, 

установих да то њу не занима посебно, она је више оријентисана ка 

лепим стварима у животу, воли изласке и излете. 

Повремено би ми причала о детињству, становали су у улици код 

Славије:'' Пењала сам се по терасама и крововима, била сам као 

мачка, штипкали су ме за задњицу, када бих се шетала са оцом као 

мала девојчица''. 

Један викенд смо провели обилазећи колима Источну Србију, преко 

Зајечара, Неготина, Кладова, Пожаревца и Смедерева.  

Што нам је омогућило да се још више зближимо и упознамо. 

Почели смо да се виђамо скоро сваки дан, обилазили би смо 

ресторане, излетишта, шетали, проводили се.  

Настали су скоро незаборавни дани.  

Она ме је позивала код њених којом приликом сам боље упознао 

њену мајку и брата. Њена мајка је старија жена, сува као грана, али 

мудра као пчелица.  

Када Саша оде неким послом у суседну улицу, она ми се 

приближи:'' Саша је још врло млада, стећи  ће она животно 

искуство''.  

Породица би се окупљала увече у пола осам испред телевизијског 

екрана , да гледа дневник на ТВ 1, то је њихова омиљена ТВ 
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станица. Није ми измакла пажњи занимљивост, да је њена мајка 

јако осетљива  на вести на крају Дневника о преминулим угледним 

политичарима и људима из јавног живота?. Видео бих када год би 

Саша донела  лист Политику, да би њена мајка прво грозничаво 

читала последње стране, где су се налазиле читуље и умрлице, врло 

помно је пратила ко је умро.  

Колико је Саша аполитична, толико је њена мајка отворени 

политички опозицинар актуелног поретка. Дакле, мој 

истомишљеник, што ме развесели, ваљда  ће и Саша кренути у 

правцу препознавања праве природе друштва и поретка?. Воја пак 

је прагматичан и практичан млади човек, нарочито га привлачи 

каријера. Он је запослен у предузећу ''Ватроспрем'' као инжењер, 

али би се, када би се вратио са посла кући, страсно удубљивао у 

приватне пројекте, ради у слободном времену хонорарно за 

поједине фирме. 

Њена мајка ми је испричала потрешена, са сузама у очима:'' Имали 

смо сплав на Ади, било је лето, били смо сви четворо на сплаву, 

зачух сирену Хитне помоћи, одјури завијајући ка Обреновцу, рекох: 

чија ли ће мајка данас бити завијена у црно,  дођосмо кући 

сазнадосмо да је на путу за Обреновац возећи мотоцикл погинуо мој 

рођени  млађи брат''. Она је већ ридала:'' То је био он, Хитна помоћ 

је ишла ка Обреновцу због њега, био је несретан, нешто је било 

пукло са његовом женом коју је волео, био је због тога јако 

несретан''. 

'' Сестра Ацине мајке је  имала вилу на Дедињу, када паде у кревет 

и изгуби се, неки моћни режимлија је снемоћалу присили да му 

прода вилу за багателу, тако нас преварише и отеше нам наше. 

Априла 1941 године немачке бомбе разрушише наш стан, а 

злотвори комунисти 1945 године нам одузеше имовину''. 

Посетио сам их једанпут у њиховом стану на Сењаку у друштву са 

мојим пријатељом Енглезом, са којим сам сарађивао у Зеници. Он 

се врло лепо  осећао са мном у овој гостољубивој породици, која, 

открих то, има велике симпатије за Енглезе. Брзо схватих узроке 

таквих пријатељских осећања према Енглезима, када Сашина мама 

дође са кутијом пуном албума породичниох слика, извади један 

албум, прелиста га , заустави се на слици коју показа господину 

Енглезу. На овој слици је био плав снажан мушкарац у официрској 

униформи, мудрог и енергичног префињеног лика, стоји у 

пилотској униформи поред авиона, борбеног ловца:'' То је мој 
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најближи рођак Станојловић, он сада живи у Енглеској, од енглеске  

краљице је добио тај авион на поклон, проглашен је за хероја 

Енглеске, јер је за време рата оборио више немачких авиона '', 

превех њене речи.  

'' Када је Југославија капитулирала 1941 године, он је тада као 

војни пилот приступио енглеској војсци, да се бори против 

Немаца'', појасни она кратко. 

Временом би понекад Саша и ја разговарали и о браку. Сматрао 

сам за потребно да Сашу треба да упознам врло подробно са мојим 

политичким досијеом, и са мојим преокупацијама одбране. Она 

треба да зна са ким ће ступити у брак.  

Мислим исто што и Балзак: Брак сједињује за читав живот два 

бића која се уопште не познају. Неопходно је да се упознамо. 

Саша је млађа десет година од мене, није проблем у томе јер сам  ја 

виталан,  иако ме море стресови и повремена несаница. Има нешто 

друго, живимо обоје у непријатељском окружењу, ја сам га упознао, 

али га Саша не познаје довољно. Њу пре свега привлаче изласци, 

летовања, излети, животна задовољства. Она још није стекла 

довољно животног искуства и познавања о правој природи поретка 

у Југославији. А то може стварати значајне, чак судбоносне, 

проблеме,  у нашим међусобним  односима.  

Желим да се према њој понашам искрено и одговорно, не желим 

ништа да кријем од ње. Она треба да зна са ким ступа у животну 

заједницу, да поред свакодневних задовољстава,  може имати 

неприлика у животу са мном, борцем за људска права?. Мада она о 

томе већ понешто зна, па њен покојни отац је био такође жртва 

замршених и подмуклих игара. То ми је Саша сама испричала. 

Мајка Милица је оронулог здравља:'' Ко зна када сам била 

последњи пут код лекара, немам ја поверења у њих'', повери ми се. 

'' На Пољопривредом факултету у Земуну сам студирала осам 

година, јер ме је професор ...........осам пута обарао захтевајући од 

мене: да му будем љубавница, да постанем члан Партије, и да идем 

на радну акцију'', пријатно се изненадих када чух ове Сашине 

критичке речи.  
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Значи, слично смо доживљавали. Ипак она увиђа о чему се овде 

ради? Није она баш тако политички неука и неискусна?.  

Још се више почех да уверавам да она ипак  није тако неупућена, 

слушајући њена повремена поверавања:'' Мој отац је био априла 

1941 године Шеф техничких служби на Војном аеродрому у 

Бежанији, био је заробљен и провео је четири године у немачком 

заробљеништву, није ништа говорио о своме јеврејском пореклу, 

кад се вратио у земљу, за њим је у Београд стигла карактеристика 

ћелије  КПЈ у логору, у којој је кратко стајало: одличан стручњак, 

користити га као стручњака, уз велику опрезност према његовим 

политичким убеђењима''.  

Из даљих њених речи сам сазнавао све новије и новије детаље: '' 

Отац је једно време био запослен у Техничком заводу ЈНА у 

Београду на Врачару, конструисао је први југословенски тенк 

амфибију, када је тенк излазио из Саве, нађена је вода, мој отац је 

био ван себе од беса, узвикнуо је: 'Саботажа!''.  

Даље сам сазнао да се дружио са генералом ЈНА Р.....који је био чест 

гост у њиховој кући, којом приликом је њен  отац повремено оштро 

критиковао негативне појаве у ЈНА. Сазнах још да је њен отац 

радио дипломске и друге научне радове појединим високим 

официрима ЈНА. '' Чула сам када је разбеснели  генерал Р...у нашем 

стану узвикивао оцу:'' Ацо, ако прозбориш још једну ухапсићу те 

одмах''. 

Будући да је извештај о тржишном положају ФГП Рекорд био 

урађен, и откуцан, умножен у неколико примерака, размишљао сам 

шта даље чинити?. Склон сам умерености и промишљености, било 

би најбоље да одмах одем код директора Драгана Томића, да му све 

објасним, да мој циљ није критика, нити  дезавуисање било кога у 

Рекорду, поготову не њега, него ми је циљ да потпомогнем на ма 

како скроман начин да ФГП Рекорд поврати своје изгубљене 

позиције на тржишту, да се модернизује.  

Знао сам унапред да од ове замисли неће бити ништа. Јер су налази 

били у суштинској колизији са громогласним хваљењем достигнућа 

Рекорда  на сва уста. Поврх свега, поставиће се питање виновника 

за овакву тешку позицију у којој се нашла  фабрика, многи би 

могли бити стављени на тапет?. 
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Али није само Рекорд губио тржишне позиције, тако је било са 

већином фирми у Србији, у корист фирми из Словеније и Хрватске.  

Знао сам да ћу, шта год да урадим, дирнути у истински осињак. И то 

у једној од политички најортодкснијих фабрика у целом  Београду, 

у раковичком Рекорду?.  

А ја нисам члан Партије, поврх свега сам у политичкој немилости. 

Они би се могли сурово обрачунати са мном оцењујући да немам 

никакву заштиту?  

А међународне организације? Мoји белгијски пријатељи? Ако дође 

до тога, обратићу се њима за зашиту? Нисам ја сам?  

Да ли да извештај ипак ставим у фијоку, да чекам боље дане, или да 

га обзнаним на велика звона?. Моја савест ми налаже да укажем на 

негативне трендове и на мере спаса фирме, то је мој закључак. 

Ипак одлучих да разговарам са Драганом Томићем. Желим према 

њему да буде коректан, и лојалан, да будем његов одан сарадник.  

Једва ме је примио на кратко, био је нервозан ,нарогушен и 

нерасположен. Неће да чује да ФГП Рекорд губи корак, о томе не 

жели да коментарише. Љут је и незадовољан. Да ли зато што је 

дубоко убеђен да ФГП Рекорд чува своје позиције, можда мисли да 

моја тржишна анализа није стручна, можда сматра да сам погрешно 

проценио стање? Да не сумња у моје добре намере? Или 

једноставно, ти закључци су за њега нешто врло непријатно, хладан 

туш, о чему неће да се говори, забрањује да се ти налази износе пред 

запослене  ФГП Рекорда?. 

Шта да радим? Он ми није изричито забранио да мој Извештај 

доставим стручнм службама Рекорда. Те тако умножене примерке 

извештаја поделих појединим стручним службама у предузећу. 

Није прошло ни неколико дана постах свестан да се нешто необично 

дешава. Особље постаде нељубазно, поче да гунђа, задаткe које сам 

им задавао су сада обављали без жара. Или их и не одраде до краја, 

започну па застану? Стручне службе са којима сам сарађивао би ми 

сада нерадо давале податке, према мени су се усмеравали неки 

другачији сарадници, охладнели или нељубазне, неки су постали 

арогатни.  
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На вратима се појави поменути фабрички психолог Божа Петровић, 

дрхти , убледео је од страха, хоће насамо нешто важно да разговара 

са мном у његовој канцеларији:'' Врло лоше вести по тебе, стигла је 

медицинска документација о теби из Завода за ментално здравље, 

са дијагнозом паранаоидна шизофренија, припремају одлуке да те 

смене, нећеш добити отказ, добијаћеш смањену плату, али више не 

можеш бити руководиоц службе''. 

Следећи дан нађох на моме столу Одлуку бр.91/ЛВИ.-1 од 5.3.1977 

године. 

                            ОДЛУКА бр. 91/ЛВИ-1 ОД 15.3.1977 (Препис) 

        ТОМИСЛАВ КРМАНОВИЋ, дипл. ецц се са радног места 

„Шеф службе маркетинга“ распоређује на радно место „самостални 

истраживач тржишта“. Ова одлука ступа на снагу кад постане 

коначна. 

О б р а з л о ж е њ е 

        ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ је одлуком овог Савета број 

17/XXVIII од 16.. II. 1976.. године изабран по конкурсу за радно 

место „шеф службе маркетинга“.Приликом заснивања радног 

односа именовани је попуњавајући службене упитнике и тестове 

ФГП „Рекорд“ био дужан да унесе истините податке о себи. 

       Пратећи и анализирајући рад именованог као шефа службе 

маркетинга је утврђено да је наступила неусклађеност између њега 

и радника у служби, што не даје никакве гаранције да служба може 

одговорити задацима који стоје пред њом, а што је одраз његових 

индивидуалних карактеристика. 

         Из тих разлога стручна служба за заснивање радног односа 

извршила је преглед целокупне његове документације коју је дао, 

као и податке које је унео у службене упитнике приликом ступања 

на рад па је установила: У психотесту Cornell index на ред бр. 42 

именовани је унео нетачне податке, да никада није тражио савет од 

специјалисте за нервне болести, док је несумњиво утврђено да је он 

евидентирани пацијент Завода за ментално здравље од 1973.. год. 

      Овај орган сматра да су подаци које је именовани нетачно дао у 

смислу претходног става, битни приликом одлучивања за пријем у 

радни однос на радно место на које је именовани примљен. 



1025 

 

         Код овакве чињеничне ситуације стекли су се услови да 

именованом престане радни однос у смислу чл. 211. став 2. тачка 

Закона о удруженом раду, али овај орган сматра да именовани може 

у оквиру својих стручних квалификација обављати послове унутар 

службе, под условом да не обавља послове шефа службе, односно да 

није у ситуацији да руководи радницима у служби, и да успоставља 

контакте са лицима ван радне организације. 

          На основу свега изнетог и донета је одлука као у диспозитиву. 

Одлуку доставити Кадровској служби, ООУР „Рекорд комерц“ и 

именованом. 

Поука о правном леку: 

Именовани има право подношења захтева за заштиту својих 

евентуално угрожених права Збору радника ООУР „Рекорд 

комерц“, у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке. 

    Председник радничког савета ( Крај). 

 

1977 година.   Жалба на Одлуку. 

Ја  сам очекивао овакав исход, и био сам спреман да се браним.  

Написах Жалбу на овакво решење Радничком савету, тврдећи да се 

радило о психолошком тесту личности , а не о лекарском налазу 

или дијагнози,  овакав тест анализира личност, а не здравље 

кандидата. Те да чињеница да се неко било када обратио у своме 

животу психијатру, уопште не може бити значајна у овоме 

контексту, јер сам се ја био обратио Заводу за ментално здравље 

због несанице. Закључујући, да је на делу акт  одмазде због налаза о 

тржишној позицији Рекорда.  

Ову жалбу сам такође умножио у више примерака и разделио је 

великом броју сарадника и стручњака ФГП Рекорд.  

У одговор на моју кампању информисања запослених у фирми, уз 

мене су били стали и неки други , који су ми се жалили да су жртве 

сличних дискриминација.  
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Узнемирени оваквим окупљањем незадовољника у Рекорду око 

мене, руководиоци фабрике су сазвали скуп запослених, на коме је 

пред пет стотина присутних јавно прочитано лекарско мишљење, са 

назнаком да сам болестан од неизлечиве душевне болести 

“параноидне шизофреније”. Нису ми дали право реплике, али ја 

сам устао и казао да је то наручена психијатријска дијагноза са 

циљем дисквалификовања неистомишљеника.  

Већина присутних је тихо протествовала због изношења личних  

интимних података на увид јавности, и на моје пријатно и велико 

изненађење је стала дискретно на моју страну! 

Значи, да су победили страх и да су ме схватили? То је за мене било 

значајно откровење! 

Ја сам се због оваке опасне злоупотребе све више обраћао на 

различите адресе у земљи и ван ње, предочавајући да сам био 

насилно интерниран у психијатријску болницу због ненасилног 

изражавања мишљења, да сам из болнице изашао са нетачном 

психијатријском дијагнозом, због које сам смењен и избламиран на 

јавном скупу запослених у ФГП Рекорд у Београду.  

Добих неколико одговора из иностранства, њих занимају моја 

образложења о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, кажу 

да су по први пут чули за такву појаву у Југославији, испољавају 

резерве да би то могло бити раширеније? Да би нешто предузели 

траже да им доставим документа?. А ја немам, Психијатријска 

болница '' Лаза Лазаревић'', упорно одбија моје захтева да ми изда 

документ да сам боравио у тој болници јуна-јула 1975. године. 

Али сада имам Одлуку ФГП Рекорд, моју жалбу. Шаљем им ову 

Одлуку. Схватио сам из њихових одговора да они сада другачије 

поступају према мени, да сада узимају моје притужбе са већом 

озбиљношћу и кредибилитетом?.  

Писмо Комитета за борбу против специјалних 

психијатријских болница у СССР-у, Париз, Француска                                                                
15.4.1977  

Драги господине Крсмaновићу,  

Упознали смо се са Вашим писмима и садржајем телефонске 

поруке. Потребни су нам документи из којих се види да су у вези 
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ваших тешких  проблема у питању политички мотиви. Наш 

комитет није комисија експерата која може спроводити експертизе 

о нечијем здрављу, него комисија која се искључиво бави 

питањима злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

С' поштовањем ( Крај). 

Упорно одбијање П.Б.'' Лаза Лазаревић''да ми изда Отпусну листу, 

ме све више подстиче да са већом упорношћу захтевам моја права, 

те сам због тога постајао све борбенији. 

Моје акције су почеле да се умножавају, моји дописи међународним 

организацијама су били све поткрепљенији обогаћујућим 

сазнањима о стању људских права  у Југославији.  

Не само за мене, него за све нас у Југославији који смо се бавили 

људским правима, велико охрабрење је била Хелсиншка 

конференција о европској сигурности, то јест такозвана Корпа о 

људским правима. 

Тајна човечјег бића није у томе да живи, него зашто живи, према 

Достојевском. Живим да ми буде лепо, волим животна задовољства, 

али мој животни кредо је да будем слободан, и да се изборим за 

истину и правду, да живим животом достојним човека. 

Америчка списатељица и  филозоф Ејн Ренд заговара концепт  који 

је за мене истинско животно откровење: свако има своју генетску 

мисију, сходно личним потенцијалима.  

Остварење потенцијала је моја омиљена тема, посветих се 

проучавању дела ове необичне жене ствараоца.  

А француски мислилац Фредерик Бастија заступа тезу да се људи 

рађају слободни, да су стављени у предивне природне ресурсе, али 

да их политичари онемогућавају да буду сретни. 

 

Пролеће 1977 године. Догађања 

Сазнах од Милована Ђиласа да Михајло Михајлов штрајкује глађу 

у затвору:'' Нешто предосећам да ће га брзо пустити на слободу. 
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Требало би да се са њим обавезно упознате'', каже ми смирено али 

одлучно. 

Срео сам Станојевића из механографског центра БИП-а, од њега 

сазнах да је у САД представљен први лични компјутер Commodore 

PET.  

Јоца Гуцић уморно вуче ногу за ногом у Кнез Михајловој, он је 

намрштен и  забринут:'' Одбили ми кандидатуру за професора на 

факултету у Суботици, са образложењем да немам довољно 

политичких квалитета''. 

Свечано је отворен "Сава центар" у Београду ( Напомена: довршен 

тек 1979 годинње).  Скупштина СФРЈ донела одлуку да 

се Титу додели трећи Орден народног хероја. Адвокат Витомир 

Ђилас, Милованов рођак, осуђен на 2½ године затвора за "ширење 

непријатељске пропаганде''.  

Над Кубом пао авион Аерофлота, 69 жртава. 

Елвис Присли одржава последњи концерт у  Маркет Сквер Арени у 

Индианаполису.  

У САД су жене интегрисане у редовну Службу у морнарици.  

 

Јуни –јули 1977 године. 

Ово су бурна времена. 

Кабир Беди, глумац који игра Сандокана, је стигао у посету 

Југославији. Одржавају се прелиминарни 

састанциу Београду земаља потписница Хелсиншког 

споразума из 1975. У Чикагу брутално убијен српски 

емигрант Драгиша Кашиковић, као и његова 9-годишња поћерка.  

Чланак у албанским новинама индиректно 

осуђује кинеску политику, што су знаци раздора две земље после 17 

година 

 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Commodore_PET
http://sh.wikipedia.org/wiki/Commodore_PET
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Август 1977 године. Умро Елвис Присли. 

Умро је Елвис Пресли, краљ рок & рола.  

Тито који се приближава деведесетој години је отпутовао на 

исток: СССР (16. - 24. 8.), Северна Кореја (24 -30. 8) где му је 

организован  спектакуларан дочек), Кина (30. 8. - 8. 9.), Иран (8. 9.). 

Током посете Северној Кореји, Тито је пренео приватну поруку од 

америчког председника Картера. 

Чуо сам незадовољнике: Троши народне паре на скупа путовања. 

Бијело дугме одржало концерт код Хајдучке чесме на 

београдском Кошутњаку. 

 

1 септембар 1977 године.  Пресуда судије за прекршаје 

Општине Раковица 

Ови бурни политички догађаји се тако преплићу са свим оним што 

се мени догађа у мом личном животу. Све је тако повезано, ја све 

чешће закључујем. У праву је антички филозоф: Ако се не бавимо 

политиком, она ће се бавити нама.  

  Дошло је још једно непријатно изненађење. ГСУП Београда VI 

Одељење УЗСК бр.156. од 28.4.1977. године  је својим дописом 

судији за прекршаје Општине Раковица поднео против мене Захтев 

за покретање прекршајног поступка због изазивања револта 

запослених ФГП Рекорд.. 

Био сам више пута испитиван од судије за прекршаје Општине 

Раковица који је 1.9.1977. године донео Одлуку бр ИИ-
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Уп.бр.16.13/77 од 1.9.1977 године, којом сам  проглашен за 

неурачунљивог душевног болесника , дијагноза  “параноидна 

шизофренија” ( Напомена: неизлечиво душевно обољење). Судија  

предлаже изрицање психијатријске мере безбедности насилног 

смештаја у болницу на неодређено време. 

 

РЕШЕЊЕ (ПРЕПИС)       

       01.09.1977. 

        II-Уп.бр.16.13/77 

       Судија за прекршаје општина Раковица у прекршајном 

поступку против окр. Крсмановић Томислава, из Београда, због 

прекршаја из чл. 2. ст. 1. тачка 5 Закона о изменама и допунама 

Закона о прекршајима против јавног реда и мира, па је на основу 

чл. 153 ст  тачка 2 а у вези чл. 8 ст. 1 Закона о прекршајима СР 

Србије донео је дана 01. 09. 1977. године следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

           Обуставља се прекршајни поступак против окр. Крсмановић 

Томислава из Београда ул. Карађорђева бр. 50, услед постојања 

околности које искључују одговорност за учињени прекршај. 

О б р а з л о ж е њ е 

         Градски Секретаријат за унутрашње послове града Београда – 

VI Одељење УЗСК под бр. 156. од 28.4.1977. год. поднело је захтев за 

покретање прекршајног поступка против Крсмановић Томислава 

због прекршаја из чл. 2, ст. 1, тачка 5. Закона о изменама и 

допунама Закона о прекршајима против јавног реда и мира, због 

проношења гласина лажних вести и  изазивања револта и 

нерасположења радника запослених у фабрици гумених производа 

„Рекорд“. 

           Судија је дана 16..5.1977. год. као и 25.5.1977. год. саслушао 

Крсмановића Томислава и сведока  Божу Петровића, психолога 

ФГП Рекорд, па је такође на основу увида у прекршајне списе 

нашао да се ради о окривљеноме који је под стањем трајног 

душевног обољења - шизофренија. Судија је претходно, дана 

08.08.1977. добио од тужилаштва списе натраг уз оверен потпис 
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Завода за ментално здравље из Београда - диспанзер за одрасле, 

Палмотићева бр. 37 под бр. 233.00 од 28.6..1977. издатог од 

примаријуса др. ... . и примаријуса др. …………. из кога произилази  

„да Крсмановић Милана Томислав, рођен 1936.., са станом у 

Карађорђевој 50, је пацијент Завода од 1973. . г.Последњи пут се 

јавио лекару завода 4. I. 1977 године лично а после тога телефоном 

и писмено. 

          За све ово време пацијент се није прикладно лечио и може се 

само претпоставити да је повремено узимао лекове, и то вероватно 

задњи пут током пролећа 1976.. године. 

На основу непотпуних података које пацијент даје и по тимској 

процени, мишљења смо да пацијент болује од психијатријске 

болести. У клиничкој слици доминирају идеје  психичких 

притисака неформалних ( тајних ) центара моћи, који претежно 

условљавају несаницу, осећање страха и неприлагођено понашање. 

Пацијент сопствене патолошке доживљаје тумачи тако што себе 

сматра здравим, али прогоњеним. 

По дијагностичком процењивању пацијент припада групи 

шизофренија (295. тач. 9).  

Сматра се да пацијент није свестан своје болести, нити да је 

способан да процењује значај својих поступака или исходеће 

последице. Може се претпоставити да би систематско лечење 

допринело побољшању психичког стања пацијента. 

Судија је имајући у виду све напред изложено са тога разлога и 

обуставио прекршајни поступак против Т. Крсмановића а у смислу 

наведених прописа. 

Против овог решења може се најавити жалба Већу за прекршаје 

Скупштине града Београда. Жалба се подноси у року од 8 дана по 

пријему решења. 

Решено дана 01.09.1977. год. под Уп. бр. 16.13/77 ( Крај). 

Мене забрињава оваква пресуда, могу ме опет хоспитализовати, али 

овога пута на неодређено време? Не верујем да ће се усудити да то 

учине због јавног мнења и међународних органзација за заштиту 

људских права које су већ  у контакту са мном ?. 
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Али ме оваква еволуција радује: Ево добио сам званичан документ. 

Исти умножавам и шаљем на велики број адреса у земљи и ван ње. 

 

1977 година ( ? датум недовољно познат). Сусрет са Пакизом у 

Кнез Михајловој улици. 

Видео сам Пакизу на почетку Кнез Михаилове улице како  улази  у 

Робну кућу, била је у друштву са изразито високим и снажним 

маркантним црномањастим мушкарцем. Он је врло привлачан. 

(Сазнао сам у међувремену да је се била развела од првог мужа који 

је био Србин, са њим има сина Сашу. Овај други је Муслиман). 

Изгледа да ме она није спазила? 

( Напомена: Скоро да заборавих сусрет са њом. Срео сам потом, 

прошло је подоста времена, познаника архитекту, такође из Бања 

Луке, он ми саопшти трагичну вест: Пакиза је недавно погинула у 

саобраћајној несрећи између Славонског Брода и Загреба. Сазнах од 

њега да је била постала врстан архитекта добитница признања и 

награда.Тако је трагично и изненадно нестала дивна и необично 

надарена жена , која је дубоко обележила мој досадашњи живот). 

 

Септембар 1977 године. 

Компјутер Комодоре је у продаји.   

РАФ-овци су у Немачкој киднаповали председника Удружења 

послодаваца (убивши тројицу полицајаца и возача), траже 

ослобађање затворених другова.  

У Јужној Африци, Стеве Бико је фатално повређен у полицији. 

Председник Удружења књижевника Србије, Драган Јеремић, дао 

оставку- био је нападан због објављивања песме Танасија  

Младеновића у Књижевним новинама претходног априла.
  

Југославија је у галопирајућој кризи. 
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Али скоро да сам обесхрабрен стањем духа светине: пола милиона 

људи у Београду дочекује Тита на повратку са источне турнеје. 

Едвард Кардељ, члан председништва СФРЈ, у званичној 

посети САД се састао са председником Картером и другим 

највишим лидерима највеће светске силе.. 

Народ духом дрема, хрче. Није чудо, после толиких деценија 

репресивног поретка и систематске индоктринације  остају страх и 

незнање. 

Политика је врло сложена и нејасна.   

Жалио сам се Већу за прекршаје Скупштине града Београда. Судија 

за прекршаје Општина Раковица .......игром случајности је школски 

друг Александре. Она је са њим разговарала о његовом судском 

поступку против мене. Запрепастио сам се,  када ми је Саша , 

препознатљиво дубоко пољуљаног поверења у мене, саопштила 

сумњичаво ме загледајући, да јој је он показао цео судски досије, 

укључујући и психијатријску документацију Завода за ментално 

здравље са потписом др.Томислава Седмака, дијагноза '' 

параноидна шизофренија'', и досије из психијатријске болнице '' 

Лаза Лазаревић'' из Падинске скеле, са истом дијагнозом. 

'' Казао ми је јасно и отворено , да си ти опасан државни 

непријатељ, потенцијално агресиван, да си тежак неизлечив 

душевни блесник од шизофреније, који не сме да има децу због 

тога''. 

Овако чинећи овај судија за прекршаје је сe огрешио о мене, и 

починио тешко кривично дело изношења личних података и 

одавања пословне тајне, јер су подаци о моме здрављу, тачни или 

не, строга пословна тајна. 

Овај судија за прекршаје, Сашин школски друг, је то урадио по 

наредби руководиоца ФГП Рекорд и СУП-а, из побуда примитивног 

реваншизма и кажњавања неистомишљеника, са циљем разбијања 

брака и породице. 

Документа и докази се гомилају. Све достављам инстанцама у 

Београду и ван земље. 

Мој кредибилитет у земљи, и ван ње, добија у снази. 
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1977 година. Чехословачка Повеља 1977 године. Огромно 

охрабрење и потврда личних ставова. 

Јануара 1977 године 230 еминентна интелектуалца (укључујући и 

каснијег председника Чешке Вацлава  Хавела), су обзнанили 

ПОВЕЉУ 1977 године, о природи поретка и стању људских права у 

ЧСР.  

Ова  Повеља је побудила велику пажњу, и постала светски позната. 

Повеља 1977 је одиграла врло значајну улогу у победи демократије 

у Источној Европи.  

У овој Повељи се између осталог каже: Масовна кршења људских 

права и закона омогућава друштвено-политички систем у коме све 

националне институције и организације подлежу политичким 

директивама и одлукама које долазе из центара моћи непознатих 

јавности и грађанима. Устав и закони не регулишу садржину и 

примену ових директива и одлука, обично су издаване усмено, 

њихова садржина је непозната јавности, која не може ни знати, 

нити утицати на њих; налогодавци су одговорни једино њима 

самима, и њиховим сопственим хијерахијама; ови јавности 

непознати центри моћи  имају одлучујући утицај на доношење 

одлука извршнх органа власти, председништва, владе, 

министарстава, правосуђа, војске, полиције, у предузећима, 

научним и културним установама,  медијима, социјалним 

установама, образовању, итд. Када појединци  организације 

интерпретирајући њихова права дођу у конфликт са таквим 

директвама , не могу добии никакв зашиту од било кога надлежног 

државног органа. 

Управо сам и ја већ дуги низ година истински опседнут истим 

закључком: овде не владају видљиве структуре, него тајни центри 

моћи. Они иницирају против мене репресалије и злоупотребе, они 

ме завађају са званичним државним структурама. А судија за 

прекршаје Општине Раковица ово моје сазнање о постојању тајних 

неформалних центара моћи, подводи под параноју. Питам се да ли 

је њему  познато да такви центри моћи постоје? 

Дакле, тако је у ЧСР.  Вероватно је тако и у осталим 

социјалистичким земљама?  
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Када бих то устврдио, мене су оптуживали да претерујем, или да сам 

заговорник теорије завере, односно да реагујем на неки начин 

помало параноично. 

Ево доказа да сам би потпуно у праву, дакле, то исто тврде 

најеминентнији чехословачки интелектуалци. Ова Повеља је 

отворила очи Чехословачкој, завера је обелодањена и проваљена. 

Народ је устао против укривених тирана и затражио слободу.  

 Упознавајући се са ставовима ове Повеље, као да добих крила: ја 

сам у праву да овде не влада само званична власт, него да владају 

из потаје отуђени центри моћи. И да званична власт није довољно 

упућена у незаконите поступке ове власти у дубокој илегали. 

Ови отуђени ушушкани центри моћи методично иницирају 

подмукла саплитања и злоупотребе са мном и мојима. То чине врло 

дискретно и прикривено, укривајући подмукло трагове и доказе. 

Те тако покушавају да моје жалбе представе као причанија 

душевно уздрмане особе. 

У овој сфери видим суштину, не само мога личног проблема, него и 

свеопште конфузије и брлога, нарастајућег свеопштег страха и 

параноје, у који запада наша земља, којом владају из дубоке 

илегале свакојаки ''врачев''. Који отуда непрепознатљиво стварају 

заваде, лоше процене, и нечувен хаос у овој земљи. 

 

Директна акција за самозаштиту                             6..6..1977  

године 

ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ 

       Коришћење кланова и клика као средства друштвене и 

политичке контроле- Земљом владају отуђени центри моћи. 

      Кланови и клике су неформалне групе појединаца који  се 

повезују међусобно, унутар једног или више прeдузећа, установа, у 

спорту, култури, науци, образовању, правосуђу, полицији, војски, 

информисању, у главном граду,  мањим местима широм земље, 

итд.. 
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    Иако немају видљиву формалну организацију, ипак међу 

члановима постоји врло јака кохезија, заједнички циљеви, систем 

вредности, и мотиви, врло разрађена процедура сарађивања и 

организације задатака.  

      Постоји “језгро”, вође, врховно координирајуће тело , које 

програмира и спроводи у дело акције.  

      Ова координирајућа тела су састављена од руководећих кадрова 

предузећа, државне управе, СКЈ, ЈНА, СУП-а итд. Постоји јако 

хоризонтално и вертикално повезивање. Чланови кланова стварају 

један пoсебан систем вредности, делају у оквиру званичне 

идеологије и Партије, Државе. 

       Ови кланови владају свим и свачим. Држава је на врху свих 

кланова, тј не званично, него преко својих руководећих кадрова 

повезаних међусобно у клан који чине: Држава, Партија, ЈНА, 

СУП, Правосуђе, предузећа, установе, и друго.. 

         Они су стварна власт, врло су репресивни, “ко дирне у клан , 

заклан”. Обрачунавају се неформалним поступцима, методима 

специјалног рата, “испод жита”, укривено, али врло опасно.  

Тако се држава јавља у улози врховног прекршитеља закона, 

КРИМИНАЛЦА, МАФИЈЕ. 

Југославијом не владају званичне структуре, него удружени 

кримналци, мафија.  

       Уколико кланове не ставимо под контролу они могу узети маха, 

постати држава у држави, што је већ у извесној мери случај, 

развити се до неслућених димензија, и савладати државу и њене 

институције, тако би мафија могла постати јача од државе. 

        Најбржи начин да се једна држава и нација  ослабе, је  да се у 

њу имплантирају криминал, мафијаштво, безакоње.То се код нас 

десило, дешава. Иза тога стоје снаге које желе да нас слабе изнутра. 

      Спречимо док не буде дефинитивно и потпуно касно. 
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Јули 1977 године. Летовање у Улцињу. 

Она је врло добро упућена у све што се са мном дешавало  у Рекорду 

и ван њега.  Због чега је постала врло забринута. 

Да унесем више оптимизма у нашу везу, сковах план и предложих 

јој, да проведемо годишњи одмор у јулу на Црногорском приморју у 

Улцињу. Она одмах радосна прихвати мој предлог.  

Чини ми се да она сада постаде веселија, и да јој се поврати раније 

добро расположење.  

Вероватно о свему овоме што ми се догађа разговара са мајком  и 

братом? Шта они на то кажу? Какве су њихове реакције на гласине 

о моме душевном здрављу?. 

 

 

 

 
 
Валерија, Надина ћерка, на Дрини 

у селу Узовница 

Пошли смо колима рано ујутру преко Шапца и Лознице долином 

Дрине до Узовнице. Упркос политичких неприлика, она говори о 

Титу са осмехом. Када је била на мору на летовању негде близу 

Херцег Новог, каже, да га је видела  окруженог пратиоцима из 

личног обезбеђења:'' Разговарала сам са њим, био је врло љубазан и 

нашалио се са мном''. Она застаде, па настави весело:'' Био је 

окружен ретко привлачним момцима''. 

Саша је Дрину искрено и дубоко заволела, то је била љубав на први 

поглед,  чим је видела први пут. Иза сваке окуке би заустављали 

кола и силазили брзој моћној матици, она би гледала задивљено 
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зелене запенушане  брзаке, валове и букове. Свугде около нас су 

уздигнута брда, врхови, и бескрајне зелене шуме. Када би негде 

застали да се одморимо, само би тишину реметило гукање грлица и 

дивљих голубова.  

Стигосмо у Братунац где нас је сачекао ујко Божо, ту смо 

преноћили и наставили ујутру долином Дрине до Фоче. Одатле 

кренусмо узбрдо до Гацког, па на Билеће и, све до Дубровника. А 

одатле кренусмо поред мора на југ, преко Будве и Бара, све до 

Улциња. 

У Улцињу смо резервисали хотел недалеко до дуге пешчане  плаже, 

соба је лепа, са терасом која даје на сињу пучину, видимо кроз 

прозоре јата галебова која пикирају у беле валове. Храна је укусна, 

по цео дан би били на песковитој плажи. Увече би шетали, или 

излазили у бројне кафане и ресторане. Саша је весела, волела би да 

се разигра и да даде одушка своме расположењу. Али то ниједном 

на мору није учинила. 

Ово заједничко летовање је прошло на најбољи начин, није било 

никаквих необичних догађаја. Да, била је једна мала неприлика са 

колима, паркирали смо се на врло џомбастој обали мора изван 

Улциња, један точак се уздиже високо на као камен отврдлу џомбу 

од блата, а други остаде у подубокој рупи. Повиках јој да не сме да 

излази, нити ћу ја то учинити, јер кола могу да се преврну на бок, 

или на кров и да пригњече? После подужег маневрисања, напред-

назад, лево- десно, полако се искобељасмо. 

Десила се врло непријатна епизода са мојом бочицом за пилуле за 

спавање. Узимао бих из ње повремено врло благ лек за спавање, и 

то половину минималне дозе. Али та пилула је случајно била 

смештена у бочици са другим називом лека, који се даје тешким 

душевним болесницима, ова бочица ми се случајно нашла при руци 

у Београду.  Шта се десило?  

Саша је у моме отсуству из заједничке собе пронашла ту бочицу, 

вероватно је запажала да ја повремено увече узимам  из ње пилулу 

за спавање, погледала је на бочици налепницу са називом 

медикамента, узела оловку и хартију, и прецизно забележила назив 

лека, дубоко убеђена да је то тачан назив пилула које су се налазиле 

у бочици. 
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Видеће се мало касније, да је овај детаљ одиграо врло значајну 

улогу у прекиду веридбе, до чега је дошло после нашег повратка у 

Београд, августа месеца ове године. 

Враћали смо се истим правцем, остали смо неколико дана у 

Узовници, тамо су нас сачекали родитељи и мала Валерија која је 

била пресретна што смо нас двоје дошли на неколико дана.  

Саша је за тих неколико дана открила Дрину. Није могла да 

поверује да у Србији постоји таква плаховита велика река, и таква 

нетакнута природа. Због нечега ми је стално говорила:'' Ово није 

Србија, ово је Босна''. 

 

 

Осми август 1977 године. Ударац у око у базену 25 мај. 

 
Осмог  августа  1977 године око 16 часова сам био повређен ударцем 

у око у Пливачком базену 25 мај у Београду. То је учинила особа 

која је после тога у униформи милиционера отишла колима са 

паркинга базена.  

 

Ево како се то десило. 

 

Пливачки  отворен  базен  25 мај се налази на јако лепом месту, на 

Дунавском кеју, тамо где је некада било Ђачко дунавско купалиште 

( том 1). Базен је дугачак  33 метра, бројао сам колико пута 

отпливам тамо и овамо, да бих знао да ли сам испунио дневну 

пливачку маршруту. 

 

За то време су младићи скакали у базен, или се играли лоптом, 

пазио сам да им се не приближим, јер су били прилично 

непажљиви, пливали су и утркивали се. Један повисок младић, 

плав и снажан, дрског и циничног израза лица, је ми се више пута 

приближавао пливајући и бацајући лопту другарима, једном ми  је 

пажња попустила, осетио сам снажан ударац у лице, тј. у десно око, 

нисам ништа видео, осетих јак бол, извели су ме. Дежурни лекар на 

базену  ме је прегледао, то је био стицајем случајности мој школски 

друг, знао сам од раније да је био службеник полиције. Док ми је 

загледао у око био је леден.  

 

Саша ме је по договору чекала са колима испред базена. Била је 

врло узнемирена када ми је видела повређено десно око. Кренули 
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смо колима у Очну клинику, тога тренутка поред наших кола је 

пројурио аутомобил, возач је засвирао гласно. Погледао сам 

махинално, за воланом је седео младић који ме је малопре ударио, 

сада је био у униформи милиционера,  дрско ме је победнички 

посматрао, није измакло пажњи ни мени ни Саши, да је се одлазећи 

цинично и гласно смејао  машући претећи и увредљиво руком. 

Саши сам објаснио да ме је управо тај младић за воланом који нам 

у пролазу прети, ударио у базену у око, као случајно.  

 

Био сам потрешен намерном агресијом обесног младог 

милиционера, а још много, много више његовим незнањем , који је, 

то се видело из израза његовог лица, био поносан мислећи наивно 

да је се осветио непријатељу државе и народа. 

 

Престрашена Александра овим призором, као и под утицајем 

интриге судије за прекршаје , и због застрашивања у ФГП Рекорд 

због везе са мном, ми је саопштила изнервирана, да више не жели да 

се дружи и виђа са мном. Саопштила ми је сва задихана и љута, да 

је ишла код психијатра пријатеља њених родитеља, провереног 

стручњака, и да јој је он  казао, да  је лек који сам ја пио у Улцињу 

медикамент који се преписује најтежим  душевним болесницима, 

укључујући шизофренију.  

 

Ништа није вредело моје убеђивање, да је у бочици био други лек, 

она у то није хтела никако да поверује. 

 

 

Јесен 1977 године. Раскид са Сашом. 
 

Раскид са Сашом за мене није био никако прихватљив. Са тим се 

никако нисам хтео помирити. Сматрам да је она права особа коју ћу 

ретко када опет срести у Београду?. 

 

Зато никако не одустајем од прекида везе са њом, она је раскинула 

са мном јер је пала под утицај аморалног судије за прекршаје. 

Сазнао сам од мени наклоњених бивших колега из Рекорда,  да је 

због мене запала у истинску немилост, да су је у ФГП Рекорду због 

мене шиканирали, да јој прете и заплашују је: изричито захтевајући 

од ње да нипошто не сме да се види са мном. 

 

Питам се: да ли је њој стало до мене, као мени овако до ње? Како 

она доживљава овај вештачки изазвани раскид? Да ли је она 
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довољно свесна политичке позадине? Да ли прихвата да са мном 

дели овакве неприлике?  

 

Сећам се мисли Роже д' Биси-Рабитен: Одсутност је за љубав исто 

што и ветар за ватру: гаси малу, а распирује велику. Ово ће бити 

тест, да видим да ли су њена осећања према мени стабилна? Или је 

све ово са њом досада било провод и пена?  

 

Ипак, ја схватам да су давно прошла времена Одисеја и верне 

Пенелопе која ће га чекати, данашње генерације су другачије 

одрастале, имају друге системе вредности, друге мотиве и циљеве у 

животу? 

 

Дакле, верујем да је Саша ипак прозрела игру, да у мени види моју 

аутентичност, али сам врло добро свестан да обоје живимо у 

непријатељском окружењу, и да ја као свеснији  и упућенији морам 

уложити велику промишљеност и труд  да се са њом што пре 

измирим.  

 

Она је интелигентна, па завршила је пољопривредни факултет, али 

ипак, мени је сасвим јасно да она нема довољну политичку зрелост, 

да не схвата суптилност политичких манипулација са нама двома, и 

да је неопходно да је обучим да то схвати и упозна. Јер докле год се 

она политички не освести и пробуди, не оствари моћ препознавања, 

док не постигне умешност опхођења у таквим врло деликатним 

ситуацијама, социјалну компетенецију у процени друштевног 

окружења и опхођења са другима, она ће лако наседати оваквим 

намештаљкама. Што би неминовно водило даљем обезвређивању 

наших дружења и нашег даљег будућег живота. 

 

Она нема довољно образовање из кључних научних дисциплина: 

психологија, психосоциологија, социологија, политикологија, и 

сродних друштвених наука. Она је млада, без довољног искуства, 

није довољно упозната са друштвено-политичким поретком и 

животним окружењима.  

 

Због чега су њени одговори на свакодневне врло сложене и 

деликатне изазове, обично мањкали у рационалности и квалитету.  

 

Зато, свестан суштине проблема, сам ставио себи у задатак да је 

обучим и просветим, да је боље упознам са природом поретка, да је 

просвећујем из области  психологије и психосоциологије нарочито. 
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Умешност опхођења, умешност комуницирања, процењивања, 

социјална компетенција- томе њу треба обучити.  

 

Једино тако наоружана знањем се може са мном заједно удружена 

одупрети подмуклој инвазији у наш лични живот. Направио сам 

кратке текстове из ових области и почињао бих са њом о њима да 

дискутујем. 

 

Мени се пак чини, да она није била нимало вољна да прихвати моје 

циклусе просвећивања и да чита и проучава оно што сам 

припремио.  

 

Овакав њен став по овом питању ме је све више забрињавао, ова 

времена и простори су врло сложени, да би неко успео да у оваквом 

непријатељском окружењу заштити себе , своја права, своју 

породицу, мора бити методичан, здрав и промишљен, мора 

предузимати права мере. Један од неопходних предуслова за то је да 

мора бити обучен и познавати поменуте друштвене науке. Мора 

познавати природу друштва. Једино тако ће избегавати замке на 

које ће наилазити на сваком кораку око себе. 

 

Њена мајка има завидну моћ познавања друштва и политике. Али 

никако Саша и њен брат Воја. Будући да сам ја био изложен 

сталним  ударима, а такав је случај и са Сашом, али она те 

безбројне суптилност инвазије на њу и њену личност, на њен  лични 

интимни живот,  никако није довољно препознавала.  

 

А то значи, да им се није могла одупрети.  

А ја знам. Значи неће бити неоопходне слоге и сарадње, докле год се 

она политички не освести, докле год не постанемо политички 

истомишљеници. 

 

Другим речима, биће како народ каже'' Jа у клин она у плочу''. 

Чиме би могли широм отворити врата даљим рушилачким 

уплитањима  у наше односе и у њен интимни живот. 

 

Даље ће пажљив читалац сазнати да је овај различит прилаз 

личном усавршавању и просвећивању постао главни камен 

спотицања и дефинитивног распада наше брачне заједнице.  

 

Она је мене у наилазећим годинама оптуживала да ја изазивам 

власти. А никако није могла да схвати, да се ја браним од 
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подмуклих насртаја. Она у томе моменту није била у стању да 

дубље проникне у те систематске опструкције, које су често биле 

суптилне, недовољно видљиве, али нису биле ништа мање опасне 

ни разорне. Схватао сам из дана  дан, да је неопходно да би наша 

веза опстала да она схвати, и да ме подржи.  

 

А ако  тако не буде, то би значило да сам се ја удружио са женом, 

која остаје  под јаким злонамерним утицајима бескрупулозних 

манипуланата, који ће такво њено стање духа стално потенцирати  

и злоупотребљавати, да ми из дана у дан загорчавају живот, и не 

само мени него  и њој.  

 

О овом циклусу просвећивања ће бити касније речи. О том потом. 

Сада је најважније да опет будемо заједно, да је убедим у супротно 

од онога у шта је убеђују о мени, 

 

Гвожђе се кује док је вруће. Одлучих да одмах пређем у акцију. 

 

Једини начин да је разуверим у њене сумње у  моје здравље, и да 

тако поново успоставимо прекинуту везу, је био, по мом дубоком 

убеђењу, које се касннје показало као исправно: да дођем до 

медицинског налаза угледне психијатријске установе да сам 

душевно потпуно здрав. Да јој га онда доставим, да је разуверим. 

Направио сам план још неких других акција: да јој докажем да ћу 

бити професионално успешан у другој фирми, да јој достављам 

научне радове објављене у еминентним часописима, референце и 

мишљења о мени наших угледних научника и професора 

универзитета. Схватио сам да је суштина у томе да поправим мој 

драстично нарушени углед у њеним очима . 

 

Ко умије њему двије, каже народна пословица. Или: Ко пре ђевојци, 

његова ђевојка. Слично мисли и Ерих Фром:’’Је ли љубав 

уметност? Онда захтева знање и напор! Љубав је умеће; добро 

научити ово умеће најважнија је ствар на свету?  

 

Потпуно се слажем са његовом мишљу : Љубав је активна брига за 

живот и развитак особе коју волимо. 

 

Ја се бавим маркетингом и менаџментом, трудим се да будем 

прагматичан и прорачунат, да све радим плански и са методом : 

Сашу морам пробудити и учинити је зрелијом, да боље схвати свет 

у коме живимо, и да се избори за боље. И да опет будемо заједно. 
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Дакле, правим дефинитиван план акција: треба да јој докажем да 

сам душевно потпуно здрав, да сада имам боље радно место, већу 

плату, да сам афирмисан  стручњак у струци, да се успешно бавим 

научним радом, да престижни часописи објављују моје стручне 

текстове, да имам свој пристојан стан. 

 

 

Август 1977 година. Насиље и мржња. 
 

Све се чешће питам: како је могуће да људска бића падну тако 

ниско, да без оправданог повода киње и муче друге, да им 

перманентно наносе бол и патњу, да их упропашћавају 

професипнално и економски, све до разарања пуке породичне 

заједнице, душевног интегритета и органског здравља?  

 

И то због неке најобичније ситнице, зато што су изрекли лично 

мишљење, или најобичнију бенигну критику?  

 

Једног грађанина су осудили на вишегодишњу казну затвора јер је 

био намргођен док је посматрао Првомајску параду у Београду? 

Или због наводних грешака родитеље , због социјалног порекла, 

зато што су ишли у цркву, славили славе.... 

 

Откуд таква нетолеранција, откуд толика неизмерна мржња, 

одакле се напаја та неизмерна енергија зла, откуд толико 

рушилаштво које би повремено постајало истинско расипање 

људског материјала?  

 

Да ли ти људи имају трунку савести, морала, моћи стављања на 

место невиних страдалника? Да ли имају трунку самилости, да ли 

се кају што упропашћују свесно читаве породице, или генерације?  

 

Откуд им таква морална деформација? Да ли је то питање морала, 

или поремећене психе? Или и једно и друго?  

 

Представници државе би се правдали да тако  чувају власт: ако ми 

нећемо њих, они ће нас, кажу они. Бог  је прво себи створио капу, 

тврдили би мудрачки 

 

Не слажем се са оваквим образложењима, јер лично познајем неке 

од тих паћеника, што је приказано у претходним поглављима и 

томовима,  они су асолутно аполитични, нису дали основан повод, а 
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овамо им годинама  упропашћавају животе, без икаквог оправданог 

разлога са њихове стране?  

 

Зашто им то чине? Ко су ти злочиниоци? Да ли тако чине да би се 

богатили?   

 

Ови насилници немају моралне кочнице, претворили су се у 

мржњу. Откуд им толика мржња? Откуд такве особе склоне 

екстремним изливима мржње на тако значајним позицијама?  

 

 

Судија за прекршаје 

 Веза Уп.бр.1613/77 

 

(Препис, оригинал нечитак) 

СУДИЈИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА-за 

ВЕЋЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

       БЕОГРАД. 

- -Жалба Крсмановић Томислава 

из Београда, ул. Карађорђева бр. 

50 

 

          Против Решења Судије за прекршаје општине Раковица бр. 

II-Уп.бр.1613/77 од 01.09.1977. године, кога сам примио на дан 

03.09.1977. године, у законском року подносим Већу за прекршаје 

Скупштине града 

Ж А Л Б У 

 

              Побијаним Решењем обуставља се прекршајни поступак 

против мене услед постојања околности које искључују одговорност 

за учињени прекршај. 

               Из образложења побијаног Решења сазнајем: Да је Градски 

секретаријат за унутрашње послове града Београда VI Одељење 

УЗСК под бр. 156 од 28.04.1977. поднео захтев за покретање 

прекршајног поступка због прекршаја из чл. 2. ст. 1. тач.5 Закона о 

изменама и допунама Закона о прекршајима јавног реда и мира, 

због проношења лажних вести и изазивања револта и 

нерасположења радника запослених у фабрици гумених производа 

„Рекорд“. 

 

Поводом поднете пријаве и поведеног прекршајног поступка ја сам 

на дан 16.05.1977 године и 25.05.1977 године саслушан код судије за 
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прекршаје, те сам у своме исказу указао да нема места вођењу 

оваквог поступка против мене, јер сам ја као радник Фабрике 

гумених производа „Рекорд“ на збору радних људи износио 

неправилности појединаца, и указивао на неправилан став њих 

према мени , као радника и човеку.  

 

Наиме, радило се о преиспитивању одлуке о моме смењивању са 

дужности радног места Шефа службе маркетинга и распоређивања 

на друго радно место. Као последица ових несагласности је на крају 

дошло да сам ја затражио споразумни раскид радног односа, што је 

и усвојено, тако да ја и нисам више у радном односу у фабрици 

„Рекорд“. 

            Критика и расправе око утврђивања материјалне истине 

унутар радне организације на збору радних људи, где сам ја бранио 

свој став и указивао на неправилности и злонамерне поступке 

појединаца нису могли никако бити предмет представљеног 

прекршаја а најмање „проношења лажних вести и изазивање 

револта и нерасположења радника запослених у фабрици“,  па стога 

не бих ни могао бити одговоран за прекршај из чл. 2. став 1. тач. 5 

Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима против јавног 

реда и мира.  

 

Збор радних људи је управо место где се самоуправно такве ствари 

и расправљају и изналазе и одговарајућа решења. Због тога сам 

сматрао и сматрам да не могу бити одговоран за представљено дело 

прекршаја.  

 

Jер ако сам ја као Шеф службе маректинга указао да ФГП”Рекорд” 

губи учешће  у тржишту у корист фирми из Хрватске и Словеније, 

које сe више него ми оријентишу на модернији маркетинг, 

менаџмент, иновације, и ако сам указао да и ми требамо да будемо 

боље организовани пословно, то није знак душевног обољења, него 

рационалан закључак на основу научног метода, и са најбољим 

намерама. Руководиоци уместо да ми буду захвални, су се осећали 

повређени, и тај јед су исказали кроз покушај да ме прогласе за 

неурачуљивог душевног болесника, уместо да ме подрже. 

            Но, оно што је битно и што ме је приморало да се жалим и 

обратим томе већу, је образложење побијаног решења, чија 

садржина дубоко вређа мене као радника и човека, јер ми се истим 

импутира једно својство - трајно душевно обољење које уистини не 

постоји или није ни постојало.  
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Наиме, из образложења побијаног решења којим се обуставља 

прекршајни поступак против мене, наводи се да је судија за 

прекршаје утврдио да сам ја као окривљени дело починио у стању 

трајног душевног обољења - шизофренија. Судија за прекршаје се 

при оваквој констатацији позива на извештај Завода за ментално 

здравље - Диспанзера за одрасле из Београда датог под бројем 

223.000 на дан 28.06.1977. из кога се утврђује да сам био пацијент 

Завода од 1973. године, и да сам последњи пут био на саветовању на 

дан 04.01.1977. године лично и да сам се јављао и телефоном. 

             Чињеница је да сам ја у 1973 години се обраћао Заводу за 

ментално здравље за савет и лекове, јер сам у том периоду имао 

несаницу, болове и психичку узнемиреност услед које је дошло до 

нервне напетости. После узимања одговарајућих лекова и 

потребног одмора, ово пролазно стање је санирано, и ја више нисам 

ни имао тегоба па ни потребе да се јављам лекару.      

          Једно што је непојмљиво, је чињеница која се изгледа 

погрешно одомаћила код неких људи, је да особа која се обрати овој 

здравственој установи се прогласи ментално болесном, те да јој се 

приписују особине којих она нема. Сматрам, а то је и обичај код 

људи да се у случајевима нервних напетости, несаница и других 

тегоба слободно обраћају оваквим установама за савете, помоћ и 

ради смирења своје нервне напетости, а без икакве бојазни да ће им 

се приписати ментална болест, која га може деградирати као 

радника и човека, као што је то сада конкретан случај.  

 

Сва моја настојања и уверавања да сам ја психички потпуно здрава 

особа која је у једном периоду свог живота имала тегобе у виду 

нервне напетости и те тегобе се не могу и не смеју 

злоупотребљавати и мени приписивати својства и чак тешка 

ментална обољења као што је шизофренија, тумачити као болест 

које ја нисам свестан, јер себе упркос наводној болести сматрам 

здравом особом. 

          Посебно питање које се поставља је како је ФГП Рекорд 

сазнао за овакву “дијагнозу”?.Како је Завод за ментално здравље 

смео да исту проследи ФГП Рекорд? И како је ФГП Рекорд смео да  

је јавно публикује на скупу запослених ФГП Рекорд? 

             Да ли је стога потребно да посебно наглашавам у какав се 

положај стављам као радник и човек са овако олако изреченом 

дијагнозом. Да ли се је неко уопште упитао неће ли се овом човеку 

нанети таква неправда да ће он бити онемогућен у свом даљем 

животу да напредује у каријери, ради и доприноси општим 

друштвеним циљевима. 
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           Ако је неко чак посумњао да сам ја особа која није ментално 

здрава, у најмању руку били су дужни, да пре изрицања овакве 

тешке осуде упуте мене на стручни преглед код било које лекарске 

комисије, која би стручно и савесно извршила свој задатак, и дала 

своје стручно мишљење?. Ја сам управо спреман на сваки преглед у 

једном тешком настојању да докажем да је неко услед своје 

несавесности мени приписао такве менталне особине и својства 

која ме практично онемогућавају да више егзистирам као човек и 

стручњак у своме послу. 

 

Овако олако проглашавање једног човека и радника за ментално 

болесног, учинило је да сам у овоме тренутку сазнања колектива у 

коме радим био принуђен да исти напустим (изнуђени отказ).  

           Но невоља није само у овој поразној чињеници, јер ће ме нема 

сумње ова осуда сада пратити и даље у моме раду и животу. 

 

           Нико од учесника у овоме поступку о овоме није водио 

рачуна,  и судија за прекршаје поред тога што је све саопштио мом 

досадашњем радном колективу, ишао је и даље, те је информисао 

моју вереницу те којој је саопштио да сам ментално болесна особа, и 

саветовао јој да раскине са мном, што је она привремено и урадила 

под туђим утицајем и преплашена.  

 

Да ли је се судија за прекршаје на овај начин огрешио о своју 

судијску дужност и неовлашћено умешао у мој лични и породични 

живот? На жалост, поред свих насталих околности које су условиле 

нужност да напустим своју радну организацију, ја сада трпим и 

даље последице, јер се чак и одговорна лица као што је то судија за 

прекршаје умешао у мој лични и породични живот.          

         Jа сам у оваквој ситуацији чак принуђен да бирам речи, јер 

ако бих казао да се је судија огрешио на тај начин што ме је својом 

одлуком прогласио ментално болесном особом и себи дозволио да ме 

и у личном животу прогони, може протумачити, као што је то у 

побијаном решењу и наведено, да  ја имам манију гоњења?.  

 

Но, пажљивом анализом чињеница нема сумње да ми се то чини, и 

да сам овако олако изреченим обољењем прогнан и из радне 

организације, истина на посредан начин и сада оштећен у своме 

личном и породичном животу. 

 

           Ради предњег, ја подносим ову моју жалбу Већу за прекршаје 

Скупштине града Београда са молбом да се иста пажљиво размотри 
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а посебно да се испитају околности које су узроковале доношење 

једног оваквог решења, односно да се наложи упућивање на преглед 

ради оцене и давања стручног мишљења о мојој здравственој 

ситуацији и то преко Стручног одбора за медицинска питања 

Београда или било које друге здравствене установе а потом одлучи о 

мојој евентуалној одговорности за постављено дело прекршаја.  

Београд, 10.09.1977.    Томислав Крсмановић

      Карађорђева 50/III, Београд. 

( Крај). 

 

 

 

Десетодневни насилан казнени смештај у П.Б.'' Л.Лазаревић'' је 

била опасна злоупотреба сама по себи. Али су највеће штетне 

последице настале касније: ударени психијатријски жиг ми је 

наносио непоправиве штете у угледу, у професији, јавним 

наступима, па сво до интимних сфера  као што су породица, брак, 

стан и поседовање материјалних добара. На делу је био подмукао 

покушај тоталног искључења и обезвређења. 

 

У следећим поглављима и томовима  пажљив читалац ће видети 

како сам успео да  ову заверу удружених режимских психијатара и 

судија осујетим, и да на крају добијем подршку из света, и да 

ставим на стуб срама и  међународне осуде званичну психијатрију, 

и целу државу . 

 

 

Септембар 1977 године. Ново радно место у Галеници. 

 
Мене није толико забрињавала кампања против мене у Рекорду, 

имао сам неко нејасно и магловито предосећање да ћу убрзо без 

тешкоћа пронаћи ново радно место које ће ми се свидети. 

 

Ово моје предосећање се ускоро остварило. На моје пријатно 

изненађење, прилично лако и брзо нашао сам ново примерено радно 

место '' стручног сарадника''  у Служби истраживања тржишта 

велике земунске фабрике лекова Галеника.  

 

Они су одмах одговорили на моју послату кандидатуру, у одговор на 

њихов објављен оглас за радно место у Служби истраживања 

Галенике. Позвали су ме на разговор у Дирекцију Галенике у улици 

22 октобра, тамо  на почетку Земуна. 
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И овога пута, као и када сам нашао радно место у Рекорду, никако 

се нисам заносио мишљу да надлежне службе нису могле, само да су 

то хтеле, да ми онемогуће да добијем ово радно место у Галеници. 

Чак ми се чинило, да иза тога стоје пипци званичних кадровика. А 

зато, да покажу страним организацијама, новинарима и 

дипломатама, да ја нисам никаква жртва обесправљености, јер ето 

имам посао, плату и стан. 

 

Земун је за мене врло носталгичан град, за који ме везују толике 

драге успомене. Приликом пријема, разговор са мном је обавио 

Саша Савић, шеф службе, црномањаст повисок млади човек. Он ме 

је прихватио  и моја виђења о задацима службе, према мени се 

односио са уважавањем испољавајући неприкривено нестрпљење 

да што пре дођем на радно место. 

 

После неколико дана Жозеф Лончар и ја смо имали јавну 

дегустацију страног дијететског препарата у Хотелу '' Југославија'', 

који смо припремали за увођење на наше тржиште. Позвао сам на 

промоцију и Сашу Савића.  

 

Он је дошао, али су са њим у друштву биле још две особе, младог 

човека сам одмах препознао иако су прошле толике године, то је би 

повисок витак и плав вршњак, питам се јели то Фрања Ебел ( том 

1)? Да, он је, приђох му и поразговарасмо, он ме је се сетио,  

посматрао  ме је радознало, и помало испитивачки?. Саша ми 

представи младу жену , она се зове Радмила Прибишић, 

факултетски образована сарадница службе. Моје излагање о плану 

маркетинга и увођења производа на тржиште су врло пажљиво 

пратили. Видех на њиховим лицима изразе задовољства. 

 

Ипак, често размишљам о Саши, она је натпросечно интелигентна, 

сматрам да је у стању да објективно процењује стварност, и да 

увиђа о чему се ради са мном?. Па она је имала већ слична искуства 

у својој најближој породица, и она сама лично није била 

поштеђена?. 

 

Ипак, она је млада и недовољно искусна, а политика је врло 

сложена, данашњи свет, поготову млади, је поводљив, пада олако 

под туђе сугестије, врло је могуће да је она ипак почела да сумња у 

моје здравље, иако сам јој јасно и аргументовано објаснио о чему се 

ради. На крају, питао сам се: она није ни лекар, нити психијатар, 
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као таква би могла бити погодан медијум за пласирање лажи о 

моме менталном здрављу?. 

 

Утицај друштвено-политичког окружења је врло моћан, поготову 

јер је она још млада, има свега 31 годину, и нема довољно животног 

искуства и познавања политике. 

 

 

1 септембар 1977 године. Тереза, продавачица Библија. 

 
Врући летњи месеци јули и август су у Београду обично монотони и 

досадни. Када наиђу велике врућине, а то је често лети у Београду, 

асфалт улица скоро да се размекша, пролазнику би се учинило да се 

такорећи топи под ногама. Преко дана би  опустеле улице, а само 

увече кад засвежи, би град мало живнуо. А ако би мало захладило, 

на улице би изашао бројни млади свет, а и они старији, напуниле би 

се улице, кафане и ресторани.  

 

Овога топлог летњег дана, у башти Градске кафане на Тргу 

Републике, данас су скоро сви столови били празни. Понегде би се 

видео усамљени посетилац, како страсно испија хладну запењењу 

чашу пива, спазих неколико састављених столова где су се 

искупила читава друштва младића и девојака, који би погласније 

чаврљали.  

 

Низ неколико степеника из правца биоскопа ’’ Јадран’’, је силазила 

полако повисока млада жена, пажљиво гледајући испред себе, као 

да броји кораке, рамена јој савија и грби повећа препуна торба, из 

које вире наслагане књиге шарених корица.  

 

То је она, адвентисткиња, продавачица верске литературе, коју 

одавно виђам у кафанама у центру града: ’’Под Липом’’, код 

’’Гргеча’’, у кафанама ’’Сунце’’, ’’Морнар’’, ’’Три грозда’’, на 

Цветном тргу, у Хотелу ’’Славија’’, ресторанима ’’Ковач’’ и 

’’Влтава’’.... 

 

Увек би била исто обучена, појављивала би се на улазу са препуном 

и тешком торбом са књигама преко рамена, усправна, са забаченом 

густом гривном светло смеђе косе, испод које су се назирале 

чежњиве плаве очи.  Она би повремено женствено забацивала косу 

на рамена, улазећи енергично упутивши се одмах  самоуверено од 



1052 

 

стола до стола, нудећи посетиоцима књиге, али све то чинећи на 

један врло дискретан и ненаметљив начин. 

 

Оно што ми је највише падало у очи је, да је она врло 

достојанствена. Увек сам се питао: како је могуће да она, тако 

привлачна жена, сама, крхка и без заштите, залази тако често, 

скоро редовно, у београдске кафане пуне дима, нудећи им деликатну 

адвентистичку литературу, где има свакојаких посетилаца, 

укључујући и оне крајње неучтиве, пијанце или агресивне 

напаснике?   

 

Она би исто реаговала на љубазан одзив оних којима нуди књигу, 

као и на појединачну повремену ароганцију, нељубазност, или било 

чију израженију одбојност. Ако би се тако нешто и десило, она би 

продужавала ка другом столу, без да би и у најмањој мери била 

обесхрабрена, или постиђена, продужавали би достојанствено даље, 

од стола до стола, држећи главу високо. Било ми је истинско 

задовољство да је посматрам како зналачки и елегантно  

превазилази свакојаке замке разноразних доконих, хировитих, 

пијаних или  појединих асоцијалних гостију. Неки гости би је 

позвали за сто, то су они који је још нису упознали, мислећи  да је 

она нека кафанска брбљивица?. Или жена која олако ступа у 

разговоре са сваким ко јој се обрати? 

 

Брзо би схватали да су се преварили у процени, и почињали би да је 

уважавају. 

 

Она је и у најделикатнијим, врло непријатним ситуацијама, којих 

неминовно има у кафанама где би долазили свакојаки људи, увек 

умела да  сачува своје достојанство. Мени је било јасно откуд њој 

такво поверење у себе: она је обављала верску мисију, она је 

привржена  одана верница. 

  

Она је изванредан познавалац психологије свакојаких кафанских 

људи, то сам размишљао посматрајући је како скоро из дана у дан 

закорачи у кафане и почне да нуди њене књиге. Она је одличан 

продавац књига. Уме брзо да прозре у личност потенцијалног 

купца, да оцени шта га интересује, уме да брзо побуди његову 

пажњу, да је правим изабраним речима претвори у интерес, да 

одмах пружи књигу у руке купца. 
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Многи су куповали њене књиге. Неки да подрже ову ваљану и 

симпатичну жену, можда је се она сиротица определила за овакав 

мукотрпан посао, јер нема други начин да дође до средстава за пуко 

преживљавање? 

 

Неки  су то чинили да би се зближили са тајанственом и 

шармантном продавачицом Библија.  

 

На крају би увиђали да је то био јалов посао.  

 

Она је умела да саговорнике заинтересује за књигу, упућујући их у 

садржај Библије. Они племенити, који умеју да цене ваљане особе, 

су оцењивали да је она предана верница, мисионар, и да то чини из 

искрених верских побуда, поврх свега на врло стручан начин. Није 

мало било купаца којима је она запалила пламичак љубави за 

Библију, Христа и веру у Бога. 

 

Једноставно, она је постала у београдским кафанама и на јавним 

местима, прихваћена симпатична млада жена која тако учествује у 

стварању београдског амбијента и имиџа.  Тереза, тако се она зове, 

је постала позната у Београду, у ужем и ширем центру, мада је њен 

радијус кретања  понекад много шири, од Цветкове пијаце па све до  

Калемегдана, од улице Џорџа Вашингтона, па све  до Аутокоманде. 

 

Адвентистичку литературу је продавао још један посвећени верник, 

већ старији врло доброћудан човек, испосничког лица мудраца, он 

је врло искусан, скоро невидљив, ненаметљив, сви га поштују. Зову 

га брат Бора. Од њега бих повремено купио понеку књижицу, 

можда понекад  из интереса, али најчешће да он нешто заради, да 

преживи. 

 

Први пут сам Терезу видео далеке 1971 године у кафанама око 

Железничке станице. Чини ми се да је једном видех и у Земуну? Чуо  

сам да лети понекад продаје Библије на мору?. 

 

Чекао сам недавно да се приближи моме столу, где сам седео са 

др.Драгишом Мијатовићем Рикијем, он ми је једном приликом код 

''Три шешира'' показао дискретно у њеном правцу:'' Врло 

занимљива жена’’. 
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Приђе нам учтиво, и скоро невидљиво. Тихо, скоро нечујно, са мало 

речи, али са правим порукама понуди књиге, разастрвши брзо 

неколико наслова по нашем столу.  

 

Одличан је продавац. Познаје психологију потенцијалних купаца, 

погледа у магновењу, брзо проникне у њихове мотиве, побуди 

њихову пажњу, прелази на убеђивање и аргуменатцију, пажњу 

претвара у интерес, и на крају тутне књигу у руке и тако стави 

кафанског посетиоца пред свршен чин. Ко је томе научио, па то смо 

учили у Брислу на пост-дипломским студијама, управо тако треба 

да тече структура разговора између купца и продавца.  

 

Врло је шармантна, али на врло дискретан начин. Понудисмо је да 

седне, она прихвати да попије сок са нама, одмах почевши да нам 

даје податке о књигама. ’’ Не пијем алкохолол, ја сам верница, не 

пушим, ја се зовем Тереза.’’ 

 

Купих  једну Библију. Драгиша купи неколико брошура. 

 

 

Јесен-зима 1977 године. Како да се помирим са Сашом?. 
 

Отишао сам до др.Веселина Савића, он ми је одмах написао налаз: 

потпуно здрав.  Али ово нисам схватио као довољно убедљиво. 

Добијао сам слична мишљења о моме здрављу и од неколико других 

психијатара из београдских домова здравља.  

 

Ово није лоше, али то није права ствар, треба да добијем налаз 

најеминентније психијатријске установе?. 

 

Одлучио сам да се зато обратим Психијатријској клиници ВМА ( 

Војне медицинске академије) у Београду, коју води познати 

београдски психијатар др.Стеван Петровић, кога ја знам из виђења 

из студентских дана са штрафте и других места, где се тада 

окупљала београдска младеж. Он је лекар, докторирао је 

медицинске науке , угледни је психијатар и један од најцењенијих 

судских вештака, сазнао сам да је једно време био лични психијатар 

Јосипа Броза Тита..  

 

Полазио сам са становишта, да ако добијем од ове еминентне 

психијатријске  установе мишљење да сам потпуно здрав, да тај 

налаз доставим одмах Саши. 
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Да бих је тако разуверио у моје здравље. И да се помиримо. 

 

Појавио сам се у овој клиници, и затражио на шалтеру да будем 

примљен лично од стране директора клинике пуковника, 

др.Петровића, узгред дискретно напомињући,  да смо врло површни 

знанци из студентских дана. 

 

Сачекао ме је у његовој канцеларији лично др.Петровић, висок и 

привлачан, изразито црномањаст мушкарац 

 

'' Желим да се женим, али пре него што ступим у брак, хоћу да 

проверим моје душевно здравље'', показао сам му налазе о моме 

органском здрављу који су били савршени. '' Желим да будем 

начисто са собом, молим Вас докторе да будем испитан комплетно 

од сарадника ваше установе , и да на основу објективних 

инвестигација, уз примену научног метода, се прецизно установи 

какво је моје душевно  здравље и да издате дијагнозу'', рекох му 

укривајући прави мотив. 

 

Др.Петровић ме је, нимало не сумњајући у моје образложење,  

коректно упутио на његове сараднике. 

 

У времену од скоро месец дана сам прошао кроз амбулантне 

провере тимова: лекара интернисте, психијатара, психолога и 

социјалног радника.  

 

Признајем пред самим собом једну моју малу непримерену изјаву, 

на питање : да ли сам некада био код психијатра, и да ли имам, било 

какву дијагнозу, кратко сам одговорио: НЕ. 

 

Али они то нису проверавали. Тако да је све протекло у најбољем 

реду. 

Био сам истински сретан, да тако кажем, када сам добио у руке 

налаз ове најеминентније психијатријске установе, и резултате 

испитивања:  

 

Извештај  Лекара специјалиста Војне медицинске 

академије у Београду, Неуро-психијатријска клиника-за 

Томислава Крсмановића  Broj 854548.  Датум: 24.10.1977 

године: Резултати, Лабораторијски тестови, Ртг: Пацијент 

испитиван месец дана, Неуролошки налаз: уредан; Извршена 

психолошка експлорација личности. Узета социјална анамнеза. 
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Мишљење:Пацијент је детаљно експлорисан у овоме институту од 

стране психијатра, психолога, и социјалног радника, па се на основу 

добијених резултата може са доста великом дозом сигурности  

тврдити да у тренутку испитивања не постоје знаци менталног 

обољења  или  поремећаја . 

 

Дијагноза: SINE MORBO PSYCHIATRICO .  

Пуковник, др Стеван Петровић, психијатар ( Крај). 

 

Сада сам се нашао пред новим изазовом, како да уручим Саши овај 

драгоцени налаз најеменинетније психијатријске установе  у 

Бегораду? Било би најбље да јој то доставим лично? Али то није 

оствариво из простога разлога, јер она не жели да се сусретне са 

мном. 

 

Одлучих се да је посетим на радном месту. Дођох на капију ФГП 

Рекорд, јавих се портиру, он ме је знао од раније,  и за мој конфликт 

са директорима предузећа. '' Молим вас позовите Алексадндру 

Пешић, референта Службе плана и анализе'', рекох му љубазно и 

учтиво. 

 

Портир се на те моје речи изненадно усправи у свој својој 

величини, отвори један ормар и из њега претећи извади војничку 

браонкасту пушку, стави брзо на врх ње бајонет, и проговори 

ледено у мом правцу: '' Одбиј!''. 

 

Излетео сам на пусту широку раковичку улицу као опарен. 

 

Да ли да јој шаљем овај психијатријски налаз поштом на адресу 

стана? Да одем лично на врата њеног стана не иде , може бити 

груба? То би нас могло дефиитивно и непоправиво удаљити једно 

од другога?  

 

Мене посебно пече љага која је бачена на моју стручност, анализа 

тржишта ФГП Рекорд је била стручна, носио сам је на Економски 

факултет у Београду, где је извршена експертиза, где сам добио 

написмено да је моја студија права ствар, пун погодак, објавили су 

је у престижном стручном часопису ТРЖИШТЕ И ПЛАСМАН. 

 

У истом часопису сам објавио и научни текст ТЕОРИЈА И 

ПРАKСА ИМИЏА, моји написи су почели да бивају објављивани и 

у другим стручним часописма, али и у таквим часописима као што 
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су Дуга, и у гласилу Српске православне цркве ПРАВОСЛАВЉЕ. У 

ДУГИ сам објавио неколико текстова о питањима односа међу 

половима, еротизацији средине, браку и породици, а у часопису 

Дуга моја виђења о реформи образовања. У часопису СПЦ ( 

Срппске православне цркве) Православље је господин Ракић, 

уредник, радо прихватио и објавио мој текст о браку и породици. 

 

За мене је било врло битно, да о мојој сарадњи са еминентним 

стручним часописма у земљи обавестим Сашу, да она увиди да сам 

ја био неосновано опањкан, не само када се радило о моме здрављу, 

или по политичкој основи као наводни опасан државни непријатељ 

који угрожава основе поретка, него да сам био неосновано 

оспораван и као стручњак. Па сам одлучио да јој копију дугог 

текста у часопису ДУГА , доставим заједно са налазом ВМА, мада 

сам знао да Саша купује новине и чита моје текстове у Дуги. 

 

У Дуги сам упознао и дружио се са истомишљеником симпатичним 

Дурутовићем, који ме је подржао да мој текст о реформи 

образовања буде публикован у овом престижном недељнику. 

 

Досетио сам се како да Саши доставим психијатријску дијагнозу 

еминентне психијатријске установе каква ја ВМА у Београду. 

Рођака Бобана замолих  увече у Клубу књижевника у Француској 

број 7, да ми учини услугу, да однесе коверат са мојим  кратким 

писмом и Извешатајем ВМА о моме здрављу, на врата Сашиног 

стана у улици Змај Огњеног Вука број 4 на Сењаку. сутра око 18 

часова Следећи дан кретосмо нас двојица заједно аутобусом,  

пењали смо се брзо стрмом Руском улицом, упућујући се одлучно ка 

њеном стану, ја се сакрих иза зидова, Бобан брзо однесе коверат, 

видех његову високу стамену фигуру , како брзо замакну у отворену 

капију њене зграде.  

 

Није прошло ни неколико  минута, он отуда изађе насмејан и 

расположен, само маше важно рукама око себе. Једва чекам да 

чујем шта ће да каже?. 

 

'' Све је у реду, Саша лично је изашла на врата, била је љубазна, 

лепо се поздравила са мном, и узела коверат''. 

 

Његове речи ми отворише наду. Био сам задовољан. Када буде 

прочитала дијагнозу ВМА о моме здрављу, издату од болнице која 

је једна од најеминентнијих здраствених  установа у Београду, у 
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којој дословце пише да сам испитиван месец дана од тимова 

специјалиста, и да је нађено да сам потпуно здрав, онда ће она 

схватити да је била обмањивана од стране појединих лекара, судија 

и директора ФГП Рекорд. 

 

Био сам дубоко убеђен да је њој стало до мене, да опет будемо 

заједно,  те да ће сада бити отклоњен кључни  узрок нашег раскида. 

 

Одлучио сам да се посаветујем о раскиду са Сашом, упутих се 

познатом психијатру професору др Максиму Штернићу кога одувек 

изузетно уважавам. Он ме је пажљиво слушао са очигледном 

пажњом, и симпатијама:'' Ваш приступ мирењу је рационалан и на 

свом месту, тако наставите успећете, убеђен сам''. Застаде , устаде и 

рече ми кратко:'' На крају крајева, ни она, ни ви нисте једини на 

свету, има и других''. 

Увек се трудим да будем објективан у проценама. Такав покушавам 

да будем и у љубави. У Сашу сам заљубљен, признајем сам себи, она 

је моја опсесија.  

 

Увиђам да сам ипак у извесној мери, како бих ја то казао, 

професионално деформисан,  да све желим да подвргнем ригорозној 

скоро научној хладној анализи, па и љубав са њом? 

 

Мени се понекад учини да је она једина  од толиких, безброј младих 

жена у Београду? И почињем да је увиђам као другачију од осталих, 

са врло необичним оригиналним особинама, које не поседује ни 

једна друга жена? 

 

А мени је недавно саопштио професор Максим Штернић , кога ја 

тако уважавам, да нико није једини? 

 

Понирући у себе, мени се чини, да свако у себи носи неодољиву 

потребу за љубави. И та унутрашња потреба тражи особу за коју ће 

се фиксирати?. Ако нађе колико толико погодну особу, настаће 

симпатија, из које ће често произаћи љубав, или заљубљеност, или 

она, како се каже, смртна заљубљеност.  

 

И тада сваки заљубљеник, свака заљубљеница, мисли да је њен 

изабраник, или изабраница, једина особа на свету коју вреди 

волити, да такве особе више нигде на свету нема?. 
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А ипак, таквих особа у које би се могли заљубити, има безброј. Да су 

срели неке друге особе, и у њих би се заљубили мислећи и о њима да  

су оне једине. 

 

Човек је несавршен. 

 

Ипак, свестан исправности мога резоновања, ја не могу својим 

разумом и логиком да победим себе: Саша је једина.  

 

Барух Спиноза је у праву када каже: Кад љубав хоће да говори, 

разум мора да ћути.  

 

Љубав је екстаза, ја је тако видим, она води ширењу и јачању 

личности,  када сам заљубљен у мени се рађају невиђене 

креативност и енергија, које извиру негде дубоко из мене. Онда 

остварујем значајне животне пројекте. Постајем стваралац, сјајан и 

снажан.  

 

Дакле, треба умети управљати собом.  Неко би казао манипулисати 

собом самим ? Што би можда била прејака квалификација?.  

 

Треба се заљубити . Не само искључиво због љубави, него и да бих 

тако у себи размахнуо успаване потенцијале. Љубав је слична 

музици, која је такође екстаза која јача личност. Зар то није казао 

велики Шекспир: Музика је храна љубави. (Сан летње ноћи). 

 

Љубав је од Бога,ствараоца Свемира, генетским кодом уписана у 

свако живо биће, то је еманација нагона Живота, у коме трепери 

Свемир. У суштини љубав је највише, најузвишеније, оваплоћење 

идеје Живота, тако резонујем.  

 

Колико има живих бића на земљи, толико има безброј различитих 

личних манифестација љубавног заноса, од баналног швалерисања, 

па све до романтичних заљубљеника, Ромеа и Јулија. Или 

безнадежних љубави које се завршавају у скоковима са мостова или  

високих спратова. 

 

Нагон  Живота је суштина Љубави. А хиљадама година 

човечанство је од тога нагона правило романе, симфоније, 

уметничка дела, љубав је инспирисала безброј генијалних 

ствараоца.  
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Заљубљеност је реакције психологије индивидуе на  манифестацију 

инстинкта љубави. Одговор духа на говор тела, материје. 

 

Да ли су људи детињасти? Ирационални?  

 

Љубав је потрага за аутентичним избором, која се често завршава у 

лошим проценама и несупелим љубавним или брачним везама.  

 

Који је излаз, да ли промашаји настају услед лошег избора брачног 

или љубавног партнера? Или непримереним поступцима у браку? 

Или под дејством  свакојаких случајних утицаја окружења у 

животу?  

 

Заљубљеност видим као врсту фикције, као субјективну процену 

друге особе, њено улепшавање, идеализацију.  

 

У маркетингу је познато да испитаници у тестовима на слепо не 

могу разликовати укусе и мирисе појединих марки цигарета, или 

кекса (и не само њих). Али када би их анкетирали , испитаници би 

одговарали да се везују за поједине марке цигарета , иако нису у 

тесту на слепо могли установити разлике у поређењу са другим 

маркама, образлажући да наводно имају пријатнији укус и мирис, 

придавајући им понекад особине као нпр: велико ми је задовољство 

да имам кутију баш те марке цигарета у џепу, пушење баш те марке 

цигарета ме опушта и весели, итд.  

 

Испада да пушачи пуше фикције, различитим маркама цигарета 

истог укуса и мириса, придају различита обележеја, и везују се тако 

емотивно за поједине марке које по укусу и мирису нису ништа 

другачије од осталих придавајући им другачије фиктивне, особине, 

иако су исте . 

 

Заљубљиивање почиње када се две особе упознају, тада настаје 

фиксација, и стварање представе о једној особи. Успешност 

љубавне везе је предодређена ставовима и представом које обе 

стране имају  о другој, те се опредељују или не, управо у зависности 

од тога какву представу имају о другој страни.  

 

Ова представа садржи  различите ставове и мишљења, осећања, и 

тд, као што су изглед, привлачност, здравље и виталност, године 

старости, образовање, професија, имовно стање, интелигенција, 

систем вредности, и друго. Ова представа о партнеру  се ствара из 
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једне основе која садржи како материјалне тако и друге духовне 

или емотивне елементе; уствари је најчешће једна субјективна 

интерпретација личности друге особе.  

 

Са једне стране је та представа која плови у потсвести (или свести). 

Још на нивоу потсвести долази до снажних љубавних асоцијација 

привлачности, или одбојности, између две личности.  

 

Суштина је у томе, да постоји склоност да се другој страни придају 

одличја, која су плод фикције, да се она идеализује. 

 

Ово рећи, значи саопштити да се заљубљује у једну особу, 

стварајући о њој субјективну визију, у коју се потом заљубљује.  

 

Пушачи пуше фикције. Заљубљеници се заљубљују у нешто 

непостојеће, исконструисано на идеализацији, субјективном 

улепшавању друге стране. 

 

То је оно што ми је посаветовао професор Штернић: нико није 

једини, има и других. 

 

Ово је кључни ниво на коме се решава судбина једне љубавне  везе. 

 

Оваква размишљања ме доводе у нерасположење и тужне 

констатације о човеку: он је несавршен! Све је игра? Још 

трагичније: све је манипулација! 

 

Зато је врло значајно да партнери  сазнају ИМИЏ који имају  у 

очима партнера. 

 

Треба установити које су негативне а које позитивне стране тог 

ИМИЏА, како је настала ова представа, да ли је заснована на 

чињеницама, или је последица погрешне интерпретације (услед 

недостатка информација о партнеру, субјективно виђење, и др.). 

 

Следећи корак је да се елиминишу недостаци, негативне 

компоненте ИМИЏА, и да се још више унапреде и сачувају 

позитивне стране. 

  

Обе стране треба да прате еволуцију свога имиџа у очима  љубавног 

или брачног партнера.  
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Комерцијалне марке обављају истраживања, да установе позитивне 

и негативне компоненте имиџа, да отклоне лоше примесе, и тако 

спасу осипање купаца и сегмената. 

 

То треба да чине и заљубљеници, један или обе стране, треба кроз 

сталне, свакодневне, разговоре да установе какву представу имају у 

очима вољене особе?. У браку, у љубави, ако неко жели да има 

добар брак, треба разговарати, и разговарати! 

 

 Да се тако дође до драгоцених информација, до дијагнозе.  

 

А на основу закључака правити план мера унапређења квалитета 

брака. 

 

Толико пута сам анализирао моју представу о Саши: она је 

привлачна, здрава, врло је женствена, млада, завршила је факултет, 

интелигентна је, има солидну плату, из добре је породице. Жели 

децу, о томе сања. 

 

Сматрам да је она погодна особа за брак, и ја тако желим децу.  

 

Али у исто време, она је млада и недовољно искусна и неупозната са 

политиком и њеним врло сложеним и закулисаним завијутцима.  

 

И не воли да разговара о томе. То је проблем са њом, она не жели да 

мења мисли о узроцима  наших насталих неспоразума. Чим  бих то 

споменуо, она би нагло нервозно скретала пажњу на друге теме. 

 

Како је освестити?  

 

Али ја сам је ипак идеализовао. Све ми се чини да је она 

јединствена, једина.  

 

А какву она има представу о мени? То могу само да нагађам?  

 

Мене нарочито занима како она замишља идеалног љубавног, или 

брачног партнера?   

 

Да на основу тога покушам да моју представу у њеним очима, 

приближим њеном идеалу? То би био врло мукотрпан посао, ко зна 

шта су јој све пакосници напричали о мени, да је одбију од мене? 
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Неко би казао на сва ова моја размишљања о љубави: људи су крпе, 

чини нам се да смо заљубљени у савршена бића, а уствари је све то 

само суптилна игра несавршености човека, људи виде фиктивне, а 

не реалне особе. 

 

Неко је мудро казао: Живот би био неподношљив, ако би били 

приморани, да код другога трпимо, оно што трпимо код себе. А и то 

са браком је нешто слично томе, код супружника са којим смо 

стално заједно у истом стану, свакодневно морамо да трпимо оно 

што нерадо трпимо код себе, што нам је непријатно или одвратно 

нама самима?. Склони смо да пред таквим непријатностима када се 

ради  о нама самима, затварамо очи, заборављамо их. Али не и када 

се ради о другима. 

 

Љубав у браку умеју понекад да убитачно руше и тако баналне 

ствари као што су мириси кухиње и купатила. 

 

Наша веза је вештачки прекинута од стране немилосрдног поретка. 

Ја то врло добро разумем, ја у ту замку не бих никада упао. Али 

Саша јесте, њу су обманули, застрашили, изманипулисали. Ја то 

објашњавам њеном младошћу и непознавањем поретка, и њеним 

недовољним познавањем мене лично. Она одбија да о томе 

разговарамо. 

 

Да ли је она површна? Не бих то рекао, јер је на тестовима 

интелигенције у ФГП Рекорд постигла врло висок скор, највиши од 

свих. Она је изузетно интелигентна. Али је имала тежак трновит 

животни пут, како се то каже нерви су јој се натегли, те уме бити 

импулсивна и непромишљена. 

 

А то наши непријатељи умеју подмукло злоупотребљавати.  

 

Да ли она можда резонује и овако: да ли сам ја дужна да се жртвујем 

за њега, ако он има сталне неприлике са полицијом, онда и мени 

може упропашћавати живот? Или можда закључује: биће боље?. 

 

Она ме није довољно схватала, једном ми је казала:'' Чим те 

прогоне, дајеш повода, немој их изазивати?''. Било ми је тешко да је 

убедим да није у праву:'' Ја се браним, да није тих напада са њихове 

стране, ја се не бих никада бавио људским правима''. 

 

Зашто су власти растурили ову нашу везу? 
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Да ли су на делу утилитарни чиниоци, или се ради о манифестацији 

ирационалне омразе и садизма према неистомишљенику? 

 

Желе мојим примером да заплаше запослене у Рекорду, да сви виде 

како пролази онај ко се дрзне да се супротстави?. Могу га подмукло 

казнити и  његовом личном животу, оборити његов углед?  

 

Шта се са њом сада дешава?  

 

Мене су у Рекорду од почетка покушавали да представе као страно 

тело, као појединца непартијца,  који жели да буде бољи од 

партијских кадрова, злоупотребљавајући тако људску злобу и 

завист, нахушкавали су на мене поједине медиокритетне кадрове:'' 

Тај белгијски ђак, тај западњак  нам соли памет, усуђује се да нам 

даје лекције''. 

 

Када сам у студији закључио да Рекорд последњих десетак година 

драстично губи учешће у тржишту гумарских производа у 

Југославији, у корист фирми из Словеније н Хрватске, зато јер се 

оне више оријентишу на улогу тржишта и примену модерних 

метода менаџмента и маркетинга у пословању, на мене су фабрички 

партијски кадровици почели да се бацају дрвећем и камењем:'' 

Блати братство и јединство, тај пропагира српски национализам''. 

Неки су ми у пролазу у дугачким фабричким ходницима 

добацивали:'' Техноменаџер, анархо-либерал!'' 

 

Поврх свега су ме лажно оптужили да сам позвао запослене Рекорда 

на побуну. 

Дакле, то је она класична прича о '' жртвеном јарцу'', bouc 

emmissaire'' што бејах подучен у Брислу, мене подмукле агише желе 

да постваре, да ме претворе у објекат за слање манипулирајућих 

порука, да од мене направе  страшило, слично као што сељак 

постави у поље  мотку обучену о некакве прње, да њоме тера птице 

да не кљуцају посејано семе.  

 

Испада да сам ја ''учионица'' ( classes) , да мојим примером 

приказују онима око мене шта треба чинити, а шта се не сме 

чннити?.  

 

Од мене охоли безбедњаци праве лично средство за рад, оруђе. 

Праве на мени каријере. А све то без накнаде. 
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Ја ову стратегију закулисаних манипуланата са мном одавно знам, 

то је прича о сиротом португалском студенту Мартену из Брисела,  

раскринкао сам је. Те сам захтевао од починиоца да то престану, 

указивао сам окружењу да сам ја невин, и аполитичан, да мене 

политика никад није интересовала, и да се бавим људским правима, 

искључиво, да бих се тако бранио. Јасно сам им ставио до знања да 

сам их прозрео, да мене постварују и помоћу мене манипулишу 

недорасле кадрове који олако верују у сервиране лажне податке о 

мени. 

 

Али шта вреди слепцима отварати очи, поједини локални 

београдски политички кадрови то суптилну игру не схватају, они су 

необразовани, недорасли. 

 

Ово би могли бити неки рационални поводи, утилитаристички, али 

је све то што се са мном дешава предимензионирано, крајње 

претерано: мени , и Саши, су нанели огроман бол и штете, 

растурајући нам породицу, будуће потомство.  

 

Један масовик из Рекорда је једном засиктао у моме правцу:'' 

Сатрети у корену коров и потомство!''. 

 

Али то се не чини само мени, видео сам у Рекорду још политичких 

страдалника: Радоша Маринковића, Граду Јовановића, и друге. 

Све више оваквих несретника у немилости охолих немилосрдних 

бирократа препознајем у Београду. 

 

Мени рече колега Радош Маринковић у Рекорду:'' Мрзе те из 

завидљивости, могу да ти пљуну под прозор''.  

 

Ако некога мрзи много људи, то мора да је добар човек, је казао 

велики William Shakespeare. Мене не мрзе многи људи, него једино 

охоли властодршци. 

 

Али се ја не слажем са Рашом, рекох му то:'' Овде власти мрзе 

огроман број људи , узроци мржње су други''. '' Истина рађа 

мржњу. Ко говори истину, често се замера другима, то кажу мудри 

Латини'', насмеши ми се Раша као да је открио неку значајну 

истину. 

 

'' Не ради се о томе са мном, ја се браним, да ме не угрожавају не 

бих казао ни реч, имам право на одбрану без насиља'', рекох му.. 
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Саши и мени желе да растуре породицу и брак. А ја знам и друге 

појединце којима су по политичкој директиви растурали бракове: 

Милована Ђиласа ( том 1, 2), Слободана Томића ( том, 1, 2), Данила 

Крстајића ( том 1, 2), Крсмана Крсмановића ( том 1, 2), Јованку 

Крсмановић ( том 2), Василија Крсмановића ( том 1, 2), Драгољуба 

Игњатовића ( том 2), Ивана Прекајског, Веру Бљајић, и друге. 

 

Откуд оваква мржња?  

 

Прочитао сам да се са генетским склоностима ка мржњи и садизму 

рађа само око 3% , а да се касније склоности ка мржњи стичу 

разноразним утицајима окружења. 

 

Мени се чини да сви ови који овако тумбају невине људе, који 

непотребно разасипају људски материјал, су уствари појединци 

којима мањка моћ емпатије, способност стављања на туђе место, да 

су  морално и емотивно отупели на туђе патње, да уживају у власти, 

да им је мржња компензација за њихову унутрашњу празнину. 

Посматрајући их годинама, њихове поступке, изразе лица, 

слушајући њихове запенушане речи, из дана у дан сам био све 

склонији да закључујем да се ради о истинским психопатама?. 

 

Откуд оваква помама мржње? Откуд особе такве психологије на 

тако значајним позицијама власти?  

 

Код многих људи превладавају мржња и завист.  

 

Нису сви људи исти. Има нас свакојаких. Мени се чини да нека 

невидљива кадровска вртешка управо овакве мржњом и једом 

надувене бирократе , катапултира на најзначајније позиције. 

 

Божа Петровић фабрички психолог је у основи не сам мудар, него и 

појединац од интегритета:'' Склоност види и мало, а мржња не 

види апсолутно ништа. Бориш се против ветрењача, хоћеш 

слепцима да отвараш очи, њима су испрали мозак''. 

 

Мој одговор на ову опаску о  отровној мржњи је одувек био 

разумевање: РАЗУМЕТИ ЗНАЧИ ОПРОСТИТИ! . Буда је велики 

мудрац: Никада се мржња не уклања мржњом. Само благост брише 

сваку мржњу. То је закон вечан и непромењив. 
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Али сам запазио да ово правило овде не важи у довољној мери: 

починиоци су моју филозофску помирљивост били склони да схвате 

као знак слабости, и постајали би још окрутнији. То је психологија 

слабих.  

 

У земљи мржње највише мрзе онога ко не уме да мрзи. (Иво 

Андрић) 

 

Они су мизантропи, мрзе друге, презиру и потцењују друге, јер не 

цене саме себе.  

 

Мизантропија је продужено самоубиство. (Фридрих фон Шилер).  

 

Ако неког мрзимо, онда у његовом лику мрзимо нешто што је 

усађено у нама самима. Оно што није у нама самима, то нас не 

узбуђује.(Демиан). 

 

 

Септембар 1977 године. Ново радно место у Галеници. 
 

Моје активности су се сада развијале на три колосека: рад у 

Служби истраживања тржишта Галенике;  сарадња на маркетинг 

пројектима са врсним стручњаком Жозефом Лончаром; и 

политичка борба против оних који су угрожавали моја права. 

 

Ја сам се нашао на истинској пресудној животној раскрници: да ли 

да се окренем струци, маркетингу, или борби за људска права?  

 

Жозеф Лончар ме укључује у његове врло занимљиве маркетинг 

пројекте, који су за мене истински изазов. Уједно, могу да остварим 

додатне приходе.  

 

Имам повољно радно место у Галеници где могу да се искажем  и 

докажем.  

 

Све више часописа из области маркетинга и истраживања тржишта 

радо објављују моје стручне и научне радове.  

 

На очиглед, ја стичем репутацију врсног стручњака маркетинга, не 

само у Београду, него и  шире. Мене одувек привлачи моја струка и 

да се усавршавам као стручњак. То је био одувек мој сан. 
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Али, са друге стране, ја сам огорчен и озлојеђен свим овим што се са 

мном дешава, са односом власти према мени и мојима. 

Кулминација свега је уношење заваде са Сашом. Овоме треба 

додати систематско ширење свакојаких гласина о моме здрављу, и 

одбијање Управе Психијатријске болнце '' Лаза Лазаревић'' из 

Падинске Скеле да ми издају Отпусну листу, на шта су обавезни по 

закону.  

 

Није нимало тешко закључити зашто тако чине? Јер желе да укрију 

трагове почињене злоупотребе нада мном.  

 

Ја нисам на прави начин задовољан ни садашњим радним местом. 

Мене срећу бивше колеге из ФГП Рекорд, на лицима им исчитавам 

сажаљење, или потсмех.  

 

Мој брат је без посла и моја сестра Нада такође. Изложен сам 

телефонским и полицијским провокацијама. 

 

Питам се: Шта да радим?  

 

Уколико се определим за струку, и забаталим одбрану и борбу за 

моја погажена људска и законска права, они ће онда још више на 

мене навалити, јер неће наилазити на моју одбрану? Знам одувек да 

су ти безбедњаци  у основи слабићи и кукавице, умеју да се острве 

на немоћне и незаштићене, а када наиђу на снажан отпор, они 

подвију реп као пас када га пролазник удари штапом. 

 

Зато се одлучујем дефинитивно за ОДБРАНУ. Пре свега активности 

људских права, а тек онда струка и све остало. 

 

Хтео бих да читаоце мало више упознам са ликом Жозефа Лончара. 

Упознао сам га на скупу истраживача тржишта, он је сличних 

година,  сликовита личност, како физички тако и као човек 

интелектулац  стручњак истраживања тржишта. Одмах сам запазио 

да је врло стручан и образован, да одскаче од осталих. Ствари ми 

постадоше јасније када ми саопшти да је и он, као и ја, био у 

Белгији, његови су Далматинци исељени у Белгију, тамо у околини 

Лијежа у Валонији. Једном ми се поверио да је његов отац, 

првоборац , био у Покрету отпора за време Другог светског рата у 

Белгији и Француској. 
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Договорили смо се да покренемо неколико истраживачких 

пројеката у вези увођења на наше тржиште нових атрактивних 

прехрамбених дијететских производа. Жозеф је тада био формално 

запослен у Фудбалском клубу Црвена звезда, задужен за 

пропаганду, са седиштем у Васиној улици, одмах преко пута 

тролејбуске окретнице. Ово би му био хонорарни посао. Као и мени. 

 

Онда смо прешли на реализацију пројеката, састајали смо се у мојој 

соби у Карађорђевој улици број 50. Одлучили смо да те стране 

прехрамбене препарате прво тестирамо на узорку од неколико 

стотина испитаника, направили смо упитнике, и спровели 

тестирање.  

 

Наручилац посла је био задовољан, следећа фаза је била увођење 

овог производа на југословенско тржиште. 

 

Сарађујући са Жозефом сам осетио да се моја  енергија коју бих 

требао  да усредсредим на рад у Галеници, почиње  да расплињава, 

да се каналише уместо на Галенику, у хонорарне пројекте са 

Жозефом.  Добијао сам повремене хонораре и од објављених 

чланака  у стручним часописма и у недељнику Дуга. 

 

А за то време Жозеф Лончар се окреће свим срцем ка маркетингу ( 

Напомена: он ће касније оворити сопстевну  фирму МАРКПЛАН, и 

афирмисати се као врхунски ескперт маркетинга и истраживања 

тржишта, не само у Београду, него и у целој земљи). 

 

Служба истраживања тржишта Галенике је лоцирана као што сам 

напоменуо у улици Сењски трг број 3 у Земуну, на самом почетку 

Угриновачке улице, тамо где се она укршта са Бежанијском 

улицом.  

 

То су за мене носталгичне стазе , за које ме везују драге успомене из  

времена  боравка породице у Земуну далеке 1951 године. Осећао бих 

налазећи се сада у овим просторијама, како у мени трепере и везују 

се давно покидане  нити, трудим се да Земун осећам онако како сам 

га доживљавао још пре четврт века?.  

 

Али сам запазио да Земун виде овако као ја,  само они који су у 

њему одрасли, а да га новопридошлице  доживљавају површно, као 

план улица без душе, поређане зграде, гараже, блокови, виде га као 



1070 

 

остале сиве делове Београда, без да осете његову аутентичнст и 

његов шарм и идентитет.  

 

Ту је одмах преко пута Земунска болница, а иза ње велики 

Земунски парк у коме се налази гимназија коју сам похађао. Земун 

је град у Београду,  али има свој врло снажан дискретни шарм. 

Само га треба умети открити.  

 

Ова служба је бројнија, него ли она у Рекорду, има више 

факултетски образованих кадрова, шеф службе је Саша Савић, са 

којим сам се одмах  зближио и постадосмо поуздани сарадници.   

 

На моје задовољство у служби сам затекао школског друга Фрању 

Ебела за кога ме вежу драге успомене  из далеке  1951 године( том  

1). Изненадио сам се помало, када сам увидео, да он ни издалека 

није био обрадован  нашим изненадним сусретом онако као ја? 

Мени се чини да се он мене сећа из земунске гимназије као лошег 

ђака? А да сада види пред собом младог амбициозног човека који је 

потпуно другачији од тужног дечака пубертетлије? Он једноставно 

није у стању да помири ове две контрадикторне представе о мени, 

тако ја покушавам да објасним његову резервисаност?. 

 

Добио сам први радни задатак: истраживање тржишта 

освежавајућих бомбона типа пеперминт, са предлогом количина 

које треба да лансира Галеника на тржиште, и стратегијом увођења 

на тржиште. Шеф службе Саша Савић је захтевао од мене да му што 

пре доставим план истраживања са трошковником. 

 

Предложио сам да снимим тржиште ових бомбона у Србији и 

Београду, што би подразумевало  посете појединим местима у 

Србији, путем анкетирања трговинских кућа, и снимање 

заступљености ових бомбона у продајним пунктовима, кроз 

прикупљање података о конкуренцији, укусу бомбона конкурената, 

паковању, пропаганди, и друго.  

 

Мој предлог  је био усвојен, и кренуо сам на пут по јужној Србији од 

недељу дана. 

 

Прво дођох у Ниш, право сам обишао трговинске куће које се баве 

продајом бомбона, анкетирао сам на лицу места трговинско особље. 

Свугде су ме лепо примали, студија је се на моје велико 

задовољство  одвијала  у добром правцу.  
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Ниш је се подоста изменио, изграђене су многе нове зграде, 

препознах центар, Нишаву, главну улицу, али упркос упорних 

покушаја не могу никако да пронађем гимназију нити ДОМ ЈНА, 

нема нигде Соколске улице у којој смо становали када смо били у 

Нишу, као да је у земљу пропала?. Некако не иде.  

 

Док сам пролазио широком улицом, окрећући се око себе, тражећи  

трговинско предузеће где треба да обавим разговор, ова улица ми је 

изгледала туђа и тако непозната, према мени се упути брзим и 

енергичним кораком насмејан млад човек у официрској униформи, 

гледајући  ме цело време радосно. Стаде пред мене, обрадован га 

посматрам нем, без речи, па то је био Пантелић, подофицир са 

којим сам се дружио за време службе војног рока у ЈНА на 

аеродрому у  Краљеву (том 2).  Он је једна од ретких светлих 

успомена из Краљева, увек је тако био добронамеран и олакшавао 

ми болне тренутке. Он је и земљак, од Лознице, и то нас је везивало. 

Препознасмо се и изгрлисмо.  

 

Он је сада официр, пред њим се отвара каријера. Сећам га се из 

Краљева, он је одувек био жедан знања, и свакодневно се 

усавршавао. У међувремену се оженио, стекао породицу, стан, 

сазнах.  

 

Договорисмо се да се увече сретнемо  и о свему на тенане 

поразговарамо.  

 

На крају овог кратког радосног сусрета, упитах га радознало:'' Где 

је овде ДОМ  ЈНА''? .  

 

Он ме загледа зачуђено:'' Па ево га пред нама'', показа ми зграду. А 

ја не могу ништа да препознам, чинило ми се да сам у некој потпуно 

непознатој улици, у којој нисам никад  био, а ту сам провео две 

драге године детињства и дечаштва. 

 

Посетио сам потом југ Србије, Приштину, попуњени упитници су се 

слагали, студија је одмицала  како треба.  

 

Вратих се у Београд, сложих све, обавих анализу и написах извештај 

са предлогом асортимана бомбона на бази пеперминта , и пројекат 

увођења новог производа на тржиште.( Напомена: Моја студија је 

прихваћена, и ускоро је Галеника увела на тржиште ове нове 

производе). 
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Чини ми се да се ствари у Галеници по мене одвијају како треба.  

 

Психијатријска болница'' Лаза Лазаревић''  до данашњих дана 

упорно одбија да ми изда Отпусну листу, на шта имам право по 

закону. По ко зна који пут схватам зашто је тако, плаше се да са 

тим документом не пружим доказе о психијатријској злоупотреби 

која је нада мном обављена јуна 1975 године. 

 

У Галеници сам срео неке познанике, који су били у току мојих 

политичких тешкоћа?. Питао сам се упорно: како су за то сазнали?  

 

Уђох у једну повећу канцеларију пренатрпану свакојаким књигама 

и документима, понегде  скоро до плафона, устаде са столице и 

усправи се преда мном сликовита личност: доктор Мика Андрић, 

он је средњег раста, поснажан, по професији је ветеринар, он је чуо 

за мене, одмах осу рафалну паљбу на руководиоце Галенике, 

жалећи се да га ометају у стручном усавршавању и напредовању , 

што се тиче плате:'' Оптужују ме да сам српски националиста, зато 

што сам захтевао да се пронађу они који су срушили споменике 

мојих сродника на православном гробљу у родном селу Пелагићево 

у Босни''.  

 

Позивали су ме понекад телефоном саборци дисиденти, разговарао 

бих понекад телефоном са страним новинарима и дипломатама. 

Нажалост, нисам увек успевао да избегнем да моје колеге и 

колегинице не чују садржину и речи мојих деликатних политичких 

разговора. 

 

У суседној канцеларији је Стева Кошутић, привлачан млад 

мушкарац, он је интелектуалац, то се одмах препознаје по његовим 

оштрим цртама лица и одмереним речима и покретима, он станује 

одмах ту иза ћошка. Једном ми се  поверио да је његова супруга 

ћерка познатог хрватског историчара и бившег генерала ЈНА, 

др.Фрање Туђмана.  

 

'' Ја се са др.Туђманом дописујем'', рекох кратко. '' Његова писма 

су кратка, рукопис савршено изграђен, и мисли кратке  и сажете, он 

је  човек од интегритета и врхунски интелектуалац '' рекох му 

искрено моје мишљење о др.Туђману.  Познато ми је да он заговара 

, како се то каже ''хрватски национализам'', али без обзира на то он 

је врло писмен и образован човек. 

Стева је слушао моје речи без икаквог коментара. 
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Ту је и Тања Симић, лепушкаста фармацеуткиња, њен отац је 

пуковник ЈНА у пензији, који је био једно време  у дипломатској 

служби у Француској, мислим да је био војни аташе. 

 

У служби развоја Галенике је сарадница по имену Удовичић, 

изразито црномањаста енергична и пословна жена средњих година, 

од ње је потекла идеја да Галеника уведе ове бомбоне на тржиште, 

она је добила копију мога извештаја. '' Хвала на студији, и на 

подршци мојој замисли, ваши налази су на своме месту, сада 

предстоји фаза лабораторијских истраживања, а онда ће доћи на 

ред комерцијалне акције које сте предложили'', рече ми она у њеној 

канцеларији. 

 

Саша Савић ме ухвати благо за руку и одведе у страну:'' Нешто 

начух да  имаш политичких неприлика?''. 

 

Објасних му укратко. Он је ћутао замишљен, премишљао је. Саша 

Савић је пореклом Херцеговац, дете без родитеља, одрастао у дому 

за сирочад, ожењен је симпатичном и приврженом Македонком, 

имају сина, станују у лепом стану у улици Војводе Степе, где ме је 

повремено позивао. Његов син има некакве ожиљке по телу, сазнах 

да су то трагови опекотина, када је био мало дете просула се на њега 

кипућа вода.  

 

Од веренице Саше нема никаквих вести. Због чега сам био све 

забринутији. - Не ослањај се превише на љубав, то је зид који је 

склон паду!, рекла је Десанка Максимовић. 

 

Да ли сам ја основано самоуверен? Да ли ја исправно процењујем 

односе са њом, и њу саму? Да ли је њој стало до мене? Да ли је она 

стабилна особа?  

 

Приближава се крај године, одлучио сам да дочекам Нову 1978 

годину у Темишвару у Румунији, у режији туристичке организације 

у Београду. Овај дочек је за мене занимљив,  јер је то за мене била 

прилика да по први пут будем у Румунији.  

 

 

Октобар 1977. године. Пери Урошевићу забрањена приватна 

делатност. 

 
Пера ме је данас позвао телефоном, жели да ме види што пре, одмах. 
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Опет се сусретосмо на истом месту, на његов предлог, у скоро 

празној кафани ''Лион'' на Булевару револуције. Он је још 

уморнији него ли раније, више не певуши његову омиљену 

песму:''Чук чукарица'', али је и даље пун елана и енергије. Пера је 

врло јак човек, он никад не клоне духом. 

 

'' Од уштеђевине из Белгије сам отворио приватни ауто-сервис. 

Општинари траже од мене уверење да нисам био осуђиван, када су 

видели да сам био осуђен на вишегодишњу казну због политичких 

разлога, прогласили су ме за политички неподобног и хоће да ми 

затворе сервис''. 

 

 ( Напомена: видеће се у следећем тому како је Пера Урошевић у 

врло сумњивим околностима 1979 године оборен од камиона на 

пешачком прелазу у Бранковој улици, био је више часова у коми). 

 

 

16. новембар 1977. године.  Амнестирано је 725 затвореника у 

СФРЈ, од тога 218 политичких - међу њима и Михајло 

Михајлов. 

 
Милован Ђилас се загонетно и задовољно смешио:'' Ево вам број 

телефона Михајлова, ослобођен је, он станује ту близу у улици 

Светозара Марковића''. 

 

Михајло Михајлов и ја смо се врло брзо сусрели. Толико сам 

слушао о њему још док сам био у Белгији. Он је за мене светски 

познати југословенски дисидент.  Зазвоних на врата стана на 

спрату, тамо где се укрштају улице Пролетерских бригада и 

Светозара Марковића, звонце бучно зазвони, тргох се. Пред мене 

иступи средовечан испијен и блед омањи мушкарац, са великим 

подочњацима.  

 

Он личи на западне интелектуалце. Требало је само неколико 

секунди да се међу нама разруше баријере непознавања. Причао ми 

је о робији, поведе ме по соби да ми покаже окачене на зиду слике 

његових предака, један од њих је био генерал у Руској царској 

армији, показа ми његову фотографију у униформи за време рата у  

Јапану. 
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Говори полако, без гестикулирања, свака реч му је одмерена и 

мудра. Утом, уђе на врата жена средњих година, иако је висока, а 

Михајлов је нижег средњег раста, они имају нешто врло заједничко. 

Одмах спазих да ова висока и испијена дама  отменог наступа и 

мудрих црта бледог  спеченог лица интелектуалке, му је врло одана. 

Она је паћеница, као и он, закључујем. 

 

'' На једвите јаде сам пронашао овај стан, где год сам тражио, када 

би сазнали ко сам , преплашени су се повлачили?'', смирено слегну 

раменима.  

 

Михајло Михајлов ми је дао број телефона извесног Владимира 

Марковића, како ми саопшти  за њега :'' Младог београдског 

независног новинара, који заговара неку верску варијанту 

марксизма, и има свој кружок истомишљеника''. 

 

И Милован Ђилас и Драгољуб Игњатовић су ми у пар 

наврата спомињали поменутог Владимира Марковића.'' Он се 

дружи са младим анархистима, ваљан је то момак, било би добро да 

се и са њим упознате.'', убеђује ме Ђилас.  

 

Али је Милован Ђилас изрекао о њему занимљиво 

мишљење:'' Он је ваљан и мудар момак, али се мени чини да он има 

потсвесне симпатије за власт и поредак''.  

 

Није ми било јасно какве би Владимир Марковић имао 

симпатије за званични поредак, и због чега? Али нисам никада о 

томе разговарао са Милованом Ђиласом. 

 

                    

Децембар 1977. године. Доктор Драгиша Мијатовић Рики се 

такође запослио у Галеници. 
 

Приликом повремених пословних долазака у оближњу Управну 

зграду Галенике лоцираној у суседној улици 22 октобра у Земуну, 

баш када се успех степеницама ,  на првом спрату велике зграде 

сретох у пространом бетонском мрачном ходнику Рикија :'' Откуд 

ти овде?'' упитах га радознао.  '' Овде сам се запослио, дођи у моју 

канцеларију, када завршиш то где си кренуо'', показа ми на друга 

врата лево. 
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Након петнаестак минута уђох  у назначену канцеларију, 

нестрпљив сам да са њим поразговарам, мене нарочито занима 

откуд нас двојица да се запослимо баш у истој фирми?  Његова 

канцеларија је повећа , има два стола, испред великог стола у 

средини се усправио  у својој пуној величини високи  кошчати 

Рики, скинуо се у кошуљу, у обе руке држи мале тегиће, диже их 

горе доле, очигледно вежба мишиће.  

 

'' Седи, сачекај да завршим вежбу'', показа ми задихан  руком  

слободну столицу. Понаша се као да је у теретани, а не на своме 

радном месту. 

 

Одложи тегиће, сада узе федере, и поче да их растеже окренут 

полуотшкринутом великом прозору који гледа ка дворишту.   

 

Таман да седнем, тек тада спазих младу црнокосу жену, као снег 

белог лица,  скоро девојку, што седи са Рикијем, она ми се обрати 

симпатично насмешена:'' Поцепале су вам се панталоне позади, да 

вам их зашијем, само станите,  ево игле, ја ћу то брзо урадити''.  

 

Збуних се прво због тога што су ми панталоне исцепане позади на 

баш тако деликатном месту, можда су то видели колеге и 

колегинице? И још више, јер тек када је загледах видех да ми то 

каже необично привлачна млада жена, која ми се поврх свега нуди 

да то зашије. Ућутах занемео фасциниран њеном лепотом , висока и 

витка црнка, свежег и белог лица као снег, са усађеним сјајним  

зеленим очима, она одише виталношћу и необичном женственошћу. 

А интелигенција и духовитост јој сам врцају из очију и црта лица. 

Чврстог је карактера , као камен, чини ми се? Вероватно и тврдог 

тела?. 

 

Откуд њој таква љубазност и слобода да ми одмах предложи да ми 

зашије панталоне? 

 

Осетио сам се затечен, као када би ми рекли у амбуланти да треба 

да скинем панталоне пред заносном болничарком, да добијем 

инјекцију?.  

 

Прихватих без речи, стадох пред њу, нема другог излаза, не могу 

ићи поцепаних панталона, да ме други сажаљевају,  она се сагну 

земљи и у времену од неколико минута заврши посао, устаде и рече 

кратко:'' Зашивено је, ништа се не види''.  
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Обрадован да је овај изненадни проблем разрешен само јој рекох 

кратко:'' Хвала''.  

 

Да јој се удварам, не пада ми ни на крај памети, само мислим на 

Сашу. 

 

А Рикија сада видех у потпуно другачијој пози,  наслонио се рукама 

на под и прави рукама склекове. 

 

Када заврши са склековима, устаде, обриса руке неким спрејом, 

седе за сто, и поче наш разговор.'' Не дају ми никакве радне задатке, 

а добијам плату, сматрају да су се тако пред јавности оправдали: 

ето не може да се жали да је жртва политичке дискриминације, дали 

смо му му плату'', каже Рики кратко.  Мене збуни да се он нимало 

не устручава да тако деликатне политичке ствари изговара пред 

његовом канцеларијском колегиницом. 

 

'' Користим време да читам медицинске књиге на енглеском,'', 

показа ми на столу хрпу дебелих књига са јаким картонским 

корицама, узех једну, све су биле на енглеском језику, са 

фотографијама у боји, графиконима, референцама.  

 

'' Откуд ти овде''?, запита ме , учини ми се тек реда ради. 

 

 '' И ја сам од недавна запослен у Галеници'', све му испричах. 

 

Рики је упркос свега био утучен, његово лице је маска 

унесрећености. Знам одавно да је заборав почео да тражи у чашици.  

 

'' Њима сметају способни људи, свугде виде ривале'', гледао ме је 

утучено.  

 

''Ко су ти они'', упитах га.  

 

'' То су тајни отуђени центри моћи, они владају '' из сенке'', они су 

свугде присутни'', то он одавно мени проповеда. 

 

У разговор се умеша лепа колегиница, сазнах да је 

фармацеуткиња:'' Добила  сам понуду да радим као апотекарка у 

Енглеској, боље него ли да овде таворим'', рече кратко. 
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Сазнао сам да је отишла убрзо за Енглеску. Ван земље одлазе 

најбољи кадрови. 

 

 

9.  децембар 1977. године. Број случајева злоупотребе 

психијатрије и политичке репресије.  
 

Одавно се у дубини мога бића, у потсвести,  витлају и превиру 

опсесивна размишљања о опсегу злоупотреба психијатрије у 

политичке сврхе у Југославији, врију као винска џибра у бурадима. 

Сазнао сам у међувремену  за неколико десетина несретника које су 

осиони властодршци били сместили по казни у психијатријске 

болнице.  

 

Да ли је ова пракса психијатријских злоупотреба раширена у 

Београду и Југославији?  Колике су стварне димензије овога зла?  

 

Најважнији знак на свету је - знак питања. (Коније) 

 

Морам издржати. Издржати, то је темељ врлине, каже Балзак. 

 

Ставих себи у задатак да проучим и истражим ову област,  да 

сазнам да ли су ове злоупотребе великих димензија, и да о томе 

обавестим домаћу и страну  јавност. Тако ћу одбранити себе од 

клевета и лажне психијатријске дијагнозе. И доказати да ова 

држава често злоупотребљава психијатрију у политичке сврхе. То је 

за мене врло значајно, јер званичници тврде да сам ја болестан од 

тешке психијатријске болести, да проносим неистине о стању у 

југословенској психијатрији. 

Морам их демантовати по сваку цену. 

 

Залажем се за ригорозне научне провере, пре него што нешто 

дефинитивно  закључим.   

 

Чињенично стање о политичкој неравноправности се може 

установити уз примену научног метода, са циљем  да се утврди како 

политички квалитети (припадност СКЈ, чланство у разним 

самоуправним и делегатским телима, политичка припадност 

родитеља, учешће у НОБ-и, друштвено политичке функције, 

признања, одликовања, награде), утичу на друштвени положај, 

запосленост и професију, приходе, стан,  поседовање добара и 

некретнина, успех у учењу и студирању, породицу и брак, здравље. 
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        Обратио сам се надлежном државном органу са захтевом да ми 

се изда дозвола за једно такво истраживање. Упутили су ме на неки 

од завода који се баве истраживањима социолошких проблема.  

 

Али ниједна од научно истраживачких установа у Београду, 

укључујући и САНУ, није прихватила мој предлог да обави 

истраживање са тако постављеним циљем. 

 

Ипак, ја нисам одустајао од те идеје, одлучио сам да сам урадим 

такво истраживање.  

 

Ја сам дакле пројектовао истраживање на репрезентативном узорку 

од 1.000 становника Београда, направио сам узорак, упитник и 

умножио га у хиљаду примерака.  

 

Досада су код нас обављана бројна истраживања  друштва, али 

ниједно истраживање није имало за задатак да установи објективно 

и прецизно, како политички квалитети утичу на друштвени 

положај и наведена обележја, ова област је још увек потпуно 

неистражена.  

 

Када се ради о истраживањима друштва код нас, то је добро 

познато, више се тежило да се оно што се прокламује потврди, него 

да се открију реалности (лакировка). Један овакав истраживачки 

пројекат који претендује на примену научног метода и оптужује 

званичну социологију да тако не поступа, да спроводи'' лакировку'', 

мора бити заснован на провереним методолошким поставкама и 

мора ригорозно поштовати правила и методологију. Да би тако 

стекао какву такву поузданост. 

 

Упркос скромних ресурса, уложио сам огроман труд који је трајао, 

као што ће се видети у следећем тому 4. 

 

Приступио сам прелиминарном анкетирању на узорку од око 100 

испитаника, да стекнем извесна  претходна сазнања. 

 

Почео сам да анкетирам сроднике, затим колеге на радном месту, 

познанике, школске другове, без изостављања,  да бих могао потом 

приступити анкетирању на репрезентативном узорку од 1.000 

Београђана. 

Није ми требало дуго времена и велики број испитаника, врло брзо 

су се назирале истинске закономерности: између чланова и 
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нечланова Партије, што се тиче анализираних варијабли, постоји 

истински дубок јаз ( Напомена: касније интегрално истраживање 

на репрезентативном узорку од 1.000 испитаника, је потврдило 

ваљаност ових прелиминарних налаза): 

-  чланови СКЈ лакше долазе до посла, има их мање међу 

незапосленим, ређе раде посао ван струке, брже напредују у 

струци, на радном месту имају мање стресова, ређе бивају 

смењени или да добију отказ, ређе су предмет дисциплинских 

поступака и кажњавања, за њих су обезбеђена боља радна места 

и услови рада, обично су они ти који добијају признања, 

награде, медаље, угледнији су, њих обично бирају у органе 

управљања и делегатска тела. 

- они са партијским књижицама далеко више зарађују од оних 

који их немају, а сличног су нивоа образовања и демографских 

карактеристика. Они лакше долазе до допунских прихода, 

хонорара, лакше добијају кредите на радном месту, имају разне 

олакшице и погодности 

- брже долазе до стана, старосно доба када решавају стамбени 

проблем је у просеку далеко ниже него када су у питању 

непартијци, ређе су подстанари или да станују са родитељима, 

имају веће и савременије станове, боље опремљене, чешће са 

парним грејањем, купатилом, телефоном, зграде у којима 

станују су у просеку далеко новијег датума градње, чешће 

станују у резиденцијалним деловима града. Међу њима се 

најчешће срећу они који имају два  или више станова, није 

ретко да њихова деца као студенти имају комформне станове, 

они много чешће него ли нечланови добијају друштвене 

станове, чак и када имају свој лични стан или кућу у Београду. 

- они најчешће имају куће , поред стана, викендице и виле у 

природи, на мору и у планини, њихове зграде су савременије 

грађене, боље опремљене , пространије, боље лоциране, него 

када су у питању непартијци који их имају такође. Они далеко 

чешће поседују материјална добра као: аутомобил (престижније 

марке), они су ти који имају најчешће два или више аутомобила 

по породици, далеко чешће поседују чамац или јахту, модерне 

електронске и кућанске апарате, скупоцене ТВ у боји, плацеве и 

некретнине, наките, уметничке слике, драгоцености итд. 

(Подаци о висини банковних рачуна нису били регистровани). 

 

Био сам изненађен да сазнам из одговора докле је отишла 

политичка подвојеност: 
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- деца чији су родитељи чланови СКЈ су претежно одлични и врло 

добри, у мањој мери постижу добре и довољне резултате, а са децом 

непартијаца је обрнута ситуација. Ово истраживање је дозволило да 

се установи да деца чланова СКЈ средњег стручног образовања 

постижу приближно исте резултате у учењу као деца родитеља који 

нису чланови СКЈ,  а који су високе стручне спреме. А што је 

супротно очекивањима, јер што је виши ниво образовања 

родитеља,  деца би требало да постижу боље резултате у учењу.  

 

У категорији деце чији родитељи нису чланови партије се запажа 

још један занимљив феномен, израженији је егалитаризам у 

резултатима учења, између деце родитеља средње, високе стручне 

спреме а у мањој мери и радничке. Напротив, у групи деце чији су 

родитељи чланови СКЈ се запажа врло изражен неегалитаризам у 

успеху и учењу у зависности од степена образовања и професије 

родитеља. Закључио сам да овај феномен захтева посебну анализу и 

дугује ригорозније објашњење које је овог пута изостало.  

 

Деца родитеља партијаца ређе понављају, боље су прихваћена у 

образовној средини. Студенти из партијских породица чешће 

завршавају студије на време, краће студирају, постижу боље оцене 

на испитима и на дипломском, међу онима који су на пост-

дипломским студијама и који припремају докторске тезе далеко је 

више деце из породица партијаца, њих је далеко више међу онима 

који заврше пост-дипломске студије и међу докторима наука. Међу 

онима који врло дуго студирају, тзв. „вечити студенти“, који 

никада не заврше студије скоро и да нема оних који су из 

партијских породица. Они се уписују чешће на престижне 

факултете, нпр. Медицински. 

 

-Међу члановима Партије је далеко мање особа које су ван брака, 

разведених, који живе у продуженом целибату, удоваца и удовица, 

они раније ступају у брак, чешће имају децу,  квалитетније 

породичне и брачне односе. На ову појаву делују чињенице, да су 

чланови СКЈ ређе незапослени, да раније завршавају студије и 

школовање и лакше долазе до посла, прихода, стана, ухлебљења, 

имају боље материјалне услове живота, са мање стресова 

-истраживање је дозволило да се закључи да су чланови СКЈ  

здравији. То се може једино објаснити бољим условима живота, са 

мање стресова. 

          -алкохолизам је далеко заступљенији међу нечлановима, као и 

наркоманија, међу младалачким и одраслим деликвентима скоро и 
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да нема чланова СКЈ. Напуштање школе, промашај у успеху у 

школи, бежање од куће, проституција, социјални случајеви, 

маргиналне особе, тзв. социјална патологија су далеко 

заступљенији међу непартијцима. 

         Овакве разлике између чланова и нечланова партије се не 

могу објаснити тиме да су партијци виталнији и способнији, 

моралнији, јер је немогуће прихватити као рационалну 

претпоставку да постоји корелација између политичких убеђења и 

личних способности. Мада је врло висок постотак чланова то 

постао из каријеристичких побуда, то не може бити знак само 

способности, јер је познато да је један од критеријума адмисије 

послушност, тзв. „ауторитарна личност“, и да је компетенција 

руководећег кадра у привреди и ван ње ниска, а што се може 

објаснити недовољним поштовањем принципа способности у 

образовању и професији. 

 

-Резултати истраживања су доказали да је основни критеријум који 

доводи до појаве такве материјалне и уопште друштвене 

неједнакости , степен поседовања политичке моћи и политичка 

улога.  

 

Чланови СКЈ су изразито привилегован слој становништва, а они 

који то нису су дискриминисани у разним областима живота. 

 

Прелиминарне налазе овог истраживања сам проследио надлежним 

државним органима, научним установама, САНУ, СПЦ, страним 

новинарима и дипломатама акредитованим у Београду,  са 

есенцијалним закључком: ВРСТА ПОЛИТИЧКОГ АПАРТХЕЈДА 

У  ''САМОУПРАВНОЈ ''ЈУГОСЛАВИЈИ. 

 

Домаће званичне инстанце су остале потпуно неме, али су се страни 

новинари ускомешали, захтевали су од мене више доказа:'' Зашто 

то што ви тврдите, не кажу научници , из САНУ, професори 

универзитета?''.  

 

Ја сам разговарао са нашим еминентним социолозима, 

упознавајући их да у земљи постоји дубока политичка подвојеност 

између чланова  нечланова Партије.  

 

Моје тезе нису задобиле иоле значајнију подршку. Неки су ми 

саопштавали да је добро познато да су чланови СКЈ најчешће 

директори , руководиоци, судије, у медијима, али су били врло 
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скептични са налазима мојих прелиминарних истраживања да нпр. 

међу непартијцима има више разведених, или да су они лошијег 

здравља од партијаца.  

 

Разговарао сам овим поводом са великодостојницима СПЦ у згради 

Патријаршије СПЦ, када сам једног од њих упознао са једним од 

налаза, да међу партијцима има мање развода, он је изненађен 

искрено рекао:'' Значи, да су партијци моралнији''. 

 

Ипак ова студија и њени каснији дефинитивни налази је потстакла 

освешћивања и претходила је надолазећем валу фронталног 

дисидентског напада против клаузуле такозване МПП ( МОРАЛНО 

ПОЛИТИЧКЕ ПОДОБНОСТИ), побудила га, инспирисала, што ће 

бити приказано у следећем Том број 4. 

 

Ова студија ми је отворила очи: не ради се само о масовној 

дискриминацији, о политичкој дискриминацији већине, него о  

израбљивању и грубој присили над већинским политички 

неприпадним становништвом, о сламањима отпора оних који се 

боре против неравнооправности, кроз привилегисање партијаца и 

путем застрашивања и закулисаних обрачуна, са онима који се 

усуде да се побуне.  

 

Зар овој тврдњи није доказ да су непартијци лошијег здравља од 

партијаца?  

 

          Присила руши здравље. 

 

          Дакле, не ради се о појединцима жртвама злостављања и 

прогона, него о већини. 

 

          Мој задатак и циљ је ово обзнанити и доказати.  

 

 

4. јануар 1978. године. Мирење са  Сашом. 
 

4 јануара је био врло хладан зимски дан, а у мојој канцеларији је 

велика електрична пећ  ширила пријатну топлоту, кроз прозор се 

исцртавао сив дан, бесно је ковитлала кошава бацајући у прозоре 

прашину са улице и тротоара, промичу журни пролазници са 

капама  увијени у шалове журећи својим кућама или пословима. 
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Баш сам случајно био на дохват телефонске слушалице, када реско 

зазвони телефон на мом радном столу у канцеларији Галенике на 

Сењском тргу број 3. Скоро да нисам поверовао својим у шима када 

чух Сашин глас. Неизмерно се обрадовах када она настави сва 

радосна и весела да се распитује живим гласом како сам, где сам 

био за Нову годину?.  

 

Одмах сам схватио да се у њој нешто преломило, да жели да ме 

види!. Радостан и изненађен слушам радостан  Сашин глас после 

преко четири месеца прекида виђања, скоро да не поверејм својим 

ушима.  

 

Као да проради часовник који се био изненадно закочио пре више 

месеци. Као да се пробудих. Скоро да не верујем својим ушима, 

савладах узбуђење од изненадне радости, не желећи да трошим 

време на разговор, скратих:'' Вечерас у 18 часова испред кафане 

Атина на Теразијама''. Она рече весело: ДА. Тако се наш изненадни 

и врло радостан разговор заврши. 

 

Овај зимски дан после дочека Нове године у Темишвару ми постаде 

тако изненадно и нимало очекивано, изузетно пријатан и узбудљив.  

 

Моја студија о новим бомбонама које Галеника треба  да лансира 

на тржиште је прихваћена , позвали су ме у Службу развоја, где сам 

се договорио са стручном сарадницом која се зове Удовичић, о 

даљим активностима у вези увођења ових бомбона на тржиште.  

 

Схватио сам као додатни поен и уважавање Саше Савића, шефа 

Службе,  када ми је саопштио да је прихватио мој предлог да 

одржимо семинар образовања из маркетинга за сараднике наше 

службе.  

 

Очекујући нестрпљиво вече, да се са њом сретнeм после толико 

свакојаких перипетија, уживам у необичном доживљају овог 

узбудљивог догађаја.  

 

Од како сам запослен у Галеници која је лоцирана у Земуну, осећам 

овим градом необично задовољство, тихо и стално притајено 

узбуђење, благу екстазу. Јер Земун има своју душу, свој неодољив 

дискретни шарм.  
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Данас осећам радосно како у хладном зимском дану пулсира драги 

град Земун, на који се окомила кошава са Дунава широког као 

морски залив, све око мене се  удружило са изненадном  радошћу 

вечерашњег сусрета са Сашом.  

 

Саша и ја смо пре прекида виђења, повремено долазили на 

Земунски кеј, прошетали би изнад ресторана '' Шаран'', до 

дворишне кућице њене тетке Хилде, Немице удате за лађара, који је 

Мађар. Хилда је некад била плава, сада је седа сувоњава зборана 

жена. Обично смо је посећивали само када је било топло време.  

Седели би смо опуштено у дворишту скоро на обали Дунава, 

ослушкујући галебове и удишући опијајући мирис Дунава. Њеног 

мужа нисмо никада видели. 

 

Покојна тетка Сашиног оца, такође Немица, која је прва дошла из 

Немачке у Србију, је једно време живела у тадашњој 

Аустроугарској, у  земунском Францталу, где су били настањени  

Немци. Када се она снашла, дошла је и мајка Сашиног оца , са 

бебом  Александром, Сашиним оцем, која се потом удала за Србина 

Пешића.  

 

Шетајући са њом Земуном, сазнао сам да и Саша доживљава Земун, 

слично мени да осећа онај његов дискретни шарм,  да је Земун 

духовно освежава, као и  мене. А ту у Земунском парку се налази 

Пољопривредни факултат чију она има диплому . 

 

Кроз прозор канцеларије се сиви кошавом шибана Угриновачка 

улица, то  је она дугачка улица што се протеже одавде скоро до саме 

далеке Коњичке школе  на крају Земуна, тамо је већ Земун нови 

град, тамо ка Батајници. Угриновачком улицом сам  далеке 1951 

године ( том 1) одлазио из Бачке улице где нам је тада био стан, у 

гимназију ка центру, и туда се враћао у земунску гимназију. 

Тражим давно виђене детаље, хоћу да препознам тамо иза кућа, ону 

стару Угриновачку улицу, оне издужене пречанске улице и велике 

блатњаве њиве иза ниских издужених кућа које су уствари огромна 

дворишта, пуне црних врана  и гавранова?  

 

Ипак овај крај се изменио, населили су се неки нови људи,  који не 

познају душу Земуна, за њих је Земун као и Коњарник, Бањица, 

Теразије, све исто.  
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Од Сењског трга ка Главној улици даје кратка али врло сликовита 

Бежанијска улица, препуна дућана шарених излога, пекара, 

занатских радњи. Ту је становао мој школски друг Ђорђе 

Живановић-Живина ( том 1), а у оближњој Орачкој улици у 

приземљуши има своје пребивалиште  рођака Јока ( Крсмановић, 

том 1 и 2), сада удата по други пут  за Боту Гиздовића. Омањи, али 

снажни Бота је врло занимљива личност, он је пасионирани 

риболовац. 

 

А тамо иза центра Земуна пуца широки Дунав, као сиња морска 

пучина, огроман и широк, криче бели гладни галебови. У средини 

велике реке је Ратно острво које скоро да је преплавио висок 

водостај Дунава,  где сам се толико пута купао и играо лопте са 

другарима.  

 

Када сам био ученик Земунске гимназије, па и касније, када бих 

долазио до улаза у Земунски парк, тамо поред саме Земунске 

болнице, овај оближњи Земунски парк би ми изгледао потпуно 

другачије него ли што је данас: тајанствен и огроман. У мислима 

ми је још увек повремено та, ондашња  слика земунског парка, 

изјурим понекад из канцеларије да погледам улаз у овај парк, да 

тражим нестварне прохујале године?. Уместо трепереће тајне, бих 

сада наилазио на један сасвим другачији парк, на свакодневну 

прозаичност, ужурбане пролазнике који су се губили у широким  

алејама  парка, који ми је сада потпуно другачији него ли онај кога 

знам од раније. Нема оне раније мистерије?. 

 

Психа човека је занимљива  и необична, у мени живе две представе 

овога парка, једна када сам удаљен у сећањима на давне прохујале 

године, романтична и мистериозна, пуна лепршавих узбуђења и 

нада. И она друга, када сада дођем на улаз у овај парк, која у трену 

потисне у потпун заборав ону претходну представу, тужан бих зурио 

у прозаичне зграде болнице, сиве аутобусе препуне путника,  

отпатке и опушке на земљи. 

 

Ове две представе су се стално мешале у мојим мислима, сударале 

се и ломиле, збуњивале ме . 

 

У суседном књиговодству је запослена Нина, са њом се забавља мој 

дугогодишњи пријатељ Љубиша Благојевић, један од јунака ове 

Саге . Она спомиње неку њену другарицу, која се распитивала о 

мени . 
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Док о свему овоме размишљам, уствари постепено схватам да се 

тако враћам у прошлост, да тако повежем покидане нити, да 

прикупим духовну енергију и нов полет и наду.  

 

A вечерас се сусрећем са Сашом после четири месеца  невиђања!.  У 

мојој канцеларији се налази мали радио, пустио бих га повремено 

да слушам класичну музику, има једна радио станица која стално 

емитује дела  Шопена, Рахмањинова, Листа, Баха, Чајковског.  

 

Класична музика смирује, отвара нове видике, буди емоције и идеје 

за нове пројекте. Музика је за мене одувек ловац бисера потсвести.  

Открио сам чудесну моћ музике, када нађем ону праву, која ме 

доводи до екстазе, удубим се што више могу:  Тада бих осетио да се 

моја личност напиње и шири, наједном негде из дубине мене се роје 

нова осећања, и нове емоције. Али оно што је најзанимљивије, 

рађали би  се нове врло обогаћујуће мисли.  

 

Из којих би настајали пројекти и  остварења. 

 

Агата Кристи је налазила  снажну инспирацију у кади. Ја је 

налазим у музици.  

 

Човекова креативност је запретена негде у дубљим сферама 

личности, музика уме да је извуче на површину свести. Изгледа да у 

човеку постоји дубоки потсвесни океан препун непознате неизмерне 

стваралачке енергије, али нажалост већина утроши живот без да то 

стваралаштво активира. Можда нико никада није у потпуности 

открио бесконачан рудник сопстевног унутрашњег богатства? 

Неизмерни стваралачки потенцијали остају неупотребљени.  

 

Будућност човека и људске цивилизације је да открије ове тајне. 

Тада ће настати нова ера људске цивилизације, човечанство ће 

остварити невиђен просперитет и благодети. 

Све сам убеђенији да је суштина просперитета једне нације и 

државе да успешно валоризује своје људске ресурсе, да васпита, 

обучи, да процветају и дају све од себе , за њихово лично добро и за 

добро колектива. 

 

До овога сазнања сам дошао и за време мога боравка у Белгији. 

Тамо је много чега подеђшено да човекова личност процвета, да 

оствари своје потенцијале. Зато они предњаче у свему. Они су тако 

мудри, тако воле свој народ и своје људе. 
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Нажалост код нас је супротно. Чланови Партије имају зелено 

светло да се искажу, то је око 20% одраслих, а већина је спутана. А 

да не говорим о оним бројним који све чешће напуштају земљу? А 

шта рећи о паћеницима које видим око себе? 

 

А свугде цинично истичу: ЧОВЕК, КАКО ТО ГОРДО ЗВУЧИ!  

 

Незналице то говоре. 

 

Радостан, дубоко духовно освежен сећањем на стари Земун, 

музиком, успешношћу на радном месту, са великом 

самоувереношћу и нестрпљењем очекујем да дође вече састанка са 

Сашом, после скоро пола године невиђања. 

 

Сретосмо се спонтано, као да смо се растали јуче, као да никаквих 

неспоразума  није ни било међу нама? Она има  кола, хајмо до 

Голфа- сложисмо се.  

 

Састанак је протекао у обостраној радости и лепом  расположењу.  

Она је увидела да су је у вези мене обмањивали, тако да су се 

распршиле  препреке које су слабиле нашу везу.  

 

Све је почело испочетка, још лепше и узбудљивије него ли раније. 

 

НИКО НЕ ЗНА ДОКЛЕ ДОПИРУ ЊЕГОВЕ СИЛЕ СВЕ ДОК ИХ 

НИЈЕ ИСКУШАО, Гете.  

 

Осећао сам да сам успео и победио. Стекао сам ново самопоуздање. 

 

Али сам и даље остајао врло опрезан? Јер, не заносим се успехом и 

мирењем, врло добро сам свестан да су ови моћници свемоћни, да су 

могли, да су то хтели, на безброј начина, осујетити да наша веза 

поново заживи? Чак сам током ових неколико месеци препознавао 

њихове пипке и закулисану намеру да ме охрабре и подрже у 

пројекту спасавања растурене везе са Сашом.  

 

Нагађао сам зашто то чине: желе да ступим  брак и да ме тако 

одвоје од политике? Или се једноставно у њима пробудила зрнца 

некакве људскости? А зашто су нас онда завађали тако подмукло? 

Вероватно желе да ступим у брак, али да нашу љубавну, будућу 

брачну заједницу могу подешавати по вољи, да ме преко ње уцењују 

и опструирају? 
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Јануар 1978. године. Не заборављам да позовем Владимира 

Марковића. 

Помирење са Сашом је на неки начин смањило моје 

тињајуће незадовољство , али само привремено, док бих био са њом.  

Али је ватра тињала, да би се повремено распламтала. Чим 

бих се вратио својим црним мислима и морама, забринутост би ме 

поново опхрлала, као тужне јесење магле. Овакве моје црне мисли 

и суморна расположења су нарочито бивали потстакнути када ми је 

Саша сва узбуђена нервозно испричала, да је за ова четири месеца 

због мене претрпела у Рекорду свакојака шиканирања. Па они тако 

чинећи, су желели да је још више изазову против мене? 

 
Саша и Аутор, на Авали. 

Не дозвољавам себи да западнем у безнађе, полазим са 

становишта да имам право да се браним, излаз видим у осмишљеној 

одбрани.  

 

Али она треба да ме подржи, да се удружи са мном?  

 

Не одустајем никако од намере да окупљам борце за људска 

права и дисиденте. Иако је Саша из обесправљене породице, иако је 

и сама доста претрпела, упркос ових евидентних чињеница, она се 

нимало не жели да опредељује за мукотрпну и незахвалну улогу 

борца за правду. Чак више од тога, има нешто што ме све више 

озбиљно забрињава: она се никако не слаже са мојим острашћеним 

ангажманом у одбрану људских права.  



1090 

 

 
Саша 

 

Мени је све јасно да је то и даље, као и раније, интензивно 

иритира? 

 

Схватао сам постепено да је моје прегањање са 

прогонитељима од ње било повремено виђено погрешно, као моја 

нетактичност, или чак као непотребно заоштравање? Изгледа да је 

то за њу испразно и несврсисходно замајавање? Она је пре свега 

окренута лепим стварима у животу, лепо опремљеном стану, 

изласцима, путовањима. Она поврх свега жарко жели да има децу.  

 

Дакле, за њу је најбитније да има стабилност у браку и 

осигурану егзистенцију. 

 

Па и ја тако мислим, и ја то желим.  

 

Али властодршци ме у томе онемогућавају? 

 

Видећи ме како се острашћено бавим друштвеним 

неправдама, она би можда повремено била склона да то доживи као 

знак мога запостављања: да су мени важнији друштвени проблеми 

од ње саме?  
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Све ми је препознатљивије да она у животу тражи сигурност 

и поуздану егзистенцију, саживот са човеком који је у немилости 

власти, њој не нуди оно што она очекује у животу. Напротив, баца 

је у бриге и неизвесност.  

Ипак увиђам да помирење са њом, не значи да ће међу нама 

све бити у будућности како треба. Мени је јасно ће описане 

злоупотребе да се наставе, да неће престати, да може бити чак и 

горе, и да ће све то имати погубне последице по нашу заједницу, 

будући брак и породицу. 

 

Али ја је волим, док траје нек траје. 

 

Посебно ме и даље забрињавају моја форма и виталност. Ова 

брига је свакодневна преокупација, као зубоља, као мора. Патим од 

несанице, а несаница значи замор и смањење виталности.  То је 

осмишљен и подмукао удар у моју виталност и моје здравље.  

А она је млађа од мене десет година. И не пати од несанице 

као ја. 

 

Знам зашто патим од несанице.  

Због овога сазнања бих постајао још огорченији. 

 

Никако не одустајем од намере да се супротстављам подмуклим 

апаратчицима који ми пију енергију на сламку. Они то чине и 

Саши и њеној породици, али Саша и њен брата Воја то не 

сагледавају на прави начин, али то јасно препознаје њена мајка 

Милица. Али она је стара, али још вше снемоћала, изнурена и 

болесна, она није у стању да ме подржи . Она ми је једном   .казала у 

поверењу када Саша бније биола ту:''  
Саша, Аутор и Ауторов отац Милан, свадба 22.04.1978                 

 

Саша је неискусна, не зна она оно то што 

ти знаш'' 

 

У вези са овим, никако не заборављам 

замисао да окупљам дисиденте и борце за 

људска права, да омасовим нашу неформалну 

групу ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА 

САМОЗАШТИТУ основану 1 марта 1975 

године.  
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Како ће се у будућности помирити ова два опречна захтева: 

мој политички ангажман који не јењава, и њено неприхватање 

таквог мога опредељења? Знао сам, да ће из судара те две 

неминовне опречности  произилазити тихо, али неминовно 

слабљење и растакање наше везе. 

 

 
Саша 

 

          Упркос свести овакве будуће тужне еволуције нашег 

међусобног доноса, то сам гурао у тихи слатки заборав: сада је 

узбудљиво, нека овако потраје, што дуже то боље. 

 

Можда, ће се ствари изменити у будућности, па међу нама 

неће бити разлика у виђењима, и неће бити спора. Наша веза ће ући 

у мирну луку, брак, породицу? 
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У мислима ми је у вези са овим, стална намера да се упркос 

свега, све више ангажујем у одбрани људских права. Иако знам да 

то њу јако иритира. 

 

Одлучујем да успоставим контакт са Владимиром 

Марковићем.  

 

Дошао је и тај дан. 

 

Он је младић ( 1952), отресит и интелигентан, његов отац  и 

мајка су гимназијски професори, скромни и врло разумни људи, 

Влада је њихов вољени син јединац. Развеселих се када га видех 

веселог ушавши најављен у његов стан у Вукасовићевој улици број 

21 на дну Канаревог брда. Он ме сачека сав насмејан, плени својом 

срдачношћу и оптимизмом, има истанчан смисао за хумор. Врло је 

духовит, непосредан, и шири око себе позитивну енергију. 

 

Влада, тако га зову, је популаран момак, одмах отвори душу, 

сазнах да су са њим родитељи имали подоста проблема још у 

школи, да је бежао од куће. А сада их забрињава јер се виђа са 

дисидентима Павлушком и Јелком Имшировић, Предрагом 

Олујићем, Горанком Ђапићем, Драгољубом Игњатовићем, са 

Милованом Ђиласом, Михајлом Михајловим, и још неким  другим  

јавним  посленицима. 

 

'' Владу смо били послали у Америку, код сестре моје жене 

удате за нашег Јеврејина, хтели су да га усвоје, али Владу привлаче 

друге ствари у животу'', каже ми забринуто његов сувоњав  врло 

разуман отац, за време моје данашње посете у њиховом стану на 

Канаревом брду у Вукасовићевој улици број 21.  

 

Влада је младић врло немирног духа, пун је енергије и 

интелектуалне љубопитљивости.  

 

Сазнах да је његов отац мајсторски кандидат  у шаху. Види се 

да је мудар и трезвен човек. '' Играо сам шах са мојим колегом 

универзитетским професором Михајлом Марковићем'' ( чланом 

САНУ), каже ми скоро поносито у разговору. 

 

Влада ме одведе у његову собу, да можемо на миру да 

разговарамо о омиљеним темама. Он би могао сатима да са мном 

разговара о дисидентима, људскима правима, о политици. 
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Он се занима за ове теме, јер је неостварен и незадовољник. 

Као и ја. Није ми било тешко да разумем откуд све то у њему 

пламти. 

 

Он машта, стално страсно понавља да жели да буде новинар. 

Он је мудар и млад, зашто да не? 

 

На столу у његовој соби су наслагане хрпе текстова из разних 

новина. Видех текстове откуцане на његовој старинској изанђалој 

писаћој машини, које је упућивао на адресе појединих гласила и 

угледних интелектуалаца широм земље.  

 

'' Ово је моја диплома новинарске школе при Удружењу 

новинара Србије'', пружи ми је у руке.'' А ово је доказ да сам члан 

Удружења космонаута Америке'', узех у руке и овај документ на 

енглеском језику. 

Из даљег разговора сазнах његово виђење верске варијанте 

марксизма лењинизма, цело време ми је спомињао његове 

истомишљенике  разбацане у појединим деловима Београда.  

 

Он је словенофилски оријентисан, то ми није било тешко 

закључити из даљег разговора са њим. Тврди да непрестано 

контактира дисиденте из других република Југославије. 

 

Влада и ја смо се повремено налазили у мојој великој соби на 

трећем спрату зграде у Карађорђевој улици.  

 

Тако њему дође у  руке моја преписка са Фрањом Туђманом. 

Он ми се обрати усхићено и полетно: '' Да ли могу да се позовем на 

тебе, дај ми његов телефон, идем у Љубљану и Загреб, хоћу да га 

посетим и интервјуишем''.  

 

'' Његов телефон без његове дозволе ти не могу дати, али ево 

ти његова адреса у Загребу, можеш се позвати на мене'', рекох му и 

издиктирах му Туђманову адресу у Загребу. 

 

( Напомена: Владимир Марковић је обавио интервју са 

Туђманом, Туђман је због тог и још једног интервјуа био осуђен на 3 

године затвора, издржао само годину и по, а Влада је због тога 

разговора са Туђманом, био на монтираном судском процесу 

проглашен неурачунљивим душевним болесником, иако то никада 

није био, и провео је од 1979 до 1982 године у Психијатријској 
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болници Централног затвора у Београду, дакле дупло дуже од 

Туђмана.      

Фебруара 1979. године решењем К бр. 1901/78 Другог 

општинског суда у Београду стављено је Владимиру Марковићу на 

терет што је: «У другој половини марта месеца 1978 године у 

Београду проносио лажно тврђење у намери да изазове 

нерасположење и узнемирење грађана, на тај начин што је  написао 

и умножио циркуларно писмо у којем је навео следеће: ''По  

сигурним и поузданим статистикама, у свим логорима у Хрватској 

за време рата погубљено  је 60.000 људи и то како Срба, тако и 

Хрвата, Јевреја, Цигана и других антифашиста, а не  600.000 само у 

Јасеновцу, како се то  удесетостручује да би се потенцирала некаква 

колективна и трајна кривица хрватског народа'', а потом послао на 

више адреса, па и усташкој емиграцији у Немачкој која је то писмо 

објавила у својим новинама од августа 1978. године, чиме је 

извршио кривично дело ширења лажних вести из члана 218. став  1. 

КЗ СР Србије''. 

(Напомена: Туђман је после ове робије стекао ореол'' Ћаће, 

спасиоца народа'', и постао је лидер Хрватске. А Владимир 

Марковић је све до данашњих дана обележен, обесправљен, без 

запослења, прихода  ). 

 

19 јануара сам нашао у поштанском сандучету писмо Владимира 

Марковића од 16 јануара, којим изражава жаљење што нисам 

дошао на заказани разговор са њим и протом Савом  Банковићем у 

ресторану '' Дрвар''. Заиста ми је било жао јер сам био оправдано 

спречен. О страдањима проте Банковћа сам слушао и раније, Влада 

ми саопштава у овоме писму истинску голготу православног 

свештеника насталу у вишенационалној Војводини, само зато што 

је испољавао веру у Бога и Православље. Он је због испољавања 

верских осећања провео неколико година у затвору  у Сремској 

Митровици , пре тога је био свештеник  у месту Бешка у Срему. 

Када се вратио са робије у Бешку, власти су му искључиле струју и 

воду, а када би полазио аутобусом у Београд, милиционаери у 

цивилу би га извлачили насилно из аутобуса. Нико у Бешкој није 

смео са њим проговорити ни речи, уколико би то учинио, био би 

позиван на саслушање у полицију. На крају је пред прогонима 

нашао склониште  у манастиру'' Раваница'' код Врдника. Понекад 

је хтео да обиђе поједине манастире у Србији, управе манастира су 

добијале налоге од власти да му откажу гостопримство. ( У 

преписци са њим, видети следећи том 4, прота Банковић ми је 

објаснио да су мрзитељи Српства и Православља у 
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вишенационалној Војводини нахушкали на њега недорасле органе 

власти , по народности Србе, '' проклета српска наивност и 

неслога'', проклињао је овај напаћени и немоћни мудрац и одани 

верник. 

 

Чињеница да сам се помирио са Сашом на неки начин ипак делује 

на мене смирујуће. 

 

Али ја слушам сада по ћошковима у Галеници, исту причу коју сам 

имао прилике да слушам и у Рекорду и БИП-у, дошли  дописи од 

ГСУП-а Београда и Завода за ментално здравље из Београда: 

Томислав Крсмановић је пацијент Завода за ментално здравље, 

болује од шизофреније.  

 

У Галеници такорећи свакодневно откривам стручњаке који су у 

некој врсти немилости као и ја сам.  

 

др.Саво Пламенац је лекар из Црмнице из Црне Горе, он је 

племићког порекла, његовој породици су  комунисти после рата 

одузели  имовину велике вредности. Живео је са родитељима у 

политичком егзилу од завршетка рата у Италији, др.Пламенац као 

врстан стручњак се враћа у земљу да са жељом помогне своме 

народу. Радио је у државним органима, али је пожуда властодржаца 

задојених политичком нетолеранцијом надвладала рационалност  и 

могућности да га користе као врсног стручњака. После бројних 

шиканирања и истинских прогона, усмеравају га ка Галеници, где 

не ради посао болничког лекара, него у стручној медицинској  

пропаганди. Његово здравље у међувремену почиње да попушта..    

 

Већ сам у преходним поглављима изнео неке детаље о др. Драгиши 

Мијатовићу. Он је стално утучен, очи су му замућене, стално 

мрмља скршен:'' Они су свемоћни''. Ја реагујем другачије, 

охрабрујем га:'' Боримо се, ко има наду ће бити на крају 

победник''.. 

 

Доктор ветеринарских наука Мика Андрић је Босанац, из 

Пелагићева, родног места чувеног народног учитеља Васе 

Пелагића. Он је сликовита личност и врстан стручњак, права 

босанска простосрдачна добричина. Али колико је искрен, још 

више је врстан стручњак. Има на располагању повећу канцеларију,  

у њој је сам, она је препуних столова и ормара свакојаких брошура, 

часописа, и књига, све набацано сбрда дола такорећи до плафона.. '' 
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Онемогућен сам да у Галеници дам лични допринос, да напредујем, 

смањују ми плату, мене и брата Милана, такође доктора наука, су 

неосновано прогласили српским нацоналистима, само зато што смо 

обзнанили и супротставили су рушење споменика наших предака 

на православном гробљу у Пелагићеву, што је дело месних задртих 

шовиниста, истих оних кој су нас клали у Јасеновцу.''.  

 

 

 
Отац Милан, Сашина мајка Милица, Саша, Аутор и мајка Зора. 
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Свадба 22 април 1978. Године. С`лева на десно: Валерија, Аутор,Саша и отац 

Милан. 

 

Здравко Тадић је црномањаст и снажан, хтео је да уводи нове 

производе тражене на тржишту, што се није свидело појединим 

сујетним директорима, јер за њих није прихватљиво да неко други, 

сем њих, убира поене. '' Ставише ме на лед, гурнушпе ме самог у 

канцеларију, смањише плату, остадох без задатака, сви почеше да 

ме избегавају'', поверава ми се. 
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Саша и Аутор у Сплиту, маја 1978. године. 

 

Наша служба се у међувремену преселила у просторије Галенике у 

оближњој земунској улици 22 октобра. Мени су дали собицу поред 

самог степеништа, сам сам у њој, немам писаћу машину, остављен 

сам без иаквих задатака. Нико са мном не разговара., покушавао 

сам да успоставим комуникацију, избегавају ме. Ја се не мирим са 

оваквом ситуацијом, некако сам набавио неку стару  писаћу 

машину, сада могу да радим. Али радних задатака нема. Користим 

да пишем стр учне текстове за маркетинг часописе у земљи,  о 

људским правима, и дописе међународним организацијама, 

страним дипломатама и новинарима у Београду. Повремено би 

навратио Жозеф Лончар, он ме ангажује у значајне маркетинг 

пројекте које, каже, да не може да обави без мене:'' Тебе цитирају не 

само у Србији, нго и у Хрватској и Словенији, читају твоје текстове 

у часописима, ти си котиран као врстан маркетинг стручњак у врху 

Југославије''.. 
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 '' Шта вреди када ме овде дискриминишу'', рекох му кратко. 

Жозеф оћута, он не воли да разговара о политици, никад ни речју 

није прокоментарисао моје политичке жалопојке.  

 

Добро сам свестан да сам на значајној, кључној животној 

раскрсници, да треба да донесем врло значајну животну одлуку: 

-опредељење за струку, маркетинг,  

или 

-за борбу за људска права. 

 

У мени ова дилема одавно сазрева.  

 

Уколико се определим за струку и маркетинг, а смањим или 

прекинем акције одбране и људских права, мени се чини да ће се 

притисци појачавати. То знам од раније, да је тако било. У 

неколико наврата бих потпуно прекидао да се браним од насртаја, 

са надом да ће они који то чине престати да ме угрожавају и 

шиканирају. Нажалост, уместо да то схвате као моју 

дипломатичност и помирљивост, притисци би се нагло и драстично 

појачавали. Те сам тако био примораван да се опет окренем 

одбрани, жалбама, поднесцима, контактима са дисидентима. У 

оваквим околностма ја бих био стално шиканиран, прогањан, без 

одбране, те као такав не бих био у стњу да дам своју прави допринос 

у мојој струци-маркетингу. То би било чисто губљење времена. 

 

Зато се определих ка ЉУДСКИМ ПРАВИМА. 

 

Тако је настала моја пресудна животна оријентација која је дубоко 

и суштински обележила цео мој будући живот. 

 

Упркос нарастајућих притисака, Саша и ја смо ступили у брак 22 

априла 1978 године. После чега смо отпутовали на кратко брачно 

путовање у Хотел Лав, код Сплита. 

 

Ипак, гризла ме је савест: добијам плату а ништа не радим. 

Одлучих да сам себи изналазим радне задатке, када ми их већ 

претпостављени не дају. Галеника има у своме асортиману зубну 

пасту ХИГИЈА, њена продаја драстично опада зато што је 

застарела, урадио сам обимну студију, дијагностицирао узроке, и 

предложио мере. Никад нисам добио званичан одговор, нешто су ми 

поједини директори мрзовољно промрмљали, да су за њих 

најважнији лекови, а да је парафармацеутика споредна..'' У реду, 
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али зврје неискоришћени производни капацитетети Хигије, можемо 

их запослити'', рекох им. Они ћуте.  

 

Земунска фабрика ДАЛИЈА сарађује са Галеником, они имају у 

асортиману палету мушке козметике БРИОНИ. Запазио сам сличну 

појаву као н код Хигије: застаревање на свим нивоима. Урадио сам 

истраживање и доставио га руководиоцма Галенике и Далије. Без 

одговора. 

 

Упознавајући организацију и менаџмент Галенике открио сам 

инертност, недостатак мотивације, лошу организацију , без 

оријентације на тржиште и примену маркетинг  концепта у 

пословању. Ово сам срочио и откуцао, и проследио руководиоцима 

Галенике. Галеника производи широ асортиман квалитетних 

лекова, то је чињеница, али поред лекова производи  такозване 

парафарамцеутске препарате, које запоставља. Плива из Загреба и 

Крка из Љубљане, испољавају већ динамичност и иновативност, то 

се види по њиховим препаратима, методима медицинске 

пропаганде, каналима дистрибуције, број уведених препарата. 

Никада нисам добио било какав одговор на моје добронамерне и 

стручне анализе.. 

 

Учестало сам захтевао од директора да ми се дају радни задацаи, јер 

ми савест не дозвољавам да добијам плату за нерад. Жалио сам се 

да сам као стручњак гуран у запећак. 

 

Инжењер Лазар Конфино је посебно занимљива и значајна личност. 

Виђао сам га у приземљу велике зграде Галенике у улици 22 

октобра, помало је хром, сазнах да је као инжењер врло заслужан за 

досадашњи развој Галенике. Одлучих да му се обратим, и да му 

изнесем моја виђења. Куцнух на врата његове канцеларије, он ме 

погледа љубазно:'' Седите''. Установио сам да је он изузетан 

стручњак, да све види и зна.'' На периферији Земуна се зида нова 

Управна зграда, тамо треба да се убрзо преселимо, има  десет 

спратова, улажу се у њу огромна новчана средства. Ја се са тим 

нисам сложио, нама службеницима треба далеко мања зграда, а тај 

новац би требао бигти уложен у изградњу нових производних 

капацитета лекова''., каже ми смирено.  

 

Он говори полако, уморно, његови покрети су успорени, скоро да 

једва говори..( Напомена: пажљив читалац ће даље сазнати у тому 

4, за моја даља дружења са инжењером Конфино). 
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Петар Боснић је истраживач и бави се научним и истраживачким 

радом, али постоји тенденција да буде етикетиран као политички 

неподобна личност уместо да га користе као стручњака јер је он 

заиста врстан, истински експерт. 

 

Фармацеут Ускоковић, седи сам у великој канцеларији, врстан је 

стручњак а такође остављен без задатака:'' Мој брат живи у 

Америци, богаташ је, а мене овде искључили, изоловали ме, 

испадох државни непријатељ''. 

 

Запазио сам још у Рекорду и другим предузећима да су они који су у 

немилости често лошег  здравственог стања. Нарочито су честе код 

њих болести, као што су инфаркт, кардиоваскуларна обољења, 

висок притисак, дијабетис, несаница. То су болести често 

проузроковане тзв психосоматским факторима.  

 

др.Мика Андрић је се трудио да ми објасни како стрес, уколико дуго 

траје, може оборити имунитет, и тако погодовати и појави рака. То 

тврди и др. Владета Јеротић, што чух на његовој јавној трибини на 

Коларчевом универзитету.  

'' Слушај, за тебе овде проносе вести да си душевно поремећен, 

мораш томе доскочити'', Мика ми је отворио очи и освестио ме 

благовремено. 

 

То зло у Галенику долази од ГСУП-а, и из државне управе, из 

Завода за ментално здравље.  

 

Напади на мој углед су ме све више иритирали и наводили на све 

нове и новије ницијативе и акције. Обраћао сам се у више наврата 

на различите адресе у Београду: ГСУП-у, Заводу за ментално 

здравље, државним  руководиоцима, угледним научницима и 

јавним посленицима, као например професору Правног факултета 

др.Радомиру Лукићу, професор има '' праксисовцима'', којима сам 

редовно носио моја саопштења ( и професору Љубомиру Тадићу у 

дворишној згради у Господар Јовановој улици број 38, понекад би 

се из зеленог лука који наткрива пространо двориште појављивао 

његов син, скоро замомчени Борис, узимајући учтиво из мојих руку 

моје текстове), разговарао сам са Милованом Ђиласом и поједним 

дисидентима.  

 

У очају сам све више контактирао стране новинаре у Београду: 

италијанског новинара Менкачија, аустријског Халупу, данску 
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новинарку Кистину Фон Кол Либал, госпођу Тревисан из 

лондонског листа The Times,  Лазаревића из Ројтерса, америчке 

новинаре из АП, и друге.  

 

Вреди напоменути необичан разговор који сам  имао са господином 

Полом Јанковићем , дописником француског листа Ле Монде. Прво 

смо се састали у Градској кафани у приземљу. Преда мном је тада 

био врло тајанствен и резервисан човек. Затим смо се ускоро срели 

по други пут, на спрату Градске кафане. Све ми се чинило да је Пол 

Јанковић кога сам тада срео био другачији од оног првог сусрета. 

Када смо силазили са спрата Градске кафане, високи и елегантни 

господин Јанковић, се због нечега спотаче и полете као пројектил 

наниже изнад степеница. Био сам престрашен и у једној секунди 

врло забринут. Али се све заврши муњевито на најбољи начин.: у 

ваздуху га счепа, ухвати у руке на дну степеница млад мишићав 

конобар који се ту нађе. 

 

Одлазио сам све чешће у стране амбасаде, не само у оне западне, 

него све више у амбасаде несврстаних држава. Мој циљ је био да их 

убедим да Југославија није демократска држава, него да прогони не 

само мене и моје, него и многе друге невине грађане, да смешта 

нормалне људе у луднице, да су чланови СКЈ привилеговани, а да је 

политички неприпадна  већина обесправљена. Установио сам да су 

западне државе колико толико обавештене, поједине и врло у току 

свега што се овде дешава, неки западни дипломати су ме пак 

усмеравали да се оријентишем превасходно на амбасаде 

несврстаних држава у Београду, јер управо њих треба о томе 

обавестити, кажу ми.. 

 

Моја највећа нада су међународне организације, установио 

сам скоро редовну преписку са господином Јакоб Тх Моелером из, 

ОУН, Одељење људских права у Женеви..Обраћао сам се Унеску у 

Паризу, Амнести Интернешенел у Лондону, и другима. 

 

У француском часопису у Француској читаоници сам сазнао 

да у Паризу дела удружењe које се бави људским правима у 

Источној Европи , са необичнм називвом CIEL–Committe des 

intelectuels pour l'Europe des libertes (''CIEL'' на француском значи '' 

небо'') . Са њима сам успоставио плодоносну преписку и они су ме 

позвали на њихов скуп који је одржан у Паризу, јуна 1978 године у 

Хотелу Шератон.  
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Настао је био тада мали неспоразум са Сашом, инсистирала 

је да и она иде са мном, што није било могуће, јер сам само ја био 

позван. Присутвовање овом скупу је за мене било врло значајно и 

откривајуће. Сусрео сам та два дана велики број дисидената из целе 

Источне Европе. Том приликом сам упознао председника ЦИЕЛ-а 

господина Равена. Он је млад, висок и врло интелигентан, био је 

благонаклон према мени, рече ми да ће ми дати реч: шест минута.  

 

Сви присутни су се искупили у великој сали хотела, ту сам 

видео Брижит Бардо, писца Јонескуа, чувеног професора Рајмона 

Арона, и друге светски славне француске личности. Био сам врло 

пријатно изненађен када ми приђе славни писац Ежен Јонеску:'' 

Младићу, приђите ближе''. Његова људска топлина ми прија, као 

мелем на болну рану. Одговорих на његова кратка питања. Он ми 

рече охрабрујуће:'' Даћу вам међу првима реч''.. 

Само што је била отворена јавна трибина бораца за људска 

права из Источне Европе,на велику позорницу крочи Ежен Јонеску, 

он проговори отсечно:'' Un internement yougoslave’’.( Југословенска 

насилна психијатријска хоспитализација).  

 

Кретох ка позорници. Он ми у пролазу  понови суфлерски:'' 

Имате шест минута''. Укратко представих мој лични случај, сажето 

објасних да таквих случајева у Југославија има прилично, да се не 

ради о појединцiма него о пракси, да режим у Београду масовно 

крши људска права и да у земљи влада драстична дискриминација 

политички припадне мањине над већином непартијаца''. 

 

Пожњео сам солидан аплауз. Али не онако ватрен како сам ја 

то очекивао.Убрзо сам сазнао зашто.На бинi су се смењивали Руси, 

Румуни, Бугари, Пољаци, слушао сам ужасне исповеди, сазнао за 

људске трагедије неупоредиво веће од мојих. 

 

СССР и Источна Европа тону  у лудило параноје, пропадају. 

То је био мој закључак.  

 

Упознао сам, у фоајеу познатог румунског писа Пола Гому 

који је написао запажен роман '' Герла'', о његовом боравку у 

чувеном затвору у Румунији. ( напомена: касније сам се повремено 

дописивао са Полом Гомом и Еженом Јонескуом). 

 

Десио се у сали мали инцидент. Групица совјетских 

дисидената је се окренула због нечега ка мени, један чудак из те 
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групице устаде и упре прстом у мене, узвикнувши јетко: Агент 

ЦИА. Некако су га смирили, скочише његове колеге , чујем да му 

шапућу да није у праву, да сам ја жртва прогона режима у Београду. 

 

Вратио сам се у Београд прилично охрабрен. Мама ми рече 

да је у моме отсуству долазио на врата нашег стана Љубиша 

Благојевић. 

 

Читајући лист НИН.од 1.10.1978 године број.1447, био сам 

врло пријатно изненађен текстом ''Вечити кривци'', у коме се 

говори о несретницима који на себи носе жиг некакве политичке 

кривице, писац је употребио баш израз: жртвени јарци. Моје 

изненађење и чуђење потиче из ноторне чињенице да поредак 

систематски одбија било какву тврдњу да у земљи постоје било 

какве неправде и дискриминације. Врло добро сам свестан да су сва 

медија под строгом контролом полицијских надзорника, а овако 

нешто пише?. Знам, да није промакло омашком? О чему се онда 

ради? Чини ми се да је на делу манипулација са циљем да се овакве 

злоупотребе у очима јавности минимализирају. Јер је јавност све 

више упозната са постојањем таквих несретника који просто врве у 

разним срединама. А овај текст говори само о врло малом броју 

појединаца-жртвених јараца. Желе да дочарају утисак да, ето тога 

има, али се ради о малом броју   појединаца. 

 

Одговорио сам НИН-у тврдећи да се не ради о појединцима, 

него о  

раширеној пракси, али мој одговор нису никад објавили. 

 

21.октобра сам имао сусрет са магистром Алојзом Турком, 

одговорним  уредником католичког часописа Благовести, пријатан 

разговор се одиграо у просторијама у улици Светозара  Марковића 

број 20, у Београду. Он ме је слушао са великим занимањем, климао 

је главом у знак слагања, али није прозборио н реч. 

 

Приликом недавног разговора са Милованом Ђласом, он ме је 

лично обавестио да према његовим сазнањима, власти спремају 

врло непријатна изненађења Владимиру Марковићу, да је 

6.децембра ове године над њим обављена  психијатријска 

експертиза која је трајала само пола сата, стављена му је на терет 

тешка клиничка форма скрибоманије. Ђилас се слаже са мном да се 

ради о посезању за психијатријом да се кажњава верабалнн 

ненасилни деликт, али истиче одлучно да је случај Владимира 
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Марковића појединачан, нека врста инцидента  и несмотрености 

поретка, и да таквих случајева нема у СФР Југославији, него само у 

СССР-у. 

 

Изненадила ме је њгова одлучност у овоме опредељењу, јер сам му 

ја приказао мој случај, и више других. Он ми је увек тражио 

документоване доказе::''Господине Крамсновићу, ја не могу изаћи 

пред стране новинаре без релевантне документације''. Ја сам му 

показао Отпусну листу Психијатријске болнице ''Лаза Лазаревић'' 

коју сам у међувремену добио. Он сматра да то није довољно.  

 

Управа Психијатријске болнице'' Лаза Лазаервић'' ми је послала 

писмо у коме је била Отпусна листа о моме боравку у овој 

болничкој писхијатријској установи. Сада могу да шаљем 

међународним организацијама чврст доказ да сам био по казни у 

психијатријској болници. 

 

Као што сам предочио у претходним поглављима зидање куће у 

родном крају означава нов период у животу наше породице, То је 

пре свега повратак коренима. Годинама тамо нисмо ишли, сада 

тамо идемо, имамо нашу кућу.  

Из заборава се помаља читав један давни свет, као неке порушене 

греде неке давно заборављене , враћам се у прошлост, сећања 

навиру, сусрећемо сроднике, пријатеље, наш родни крај. Осећам 

нову духовну чврстину, моја личност се обогаћује, јача, цементира, 

корени оздрављују, пуне се соковима,  усправљам се духовно и 

морално. На неки начин то сам опет ја онај, стари, из времена када 

сам, био дете, младић.  

 

То је сада и нова прилика да се одмарамо, да стичемо снагу и 

здравље.  

 

Дрина је  ту, а она је центар свега и најважнија. Види се са малог 

балкона доле између грана, шушти зелена и ваља се, сија на сунцу 

као аждаја од усијане лаве. Све се врти око Дрине, ја сам истински 

пијанац Дрине, њен непоправљиви и вечити заљубљеник. Када  је 

видим препородим се наједном, и постајем млад и снажан. Нови. 

Ова велика и валовита река је одувек моја огромна инспирација.  

 

Саша и и ја смо овога лета у Узовници, у нашој кући, у соби на 

спрату, са које пуца диван поглед на Дрину. Идемо на плажу. Али 
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она добија оспе по телу, то је алергија на сунце. И не сме на сунце. 

Врло је несретна. Плаче.  

 

Једно вече смо гледали са балкона, деца и млади су трчали по мраку 

путем држећи у рукама и витлајући запаљеним буздованима, неки 

их зову лиле ( на штаповима нанизане сасушене коре), у тамној 

ноћи јуре путем испод куће запаљене бакље. То је прастари 

православни обичај, да се на Петровдан увече пале лиле. Рекоше 

нам рођаци, али ја то знам од раније, да се у тамној ноћи виде 

ватрице по брдима и у Босни и у Србији.   

 

Сада се у Југославији говори о реформи образовања.Разрадио сам 

тезе и доставио их часопису ДУГА. На моје пријатно изненађање 

овај мој критички текст је ипак био објављен.У томе ми је помогао 

мој познаник новинар по имену Дурутић. Од тада смо постали 

добри и срдачни познаници, више од тога, пријатељи. 

 

Не бих се сложио са мишљењем да се у Европи и свету региструје 

смањење затегнутости и да долази до повољније еволуције у 

међународним односима.  Напротив, сматрам да је све напетије 

између Истока и Запада, између СССР-а и САД, Западне Европе. 

 

Уствари ситуација је на први поглед нејасна и конфузна. И 

контрадикторна. 

 

Радио телевизија први програм објави да је у Београду  одржан 

Једанаести конгрес Савеза комуниста Југославије, последњи на 

којем је присуствовао Јосип Броз Тито, доживотни председник 

СФРЈ и СКЈ. Дошло је до реафирмација колективног 

председништва, председништво је смањено са 48 на 24 члана, за 

секретара је наименован  Стане Доланц; као централни појам 

је преузет Кардељев "плурализам самоуправних интереса", као 

основа политичког система супротног и једностраначком и 

вишестраначком систему..  

 

Након ове кратке вести на телевизијском екрану се појави лик 

председника Тита. Изгледао је уморно и без уобичајеног 

ентузијазма. Као да је вешти водитељ програма то препознао, 

покушао је да то брзо прикрије. Искористи је то, што је Тито поче 

да се потсећа своје бурне револуционарне прошлости,  поче са 

носталгичном гримасом дубоке осећајности о његовом илегалном 

боравку у Русији, из телевизијске кутије кроз собу проструји 
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потресно осећајна руска песма. Дивну мелодију је пратила слика 

руске далеке снегом завејане деревне, кроз коју јури тројка и бесно 

звоне прапорци. А у кући на рубу бескрајне степе поред пећи седи 

породица и пије топли чај из велико белог самовара. Тито се опусти 

и расприча, скоро као неки докони чикица, или још боље дедица. 

 

Мама га загледа пажљиво,.као да испитује његово расположење: '' 

Није му лако, притисле га године, приближава се деведесета'', рече 

она учтиво и сетно. Тата је погледа, има још нешто да дода:'' Нису 

га притисле само године, забринут је јер се изменила наша држава, 

није све као раније сјајно и победничко, не слажу се републике и 

народи, као рогови су у врећи, то њега сикира највише'', додаде он . 

 

У праву су обадвоје, размишљам, али нису казали све. Тито је 

навикао да му се сви диве, у земљи и ван ње, да Југославија 

постиже на свим пољима запажене резултате, а земља запада у 

убрзану све дубљу кризу, привреда пуца на свим шавовима, расте 

незапосленост, бујају социјалне разлике, Југославију потресају 

нарочито дисиденти из редова апарата и изнад свега све бројнији 

борци за људска права. Тита нарочито боли што земља губи углед у 

свету. Притисло га све заједно, очигледно је да је забринут.. 

Недавно ми је испричао један друг Личанин, режимски човек, да 

Тито има великих неприлика са супругом Јованком, али и са 

здрављем, да снемоћава, каже да му неки моћници из његовог 

најближег окружења, отимају постепено команде које су му до 

недавно биле у рукама:'' Стане Доланц стане испред Тита и Јованке 

и каже му: ти Јоже седи овде, а ти Јованка тамо''. 

 

Зар је то могуће? Ко је онда шеф у овој држави? 

 

Издат је пасош дисиденту Михајлу Михајлову. Он одлази у САД. 

Чини ми се да овако СФРЈ жели да на неки начин умањи притиске 

међународне заједнице због оптужби да СФРЈ крши људска права.  

 

А на Састанку ино-министара Несврстаних, Тито тврди да су 

совјетски и кубански интервенционизам највећа претња за покрет. 

Колико сам могао запазити ова његова  изјава није наишла на ширу 

пажњу и интерес.  

 

Тито је боравио у марту у државној посети САД и  Великој 

Британији. Нису то више оне славне посете какве су биле раније. 
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Држава покушава да жонглира између попуштања  у земљи, и да не 

иритира западне државе , али у исто време притеже дизгине и 

покушава да заузда нарастајући вал отпора, пре свега  у крилу 

бивших припадника самог апарата. Тако је . 13. априла ове године 

Милета Перовић, генерални секретар просовјетске "Комунистичке 

партије Југославије" осуђен на 20 година.. 

 

Из године у годину, упознајући све већи број појединаца из мога 

окружења, долазим до болног и узнемиравајућег сазнања:многи су 

жртве сумњичења и кињења, овакве злоупотребе су раширене, 

запазио сам да су овим сегментима јако раширене болести повезане 

са психосоматким узроцима и стресом. Ја одавно у мојим 

поднесцима указујем на ову појаву.  

 

У новинама сам сазнао да се у Сарајеву 16 октобар одржава 

Четврти конгрес лекара Југославије,ево прилие да их упознам са 

мојим сазнањима: 

 

-ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМОЗАШТИТУ       Београд  

16.октобра 1978.  

ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ ЛЕКАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

САРАЈЕВО 

 

 Медицинска професија ствара величину и борбеност  једне 

нације. Основи њен задатак је да излечи, спасе живот, отклони бол, 

да буде у служби човека. 

 Потребно је борити се против свега што омета медицину да 

испуни свој основни и суштински задатак. 

 Лекар пре свега мора имати своју самосталност. Мора бити  

руковођен својом професионалном екипом, њему се не смеју 

наметати никаква упутства, смернице од било кога које га могу 

ометати у његовој хуманој мисији. Бирократски утицаји не смеју 

имати било какве утицаје и последице на однос «лекар» - 

«болесник». Наименовања, положаји, у овој професији не могу бити 

према било ком другом критерујуми сем према стручној, научној и 

људској вредности лекара, његовим могућностима да помогне 

болеснику.  

 Лекар, пре свага,  мора бити руковођен  својом 

професионалном етиком, а тек онда својим личним интересима, 

идеолошком и социјалном припадношћу. Ако је другачије онда се 

не ради о медицини и лекару, 
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 Медицина се не може  користити у друге сврхе сем да 

помогне болеснику и човеку. Ако није тако, онда то није медицина 

у служби човека и живота, него у служби разарања. 

 Многи болесници који су оболели услед разних утицаја, или 

пак дискиминаторских и репресивних мера у својој средини, не 

добијају адекватну помоћ од њихових лекара . (Не смеју да им кажу 

зашто су настале њихове тешкоће, или пак многи и не знају зашто 

имају здравствене  тешкоће, у таквом су стању да не умеју да им 

објасне, или нису свесни узрока). Лекари у таквим случајевима, 

уопште нису свесни природе и узрока обољења и зато не могу како 

треба да помогну болесницима. 

 Лекари нису упознати у довољној мери са овом чињеницом и 

како друштвено окружење може утицати  на здравље људи, или ако 

то знају ,  не реагују из страха, или због личних интереса. 

 Личност човека, његово здравље, и живот, његов лични, 

породични и брачни живот, су његова неприкосновена права у 

једном нормалном и демократском људском друштву. 

 Употреба медицине у било које сврхе, уколико нарушава ова 

његова  основна и неповредива права је негација саме себе. 

 Због оваквих појава долази до стерилизације медицине, она 

почиње  да бива надојена механистичким и практистичким духом, 

њен престижни  ниво опада. Медицина онда не може да да оно што 

нација од ње очекује са свим последицама које из тога проистичу. 

 Човек је људско биће, а не «људски материјал» или чак 

«стока» како се према појединцима понекад односе бирократе. 

 Уколико се ови захтеви не поштују долази између осталога и 

до опадања угледа медицине у очима грађана и губљења поверења 

у њу. У питању су углед медицине и земље као једне цивилизоване 

нације. 

 Основни правни и морални принципи морају бити 

поштовани. 

 У питању су, такође,  материјалне штете које је тешко 

проценити. Потребно је ослободити  нашу медицину свих утицаја 

који могу бити на штету болесника.  

 Апелује се на Четврти конгрес лекара Југлславије да 

покрене процесе који ће нашу медицину ставити у потпуности на 

место које јој припада, а то су слава, част и углед југословенске 

медицине у служби човека и његовог здравља. 

Томислав Крсмановић 
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18.децембра  1978.године. Посета Драгољубу Игњатовићу. 

 

Док сам био у посети Драгољубу Игњатовићу, чусмо преко ТВ да је 

у Атини изабрано Сарајево за домаћина зимских игара 1984.  

 

Згледасмо се. Драгољуб побледе, био је љут:'' Земља тоне у тензије 

и свакојаке кризе, а они хоће да организују олимпијске игре, знаш 

ли ти колико ће то све коштати  државу'', погледа ме набусито  

испод ока.  

 

Слажем се са њим:'' Треба изградити снежне писте, 

инфраструктуру, хале, клизаонице, објекте, и још много тога, то ће 

папрено коштати''. Он се истински разгневи:'' Хлеба и игара, то је 

најважније држави, да скрене пажњу са кризе''. 

 

Тачно је да се ова држава не покрива према расположивом губеру, 

да се расипнички разбацује. Али ја нешто друго премишљам:'' 

Земља срља у растакање, до тада ће бити још горе, као да нам неко 

ко нам подари да будемо организатори следеће зимске олимпијаде 

1984 године, злобно дошаптава  између редова, да предвиђа, ледене, 

наилазеће године, да ће нарасти тензије, ко зна шта нам се може 

десити'', кажем замишљено Драгољубу. 

 

 '' Где мачака нема мишеви коло воде, Југослаија је одавно 

страшило и објекат за слање свакојаких порука, па и таквих'', 

заврши Драгољуб дискусију.  

 

''Упркос нарастајуће кризе Југославија показује да јој је јако стало 

да важи и даље за спортску нацију, ФК Партизан освојио 

Средњоевропски куп, а у Београду је одржанио светско првенство у 

боксу, југословенски боксери су освојили седам медаља, разбацују 

ли се разбацују у самообмани.'', размишља Драгољуб гласно.  

 

''А шта кажеш што је у у Паризу убијен дисидент  Бруно Бушић'', 

питам радознало Драгољуба. .Драгољуб се просто зачуди што га 

тако нешто уопште питам:’’ Убијен је 16. новембра ове године из 

заседе у Паризу. Убио га је плаћени убица  Службе државне 

безбедности, злогласне југославенске тајне полиције.’’. ’’ А зашто 

би га убили’’, моја знатижеља не јењава, а још више желим да знам 

шта он мисли.’’ Зато што је противник Тита, то је тако јасно’, он 

љутито лупну шаком по столу.’’ Није ту само УДБА, Томиславе'', 

скоро да ми претећи подвикну, '', иза УДБЕ стоје НКВД и ЧЕКА, 
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бољшевци, они подржавају Југославију’’, то је његова омиљена  

теза.. 

 

Драгољуб интензивно премишља, он је аскета, живи костур, а пун 

је пламена и једа:’’ Бугарски дисидент Георги Марков у Лондону је 

недавно убоден  отровним "бугарским кишобраном", умре 4 дана 

касније, и њега је убила  НКВД''.  

 

Сетих се одмах мојих горких и болних искустава са Албанцима, и 

не само са њима, за време мога боравка у Брислу. 

 

Драгољуб узе цигарету, запали је, повуче страсне димове, он ноћу 

ради, а дању спава, ја сам га сада усред дана побудио, он је зато био 

помало нервозан. Драгољуб и ја смо истомишљеници, али он уме 

бити нервозан, његово расположење се мења. Није чудо, он је до 

крајности физички и психички изнурен. У више наврата сам га 

упозоравао да више поведе рачуна о своме здрављу, да ради дању а 

спава ноћу, уместо што целу ноћ бдије над хартијом и пише, да не 

пије толике кафе а он само испија шољицу за шољицом, да се шета, 

физички вежба. Он ме никад није удостојио ни одговором. '' А шта 

мислиш што италијанске  Црвене бригаде  киднаповаше недавно 

бившег италијанског премијера Алда Мора , убијена су петорица 

телохранитеља, онда пронађено тело Алда Мора у гепеку 

аутомобила у Риму.''.  

 

Драгољуб се на ове моје речи на моје прилично изненађење 

смири:'' Мутно, свеопшта конфузија, '', видим да се мучи да ми 

разјасни о чему се ради. 

 

Драгољуб је упознат са мојим тезама о слабљењу Југославије и 

Тита. Али он то види другачије:'' Кинески лидер Хуа Куо-Фенг је  

био у посету Југославији
Error! Bookmark not defined.   августа ове године, да је 

Југославија на издисају не би јој на скуте долазио председник највеће државе 

на свету'. Лав је најопаснији када је рањен.Ништа добро нам се не пише''. 

 

Крај Тома 3, РОМАН О БРИСЛУ,Саге о .... ићима.'. 
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                                                  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 године, и од 

1973 до 1974 године. Био је запослен при Социјалистичкој партији 

Белгије ( 1970-1971). Mарта 1970 године је био предложен од стране 

конзула при амбасади СФРЈ у Брислу за председника Удружења 

Југословена у Белгији ( што је одбио). Ж 

 

Јуна 1975 године је био ухапшену Београду 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.  

 

Био је жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.  

 

Објавио је више књига, и велики број научних анализа из области  

маркетинга, социологије, политикологије, статистике, демографије, 

психо-социологије, и друго..  

 

Сада се огледа у лепој књижевности. 
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Политичке активности. 

-1 март 1975 године- основао први југословенски одбор за 
заштиту људских права Директна акција за самозаштиту.   

-30 априла 1981 године -Акција за борбу против злоупотребе 
психијатрије у политичке сврхе. 

-1983 године издавао билтен-самиздат ИСТИНА због чега је био 

привођен, суђен и осуђиван. 

 

-1986 године основао Комитет за заштиту људских права. 

 

-у времену 1980-1990 покренуо више петиција потписиваних од великог 

броја грађана; окупљао борце за људска права и дисиденте; сарађивао са 

различитим одборима и групама дисидената из ондашње СФРЈ, пре 

свега са одборима за људска права САНУ и Удружења књижевника 

Србије. Организовао јавне трибине и протесте. 

 

-јануара 1986 године заједно са Костом Чавошким проследио Одбору 

САНУ за одбрану слободе  мисли и изражавања податке за око 60 

случајева жртава злоупотребе психијатрије у политичке сврхе из целе 

Југославије; после чега је овај Одбор ставио на дневни ред питање ових 

злоупотреба у СФР Југославији, која због тога замало није била 

искључена из Светске асоцијације психијатрије. 

 

-крајем 1990-их основао Удружење подстанара Југославије  

 

-1992 године покренуо Удружење оштећених девизних штедиша 

Југославије . 

 

-био члан Одбора против злоупотребе психијатрије АНАТОЛИЈ 

КОРЈАГИН ( 1988-1990). 

 

-септембра 1990 године Покрет за заштиту људских права је био међу 

првим регистрован као политичка странка, чији је он председник до 

данашњих дана. 

 

-био кандидат за председника Србије на неравноправним изборима 1990 

године. 
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-био кандидат за народног посланика на неравноправним изборима, 

Покрет за заштиту људских права учествовао на свим изборима од 1990 

до 1997 године. 

 

-уређивао лист ЉУДСКА ПРАВА( издат у неколико наврата). 

 

-априла 2000 године полиција је запленила целокупну страначку и 

личну архиву, све што је Крсмановић стварао целог живота, он од тада 

води  маратонски судски спор да му се одузето врати.  

 

-ставио на дневни ред злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, 

ванправне инструменте политичке репресије, заплене  девизне штедње-

организовао неколико митинга оштећених девизних штедиша почетком 

1990-их година, ставио у жижу јавног интереса положај људских права , 

радио на удруживању бораца за људска права. 

-све до данашњих дана пружа подршку жртвама кршења права, 

публикује анализе, књиге, наступа на јавним трибинама широм земље, и 

све се више посвећује писању књига. 

 

-1994 године је поднео Захтев за обештећење који судови одуговлаче до 

данашњих дана.. А 2006 године је поднео Захтев за рехибалитацију који 

још није усвојен. 

Књиге. 
- писац је више 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, и многе друге књиге сличне садржине. 

-писац је више хиљада саопштења и Извештаја о стању људских права 

Покрета за заштиту људских права од 1986 до данас, укоричених у 

десетак томова. 

-Случајеви злоупотребе психијатрије у политичке сврхе 1988 године, 

САМИЗДАТ издање ( страна 677). 

-Психијатријски  Голи оток,  такође САМИЗДАТ, 1988 године ( страна 

544) 

-Извештај о стању и условима живота и боравка у ПБЦЗ ( 

Психијатријској болници Централног затвора ) у Београду, Издавач 

Покрет а заштиту људских права 1990 године. 

-Бела књига о Покрету за заштиту људских права ( на енглеском) , 1994 

године, Издавач АШ Дело, Земун,  
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-Дрински рашомон, Дневнички записи. Издавач СФАИРОС 2003 године 

-Казнена психијатрија 1975-2004 године, Ко је овде луд , Издавач 

Ведес 2004 

-Људска права-црна рупа, сампорождирање нације и државе  Издавач 

Ведес, 2006 

-Неформални центри моћи, Издавач Алфа тим принт  2007 године 

-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) . 

-Сага о ....ићима, Том 1 ( 1940-1953) ВИСКИ, ВОТКА, ШЉИВОВИЦА., 

2011 године, Издавач ГЛАС ЦРКВЕ, Шабац. Аутобиографски роман. 

-Сага о ...ићима Том 2( 1953-1965), БЕОГРАДСКА КОШАВА. Издавач 

ГЛАС ЦРКВЕ, Ваљево. Аутобиографски роман. 

--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 

-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 лис 

товима 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, Књижевност-Мостар, 

Заветине, итд. 

Признања 
-Bruce Evoy Memorial Award, u Копенхагену  22 март 1999 године, 

Статуа без новчаног износа 

-неколико признања у писаној форми добијеих од  Amnesty International 

–London, UNESCO-Pариз, Светска асоцијација психијатрије,  Америчка 

асоцијација психијатрије. 
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Иако је аутор великог броја књига и публицистичких издања у 

форми самиздата, он је јавности познатији као борац за људска 

права. Поред релативно скромних тиража  и недовољне промоције 

ових књига, разлог његове мале познатости у јавности је и медијска 

блокада у којој се аутор налазио током дугог низа година.  

 

Очигледно је да се ствари  мењају и долази време да Крсмановић 

промовише  своје ставове.  

 

Сада пише аутобиографске романе који побуђују необичну 

знатижељу јавности, чији су јунаци аутентичне личности,  догађаји 

су стварни.  
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Ђапић, Горан.стр. 1093 

Ђевђелија     стр.26 

Ђилас, Витомир, стр. 1028 

Ђилас, Милован      68, 354, 356, 358, 439, 559, 845, 846, 847, 848, 853, 

854, 879, 888, 892, 894, 895, 896, 981, 1027, 1066, 1074, 1075, 1093,  

Ђилас, Штефица    стр. 846, 

Ђорђевић, др ( Д.З.Савски венац) 

 

 

 

Е. 

 

 

Ебел, Фрања    стр. 1050 

Ева          стр.56, 152,  

ЕЕЗ ( Европска економска заједница)       стр.13, 62, 156,  

Египат,   стр.400  

Ејн, Ренд        стр. 313 

Економски факултет у Београду        стр.24 

Експлозија бомбе у Биоскопу '' 20 октобар у Београду''.  514. 

Ел Ал, авионска компанија       стр. 134 

Елвис Присли    стр.154 

Енглези       стр.97 

Енрико, Јосиф     стр. 772 

Ерера, професор биохемије СУБ ( Слободног универзитета у Бриселу) 

стр. 475,  

Ерик, Ериксон стр. 276, 277, 300, 303, 304, 445,  

 

 

 

Ж.  
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Жанет, Пијер   стр. 276 

Живадиновић, Пера    стр. 865 

Живковић, Бојо    стр.741 

Живковић. Душанка( Крсмановић девојачко)    стр.741 

Живковић, Јуца      стр. 871,  

Живојиновић, Бата     стр.437 

Животић, Младен    стр. 882 

Житковац          стр.26 

 

 

 

 

З. 

 

 

Завод за ментално здравље,   стр. 888, 911, 913,  

Загребачко пролеће     стр. 674 

Западна Немачка,         стр.170, 532,  

Западна Србија          стр.721  

Зворник      стр.510 

Здравковић, Тома 783 

Земун              стр.26, 155, 1069, 1083, 1085,  

Златибор       стр. 506 

 

 

И.  

 

Иванковић, Добривоје       стр. 836 

Иванковић, Ксенија    стр. 984,  

Игњатовић, Драгољуб        стр.847, 848, 849, 850, 853, 958, 1011, 1066, 

1075, 1093, 1111, 1112. 

Израел             стр.119, 139, 3298, 30, 390, 391, 395, 396, 400, 409,643 

Икл         стр. 60, 61,  

Илић др.Мића       стр.507, 531, 532, 749,  

Имшировић, Павлушко и Јелка , стр. 1093 

Индекс, Београд, игранка  255, 256, 

Индијац ,Индија         стр.65, 111, 133,  

Индонезија       стр.104, 106,  

Инђић, Триво   стр. 882,  

Innovation, Робна кућа у Бриселу   стр.397, 398, 399,  
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Иранци          стр.108, 109, 111, 112, 124,182, 454, 816, 817,  

ISIL-Bruce Evoy Memorial Award                   str.3 

Истамбул, стр. 50, 974, 975, 976, 977,  

Iталијан, Италијани       стр.53, 244, 292, 294, 295, 681, 682, 684, 686, 687,  

If I were a rich man, song      стр.     142 

Ichec, Брисел,                   стр. 475, 513, 517,   518, 519, 520,  522,   541, 

543, 648,  

 

 

 

Ј.  

 

 

Јаковац, Мате         стр.14, 294, 598, 599, 654, 797, 805,  

Јаковљевић, Видоје    стр. 742 

Јаковљевић, Станко     стр.742 

Јанковић, Пол,. стр.1103 

Јанков, Нада         стр. 504, 763, 764, 906,  

Јануш, Пољак,       стр.225, 250, 325, 327,  

Јањичари     стр.511 

Јасеновац         стр. 151, 661, 772, 888, 1097,  

Јевреји       стр.35, 90, 91, 300, 313, 314, 377, 456, 645, 772, 1093, 1095,  

Јездовић, Милосав        стр. 506, 541, 748,  

Јермени        стр. 108, 157,  

Јеховин сведок        стр. 298 

ЈНА       стр.23, 31, 42, 74., 104,  

Јовичић, Јовица      стр.116, 130, 460,  

Југослав, Југа ( име)        стр.190, 191, 192,  

Јовановић, Војислав    стр. 909 

Јовановић, Града  стр. 998 

Јовичић, Чеда     стр.116, 117, 131, 196, 197, 460, 461, 583, 

Јоко, Оно        стр. 533 

Југословени , Југославија          стр.14, 23, 27, 32, 35, 37, 38, 44, 50, 58, 

59, 60, 62, 72, 73, ,91, 99,  102, 105, 122, 123, 136, 137, 149, 151, 162, 163, 

191, 228, 230,231,232, 233, 249, 252, 274, 327, 331, 332, 340, 344, 352, 

357, 363, 393, 497, 542, 604, 630, 631, 632, 668, 669, 682, 722, 815, 822, 

824, 878, 920, 979,  

Јунг         стр.276, 311, 312,  

 

 

 

К.  
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КАПАР          СТР. 600 

КАРАГИЋ БЉАЈИЋ, ВЕРА СТР. 1066 

КАРПОВ,   СТР, 904 

Кастро, Фидел          стр. 534 

Катана, Пакиза        стр.12 , 31, 100, 200, 278, 428, 536, 537, 1032,  

Католички универзитет  Лувен         стр.109 

Кафка       стр.34 

КЕИТА, МАМАДУ  СТР. 906 

Кенеди Едвард     стр. 533 

Кенеди, Жаклина       стр.524 

Кенеди, Роберт     стр. 329, 484,  

Кенеди Џон          стр. 172, 685 

Кинези , Кина         стр.52, 119, 133, 169,  

Др.Кирш           стр.381, 397, 454 

Кисинџер, Хенри      стр. 541 

Клајн, Мајк         стр.106, 107, 108, 111, 112, 115, 161, 172, 247, 314, 361, 

415,  

Ковачевић, Радован   стр. 738,  

Ковачић, Горан           стр.60, 315,  

КОЈИЋ, МИЋУН      СТР. 745 

КОЈИЋ, СТЕВО    СТР.774 

Cold war     str.3   

Комесаријат за избеглице ОУН у Бриселу             476 

КОМИС ИЈА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ОУН  СТР.970 

Кон Бендит, Данијел     стр.   467 

Конго        стр.57 

Конгоанци         стр.33 

Конфино, Лазар  стр. 1101 

Кооп ( СООП), Фебекооп    стр. 581, 582, 583, 588, 589, 590, 591, 592, 

593, 594, 600, Kорчној, Виктор    стр. 339 

КОРЧУЛАНСКА ШКОЛА  СТР. 884 

Косово        стр.61, 285, 286, 300, 484, 

609,610, 611, 612, 618, 622, 623,  624,625, 626,627, 629, 631, 647, 661, 

670,  

КОФЕН    СТР. 647, 658,  

КОШУТИЋ, СТЕВО СТР. 1072 

Kрагујевчанин          стр.137 

Краљево      стр.23 , 31,  42,  70,  71,  74,  89,  103,   

Кристијан , Бернар, др        стр.452 

Кристина фон Кол Либал, стр. 1103                                                                                         
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Крсмановићи    стр. 208, 212, 739,  

Крсмановић, Бојка   стр. 741, 999 

Kрсмановић, Бора          стр.5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 33, 

38, 39, 41, 42,   43, 44, 45, 46, 84, .102, 138, 139, 195, 364, 382, 394, 425, 

428, 443, 453, 467, 468, 507, 508, 515, 532, 545, 584, 737, 801, 813, 836, 

999, 1000 

Крсмановић, Васо     стр.99, 843, 1066 

Крсмановић, Драга         стр. 5, 6 , 7, 8 , 13, 14, 25, 26, 28, 44, 46, 453, 508, 

513, 515, 532, 801,  

Крсмановић, Драгиња       стр. 56, 74,  

Крсмановић, Драган  стр. 999 

Kрсмановић, Драгољуб      стр. 594, 739, 740, 759, 999,  

Крстић, Драго, стр. 738 

Крсмановић, Ђојо    стр. 741 

Крсмановић, Зора      стр. 479, 483, 513, 534, 535, 554, 561, 562, 715, 770, 

838, 1098,  

Крсмановић, Јелисавка     стр. 740 

Крсмановић, Јованка, стр. 1066,  

Крсмановић, Јово     стр. 740, 999,  

Крсмановић, Љиља              стр.99, 843 

Крсмановић, Љубомир          стр.35 

Крсмановић, Марко      стр. 453, 508, 515, 646, 801, 984,  

Крсмановић, Милан        стр.45, 207, 382, 387, 394, 395, 479, 483, 534, 

554, 561, 562, 715, 775, 838, 871, 1091, 1097, 1098,  

Крсмановић, Милена, ( Мићић)     стр. 740, 741,  

Крсмановић, Милена  ( Поповић)    стр. 57, 770 

Крсмановић, Милић     стр. 479, 534, 561, 715, 763, 775, 871, 873, 969, 

982,  

Крсмановић, Милић, Јовин   стр. 741 

Крсмановић, Милош     стр.549, 843 

Крсмановић, Милутин        стр.415 

Крсмановић, Нада ( Дашић)            стр.42, 102, 138, 139, 139, 483, 513, 

763, 775, 836, 871, 969,  

Крсмановић, Обрен,   стр.738, 739,  

Крсмановић, Пела    стр. 741, 999,  

Крсмановић, Раденко   стр. 999 

Крсмановић, Симо стр. 999 

Крсмановић, Слава   стр. 739, 999,  

Крсмановић, Стефан     стр. 138, 139, 443, 444, 453, 558, 561, 776,  

Крсмановића Чагељ, Дрина         стр. 210, 732,  

Крсмановић, Часлав       стр. 57 

КРСТАЈИЋ, ДАНИЛО,  СТР. 1066 
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Крушевац     стр.26 

КРУШЕВАЦ  СТР.1012, 1013, 1014 

КУРУМА, БАКАР, СТР.906 

 

 

 

Л.  

 

 

Лабудово језеро, балет Чајковског      стр.87, 221, 423, 424, 546,  

La Boheme           114 

Лазаревић, Љубомир    стр. 901 

Лазаревић, Ројтерс стр.1103 

Lатини          стр.20, 27,  

Ленон, Џон.... стр. 188, 308, 533,  

Лесковац,        стр. 66 

Le Soir,  новине        str. 14 

Le quart        str.3 

Либертаријанци        стр. 775 

Линдон Џонсон         стр.139, 170,  

Лист     стр. 186 

Лозница       стр.26, 726,  

Лончар, Жозеф, стр. 983, 1050, 1067, 1068, 1069, 1099,  

Лукић, Зорка     стр.505 

Лукић, Живко, стр.737, 738 

Лукић, Јован    стр. 505 

Лукић, Радомир   стр. 920  ,921, 1102 

Лумумба        стр.82 

Луцифер         стр.146,147 

 

  

 

Љ. 

 

 

Љубовија            стр.26, 733, 734, 735, 736, 743,  

 

 

 

М. 
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Мадлен, супруга Јовице Јовичића                       стр.115, 117, 460,  

Маганик       стр.118 

Магреб          стр.122 

Мађар            стр. 182 

Мајоле, Анет      стр. 561 

Мајоле, Бернар     стр.443, 561,  

Мајоле, Полет     стр. 430, 443, 615,  

Мајсторовић, Радмила    стр. 911, 912 

Макавејев, Душан       стр.355, 439, 669,  

Македонац         стр.50, 52, 229,  

Maneken, Pis  , Брисел        стр.11 

Манита Дел Плата, шпански певач Циганин        стр.154, 175,  

Марија        стр.49 

Маринковић, Радош    стр. 998, 1065,  

Маринов, Рог      стр.429 

Мариола,        стр.264, 275, 281, 283, 286, 287, 292, 299, 303, 304, 333, 

336, 352, 576, 577, 578,  

Марков, Георги   стр. 1112 

Марковић, Владимир, стр. 1075, 1089, 1093,1094, 1095, 

Марковић, Мирко     стр.752, 753,  

Марковић, Михајло, стр. 1093, 

Марковић, Стефан       стр.203, 255, 257, 258, 523, 773, 779,  

Марплан       стр  416, 417, 418, 423, 425, 432, 452, 515,  

Мартин Лутер Кинг      стр. 139, 169, 309, 473,  

Мартиновић, Љубинка               стр.5 

Мартин, Португалац  стр. 160, 165, 166, 167, 288, 289, 963, 1061,  

Маршалек, Дамир 54 

Масон, писац књиге Туан Кило              стр. 448 

Мачва          стр.38 

Меза         стр.446 

Менкачи, стр.965, 1102, 

Мијатовић, др.Драгиша, Рики       стр. 773, 844, 903, 908, 939, 940, 1053,  

1075, 1076, 1077, 1096,  

Микајлов, Серж    стр.337, 338, 819, 853,  

Милица, студенткиња медицине, Југословенка ( Ужице)          стр.112, 

113, 

Милићевић, Александар Цале               стр.8 

Милићевић, Влада    стр.481, 507, 531, 532,  

Урош Милићевић,     стр.257,  773, 779,  

Милић, Данило      стр. 815, 816, 817,  

Милош Милошевић        стр.257, 353 

Милутиновић, Жарко      стр. 449, 605, 606., 607, 631, 873, 874,  
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Милутиновић, Милутин, стр. 942 

Миреј Матје     стр. 154 

Мирковић, Јован          стр.38, 39, 41, 154, 231, 449, 528, 559, 560,  

Митрић, Слободан    стр.827, 828 

Митровић, Десо     стр.742, 910, 1000 

Митровић, Мијо    стр.759, 800, 910,  

Митровић, Роса   стр.800, 910,  

Михајло Михајлов        стр.335, 336, 439, 853, 1027, 1074, 1093,  

Михајловић, Бранислав, Михиз  стр.884  

Михајловић, Драгослав       стр. 884 

Мићуновић, Драгољуб     стр. 882 

Мк.Кан Ериксон         стр.416, 645,  

Млађа, Коњ       стр.256 

Мобуту          стр.82 

Мољковић, Илија      стр.504, 506, 749, 754, 755 

Момчиловћ, Даница   стр.785 

Ив Монтан           стр.150 

Монастир, Тунис       стр. 568, 569, 570, 571, 572, 573,  

Морава       стр. 50 

Мосадек       стр.111 

Мохамад, студент из Туниса       стр.133, 242 

Мохамад, студент из Авганистана        стр. 192, 193,  

Муслимани           стр.75, 86, 512, 723, 726,  

 

 

 

Н. 

 

Насер       стр. 139, 594 

Натали, песма     стр.537, 538,  

Наташа, правница      стр. 773, 939,  

Нато          стр. 62, 156,  

Немица  , Немци                       стр,.13, 45 

Неретва   стр.272 

Нефта    стр.578 

Нешић, стр.769 

Никезић, Марко           стр. 461, 467, 777,  

Владика Николајевић, Велимир       стр. 211 

НКВД.... стр.225, 227, 1112 

Ниш          стр.26, 155, 1070,  

Новаковић, Магдалена      стр  514 

Никол, Анина школска другарица     стр. 570, 573, 575,  
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Николић, Вера   стр.898, 899, 900, 

Николић, Вида   стр. 910 

Николић, Мика  стр. 910 

Николић, Огњен    стр. 899, 900,  

Нешковић, Ђорђе   стр. 901, 902 

Нешковић, Оливера   стр. 902 

 

 

 

 

Њ. 

 

 

О 

 

Обреновац          стр. 126 

Обућина, Т одор      стр. 744,  

Олујић, Предраг,   сстр, 1093  

Омар Шериф    стр. 127 

Оназис стр. 524 

Орељ, Марија  стр. 982,  

Остенде       стр.234,  

ОУН       стр.133 

 

 

П.. 

 

 

Пакистан      стр.111, 113, 649, 816,  

1092, 

Палаш, Јан        стр.529 

Палме, Олоф      стр.666, 904, 905,  

Паломбо      стр.55, 56, 57, 92, 100, 815,  

Пантелић, официр 1071 

Папа ( Ватикан)       стр. 646 

Париз,        стр.258, 541,  

Партизанске воде , Златибор       стр. 506, 541, 748, 985,  

Патријаршија СПЦ  , стр. 1083 

Пахлеви, Риза    стр. 111 

Певајуће Шездесете године      стр. 913 

Перовић, Латинка     стр. 777,  

Перућац,   стр 747 
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Петровић, Александар, Саша            355, 437, 438, 439, 853,  

Петровић, Божа  стр. 998, 999,  

Петровић, економиста , колега са Економског факултета       стр.482 

Петровић, Микица      стр. 773, 903, 936,  

Петровић, др.Стеван стр. 1055 , 1056,  

Пешић, Александра -Саша   стр.1017, 1018, 1020, 1021, 1037, 1038, 1040, 

1041, 1042, 1043, 1050, 1056, 1057, 1058, 1062, 1063, 1067, 1073, 1083, 

1084, 1085, 1089, 1090, 1091, 1097, 1098, 1099, 1100,  

Пешић, Александар, стр. 1018, 1020, 1022,  

Пешић, Војислав   стр. 1019, 1091,  

Пешић, Милица стр. 1019, 1020, 1021,1091, 1097 

Пјаф, Едит            стр.174 

Пламенац др.Саво  стр. 1096 

Пластични Исус   стр. 758 

Подриње     стр. 726 

Политички азил       стр.361 

Пољска                  стр.178 

Пољакиња , Пољаци        стр. 177, 182, 224, 225, 227, 379,  

Пољански, Павле    стр.759, 760, 761, 762 

Помпиду, Жорж     стр. 533 

Porte Louise           80 

Port Maryland Authority               134 

Porte Namur           80 

Португалија, Португалци                 стр.22, 166, 167,  

Попов, Небојша     стр. 882 

Поповић, Василије      стр.90, 770,  

Поповић, Беба   стр.776 

Поповић, Богдан стр. 1038 

Поповић( БИП)    стр. 986 

Поповић, Вељко      стр.76, 48, 739,  

стр. 482, 483 

Поповић, Љубица        стр.482, 483 

Поповић, Мира    стр 775 

Поповић, Мића    стр. 884 

Поповић, Никола       стр. 118 

Поповић, Олгица         Прешево        стр.26 

Поповић, Савка     стр. 770 

Поповић, Срђа      стр. 849 

Поповски, Миша         стр. 532 

Портофино      стр. 685 

Правни факултет       стр.884 

Православље, часопис СПЦ, стр. 1057 
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Праксис, стр.884, 981,  

Прашко пролеће    стр. 516 

Представништво ЕИ у Београду        стр. 482 

Прекајски, Иван   стр.1066 

Прибишић Радмила  стр. 1050 

Пријатељство Белгија-Југославија   стр. 605, 606., 631,  

Присли, Елвис стр.1029 

Приштина     стр.124, 1071 
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