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ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ

ФО РЕН ЗИ КА ИТА КЕ

На Ита ки и ја бих да уби јам
Цр њан ски

Бе о град је тог јун ског ју тра ше зде сет и ше сте био пре ис пра
жњен не го пра зан. Као да је то ли ком од су ству љу ди и ау то мо би
ла на ули ца ма прет хо дио ве ли ки по крет, до бро ис пла ни ра на и још 
бо ље спро ве де на опе ра ци ја. А на про сто – љу ди су већ уве ли ко ко
ри сти ли го ди шње од мо ре и је ди на опе ра ци ја ко ја је тре нут но би ла 
у то ку ти ца ла се ње го ве сме не, због че га су га та ко ра но и спро
во ди ли на ба тај нич ки ае ро дром.

По ти љак ње го вог во за ча Кец ма на кре тао се у гра ни ца ма од
ред би пра ви ла слу жбе, док се у ти ши ни ко ја је ис пу ња ва ла ка би ну 
слу жбе не ли му зи не слу тио пр сто хват пре ко мер не на пе то сти, ко ју 
ни је ус пео да ода гна ни крат ко трај ни, са свим из не над ни и при ват
ни осмех се кре та ра ко ји ис пу ни ре тро ви зор са мо не ко ли ко тре ну
та ка пре не го што се ја гу ар за у ста вио на пи сти на ко јој су их че ка
ли ави он, ге не рал, ге не ра ло ва прат ња и не ки пред сед ни ко ви љу ди.

Се кре тар иза ђе из ко ла и кре ну да му отво ри вра та, а Кец ман 
му, не окре нув ши се, пру жи де сну ру ку. При хва ти је не жно, да му 
не би иш ча шио ра ме, по ко ме га, по том, по тап ша, хра бре ћи се бе, 
те иза ђе на пи сту и пру жи ру ку сво ме се кре та ру, а ге не рал пру жи 
ру ку ње му.

„Дру же Мар ко”, ре че ње гов ста ри рат ни друг и од мах до да де, 
„Ле ко!”

„Бу ра зе ру..., по бра ти ме”, по здра ви га пре као да се ни су ви де
ли сто го ди на не го као да се ра ста ју на ду жи пе ри од, у по след њем 
тре нут ку удво стру чив ши до зу те крат ко трај не и ја ло ве при сно сти.
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Кне дле ко је су им ста ја ле у гр лу бе ху спра вље не у ис тој ку
хи њи, а да би не ка ко про гу тао сво ју, ге не рал му по ка за да пр ви уђе 
у ави он и он то схва ти она ко ка ко је и тре ба ло: са му ра ји се, у знак 
по што ва ња, јед ни дру ги ма кла ња ју, док ко му ни сти има ју дру ге 
на чи не на ко је ис ка зу ју по што ва ње пре ма сво јим са бор ци ма!

Ње го ва кне дла, ме ђу тим, оста де тик под чво ром кра ва те ко ја 
је, ни је смео да по ми сли, ла ко мо гла по ста ти и ом ча. Спу сти се у 
удоб но се ди ште до про зор че та кроз ко је, ипак по ми сли, по след њи 
пут ви ди ма кар де лић ствар но сти на ста ле на кон нај но ви јих устав
них про ме на. И уме сто да још јед ном раз у ве ри са мо га се бе та ко 
што ће још јед ном, у гла ви и ср цу, ра зло жно из не ти све ар гу мен
те ко ји го во ре про тив бо ја зни да је кре нуо на са ста нак са смр ћу а 
не са вр хов ним ко ман дан том, он ипак још јед ном по ми сли ка ко 
су бо је тог све та ко ји су ство ри ли ису ви ше јар ке. За то је то ли ко и 
во лео цр нобе ле фо то гра фи је, на ко ји ма су сви ти до га ђа ји, при ред
бе, све ча но сти, са стан ци, пу то ва ња из гле да ли ку ди ка мо ве ро до
стој ни је. Што кра ћи пот пис ис под што ма сов ни је фо то гра фи је 
го во ри мно го ви ше од фо то гра фи је ка квог пре ле пог пре де ла над 
се ди шти ма у ку пе и ма ва го на пр ве кла се ју го сло вен ских же ле зни ца. 
Ни је, ето, сти гао да дру го ви ма из не се пред лог да се фо то гра фи је 
Три гла ва, сла по ва Кр ке, Лов ће на и глав них гра до ва со ци ја ли стич
ких ре пу бли ка за ме не фо то гра фи ја ма са пар тиј ских кон гре са и 
Ти то вих по се та фа бри ка ма и по љо при вред ним ком би на ти ма, и 
да ле ким и при ја тељ ским зе мља ма Тре ћег све та.

Али ово га пу та нас не ће сли ка ти, јер, Ле ко, ко нач но се под смех
ну се би, са да мо жеш ле по да се сли каш! Мо ша, мој Ле ко, на ста ви 
да се са мо по дје ба ва, али не Пи ја де!

Бар да уме да опсу је као тај су ро ви, ве се ли ста рац! 
Исти на, оно, про бао је да им на глас је бе све по спи ску на кон 

са стан ка Из вр шног ко ми те та, ка да су га на че ли као ду го чу ва ну 
кон зер ву сар ди на, али у тим тре ну ци ма у ње му је до шло до пре
ки да то на, а псо ва ти се мо ра раз го вет но, као кад онај Су рут ка на 
ра ди ју чи та нај но ви је ве сти. 

Ка да је иза шао из са ле и сео у ја гу ар, је ди но што је осе ћао 
би ли су те ско ба и смрад. Отво рио је про зор, по вра тио глас, схва
тио да ипак не ће по вра ти ти, па он да ре као Кец ма ну да и он спу сти 
ста кло, али смр де ло му је и ка да је ушао у ку ћу, за тво рио све про
зо ре, пу стио нај гла сни је пло чу Ђор ђа Мар ја но ви ћа Дру го ви из 
мог дво ри шта, и ћут ке, ја ко, за гр лио сво ју же ну. 

Све је то због те бе, ми слио је, док ју је сте зао око стру ка и де
сну ру ку спу штао ка ње ном мр ша вом де бе лом ме су, али знам и 
да си не ду жна оно ли ко ко ли ко је она ве шти ца кри ва. Ђо ка је пе вао 
пе сму Ма ла ту жи ба ба, он је и дру гу ру ку спу стио под же ни на 
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ле ђа а она је то во ле ла и ни је схва ти ла да то ли ко ни шта не ва ља 
све док је ни је угри зао за ра ме, јер је до та да ни ка да ни је ниг де 
угри зао. Од гур ну ла га је, скло ни ла иглу са ви ни ла, по пра ви ла 
фри зу ру и ду пе, и тек та да га по гле да ла у очи.

У њи ма бе ше оста ла са мо ве ра.
Во ђе ре во лу ци је не би сме ли да има ју же не, хте де да шап не 

стју ар де си ко ја је до шла да про ве ри да ли је до бро ве зан али, бо гу 
хва ла, за вр те ше се про пе ле ри ко ји не раз ве ја ше страх, јер га тог 
ју тра бе ше то ли ко да је је дан до бар ко мад остао на ба тај нич кој пи
сти, ко ја уско ро не ста де из го бле на стог окви ра про зор че та ме тал не 
пти це у ко ме се од мах по том на цр та мла зњак.

„Про це ду ра”, про мр мља ге не рал и обо ри по глед кроз свој 
про зор, ода кле су се ви де ла бес крај на јор га на ста по ља бе ли чан
стве них обла ка.

Ето, би ли су на со ци ја ли стич ком не бу, на ко ме га је чу вао цео 
је дан вој ни ави он. Или је од ње га чу вао не бо?

Алек сан дар Ран ко вић на сло ни гла ву на бе лу пре свла ку уз гла
вља сво је, то му на јед ном па де на па мет, мо жда и по след ње фо те ље, 
за тво ри очи и по ку ша да вра ти филм два де сет и пет го ди на уна зад, 
у ле то че тр де сет и пр ве, ка да је, на кон те шких ба ти на ко је је до био 
у Ге ста поу, ле жао у град ској бол ни ци и глу мио да је без све сти 
све док га, уз же сто ки пи чвајз и пуц ња ву, ни су осло бо ди ли и пре
ба ци ли на сло бод ну те ри то ри ју.

А са да су га вра ћа ли на зад и све је мо рао да ра ди обр ну то: и 
до ле, на пи сти, и ов де, у ави о ну и по сле, ка да сле те, па их пре ко 
си ње га мо ра пре ве зу на Бри о не, и још ка сни је, ако га вра те и про
гла се бив шим, мо ра ће све да их уве ри ка ко тач но зна шта му се 
де ша ва и због че га.

А ни је имао пој ма!
Док су га функ ци о не ри из нај у жег пар тиј ског и др жав ног вр ха 

оп ту жи ва ли за пле те ње при слу шне мре же око ма р ша ло вог де дињ
ског гне зда, он се упи њао да чу је се бе, да из дво ји те ре чи ко је је, 
не где, из го во рио ко зна ка да и ко је му, ево, се ку гла ву. Али от ка ко 
су му пре се дам да на на том са стан ку Из вр шног од бо ра на ту исту 
гла ву са су ли ко фу го ва на, је ди но што је умео би ло је да не спа ва. И 
уме сто да у тим сил ним са ти ма зу ре ња у пла фон по ку ша да от кри
је ода кле је све то до шло и ку да ће све оти ћи, уме сто да раз ми шља, 
ње му су на па мет па да ли не ки глу пи сти хо ви о не са ни ци. Не што 
као: иди, иди, не са ни це, па се он да по ми ња ло не ко ли це и све та ко 
не ке глу по сти. Пр во је по ку ша вао да се се ти це ле пе сме, по том је 
про бао да по го ди ко је ту пе сму на пи сао, ма да је од мах знао да 
ни је Да ви чо ва, а он да је схва тио да сти хо ве, у ства ри, сми шља он!

Пред зо ру је чак по чи њао и да је пе ву ши.
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Е, а са да му је у гла ви ту пе сму сви рао цео на род ни ор ке стар!
Ето, та кве ства ри би тре ба ло зна ти о љу ди ма, а не шта го во ре 

јед ни дру ги ма. Аме ри кан ци и Ру си мо ра да су већ из ми сли ли уре
ђа је за де ши фро ва ње ти ши не. Љу ди су опа сни ако ћу те, још опа сни
ји ка да пре ћут ку ју. Ме ђу тим, чим зи ну, по ста ју лак плен. Ри ше љеу 
је, се тио се, на вод но тре ба ло де се так ре до ва да не ко га по ша ље на 
ги љо ти ну. Два тре нут ка ти ши не, по ми сли, за до во љан што је она 
пе сма нај зад иш чи ле ла из ње го ве не и спа ва не гла ве, дај те ви ме ни, 
дру го ви и дру га ри це, два тре нут ка не чи јег ћу та ња и брај ко има 
да бу де го тов, ни обе Мо ра ве, ни Су тла га не ће опра ти!

А о че му је то, он да, он ћу тао? 
Ко је су то ре чи ко је ни је из го во рио и због чи јег ће не из го ва

ра ња до кра ја жи во та мо ра ти да ћу ти. Јер – ћу та ће! Па ни је, за бо га, 
Ђи лас?! По ње му су на зва ли цео је дан град. Па он је..., али он да 
схва ти: ви ше ни сам!

Да ли се то де си ло при ли ком не дав не по се те Мо скви, ка да 
су га до че ка ли, уго сти ли и ис пра ти ли као са мо га ца ра, на тук нув
ши у јед ној од сто ти ну здра ви ца да га ви де као на след ни ка Јо си па 
Бро за. Или ће пре би ти да га Ста ри скла ња јер он ни је хтео да скло
ни Бев ца? Или га скла ња ју јер је до вео Ће ћу, или што су већ скло
ни ли Кр цу на?

Ума ло се не на сме ја по ми слив ши на све те на дим ке.
Пла ви, Бо би, Ће ћа, Бевц, Ђи до, Мар ко, Цр ни, Бе ли, Роћ ко, 

Сте во, Ко ча, Мо ша, Бра до ња, Ге џа... Ста ри... Вал тер... Ти то.
Дру го ви из мог дво ри шта, до се ти се на сло ва Ђо ки ног син гла, 

по гле да ге не ра ла и схва ти да овај не ма на ди мак! 
Али то га ни је спре ча ва ло да с њим и слу жбе но и при ват но 

не про го во ри ни реч све док ни су сле те ли, од ве зли се до при ста на, 
ушли у ча мац и са свим се при бли жи ли остр ву на чи јој су оба ли 
ста ја ли до зу ба на о ру жа ни вој ни по ли цај ци.

„Ни шта се стра шно не ће де си ти”, до вик нуо му је на ве тру и 
он да му спу стио ру ку на бу ти ну. „Ста ри те је због то га и по звао, 
да све раз ја сни те и на ста ви те за јед но ка на шем ци љу.”

Чак му се и осмех нуо. А он је гле дао кроз ге не ра ла као кроз 
во ду. Му тљаг, бу ра зе ру, хте де да му шап не, за гр ли га и по ву че 
пре ко огра де, у ам бис, али че му, ка да су већ уве ли ко до та кли дно. 

И ге не рал Го шњак је то знао.
Или ни је? 
Док је ча мац при ста јао и док су га ве зи ва ли – ча мац, а не 

ње га – удах ну ми рис мо ра и обо ри по глед у свој од раз у во ди. Ле
лу јао је, био час ужи, час ши ри, ли це му се час ке зи ло, час осме хи
ва ло, али за раз ли ку од ње га – успе шно се одр жа вао на не мир ној 
по вр ши ни.
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Ни су им да ли да про ше та ју до згра де, већ су их сме сти ли у 
отво ре ни џип и пре ве зли тих не ко ли ко сто ти на ме та ра.

Про шло га ју ла био је на том остр ву са мо у ку па ћим га ћа ма. 
Би ло је до шло вре ме за ру чак, а Ста ри је ре као да не ма по тре бе 
да се обла че.

„Чо вјек се мо ра јед ном и опу сти ти.”
И он га је, као и увек, по слу шао, а ни је тре ба ло. Јер, као да се 

ви ше ни ка да ни је до вољ но обу као. Пре свла чио је он оде ла, ме њао 
ци пе ле, но сио ка пу те и ман ти ле, у ло ву јак не и пр слу ке, гла ву је 
по кри вао ше ши ри ма, ка па ма, кач ке том, али ни ка да ни је пре стао 
да се осе ћа по ма ло го и бос, на јед ном из ло жен и ра њив, све ма ње 
опа сан.

Као да су све про сто ри је у ко ји ма би се по ја вио би ле без из
у зет ка очи шће не од стра ха. Стра ха ко ји је тре ба ло да пре пла ви 
дру ге ка да се он по ја ви баш као што је пре пла вио ње га и ге не ра ла 
ка да је у за мра че ни са лон ушао чо век ко ме ни ка да не ће пре ста ти 
да ве ру је.

И са да га је, нај бла же ре че но, во лео. 
„Сјед ни те, дру го ви”, ре као је ње му и ге не ра лу и ни је ски нуо 

там не на о ча ре до кра ја раз го во ра ко ји је тра јао ско ро че ти ри са та.
На рав но да оп ту жбе за при слу шки ва ње ни су по ме ну ли ни 

јед ном је ди ном реч ју. 
Шта би дао да је мо гао да пре слу ша тај њи хов по след њи раз

го вор: све те ре чи, тон ко јим их из го ва ра ју, ва здух ко ји тро ше, 
звук на ме шта ја на ко ме се де, га ле бо ве ко ји на по љу ле те.

„Он да, ви ди мо се на пле ну му, за три да на”, ре као му је на 
кра ју и сти снуо ру ку, а он да се се тио још не че га. „И не за мје ри 
дру го ви ма ка да те бу ду же сто ко на па да ли. Ти знаш да то та ко мо ра. 
Овај пле нум је ва жан за наш да љи раз вој и сви га мо ра мо по сма
тра ти у нај ши рем мо гу ћем кон тек сту. Ово ће про ћи и ми ће мо и 
да ље су ра ђи ва ти.”

Ку рац, ба то!
Три да на ка сни је, на ме сту Бри о на бе ше не ко дру го остр во. 

Чак су и га ле бо ви клик та ли оп ту жу ју ће, а у изо ла зи ци ји ко јој су 
га под вр гли до ју че ра шњи дру го ви и са рад ни ци ни је успе вао да 
скле па ни нај про сти ју ми сао. Осе ћао се као мр твач ки сан дук у 
ко ји са мо што ни је ле гао.

Одр ве нео па омли та вео, озно јен па на је жен, се део је у сво јој 
со би и че као да му до ста ве рад не ма те ри ја ле, ко је су оста ли чла
но ви Цен трал ног ко ми те та већ уве ли ко ли ста ли, се де ћи на клу па
ма дуж мор ске оба ле, под пал ма ма. Би ло је по треб но са мо да ба ци 
по глед на не ко ли ко пр вих ста во ва из на ла за Ко ми си је, па да схва
ти да он то не ће мо ћи да раз у ме ни кроз сто ти ну го ди на.
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Али ако ни ка да не ће мо ћи да их раз у ме, опро сти ће им, и то 
од мах, на ли цу ме ста!

Са мо за то је и го во рио и пр вог и дру гог да на, јер је сма трао 
да мо ра да при зна сво ју кри ви цу, о ко јој до тог ју тра ни је ни шта 
знао, укљу чу ју ћи и све оне га до сти ко је су по че ли да му при пи су ју 
на кон ње го вог пр вог исту па ња. 

А док је го во рио, и ка да је пре стао да го во ри, у гру ди ма му 
је, уме сто ср ца, от ку ца ва ла кра гу јев ка. Мо гао је да екс пло ди ра 
сва ког тре нут ка. Уред но из бри ја но ли це му по ста де си во, док је 
у уши ма и сле по оч ни ци ма тут ња ло као да ће из ње га да ис ко чи 
африч ко пле ме.

„Иди одав де!”, пред по че так на став ка сед ни це, по сле до руч
ка, ре као му је Го шњак. „Не мо раш ово да слу шаш. Ни је ти до бро, 
Ле ко, уми реш. И ме не су пре ва ри ли.”

„Оста ћу”, ре као му је и про бао да се осмех не. То су би ле по
след ње ре чи ко је су раз ме ни ли.

А он да, као да су га лан си ра ли у ко смос.
Са мо бу да ла је мо гла да по ми сли ка ко се тог пред ве чер ја до

ко пао коп на, јер свет у ко ји се ис кр цао бе ше јед но ве ли ко пу сто 
остр во на ко ме ће мо ра ти да про ве де оста так жи во та.

Ипак, тру дио се да пред же ном и си но ви ма бу де чо век ко ји 
им се вра тио и да све оно што му се та ко бр зо де си ло и ни је то ли
ко ло ше. Пре све га, има ће ви ше вре ме на јед ни за дру ге и, хва ла 
бо гу, био је жив.

Али уско ро је сви ма у ку ћи по ста ло ја сно да не по сто ји би ло 
ка кво вре ме. Вре ме на, она квог ка кво су тро ши ли пре ње го вог 
по врат ка са остр ва, за њих ви ше ни је би ло. Сва ка се кун да на њи
хо вим са ти ма би ла је ис пу ње на пи та њем ко је ни ка да не ће ус пе ти 
са свим да фор му ли шу. Цео њи хов пре о ста ли жи вот би ће тек је дан 
ста ме ни упит ник, а ни ко од њих ни је си гу ран да ће ње го ва смрт, 
ка да јед ном до ђе, би ти би ло ка кав од го вор.

Бли жи ла се је сен и он је кра јем сеп тем бра при ме тио да му је 
ко са баш по ра сла. Кец ман је још кра јем ав гу ста рас по ре ђен на 
дру гу ду жност, али се кре та ра му још увек ни су би ли од у зе ли. Прет
по ста вљао је да ће ње гов се кре тар оста ти у ви ли из ко је је тре ба ло 
да се исе ле чим на ђу од го ва ра ју ћи сме штај, те да ће на ста ви ти да 
бу де ко ри стан не ком дру гу ко ји се ту до се ли.

„Не знам ко би мо гао да ме под ши ша?”, ре као је се кре та ру 
чим је овај ушао у ње го ву рад ну со бу у ко јој је, по по врат ку са 
остр ва, про во дио по цео дан, сре ђу ју ћи до ку мен та ци ју.

„Да по зо вем бер бе ри на из Цен трал ног ко ми те та?”
„Али он си гур но не ма свој при бор, а ја не ћу да...”
„Оти ћи ћу до пр ве бер бер ске рад ње на Де ди њу.”
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„Али ја не бих да...”
„Не бри ни те. За мо ли ћу чо ве ка да до ђе ова мо.”
„Хо ће ли хте ти?”
„А за што не би хтео?!”
„Јер ви ше не мо ра.”
Су тра по сле под не, у ви лу у Ужич кој 25 до шао је бер бе рин, 

ко ји је са со бом био до нео при бор. У цр ној та шни ци је по нео све 
сем огле да ла.

На кра ју су ски ну ли кри ло ор ма на са чи је је уну тра шње стра
не би ло ве ли ко огле да ло и на сло ни ли га на зид у ход ни ку. Сео је на 
сто ли цу ко ју су до не ли из са ло на, бер бе рин му је пре ко тру па ста
вио бе ли чар шав, чи је је иви це па жљи во умет нуо из ме ђу вра та и 
краг не бе ле ко шу ље и он да по чео да че шља иж ђи ка лу, гу сту ко су.

„Он да, дру же Ле ко, ка ко ће мо?”
Бер бе рин је иш че ку ју ћи гле дао ње гов од раз у огле да лу. У 

де сној ру ци је др жао спрем не ма ка зе.
Сад ће да ми је от фи ка ри, по ми сли и бес по моћ но слег ну ра

ме ни ма, па скло пи очи и за чу бр зу шкри пу отва ра ња и за тва ра ња 
ма ка за.




