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ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ

ЦР НЕ ЗА СТА ВЕ

Бо ри су Бо шко ви ћу, стри цу

*

…у на ма ври је ме се ми је ња
и сви су опет спрем ни

да се бо ре за сан,
у на ма ври је ме се ми је ња

са ба ри ка да ре ћи ће мо:
Но па са ран...

Кад бу де ври је ме за то!

(Ха у стор)

У По пи су жр та ва ра та 1941–1945. Му зе ја ге но ци да у Бе о гра
ду, сто ји:

Бо шко вић (Ми јај ло) Бла жо, ро ђен 1898. Ср бин, стре љан од 
Ита ли ја на 1943. при ли ком бор би или бом бар до ва ња, Ко ла шин 
(5033s00107).

У јед ном дру гом по пи су стре ља них и уби је них у Дру гом свет
ском ра ту, под бро јем 47: 

БО ШКО ВИЋ Ми јај ла БЛА ЖО, ро ђен 1898. го ди не, Би стри ца 
‒ Ли по во, учи тељ, био ин тен дант Ли пов ског пар ти зан ског ба та љо
на, стри је љан од Ита ли ја на 03. 09. 1943. го ди не, у Сма и ла ги ћаПо љу 
‒ Ко ла шин.
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И још, и у тре ћем не кро ло шком НОБка та ло гу пи ше да је ‒ 
док је у истом мо мен ту, да ле ко од Ко ла ши на, на не кој же ле знич кој 
по ста ји у Ср би ји, пи лот Ста ни слав Бо ро вин шек по бе гао из во за 
ко јим су га Нем ци во ди ли у за ро бље ни штво ‒ са Ми ха и лом Јо ва
но вим Бу ла то ви ћем, из Бла ти не, „чо ве ком ри јет ке хра бро сти и но
си о цем Оби ли ћа ме да ље”, Ве љом Ра до ви ћем, и сво јим ђа ком Гој ком 
Ву ји си ћем, као је дан од два на ест цр ве них апо сто ла:

Бла жо Бо шко вић, учи тељ из Би стри це код Ко ла ши на, стри је
љан од Ита ли ја на 3. IX 1943. са још 11 за тво ре ни ка, у Сма и ла ги ћа 
По љу.

Тај хра бри чо век за со бом је оста вио же ну и ‒ два на е сто ро де це. 
И јед но пи смо. „За вјет и по ру ка учи те ља Бла жа Бо шко ви ћа, упу
ће на же ни и дје ци од ли ку је се ла кон ском кон ци зно шћу”, ко јом „по
ру чу је Бла жо” и „упо зо ра ва стро ги и бри жни ро ди тељ сво ју дјецу 
у зад њим тр за ји ма жи во та.”1 А он за вет но „по ру чу је” и „упо зо рава”:

Мо ја дје цо,
Гле дао сам ва зда да бу дем пра ви ро ди тељ, па и ово га пу та 

по ка зао сам и по ло жио ро ди тељ ски ис пит пред сво јом по ро ди цом. 
Не мој те да ме жа ли те кад бу дем стри је љан до стој но жа ли те мо је 
дру штво. Слу шај те мај ку ко ју ја на по след њем ча су по здра вљам и 
же лим да бор бу из др жи и вас ти ће истин ска мај ка по диг не.

Поз. вас мо ја дје цо 
ваш Бла жо.

На пи са на на ита ли јан ском лет ку, као др ве на се о ска та ра ба 
или че лич на за твор ска ре шет ка твр дим ћи ри лич ним сло ви ма, 
пред смрт на пи сме на по ру ка овог ин тен дан та ба та љо на (по усме
ној по ро дич ној пре да ји: ко ме са ра) за пра во ни је ни по сла та, већ је 
ка сни је, при ли ком екс ху ма ци је и по нов ног уко па про на ђе на у ње
го вом џе пу, као гра ђа за не ки бу ду ћи ан тро по ло шки ро ман. Ово пи
смо из хум ке је по сле ра та сти гло до по ро ди це, др жао сам га, се ћам 
се, у ру ка ма, као кад де те ту да те све ти њу и оно осе ћа да др жи не што 
то ли ко по себ но и бит но, а не зна шта је. И опет, из но ва сти жу ћи и 
сти жу ћи, ни до данда нас ни ка ко да стиг не, јер сва ко пи смо је сво
је вр сна опо ру ка, за вет и пра шта ње, по сла то из смр ти, а упу ће но 
не ком иза, не ком мно го уда ље ни јем, ко ме ни ка ко сти ћи не мо же 

1 На во ди су из: Ко ла шин ски чет нич ки за твор 1942–1943, збор ник ра до ва 
са на уч ног ску па одр жа ног у Ко ла ши ну 14. и 15. маја 1984, Исто риј ски ин сти тут 
СР Цр не Го ре – Марк си стич ки цен тар ЦК СК Цр не Го ре – Скуп шти на оп шти не 
Ко ла шин, Ти то град 1987.
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и из но ва увек сти же, од ко га тра жи усли ше ње... Али онај ко до би је 
пи смо из гро ба, са њим се при вид не мо же ви ше ни ка да по и гра ти. 
А до био сам га. Две го ди не је у се бе ску пља ло ми рис ило ва че и 
те ла у рас па да њу. Пу то ва ло је 75 го ди на. И сти гло у овој но ћи ро
ђе ња мо га оца. И чуо сам глас мр твог.

А на пи са но је на дан стре ља ња. На но га ма је још увек имао 
гво жђе, те шко 18 ки ло гра ма, ко је се ски да ло пред од ла зак на стра
ти ште и он да ста вља ло на но ве утам ни че ни ке. Из бри јан, ко шу ље 
под гр лом „би је ле као сни јег”, длан је др жао на лет ку. Све тлост је 
ко со па да ла у ће ли ју као у крип ту не ког све ти те ља. Ти ши на и леп
ти ро ви. Ни ср це сво је ни је чуо. Чу ле су се са мо ов це, из да љи не: 
ста до од тр жни це иде пре ко шу ма ра ка и ја ру га где ле же нео бе ле
же не хум ке пар ти за на, ко пи ла ди че до мор ки и црк ну тих ко ња. 

Су ђе ње је би ло фар са: од лу ке су, углав ном смрт не, уна пред 
би ле из рек ну те. Ми ран, у зе мљу је гле дао. И ка да су их из во ди ли 
у дво ри ште, за тво ре ни ци су се кре та ли спу ште не гла ве, за бра ње но 
је би ло да се ме ђу соб но по гле да ју. Све је то за учи те ља би ло већ 
је дан дав ни, про те кли свет. Осе ћао је да ма ре ста рог би је ло па вли
ћев ског, бо шко ви ћев ског род ног ко ре ња, жи ле, жи ли це ко ји ма је све 
пре мре же но бог зна до кле, а ко ји ма се, ви ше не го би ло шта дру го, 
осве та „са ко ље на на ко ље но” пре но си. Ни је му би ло до осве те, 
ни ти до прав де, би ло му је до чо ве штва, да кле, до ни че га. За то је 
мир но и чвр сто гле дао у оно ни шта ко је је све сна жни је сте за ло 
ње го ве гру ди.

Вре ме је ста ло, не ста ли су при ви ди ово га све та. Ви ше ни је 
ми слио ни на ше фа за тво ра ко ји је че сто во лео да раз го ва ра са 
ис так ну тим бор ци ма ‒ ко му ни сти ма, као и са ста рим рат ни ци ма 
‒ ро до љу би ма, а та ко и са њим. Ни је се учи тељ се тио ни пи сца 
Ми ха и ла Ла ли ћа, са ко јим је по де лио не ко ли ко ре че ни ца, а ко га је 
суд би на из ву кла из за тво ра. Ни чет нич ких ег зе ку то ра, Вла хо ви ћа 
и Ми ло ви ћа. И да су му не што зна чи ле, не би се са да се тио ни ових 
ре чи: 

Ус та ће на род на на род и цар ство на цар ство, и зе мља ће се 
тре сти вр ло по сви је ту, и би ће гла ди и по мо ри и стра хо те, а при је 
све га ово га мет ну ће на вас ру ке сво је и го ни ће вас и пре да ва ти у 
збор ни це и у там ни це.

Ни је се мо гао се ти ти ни све тог Ср ђа, ко га су обу кли у жен ску 
оде ћу, обу ли у гво зде не опан ке и по се кли ма чем, а ко ји је ње го вим 
Бо шко ви ћи ма био за штит ник. Ни је, опет, мо гао прет по ста ви ти 
да ће, че тр де сет го ди на ка сни је, из ве сни Рај ко Ра о са вље вић за пи
са ти ко ли ко про за ич но, то ли ко и ау тен тич но све до че ње:
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Бла жо Бо шко вић, учи тељ из Ли по ва, ис так ну ти па три о та из 
пр вих да на устан ка, укљу чио се не по ко ле бљи во у пар ти зан ске 
ре до ве. У мла до сти се ис ти цао сво јом хра бро шћу и у I свјет ском 
ра ту, по себ но у чу ве ној мој ко вач кој би ци 1916. год. Би стар чо вјек 
и по пу ла ран го вор ник на на шим ску по ви ма, да вао је зна ча јан до
при нос ор га ни зо ва њу пар ти зан ских је ди ни ца. Бје ше то из ра зи та 
људ ска ље по та, а сво јим ви со ким ста сом под сје ћао је на пра вог 
го ро ста са.

Јед ном при ли ком до ђо ше у оби ла зак за тво ра Ву ле Вла хо вић 
и Мар ко Ми ло вић ‒ два нај о зло гла ше ни ја чет нич ка кр во ло ка. Раз
гле да ју за тво ре ни ке у дво ри шту и на и ђо ше на Бла жа, ко га је Ву ле 
по зна вао, па му из ра зи то си ло бат но по ста ви пи та ње: 

‒ Бје ше ли ти оно, Бла жо, глав ни пар ти зан ски го вор ник на 
њи хо вим ску по ви ма? Ко ли бје ху они Бран ко ви ћи по га них ко ље на? 

Бла жа то пи та ње не из не на ди и од мах му у јед ном пр ко сном 
то ну од го во ри:

‒ До ла ском у овај за твор све сам из сво је про шло сти за бо ра
вио. Ов дје бих ти са да са мо знао ре ћи шта сам као обес пра вље но 
људ ско би ће ов дје до жи вио. Ов дје ко уђе на нај гру бљи на чин му 
се од у зи ма свој ство чо вје ка.

По че ше да га не кон тро ли са но ври је ђа ју и на кра ју му ре ко ше 
да ће би ти стри је љан. Бла жо, пун гње ва на њи хо во по на ша ње, од
ва жно ре че: 

‒ Је дан чо вјек ни је вој ска и од мог стри је ља ња ви мо же те само 
из гу би ти, јер ме на ту ка зну овај на род не би осу дио за то што ме 
зна као по ште на чо вје ка. На род је био уви јек нај пра вед ни ји су ди ја. 

И да ље су га ла ми ла на ње га ова два мон стру ма, ко ји та да 
би ја ху глав ни чет нич ке су ди је ко ји су са мо из ри ца ли смрт не ка зне.

Ни је Бла жо мо гао прет по ста ви ти ни да ће до ве сти ње го ву жену 
и де цу да гле да ју ње го ву ег зе ку ци ју. Да ће у ми мо хо ду Бо ја ни рећи: 
„Шко луј ми дје цу!” Ни ти да ће по сле пр вог пло ту на оста ти не по
ми чан. Да ће Ита ли ја ни ма, док су пу ни ли оруж је, до ба ци ти: „Удри
те, не мр ци ни те!” Ни је знао ни да га ни дру ги пло тун не ће обо ри ти. 
Ни ти да ће па сти пре не го од јек не и тре ћи. Ни ти је мо гао ви де ти 
да ће му де ца рат пре жи ве ти. Да ће се је дан од си но ва, то ком слу
же ња вој ног ро ка и у мор нар ској уни фор ми на не ком син ди кал ном 
пле су за гле да ти у по лу и та ли јан ку, Ма ри ју ‒ ко ја га је, ста ри ја од 
ње га, као ба лав ца са мо пре по тент но од ме ри ла ‒ и да ће та да ре ћи 
сво јим дру га ри ма за сто лом: „Њу ћу оже ни ти!”, и да ће је за и ста 
оже ни ти, и да ће до да нас жи ве ти с њом, у Пу ли. Да ће му је дан 
дру ги син умре ти од дру гог ди ја фраг мал ног ин фарк та, а је дан од 
уну ка ње го вих да ће на пи са ти пе сму „Ро до слов”, у ко јој ће га по ме
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ну ти. Ни је знао. Ни шта ви ше ни је би ло бит но, ни оно пре, ни оно 
по сле. 

На по ви ке стра жа ра, Бла жо Бо шко вић је пре са вио пи смо и 
гур нуо га у џеп. Ус пра вљен, че као је да му с но гу ски ну бу ка ги је, 
и, нео бич но уз бу ђен, ре ше но кре нуо... 

*

Са пет го ди на већ је знао да чи та и да пи ше; са де вет га је отац 
во дио на за се да ња, ве ђа ма пре кри ве них очи ју, ћу тљи вих, пре ких 
и бр ка тих ислу же них ста рих бр ђа на, да им чи та но ви не са ве ли ком 
вре мен ском раз ли ком при сти гле у њи хо ве кра је ве. Па дао је у сан 
уз мај чи но ћу та ње и не ка да те шке уз да хе. У де се тој го ди ни му 
је дан ро ђак при ча о еп ском прет ку, Пе тру Бо шко ви ћу, а он, да би 
га по сле че сто по на вљао, пам ти са мо је дан де се те рац: „Бо шко ви ћи, 
си ви со ко ло ви!” Исти тај му је при чао о рат ни ци ма, устан ци ма, 
бор ба ма про тив Ту ра ка, те гоб ну при чу се ља ка и бр ђа на у ко јој 
са бља и ку бу ра има ју уло гу из вр ши о ца прав де и не прав де. У три
на е стој, са дво ји цом бра ће, во ди сто ку на ис па шу или по сма тра 
ма ло по ви је ног, ћу тљи вог оца за гле да ног у пла мен ог њи шта. Под 
ко ман дом сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа уче ство вао је у по след њој вој
ној опе ра ци ји вој ске Кра ље ви не Цр не Го ре, Мој ко вач кој би ци. Да 
ли је у ње му та да од јек нуо еп ски за вет ха рам ба ше Пе тра Бо шко
ви ћа или име ња ка и пре зи ме ња ка му, бри га ди ра и чла на Рат ног 
са ве та Бла жа Бо шко ви ћа, за ко га се још и да нас при ча да су га се 
Пе тро ви ћи ота ра си ли у стра ху да им не пре у зме „же зло и трон”, 
не зна мо, али зна мо да се ис та као чвр сти ном и хра бро шћу у бо ју. 
За пам ће на су са мо два мо мен та. Да је у си ло ви том ју ри шу Пр вог 
ре грут ског ба та љо на на Бо ји ну њи ву, под ки шом ау стро у гар ских 
кур шу ма, пао Бла жов при ја тељ са Пи ве, Дра го Ка ра ба сил; да је, 
у бор би на нож и на ба јо нет, „за сва ку бу кву, за сва ки пањ”, обо дрен 
по кли чем у бој при сти глог ко ман дан та Ру жи ћа, са Пе тром Ра ду
но ви ћем, као „ан ђео ис тре бље ња сје као мо сков ком као са бљом...” 
Сто ти не мр твих Ау стри ја на ца би ло је у ње го вим очи ма. Сто ти не 
ње го вих. Бо жић је био. „А сни јег је па дао и пор ки вао кр ва ве тра
го ве...”

Већ кра јем исте го ди не на ла зи мо га опет у сне гу. У Мо скви, 
на сту ди ја ма. Та да је стра сно за во лео коц ку. У су мор ним да ни ма 
ра ђа ња ре во лу ци је, нај бли жи при ја тељ био му је пик ас. И док је 
у за ди мље ним про сто ри ја ма, уз са мо гон ку, ба цао кар ту на сто, 
још увек не схва та ју ћи да је је дан свет та ко не по врат но то нуо у 
про шлост као у мут ну во ду, ле ви чар ске иде је су му се увла чи ле 
под ко жу. То ком зим ских да на над не се них над књи га ма, гле дао је 
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ка ко, као у ки не ма то гра фу, про ми чу ули це, ме ста, се ла, љу ди и до
га ђа ји ко је је про жи вео. До ла зи ли су до ње га гла со ви да су ис пред 
гра да упа ље ни мо то ри ко ји за со бом оста вља ју пла ме ни траг. Осе
ћао да су иза сва ког про зо ра пу шке, иза пу ша ка очи, иза очи ју ру ке, 
и да иза ру ку ку ца ср це. И сво је је мо гао чу ти, ка ко ку ца. Ви део 
је ка ко, ус пра ван као спо ме ник, не ки цр ве ни офи цир ва тре но аги
ту је на ро ду оку пље ном на Пу шки но вом тр гу. Чу дио се и ње му, и 
ње го вој уз диг ну тој пе сни ци ко ја се оцр та ва ла на гри ми зној по за
ди ни за ла зе ћег сун ца. 

Бла жо Бо шко вић ни је ни мо гао да прет по ста ви шта суд би на 
же ли од ње га. Осе ћао је да тре ба да се вра ти у Цр ну Го ру, ме ђу на
род, ме ђу љу де, и да их обра зу је. Ми слио је о де ци ко ја ће при гр ли ти 
сло ва, књи ге, иде је, иа ко је знао да ће увек у дру гој ру ци мо ра ти 
да но се пу шку. Сре тао је са мо све сне рад ни ке, Ру се, и те шко је ту 
сли ку но вог, про све ће ног и со ци јал но пра вед ног све та мо гао да 
укло пи са су ро вом сли ком бр да и се ла из ко јих је до шао. Ни је се 
оку шао у пи са њу ре во лу ци о нар них чла на ка, у по ја шња ва њу иде
ја већ на до шлог до ба, са мо је же лео да оно ма ло „ја да на они јем 
бр ди ма” при во ли на књи гу. Бр ђан ска и ко му ни стич ка ети ка су 
увек би ле ли це и на лич је исте ства ри, као што су то па три јар хал
ни и со ци ја ли стич ки за ве ти, чој ство/ју на штво и ре во лу ци о нар ни 
мо рал/хе рој ство, пле мен ска за јед ни ца и com mu ne. Јед ном при ли ком 
је ви део и чврст ход љу ди са цр ним за ста ва ма и тран спа рен том: 
„Где је ау то ри тет, уми ре сло бо да.” Ни је знао шта је анар хи зам, 
ни ти је знао да је Кро пот кин умро 1921. го ди не, и да су се та да, у 
по греб ној ко ло ни од ско ро осам ки ло ме та ра, по след њи пут на ули
ца ма Мо скве мо гле ви де ти исте оне, цр не за ста ве. Ни је знао, јер 
се вра тио у Цр ну Го ру, и до био на ме ште ње учи те ља у Ли пов ској 
Би стри ци. 

*

Из ме ђу два ра та и не ма мно го по да та ка о ње му. Суд би на му 
по ста је ви шема ње сте ре о тип на суд би на се о ског учи те ља: она, очи
ма не у ке сре ди не по што ва њем гле да на суд би на. Јер не пи сме ни су 
увек са ди вље њем по сма тра ли љу де од књи ге. У им про ви зо ва ној 
шко ли, учи де цу. Учи их ра чу ну, чи та њу, пи са њу, тек сло ви ма, 
ви ше да ма кар сри чу на пи са но, да не што от пе ва ју, де кла му ју, ре
ци ту ју... Зе мљо пис их ни је во дио пре да ле ко од њи хо вих брд ских 
ста за, при ро до пис се за вр ша вао у оно ме што су око се бе мо гли на ћи. 
Из тог до ба са чу ва не су две фо то гра фи је. Пр ва: на бе лом ко њу ко ји, 
ис под пре ко два ме тра ви со ког Бла жа, под се ћа на по ни ја; но ге му 
ско ро до ди ру ју зе мљу; стро гог по гле да, на гла ви цр но гор ска тра
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ди ци о нал на ка па, бе ли око врат ник, цр ни ка пут огр нут, бр чи ћи, 
иза ње га бе ли ка мен и крш... Дру га, 1930: се ди, леп, у гра ђан ском 
оде лу, са ма лом бе лом краг ном и цр ном тан ком кра ва том док је 
Бо ја на у но шњи, на род ној, ко се ис пле те не у кру ну са цр ном ма ра
мом ко ја јој па да на пле ћа, а де це на сли ци је тек ше сто ро. Има ће 
их два на е сто ро: пр во је, по ра ђа ју ћи се са ма у шта ли и не зна ју ћи да 
по ве же пуп ча ну врп цу, ше сна е сто го ди шња Бо ја на из гу би ла. Бо
ја на Бо шко вић, ро ђе на Ра до вић, би ла је кру та и од ва жна се љан ка.

О Ру си ји и Мо скви рет ко је и крат ко го во рио: оно ве ли ко, то
ли ко дру га чи је, ни је се мо гло об ја сни ти пој мо ви ма и ко ор ди на та ма 
све та љу ди с ко ји ма је раз го ва рао. 

*

Као не по гре шив удес сва ке ге не ра ци је са ових на ших про сто
ра, но ви рат га ни је из не на дио. При сту па уста нич ким је ди ни ца ма 
у је сен 1941. го ди не. Ком ском од ре ду, Ли пов ском ба та љо ну. Го ро
стас, ши ро ких ра ме на, гла ве по кри ве не гу стом че ки ња стом ко сом, 
ода вао је ути сак ве ли ке сна ге, а ње гов глас, ду бок и ре зак, до ми
ни рао је над сва ким ме те жом. Као „по пу ла ран го вор ник”, ва тре но 
го во ри на на род ним збо ро ви ма. Под се ћа ју ћи на прет ке, ју на штво 
и чој ство, оку пље не по зи ва на уз ви ше на де ла, и, као при ства ра њу 
све та, раз гра ни ча ва смрт и жи вот, не бо и зе мљу, сло бо ду и оку
па ци ју, род од из ро да, при вр же ност на ро ду и из да ју. Крат ко је био 
ко ме сар, а он да ин тен дант ба та љо на. Са Ву ком Бу ла то ви ћем, да
љим ро ђа ком, из Лон до на при сти глим у пар ти за не да се бо ри за 
„ку ћу и ку ћи ште”, уче ству је у спа љи ва њу мо ста на ре ци Би стри
ци пре ма Ан дри је ви ци. По сле па да Ко ла ши на чет ни ци ула зе у 
Ли по во, где усмр ћу ју гру пу ра ње них пар ти за на у згра ди основ не 
шко ле у ко јој је Бла жо слу жбо вао. У оче ки ва њу со вјет ске по мо ћи, 
пре ко ае ро дро ма у ту свр ху при пре мље ног ис под Жа бља ка, Бла жо, 
са сво јим не ка да шњим уче ни ци ма, учвр шћу је ва тре ну ли ни ју 
Би стри ца ‒ По ља не, спре ма ју ћи кон тра на пад. У сне гу до ко ле на, 
док му сту ден од у зи ма сна гу, гре је пр сте вре лом пу шча ном це ви. 
Иду ћег про ле ћа, са де лом ба та љо на про би ја обруч Ђу ри ши ће вих 
чет ни ка пре ко пла ни не Вуч ја у прав цу До ње Мо ра че. Чу јем га 
ка ко се, са кр ва вим за во јем на ру ци, пре ко би стрич ких ли ти ца над
ви ку је с чет нич ким из ро дом, и ка ко му се соп стве ни глас вра ћа као 
ехо не чи јег уда ље ни јег, ве ћег и усли ша ва ју ћег гла са. Ви дим и ка ко, 
за сут ва тром и зе мљом, па да у ров. Или ка ко, у им про ви зо ва ном 
шта бу ба та љо на, пом но пра ти раз ра ду не ке већ сле де ће опе ра ци је. 
На гри ми зној по за ди ни из ла зе ћег сун ца, ка ко се огле да у би стром 
по то ку, у ко јем се умио.
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*
Оно што је тра жио од сво је же не, она је и оства ри ла. Из др жа

ла је бор бу, би ла истин ска мај ка и де цу по ди гла. Као уче сник Осме 
офан зи ве, Бо ја на Бо шко вић са два на е сто ро де це ко ло ни зо ва на је 
у Вој во ди ну, у Кру шчић. Из тих, до смр ти, три де сет го ди на ње ног 
жи во та за пам ће но је та ко ма ло, ско ро ни шта. Да су јој де ца ста са ла 
и ра су ла се по Ју го сла ви ји. Да су сву да у сво јим очи ма но си ли сли
ку оца ко ји па да пре тре ћег чет нич ког пло ту на. Да до сво је смр ти, 
1975. го ди не, ни је до зво ли ла да се ски не са зи да ње не спа ва ће со бе 
огром на Ран ко ви ће ва сли ка. Да је во ле ла Ле њи на, за ми шља ју ћи га 
као аске ту. Да је, ри го ро зно мо рал на и од го вор на, др жа ла де цу ко
ли кото ли ко оку пље не, и да су се тек ње ном смр ћу по че ли ме ђу
соб но уда ља ва ти. Да је мно го во ле ла мо ју мај ку, Сло вен ку, јер јој је 
ро ди ла два уну ка.2 Да је у ку ћи, у Кру шчи ћу, има ла та ко ви со ке 
„швап ске” кре ве те на ко је сам се је два мо гао по пе ти, и та ко те шке, 
пле сњи ве јор га не ко ји су ме по кла па ли као над гроб на пло ча. 

На је ди ној фо то гра фи ји: „ву чи јег” ли ца, у на род ној оде ћи, цр на 
ма ра ма на гла ви, бе ла ха љи на, из ве зе но пр слу че, до сто јан стве на. 
Бо ја на.

*
Че сто сам и сву да пи сао по пу лар ни панканар хи стич ки сим бол. 

Где год би се на шло не ко А, за о кру жио бих га. У Га ле, а је би ло 
то А, ипак не Пру до но во „Anarchy is Or der”, ко ли ко бун тов нич ко, 
пу бер тет ско, пунк А. Због Crassа, због Pi stolsа. Као гим на зи ја лац, 
чи тао сам и Пру до на, и Ба ку њи на, и Кро пот ки на, и ни шта ни сам 
раз у мео. Ни ка да ни сам ви део цр не за ста ве на ули ца ма. Бла жо је сте. 

До ју че ни сам мо гао ни за ми сли ти да је пи смо, ко је је на пи сао 
сво јој Бо ја ни и сво јој де ци, на пи са но за пра во ме ни. Да је уба че но 
у гроб као у по штан ско сан ду че и да је пу то ва ло 75 го ди на. Да је 
сти гло до ме не, и да ће сти за ти из но ва и да ни ка да сти ћи не ће, и 
да је упу ће но још не ком, уда ље ни јем... А онај ко до би је пи смо из 
гро ба, са њим се при вид не мо же ви ше ни ка да по и гра ти. 

*
На по ви ке стра жа ра, Бла жо Бо шко вић је пре са вио пи смо и 

гур нуо га у џеп. Успа вљен, че као је да му с но гу ски ну бу ка ги је, 
и, нео бич но уз бу ђен, ре ше но кре нуо у смрт као у бо р дел ко ји је 
јед ном у Мо скви по се тио.

2 Ро дио сам се исте го ди не ка да и се стра од стри ца. Бо ја на је до шла да 
ви ди ме не, њу не: „Шта ћу јој, нек је жи во!” По што су сви оче ки ва ли, же ле ли 
да бу дем де вој чи ца, ка да сам се ро дио Бо ја на је, ли ку ју ћи, ина џиј ски од се кла: 
„Они ме ни ђе вој че, ђе вој че, а оно ме ни вук из пла ни не сти же!”




