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ГОЈ КО ЧЕ ЛЕ БИЋ

АВАН ТУ РЕ ЈА КО ВА ОД БО КЕ

ЈЕ СЕ ЊИ ДАН

Имао сам оца. Ух, ка ко до бар по че так за крат ку при чу! 
Ка кав је то био му шка рац, у чи та вој Зет ској ба но ви ни ни је му 

би ло рав ног бок се ра! Ми ши ћав, са пло чи ца ма на тр бу ху плит ком 
од спорт ске гла ди, ја го ди ца ши ро ких као у Ин ди јан ца, са че ти ри 
згло ба на пе сни ци од ко јих сва ки но си јед но сло во: с, м, р, т. Био је 
нај бо љи гим на сти чар и нај бр жи пли вач ме ђу вр шња ци ма. Не бје ше 
му ни гдје ка ра ра. Ко жа му је би ла ду ван ке са бо је ба кра, до ра та ста 
чак и зи ми, за тег ну та као у до ра та ка ко су злоб но мр мо ри ли про
тив ни ци, ко ји се ни кад ни су мо гли мје ри ти с та том у по ште ној 
бор би.

Ме ђу тим, ка ри је ра му ни је би ла баш сјај на и ја се то га спо ме
нем оног но вем бар ског да на сва ке је се ни кад осва не Го спа од здра
вља. Тај дан му би ја ше бол на тач ка јер ни је мо гао да се уз др жи 
од пла ча. Раз лог пла ча је уви јек био је дан те исти – исто ри ја, ба рем 
је он та ко бу га рио. Твр дио је да је бит ка са про шло шћу из гу бље на 
јед ном за у ви јек и да су за то опре зни Је вре ји са гра ди ли Зид пла ча 
за сва ки слу чај. Свом дру гу из клу ба се јед ном по вје рио да је сва ки 
бок сер, за пра во, сре ћан ако не до жи ви ре при зу бор бе са про шло шћу. 

Мој оцо ни је мо гао да се уз др жи од пла ча пред зи дом про шло
сти. Чим би она за ку ца ла на вра та, а то се по пра ви лу де ша ва ло на 
Го спу од здра вља у ра ни ју тар њи сат он би бри знуо у плач, ски нуо 
ру ка ви це и ока чио их о клин, од ба цио кућ ни ха лат и стао пред 
огле да ло у сво јој ле ген дар ној по зи са го лим ша ка ма упе ре ним 
у рам.

„Сад ће крв ни ци на ме не у ко ло ни, из ма гле.”
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„Ива не, је си ли при се би?”, ври сну ла би мај ка. „Ако хо ћеш 
да по мах ни таш, мах ни тај сам, дје цу по ште ди зу лу ма!”

„Но ка у ти рао ме је жи вот, же но, шта да ра дим сем да клек нем 
и пла чем?”

„Ра ди шта хо ћеш, нас тро је оста ви на ми ру!”
Он би је од гур нуо и на ста вио да се бо ри са не ви дљи вим про

тив ни ком. Тај је се њи дан је био по се бан за то што је он са мо при мао 
уда р це и је цао. Под мет нуо би је дан образ, дру ги, бра ду, сле по оч
ни цу, че ло и тје ме да про тив ник лак ше по го ди. Ви ше ма сни ца би 
до био тог да на не го чи та ве се зо не. Био је мо дар у обра зи ма к’о да 
су га гу је пи ле.

„Ту че ме жи вот, же но, зар је сра мо та за пла ка ти!”
Не пам тим да је на Го спу од здра вља икад за дао кро ше или 

апер кат, о ди рек ту да не го во рим, ми слим на онај ли је ви, јер тај је 
ко сио све пред со бом као коњ ско ко пи то и де фи ни тив но ми је њао 
си ту а ци ју у рин гу. Јок, ни шта од спа рин га и од бра не, са мо је при
мао уда р це! Не ви дљи ви про тив ни ци су ту кли из свих ору ђа – ни кад 
ни сам по сум њао да их има чи тав бу љук кад је та та у пи та њу – и он 
је па дао, уста јао, опет па дао и та ко ре дом све до све ча не ве че ре, 
кад би га мај ка по кри ла ће бе том и од ву кла у спа ва ћу со бу а нас 
по сје да ла за тр пе зом и очи та ла мо ли тву.

„Го спо на ша, за штит ни це, ми ло сна и све мо гу ћа!”
Ис под ће бе та је до пи рао плач при гу шен и по ми је шан са хроп

та њем, али ти ше и у раз ма ци ма, што је знак да ноћ од ми че и је се њи 
про то кол пла ча се при во ди кра ју.

Имао сам оца – ух, ка кав крај за крат ку при чу...! Ја ков од Боке 
га је по зна вао бо ље од ме не јер је био ста ри ји, а знао је по ма ло и 
тех ни ку ко му ни стич ке по ли ци је. А ја, шта сам био ја, ма ка ње ко ме 
мли је ко ка па низ бра ду...
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УД БА ШИ

Уд ба ши су би ли кр во ло ци ко ји су на кон ра та си са ли крв на ро
ду, нај ви ше зре лим му шкар ци ма, ка та ло ги зо ва ли је и ар хи ви ра ли 
у нер ђа лим епру ве та ма а по том усмје ра ва ли епру ве те у ка ра ва ни
ма с јед ног кра ја зе мље на дру ги. Ја ков од Бо ке их је у дје тињ ству 
за ми шљао као ма ло ре ке и ту па ве љу де ко ји се че шља ју че шљем 
од во луј ског ро га и но се ко жне ка пу те. Они се код нас ди је ле на 
кон ти нен тал не, оне из уну тра шњо сти, са стег ни ма усу ка ним као 
код фуд ба ле ра, ко сма те по пут па сти ра и на при мор ске, ко ји ма се 
бр зо ква ри ко ри јен ко се и ра но оста ну ће ла ви. И јед ни ма и дру
ги ма је за јед нич ко то што су но си ли че шаљ од бје ло ко сти и сва ки 
пут кад би ухап си ли по ште на чо вје ка, труд бе ни ка или офи ци ра 
тек иза шлог из ра та под оп ту жбом да је стра ни шпи јун за че шља ли 
би ко су, они ко сма ти, под но тје ме на и око уши ју и по ли за ли длан 
да за гла де пљу вач ком пру гу на гла ви.

Крв ра та ра, рад ни ка или офи ци ра те кла је уста ље ним ме ан
дри ма од ру ке до ру ке и ни кад се ни је де си ло, ба рем та ко твр де 
на ше мај ке и ба ке, а оне су је по зна ва ле и мо же им се вје ро ва ти, да 
јед на је ди на кап пре ли је епру ве ту и кап не у пра ши ну. Сва ка кап 
је до спје ла на сво је од ре ди ште у Др жав ни ар хив кр ви, Мар ша ла 
Ти та 22, Ја ков од Бо ке зна ко ја ва рош. Ова при ча је тре ба ло да но си 
на слов Ар хив кр ви због си гур но сти с ко јом је те ку ћи на де по но ва на 
сва ки пут из но ва без гре шке у пи са њу име на ра та ра, офи ци ра и чи
нов ни ка на твр дој хар ти ји и ли је пље њу кар ти це уз об лук епру ве те 
као да је име за тво ре ни ка са став ни дио ње го ве кр ви. Епру ве та је 
скла ди ште на уред но са бес пре кор ном по ду дар но шћу име на по је
ди ног за тво ре ни ка и крв не гру пе. 
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ИСТО РИ ЧАР КО ЈИ ЈЕ КР МИО ПРА САД

Украт ко о том људ ском ма те ри ја лу: био је осред њег ра ста, 
цр но ма њаст, на би јен ми ши ћем у ра ме ну и баш му је јед но ра ме, 
ли је во, по мо гло да не по ври је ди оно дру го у ско ку с про зо ра до ље 
на трав њак по што је по ли ци ја упа ла у стан. Под мет нуо је ра ме и то 
је би ло то, до ста је јед но мо је ра ме, ко пи ла ди, ли ко вао је бје же ћи, 
ни сте до стој ни да оба ра ме на жр тву јем при хап ше њу!

„Не дам мо ју дру гу бан ду, ре во лу ци о нар ни кад не под ме ће 
ли је во ра ме!”, ау то ри зо вао је он сво ју су је ту по што су га стр па ли 
у за мре же ну ма ри цу с ли си ца ма на ру ка ма. Сман др ља ли су га у 
за твор на кон су ђе ња по крат ком по ступ ку и за ду жи ли за пре хра ну 
пра са ди у кру гу ко ји за тво ре ни ци зо ву еко но ми ја.

Ка ко се звао исто ри чар ко ји је кр мио пра си це, зар је то ва жно? 
Ја ков од Бо ке га је по сје тио у за тво ру у Спу жу у зи му 1973. го ди не 
одо бра ва ју ћи у ду ши умјет нич ку сло бо ду чо вје ка са ље ви це, по го
то во док је овај у са ми ци, али се ни је из ја снио о сво јим ми сли ма 
пред чу ва ри ма. 

„Зар сви исто ри ча ри не би тре ба ло да се од рек ну свог лич ног 
име на и по ми ре се са бро јем ко ји до би ју у при род ном то ку вре ме
на”, упи тао је за тво ре ник свог из не над ног по сје ти о ца, „исто ри чар 
број 28, исто ри чар 79, исто ри чар 679, исто ри чар 2467? Овај по
след њи број, ако Вам је ми ло зна ти, ре зер ви сан је за Хе ро до та. И 
та ко све до ју го сло вен ског исто ри ча ра сју тра шњи це ка кав сам ја, 
Ваш ју нак?”

„Ни сте Ви мој ју нак не го мој слу чај”, ус про ти вио се бла го 
по сје ти лац вра ћа ју ћи слу жбе ну кар ту у џеп.

Слу чај је имао бр ко ве од уха до уха, ко ји се код зна чај них 
ми сли ла ца обич но пру жа ју ду же не го у оста лих му шка ра ца и баш 
су му бр ко ви по мо гли у за тво ру да са кри је грч на усна ма док му 
се за тво ре ни ци ру га ју. На пу шко мет их чу јеш ка ко се це ре ка ју као 
свра ке, ти, фи ло зо фе, кр ма ди ма да уси паш у ко ри то? Куд си ти 
уда рио, куд си за пу цао, ово је Ју го сла ви ја, бру ко јед на!...

„Бру ко до ви је ка”, ау то ри зо ва ли су сво је це ре ка ње сје ци ке се 
сти чу ћи сит не при ви ле ги је пред по ли тич ким за тво ре ни ци ма. „На спи 
пра са ди ма, су ни мар ви у ко ри то, бру ко до ви је ка!”

И ту је крај при че, онај ту жни крај. Сли је ди кра так ко мич ки 
осврт, зна се на шта, на да не сло бо де. Исто ри чар ко ји је кр мио пра
сад во лио је Де сан ку Га лић, рас пу ште ни цу из на ше ва ро ши – и 
ко мич но је по ма ло са мо то што она пет го ди на по чи ва под зе мљом 
а за исто ри ча ра те шко да се мо же из ми сли ти те жа ка зна од ко ме
ди је бли ске осо бе. На кон смр ти во ље не же не по стао је, као сви љу ди 
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ко је за де си ова не во ља, фи ло зоф. Кад фи ло зо фа не ма ко да во ли 
он да је то ко ме ди ја. Спуж је био под но шљи ви ји, лак ши, јер тај 
за твор ба рем по сто ји и не мо же се по ре ди ти са ка зном од ла ска 
во ље не же не за у ви јек.




