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МИЛИВОЈАНЂЕЛКОВИЋ

ОСМА БОЖ ЈА ЗА ПО ВЕСТ

Пресекаогајепродоранзвукзвонанавратима.Изходникасе
чујелупа,нештопада.Звоно,поново.

Најбољеједасенејавим,помислиоје.Нисамкодкуће.
Ондасетргао.Ма,штасисескупио,приговориојесеби.Неће

ратдатизвонинаврата.Осимаконијенекињеговизасланик.
Погледаојекроз„шпијунку”.Молер,саумазаниммердевина

маикофама.
–Добардан,комшија.Кажемја,коћеаконепрвисусед...Ва

шегкомшијетренутнонемакодкуће,адоговорилисмоседаму
омаламстандокјеодсутан...ЈасамСима,молер...Дакодвасоста
вимприбор,докнедође?Даганевучемнатраг,далекоје.

Сагласиосе,комшилукјеосмабожјазаповест,сетиосе.Унели
степрибор:мердевинеикофе.

–Агдејекомшијаотпутовао?
–Незнамдалипутује...Мобилисанје.Алисадаћеон,доћи

ћезадандва,чимовафртутмапрође...Паћемиоставитикључ...
Хвала,хвала,правистекомшија...

Звоноопет.
Нештојезаборавио,помислиојеижустроотвориоврата.Али

нијебиоСимамолер.Комшија,активистамеснезаједнице.Онај
штогазовуСтева–шеф.

–Самодавасобавестим:склоништејеотворено!Свејераш
чишћено,давидитесамочегајесветубило...Јошимавлаге,али
задандва...

Пословнојепротрљаоруке.
–Ма,каквосклониште,човече!–приговориојезачуђено.
–Предностимајумајкесадецомистарији,алибићеместаза

све.Кадсиђете,јавитесемени,паћуја...
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–Добро,добро!Хвала!Нећетребати.
–Немојтетако,комшија!Знателивиколикојетребалодасе

светоорганизујеиуради...
–Знам!Односно,незнаминеинтересујеме!
–Асвисутаконервозни,каоиви,па...
–Хвала,хвала!Хваланатруду,инаорганизацији.Хвала!
Шефсклоништасеужурба.
–Чекајумеидруги!Журим!Значи,кадсиђете,јавитесемени...
Руковаосесањим,усмеравајућигапремастепеништу.
–Да,вама,свакако...Довиђења!Лакуноћ!Јавићусе...
Идодаојезасебе,кадајешефвећотишао:–Нарапорт,него

шта!

Ноћ, де ве та

Сиренесупоновоодјекнулеу21час.
Облачнојеипрохладно;Београдјетих,готовонечујанивећим

деломзамрачен.
Већједеветаноћбомбардовањаисвејепосталотоликојед

ноставноистрашноунепрекидномпонављању:ракетатеубија
одмах,ублескуНове,акотенађе.Дотадањенопрограмираносле
пилодајемунадмоћносткојуранијенијеосетио.Поготовукада
каосвојвеликииважанциљразбијемакетеилидавноиспражње
незграде.

Унеколиконавратаградомодјекујуканонадепротивавион
скеодбранепраћенепраском–тоНАТОплаћеници,бежећи,про
бијајузвучнизид.НегдеизнадПанчеванебојеосветлилавелика,
крваворуменакугла,распадајућисеуваздуху–једаноднових
варваралажног,назлоизманипулисаногпрогреса,заувекјеостаона
овомхиљадугодишњем,нашемтлу;другисеизнадФрушкегоре
иСтражиловарасцветаоусјајусмртинамењененекомеоднас.

Нарадијутиха,тамнамузикапунаишчекивања.Извештаји
репортераивести.

...палежбуњедадимитоплотазаробетомахавке.Томахавк
лети50метараизнадземљеиневидљивјезарадаре.Погађапреци
зношћуодплусминус10метарасарастојањаод7.000километара...

Коликостабалатребаспалитидасезаробиједантомахавк?
–упитаосе.

Севнулојеудаљини.Научиоје:бројисекундеикададођезвук
зна:7секунди,тојенаседамкилометарадаљине...

...пред300.000верникапапајепозваомеђународнузаједницу
данезаборавиКосовоасвеверникенамеђусобноразумевањеи
веру...



1006

...захтеви...сила...рушизграде,учвршћујережим...прекомер
насила...штовишесрушеног,точвршћирежим...

Сев!Један...два...три...БУУУМ!УУУМ...УУУМ...ууум...

Спо кој и сен ке

Плаветнилојелебделоупаучинастојмрежиструна,бестеле
сноилако.Таквојебилоиизнутра,усебисамом.Прожетоспо
којемимиром.

Блаженствонаделу,знаоје.
Алитамодоле,оноситноиназубљено?Требалобидаблиста,

плавоизелено.Усвимбојамаплаве.Изелене,онебојекојајеизве
денаизплаведодавањемсветлости.

Тамосусеширилесенке.Комешалесусеинестајале,паопет
рађале...

Ма ли кућ ни по сло ви

Двеноћиусклоништу,идесетустану,трзајућисенасваки
необичаншумилитресак.Крозсобеструјипромаја,прозорису
самопритворени,стаклаунакрсноизлепљенаширокимтракама
селотејпа.Читавживотјепомеренууглове,штоближеносећим
зидовима.Маликућнипослови,оникојејеувекуспутнообављао,
садасујединисадржајдана:припремитинештозајело,склонити
отпатке,спремитикафуилибарчај,шећер,сендвиче;спаковати
топлуодећуићебад,сакупитиводу,напунитибатеријеидонети
акумулаторизколасафарсијалицом,попунититорбусалекови
ма,новацидокументадржатиузсебе,незаборавитицигарете...

Дванаестогдана,уочи„шизеле”,одјекнузвононавратима.
Акојешефсклоништа,помислиоје,сваштаћудамукажем!
НавратимајебиомолерСима.Размахиваојерукама,мало

„подгасом”.
–Извин’те,самодапитам:даниједолазио?
–Кото?
–Павашкомшија...Даоставикључ,дамогудапочнем...
–Побогу,човече,паонјемобилисан!
–Штатосмета?Тркнечовек,зачаскући...
–Е,неће,барзанеколикодана...Доксеовонезаврши...
–Онданеваља,газда.Тоништаневаља!
–Мислитедаћеовопотрајати?–питаосиузнемирено.
–Неваља!Изгубићудругипосао!Алепосмоседоговорили...
Издаљинедопиренаглихукијактресак.Зидовизадрхте.
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–Чуј,чуј...–изненадисеСима.–Каоумомселу,кадопали
онавелика,највећа...

–Штанајвећа?
–Највећапрангија...Оназавашар...Самојеовојаче...
–Почелисураније–забринуосе.–Па,мајсторСимо...
–Кададође–замолиСима–некаоставикључ.Оваконемогу

дарадим...
–Добро,Симо,акодође...Довиђења,Симо...

Цр ни облак иза за тво ре них вра та

Усклоништусувећзбијенегрупестаријихљуди,женаидеце.
Окруженисуторбамаићебадима.Говорепренаглашено,повреме
носечујенервозансмех,плачдетета,трескањеметалнихврата.
Некоукључирадиоисвисе,затренутак,утишају.

–...иостанитеусклоништима–говориојеспикер–дознака
запрестанакваздушнеопасности...

Изнадњиходјекнетутањкојипостепенослаби.
–ОпетСтражевица!–знанеко.
–Не,овојебиломалодаље.Липовачкашума!
–Акооблакпођеовамо...–забринусеСтевашеф.
–Какавоблак?
–Кознакакав!Тамосувеликавојнаскладишта!Керозини

кознаштајош!
–Затосујавилидаприпремимопешкиренатопљенераство

ромсодебикарбоне!
–Јавили?Када?Ко?Затворитетавратавећједном!
–Аонинапољу?
Нов,страшантутањиспунипростор.Ударсвепротресе,лако

заљуљавшизидове
–Аух!Паовојебилоблизу!
–Затворитеврата!–паничноповикаСтевашеф.–Свићемо

сепогушити...
–Гасовисенечују...Акоихјеибило,оваексплозијаихје

одувала.
–Видеосамоблак...–инсистираојеСтевашеф.–Огроман

инепрозиран.Црн...
–Какото–виделисте?Панистеизлазили?
–Видеосам!–потврдиСтевашеф.–Али,јасенеплашим!

Неплашимсе,погледајте...
Ионпоказујерукекојетрепереуполутами.
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–Свисеплашимо...–тешигаженскиглас.
–Госпођо,незнамзавас.Алија,не!Не,госпођо!Плашесе

самооникојизатоимајуразлога!
Тешка,металнавратасеширомотварају.Свиизненађено

окрећуглавеиугледајумолераСимукојиуносичеткеиваљкеза
кречење.Окрећеседокнеугледањегаимахнемучеткама.

–Ајазвонио,извонио...
–Затворитеврата!–завапиСтевашеф.–Затворите!
Симасезагледауњега,паупериваљаккаодаћедагапре

кречи.Стевагазапањеногледа.
–Комшијасевратио?–упитаојеобрадовано.–Пустилига

извојске?
–Нисујош,газда...Алисадћеон,небрин’те...Сутра,прек’су

тра,етоњега...Негодаоставимиово...
ПоказујечеткеиваљакизагледасеуСтевукојидемонстра

тивноокрећеглаву.
–Паоставите...–пристаојеодсутно.
–Како,кадстевиовде?
Загледасвеокосебеинасмејесе.
–Ависебашуплашили?Уплашилисе,а?
–Ави...Атисенеплашиш?
–Не...Менијеоводруго.Мождаитрећебомбардовање,баш

сеинесећам.
–Какодруго,треће?
–БиосамуБосникадјетамогрувало.Добарпосао,добарга

зда,атекмезеиузмезе...Пасезадржао...Итако–друго,аможда
итреће,коћетосадазнати?

Загледаосеиврхомнајвећечеткепомиловаообраз.
–Него,нештосемислим...Овдесте,станпразан...Анисте

кречилибардесетгодина,видеосам...
–Осамгодина.
–Етовидите!Осам!Паштонеби...Стварисувећпомерене...

Јатобрзо,ијефтино...Небиниприметили,кадвећнистекодкуће...
–Ане.Не!Јасамкодкуће!–одрезаоје,одлучно.
Симагагледасанеразумевањем,затимокосебе,уносећисе

Стевишефуулицедоконокрећеглаву.
–Значи,кодкућесте?
–Да.Ја,ми,кодкућесмо.
Симаслежераменима.
–Добро,фино.Кадстекодкућедаоставимовеалатке...
Пружимучеткеиваљак.Онму,послемалооклевања,даје

кључстана.
–Однеситегоре.
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Симавеселоразмахнечеткамаииздаљинепоновопрекречи
Стевушефа.Неколицинасенасмеју.

–Тишина,молим!–побунисеСтевашеф.–Тишина!Акосе
већтоликоплашите,узмитенештозасмирење!Ави,господине!
Господинемолер!Затворитевратазасобом!Затворитеврата!

Клин тон у лиф ту

Чимсезачуохорсиреназаваздушнуопасност,изашаоје
испредзграде.Ноћје,прозорисуотворенииизлепљенитракама,
удаљинисевидепламсајипожара.Градјезамрачен,небошарају
разнобојненискеПВОпаљбеидалекибљескови.Умракулица
сурасплинутебелине,назиресетекпонештосветлонаодећии
жарзапаљенихцигарета.Гласовисесмењују:

–Летевисоко,несмејудасеспусте...
–Бацићеониодгоре,паштапогоде.Јебесењима!
–Такосуи’44.ВишесуонипобилинегоНемци’41...
–Прпајеињима,годинамасулепоживелиубазамапоЕвро

пи,асада–урат...
–НАТОморадаоправдаоноштојетрошиотоком49година.

Ма,несталибиданисуовоизмислили!
–СадаћесеопетнафатиратипарамаЕвропебарзадесетак

година...
–Ено,одејошједан!Јесиливидео?
–Мождајетомахавк.ШаљуихсаЈадрана,кадајегусто...По

неколикоугрупи...
–Штајебилосаонимотровнимоблаком?
–Којим?ОнимизНовогСадаилиПанчева?Илисаонимса

НовогБеограда?
–ОнимизЛиповице.
–Разнеогаветар.
–Е,хвалимтеБоже...
–Неваљакућанараскршћу,ализатојеграднапромаји...
Симасепојавиоондакадагајенајмањеочекивао.
–А,тусте.Моглибидасакупитеонајшутдоксејаневратим...
Шокуњему.Уплашиосе
–Шут!?Штаседогодило?!Некигелерулетеоустан?
–Какавгелер!–ионотпљунударастераурок.–Штајевама!

Мораосамдастружемтаваницепа–нападало!
–Да...стружете...таванице?
–Кадјанегдерадиммолерај,томорадабудекаковаља!Него

како!Хтеосамдавамизједнерукепрекречим,алинеможе...
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Морапрвостругање.Невредидругачије...Етоменесутра...Или
прекосутра...Кадпродишузидовиислегнепрашинчина...

–Али,човече...
–Ма,добарстечовек...Јаћутовамабесплатно...Самозама

теријалипонекопиво...
Негдетреснушевратаиженскигласпаничнозакука.
–Садаћенас!Мисмонареду!
Црвенетачкезапаљенихцигаретазастадошеуваздуху.
Мушкигласпромуклојекну:
–Шта?Јавилису?
–Чулакомшиницасадесетогспрата!
Тишинајојодговори.
–Ама,штајечула?–отеженеповерљивглас.
–Наравно,насће!–нервозноодговоридругимушкигласи

преломисе.–Знажена,рекаојојмалочасКлинтонулифту!
Смехолакшања.Црвенетачкецигаретасепоноворазигра

вају...
Идванаестогдана,кадасевишенијеималоштачекати,донео

сиодлуку.Цеостан!Затојесвебилопотаман:прозориотворени
поцеодан,собеполуиспражњене,животстиснутуудаљени,сигур
ниугао,мајсторзалуданиукафани,полупијаниоранзарад.

Тусезаиставишеништанијемоглоучинити,свејенаметало
оноштојезнаоиштојеконачнопрозборио:–Па,кадјевећтако...

Ибитако...
Кадаје„шизела”огласилакрајузбуне,попеосеустан.Рани

јенагомиланестварисадасубилепокривенепластичнимнавла
кама.Мердевинесаокаченомкофомкочилесусенасрединисобе.
Фина,ситнапрашинајесвепокрилакаоиње,гомилицешутасу
сведочилеорадушпахлеималогчекића,великијетекчекаода
будеупотребљен.

Стевашефпровирисаврата.
–Аух,комшија!Аладоброради!Видителиштајесвеса

стругао?

Дри на, ја ви се

Вечеје.Свистоловиимноштвостолицасупразни,осимјед
ногзакојимСтевашефговорителефоном.

–...иодмахдамеизвестите,одмах...не,јасамдежурни...
секретарјемобилисан,апредседникјеболестан...Каквасадве
чера!Одмах...Ма,ратје,човече!Рат!

Јависеглассаметалнимпризвуком.
–Дрина15,јависе.Дрина15,чекам.Пријем!
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Стевашефсетргне,сумњичавопогледаапаратзагашење
пожаранаточковима,преноснурадиостаницуидвесликеизнад
себе,лицемокренутепремазиду.Опрезносеприближирадио
станициизагледаје,опрезногвирнеподсвакусликуивратиих
какосустајале.

–Дрина1,овдесам–јависедругиглас.–Нијеавион,ани
пилот,нажалост.Изгледадасуизбацилипразанрезервоар.Још
јеврућ,савсепуши.Постојимогућностидајебомба.Неекспло
дирана,темпирана...

Стевашефзаплашенокоракнеуназадизамалосесудариса
њимкојиуправоулази.

–Добардан!Комејетотражио...
–Обавестиосаммилицијуивојску...–наставиојеДрина15.

–Пријем...
Стевашефсеобрадује.
–Пагдесте,комшија?Чекамвасвећ...–гледанасат,паод

махнеруком.–Дежурнистеноћас.
–Етовидишданештоима–јавиласеДрина1.–Нијеузалуд!

Увектребапроверити...
–Како–дежуран?–упитаоје.–Где?Када?
Дрина1јенастављаласаупутствима:–Икажионимтвојим

дасенезезајусасветлостиманоћу...
–Овде–наставиСтевашефужурбано,сумњичавозагледају

ћирадиостаницу.–Умеснојзаједници.Ујутрувамдолазисмена.
–...немасмисла,нисмоИндијанцидадајемосветлоснесигнале!
–Алијасамтекдошаосапосла!–побуниосисе.–Изашто

менепоредтоликих...
–Зашто,бре,имамоове„Дрине”?Пакурире?Телефонеизбе

гавај,знашисам...
–Дежурство,комшија!Ратје!Виуметесауређајима,видео

сам...Седитедокасно,горивамсветло,видеосам,павамнеће
бититешко...Аистанвамсекречи.

–Ма,рекаосамим–одговори„Дрина”.–Нијеовофудбал
данавијају!Достаједаихчвркненекизалуталигелер...

Стевашефсеужурба.
–Овдеиматебројевесвихтелефона,пајавитедаље,акоза

треба!Радиостаницаимасамопријем,самослушате...Инема
спавања...Али,ви,ионако,докасно...

„Шизела”гатрже,отегнутообјављујућипочетакузбунеи
Стевашефужурбаноизађе.

–Чулисте–јависе„Дрина1”.–Журкапочиње...Јављајте,
чимнешто...Ма,свезнате,нијенампрвина,нажалост...Давидим
јестелисвиту...
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Стевашефсепојавинавратима.
–Аовеслике,назиду,недирајте.Такојенајбоље...
Дигаојеглавуизбуњеногледао.
–Ализашто?Којетоокренуо?
–Председникисекретармеснезаједницесучлановиразли

читихстранака,пасвакисвогшефаокренекадајету...Потомеи
знамокаддођу...Адотада–недирајте,сигурноиманекоупутство
датакостоје,паратје...

Стевашефјеужурбаноотишао.Онодмахујеглавомиседа
засто.ПочињеудаљенапуцњаваПВО.

Бућ ка ње у га ра вом со ка ку

Гласизрадиостанице,резигрирано:
–Опетјенамети„гарависокакКнезаМилоша”...Алидижусе,

браво,ПВО!Избацујулажнеметеибеженадесетхиљадаметара...
Другигласјавља:
–ОвиизнадАвалејошкруже.Вребају...Иличекајусмену?
Снажназвоњавателефона.Тизбуњеногледашискачешиз

столице:
–Хало...Да,јасамдежурни...Молим?...Упалилисвасветла,

музика?Неверујемдасусигналиавионима...Сигурнонештосла
ве...Рођење,венчање,рођендандеце...

НавратимасепојављујеСима,изненађенјекадатевидии
хоћедаоде.Тигаенергичнорукомзовешдауђеиседне,докгово
ришуслушалицу.

–Знам,знам...Изавремератасерађајудеца...Кажем:иза
времератасерађајудеца!Јестелисадчули?

СпустиојеслушалицуиокренуосеСими.
–Па,Симогдесити?Већсаммислио–мобилисан!
Симасепромешкољинастолици.
–Штаћеимсадмолерскаструка?Бићеито,биће,кадсеово

сврши.
Гласизрадиостаницепресечењеговоправдање.
–ОдошекаЗемуну,алијошнијеготово...Ево,нештосутукли,

узобалу...
–Оставионаполаи–немага!–љутнуосе.–Дадођешујутру...

Не,морамдаспавам...Дођиуподне.Идасвебудеготоводо„ши
зеле”.Договорено?

Одјекнуудаљенитресак,пајошједан.Обојицаћутитеиослу
шкујете.Зазвонителефон,онгасамопогледаиокренусеСими.

–Биће,газда,биће...Часпосла!КадСима...Негокако!
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Телефонзвони,обојицагагледате.Најзадтидижешслушалицу.
–Хало...Да,знам...Штета...Кажем:штеташтонијерођење...

Можеисвадба,башлепо...Несметарату...Кажем:свадбанесмета
рату!

ПреместиосислушалицуудругурукуинамигнуоСими.
–Паидитеусклониште–говоришуслушалицу.–Тамоје

тишина...Илидођитеумеснузаједницу,требанамдежурни...
Мушкигласизрадиостанице:–Немогудаверујем!Одоше,

анисутуклиСтражевицу!
Симасенелагодноосмехне.
–Него,газда...Витознате...Онајпаркић,гдесепутрачва...

Којајетомесназаједница?
Мушкиглас:–АлиБатајницу,њунемогудапрескоче...Пра

вирафал,садаћетечути...
Тисисезамислио:–Паркић?Путјеграница,апаркић,хм...

Никоменеприпада,затојеизапуштен...
Симасевиднообрадова.
–Такосамимислио!Ничији!Негокако!Чимниконечува...
Одјекнунеколикоузаступнихексплозија.
–Азаштодачува?
Симасенагињекањемуутишаноггласа.
–Зато,газда,затоштобућка...
Одјекнушесиренезакрајваздушнеузбуне.
Онсеисправиоиодахнуо.
–Штарече?Штаради?
Сима,тихо,поверљиво.
–Бућка!Многобућка!
–Штато,Симо,побогу!Икакото–бућка?
–Незнамштаје.Абућкаонако...Башдубокоионако...потму

ло...Имабратбратупреко100литара.Негокако!
–Упаркићу?
–Упаркићу!Уономрезервоаруштојепаопренекидан.
–АлиСимо,тоје...
–Бензин,нафта,онај...оксиген,керозин,нијетоважно!Ва

жноје...
–Важноје–дабућка!–прекинуогајеподсмешљиво.
–Јесте.Алииманештојошважније.Дајенаничијојземљи!
НавратимасепојавиСтевашеф.Замишљенјеикадприме

тиСимупокушадаизађе.
Симабрзоустајеиширируке.
–Е,шефе,башдобро.Даседоговоримодаурадиммесну

заједницу...
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Ду би не ства ри

Најзадједошаоитајдан:помераојествари,преокрећеихи
износиоткривајућисветуњиховестиднебокове.Угловисобесе
отварају,звуциодјекујупразнином.Обузимајугановипростори
којисешире,собасепродужаваупанорамуграда,самагловитим
ливадамаудалекојпозадиниинајзад,данеповерује,исасамим
великим,саданепријатељским,небом...

Гласовисеудвајају,добропознатереченицепретварајусеу
нејаснеслутњепуненовихзначења.Утренусхвати:танаизглед
добропознатасобаодувекјебилаудаљенаодњега–делилоихје
неколиконепознатих,дубокихоктава...

Међутим,јошјераноиништасенедогађа,текпонегдесе
назирупрвипокрети:зидзагребеколебљивашпахла,таваницу
опрезнотакнемолерскачетка.Покретисепостепеноубрзавају,а
алаткеумножавају–четкадобијасвевишечупавихзавршетака,
шпахлачитавулепезуоштрихивицакојенеуморногребупози
довима.

Тро фе ји сти жу

Умеснојзаједницидежуранјепоредтелефона.Застолому
срединиседиСтевашефибрзопише.УлазиСимаусакоу,сама
шноминаочаримазасунце.Пратегадвамомка,тинејџера,један
носицрнупословнуташну.

–Добардан,газда!–наклонисењему.ЗатимсеокрећеСтеви:
–Какосте,шефе?
–Уђи,Симо,башдобро...–обрадоваосе.–Мислиосамна

тебеовихдана...Увеккадсесаплетемнамердевинеиликофе...
Јесулитотвојидечаци?

–Каодајесу.Нашадеца.Данештозарадеинаучезанатод
чикаСиме.

–Лепо,лепо...Атисисенештоудесио.Него,кадаћешдаоно
кодмене...

–Морасе,мора...–брзоодговориСима.–Послови,нестиже
се....Ево,сутразавршавамо.Долазимо!Негокако!Ајде,дете,дајту
торбучикаСими.

Нањеговојиспруженојруцизаблиставеликисатинаруквица.
Изторбеизвлачиметалнекомадеиређаихпостолу.

Извадиишпахлу,иљутнесе.
–Штаћеово?–ипогледадечака.–Држи!
–Штајето?–упитаоси.–Некиузорци?
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Симапобедноснопогледауњега,пауСтеву.Стевашефпи
шеинедижеглаву.

–Трофеји,негокако!ОвојеЕф16,смакнуткодПанчева!А
овоЕф–18,онајпрвикодОбреновца.Беспилотна,изТопчидера.
Аово,овоједеопилотскекабинеЕф117а,невидљивог!Имаиса
крила..ПаодAвалскогторња...Алитосенерачуна,тојенаше...

–Асаоногагдејебућкалонаничијојземљи–ништа?
–Имаито,билоје,јошкако,алитонијезајавност...
Зазвонителефониондижеслушалицу.
–Хало?Да,јесте...Хвала,хвала...Стиглецигаретеусамопо

слугу!
–Децо,хајде!–живнуСимаиподелиновчаницедечацима.

–Самолепо,уред!Купићетепопаклуизаовечикеовде...
Погледаокосебе,заклимаглавомизагледасеуСтевушефа

којизавршаваписање.
–Амоглибидасредимоиовумеснузаједницу.Видикакваје...
Онсеизненађенотргнеинасмеје,показујућиглавомкаСтеви.
–Моглиби,заштодане...
Стевашефустаје,грабипапире.
–Морамуопштину,хитноје!–иужурбаноизлази.

Не бо са сен ком

Кратакзумназаборављенимехургустебојекојинеутешно
вријенаивицизида,доксенадњимненаднесемоћнасенкаве
ликечетке.Израслајеизуспутногмракакојиууглустрпљиво
чекасвојвеликитренутак.

Сликасемалопомераихватаупрвомпланушироку,мрач
нутоповскуцевкојаселаганоприближавапретећисвојиммоћним
мракомбезкраја.

Покретиснажнерукесенеуморнонастављају,већпроверени
иискусни.Крутоглактаимекогзглавкаонасауживањемразма
зујенаносебојеосећајућисвакогтренакакосесвевишеприбли
жавасавршенствупокрета.Истуренилакатмоћноштрчииспу
њавајућиновепросторекојисеприсноширеоколо,позидусе
таложеслојевиразмичућисобусведоксечврстојезгровисоке,
небескиширокетаваницепотпунонеотвори.

Сликатонеунебокаоудубоку,смиренуводу.Исподјепа
норамаградаиидиламагловитихпашњакаудаљини.Нањима
сепојављујесенка,дрхтаваинесигурна,којаклизикаграду.Затим
сеизоштраваукрстбезчетвртогкракаималенословоТпрелази
прекоградаипреврћесеуваздуху...
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Аген ци је ја вља ју: Ху ма ни тар на ми си ја на де лу

Унедељу,30.мајабиојепијачнидануВарварину.Намосту
наВеликојМорависудвааутомобила,сељациинедељнишетачи,
пецарошиидеца...СањаМиленковић,16година,ученицаМате
матичкегимназијеуБеограду.Дошлаизбомбардованогглавног
грададасеуВарваринуприпремазаОлимпијадуматематичара
изатекласенамосту...МиливојеГлишић,варваринскисвештеник,
послепрвогударапојуриодапомогнеуспасавањупреживелих;
упоновљеномнападугелермујеодрубиоглаву...Једанаестпоги
нулихиоко40рањених,анекателајеоднелаВеликаМорава...

Истогдана,Косовомжуредвапутничкааутомобилапунано
винара.Нигдевојске,полиције,касарни,тенкова,положаја....По
гинуојевозач,рањенДанијелШифер,новинаркаТајмсаПрентис
итриновинарапортугалскеТВекипе...Италијанскиизвештачи
суосталинеповређенииснимајуавионе.Фотосејеобјавиолист
Ко ри је ре де ла се ракадајеНАТОизјавиодасутобилисрпски
авиони....

Ноћ,напочеткуновогдана,Сурдулица.ДомстарацаиСана
торијумзаплућнеболести,пунизбеглицаизКрајине,Боснеиса
Косова...Укупно20мртвих,38тешкоаоко50лакшерањених...

Праскозорје,4.сата,Београд,Звездара,УлицаМиланаРаки
ћа...четворорањених...Облакдима,прашинеинагоретинапрекрио
јеЗвездару,КарабурмуиВишњичкуБањудокгаветровистарог,
доброгДунаванисуразнели....

НаТројицусугађалицрквуСв.Тројице.„Случајно”.Каои
ХитлеровобомбардовањенаЦветии„савезничко”бомбардовање
наВаскрсзавремеДругогсветскограта...

Француски,италијанскииамеричкипилотисуполетелииз
Италије,енглески,немачкииопетамеричкиизНемачке,амерички
иизТурске,Мађарскеиодасвуд...Стара,културнаЕвропагоњена
јечизмомновихварвара.Лагодностживотаибизниспросперитет
морајујошједномдасеплатепокорношћуВеликомБосукојитра
жинасиљеисмрт...

БројНАТОавионаповећанjeса600наукупно1004–728
америчкихи276осталих.Разлогнисуборбенепотребевећстати
стика:такосепроценатоборенихавиона„спустио”испод10%.

Хуманитарнамисијасепретворилаукатастрофухуманизма.
ДосадајенаСрбијубаченооко6.000тонаексплозивау10.000ра
кетаибомби.ДевизаамеричкихиНАТОпилотагласи:Испалии
заборави!
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Не по треб ни цу рак бо је

Покретиумноженихчетки,рукуилепезастихшпахлирав
номерносесмењују,понештоискиданииубрзаникаоусваком
правомпослукојијеузеомаха.Собасесвевишешири,такода
већобухватадеоградаинеба,докусамљенипашњацичекајуу
даљини...

МагловитословоТсенаглоприближаваипретварауавион,
азатимунезграпну,великулетилицуначичкануантенамаикаме
рамакојесеокрећуусвимправцима.Сликаубрзаноулазиуква
дратједнеодкамера,докњенасочиваблескају,анишанскикрст
насредининежноподрхтаваиспуњавајућицеоекран.Нањемусе
поновоуказујумагловитапољаисилуетаградаалисадасани
шанскимкрстомнасредини,затиммајушнаархитектурасобе–
бојногпољаокруженасилуетаматопова,наликнадечјеиграчке.

Екраномклизеумноженешпахлеичеткеунекомдивљем,
убрзаномритму.Затимсепокретиуспоравајуисликаконцентри
шеначеткуумоченуукантупунубоје.Њенуспоренпокрет,којим
размазујебојупозиду,пратинежни,дрхтавицентарнишанског
крста.Четканестаје,нањеномместусепојављујемехурпацурак
бојекојилаганоклизиниззид.Нишанскикрстсеколебаизатим
умиринанепотребномцурку,докнепочнедамусестреловито
приближава...

...некадасупостојалинаградаиказна.Тогавишенема.По
стојисамказна.Постојилисуисветлост,иправда,иистина...Али
тевеликеречисушупљеипразне.Оненемогудазауставеракете
ибомбе...

И за Те бе, Бо же, тра жим опро штај

–„Дрина15”овде.Евоих,изправцаОбреновца,дваталаса...
ПрвисевртиизнадМакиша...Другинаставља,наБатајницу,ве
роватно...

–„Дрина1”,јавља...ИзправцаАвале,тринисколетећа,како
сусепровукли,мајкуим!Евоих!

Грмљавинамотора,свејачаидваснажнатреска.Стаклона
улазнимвратимапуца,столовисезаљуљају,сликеискриве.Онсе
нађенаподуитресеглавом.

„Дрина1”,тријумфално:–Једанвучевучедимзасобом!Го
товје!Онадвапролећуиопет...

Нов,снажантресаксвепрекриваизатамни.
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Скотрљаосенизбрдопрожетопламсајимајаркесветлости.
Појављујусепределипунизгариштаиприлазеуплашениљуди.

–Ивасзакачило...
Издаљине,тихигласједноличнонабраја:–Варадинскимост

ионајдруги,премаКаменици,водоводуНовомСаду,мостуБач
којПаланци,ПониквекодУжица,рафинеријауПанчевуидвауби
јенарадника,топлананаНовомБеоградуињенпогинулиноћни
чувар,непознатбројмртвихуПриштини,Куршумлији,Врању...

Плавасветлостбљеснуиразлистасеуискрзанемапекојесу
сесмењивале.

–ИзаТебе,Боже–поческрушенпасвеснажнијиглас–тра
жимопроштај!Тражимгајернестајешисам,инестајешсанама...

...усредиштунеба,кадродисетама–низакога,тада,нема
опроштаја!

...не–ма......опрош...
Огорченосеокрећељудимаокосебе.
–Имапуноразрушеног...–каже.–Да,видеосам!
Људиокоњегапочињудабледеинестају.Онимдовикује:
–Видеосамисадазнамкакотоизгледа!Видеосамисада

знам...Садазнам...Знам...

Пла ва све тлост

Освестиосеидигаосапода.Окоњегасуиспретуранестоли
цеипреврнутистолови,стакласуполомљена,сликенакривљене,
алиидаљеокренутенаполеђину...

–Дрина15!–јависеузбуђениглас.–Кодтебејетреснуло,
јависе!Дрина15,јависе!Дрина15!Јависе!!!

Плавасветлостсеразигравауваздухуокоњега.Тихи,једва
чујниглассејавља.

–Свакодневно,гледамозло...УСарајевуиИраку.УАлжиру
инаКосову.ШиромСрбије...Несрећа,патњаисмртдругихнису
вишепитањадобраизла...Тосупосталибројеви,30према40,120
према300...Каорезултатиутакмицакојесенепрекидноиграју.
Опет,иопетиопет...Значилито...?Далитозначи...?Дајезло...?
Посталосавршено?

СветсесвеонаЗло.Далитозначидајеоно...?Коначно...?И
онда...Да,онда...???Далијапостојим???

Страховиттресакипламензаглушишетихиглас,свесезатам
ниипојависетамно,звезданонебопрошараносветлуцањемПВО
паљбе.
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За де лај, де ло мо је

Алијапостојим,знаоје.
Постојим,јерпостојиПлаветнило.
ЈасамОно,ионосамја.
Постојим,итојемоједело.
Аонојенаружено.
Згужвано.
Нагрижено.
Тамнопорубовимаибледонасредини...
Моједелонедела.
Заделај,деломоје.
Размахниплаветпоплаветнилу.
БудиЈа.

Зло чи ни не за ста ре ва ју

ПоКонвенцијионезастаревањуратнихзлочинаизлочина
противчовечанстваГенералнескупштинеУН,Њујорк,усвојеној
на1727.пленарнојседнициод26.новембра1968.године,ратни
злочиниизлочинипротивчовечанстванезастаревају...

ПоследоласкаКфораиУмникаумисијузаштите,наподруч
јуКосоваиМетохијезагодинуданауништенојеоко80цркаваи
седамманастира.

МонахХаритонизСветихарханђелакодПризренаијеромонах
СтефанизманастираБудисавцикиднапованисуипотомнестали
–убијени.

Монасиимонахињеизпорушенихманастирапрешлисуу
другекосовскесветиње,већиномуГрачаницу,Пећкупатријар
шијуиДечане.

Прогнанихјепреко200.000,вишеод1.000убијенихијошто
ликорањених,око1.200несталих,50.000спаљенихкућа...

Арата,наравно,нема.Свејетомисија.

Алијапостојим,знаоје.
Постојим,јерпостојиПлаветнило–
Заделај,деломоје.
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Речи.Да,баштако.Речи.
„Комеволи,држаћесемојеРечи”,записаојеЈован.
Таречјезаповест.ОнапостајеДело.Новисвет.
Итусезачињепреврат.УместоЊега,владаРеч.Његова,па

Јованова,каодајеЊегова,потомнекадругаитрећа,аондасва
чијакојасенаметнекаоРеч...

ПоследњихданаживотавеликиЛеонардодаВинчисвојим
„огледалским”рукописомисписиваојеједнотеистопитање:

„Кажимидалијеикадиштаурађено?”
Когајетопитао?Којетоумеоимогаодапрочита?Плавет

нило?
Етоопетпричеодвојству.
Плаветнилонасделиодвеликогбездана,записаојеЛеонар

до,тојеграницадвасвета.ОнојеЧуварсветлости.
Алиштаседогађакаданасуимесветлостидарујетама?
Можелитамабитичуварсветлости?
Какосесачуватиодтаквихчувара?

###


