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(Б)РАТ НАШ НАСУШНИ
почетак

Узи мам олов ку у ру ку и, бар се на дам, при мо ра вам не ког с дру ге стра не фрон та, 
ли ста или књи ге на слич но (по лу)пи са ње.

раз ло зи
По сто је нај ма ње три раз ло га за на ста нак овог (по лу)ро ма на. 
Пр ви је из не сен не хо ти це, на уста Про то ти па, јед ног од дво ји це ју на чи на овог ро-

ма на-ин ва ли да. Он гла си: „Рат је чи ста ли те ра ту ра. Оно што о ње му бу де на пи са но 
би ће пич кин дим!“ Ње го ва кон ста та ци ја – у чи ју исти ни тост не тре ба сум ња ти – овог 
(по лу)пи сца, још на по чет ку ли ша ва ви ших им пе ра ти ва о зна ча ју и ва жно сти по сла ко јег 
се ла тио, а ујед но упо зо ра ва за хтјев ног чи та о ца да на ври је ме од ба ци ову (по лу)књи гу 
и ма не се ћо ра ва по сла.

Дру ги раз лог по лу гла сно је из го во рен од стра не Ано ни ма, оног из при сјен ка, дру-
гог и по след њег ли ца (по лу)књи ге нам, а из ре че на је у об ли ку по лу пи та ња: „Мо же ли 
се из ова ко мор бид не ствар но сти ро ди ти ика ква сло бо да, ика ква др жа ва, по го то во 
– Ро ман?“

Тре ћи раз лог је у (по лу)ли те ра ту ри че сто екс пло а ти сан; шта ви ше, мо гло би се сло-
бод но при зна ти да смр ди на по е зи ју: „По сто ји мо гућ ност да не ко од уче сни ка овог 
(по лу)ра та, бар на трен, у очи ма уми ру ћег про тив ни ка, угле да од раз свог из об ли че-
ног (по ла)ли ца?“

сум ња 
По сто ји оправ да на сум ња да овај (по лу)рат мо де лу је (по лу)ли те ра ту ра. Сва ко по-

сли је рат но ври је ме исто вре ме но је и – пред рат но. Оба та вре ме на ола ко ча шћа ва мо 
ре то рич ком по сла сти цом зва ном: сло бо да. А сва ка сло бо да се бра ни ова квим (по лу)
књи га ма о се би, јер је је ди но у њи ма мо гла да се ма те ри ја ли зу је и фик си ра. За то ли те-
ра ту ра, а на ро чи то (по лу)ли те ра ту ра сно си не ма лу од го вор ност (од но сно – кри ви цу) 
за оно што иза сло бо де сли је ди. Оту да ни су „у кри ву” они ко ји ма се чи ни ка ко је овај 
(по лу)ро ман под ло жан за ко ни то сти ма (по лу)ра та, али не про ма шу ју ни они ко ји ма 
из гле да ка ко је рат под ло жан ло ги ци (по лу)ро ма на.

по че так по лу ра та
Не ма са гла сно сти око вре ме на и мје ста по чи ња ња (по лу)ра та. Сва ко ври је ме и мје-

сто има нај ма ње јед ног пан да на, бар јед ну ал тер на ти ву. С дру ге стра не, на га ђа ња око 
по чет ка ра та се жу од оних тврд њи по ко ји ма (по лу)рат ни кад и ни је пре ста јао, па оту-
да ни је ни мо гао да сад поч не, до оних ко ји не ги ра ју би ло ка кво по сто ја ње (по лу)ра та, 
из пу ке опре зно сти узро ко ва не не по сто ја њем уви да у ње го ву дру гу по ло ви ну. 

ГЛАСО
ВИ
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Као и сва ки са вре ме ни (по лу)ро ман, и овај (по лу)рат по чи ње у оп штој не вје ри ци. 
Ње го ви про та го ни сти до га ђа је око се бе на зи ва ју обич ним пу шка ра њем, на пу ца ва-
њем, хи ро ви то шћу слу чај них про ла зни ка и ма лих оби је сних гру пи ца. Чи не се на по ри 
да се про на ђу мо гу ћи на го вје шта ји окон ча ња чар ки и су ко ба. Ме ђу тим, па да пр ва, 
дру га, тре ћа... жр тва. На оп ште згра жа ва ње ста нов ни штва од го ва ра се но вом пре-
о бра збом жи вих тје ле са у обич не ле ши не. То још ни је до вољ но да се уби је вје ра код 
оних ко ји ми сле да ће то убр зо про ћи.

Кад се по ру ши мра ви њак, у ко ло ни ји мра ва на ста је оп шти ме теж, кр кља нац и бје-
жа ни ја. За раз ли ку од мра ва, љу ди се са мо при та је.

За то ври је ме (по лу)рат се се ли на те ле ви зиј ске екра не, фо то гра фи је и у но вин ске 
члан ке. Кад се ту утвр ди, ни шта га ви ше не мо же за у ста ви ти. 

Ве ћи на по сма тра ча је јед но ду шна у ми шље њу ка ко је прет ход ни (по лу)рат кри вац 
ово ме ко ји по чи ње. Ка жу да се при ча освје жа ва вре лом кр вљу, та ко да је ври је ме но-
во от по че тог (по лу)ра та гра ма тич ки те шко утвр ди во.

Уко ли ко се овим (по лу)ра том ни шта не по стиг не, бар ће се ство ри ти раз ло зи от по-
чи ња ња сље де ћег. Та ко ка жу.

ко је ко
Је ди на два ли ца ове (по лу)књи ге до би ла су по зна та ста ро на шка име на: Про то тип и 

Ано ним. Њи хо ва је ду жност да на сво ја пле ћа при ме све на ше сво је гла ве по је ди нач но-
сти и да ту до ма ћу лу дач ку и лу ди стич ку кре а тив ност све ду на обич ност и нор мал ност. 

Про то тип је не по сред ни уче сник у бор би, кра ђи и бра ни лац те ко ви на. Не ри јет ко 
се кри је иза ши ро ких пле ћа свог бра та Ано ни ма па свој иден ти тет гра ди на „екс пли-
цит ној ано ним но сти и функ ци о нал ној јав но сти ра да“. Ура ди ће све што му се ка же, 
без окли је ва ња и раз ми шља ња, али под усло вом да га ни ко не спу та ва у сво је гла во-
сти и по хле пи.

Ано ним је стра шљи вац, ра чун џи ја, па оту да и фи ло зоф ски на стро јен ми сли лац кроз 
свој под је ба ва лач ки дис курс и при го ва ра лач ки ра курс. Он ће на шу бор бу по др жа-
ва ти ма ње мо рал но а ви ше ма те ри јал но, уз пре кли ња ње „да се ни гдје не пи ше и на 
сва зво на не раз гла ша ва“. Ни је опре зан ни ре зер ви сан због сви је сти да по сто ји и дру  га 
по ло ви на ро ма на, већ из ци ци ја шке так тич но сти. Ње го ве кал ку ла ци је иду до тле да 
до зво ља ва мо гућ ност де ба кла на ше бор бе и свог по ло жа ја у ње му. 

Да има Про то ти па за (по лу)бра та ви ди се по ње го вој че стој уз ре чи ци: „Да се ме не 
пи та ло – до овог ни кад не би ни до шло.“

(По лу)брат би му ре као дру га чи је: „Да ми је да ти ко ман ду два де сет и че ти ри са та 
– све би би ло за вр ше но.”

У да љем то ку (по лу)ро ма на иден ти тет њих дво ји це се ми је ша и гу би.

ми
Да смо пре ти лан на род зна ле су још сред ње е вроп ске пе чен ке, уба да не по вру ска-

вој ко жу ри ци по зла ће ним ви љу шка ма на ших дич них вла да ра. Плебс је, као и да нас, 
остат ке са тр пе зе ку сао го лим пр сти ма.

То ли ко смо бо љи да су нас сви од ре да про гла си ли – нај го ри ма. 
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По себ но смо бо љи од њих, на ших не при ја те ља!
Ми смо све што они ни су. Иако смо пљу ну ти они. Ако смо и ло ши, они су још го ри. 

Ми је је ди на спа со но сна ри јеч ко ја нас раз ли ку је од њих.

они
Све оно што ни смо ми – то су они. Они не ма ју оно што ми има мо, ни ти ће икад има ти. 
Они ни су они. Они су ми, са мо то не зна ју. 
По њи хо ви ли су се, аси ми ло ва ли, одво ји ли од нас.
На јед ној стра ни на ла зи мо се (по лу)ми, а на дру гој – (по лу)они!
За то и сав овај (по лу)рат. 

из да ја
По њи хо вље њем смо за ра же ни из да јом. Из дај ни ци су нас учи ни ли овим што смо 

и ова квим ка кви смо. Гдје би нам био крај да њих не ма! 
То су сви они ко ји ни су с на ма. Оту да су нам нај дра жи њи хо ви из дај ни ци ме ђу на ма. 
Из да ја је узрок сва ком на шем не у спје ху, ни ка ко на ша не спо соб ност. 
Уз гред ре че но, на из да ју ли чи и ово (по лу)пи са ње, ма кар се ра ди ло о (по лу)ро ма ну.

ка фан ске им пре си је
1. Ова ко је дан од на ших књи жев них ју на чи на об ја шња ва ко смо ми: „Ви диш ову 

пив ску фла шу?“, го во ри нам и њен гр љак об у хва та пр сти ма. „Ми не зна мо да на пра-
ви мо фла шу, али за то ни ко по пут нас не уми је ова ко да је раз би је!“

Дла ном дру ге ру ке уда ра по оја ча ном ди је лу грљ ка. Фла ша се ло ми у ру ци. Из ме ђу 
удар ца дла ном и па да ср че на под сми је шта се са вр ше ни мук у ка фа ни.

2. Кад не ко у ал ко хол ној ег зал та ци ји из пу шке са спе ра фал у пла фон, бор ци за ка-
фан ским сто ло ви ма ре а гу ју бр зим по кла па њем ча ша дла но ви ма.

3. Сва ђа ју се дво ји ца бо ра ца за шан ком. Је дан дру гом се уно си у ли це и уза јам но 
раз мје њу ју ри јеч: ла жеш. А он да је дан од њих ви че: „Не мо жеш!“ Дру ги му од го ва ра: 
„Кад ка жем – мо гу, он да – мо гу!“ Он да овај дру ги ва ди нож из по ја са, ста вља ша ку на 
по ли ту ру шан ка и ши ри пр сте. Му ње ви тим за ма хом дру ге ру ке од си је ца се би ма ли 
прст. На гло од ба цу је нож и сло бод ном ша ком се хва та за по сје ко ти ну. Не пу шта је 
све док га у бол ни ци не при ми де жур ни хи рург. Обра ћа му се, це ре ћи: „Док то ре, ево 
га те би! Ме ни ви ше не тре ба!“ и ба ца од сје че ни прст на опе ра ци о ни сто.

4. По по врат ку са по ло жа ја бо рац се опи ја до не свје сти це. У ра строј ству ва ди 
бом бу-ка ши ка ру, зу би ма из вла чи оси гу рач и ис пљу не га. Сви го сти се по ни је мој ко-
ман ди ба ца ју под сто ло ве. Тра же оси гу рач. А све у же љи да ме тал не ку гли це из бом бе 
не би је ли без ка ши ке. 

шпи ју ни 
Овај (по лу)рат је, у ства ри, шу ма шпи ју на и до у шни ка; што пра вих, што оних ко ји 

то мо гу би ти, а што оних ко ји су уми сли ли да ра де за не ког и бо ре се за не што. Сва ко 
сум ња и по до зри је ва. Сви за зи ру јед ни од дру гих. Мо жда сви и не ра де за њих, на ше 
про тив ни ке, али је са свим си гур но да за нас не ра де. Ни је до вољ но што се сум ња по-
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је ди нач но, већ се на ла зе по дво ји ца ко ји упи ру прст на тре ће га да је шпи јун и уба че ни 
еле ме нат. 

déjà vu
1. Та мо, док је жи вио ме ђу њи ма, у ста ну је скри вао пи штољ. Кад је од лу чио да 

бје жи, са крио је пи штољ у ку па ти лу, у ма ли отвор ис под ка де.
Кад је, по сли је, уче ство вао у осва ја њу њи хо вих се ла, ушао је у јед ну ку ћу, упу тио 

се у ку па ти ло, но шен не ра зу мљи вим им пул сом, не гле да ју ћи је за ву као ру ку у ма ли 
отвор ис под ка де и из ву као пи штољ, умо тан у фро тир ски пе шкир.

2. Син ле ген дар ног твор ца још ле ген дар ни јег то па из про шлог (по лу)ра та од лу-
чио је да и он, у овом (по лу)ра ту, спро ве де за ми сао слич ну оче вој, из про шлог, ле-
ген дар ног (по лу)ра та.

(Отац му је био тво рац то па руч не из ра де, ко ји се сво је вре ме но ни је по ка зао на-
ро чи то ко ри сним, осим у му зе ји ма и у слав ним књи га ма чи ја је свр ха би ла да сла ве 
прет ход ни (по лу)рат.)

Иако у овом (по лу)ра ту ни је би ло по тре бе за то по ви ма руч не из ра де, син слав ног 
твор ца то па из оног (по лу)ра та од лу чио је да и он по ста не сла ван и из ра ди исти она-
кав топ на пол зу овог (по лу)ра та и (по лу)на ро да. Над ле жни оци је ни ше да ће наш, 
што ће ре ћи – на род ни топ сил но по ди ћи мо рал, те се да до ше да му бу ду на услу зи.

На кон обим них при пре ма и му ко трп ног ра да, осва ну дан да се убој но ору ђе и 
про ба. Оку пио се зна ти же љан сви јет да ви ди ка ко син слав ног оца по ста је још слав-
ни ји.

Про ло ми се стра ви чан пра сак, рас па де се ци јев убо ји тог ору ђа на сит не ко ма ди-
ће, за до би ше ју нач ке ра не не ко ли ко зна ти жељ ни ка, а на пар ки ра ним ауто мо би ли ма 
у бли зи ни по пу ца ше ста кла. 

Син ле ген дар ног твор ца још ле ген дар ни јег то па не вје ру је соп стве ним очи ма. 
Че шка се по ко си из над уха, раз мо та ва свит ке са сво јим пла но ви ма и не мо же чу ду 
да се на чу ди.

3. Сла вом овјен чан рат ник кроз раз ва ље на вра та упа да у по друм јед не од њи хо
вих ку ћа. У ње му на ла зи на ра киј ски ка зан. У тре ну до но си од лу ку. Во зи ће га ку ћи. 
Отац ће се об ра до ва ти та квом пли је ну. Та ко и бу де.

Трак тор са на то ва ре ном при ко ли цом ула зи у дво ри ште бор ца са нео бич ним пли-
је ном и за у ста вља се ис пред дво ри шне згра де. Не ко ли ко ње го вих дру го ва ски да ка-
зан са при ко ли це. При ла зи им ста рац, отац рат ни ка ко ји је до ве зао пли јен. За гле да 
се у ка пу ка за на, до ди ру је га пр сти ма, нок ти ма гре бе по тав ње лу ба кар ну по вр ши ну. 
Сви око ње га су за ста ли у чу ду, гле да ју ћи га шта ра ди. На кон што је ски нуо ско ре лу 
чађ, на ба кар ној пло хи ука за ла су се два угра ви ра на сло ва. 

Би ли су то ини ци ја ли име на и пре зи ме на тог истог стар ца.
Ка зан му је, у про шлом ра ту, опљач ка ла њи хо ва вој ска.
А ње гов син – опљач као је тај исти, ње гов ка зан. 
Уоста лом, „а и шта је рат не го пре но ше ње све улу бље ни јих ства ри из ру ке у ру ку“ 

ка же у јед ном од сво јих (по лу)ро ма на ко ле га Кал ви но.
На ра во у че ни је: у кра ђи су ду ге ру ке и крат ке но ге.
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на ши ме ђу њи хо ви ма
Та ко им и тре ба кад на ври је ме ни су к на ма по бје гли. Са да их они мо би ли шу и ша љу 

да ги ну у пр ве бор бе не ре до ве. Они ко ји су им на ро чи то би ли сум њи ви – ли кви ди ра-
ли су. Пре о ста ли су ду жни да сво ју ло јал ност сва ко днев но до ка зу ју, као ло вач ки пси. 
Оста так је на фрон ту и та ма ни мо га ми, одав де. Пре о ста ли су при мо ра ни да нас се 
јав но од рек ну. Та квих смо се од ре кли и ми. Ту сра мо ту мо ра мо што при је да за бо ра-
ви мо. Они ви ше ни су на ши, већ нај мр ски ји њи хо ви. 

Пре ма та кви ма смо на ро чи то су ро ви.

њи хо ви ме ђу на ши ма
У сва ком ку ко љу има и жи та. До каз то ме су и не ко ли ко њи хо вих што оста до ше ме ђу 

на ма. Ср ча ни су и не у стра ши ви бор ци. Че сто их гу ра мо у ме ди је, да ку де оне сво је на 
па си ји реп. Хо ће мо да њи хо ви, на дру гој стра ни фрон та, по ми сле: „Гле, чак им и на ши 
при ла зе?!“

Све јед но, иако су на шим ре до ви ма, има мо отво ре не че тве ре очи. Што се ка же: 
„Ко се јед ном опр жи и на хлад но пи ри!“ 

Ко ли ко год има мје ста за њи хо ва до ка зи ва ња, то ли ко и за на ше не по вје ре ње. 

са пр ве бор бе не ли ни је
Сва ка ба гра ла пр да о пр љав шти ни овог (по лу)ра та, као да су оста ли чи сти ји. Ме-

ђу тим, ни је ри јеч о то ме да је он пр љав, не го је и – гов њив. Из ме том се хра ни, сâм је 
из мет, па је ло гич но што из мет оста вља иза се бе. За то су гов на у пред но сти по от по-
чи ња њу ра то ва. 

Џа ба нам је из гра ђи ва ти спо соб ност раз ли ко ва ња ма њег од ве ћег, смр дљи вог од 
ма ње смр дљи вог гов не та, као што уза луд гов њи вим пр сти ма оти ра ти гов њи во ли це. 
Гов но за у век оста је гов но.

Исто сам гов но ја ко ји тру лим у овом ро ву и ни сам ку ћи рђа вог ча вла од нио, као 
и онај ко ји је ор га ни зо вао кон во је укра де ног по кућ ства, гра ђе вин ског ма те ри ја ла, 
сто ке и жи ви не. 

Ју трос смо ишли у ак ци ју. Пр во је кре ну ла пје ша ди ја. Кад је тре ба ло да нас по др же 
тен ко ви, ис по ста ви ло се да им је не ко од нас, ноћ ра ни је, до дна ис пра знио ре зер во а-
ре. При ли ком по вла че ња не ко ли ци на нас је ра ње но.

Ма ко ли ко се рат ник За у мља уко па вао у зе мљу, увек је плит ко, што не ки ет ноп си-
хо ло зи ту ма че њи хо вом не до вољ ном уко ри је ње но шћу. Наш се вој ник ни кад не пре-
да је. Уви јек оста вља му ни ци ју за се бе. Ни је му до ста је дан ме так да се уби је, већ на 
де се ти не.

Сва ко од нас из ро во ва при жељ ку је да оде до ље, у Ва рош, у по за ди ну, и од ре да 
по би је све оне уштве што се гни је зде по кан це ла ри ја ма, ко ман да ма, сву ону бу ра ни ју 
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од цр но бер зи јан ца, швер це ра, де зер те ра, ин ва ли да, пи ска ра ла, ста ра ца и ла ја вих же-
не ти на. Скра ти ли би смо за гла ву све оне ко ји уди шу овај рат ни смрад и уз то се хва ле 
ка ко он ли је по ми ри ше.

Да нас нам уби ше че тво ри цу. Опет ће еглен-сна ше и по за дин ски ми ше ви по тро-
ши ти не ко ли ко да на у згра жа ва њу. При ча ће ка ко смо опет би ли у кра ђи, ка ко смо 
за спа ли на стра жи или смо се, ка ко уви јек ис пад не на кра ју, по у би ја ли ме ђу соб но.

Те по за дин ске уштве су уми сли ле да ма ње смр де од нас, ов дје, па отуд има ју пра-
ва да се сма тра ју му дри ји ма и мо рал ни ји ма. 

Оби ла зио нас је је дан фић фи рић од ви со ког офи ци ра. Та кав уви јек до ђе по сли је 
не сре ће. Сви смо му се ћут ке за гле да ли у очи, а он их је све упор ни је крио. Тра жи ли 
смо у њи ма на го вје штај бу ду ћег из дај ства. 

На стра жи сам. Сту ден про би ја до ко сти ју. Тан цам, ослу шку јем, бу љим. За вла чим 
смр зле пр сте ме ђу ја ја и, мр се ћи их, гри јем.

Са бо рац нам је до жи вио те шко ра ња ва ње оби ју пот ко ље ни ца. Стра дао је, да бо-
ме, од на ше по те зне ми не. Сре ћом, био јој је ису ви ше бли зу, па му је по ки да ла са мо 
пот ко ље ни це. Док га из вла чи мо и уза луд тра жи мо ри је чи утје хе, он као да нас уми-
ру је: „До бро је, оста ла су ми ја ја чи та ва.“

Но ћас су на ле тје ли на на шу за сје ду. Уби ли смо дво ји цу. Оста ли се раз бје жа ли. Ују тро 
смо се фо то гра фи са ли. Иза дво ји це по ги ну лих ста ја ло је нас два де се так са осмје си-
ма и оруж јем у ру ка ма. Као у ло вач ким пу бли ка ци ја ма на ко ји ма се лов ци сли ка ју иза 
уби је не ди вља чи. Или кад смо се пред утак ми цу сли ка ли, др же ћи лоп ту ис пред се бе.

Са њи ма се да но ноћ но над ви ку је мо. Из ра жа ва мо жар ку же љу да оп шти мо са њи
хо вим мај ка ма. Ни они ни су га дљи ви, уз вра ћа ју ћи нам истом мје ром. Ми пра ви мо 
ро го ве од вр бо ве ко ре и ту ли мо, они лу па ју по од ба че ној бу ра ди од го ри ва. Пре ко 
ра дио-ве зе нас пи та ју да ли смо до би ли пла те, а ми њих има ју ли Крал штад ског пи ва. 
Ваљ да да се не би опу сти ли, они на ма по ша љу пар гра на та, он да ми два-три са та уз-
вра ћа мо пло ту ни ма.

На за јед нич ком смо за дат ку уби ја ња ти ши не.

Чим пре ста не пу шка ра ње, по опу сто ше ним се ли ма кре ћу па тро ле, из вид ни це, 
кр ста ре осма тра чи. Оста ли ври је ме уби ја ју тур ни ри ма у пи је њу ра ки је и рва њу. Бје-
со муч но се кар та, игра шах и пу ши. Са зи до ва им се за во дљи во смје шка ју об на же не 
же не са ис трг ну тих ли сто ва жур на ла. Они нај у пор ни ји ба за ју по окол ним по лу ра зру-
ше ним ку ћа ма, тра же ћи не на ђе но и но се ћи нео д не ше но. Јед на гру па ко ље на пу ште-
но пра се, на би ја га на ра жањ и ста вља да се пе че. Са тран зи сто ра не ка же на ар ла у че 
за сво јим од бје глим дра га ном.
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На си гур ном смо. Мо гу нас на па сти спри је да, са оба бо ка, од о зго и от по за ди. Са-
мо из зе мље не мо гу. Та мо се не иде ни на ма ни њи ма.

Оби ла зим бор це ко ји су смје ште ни по ку ћа ма. У да љи ни, де сно од нас, по вре ме-
но се чу је пу цањ. Пра ти ме Сла вуј, мој школ ски друг и ро ђак, по знат по сми шља њу 
сва ко ја ких бур ги ја и из мо та ци ја. Чим га чо вјек ви ди – већ се смје шка. Он и још је дан 
бо рац ме пра те на де се так ме та ра од сто ја ња. Од јед ном Сла вуј ја ук ну и па де у сни јег 
као по ко шен. Окре нем се и већ се смје шкам но вој ла кр ди ји. Сми је се и са о бо рац, 
крај ње га. Че ка мо на ста вак сце не. Ме ђу тим, Сла вуј се не ди же. Пу шта не ке не ра зу-
мљи ве гла со ве и ли је вом се ру ком др жи за де сну стра ну гру ди. При ла зи мо му и ви-
ди мо кр ва ве пр сте. Од не куд је по го ђен. Хит но га пре во зи мо у бол ни цу. Тек по мо ћу 
ренд ге на от кри ва ју да је у пи та њу де фор ми са но зр но про тив а ви он ског ми тра ље за. 
Од не куд је ри ко ше ти ра ло и про сви ра ло му је тру. Кад сам га пр ви пут об и шао – упи-
тао ме је: „Зар и ово ни је сми је шно? “ 

Ноћ је. Смје ште ни смо у ку ћи уз це сту. Ли је во од нас су на ши из је ди ни це, раз мје-
ште ни у ро во ве по стр мој шу мо ви тој ко си. Ре че но нам је да се њи хо ви ци ви ли по-
вре ме но пре да ју, али и то да се сва ке но ћи оче ку је њи хов на пад. При дри је мао сам 
чим сам пре дао сво је стра жар ско мје сто. На јед ном чу јем уз вик: – Стој! Не знам да ли 
са њам или ствар но не ко ви че на по љу. Не ко по ред ме не у ку ћи по ви че: – Уз бу на! По-
ми шљам да смо на пад ну ти и да тре ба бје жа ти. Ска чем са ле жа ја и ис тр ча вам у ход ник, 
а из ње га на стра жња вра та. Су ма ну то бје жим пре ко ли ва де дуж це сте, пре ма на шој 
по за ди ни. Из над ме не, са ко се, за гр мје ше пу шке. Ме ци фи ју чу око ме не на све стра не. 
Не што ме обо ри и ја па дох. Бу дим се у бол ни ци. При ча ју ми шта се до го ди ло. На и шла 
је не ка ста ри ца. Стра жар је за у ста вио. У ку ћи је да та уз бу на. Ови на ши са ко се пре ну-
ли су се иза сна, ви дјев ши да не ко, то јест – ја, тр чи по ред ку ће, рас па ли ше из све 
сна ге, ми сле ћи да смо на пад ну ти и да се не ко од њи хо вих про би ја кроз на ше ре до ве. 
Ка жу ми да сам срет ни ји не го па мет ни ји. По го ђен сам у де бе ло ме со. Увје ра ва ју ме 
да ду пе гла ву чу ва, док са мо хлад но крв на ру ка уби ја! 

Свје сни смо да они обла че на ше уни фор ме, као што и ми обла чи мо њи хо ве. Не кад 
се де си да на ба ше мо јед ни на дру ге, сјед не мо, по при ча мо, а по сли је, кад схва ти мо с 
ким смо би ли, пре бли је ди мо и дла ном се уда ра мо по че лу. Тек по не ко се пре кр сти. 

Са зна ли смо да је наш ави он за бу ном ми тра љи рао на ше љу де и по ло жа је. Не што 
слич но кад је дан ра ни је на ша ар ти ље ри ја по ла да на ту кла по на ма, а он да се не ко 
до сје тио шта ра де, па успио да тек по под не пре ба це ва тру и ту ку њи хо ве по ло жа је. И 
ју че и да нас из ги ну ло је не ко ли ко љу ди. До шли су офи ци ри. Они уви јек до ла зе по-
сли је не сре ће. Ми смо са мо му мла ли и шкр гу та ли зу би ма.

Де си се, на при мјер, да не раз ли ку је мо на ше од њи хо вих тен ко ва. Кад се по ја ве иза 
кри ви не, ми тр га мо ла ти це ка ми ли це, из вла чи мо ши би цу, отва ра мо кар те: те наш је, 
те њи хов је... Ако опа ли по на ма, зна мо да су тен ко ви њи хо ви. Под усло вом да нас 
про ма ши.
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Да не ма оних у на шој ко ман ди, ми би њих одав но из ко же ис тје ра ли а ка мо ли из 
зе мље. Има не ко ме ђу на ма ко упор но са бо ти ра, ко ра ди за њих. Кад нам пре ки пи, 
ми се по ку пи мо и од ре да на пу сти мо по ло жа је. Узда мо се у не при ја те љев страх. За 
то ври је ме, оде мо до ко ман де, уда ра мо ша ка ма о сто, тра жи мо не мо гу ће и ну ди мо 
не по сто је ће. Ако се ко ман дант ус про ти ви, ми га про др му са мо за краг ну, а уко ли ко 
нас из нер ви ра – пу ца мо му у че ло. 

Да ни ни ка ко да про ђу, за то је два че ка мо да пад не ноћ. У њој се све чу је, али за то 
ма ло шта ви ди. У но ћи мо жеш све. И да спа ваш и да стри је пиш. Док, с дру ге стра не, 
не ма смр ти без су ђе ног да на.

Де си се да нас по за дин ци из бри шу из еви ден ци је и не по ша љу нам хра ну. Ми, он да, 
по гру па ма кре не мо у лов. На по за дин це или на ди вљач. Шта пр во на и ђе. Он да уло-
вље но де ре мо, пе че мо и је де мо, за ли ва ју ћи ме ком ра ки јом. 

У то ку да на иза бе ре мо же ље ни циљ на дру гој стра ни, на пу ни мо бес тр зај ни топ и 
оста ви мо да од сто ји. Об ноћ, кад не ко иде да се по мо кри – по тег не оба рач. 

Од у ста ли смо. Што смо их ви ше про го ни ли, они су бр же бје жа ли. Али ни кад ни смо 
до зво ља ва ли да из гу би мо кон такт са њи ма. У су прот ном би смо на гра бу си ли. 

При ли ком „чи шће ња“ ку ћа сва ко од нас се спе ци ја ли зо вао. Је дан је ужи вао ло ме ћи 
ста кло и кри стал. Дру ги се на сла ђи вао та ко што је кун да ком раз би јао те ле ви зиј ске 
екра не. Тре ћи би до ку су ри вао за о ста ле стар це. Че твр ти је са мр твих ски дао са то ве, 
пр сте ње и лан чи ће. Пе ти је са њих свла чио ди је ло ве вој нич ке опре ме. Ше сти је све 
то пам тио, ка ко би јед ног да на ис при чао. Сед ми је... 

Чак је и сре ћа на на шој стра ни. На при мјер: Кре ће мо се по не по зна том те ре ну. Је-
дан од нас се окли зне низ бла гу ко си ну и опру жи ко ли ко је ду га чак. Ка сни је се ис по-
ста ви да је под ле тио ис под ко ноп ца од по те зне ми не. 

Пре ко но ћи му не ће сан на очи. Али кад за пу ца, он слат ко усни, на сло њен на ста-
бло иза ко га се са крио, да би, по сли је, кад кре ну на при јед или поч ну да се по вла че, 
му ку му чи ли да га про бу де и одво је му ру ке об гр ље не око де бла. 

До ље, у дну воћ ња ка, не чи ја кр ма ча че ре чи људ ско ти је ло. Та кав при зор уви јек 
не ког из нер ви ра ме ђу на ма, па пу ца у кр ма чу. По сли је, кад оглад ни мо, кр ма чу ис тран-
жи ра мо и у сласт по је де мо. Вра ћа мо јој ми ло за дра го, раз ме њу је мо Ми лу за Дра га. 

Вој ни ка је при тје ра ла му ка, па мо ра да иза ђе ван ро ва „по ра ди се бе“. Об у чен је у 
јед но ди јел ну уни фор му-ком би не зон. У стра ху да не на и ђе не при ја тељ, гро зни ча во 
ски да са се бе ком би не зон и чуч не. Ни на крај па ме ти му ни је да се олак ша ва на ски ну-
ти дио уни фор ме, те се, на кра ју, кад за вр ши са ну ждом, ис по ста ви да се ни је „олак-
шао“, већ – оте жао, са си па ју ћи ова пло ће ње му ке свог бла го у тро би ја се би за врат.
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са осло бо ђе не те ри то ри је
Да нас сам за ко па вао ле ше ве. Ма ње људ ске, ви ше жи во тињ ске. Че сто у исту ра ку. 

Спо знао сам да леш ко ња те шко са гор је ва, за раз ли ку од го ве ђег ко је бук не као да 
си ба цио ши би цу у бен зин. Не знам ко ли ко ће ми ово са зна ње ва ља ти у жи во ту. 

Ни сам знао ни то ко ли ко људ ски леш зна да на бу бри; то ли ко да по от па да ју дуг-
мад и пук ну ша во ви на одје ћи.

Од ла зим код по зна ни ка у бол ни цу. Ам пу ти ра на му је ли је ва но га. У по ку ша ју да 
раз би јем не ла год ност, пи там га још са вра та, то бо же, чу де ћи се:

„Шта ра диш ти ов дје?“
Он, као да је био при пре мљен за та кво пи та ње, од го ва ра:
„Че кам да ми из ра сте но га.“
Уси ље но се је дан дру гом смје шка мо. Од лу чу јем се да му упу тим нај глу пље пи та ње:
„Бо ли ли те?“
Он не окли је ва: 
„Уви јек ви ше бо ле ра не од на ше ми не!“

Си ноћ се вра тио са по ло жа ја. Ју трос у дво ри шту по ка зу је ма ло љет ном си ну ка ко 
се ру ку је ра кет ним ба ца чем, ма да га ни сам ни је ис про бао. Пре ме ће га из ру ке у ру ку, 
то бо же об ја шња ва, по ди же на ра ме и ли је вио-де сно ни ша ни по ку ћи и дво ри шним 
објек ти ма.

У све му то ме ру ка му на ба са на оки дач. 
Усли је ди стра ви чан пра сак.
Чи та ва фа ми ли ја за ле гла по дво ри шту. 
По сли је се раз ме тао ка ко је на се ло ви ше од сат вре ме на па да ло пер је.
Сре ћом, у тре нут ку опа ље ња ни ша нио је у – ко ко ши њац.

Дво ји ца бо ра ца се вра ћа ла са по ло жа ја. Ћут ке су хо да ли блат ним пољ ским пу тем. 
По ред ки ше, на њих је па да ла му кла и мр кла ноћ.

Од јед ном су за чу ли шум. 
Обо ји ца у хи пу за ле го ше по мо кром кол ском тра гу.
Че ка ли су. 
Ни шта. 
И да ље су че ка ли. 
Опет ни шта. 
Кад су ко нач но упр ли по глед ка не бу, при мје ти ше со ву у од ла зе ћем ле ту.
Сми ју љи ли су се и по ди за ли из бла та.
Шум ње них кри ла на ли ко вао им је на звук ми не ко ја па да кроз ва здух.

У по за ди ни опа сност нај ви ше вре ба но ћу.
Ни ко не зна тре ба ли се при бо ја ва ти уба че них не при ја тељ ских гру па у мрак или у 

људ ске гла ве. 
За бо ја ти се и јед них и дру гих.
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Чи та ву ва ро ши цу су бло ки ра ли. Тра је ра ци ја над они ма ко ји не ће на фронт. Ег зе-
ку то ри су на пу сти ли пр ву бор бе ну ли ни ју и при во де не мо би ли са не.

Они се др же ло ги ке да овај (по лу)рат ни су ни по че ли, па не ви де раз ло ге због ко-
јих би га баш они тре ба ли на ста вља ти и до го та вља ти. 

Ла ко је би ло от по че ти. Тре ба да се (по лу)рат во ди и до вр ши. 
Са да су им по треб ни, а ни су их зва ли кад се пљач ка ло. На по чет ку.
Они не ће да бра не оно што су по кра ли ови што спро во де ра ци ју. 
Ови дру ги на то од го ва ра ју ка ко ви ше не ће ни ко га чу ва ти. Нек се сва ко чу ва ка ко 

зна и уми је.
Кад мо гу они да дре жде го ре, на ли ни ји до ди ра, за што то не би и ови што из бје га-

ва ју мо би ли за ци ју.
„Тре ба те да нам бу де те за хвал ни“, ка жу ови што при во де.
„Ко ме да бу де мо за хвал ни?“, кад би смје ли пи та ли би при ве де ни, па би још и до мет-

ну ли: „Ва ла, кад ви ди мо ко нас и ка ко чу ва, пра во је чу до што већ ни смо по кла ни“. 
Кад би смје ли.

Иако тра је при мир је, не ко од на ших на по ло жа ју пуц ња вом про во ци ра њи хо ве. 
Он да њи хо ви ар ти љер ци га ђа ју нас у по за ди ни.

Док гра на те стре са ју на ше ку ће и ору окол не ли ва де, чу ју се псов ке упу ће не и јед-
ни ма и дру ги ма.

По сли је по но ћи је за бру јао пин зга у ер и за у ста вио се пред ку ћом. Уни фор ми са на 
при ли ка изи ђе из во зи ла и за лу па на вра та ка пи је.

„Отва рај, вој на по ли ци ја!“ 
Вра та му отво ри пре стра ше на же на.
„Ко га тра жи те?“
„То га и То га!“
„За што вам тре ба?“
„По бје гао је са по ло жа ја!“
Из же не се про ло ми ври сак и кук ња ва.
„О, са хра ни ла сам га при је два да на, про клет да си!“
Без из ви ње ња или по здра ва чи чи ко вљев ска при ли ка шмуг не у ка би ну, не ко по кре-

ну мо тор и во зи ло не ста де у но ћи.

Га ђа ли су на су ми це и, на рав но, по го ди ли. 
Ха у би ца ма.
Гра на та по го ди ла по сред ста је и усмр ти ла све три кра ве. 
До ла зи те ле ви зиј ска еки па.
Ка мер ман се од мах дао на по сао. Сни ма сље де ћи при зор: 
Од др ве не ста је раз ба ца на су брв на, а под њи ма кра вљи ле ше ви. Ка ме ра се усмје ра-

ва на ви ме јед не кра ве из ко га цу ри мли је ко и ка пље у ло кву кр ви. Ка па ње мли је ка 
тра је не сно шљи вих де се так се кун ди.

„Ка дар за бо го ве“, ка же ка мер ман сво јој ко ле ги ни ци.
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Је дан од нај ве ћих ино ва ци ја овог (по лу)ра та је из јед на ча ва ње по за ди не са фрон-
том. 

И у по за ди ни се, као и на пр вој бор бе ној ли ни ји, пу шка ра до из не мо гло сти. Ка да 
би се јед ног да на сје ло и из ра чу на ло ко ли ко се у овом (по лу)ра ту утро ши ло му ни ци-
је, до шло би се до за кључ ка да је то до вољ но и за ону дру гу по ло ви ну ра та, ако не и 
за ви ше ци је лих.

Остра шће ност да но ноћ ним шен лу че њем код ме ђу на род них по сма тра ча ства ра 
не до у ми це: гдје је без бјед ни је – на фрон ту или у по за ди ни? Гдје има ви ше не у стра-
ши вих – та мо или ов дје?

Вој ник не смо тре но шет ка на отво ре ном. Не при ја тељ је уда љен на при стој ном 
ра сто ја њу. Од јед ном удар у гла ву. Он се хва та за тје ме, пи па га, гле да у пр сте и угле да 
крв. Тад схва та да је по го ђен и по чи ње да за по ма же. У да љи ни се тек сад чу је пу цањ; 
он уви јек до ђе по сли је уда ра. Бо рац и да ље у дру гој ру ци др жи бе рет ку. „Са мо га окр-
зну ло“, ка жу му. Он на ста вља да гње чи бе рет ку. На јед ном у њој осје ти не што твр до. 
По гле да, а оно зр но ко је га је по го ди ло. Би ло је ис па ље но са гра ни це до ме та и све-
јед но га по го ди ло. На кон не ко ли ко, „по го ђе ни“ бо рац се по ја вио са огр ли цом; про-
бу шио је зр но, про ву као кон чић и сад но си као амај ли ју. Сад сла ви сје ки ру ко ја је 
тре ба ла да му од ру би гла ву, но си „крст“ на ко ји је тре ба ло да бу де при би јен. Крв ник 
му је сад бо жан ство.

(По лу)рат има и сво ју (по лу)сло бо ду, од но сно сло бо да има и сво ју рат ну ва ри јан-
ту. Ње ни по сту ла ти су: узи маш гдје хо ћеш и шта мо жеш; ра диш шта хо ћеш и гдје хо ћеш 
и ко ли ко мо жеш; пу цаш у ко га хо ћеш (под усло вом да он не пу ца при је те бе); ми слиш 
ако хо ћеш и ко ли ко хо ћеш. 

И та ко се тје ра све до тле док те се сло бо да не осло бо ди или док се ти ње не осло-
бо диш.

(По лу)рат је је дин ствен и по то ме што за евен ту ал не про пу сте ни ко не сно си од-
го вор ност. На сре ћу, уви јек има ко да ги не. (По лу)рат је вр ста по сред не осве те уче-
сни ка над ин спи ра то ри ма ра та. Ин спи ра то ри и не слу те ко ли ке су ре зер ве бу ду ћих 
мр тва ца.

Кад се ги не – ги не се за то што се мр твац на шао на кри вом мје сту, у кри во ври је ме 
и на по гре шној стра ни.

па, рат је!
(По лу)рат не по мје ра са мо гра ни це др жа ва, већ и мно ге дру ге гра ни це. Он је ор га-

ни зо ва ни ха ос, та ко да сва ки по сту пак и по ја ву уну тар тог ха о са прав да истим тим 
ха о сом. За сва ку сви ња ри ју по сто ји оправ да ње: „Па, рат је!“ 

Ни гдје се та ко гла сно не сми је као у (по лу)ра ту. Нај ма ње сми је шна окол ност пре-
тва ра се у ор ги ју сми је ха, пра сак ег зал та ци је, са ја сном сви је шћу да се пре тје ру је и 
да се то пре тје ри ва ње гра ни чи са све то гр ђем. Та ко је уви јек у вре ме ну ка да су ча ра-
пе, умје сто на но ге, обу ва ју на гла ву.
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бли ски су сре ти
За ври је ме при мир ја гле да ју се дво гле дом два бив ша при ја те ља са дви је за ра ће не 

стра не. Је дан је не ли је вој, а дру ги на де сној оба ли ри је ке. Је дан је наш, дру ги је њи хов. 
Од ло жи ли су пу шке, кре ну ли пре ма ри је ци и сре ли се на сре ди ни мо ста.
При шли су је дан дру гом, из љу би ли се, за пла ка ли и вра ти ли се сва ко на сво ју стра-

ну, у свој ров.

За ро би ли на ши не ко ли ко њи хо вих. Је дан од на ших упе ри пу шку у јед ног њи хо вог, 
а тај њи хов га пре ко ри:

„Не мој, дру гар! Гле дам те већ мје се ци ма кроз снај пер и, да сам хтио, мо гао сам те 
ски ну ти сто ти ну пу та. Пу шиш ‘Парт нер’ и имаш пла ви упа љач.“ 

Там ни чар из све сна ге ша ма ра за ро бље ни ка ве за них ру ку ис пред се бе. Та ко га сна-
жно уда ра да му из зу ба ис па да вје штач ко зу ба ло са јед ним злат ним зу бом. За ро бље-
ник се са ги ба и свом там ни ча ру об је ма ру ка ма пру жа ис па ли пред мет. За успо ме ну. 
Прав да ју ћи се да ње му ви ше не тре ба.

Кри ју ћи од ко ман де, јед на се на ша гру па с вре ме на на ври је ме са ста ја ла са њи хо
вом. Из ми је ња ли су по ме так од аме рич ке пу шке за ме так од ру ске, јаг ње ти ну за сви-
ње ти ну, на шу за њи хов нов ча ни цу, али и ви но за ра ки ју.

Све док ко ман да ни је по ста ви ла пи та ње ку су ра.

куд на род на вој ска про ђе све се ко ко ши ра ко ле
(По лу)рат ко ји во ди мо не при зна је ри јеч: пљач ка. Ра ди је се опре дје љу је мо за: на

ла же ње, узи ма ње, спа ша ва ње, “ла бо ре ње”, по су ђи ва ње, из најм љи ва ње и сл. 
Уви јек је та ко. Ди рек тан уче сник уви јек убла жа ва из ра зе, раз вод ња ва ди јаг но зе, 

док по сма трач ута на чу је, оштри и ши љи. 
По сто је нај ма ње три гру пе оправ да ња при сва ја ња ту ђег. Пр ва сво је узи ма ње прав-

да ју ти ме што је и њој не ко узи мао. Дру га узи ма из ху ма ни стич ких раз ло га, да та ствар 
или имо ви на не про пад не, јер вла сник је све јед но остао без ње га. Тре ћа ће, из нер ви-
ра на, мо јим ин си сти ра њем на об ја шње њу, да ка же: „Ако не узмем ја, узе ће не ко дру ги!“

Украт ко, сем њих, ва ља нам све њи хо во. 
Узи ма се све што се до тад ни је по сје до ва ло, као и оно че га се већ има у из о би љу. 

Но си се све упо тре бљи во, а још ви ше оно што ни че му не слу жи и ни ко ме не тре ба. 
Оно што се не мо же по ни је ти – уни шта ва се и па ли.

Све је уте кло од зга ри шта и ру ше ви на. Тек по не ки го луб об ли је ће у чу ду над про-
ми је ње ним кра јо ли ком. Нај у пор ни ји су пси и мач ке ко ји се нај те же одва ја ју од ма ло-
пре ђа шњих до мо ва. 

Ри јет ки пре о ста ли до ма ћи ни на раз не на чи не до че ку ју„узи ма че“. Не ки глу ме ср дач-
ност и ну де сво ју имо ви ну, на да ју ћи се да ти ме из бје га ва ју ну ђе ње и вла сти те гла ве. 
Не ки, опет, за сли је пље не по хлеп ни ке, у знак до бро до шли це, до че ку ју бом ба ма.

А има слу ча је ва да се срет не ви ше гру па „узи ма ча“, па се по тег ну пу шке, гдје, ка ко 
то већ би ва, спрет ни ји ли кви ди ра оног не спрет ни јег.
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Ти ме се не за вр ша ва не пре ки дан ла нац узи ма ња. Кад по не ста не пли је на, он да се 
кра де већ за пли је ње но. Јер игра се игра без гра ни ца.

бо рац од пр вог да на
Гдје си ти био док сам ја зе бао на стра жи, чу ва ју ћи ба ри ка ду? Ту рао сам гла ву та мо 

гдје ти не би ни прст. Куд си не стао пред пр ву ак ци ју? Он да те ни гдје ни је би ло, зи хе-
ра шу је дан! За вла чио си гла ву под же ни ну сук њу. Шта си ми го во рио док сам те увје-
ра вао на шта ће све ово ис па сти и ка ко ће скон ча ти. При знај да сам до тан чи на пред-
ви дио све шта ће се де си ти. 

И ти ми сад за мје раш и усу ђу јеш се да бес крај но па ме ту јеш. Ти си им тад још уви-
јек био ло ја лан. Гри јао си гу зи цу у же ни ном кри лу. Док је ме не ба рут сму дио. Сад си 
ве ћи ро до љуб не го ја. Имаш вре ме на да крив це тра жиш ме ђу на ма. Кри ви смо, ка жеш, 
што се бра ни мо! Што мир но не че ка мо ка са пе!? 

Е, не ћеш мо ћи та ко. Ја да ти ку ћу чу вам док ти фи ло зо фи раш? Док ме увје ра ваш 
да је мо гло то и дру га чи је да се за вр ши. 

Да се ме не пи та, та квим па мет ња ко ви ћи ма не бих дао да до ла зе на го то во. На ро-
чи то не они ма ко ји су на по чет ку би ли на њи хо вој стра ни. Њих бих се нај пре ри је шио. 
Јер њи ма ће опет би ти бо ље не го ме ни. 

Ти да ме ни ко ман ду јеш? Кад си нам оно при шао? 
Сад и ти при чаш ка ко си бо рац од пр вог да на. Да је то та ко, одав но би их ба ци ли у 

мо ре, а не оних не ко ли ко ки ло ме та ра што смо за у зе ли у пр вим да ни ма ра та. 
Бо га ми ли је по! На ма ко ји смо од пр вог да на – ни шта! Ко нам је крив што смо би ли 

лу ди!
Дру ги ће се на ву ћи и око ри сти ти, за сје сти на ви со ке по ло жа је и во ди ти још ви шу 

по ли ти ку, а ти, Ми ћа не, ли жи сво је ра не!
Не ка же на род за луд да си ро мах у рат ша ље си на, а го спо дин – во ла.

оста ли бор ци
Бо рац од дру гог да на по до зри је ва оне од пр вог да на, а озло је ђен је на бор це од 

тре ћег, че трв тог и свих на ред них да на. Што се ко ка сни је „укљу чио“, то је ви ше из ло-
жен кри ти ци и под сми је ху. Тим „ни жи ма“ оста је ре зиг на ци ја и ка ја ње што су уоп ште 
до ла зи ли. И они истом мје ром пре зи ру „ста ри је“ од се бе. Сад они њи ма пре ба цу ју 
ка ко су сад код ку ће, док они, ко ји го то во да не ма ју ни шта са тим, мо ра ју на по ло жа је. 
Ла ко је „ста ри ји ма“ да поч ну рат, али су по треб ни они ко ји ће га окон ча ти. „Мла ђи“ 
су, ло гич но, ма ње пљач ка ли, па су и ви ше не за до вољ ни. 

ма не ке ни
На „ма не ке не“ су сви огор че ни. И они са пр ве ли ни је и они у по за ди ни. Јер, на вод-

но, ови не при па да ју ни јед ни ма ни дру ги ма. Они са мо па ра ди ра ју по се ли ма и ва ро-
ши ца ма, на о ру жа ни до зу ба, а об у че ни у раз не уни фор ме; на ро чи то упа да ју у очи они 
ко ји но се ди је ло ве про тив нич ке опре ме. Ше та ју тро феј но на о ру жа ње и во зе укра де-
не ауто мо би ле. Ни су под ни чи јом ко ман дом; чак ни под сво јом. Не во ле ни ко га, не 
во ли их ни ко. Жи ве у не ком свом сви је ту, а у овом се об ја вљу ју кроз бру тал не ис па де.

Ша ре ни ко сви јет око њих.
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ве те ра ни
Ни ко ни је раз о ча ра ни ји од бо ра ца из Прет ход ног (по лу)ра та. 
По њи ма, ови са да су ба бе, ку ка ви це, пи цо пјев ци и за мла те. Да су, ста ри, они има-

ли то ли ко на о ру жа ња ко ли ко има ју ови, не би они че ти ри го ди не ра то ва ли. Ка ко ви 
су ови љу ди? Сви на тму ре ни, не рас по ло же ни, на ро гу ше ни. Гдје је пје сма? За њи хо ва 
вак та пје ва ло се при је, за ври је ме и по сли је бор бе. Гдје је ови ма са да мла дост? На-
спрам њи хо вог ра та, ово ни је ни по лу рат. Ка ква сад пљач ка? Они су за укра де ну ја бу-
ку глад ни цу стри је ља ли по крат ком по ступ ку. Ни је би ло на пу шта ња по ло жа ја ни по 
ци је ну жи во та. Ни ти је би ло ни ка кве пла те ни днев ни ца. Ни ти је би ло шест да на на 
по ло жа ју, а три код ку ће. Они су је ли ко ру са др ве ћа, а ови ма ни је до бро ни сва ко-
днев но пе че ње. Они су ра то ва ли про тив ја че га од се бе, док ови ни сла би јем не мо гу 
ни шта. Они, ве те ра ни, су по бје ди ли, а ови, да нас, не за у ста вљи во гу бе. Јер ко не по-
бје ђу је, тај је већ по чео да гу би. 

ро ман, ка ко то гор до зве чи
За вр шним одјељ ком би тре ба ло об ја сни ти раз ло ге због че га ово ни је Ро ман. 
Ни смо би ли у мо гућ но сти да га на пи ше мо ци је лог. 
Јед на по ло ви на Ро ма на нам је не по врат но узе та. 
Или га ми брат ски ди је ли мо са сво јим про тив ни ци ма.
Ли ше ни смо пра ће ња чи та вог про це са; од мо мен та по вла че ња пр ста на оба ра чу 

до крај ње тач ке на ко јој ће се ме так за у ста ви ти. Све јед но да ли смо с јед не или дру ге 
стра не. 

О ра ту се при ча обр ну то про пор ци о нал но од вре ме на уче шћа у ње му; што ве ћа 
при ча о ра ту, то ма ње по зна ва ње ра та из ну тра.

Вје ро ва ње да ће ово за у ви јек оста ти оно што до и ста је сте – по лу ро ман – за сни ва 
се на тврд њи Про то ти па, по ко јој они ни су у ста њу ова кво не што да ство ре. Они, по 
ње му, не ма ју ову су и цид ност ду ха као ми. (Не сми је мо ни по ми сли ти да су то они у 
ста њу до пи са ти и та ко до при ни је ти ко нач ном скла па њу Ро ма на.) 

Ано ним би то фор му ли сао дру га чи је. – Ако у јед ном Ро ма ну, ко ји го во ри о су ко бу 
дви ју или ви ше стра на, не ма рав но прав ног уче шћа свих су ко бље них, ис па шће да су 
ра то ва ли са ми про тив се бе.

Не ком ће се овај по лу ро ман учи ни ти пост марк си стич ким, не ко ће га чи та ти као 
су коб дви ју на ра ци ја чи ји је под текст у не ком дру гом ро ма ну или ра ту, док га ве ћи-
на, сре ћом, не ће ни чи та ти...

Онај дру ги, не на пи са ни дио Ро ма на, оста вљен је не са мо за оног на дру гој стра ни 
(чи ји нам је кун дак да ље од ци је ви за ду жи ну пу шке), не го и за оне ко ји мо гу, евен ту ал-
но, ста ви ти при го вор на на пи са ни по лу ро ман, да га сво јом ру ком сво је вољ но до пи шу. 

Ако се не ком учи ни да је на пи сао дру гу по ло ви ну Ро ма на овом пр вом, на не у тје-
шног по лу пи сца би дје ло ва ло утје шно.




