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ЗДРА ВО, ДРА ГИ УБО ЈИ ЦЕ!
Шу ма је по ла ко ула зи ла у је сен. По жу тје ло ли шће оси па ло се све ви ше, ства ра ју ћи 

де бе ли слој ху му са по ми је шан са жи ром и гу стом па пра ти ко ју су па сла кр да ди вљих 
сви ња, то ве ћи се до не вје ро јат них про пор ци ја. У не ви дљи вом сви је ту за мо та ном у 
там но зе ле ну мо кри ну све је под гу стом сје ном бо ро ва на сто ја ло са кри ти свој об лик.

Бо ро ви су се из ди за ли ви со ко, пре ма сун цу, про пи њу ћи се из мра ка на свје тло 
да на.

Из вла че ћи се ла га но шум ском ста зом из гу сти ша, јед ног од тих не вје ро јат них, још 
уви јек сун ча них, ра но је се њих да на, на шао сам се на ли ва ди ко ју су се ља ци зва ли „Жу-
ће ва крв“. Тај је на зив ли ва да до би ла због је сти вих сун ча ни ца, ко јих је у ра ну је сен 
он дје би ло у из о би љу.

На тра ти ни се ла шти ло пу но злат но жу тих кло бу ка, и док сам их, та ко ре ћи об не ви-
дио од ску пљач ке гро зни це, тр пао у вре ћи цу, по гле да за гњу ре на у тра ву, уо ча ва ју ћи 
уо ко ло се бе са мо гљи ве, све ви ше гљи ва из све ве ћих уда ље но сти, по гр бљен и уду-
бљен у бра ње, из не на да сам, као опе чен, осје тио не чи ју при сут ност за ле ђи ма.

Је два, ма ло, као да се по мак ну ла влат тра ве, то ли ко је био не при мје тан тај дрх тај. 
Точ но сам упам тио тре ну так ка да се у ме ни не што по кре ну ло, ка да је пре ваг ну ло на-
гон ско и мах ни то, ка да су ми пле ћа по то ну ла и ка да је из њих ис цу ри ла по сљед ња кап 
сум ње. То је био тре ну так ка да ми је по глед по стао не за ин те ре си ран, и сви су ми ши-
ћи за дрх та ли, као ли шће огром не то по ле, на пи њу ћи се у же љи да се окре нем.

Трг нуо сам се оштро, из ло жив ши ли це ди је лу шу ме ода кле је до ла зио сна жан осје-
ћај не чи је при сут но сти.

А он да сам га угле дао ка ко сто ји, не ко ли ко ко ра ка уда љен од си гур но сти шу ме, 
про ма тра ју ћи ме.

Же лио је да га при ми је тим и па жљи во про у чим. Све ми је то го во рио по ло жај ње-
го ва ти је ла ко је је за ста ло, уко пав ши се на мје сту, без на мје ре да кре не на при јед и 
на пад не.

Че као је да га угле дам, схва тио сам по ње го вом др жа њу. Очи му ни сам успио ви-
дје ти. Оне су би ле, као и ве ћи дио ли ца, за кло ње не ду бо ким обо дом ка пе. Ни је имао 
пу шку, вје ро јат но ни ти пи штољ, за кљу чио сам. Мо гао сам га смак ну ти на ли цу мје ста, 
јед ним мет ком. Ка сни је сам раз ми шљао о про пу ште ној при ли ци.

Но док је та ко си гу ран и са мо у вје рен ста јао на су прот ме не, про ма тра ју ћи ме су-
че ли це као да се во зи мо у трам ва ју, као да иза ста кла про тје че сви јет не ким дру гим 
рит мом, ју ре ћи за не ким дру гим по тре ба ма, док је та ко без трун ке нер во зе, као ста бло 
ти трао бље ска вом кро шњом, по гле да упр та у ме не, вје ро јат но збу ње на и не ка ко за-
кри вље на, за те че на, у том тре нут ку ни сам имао вре ме на ни ти кон цен тра ци је да се 
по ста вим на па дач ки, да ис ко ри стим ту је дин стве ну при ли ку, раз гла бао сам ка сни је, 
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и уби јем про ту ху ко ја ме је да ни ма га ња ла и пла ши ла, ис цр пљи ва ла и му чи ла, већ сам 
као уко пан збу ње но про ма трао би ће ко је ме је, вје ро вао сам, још уви јек пла ни ра ло 
уби ти, но ни је има ло пра ве по бу де или на дах ну ћа да то уи сти ну и учи ни.

Све на ње му би ло је из но ше но, кри во кро је но. Из бли је дје ле ко жне ру ка ви це, ком-
плет не про мо чи ве одје ће и раз га же не чи зме с ве зи ца ма све до вр ха пот ко ље ни це 
ви сје ли су на ње му као пра ста ро оди је ло обје ше но на кол цу у ви но гра ду. Ду га чак нож 
био је за так нут за ле ђи ма, ка сни је сам при ми је тио.

Ни ско га ра ста и, ре као бих, ла га не, крх ке гра ђе, што ни је ума њи ва ло ги бљи вост и 
жи ла вост ње го ва ти је ла, јер ка да се од јед ном за о кре нуо за сто осам де сет ступ ње ва, 
из гу бив ши се у иду ћем ча су из мог ви до кру га у та ми шу ме, а да га при том ни сам успио 
от пра ти ти ни ти јед ном при јет њом, или ба рем псов ком ко ја би ми вра ти ла по љу ља но 
са мо по у зда ње, осје тио сам по тр ку и сна ла же њу у шу ми да је, уна точ сла ба шном дој-
му ко ји је оста вља ла сит на фи гу ра, или упра во сто га, био увје жбан и спре ман зу би ма 
рас тр га ти жр тву, по пут дре си ра ног по ли циј ског пса.

Ни сам се ни за што ви ше ве зи вао, ни за што се ви ше ни сам уз бу ђи вао, ни шта ме ви-
ше ни је мо гло из не на ди ти.

– За ба вља се са мном као с ма ле ним дје те том – за кљу чио сам.
Не пре о ста је ми дру го не го да га под цје њу јем, не пре ста но да га под цје њу јем и не 

при мје ћу јем да се по на шам као да ми ни шта и ни тко не при је ти, као да сам и да ље сам 
на има њу, за гњу рен у сво је ми сли, глух и сли јеп на опа сно сти ко је се по пут чо по ра 
хи је на це ре ка ју из шу ме.

Да ле ко је то од не ка ква про ми шља ња, кон тем пла тив них шет њи при ро дом, на сми-
јао сам се са мо ме се би на из ре че ној лу до сти. Јер све је на кон цу уви јек би ло ве за но 
уз ње га. Сва ки по крет, сва ка же ља и сва ка по гре шка, на не ки не у па дљи ви на чин би ле 
су увје то ва не њи ме, но не и стра хом од ње га, осје ћао сам већ та да, већ са мо ње го вом 
при сут но шћу, по сто ја њем не ко га тко ми је из ним но ва жан, али с ким во дим тек јед-
но стра ни раз го вор, а да га он сам ни је ни ти свје стан, чи не ћи ме та ко мир ни јим; тај 
из ми шље ни ди ја лог, из ми шље на ве за с њи ме ко ји то га ни је ни ти свје стан. Та ко сам 
од јед ном по стао ве зан емо тив ним сил ни ца ма за сво га му чи те ља, ис тје рав ши на чи-
стац отр ца ни кли шеј о емо тив ној ве зи му чи те ља и жр тве, по твр див ши га на вла сти том 
при мје ру, ма да ни сам био по све си гу ран тко ко га од нас дво ји це ви ше му чи и оп сје да.

Још ни сам про на шао „уље зов“ ло гор, џип или ком би ко јим се је про био кроз шу му, 
и у ко је му дри је ма скри вен не гдје ду бо ко у гу стом ра сли њу, не гдје гдје го ди на ма ни-
сам за ла зио, по ми слио сам, или је мо жда до шао мо то ром или би ци клом, јер све ми 
се ви ше чи нио не у ра чун љив, на са мом ру бу лу ди ла, спре ман на сва ко ја ке глу по сти. 
Мо жда је ис ко пао зе му ни цу у шу ми у ко јој при ку пља сна гу, уз дах нуо сам. Ви ше ме 
ни шта ни је мо гло из не на ди ти.

У да љи ни, ослу шки вао сам, од је ки ва ли су ту пи уда р ци дје тли ћа о ко ру ста бла.

Од лу чио сам се за лов с нај јед но став ни јом зам ком на „жи цу“ и „кли је шта“, од лу чио 
сам се за стр пље ње и ти хо иш че ки ва ње, јер ни ка ко га ни сам смио из гу би ти, ни ка ко 
смак ну ти, ко нач но сам схва тио, већ са мо ра ни ти, сва ка ко уло ви ти га жи ва и из ње га 
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ис кам чи ти, на би ло ко ји на чин ис ци је ди ти из ње га од го вор на нај бол ни је пи та ње: за-
што су упра во ме не ода бра ли, ме не и све оно што пред ста вљам, мо жда и не зна ју ћи, 
уз дах нуо сам, ода бра ли баш ме не да бу дем жр тва те су лу де игре, ти исти сму тљив ци 
и ли це мје ри, с ко ји ма сам не ка да ди је лио усмр ђе не ка ме не ули це, по здра вља ју ћи их 
скру ше но у про ла зу.

Тре ба га на ву ћи, као што кри во ло вац ло ви ди вљач, на зам ку у об ли ку ом че или на 
же ље зну хва таљ ку, чвр сто на тег ну ту че лич ну клоп ку, та ко зва на „кли је шта“, да на њих 
пу тем на га зи, и уло ви се као зец или мла ди срн даћ у клоп ку, раз ми шљао сам.

Све су зам ке ко је сам пре крио ли шћем, већ сли је де ће га ју тра, би ле за кло пље не, 
а да се ни тко на њих ни је уло вио.

Мо рат ћу кре ну ти за њим, у шу му, при је пр вих сње го ва, од лу чио сам.
И та да, по нов но, по пут ро ја му ха, оне сли ке, од бље сци про шлог вре ме на. Уда рао 

сам ша ка ма о под, ур ла ју ћи да над гла сам јед но лич ну бу ку ко ју су ми ства ра ле у гла ви. 
Уза луд. Ни сам их мо гао са вла да ти. Сли ке су већ би ле ту – рас кр ва вље на ти је ла, сви ње 
ко је њу шка ма пре би ру по бла ту тра же ћи ко ма де људ ских ор га на …

Нај стра шни је од све га би ли су људ ски уз ви ци. Уз да си чу ђе ња, за по ма га ње. Он да је за 
њи ма оста ја ла ти ши на, уз ди жу ћи се из над про сто ра, уз ди жу ћи се из над све га ба нал
но га.

– Ни су по ште дје ли ни ти псе? – по ку ша вао сам схва ти ти. Ни шта што ства ра бу
ку. До ла зи ли су да све утих не, да све пре ста не, сви зву ко ви, да иза њих оста не са мо 
ти ши на. Ту су ти ши ну при жељ ки ва ли, то ли ко су би ли оту ђе ни, то ли ко да ле ки са ми ма 
се би да им је је ди но ти ши на од го ва ра ла, за кљу чио сам, опре зно ослу шку ју ћи.

Ко ма ди ћи ко се, осу ше не уши и че љуст без зу би. Лу ба њу су већ мра ви из гри зли. Вје ро
јат но про те за, за кљу чио сам. Ста ри ја осо ба. Би ло их је ба рем де се так, ко сту ра. Још 
одје ве них, му ми фи ци ра них. Из ру ка ва ко шу ље ви ри ле су осу ше не ру ке.

Та ко су нас до че ка ли на пра го ви ма сво јих ку ћа, по пут стра шних зна ме ња.

Игра ли су но го мет лу ба њом не ког рас пад ну тог ци ви ла. Рас па дао се тјед ни ма на 
дво ри шту. Ни тко га ни је по ко пао. Ни је се мо гло ви ше ра за зна ти је ли у пи та њу же на 
или му шка рац.

Ми ни ра ње ку ћа плин ском бо цом, па ље ње и по нов но ми ни ра ње. Све те ме љи то. Па
ље ње ку ћа, шта ла, уру ша ва ње бу на ра. Све те ме љи то.

Та ко се чи сти ло по сли је пр во га ва ла.
Ле ше ви су он да ду го плу та ли ри је ком док ни су по то ну ли на дно.
Све се чи сти ло, чи сти ло се те рен, град ска на се ља и за се о ке.

Је дан мла дић ни је се ни ка ко сна шао. На о чи глед сви ју ко са му је си је дје ла, а имао је 
гу сту, цр ну ко су пр вих да на кад нам се при дру жио. Про стим оком ви дје ло се ка ко му 
ко са си је ди, ка ко по ста је би је ла, па ху ља сто би је ла, као у ви лин ског па туљ ка.
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Ко жа уби је них с вре ме ном би по жу тје ла, по ста ла смећ ка сто жу та као ква сац. Та ко 
је би ло од мах док се ти је ло још рас па да ло.

Смрт је би ла сва ко днев на по ја ва. У та квом окру же њу гдје је све ми ри са ло на смрт, 
све је би ло мо гу ће. Ни шта осим смр ти ни је би ло по сто ја но. Са мо је она би ла све при
сут на, ни чим увје то ва на. До ла зи ла је и узи ма ла, од но си ла све дра го цје но из на ших 
ти је ла, ко ја би по том бр зо там ни ла, рас па да ју ћи се на сун цу.

Сва смо мин ска по ља пам ти ли, све смо др жа ли у гла ви. Али ја сам ипак из но ва све 
ис цр тао на кар ти, све сам ис цр тао и озна чио уви јек ма ло кри во, ма ло уде сно, пет ме
та ра уде сно, у слу ча ју да кар та пад не њи ма у ру ке.

Мо ја је осје тљи вост иш че зну ла у јед ном да ну, у јед ном је ди ном тре нут ку, ин стинк
тив ном, жи во тињ ском опред ме ће њу, за чи ји по тен ци јал ни сам мо гао зна ти да по сто
ји у ме ни све док ме окол но сти ни су на то на гна ле, да се тај исти цр ни ар се нал не људ
ско га у ме ни про бу ди, скри вен свих тих про те клих го ди на од ме не са ма.

Био сам оче ви дац и ак тер те стра шне ме та мор фо зе. Све се пре о бра зи ло у ме ни, 
све се из гу би ло у јед ном на ка рад ном по и ма њу сви је та.

– Нај при је смо их „ис про ба ли“, све до јед не смо их „ис про ба ли“. На кра ју смо их „по
спре ми ли“, мо ра ли смо их „по спре ми ти“ – го во ри ли су у ши фра ма.

Би ли су то њи хо ви раз го во ри, њи хо ва по сла, ту ма чио сам се би то упа дљи во скла
ња ње по гле да, за о би ла же ње по гле дом, ко је ме је, уна точ све оп ћој раз врат но сти и фру
стра ци ји ко ја је иси ја ва ла из тих ше рет ских опи са де та ља, уна точ све му, њи хо во ме 
иг но ри ра ње раз је да ло до бо ли и ти шти ло.

Да ми се не тко не при шу ља док спа вам, бо јао сам се но ћу, да ме не за ко ље у сну не
тко, при шу љав ши ми се иза ле ђа.

И он да сам јед но га да на јед но став но по пу стио, про лу пав ши за пра во, омек шав ши 
ту не из др жи ву на пе тост ко ја ме је об у зи ма ла но ћу, и смје ста ми се вра тио сан, ду бо
ки сан пра вед ни ка.

Из гу бив ши по јам о вре ме ну ба тр гао сам се шу мом оба ви је ном мра ком, осви је стив-
ши се тек су тра дан, оро шен ју тар њом ро сом, на до мак има њу.

(од ло мак из ро ма на)


