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ПрИ ПрЕ Ма аТЕН Та Та:  
Ка У рИН МО ра да УМрЕ!

Са дик Ха физ је по ла ко рас кла пао свој оми ље ни пи штољ, 
бе ре ту ка ли бра 5,6 са ду гом це ви . По гле дао je по хо тел ској 
со би па је рас кло пље не де ло ве, умо та не у пе шкир и из бри-
са не, од нео у ку па ти ло и ста вио под млаз вру ће во де, ко ја 
je уни шта ва ла тра го ве оти са ка пр сти ју .

Цр кве но зво но га под се ти да je у ри мо ка то лич кој Ита-
ли ји, у Ба ри ју .

Док је во да гр го љи ла у бо га том мла зу пу не ћи ла ва бо, 
Са дик Ха физ ла га но при ђе иви ци про зо ра и раз мак ну на ву-
че ну за ве су тек то ли ко да про мо ли по ло ви ну ли ца и јед но 
око . По што је па жљи во осмо трио ули цу ис под се бе, на ње го-
вом ли цу од јед ном за и гра осмех: „Хо ћу ли ика да мо ћи да се 
опу стим?“ Пре по зна вао je у свом по на ша њу про фе си о нал не 
де фор ма ци је . Схва тив ши да ипак не по сто је раз ло зи за на пе-
тост и оба зри вост, ши ро ким по кре ти ма ру ку раз мак ну за ве се .

У со бу гру ну ше све тлост и пра ши на са за љу ља них хо тел-
ских за ве са . Са дик се на мр шти, за ка шља, отво ри про зор и 
за тво ре них очи ју по че ла га но да уди ше ми рис лу ке . На мах 
осе ти ка ко му се сми ру је ср це, по пу шта при ти сак, а слат ка 
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Узбуђен овом мишљу, Садик осети како му се шире 
зени це . Мах ни то дохвати досије жртве и поче да га чита 
као да га први пут види . Дисао је у кратким удисајима и 
осе тио како је језа, у тренутку, пре рас ла у дрхтај, када је 
про чи тао име жртве: Слободан Милошевић .

на пе тост ра сте у гла ви и ру ка ма, Адре на лин се ра су по 
те лу… Ко ли ко пу та је ова ко ла га но, ра ши ре них но здр ва, 
ди сао и че као да се све у ње му сми ри, пре не го што по ву че 
ороз… Пи сак бро да ко ји је упра во упло вља вао од јек ну као 
пу цањ у Са ди ко вој гла ви . Он отво ри очи и при ме ти ка ко је 
це ла со ба ис пу ње на па ром из ку па ти ла . По тр ча и до хва ти 
дру ги пе шкир и за тво ри вре лу сла ви ну . Ва ља ло је са че ка ти 
да се гво жђе бар ма ло рас хла ди .

Нов пи сак по но во до ве де Са ди ка до про зо ра . По сма-
трао је вре ву, та ко уоби ча је ну за луч ке гра до ве . Ви дик му 
се учи ни не ка ко пре ши рок . Ста де да гле да на све стра не, 
го то во уне зве ре но . Од све те ши ри не по че да му до бу је у 
сле по оч ни ца ма . За тво рио је очи и од ма као се од про зо ра .

По след њих пет на ест го ди на за ње га свет има об лик и бо ју 
са мо ако је су жен и ура мљен у окру гли ну снај пе ра . Ме ђу при-
бо ром за лич ну хи ги је ну Са дик на ђе ма ли снај пер ски до глед 
– сит ни цу ко ју но си као успо ме ну на пр ви за да так ко ји је оба-
вио у слу жби про фе си о нал ног уби це тур ске тај не по ли ци је . 
Гле да ју ћи кроз ову на ро чи ту вр сту ви зи ра, Са дик је мо гао да 
се кон цен три ше на све оно што Ба ри чи ни уза вре лом ита ли-
јан ском лу ком . „Ни ша нио“ је за ни мљи ве гра ђе ви не, но са че, 
мор на ре, бро до ве… Од јед ном на ни ша ни, ту бли зу, при лич-
но раз го ли ће не на бу ја ле жен ске гру ди . На сме ја се и по ди же 
дур бин ка ли цу же не . Она га је гле да ла пра во у очи ну де ћи му 
се сва ким сво јим по кре том . Збу њен, од ло жи ни шан и по че 
да за тва ра про зор . До ње га до пре ше грд ње, псов ке и прет ње 
ко је му је до ви ки ва ла од би је на же на . Ви ше од сла до стра шћа 
ко је је мо гло да му пру жи вре ме про ве де но са луч ком про-
сти тут ком, Са дик је же лео да бу де сам, да се пре пу сти оној 
на ро чи тој је зи, исто вре ме но про же тој стра хом и за до вољ-
ством . Та по себ на вр ста ужи ва ња до ла зи ла је оту да што је 
баш он иза бран да, у име др жа ве, из вр ши опе ра ци ју o коjoj 
ма шта сва ки про фе си о нал ни уби ца – АТЕН ТАТ .



Дејан Лучић12 Влаdари из сенке – I tом 13

да „из бри ше“ за јед но са „ме том“ . За што? To ни је умео 
да об ја сни . У Са ди ку Ха фи зу, иако је ду го био на обу ци, 
оста ло је не што ме ра клиј ско, пу сто тур ско, што ce ра ди 
из дер та, а не због ре зо на .

Са дик окре ну лист и обра ти па жњу на де таљ ко ји је 
под ву као: „ме та“ има ви ше ауто мо би ла . За сва ко днев но 
од ла же ње на по сао ко ри сти ве ли ке џи по ве мер це де се и, 
пoвремено, те гет ме та ли зи ра не БMВ-е кла се 7, али са раз-
ли чи тим ре ги стар ским та бли ца ма . Ка да је под вла чио тај 
де таљ, Са дик је по ми слио да обез бе ђе ње ве ро ват но ко ри сти 
так ти ку зва ну „ша ка“, ко ја збу њу је све по тен ци јал не атен-
та то ре . Пет ауто мо би ла у исто вре ме кре та ло је из тач ке А, 
али у раз ли чи тим прав ци ма, та ко да по тен ци јал ни атен-
та тор ни ка да не зна у ком се во зи лу на ла зи „ме та“ . Због 
мо гућ но сти по сто ја ња „кр ти це“ у про то ко лу, шеф ка би не та 
би за ка зи вао са стан ке „ме те“ у исто вре ме на раз ли чи тим 
ме сти ма . Та ко је „ме та“ би ла увек под ду бо ким по кри ва чем, 
јер се ни ка да ни је тач но зна ло где ће до ћи и ка да .

Са дик Ха физ за тво ри фа сци клу и по це па је на по ла, а 
он да се са гну и из ву че ду га чак та нак Со лин gе нов ку хињ ски 
нож из фу тро ле на пот ко ле ни ци . Из по це па не фа сци кле 
ис па де фо то гра фи ја, што Са дик и не при ме ти . Сва ње го-
ва па жња бе ше усред сре ђе на на брит кост че ли ка ко ји је 
ла га но окре тао у ру ци ужи ва ју ћи у крат ким од бле сци ма 
сун ца ко је се од би ја ло о са мо се чи во и за сле пљи ва ло га . 
Уз бу ђен и врео, Са дик при сло ни хла дан ме тал на че ло па 
га ла га но пре ко сле по оч ни ца и обра за при ву че до уса на 
ко је су го ре ле .

По кре том ко јим вер ник це ли ва крст, Са дик ис пра ти 
се чи во са сво га ли ца и ста де да ре же про чи та ни до си је .

Пред њим се у тра ке пре тво рио је дан људ ски жи вот .
Као да спу шта прах у ур ну, Са дик ис пу ни хо тел ску ве-це 

шо љу пар чи ћи ма хар ти је . Још тре ну так је гле дао у ту хр пу, 

Да би сми рио на бу ја лу на пе тост, Са дик до хва ти сув пе шкир 
и пре бри са де ло ве рас кло пље ног пи што ља, до бро па зе ћи да 
не оста ви не ки нов траг пр сти ју на глат ком ме та лу . За тим 
обри са ни ме тал ста ви у па пир на ту ке су за јед но с пе шки ром . 
Цео тај па ке тић, ко ји му ви ше ни је био по тре бан, Са дик је 
на ме ра вао да ба ци у отвор за ка на ли за ци ју .

Ла га ним по кре ти ма, као да се спре ма за спа ва ње, а не за 
уби ство, Са дик Ха физ се вра ти до кре ве та и по че да пре ли-
ста ва до си је ко ји му је спре мио на ло го да вац . 

Окре нуо је стра ну на ко јој је би ло не ко ли ко фо то гра-
фи ја пред сед ни ка Ср би је на ба вље них из но вин ске ар хи-
ве . У јед ном пра во у га о ни ку на ла зи ли су се лич ни по да ци 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа у ко ји ма је пи са ло да је ро ђен 20 . 
ав гу ста 1941 . у По жа рев цу, да му је мај ка би ла учи те љи ца 
(ко му ни ста), отац учи тељ ве ро на у ке,* да је оже њен Мир-
ја ном Мар ко вић, да има ћер ку Ма ри ју и си на Мар ка, да 
жи ви на Де ди њу… 

Са дик окре ну стра ну и на и ђе на па су се о на ви ка ма . Ту је 
пи са ло да „ме та“ во ли ци га ре, и то хо ланд ске и ку бан ске…

Овај по да так га под се ти на Фи де ла Ка стра, ко га је ЦИА 
по ку ша ла да ли кви ди ра та квим али смр то но сним ци га ра ма .

Са ди ков по глед пре ђе на по гла вље о обез бе ђе њу . Не ко 
из Бе о гра да, ко је био у ти му за при пре му, то ме је по све тио 
до ста па жње .

Про фе си о нал ни уби ца је сво јим цр ним очи ма упи јао 
сва ки ред на сто је ћи да га ме мо ри ше до тан чи на . Знао 
је име на свих љу ди из обез бе ђе ња као и њи хо ве ли ко-
ве . Сен та му је био до дат ни иза зов . Tor чо ве ка хтео је 

* Не та чан по да так до си јеа тур ске тај не по ли ци је . Отац Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа био је про фе сор у сред њим-шко ла ма у ме сти ма Бе ра не, 
Под го ри ца, Ба ња лу ка, опет Под го ри ца . Ди пло ми рао је на Те о ло шком 
и Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду пре Дру гог свет ског ра та .
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У зе мљу ка у ра сти ћи ће са са мо два оруж ја, обич ним 
ку хињ ским но жем (ма да је то би ло про тив пра ви ла) и ћи ли-
бар ском бро ја ни цом на ни за ном на сви ле ни гај тан . Све 
оста ло че ка ло га je у Бе о гра ду већ при пре мље но .

На ре цеп ци ји хо те ла Gран dе, Ха физ Са дик је пла тио 
ра чун и дао на пој ни цу, ни ве ли ку ни ма лу, ка ко би што 
ма ње упао у очи пор ти ру, ве се лом Си ци ли јан цу . Узео је 
па сош и кре нуо у град ску вре ву . Ке се с пи што љем ота ра сио 
се про шав ши кроз пар кинг и гур нув ши je у слив ник . Во да 
је учи ни ла оста ло .

До по ла ска тра јек та Ње gош оста ло је око сат вре ме-
на . Про фе си о нал ни уби ца Ха физ Са дик ре ши да део тог 
вре ме на ис ко ри сти у ру тин ском из бе га ва њу евен ту ал ног 
ита ли јан ског по ли циј ског фла сте ра . Иза шав ши са пар-
кин га за у ста вио је тек тре ћи так си, пр ва два је про пу стио 
– ка ко је учио на обу ци у САД, а ушао је тек у онај ко ји му 
је из гле дао нај ма ње сум њив . Био је то не ки ста ри рит мо, 
чи јем во за чу је на ре дио да га по ве зе у су прот ном прав цу . 
Ха физ је био за до во љан, ни ко ни је тог тре нут ка из вео 
слич ну опе ра ци ју у Ули ци Ка вур у Ба ри ју . Во за чу је ре као 
да во зи до цен тра, а кад је спа зио роб ну ку ћу, на ре дио му 
је да ста не . Пла тио је, мир но ушао у роб ну ку ћу, са гнуо се 
ме ђу те зге, пра ве ћи се да ве зу је пер тле, и као му ња из ле тео 
кроз дру ги ула з на ули цу . Ова до дат на ме ра опре зно сти 
„от ка чи ла“ би сва ког ко га је мо жда пра тио . Утр чао je у 
град ски ауто бус, не про чи тав ши ку да иде, и си шао на дру-
гој ста ни ци са го ми лом љу ди и же на ко ји су се упу ти ли ка 
цен тру . Ме ђу њи ма је био не ви дљив . По но во је узео так си, 
овог пу та за при ста ни ште .

Ве ли ки бе ли бро до ви су га ра до ва ли још од де тињ ства . 
Про шао је па со шку кон тро лу . Ита ли ја ни су га са мо мр ко 
по гле да ли, узе ли па сош, од не ли га у ка би ну и по сле два де сет 

ко ја је та ко са мо за ње га има ла зна че ње и сми сао . По том 
ла га но по ди же ру ку с истом оном си гур но шћу с ко јом 
по вла чи ороз… Во да од не се све .

У тре нут ку ка да је вра ћао нож у фу тро лу на ле вој пот-
ко ле ни ци, Са дик при ме ти ка ко га, са кри ве на ис под сто ла, 
гле да пра во у очи и сме је му се жр тва . Са дик за у ста ви нож 
усред по кре та… 

Ло вац и ло ви на очи у очи… Чи ни ло му се да већ чу је 
и смех тог са мо у ве ре ног, за до вољ ног чо ве ка . Кап зно ја са 
уби чи ног че ла па де на че ло жр тве и по че да кли зи по глат-
кој по вр ши ни па пи ра . Са дик је пра тио њен пут све до оног 
осме ха ко ји му се сад учи ни над ме ним и пре те ћим . Сме јао 
му се у ли це!

Та ми сао отре зни Са ди ка . Ру ка му за дрх та пр ви пут у 
жи во ту и, уме сто рав но у ко ри це, нож без бол но, као жи лет, 
за ка чи ко жу и за се че је .

Уме сто у но гу, Са дик по гле да фо то гра фи ју с ко је су га 
фик си ра ли уко че ни по глед и осмех . Сли ка на мах ожи ве, 
смех пре ра сте у гро хот, а то пла крв ко ја се раз ли ва ла по 
но зи уда ри у гла ву .

– Ра нио си ме! Пла ти ћеш! – про це ди кроз зу бе Са дик, 
обра ћа ју ћи се фо то гра фи ји као жи вом ство ру . Ис цеп ка је и 
за па ли у пе пе ља ри . Пла мен се уга си и Са дик при ме ти ка ко 
на зга ри шту сто ји пар че са свих стра на на го ре лог па пи ра и 
на ње му не у ни штив и ци ни чан осмех жр тве .

„Ка кав ли је ово пред знак?“, по ми сли уз не ми ре на, 
ра ње на звер у уби ци, спрем на на све . „По тра жи ћу мир у 
Ала ху“, од лу чи Са дик и по че мир ним, успо ре ним по кре-
ти ма да кла ња .

До шао је тре ну так да кре не . По нео је са со бом ма ли 
ко фер и па пир на ту ке су са рас кло пље ним пи што љем, ко ју 
ће ба ци ти .
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вој них оба ве шта ја ца . По сле основ не обу ке по сла ли су га 
на спе ци ја ли за ци ју у Аме ри ку . Успе шно је стар то вао: при-
ку пља ње оба ве ште ња о де ло ва њу Јер ме на (у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма би ло их је ви ше не го у Тур ској), а за тим ти ха 
ли кви да ци ја јед ног њи хо вог ли де ра . Би ло је то тек ко ли ко 
да опро ба ру ку .

Ма шта да је на у чио у тре на жним цен три ма ЦИА, пра ву 
обу ку је до био тек кад се вра тио у Тур ску .

Још од вре ме на ка да се мо дер ни зо ва ла у ни зам џе dиg, 
но ви ред, по чет ком де вет на е стог ве ка, тур ска вој ска је 
раз ви ја ла сво ју оба ве штај ну слу жбу . У но ви је вре ме то се 
из не дри ло у тај ни цен тар за „ко ор ди на ци ју и спе ци јал не 
ми си је“ (КИСМ) . Са сво јим по чет ним ис ку ством, зна њем 
стра них је зи ка и не по ко ле бљи вом ве ром у Ала ха, Са дик је 
био иде а лан кан ди дат за КИСМ .

У ба ра ка ма по ред ре ке Ки зил-Ир мак, ин струк то ри су 
по сле шест ме се ци ство ри ли од Са ди ка „са вр шен ма те ри-
јал“ . По себ но су це ни ли ње го во до бро око и спо соб ност да 
по го ди го лу ба у ле ту .

По на ло гу сво јих ше фо ва, пр ве за дат ке је оба вио у Евро-
пи . То ком не што ви ше од осам го ди на имао је за да так 
да ли кви ди ра пет осо ба: че ти ри пу та је ус пео, а јед ном је 
жр тва ума кла .

Био је то до бар би ланс у по ре ђе њу с учин ком не ких 
ње го вих ко ле га . Кад се са мо се ти опе ра ци је Али Аг џе!

„Ма млаз, тај Аг џа, у од луч ном тре нут ку ру ка му је за дрх-
та ла . Ме ни, Са ди ку, то се не ће до го ди ти кад кроз му ши цу 
бу дем угле дао ли це Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, на ро чи то 
осмех, на ро чи то осмех…“, раз ми шљао је Ха физ . Кад се 
тра јект већ био при бли жио коп ну, Ха физ Са дик, осло њен 
на огра ду до ње па лу бе, нео че ки ва но иза сво јих ле ђа за чу 
на ен гле ском:

се кун ди за др жа ва ња по же ле ли му сре ћан пут . Са мно штвом 
Цр но го ра ца ко ји су ву кли ке се пу не ро бе за шверц, Ха физ 
Са дик се по пео на па лу бу бро да . Пред њим је био пут од 
око осам са ти ноћ не во жње .

Од ре ди ли су му за о би ла зну ру ту пу то ва ња до Бе о гра да: 
пре ко Ки пра и Ита ли је, за тим тра јек том пре ко Ја дра на, 
па ауто мо би лом до Под го ри це . Да ли је то би ло до вољ но 
да са чу ва ано ним ност? Па сош и по слов на пи сма би ли су 
са вр ше но фал си фи ко ва ни . Иде му на ру ку и окол ност да je 
у Бо сни по че ло ко ме ша ње .

Уз Фи кре та, ко ји већ два ме се ца пла ни ра атен тат у Бе о-
гра ду, ак ци ја не би сме ла да ома ши . Ипак, док је тра јект 
се као уз бур ка ну по вр ши ну мо ра, осе тио је не мир у утро би, 
не ка кво ме шко ље ње и ва тру као кад се глад на цре ва ис пу не 
љу тим ал ко хо лом . Да ли је то страх или осе ћа ње га дљи во сти 
што од ла зи у зе мљу ка у ра, ко ји су нај го ри од свих не вер-
ни ка? Чи ни ло му се обо је .

Ви сок је без ма ло 180 цм, пра вил них цр та ли ца, не у па-
дљи во оде вен, сми ре них по кре та – ти пи чан би зни смен из 
Ис тан бу ла, ка ко је и пи са ло у ње го вим до ку мен ти ма . Је ди ну 
спољ ну ка рак те ри сти ку ко ја би мо гла да при ву че не чи ју 
па жњу – бра ду му џа хе дин ку – укло нио је још пре три ме се-
ца . Ва жно је би ло оно што се го лим оком не ви ди, оно што 
je у ње го вом ср цу – ве ра у Ала ха! Ви ше не го обе ћа ни но вац, 
то га је осо ко ли ло да при хва ти за да так . Он, Са дик Ха физ, 
уби ће Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, тог ка ур ба шу Ср би је, и та ко 
по мо ћи сво јој са бра ћи у Бо сни .

Ро ђен у Скoпљу 1956, у чар ши ји је већ као де те упо-
знао там не стра не жи во та . Ро ди те љи су му еми гри ра ли 
у Тур ску ка сних ше зде се тих го ди на . Имућ ни, омо гу ћи ли 
су му да у Ис тан бу лу за вр ши ен гле ски ко леџ, а он је био 
до вољ но би стар и про му ћу ран да при ву че па жњу тур ских 
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зад њи цу . Се тио се луч ке про сти тут ке и упу тио де вој ци осмех 
ко ји она ни је мо гла да раз у ме . Кад је био на за дат ку, ни су 
до ла зи ле у об зир љу бав не аван ту ре . Та ко је об у ча ван у ЦИА .

Ча вр ља ли су док сто пер ка ни је ре кла ло зин ку ко ја је 
по твр ђи ва ла њен иден ти тет, у фор ми нео ба ве зног ди ја ло га: 

– Има те ле пу ћи ли бар ску бро ја ни цу са сви ле ним гај та ном .
Ха физ Са дик по гле да на ка се ту сво је ма зде где је би ла 

бро ја ни ца и за кљу чи да де вој ка ни је мо гла тек та ко да 
за кљу чи да је она по ве за на сви ле ним гај та ном, тра ди ци о-
нал ним тур ским оруж јем за ли кви да ци ју .

По гле дао је де вој ку па жљи во и ма ло ус по рио во жњу . 
Она се уозби љи ла и ре кла:

– Кад стиг не те у Бе о град, од сед ни те у хо те лу Ин tер кон-
tи нен tал . Исте ве че ри бу ди те у хо тел ском ка зи ну из ме ђу 
је да на ест и по но ћи . Та мо ће вас кон так ти ра ти чо век са 
код-име ном Фи крет!

– Ка ко? He по зна јем га, ни ка да се са њим ни сам срео .
– Он по зна је вас! Кад чу је те да вас не ко иза ва ших ле ђа 

са ве ту је: „Ста ви те на цр ве но“, то ће би ти Фи крет . Ви зна те 
о че му је реч . Он ће вас оба ве сти ти о де та љи ма и снаб де ти 
по тро шним ма те ри ја лом на ли цу ме ста… Ов де мо же те да 
ста не те да иза ђем .

Са дик Ха физ за у ста ви ко ла . Де вој ка га ни је ни по гле да-
ла, Уз дах нуо је уба цив ши у пр ву бр зи ну . Био је же љан жен-
ског те ла . Не што га је коп ка ло . Ко је та де вој ка? Му сли ман-
ка оп сед ну та мр жњом пре ма Ср би ма или не ки бе ло свет ски 
фу кош ко ји оба вља сит не по сло ве за но вац? Та да би мо гла 
да има два по сло дав ца… са су прот ста вље ним ин те ре си ма .

Сти гав ши у Под го ри цу, узео је со бу за јед ну ноћ у хо те-
лу Цр на Gо ра . Ру чао je у хо тел ском ре сто ра ну и од мах се 
по ву као у сво ју со бу . Био је ве о ма умо ран и бр зо је уто нуо 
у ду бок сан .

– Из ви ни те, зна те ли не што о ца рин ском по ступ ку? 
Пр ви пут сам у Ју го сла ви ји… 

Са дик се на гло окре нуо и на шао ли цем у ли це с де жме-
ка стим чо ве чуљ ком у ка ри ра ном са коу . Ћут ке га је од ме рио 
док су му се у гла ви ро ји ле ми сли . Не по зна ти је прет по-
ста вио да он зна ен гле ски . За што? От куд да се баш ње му 
обра ти по ред де се так дру гих пут ни ка на па лу би?

Од лу чио се за не у тра лан од го вор:
– Do not spe ak En glish… Not un der stand…
– So rry! – од го во рио je не по зна ти и жур но ce уда љио .
За те ро ри сту се ни шта не до га ђа слу чај но . Пра тио је 

по гле дом не по зна тог у ка ри ра ном жа ке ту ка ко се уда ља ва 
па лу бом и пи тао се да ли је то не ки бе за зле ни тр го вач ки 
пут ник или не чи ји агент са за дат ком да га иден ти фи ку је? 
Ни је мо гу ће да му је не ко већ на тра гу!

Ис кр цао ce у Ба ру без про бле ма . Пре ма пла ну тре ба да 
оде до пар кин га хо те ла Аgа ва, ко ји је сто ти нак ме та ра од 
лу ке . Че ка ла га је бе ла ма зда са ник шић ком ре ги стра ци јом, 
пу ним ре зер во а ром бен зи на и кљу че ви ма спрем ним за 
старт . Ла ко ју је про на шао . Ceo je у ауто и из ка се те из ва-
дио ма пу са ити не ре ром до Под го ри це . Би ло је 8 .30 ују тру .

По сле са та во жње по ју тар њем сун цу сти гао је до рас-
кр сни це ис пред Под го ри це . Ту је угле дао ауто-сто пер ку, 
згод ну цу ру, ко ја је ди гла де сну ру ку с че ти ри ис пру же на 
пр ста и са ви је ним пал цем, обр ну то од оно га што ра де пра-
ви ауто-сто пе ри . Био је то знак пре по зна ва ња . На се би је 
има ла ци ца ну ха љи ну дре ча вих бо ја, ваљ да да би је лак ше 
уочио . За у ста вио се баш по ред ње .

– Мо лим вас, идем у Под го ри цу . Мо же те ли да ме по ве зе те?
– Са за до вољ ством, го спо ђи це! – од го во рио је на срп-

ском и отво рио вра та . Док је де вој ка ула зи ла у ко ла, Са дик 
ни је мо гао да не при ме ти ње не круп не дој ке и по за ма шну 
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– У Бе о град .
– Ко јим по во дом?
– Тр гу јем, ју жно во ће – од го во рио је сми ре но .
– Хм . До бро го во ри те срп ски .
– Ро ђен сам у Ско пљу .
По ли ца јац је клим нуо гла вом, као да је та кав од го вор 

оче ки вао и, по сле крат ко трај ног окле ва ња, вра тио му 
па сош . Тек ка да је по ли ца јац иза шао из ку пеа, Са дик је 
ви део да су у ње го вој прат њи дво ји ца вој ни ка у ма скир ним 
уни фор ма ма . Че ка ли су у ход ни ку . От куд сад они? Је дан је 
др жао хе клер, a на гла ви је имао бе рет ку . Дру гом, знат но 
круп ни јем, на гла ви је ста ја ла шу ба ра, a у ру ци је но сио 
ка ла шњи ков . Од ме ри ли су га мрач ним по гле ди ма . 

Ка да су оти шли у дру ги ва гон, Са дик је са олак ша њем 
одах нуо . Скло пио је очи пра ве ћи се да дре ма, док му ce у 
гла ви вр тео филм све га што је прет хо ди ло овом опа сном 
пу ту и још опа сни јем за дат ку .  

За то вре ме je у Бе о гра ду глав ни тех нич ки ор га ни за тор 
атен та та – оба ве шта јац са код-име ном ФИ КРЕТ, нер во зно 
се део крај те ле фо на .

ФИ КРЕТ је би ло јед но од име на ко је је ко ри стио у Ју го-
сла ви ји . Сво је пра во име Иса Мум чу одав но ни је чуо, 
мо жда још из раз до бља кад је ви ђао ро ди те ље . За ко га је 
ра дио Фи крет, те шко се мо гло пре ци зно ре ћи . Нај тач ни ји 
од го вор је био: за свој бан ков ни кон то! Ка ри је ру је по чео 
као те ро ри ста Си вих ву ко ва, ко је је не где пе де се тих го ди на 
ини ци ра ла ЦИА као про тив те жу ко му ни стич ким упли та-
њи ма из Мо скве . Че лич на ди сци пли на, ме ђу тим, Фи кре ту 
ни је од го ва ра ла . Оса мо ста лио се по сле не ко ли ко го ди на . 
Жи вео je у Хам бур гу, где су га за вр бо ва ли љу ди из не мач ке 
оба ве штај не слу жбе да шпи ју ни ра сво је зе мља ке . При хва-
тио је то, за до зво лу бо рав ка и ре ла тив но скром ну су му 

Пре ма утвр ђе ном пла ну пу то ва ња, од Под го ри це до 
Бе о гра да тре ба ло да ко ри сти же ле зни цу, да би био ма ње 
упа дљив и да не би имао про бле ма око на бав ке бен зи на за 
ко ла . Сле де ћег ју тра до го во рио се с чо ве ком на ре цеп ци ји 
да сво ју ма зду оста ви на хо тел ском пар кин гу . Вра ти ће се 
за не де љу да на, ре као је и дис крет но му тут нуо нов ча ни цу 
од пе де сет до ла ра .

– При чу вај те ми ко ла . Чу јем да се ов де кра де .
За на пој ни цу ко ју је до био, чо век је био спре ман да спа-

ва ис под њих!
Са дик Ха физ је ку пио кар ту пр ве кла се, али то ни је зна-

чи ло лук суз у во зу ко ји је по ве зи вао Цр ну Го ру са Бе о гра-
дом . Воз је био пр љав и у ње му је би ло ужа сно то пло . Је дан 
ста рац са бр ко ви ма, ве ро ват но пр во бо рац, ни је до зво ља вао 
да се отво ри про зор због про ма је . Не ки мла дић ко ји je сео 
по ред Са ди ка јео је ку ва на ја ја са бе лим лу ком и за ли вао 
за ло га је ло зо ва чом . Уско ро је фла ша кру жи ла по ку пеу . 
Мла дић је по ку ша вао да ус по ста ви ди ја лог са Са ди ком, али 
је овај то из бе га вао пра ве ћи се да спа ва, Са дик је све вре ме 
осе ћао ону исту по тму лост у утро би ко ја га је му чи ла и на 
тра јек ту Ба ри–Бар .

Воз је кло па рао . Име на ста ни ца Са ди ку Ха фи зу ни су 
го во ри ла ни шта све до јед не – от при ли ке по сле че ти ри са та 
во жње – ко ја се зва ла ШТРП ЦИ .

По ку шао је да у се би из го во ри то име па му је зву ча ло 
као „Срп ци“ . Стре сао се! 

У том ча су је за чуо ко ра ке у ход ни ку и лу па ње вра та 
ку пеа . Ми нут ка сни је по ја вио се уни фор ми са ни по ли ца јац .

– Ле ги ти ма ци је! – крат ко је ре као . Лич на до ку мен та 
оста лих пут ни ка, јед ног стар ца и не ке же не са ћер ком, са мо 
је овлаш по гле дао . С ње го вим па со шем ни је би ло та ко .

– Са дик Ха физ? Ку да пу ту је те?
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– До бро, он да ви ре ци те, а ја ћу да по твр дим да ли ми је 
то пре шло ли мит или не!

– Ми ли он као акон та ци ја и да но вац бу де упла ћен на 
мој ра чун с не ког не у трал ног ме ста!

– На рав но, као и увек Елек tро ник GМБХ а обра зло же ње 
ће би ти акон та ци ја за ис пи ти ва ње тр жи шта у Ана до ли ји .

– Оста так од два ми ли о на ма ра ка же лим да ми бу де 
упла ћен на мој рачун на Кај ман ским остр ви ма .

Фи крет је био за до во љан . Ово је био по сао ко ји је ишао 
пре ко БНД-а, али ма ло ви ше „ис под жи та“ . Не ко ме je у 
Пу ла ху би ло ве о ма ста ло да цен трал ну ор га ни за ци ју са чу ва 
од ком про ми то ва ња . Атен тат је за ми шљен ко зна где и за 
чи ји ра чун . Зва нич но: НИ КО НИ ШТА HE ЗНА! По руџ-
би на иде пре ко Не ма ца, а пр ља ве по сло ве тре ба да оба ве, 
у ор га ни за ци о ном сми слу, Тур ци . Фи крет је за атен та то ра 
пред ло жио љу де из КИСМ-а, али ни је ула зио у то ко га ће 
они од ре ди ти . Де фи ни ти ван ода бир пре пу стио је пу ков-
ни ку Ха ли ду Ке ма лу из тур ске тај не по ли ци је . По сле не ко-
ли ко да на до био је те ле фак сом фо то гра фи ју из вр ши о ца, 
али са ла жном ле ген дом, као да је фуд ба лер ко га тре ба да 
про да не ком за пад но е вроп ском ти му . Ка да је са знао да је 
пу ков ник Ке мал, ко ји га је об у ча вао у Си вим ву ко ви ма, 
иза брао Ха фи за Са ди ка, био је си гу ран да у Бе о град до ла-
зи нај бо љи уби ца!

Фи крет пре ма већ ле ген дар ном уби ци ни је осе ћао са мо 
ди вље ње, већ и из ве сну бли скост, го то во ро ђач ку . Знао 
је да Ха физ по ти че из Ско пља, ко је је при лич но бли ско 
ње го вом род ном Но вом Па за ру . Тур чин и по ту ри ца – 
је дин стве ни у љу ба ви пре ма Ала ху и нов цу; је дин стве ни у 
мр жњи пре ма Ср би ма .

Фи крет је се део крај те ле фо на у ви ли на Де ди њу ко ја 
је при па да ла јед ној од ам ба са да арап ских зе ма ља . Са мо je 

ма ра ка . Ка да је упо знао сво је ква ли те те и ка да се отре знио, 
по ну дио је Нем ци ма услу ге тех нич ке при ро де, као што је 
ор га ни за ци ја ли кви да ци је по је ди них по ли тич ких про тив-
ни ка или те ро ри ста, не са мо у Не мач кој не го и у Евро пи . 
Свој ви со ки реј тинг код БНД-а сте као је услу га ма у Истан-
бу лу и Ан ка ри . Ме ђу тим, Фи крет је же лео да по ста не ме на-
џер ан ти те ро ри стич ких и те ро ри стич ких ак ци ја за све ко ји 
су би ли спрем ни да пла те . Ус по ста вио је по но во кон так те 
са Аме ри кан ци ма . Ови су га јед ном при ли ком пре по ру чи-
ли Ита ли ја ни ма . Због све га то га Фи крет је се бе до жи вља-
вао као су ро вог про фе си о нал ца ко ји сво ју вер ност ВЕ ЗУ ЈЕ 
СА МО ЗА ЈЕД НУ ОПЕ РА ЦИ ЈУ а не као би ло чи јег аген та .

По сао ко ји је до био у Бе о гра ду до шао је пре ко Нем ца 
Кир ша, за ко га прет по ста вља да ра ди за БНД, а зва нич но 
је био на ду жно сти не ког се кре та ра у ам ба са ди . О то ме 
њих дво ји ца ни ка да ни су при ча ли . При ли ком јед ног тај-
ног са стан ка на Ади, Кирш му је по ну дио „те згу“ за ко ју је 
ре као да је ван про то ко ла и да не ма зва нич не ве зе с њим, 
да је у пи та њу по сао чи јег на ру чи о ца не уме да де фи ни ше, 
ма да o ње му на га ђа .

По сле ве ли ког уво да ко ји је све за ма гљи вао, Кирш је пред-
ло жио да Фи крет бу де ор га ни за тор вр ло ри скант ног али и 
вр ло ис пла ти вог по сла: АТЕН ТА ТА НА МИ ЛО ШЕ ВИ ЋА!

– Ако при хва ти те, акон та ци ја је две ста хи ља да ма ра ка, а 
но вац већ су тра ују тру мо же би ти у Ци ри ху на ва шем рачу-
ну ко ји је по знат бла гај ни у Пу ла ху . Оста так исти то ли ки, 
по за вр ше ном по слу! – ре као је Не мац док су се ше та ли 
оба лом ре ке .

– He бу ди те ци ци ја, го спо ди не Кир ш! – се ћао се Фи крет 
сво га од го во ра . – Мо ра да је на ру чи лац атен та та на нај чу-
ва ни јег пред сед ни ка пред ви део мно го ве ћу су му од те ко ју 
ви ну ди те!
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У че твр том еша ло ну био је сам Фи крет . Он је имао 
„бе фел“ ко ји ни ко ни је знао: да смак не Ха фи за Са ди ка, 
ако је то по треб но, ка ко би се са чу ва ла тај ност опе ра ци је .

Нај зад се огла си те ле фон . 
– Ха ло?
– Ов де Ан дрић! 
Фи крет схва ти, то је био ње гов осма трач на пунк ту 

АН ДРИ ЋЕ ВОГ ВЕН ЦА .
– Књи га Вла dа лац сти гла je у књи жа ру ма ло пре . 
Фи крет је по ру ку де ши фро вао: Сло бо дан Ми ло ше вић 

до шао је да нас у свој ка би нет у згра ди Ста рог дво ра у 10 
ча со ва .

– Књи гу је до нео, пре ко Крун ске ули це, сна жан пла во-
кос мла дић .

Фи крет је ту ма чио: Ми ло ше ви ћа је шо фер до ве зао 
ис пред ула за у Двор при ла зе ћи из Крун ске ули це, а као 
во зи ло ко ри шћен је блин ди ра ни џип пла ве бо је, ве ро ват но 
мер це дес или пух ко ји је под над зо ром ми ли ци је .

Ова кве из ве шта је о ра зној ро би Фи крет је при мао сва-
ко днев но, већ не де ља ма, од че ти ри ста тич на осма трач ка 
пунк та и од де се так по крет них ухо да ко ји су фин ги ра ли 
као так си сти или ше та чи .

До си је о СЛО БО ДА НУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ и о ње го-
вом слу жбе ном и при ват ном кре та њу би вао је све де бљи . 
Фи крет је, ре ци мо, знао ода кле се пред сед ни ко ва ку хи ња 
снаб де ва на мир ни ца ма или где он ши је сво ја оде ла! Био је 
за до во љан . Од тур ског „ја ваш“ код ње га ни шта ни је по сто-
ја ло . Што се ти че пре ци зно сти у ор га ни зо ва њу те ро ри стич-
ких ак ци ја и атен та та, Фи крет је био као не ки Швај ца рац 
или Не мац . Због то га га је нер ви ра ло ка да је са знао да га 
Нем ци у сво јим до си је и ма на зи ва ју код-име ном ХИ ЈЕ НА!

Те ле фон се по но во огла сио .

чу вар био у њој, јер је ам ба са дор по ву чен на „ду жи од мор“, 
на вод но, као упо зо ре ње срп ском ре жи му ко ји не да је 
до вољ но пра ва Ал бан ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји . Сва ког 
тре нут ка оче ки вао је при гу ше ни сиг нал те ле фо на . При-
пре ма је, као и увек кад је Фи крет био њен кре а тор, те кла 
са вр ше но сту ди о зно . Имао је три ти ма ко ја се из ме ђу се бе 
ни су по зна ва ла . Пр ви тим чи ни ли су љу ди ко ји су про у-
ча ва ли кре та ње Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, ње го ве на ви ке 
и дру штве не кон так те . У том по слу Фи кре ту је по мо гао 
и го спо дин Кирш, до ста вља ју ћи већ при пре мље ни део 
ма те ри ја ла . Meђутим, све је тре ба ло про ве ри ти . To што 
је Ми ло ше вић не дав но пио ка фу са Ми те ви ћем у сво јој 
ба шти у 17 ча со ва био је по да так ко ји je у ме ђу вре ме ну 
за ста рео . Ми те вић ви ше ни је био чо век с ко јим Ми ло ше-
вић пи је ка фу . По ли тич ки до га ђа ји у Ср би ји чи ни ли су 
сво је, па мно ги по да ци за ста ре ва ју бр же не го што би се 
чо век на дао . Но, број оних ко ји су же ле ли не сре ћу Ми ло-
ше ви ћу и би ли вољ ни да са ра ђу ју био је мно го ве ћи не го 
што је Фи крет оче ки вао . У са ку пља њу по да та ка по мо гли 
су му и не ки љу ди за ко је је ми слио да им je у пр вом пла ну 
пра вље ње Сје ди ње них Срп ских Др жа ва, а не пу ко осва-
ја ње вла сти . У раз го во ру с ње го вим са рад ни ци ма они су 
са оп шти ли да је њи хо ва иде ја – смак ну ће Ми ло ше ви ћа 
– иден тич на ви зи ји ве ли ког кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, 
ко ји је сма као Ка ра ђор ђа да би лу ка вом по ли ти ком за до-
во љио Пор ту и на без бол ни ји на чин ре а ли зо вао за пра во 
Ка ра ђор ђе ву иде ју сло бод не Ср би је! Фи кре ту је све то би ло 
сме шно, али су му до у шни ци би ли нео п ход ни .

У дру гој гру пи би ли су љу ди ко ји је тре ба ло да атен та то-
ру из Тур ске да ју стра те шку по др шку… A у тре ћој – аген ти 
ко ји ће обез бе дити по вла че ње атен та то ра по из вр ше њу 
за дат ка .



Дејан Лучић26 Влаdари из сенке – I tом 27

је игру час са јед не, час са дру ге стра не сто ла, из и гра ва ју ћи 
ки би це ра, а по тај но осма тра ју ћи црн пу ра стог коц ка ра . Да, 
то је био лик са фо то гра фи је .

По но во је об и шао сто пре кри вен зе ле ном чо јом и стао 
иза игра че вих ле ђа .

Пред њим је би ла го ми ли ца же то на . Из гле да да је имао 
сре ће . 

По што је овај се део, Фи крет се ма ло са гнуо и го то во на 
уво му шап нуо:

– Ста ви те на цр ве но!
Коц кар, чи ја се ру ка већ спу шта ла пре ма ром бу цр не 

бо је, по слу шао је са вет и го ми ли цу же то на гур нуо на цр ве-
но по ље .

Ми нут ка сни је чуо се глас кру пи јеа: „Hu it, pa ir et no ir . 
Осми ца, пар, цр но!“ Играч je по гле дом ис пра тио сво је 
же то не, око пет сто ти на до ла ра . Но вац ће ла ко пре жа ли ти 
– дру ги то пла ћа ју – али „цр но“ га је уз не ми ри ло . Има ли у 
то ме не ког пред ска за ња? Кроз гла ву му про тут ња цео филм 
из хо те ла у Ба ри ју и онај не у ни шти ви осмех као пр во пред-
ска за ње . „Ако ме Алах и тре ћи пут опо ме не…“, по ми сли 
Са дик и окре те се . Угле дао је бла го на сме ја но ли це чо ве ка 
ко ји му је су ге ри сао да игра на цр ве но .

– Не мој те се љу ти ти, мо лим вас . Чист пех… До зво ли те 
ми да вас по зо вем на пи ће .

За ма лим ба ром у дну ка зи на тре нут но ни је би ло дру гих 
го сти ју .

Се ли су на ви со ке сто ли це, са че ка ли да им бар мен до не-
се два ви ски ја и за по че ли не по ве зан раз го вор . Све вре ме 
су је дан дру гог про це њи ва ли . Ар хи тек та и из вр ши лац . Од 
њи хо ве са рад ње за ви си ће успех атен та та а и лич на суд би на: 
ако је дан по гре ши, на стра да ће и дру ги .

– Со ба 232, за де сет ми ну та – про мр мљао је Са дик Ха физ 
усред при че о коц кар ни ци у Ве не ци ји .

Ја вио се не по знат глас . Фи крет је ћу тао и че као .
– Чо век је до пу то вао – не по зна ти је из го во рио са мо то . 

По сле се чуо мо но то ни звук пре ки ну те ве зе .
Ни је би ло ни вре ме на ни по тре бе да из ла зи из ви ле 

ка ко би се обу као за ве че ра шњи су срет . Си шао је до гар-
де ро бе ам ба са дор ске по ро ди це и иза брао смо кинг . Исти-
на – ни је му ста јао као са ли вен, јер је Фи крет био не што 
мр ша ви ји од ам ба са до ра, али је мо гло да про ђе као нон-
ша лант на еле ган ци ја .

Већ се до бро смра чи ло ка да је чо век у цр ном од ме рио 
Ужич ку ули цу уз дуж и по пре ко и, уве рив ши се ка ко су бо-
том уве че де дињ ски мон де ни има ју пре ча по сла од шет ње, 
кре нуо ка так си ста ни ци .

Сти гао је у бле шта во осве тљен хо тел око де сет уве че . 
Оста вио је ман тил у гар де ро би и упу тио ce у ре сто ран . 
Имао је до вољ но вре ме на да на те на не ве че ра . Би лу су му 
се ога ди ли сен дви чи и кон зер ве ко ји ма се хра нио у ви ли .

Па жљи во је про у чио је лов ник и опре де лио се за биф-
тек, по лу и спе чен – на ви ка сте че на у Ар ген ти ни – ме ша ну 
са ла ту, бо цу ри злин га . Ве че ру је за вр шио тор том, ко ња ком 
и ка фом .

Ка да је пла тио ра чун, не за бо ра вља ју ћи на пој ни цу, упи-
тао је ше фа са ле да ли у хо те лу ра ди ка зи но .

– Да, го спо ди не . У при зе мљу, по ђи те ле во, у дну ход ни ка .
Ушао je у ка зи но тач но у по ла два на ест . Из не на дио се 

ен те ри је ром – све је оди са ло лук су зом и про фе си о на ли-
змом – као да се на шао у не кој од са ла коц кар ни це у Мон те 
Кар лу . Ти ши ну су раз би ја ли на из ме ни чан звук ку гли це у 
по кре ту и јед но ли чан глас кру пи јеа . Уз ми ни мал ни улог од 
пет до ла ра за је дан же тон, то ме сто је би ло пред о дре ђе но 
са мо за стран це и рет ке до ма ће го сте ду бо ког џе па .

Код дру гог сто ла угле дао је чо ве ка ко ји би мо гао би ти 
Са дик Ха физ . Мо рао је да бу де пот пу но си гу ран . Пра тио 
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мо же да учи ни . Ов де у Ср би ји сма тра ју га про све ће ним 
дик та то ром, али на Ко со ву га зо ву јед но став но шеј тан…

– Знам ко је он, мај ка ми је Ал бан ка из Пе ћи . Ин те ре су је 
ме ка кав ефе кат би тре ба ло да има мо ја ак ци ја?

– Исти као тро ва ње њи хо вог ца ра Ду ша на . Исти као 
по гу бље ње ка у ра Ла за ра по сле Ко сов ске бит ке… До шло 
би до су ко ба око вла сти; а ве ро ват но и до гра ђан ског ра та . 
To je он да од ли чан тре ну так да се нај зад отво ри Ју жни 
фронт о ко ме ма шта ју Ал бан ци на Ко со ву . Та кав след ак ци-
ја ве ро ват но би на гнао вој ни врх да пре у зме власт и за ве де 
ред и мир или би нај по пу лар ни ји опо зи ци о ни ли дер у том 
тре нут ку до био власт уз спон зор ство За па да, али уз услов 
да дâ Ал бан ци ма нај ма ње ауто но ми ју или – као мак си мум 
– ле гал ну се па ра ци ју и при па ја ње Ал ба ни ји .

– По зна јем Ср бе из при ча ња мај ке, они ви ше во ле власт 
не го отаџ би ну… Тај сце на рио је са свим мо гућ… Бри не ме 
ипак ва ри јан та ако вој ска пре у зме власт .

– Ма ло ве ро ват но, али у том слу ча ју имиџ Ср ба би био у 
ме ди ји ма пот пу но уни штен и он да би сле ди ла вој на ак ци ја 
За па да и, ве ро ват но, ко ма да ње Ср би је . Ма ђа ри би пре у зе ли 
ста ра тељ ство над Вој во ди ном, Хр ва ти би ис та кли за ста ву у 
Зе му ну, Бу га ри би до би ли ис точ не де ло ве Ср би је, а Ал ба-
ни ја би до би ла све оно што јој при па да .

– Страх ме је да нам не би да ли за пад ну Ма ке до ни ју ко ја 
је му сли ман ска!

– По сто ји план да уђе мо у фе де ра ци ју с Ма ке до ни јом, 
ко ја се бо ји грч ких пре тен зи ја, а он да је све да ље пи та ње 
на та ли те та .

– Зна чи, суд би на му сли ма на je у мо јим ру ка ма To je 
ле по чу ти, али пу ков ник ко ји ме др жи на ве зи са оп штио 
ми је да он и тур ска слу жба иза овог не сто је… да ме је он 
са мо пре по ру чио као нај бо љег, то зна чи да сам ан га жо ван 
за но вац…

Од мах за тим се по здра вио и на пу стио ка зи но .
Фи крет је по пио још је дан ви ски, па се упу тио пре ма 

ве ли ком хо лу . Ушао je у лифт с гру пом при пи тих Не ма ца . 
Иза шао је сам на тре ћем спра ту .

На вр хо ви ма пр сти ју си шао је на дру ги спрат, осмо трио 
ход ник и уве рио се да ни ког не ма . Дру га со ба од лиф та има-
ла је озна ку „232“ . Куц нуо је три пу та са раз ма ци ма .

Вра та су се отво ри ла и Са дик му је без ре чи дао ру ком 
знак да уђе . Ка да је за го стом окре нуо кључ, опет ћут ке, гла-
вом му је по ка зао пре ма фо те љи . Тек ка да је упа лио ра дио, 
из ко јег су зву ци евер гри на пре пла ви ли со бу, сео је пре ко 
пу та Фи кре та и про го во рио:

– Ште та што у овом хо те лу не ма са те лит ског про гра ма 
на тур ском је зи ку .

To je би ла пр ва ло зин ка . Дру ги знак рас по зна ва ња би ла 
је рас по лу ће на нов ча ни ца од хи ља ду тур ских ли ра из 1967 . 
го ди не са ли ком Ке ма ла Ата тур ка, чије су половине Ха физ 
Са дик и Фи крет је дан дру го ме по ка за ли и спо ји ли их у 
це ли ну .

Ви ше ни шта ни су го во ри ли . Сма тра ли су да је хо тел 
озву чен . По кре том ша ке ко ји ими ти ра хо да ње, Фи крет је 
Са ди ку дао знак да иза ђу ис пред хо те ла . Пр во је иза шао 
Фи крет, а ми нут ка сни је и Ха физ Са дик . Ла га но су се ше та-
ли око хо те ла и при ча ли:

– Ово је спе ци јал на опе ра ци ја од из у зет не ва жно сти 
за на шу бра ћу му сли ма не на Бал ка ну . „Ме та“, чи је име 
не ћу да ти спо ми њем, глав на је пре пре ка об на вља њу тур-
ске пре вла сти у овом де лу све та . Као што знаш, он је за вео 
по ли циј ски те рор про тив Ал ба на ца на Ко со ву ко ји су се 
већ го то во осло бо ди ли срп ске оку па ци је и би ли на пу ту 
ства ра ња ислам ске др жа ве . Он је у исто вре ме пру жио пип-
ке по це лој Ју го сла ви ји, же ле ћи да од ње на пра ви Ве ли ку 
Ср би ју и ма лу Хр ват ску; ка ко ства ри сто је, он то мо жда и 


