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Вук Драшковић

ЧАЈ БАБЕ КРИСТИНЕ

Кад се год, у сје ћа њу, вра тим у тај спар ни и већ да ле-
ки дан ју на 1973, јед на опу ште на доња усна и на о ча ри 
окру жног ту жи о ца Момира Та си ћа пр во ми бље сну 
пред очи ма. Упадљи во ни ског ра ста и огром не гла ве, 
ко ја је не сра змјер на са ти је лом, ту жи лац се, док сједи, 
иза сто ла го то во и не ви ди. По то не сав у сто ли цу, а 
из над сто ла оста не са мо та крупна гла ва, на ко јој је, 
опет, до ња усна из ра зи то дебе ла, ме сна та и опу ште на. 
У мајушној ру ци, као да је дје ти ња, држи на о ча ре, там-
не на о ча ре, ко је сва ки час при но си устима, подупи ре 
кло ну лу усну и тру ди се да је ус пра ви.

На спрам ту жи о ца, за дру гим сто лом је мој бра ни-
лац С. Хајдуковић. Млад прав ник, ви сок, цр но кос, 
шпи ца стог но са и са трагом не ке ста ре, али упа дљи-
ве, опе ко ти не на једном обра зу. Ли чи на опе ко ти ну, 
а мо гу ће да је то и траг у дје тињ ству за пу ште ног и 
дуго не ли је че ног ко жног ли ша ја. Нер во зан је, стал но 
вр ти олов ку међу пр сти ма. Постављен је по слу жбе ној 
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ју на он би ја ше пред пен зи јом. Или је био глув или је 
из и гра вао глу во га. Ма ло-ма ло, а он огра ди дла ном 
ли је во уво, ис кре не главу, па се још и ис тег не пре ко 
су диј ског сто ла, па каже: „Ја че, чо че, да те чунемо.“ 
Испи ту ју ћи свје до ке и ме не он се са на ма шалио, чак 
при чао и ви це ве. Гри је шио је у паде жи ма и сва ку дру-
гу ри јеч на о па ко ак цен то вао. Ни ко ме ни је пер си рао. 
Мо гао је личити на тр гов ца, на ме са ра, на по ре зни ка, 
са мо не на су ди ју. А су дио је уз шалу и мераклиј ски, 
као да се за ба вљао.

А оп ту жни ца? Нај ра ди је бих да је и не спо ми њем. 
Ја сам – тврдио је Мо мир Та сић – у но ћи из ме ђу 17. 
и 18. апри ла 1973, као дежурни ље кар у при зрен ској 
бол ни ци, од био да пре гле дам и „подврг нем од го ва-
ра ју ћем ме ди цин ском трет ма ну бо ле сни ка Ха ли та 
Беришу из Ђа ко ви це, псу ју ћи му шип тар ску мај ку 
и пре те ћи да ће Ср би сву ар на ут ску мар ву ме тлом 
ћу шну ти пре ко Про кле ти ја, у Алба ни ју“. Ти ме сам, по 
дру гу Та си ћу, „по чи нио кри вич но де ло тешке по вре-
де рад не ду жно сти… у сти ца ју“. То „у сти ца ју“ зна-
чи да сам, исто вре ме но, „по чи нио и кри вич но де ло 
иза зи ва ња на ци о нал не, вер ске и ра сне мржње“ и да 
сам, 15. ма ја уве че, у мо те лу Браt сtво и је dин сtво, 
на Бре зо ви ци, код Призре на, „гру бо и са кон тра ре-
волуционар них и ве ли ко срп ских по зи ци ја на ср нуо 
на леген дар не рево лу ци о на ре дру га Ле де ног, дру га 
Или ју и дру га Па вла, по зна тог под надимком Си ви, 
вре ђао их и псо вао, а све у на ме ри под ри ва ња вла-
сти рад нич ке кла се и устав них те ме ља на ше со ци-
ја ли стич ке и само у прав не за јед ни це збра ти мље них 
на ро да и на род но сти“!

ду жно сти за мог бра ни о ца. Нео бич но тих мла дић, 
сти дљив, тре су му се ру ке и го то во да ша пу ће док 
го во ри. Ми слим да је у пи та њу тра у ма због имена. 
Ро ђен кра јем ок то бра 1944, у Ко ла ши ну, у по ро ди ци 
ко ју су 1941. албански балисти протјера ли са Ко со ва, 
до би име Ста љин – у сла ву осло бо ђе ња Београда. Та ко 
ми је он испри чао. Вје ру јем, ме ђу тим, да је огр нут 
тим име ном у сла ву са мог Ста љи на. Би ло ка ко би ло, 
он не ма име на. Он је, от ка ко пам ти, са мо С. Хај ду ко-
вић… Ру га ли му се у основној шко ли, у гим на зи ји, на 
сту ди ја ма. Же лио је да бу де но ви нар, запослио се био 
у Је dин сtву, у При шти ни. Оти шао je у адво ка те кад је 
схва тио да би, до кра ја жи во та, мо рао да буде новинар 
С. Хај ду ко вић. Ста љин, ре че но му је, не мо же пот пи-
си ва ти члан ке у „на шим, самоуправ ним и ан ти ста љи-
ни стич ким но ви на ма“! Ста љин, ре че но му је ка сни је, 
мо же отво ри ти сво ју адво кат ску кан це ла ри ју, али се 
ис под жал би и све га што је слу жбе но пот пи си ва ти не 
сми је. И, та ко, С. Хајду ко вић жи ви без име на, а не ће, 
из не ког чуд ног ина та, да се одрек не Ста љи на. Са вје-
то вах му да узме не ко дру го име, ко је је дозво ље но. 
Размишљао је, ре че, ду го о то ме. Не мо же. Не ће. Све 
му се чи ни да би се та да, на не ки начин, по тур чио! 
При зна де ми још и то да је, у гим на зи ји и на сту ди-
ја ма, сво је име мр зио и, због име на, мно го патио. С 
вре ме ном се осло бо дио сра мо те и, пр ко се ћи сви ма, 
забрањеног Ста љи на чак и за во лио!

Ако сје ћа ње на ту жи о ца под сти че не ку мо ју гор ку 
узнемиреност, а на С. Хајдукови ћа за хвал ност за ње го-
ву до бро ту ко ју ни кад ни је сам уз вра тио, са ма по ми сао 
на су ди ју Бо жа Ни ко че ви ћа тје ра ме на сми ја ње. То га 
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– Та ман сам та ко и ми слио. Оће Мо мир да сна три 
и уве ли ча, ал чак је то над алчаци ма. Ану, да по ће ра мо 
ре дом, по тим да ту ми ма. Ли је по ис при чај Бо жу кога 
си примио у болницу, у ноћ између седамнаестог и 
осамнаестог априла ове године?

– Примио сам конзула царске Русије на Косову, 
Ивана Стјепановича Јастребова.

– Непријатељска провокација великосрпске бур-
жоазије – повика тужилац Тасић. – Славна Октобар-
ска револуција укинула је… сахранила је, за сва вре-
мена, царизам у Русији.

– Шта ће, образа ти, руски конзул, па још и цар-
ски, у призренску болницу? – упита предсједавајући 
судија. – Ану, да чунемо, све лијепо испричај свом 
ђеду Божу.

– Био је тешко повријеђен. Пребијен крвнички.
– А ко то учини забога? Ану, да чунемо.
– Пребили га синови бабе Кристине, друже судија.
– Шта рече?
– То што сте чули. Синови бабе Кристине.
– У истражни затвор, образа ми, нијеси спомиња 

никакву бабу и њену ђечурлију. Помиња си тројицу 
другова Албанаца, милиционера, и болничаре… ану 
да прочитам… болничаре Зећирија и Реџепија. Окле 
сад бабетина Кристина? Ко је она? Чиме се бави, ђе 
станује, ђаво јој чорбу посрка?

– Истину говорим, ништа није смијешно, друже 
судија… Кад је Хитлер имао три године, тешко се 
разболио од дизентерије. Касно га одвели докторима и 
они дигну руке од њега. Родитељи припреме мртвачки 
сандук за малог Адолфа, али се неко од комшија сјети 

Тра же ћи за ме не „мак си мал ну ка зну про пи са ну 
за ко ном“, Тасић се, при кра ју оптужни це, по звао и на 
„је дан из ве штај над ле жне слу жбе из Са ра је ва, из ко га 
се, неспорно, за кљу чу је да је оп ту же ни Или ја Ју го вић, 
за вре ме сту ди ја, а и ка сни је, испољавао ве ли ко срп ски 
шо ви ни зам, по себ но у од но су на при пад ни ке му сли-
ман ске на ци је, и да се дру жио са про бле ма тич ним 
ли ци ма, од ко јих су не ка и осу ђи ва на“!

* * *

– Ово је прав ни скан дал, ово је не до пу сти во! – ско чио 
је С. Хајду ко вић, чим је Тасић про чи тао оп ту жни цу. 
– Ка кав то „из ве штај над ле жне слу жбе из Са ра је ва“ 
ту жи лац спо ми ње? Ти ме се ле га ли зу је по сто ја ње тај них 
и до у шнич ких до си јеа о гра ђа ни ма. И шта се тужио ца 
ти че с ким се мој бра ње ник дру жио на сту ди ја ма?

– Не ка, чо че Ста љи не – од мах ну су ди ја Бо жо Ни ко-
че вић. – Само по ла ко, без љутње… ду ше ти, је си ли 
оже њен?

– То ва ше пи та ње не ма ни ка квог прав ног зна ча ја, 
дру же су ди ја.

– Не ма прав ног, друже Стаљине, али има здрав-
стве ног. Ако си оже њен, ту нерво зу мо гу још и да 
ра зу ми јем. Је ли ова ко, дру же док то ре?

Не од го во рих ни шта, са мо се осмјех нух по спрд но. 
На та кво судо ва ње још се нијесам био на ви као.

– Ану, док то ре, да те мал ко чу не мо – да де ми су ди ја 
Никочевић ру ком знак да устанем. – Та ко ти Бо га, је 
ли ишта од овога што на при ча Мо мир исти на?

– Са мо име на и да ту ми. А лаж је све из ме ђу.
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у судници. – Баба Кристина… она, она је све закувала, 
ђаво ш њом глогиње млатио – зацерека се и он.

– Пред Богом је ишта, пред Богом је и најмања 
ствар велика – узјогуних се. – Бошко Југовић се, каже 
конзул Јастребов, био пробио скоро на копљомет до 
Бајазита. Фалила су му још, можда, само два или три 
корака. Да га не убише, Турци би свог султана на Бош-
ковом копљу однијели у Азију и никад Мухамедова 
кобила не би више ни видјела српског Косова, не би… 
– распричах се, али ме судија Божо прекиде.

– Кри сти на, ба ба Кри сти на, гром је спр жио! – при-
но си ма ра ми цу очи ма да обрише сузе од смијеха. – Уби 
ме, чо че. Да још ова ко на ста ви, не би ти га Бо жо до че-
ка пен зи ју… А штоно још ре че тај твој… тај кон зул 
Ја стре бов, враг му по ср ка ве че ру? Да Бо шко Ју го вић 
кро чи још ма ло ка Ба ја зи ту, не би да нас би ло Ар на у-
та на Ко со ву. А да ба ба Кри сти на ни је спра ви ла онај 
чај… ћераш ли то спрдњу са ђедом Божом, обра за ти?

– Ја сам сво је ре као. Ни јед ну ри јеч, ни шта ни је сам 
из ми слио.

– За што се сми је те? Ово ни је по зо ри ште и ви… Ви 
се по на ша те не до лич но и при стра сно, дру же су ди ја – 
при го во ри С. Хај ду ко вић.

– Ста љи не, си не, сми је шно ми. Не мо гу да тр пим, 
јер ћу да прснем ка мје ши на.

– Мој бра ње ник ни је ду жан да тр пи ва ше це ре ка ње.
– Ду жан је, обра за ми. Ода ле га иза ћи не мо же. Ако 

му се не сви ђа ђед Бо жо, за кон му до пу шта да тра жи 
дру гог су ди ју.

– Ко ји за кон? Да има за ко на, не бих ја, већ не ко 
дру ги, ов дје сједио – добацих подругљиво.

бабе Кристине и њених чајева. Пронађу бабу и беба 
Хитлер, петог дана, живне и прогледа… Ето, надам се 
да сте ме разумјели.

– Нијесам, образа ми. Оздравило дијете од бабиних 
чајева. Шта ту ђед Божо има да разумије?

– Како шта? Па, да није било бабе Кристине, њених 
чајева и бајања, не би дијете Хитлер преживјело, не 
би дорасло за вођу Рајха, не би се залетјело на цијели 
свијет, не би, четрдесет и прве, раскомадало Југосла-
вију, не би било ни наше славне социјалистичке рево-
луције, ни наших ослободилаца и народних хероја… 
Не би, друже судија, да не бијаше бабе Кристине, она 
тројица милиционера онако крвнички пребила кон-
зула Јастребова, нити би лажно свједочили болничари 
Зећири и Реџепи… сад ме, надам се, разумијете. Они 
су, заиста, синови бабе Кристине, како каже конзул 
Јастребов. И они, и друг Илија, и друг Павле, и Халит 
Бериша – спопаде ме зној, и то хладан, замагли ми се 
пред очима, а од језе задрхтах у кољенима, па пожељех 
да прекинем своју одбрану и сједнем на клупу за опту-
жене. Схватио сам да судијама и публици у судници 
понављам оно исто што је мени, оне јунске ноћи, у 
призренској болници, причао рањени Љубо Божовић, 
увјеравајући ме, поврх свега, да он није он, него конзул 
царске Русије Иван Стјепанович Јастребов. Тада сам, 
присјетих се, био убијеђен да је мој пацијент полудио. 
А сада, у судници, помислих, сви вјерују да сам ја полу-
дио. Зато ми се сви кикоћу. Сви сем тужиоца Момира 
Тасића и тужног С. Хајдуковића, мог браниоца.

– Од једне ситнице, од бабиног чаја, ти направи 
грдну филозофију – једва судија Божо стиша церекање 
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– Они су га кид на по ва ли. За ве за ли му очи и до ве-
зли га у Ђакови цу. Исто га да на, 18. апри ла, ту сам га 
и про на шао.

– Ђе то, ја дан не био?
– У Ђа ко ви ци, у Срп ској ули ци, број че ти ри.
– А ко га је то кид на по вао?
– Не знам. Не зна ни он, ни је ви дио.
– Вје шти це. Вам пи ри. Ђа во ли. Не ма ко дру ги, обра-

за ми.
– Па ши ни вам пи ри, дру же су ди ја.
– Шта ре че? – огра ди он уво дла ном и про тег ну врат 

пре ма мени. – Збо ри ја че и при ђи бли же да чу не мо.
– Ја стре бо ва су из бол ни це од ве ли вам пи ри Па ше 

Со лун ског!
– Чу ни ово ма ло бо ље, дру же Ста љи не – упе ри прст 

пре ма С. Хај ду ко ви ћу. – Чу ни, па за мр чи у тај твој 
но тес ко ко га ође исми ја ва.

– Ја, су ди јо, не исми ја вам ни ко га. Љу ба Бо жо ви ћа, 
од но сно конзу ла Ја стре бо ва, из при зрен ске бол ни це су 
кид на по ва ли вам пи ри, од но сно си но ви Па ше Со лун-
ско га! Тај паша је крив за изненадну смрт конзула Јас-
требова, али је Јастребов Пашу Солунског, свог убицу, 
убио чим је сахрањен! О томе, у својим мемоарима, 
свједочи и енглески конзул, очевидац, присуствовао је 
сахрани Јастребова… На нашу несрећу, баба Кристина 
и њен чај ће, пола вијека касније, овдје, на Косову, и 
не само на Косову, да повампире Пашу Солунског, па 
је он изродио Ивана Љевина, Чакмак-пашу и многе 
своје потомке.

– Да немаш ватру, црни докторе?! – упита судија 
Божо, као да је уплашен за моје здравље. – Колико 

– Ану, да чу не мо – ра до зна ло ће су ди ја – Ко ји је 
тај дру ги, докто ре, да се од ма да мо у по ће ру, да га 
ува ти мо.

– Ха лит Бе ри ша, дру же су ди ја. Па бол ни ча ри Ре џе-
пи и Зе ћи ри, па она тро ји ца ми ли ци о не ра, па Ри за 
Бе х ељу ли, па бра ћа Да у тај, па ди рек тор бол ни це Шеф-
ћет Му ри ћи, па…

– Не ви ше, ку мим те Све тим Ва си ли јем! Ни ти што 
их по бро ја не ма ју ђе да посједају. Ова суд ни ца и та 
тво ја клу па су нај ве ће ко је има мо… Не го, де дер ти 
ре ци свом ђеду Божу вје ру јеш ли у Бо га?

– Не вје ру јем.
– А у ду хо ве, вам пи ре и вје шти це, у њих, кан да, 

вје ру јеш?
– Та квим то ном и пи та њи ма, ви мог бра ње ни ка 

по ни жа ва те и, на од ре ђе ни на чин, и ши ка ни ра те – 
по бу ни се С. Хај ду ко вић.

– Пу шти, Ста љи не, те три це и ку чи не. Зар не ви-
диш да и ме не и те бе и све нас опту же ни исми ја ва. 
До ду ше, по ма ло нас и засмијава… Чу ни ти, мо лим те: 
пре би ла милици ја чој ка ко ји је умро у Со лу ну при је 
осам де сет го ди на!

– Ви ме, дру же су ди ја, ни је сте ра зу мје ли. Пра ви 
кон зул, пра ви Ја стре бов умро је 1894. А овај Ја стре бов 
је… Он је мој друг са сту ди ја у Са ра је ву. Све пи ше и 
у тим папирима из ис тра ге.

– Зна чи ова ко: ти га пре гле даш, смје стиш га у шок-
-со бу, диваниш с њим, ду ва ниш с њим, кад ују тру… У 
со би ују тру ни ко га!

– Та ко је би ло, то је исти на, дру же су ди ја.
– Па ђе не ста де? Куд ис па ри?
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Бра ни лац С. Хај ду ко вић пре чу пи та ње. На мр го ди 
се и нервозно по че да ро ви по сво јим па пи ри ма.

– Био, док то ре, у Цр ну Го ру, при је ра та, не ки ра зро-
ки су ди ја. Из ве ду пред ње га тро ји цу оп ту же них. „Ка ко 
ти је име?“, пи та он првога, а би река да гле да дру го га. 
„Ми ло Ми лић“, ве ли тај дру ги. „Мучи, те бе ни је сам 
ни шта пита“, брек ну ти на њега су ди ја. На то ће ти 
онај тре ћи: „Ја ни шта ни је сам ни река“ – за це ре ка се, 
кад тај виц испри ча. – Ја је сам ома ту фио, и мал чи це 
сам тврд на уши, са мо нијесам ерав, ни је сам зри кав, 
со ко ле. За ми сли да је сам: ка ква би то би ла сми ју ри ја! 
На све што те бе пи там мо ра би Ста љин или Мо мир да 
од го ва рају. Ова ко… ова ко, со ко ле мој, не ма дру ге не го 
да нас двојица на ста ви мо… Елем, ве лиш да су Ха лит 
Бе ри ша, она два болнича ра, она три ми ли ци о не ра и 
оста ла вампир ска дру жи на кидна по ва ли из бол ни це 
то га твог Ја стре бо ва?

– Да, ме та фо рич но ка за но.
– А шта му но бје ше ме та фо ра? Дав но сам ти ја 

иша у шко лу.
– Ви ди те, су ди јо, по кој ни Љу бо је го во рио да не ка 

иде ја мо же да се по вам пи ри и да се, чак, и ма те ри ја-
ли зу је. Ме ни је то, у пр ви мах, из гле да ло ве о ма чуд но, 
сми је шно, ирацио нал но. Љу бо ва погиби ја, Љу бо ва 
са хра на, са оп ште ње бораца НОР-а, су срет са Чакмак-
-па шом и дру гом Или јом, мо је хап ше ње… Ето, про-
ми је нио сам ми шље ње.

– Са да, би ва, вје ру јеш да вам пи ри по сто је?
– Вјерујем да је покојни Љубо Божовић, заиста, 

био конзул царске Русије, Иван Стјепанович Јастре-
бов. Вјерујем да су Љуба убили баба Кристина и њени 

ме памет служи, тај Иван Љевин био је високи кадар 
у Коминтерну, у Москви. Чистокрвни комуниста и 
Рус. Какве везе он има са бабом Кристином и Пашом 
Солунским? И ко ти је тај Чакмак-паша, никад нијесам 
ни чуја за њега?

– Иван Љевин је написао и објавио да је велико-
српска буржоазија убила милион Шиптара… мили-
он Албанаца, како хоћете, на Косову. Он је учитељ 
Чакмак-паше, друга Илије, друга Павла, друга Сивог, 
друга Плавог, друга Црног, друга Старог…

– Не више, устави се, прикочи, Светог ти Василија 
Острошког! – закикота се судија Божо, али примијет-
но уплашен. – Велиш да је Љубо Божовић твој друг 
са студија у Сарајеву. Како он, образа ти, да постане 
конзул царске Русије? Чим ти је то река, мора си га 
послат у „Лазу“, у Београд.

– Којег Лазу, не разумијем.
– У болницу „Лаза Лазаревић“, у лудницу, јадан 

не био.
– Покојни Љубо није био луд, не вријеђајте мртву 

жртву злочина који кријете и браните – повиках на 
судију. – У њега се уселила била душа Ивана Стјепано-
вича Јастребова. Ја то вјерујем и то је сигурно! Ви, друже 
судија, од мене правите будалу, а од суђења комедију!

– Оп ту же ни вре ђа суд и се је сум њу у не за ви сност 
на шег самоуправ ног пра во су ђа – по ско чи ту жи лац 
Та сић. – Апе лу јем на кому ни стич ку свест при сут них 
дру го ва но ви на ра да о ово ме непријатељ ском ге сту…

– Ође, дру же Мо ми ре, не су де но ви на ри – пре ки де 
га су ди ја Божо – Оп ту же ни је сло бо дан да ка же што му 
је во ља у сво ју одбрану. Је ли ова ко, дру же Ста љи не?
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околности нема јер се „оптужени и током претреса 
понашао непријатељски и није показао ни најмање 
кајање“. Сагласи се и он са писмима бораца и затражи 
„максималну казну по закону“.

С. Хајдуковић, међутим, затражи ослобађајућу 
пресуду. Оптужница је, рече он, „све оспорила и све 
потврдила“. Оспорила је себе саму и моју кривицу, а 
потврдила да је процес монтиран.

– Како монтиран, црни Стаљине? – рашири руке 
судија Божо. – Шта се то ође, у ову малу судницу, може 
да монтира?

– Лажиран, исконструисан, монтиран, намјештен, 
удешен, подешен – ређао је С. Хајдуковић те ријечи 
на прсте лијеве руке, па пређе и на десну. – Дакле, 
ако је Халит Бериша убио Срђана Рашовића и ако је 
Јастребов, односно Љубо Божовић, доказима уза зид 
притјерао Беришу да призна убиство, чак и у писаној 
форми, онда је Бериша имао огроман мотив да сâм, 
или уз нечију помоћ, уклони Божовића, да га убије. 
Знајући да је Божовић Беришино признање показао и 
мајору Митру Рашовићу, оцу убијеног Срђана, злочи-
нац је и овог свједока морао да уклони. Што пре, док 
истина не оде из Ђаковице. Бериша признаје убиство 
9. маја око подне, а истога дана, увече, чак и у исто 
вријеме, бивају убијени и Божовић и мајор Рашовић. 
Бериша сазнаје и за трећег свједока његовог признања, 
то јест за мога брањеника, доктора Илију Југовића. 
Размишља: да ли да и њега убије? Свједок је, наравно, 
и Милица, Божовићева удовица, али она је мајка троје 
сирочади и њу, да ћути, може лако да уцијени. Опасан 

синови… Мени се, да опростите, на моменте, тужилац 
Тасић приказује као Иван Љевин, а ви, друже судија, 
као Паша Солунски.

– Срамно, недопустиво! – скочи тужилац.
– Фино ти, образа ми, своме добром ђеду Божу 

– кисјело се засмија. – Ни пет, ни шест, но ме, пред 
пензију, потурчи. Лакше би ми, вјеруј, било да сам ја 
Иван Љевин, а да си запашио Момира. Ану, тужиоче, 
да се мијењамо.

– Тражим и да се овдје, у судници, прочитају и пис-
ма о страдању Срба на Косову, која је покојни Љубо 
Божовић слао цару Николају, Достојевском, Толстоју, 
Николају Берђајеву, Василију Розанову – присјетих се 
и тога. – Та писма чувао је у својој конзулској архиви, 
у једном сандуку од храстовине… У писму Достојев-
ском, ја сам пронашао и сасушену дјетелину са четири 
листа – умало ми не кренуше сузе, а судија Божо се, 
на чуђење свих, и прекрсти.

* * *

Два дана саслушавани су свједоци. Прочитана су и, 
суду упућена, протестна писма бораца Народноос-
лободилачког рата, и Срба, и Црногораца и Албанаца. 
Срби и Црногорци су ме посебно осуђивали и тражи-
ли најтежу казну. Судски вјештаци су установили да 
нијесам луд нити неурачунљив, иако је моја одбрана 
била „више него шизофрена“.

У својој завршној ријечи Момир Тасић не рече 
ништа ново. Само је понављао да су „сви наводи 
оптужнице доказани“! Никаквих олакшавајућих 
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– Да не чу не мо! – про кљу ча на та ло же ни че мер у ме ни.
– То ми се ти ру гаш, со ко ле! Би је сан си, кан да, на 

ме не… Ни је ла ко би ти у твоју кожу, обра за ми. Мо ра 
си о то ме ми сли ти ра ни је… Ану, ре ци би ло шта, да се 
ова ко, ка крвни ци, не ра ста је мо.

– Да му је што ни је – за кри је шта Та сић – не би 
ње го ва ме тла са мо Ал бан це пре ко Про кле ти ја!

– Упра во та ко, ту жи о че! – ус пје да ме ис про во ци-
ра. – Вас бих по мео са на ро чи тим за до вољ ством, и још 
мно ге с ва ма, са мо не Шип та ре, не Албанце!

– И ово, и ово – про сто се об ра до ва Та сић – да уђе 
у за пи сник!

– Мо ја би ме тла све српске из дај ни ке! Не ка уђе у 
за пи сник. Хоће те ли, тужи о че, да дик ти рам?

– Па ђе стр па Мо ми ра у чет ни ке! – ше рет ски ће 
су ди ја Никочевић. – Ме не у потури це, а ње га у до ма-
ће из дај ни ке.

– Ње га у аути сте. На те ја ми слим из дај ни ке. На оне 
ко ји, заиста, срп ско Косо во пре тво ри ше у Ал ба ни ју.

– Чу нух ли ја до бро да си ре ка да не би ни куд про-
ће ри ва Шипта ре?

– Чу ну ли сте до бро, дру же су ди ја. Ја пре зи рем ме то-
де ко је не ка вр хов на њихо ва па мет на ре ђу је: уби ства, 
си ло ва ња, пљач ке, раскопава ње гро бо ва. Са ми циљ, 
да се Ко со во при кљу чи Ал ба ни ји, мо гу да ра зу ми јем. 
Ја да жи вим у Ска дру, и те  ка ко бих же лио да Скадар 
јед но га да на осва не у Ср би ји. Све јед но, у Цр ној Го ри 
или у Ср би ји.

– Ти си, кан да, у ону Мла ду Гој ко ви цу још за љу-
бљен. И ја сам, обра за ми, био не ка да.

је само доктор Југовић. Још једно убиство било би 
ризично. Штаб одлучује…

– Какав штаб, друже Стаљине? – упита судија Божо.
– Штаб који, већ деценијама, руководи некажње-

ним убиствима, премлаћивањима, пљачкама и про-
гонима Срба са Косова. Мора неки мозак, неки цен-
тар, неки штаб да постоји… И тај штаб одлучује да се 
свједок Беришиног признања злочина, мој брањеник 
Југовић, склони на робију. Како? Врло једноставно…

– Скандалозно! Скандалозно! – зграбише тужио-
чеве ручице његову огромну главу.

– Скандалозно и срамно је, тужиоче, нешто друго 
– планух ја. – Синови бабе Кристине претуку конзула 
Јастребова, навале да му отму и кућу и конзулат, кид-
напују га из болнице, убију Срђана Рашовића, убију 
и Јастребова, а борци Народноослободилачког рата 
издају саопштење да се Срђанов отац, мајор Митар 
Рашовић, објесио у својој кући, да се објесио о радија-
тор, а нема у тој кући радијатора, они су га нацртали. 
Злочини су над Србима, злочинци су Албанци, а ко 
је оптужен? Великосрпски национализам и прочет-
ничке снаге, односно Илија Југовић. А тужилац, ко 
је? Момир Тасић. А главни судија? Божо Никочевић. 
То је скандалозно, тужиоче Тасићу.

– Типичан прочетнички и великосрпски став! – 
скочи Тасић и од бијеса испусти наочари.

– Шта ти је, Момире, ко да су те челе изуједале? 
– смири га судија. – Докторе Југовићу, желиш ли да 
кажеш још нешто?

– Ни шта! – од бру сих ла кон ски.
– Ред је, чо че, бар не што. Ану, да чу не мо.
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* * *

Са че ти ри гла са „за“ и јед ним уз др жа ним, осу ђен сам 
на 10 (десет) го ди на строгог за тво ра. У ту ка зну ми је 
ура чу на то и ври је ме про ве де но у при тво ру.
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гено циду над Србима у Другом светском рату у Неза-
висној Држави Хрватској. Најновијим романом Исусо-
ви мемоари (2015), који говори о српским злочинима 
над Муслиманима у рату за распад Југославије деведе-
сетих, оцртао је кружницу балканског пакла у којој 
никога није аболирао од почињених грехова и грешака.  
Драшковић је објавио и романе Суdија (1982), Молиtва 
(1985), Руски конзул (1988), Ноћ ђенерала (1994), Докtор 
Арон (2009), Виа Романа (2012), Тамо dалеко (2013); аутоби-
ографску прозу Меtа (2007); књиге есеја Ја, малоgрађанин 
(1981), Оdgовори (1987), Коекуdе, Србијо (1989), Поdсећања 
(2001); те књиге говора, интервјуа и чланака Све моје изdаје 
(1992) и Косово (2006). Књиге су му превођене на енглески, 
француски, италијански, грчки, руски, бугарски, чешки, 
пољски, шпански, турски, украјински језик.

– Же ља на ших, од но сно ов да шњих Албанаца да 
се ује ди не са они ма у Алба ни ји јако је сум њи ва из да-
ја. Је сте из да ја по на шим закони ма, али ни је из да ја у 
њиховим срцима. Пра ви и је ди ни чи сти из дај ни ци су 
срп ски аути сти, као што су дру го ви Или ја и Па вле, 
или као што је мој ту жи лац. Мој гњев окре нут је њи ма, 
а не дру гу Леденом, не при ма ри ју су Шеф ће ту Му ри-
ћи ју, не чак ни Ха ли ту Бери ши и оним милиционе ри-
ма. Прими тив но, али они, ипак, обавља ју свој, ве ли-
ко ал бан ски по сао. А Или ја? А Си ви? А ви, тужиоче?

– Ти пич ни про чет нич ки ста во ви! – као пе че ни рак 
уси ја ло се ли це на великој гла ви Мо ми ра Та си ћа. – 
Оп ту же ни је, ве ро ват но, и члан не ке ор га ни за ци је!

– Би ће те ту же ни за кле ве ту! – за при је ти С. Хај ду-
ко вић.

– За што? Па ја и је сам члан ор га ни за ци је – осми-
јех нух се брани о цу.

– Ево, при зна је! – ра до сно ће Та сић. – Не ка уђе у 
за пи сник.

– При зна јем, ту жи о че. Члан сам Пар ти је!
Су ди ја Бо жо Ни ко че вић не вје ру је. С. Хај ду ко вић 

је за чу ђен. Мо мир Та сић понавља јед ну исту ри јеч: 
ди вер зи ја! Све се бр зо разјасни ло. Свје док Зе ћи ри, 
пар тиј ски секретар у бол ни ци, сти дљи во при зна де 
да сам ре као исти ну. До ду ше, „са мо фор маљ ну“ исти-
ну. Ни је су, ре че, има ли ни јед ног пар тиј ског са стан ка 
по сли је мо га хапше ња. Обе ћа да ћу, на пр вом са стан-
ку, би ти ис кљу чен из Савеза комуниста Југославије.

– За три да на, у пр ви пе так ко ји до ђе, суд ће, јав но, 
са оп шти ти пре су ду – ре че су ди ја Бо жо Ни ко че вић.


