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Зло, буди моје добро.
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ПРВА ГЛАВА

1

У Европи је поражен разум, у Русији вера. Осећам се обма-
нутим, а, у ствари, сâм сам себе обмануо. Замишљао сам 
да је свет оно што он није. Та се грешка не исправља, она 
се испашта. О томе сам нешто говорио хартији у хотелу 
Рекамије, убеђен да проводим последњу ноћ у Паризу. Али 
та ноћ ми није била последња у Паризу.

Подлегао сам некој исконској тузи за животом. Нисам 
одолео искушењу које ме је десетак дана прожимало овог 
влажног и студног пролећа, које је Француској у рату са Не-
мачком доносило некакав катаклизмички, апокалиптич-
ки страх, дубљи, језивији од оног мени знаног из прошлог 
рата. Тај страх се, доиста, разастирао из свега: атлант-
ске кише, размаханог ветра и предсвитањске тишине, 
ретког сунца и сумаглица гушћих него у париским проле-
ћима која сам запамтио; страх је растао и с топлотом 
ваздуха и плаветнилом париског неба, пупљењем кестенова 
на Јелисејским пољима и клијањем траве у тиљеријским 
травњацима; страх се удисао, изговарао, ћутао, наносио 
погледима; од њега су посивела људска лица била (као на 
сахранама) сва старија него што јесу, а кровови и зидови 
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кућа били су суморнији у марту него у децембру. Био је 
то страх и од сутона, и од свитања, и од јутарњих и од 
вечерњих новина, лета авиона над Сеном, војног камиона 
на улици, свачијег брзог хода, јер се чинило да је бежање. 
Сви часовници у Паризу, и они са црквених звоника и они 
у џеповима, откуцавали су претпоследње часове наступа-
јуће ноћи и долазећег дана, у коме ће се окончати овај свет 
који се дотле људској већини чинио вечним. Посматрајући 
људе на улицама, у подземној железници, у бистроима и 
ресторанима, слушајући њихове тихе и потиштене мр-
море, имао сам осећај да је у тој јези од сутрашњице код 
људи порасла самосвест: све је на овом свету привремено 
и пред блиском пропашћу; ништа човеково данас не може 
да се одбрани; у Европи се руши све што је умом и слободом 
стварано. Катаклизма, њен завршни чин, само што није 
почела. Ја сам је доживљавао у психотичној паници пред 
извесношћу да ће Немци бомбардовати Париз као Варшаву 
и да ћу бити затрпан рушевинама и угушити се.

И када нисам трагао за Богданом Драговићем, распиту-
јући се за њега код свих својих и његових познаника, најдуже 
сам бивао у Тиљеријама, по обалама Сене, где ме бомбардо-
вана зграда не може затрпати, или на Јелисејским пољима 
у кафеу Ђорђе Пети, одакле могу брзо истрчати на чисти-
ну. Али у тај модни кафе нисам одлазио само због његове 
локације, која смирује мој страх.

Тог поподнева, пред вечерњи одлазак из Париза, отишао 
сам у кафе Ђорђе Пети, где сам у последње време одлазио 
сваког дана у шест по подне, тобоже да прочитам вечерње 
новине и попијем кафу, а у ствари да гледам једну младу, 
лепу, загонетну девојку, најзад чврсто одлучан да јој при-
ђем. Била је то она омамна мушка жудња, која у мени има 
величину подвига и тежину греха.

Описујем је да бих и тако уживао у њој, несрећан што 
нисам сликар, кад већ нисам песник. Она је витка, због 
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висине мало повијених плећа, има кратку сивкасту косу 
и високо чело, плаве очи су јој с пегицама и јаке, дуге обрве, 
савршено извајане усне које лако откривају крупне, блиста-
ве зубе; руке су јој дуге, нежне, мирне; ноге снажне, складних 
линија, у нескладу с њеним младим лицем… Све би то што 
чини Катринино тело могло припадати, ма колико лепој, 
ипак обичној, још недозрелој девојци, у ствари девојчици 
која се прошлог лета, за време ферија, негде на медитеран-
ском сунцу и морском песку задевојчила (било је у њој нечег 
од прелаза из варљивог маја у зрели јуни), да није њеног 
осмеха, који ми је у париском сумору био зрачак светлости 
у помрчини. Кад сам је, улазећи у кафе, први пут видео 
саму за столом до прозора, некоме или нечему осмехнуту, 
стао сам, не затворивши врата за собом, задивљен њеним 
лицем. Онда сам лагано прилазио столу, седајући подаље, 
али довољно близу да могу својим високим диоптријама 
добро да је видим. Она није показала нелагодност због моје 
загледаности. Ако у томе није уживала, чинило ми се да је 
то забављало. Од тада сам, тачно у шест, одлазио у кафе 
Ђорђе Пети, и најчешће сам је затицао, или би само неколи-
ко минута каснила, извињавајући се оним својим осмехом 
који је некако почињао сетом, озаривао се унутрашњом 
радошћу и завршавао чежњом. А пратио га је дуг, благ по-
глед који ми је заиста утицао у само срце, узбуркавајући 
га неком нежном блудношћу, осећањем које сам тек тада 
почињао да сазнајем.

Убеђен да је та мила девојка почетница „вечног зана-
та“, толико сам је сажаљевао да сам се једва уздржавао да 
јој не приђем и очински је посаветујем да се заустави на 
стрмини свог прераног пада (док сам истовремено иза но-
вина виркао у њене мале, устремљене дојке, разголићујући 
их и дрхтурећи од њихове белине).

Свој моралистички савет нисам јој изрекао зато што 
ме је све јаче узбуђивала, па нисам имао снаге за толико 
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лицемерје, а и зато што је у тих десетак заједничких 
седења у Ђорђу Петом није одвео ниједан мушкарац. Увек 
је седела сама, а понекад и полазила за мном, пратећи ме 
на пристојном одстојању све до преласка на другу обалу 
Сене, и ту се губила у некој од попречних улица, ка бу-
левару Сен Мишел, збуњујући ме (а и узбуђујући!) својом 
непрофесионалношћу. А ја је нисам сачекивао на мосту 
Александра Трећег или на левој обали Сене зато што ни-
сам могао да протумачим мотив таквог њеног понашања 
према мушкарцу без иједног заводничког својства, заиста 
ружњикавом, у ствари ружном и у годинама њеног оца, 
који по потрошњи у кафеу потврђује да је и плитког џепа.

Те одсудне вечери кости су ми се јежиле и од студене 
влаге, и од жеље за нежном и топлом руком те девојчице 
(једино руком!) у мојој шаци, и од страха да се не осра-
мотим и не увредим је позивом да пође са мном у шетњу 
Јелисејским пољима. Чим сам јој с врата угледао сетан 
осмех, што ме је охрабрило, пришао сам њеном столу и 
сео, представљајући јој се тек када сам је замолио да за-
једно попијемо пиће које воли. Тада се осмехнула радосна 
зато што сам Словен, и рекла да ће она пити пиће које ја 
волим. Због те великодушности, чини ми се, истог трена 
заволео сам је и пожелео да још које вече пијемо то пиће 
(ликер „гран марније“) заједно, пиће које до тада нисам 
пробао, а које је и она први пут пила. Под њеним топлим 
погледом и у лаком пијанству осећао сам како заборављам 
рат, Европу, идеје и историју, желећи једино да сазнам њу, 
ту младу тајну која ме неодољиво вукла у себе.

Да јој је име Катрин рекла ми је тек кад ме је позвала у 
свој стан да пијемо кафу и наставимо започет разговор о 
пролећу као најгорем годишњем добу. То је нешто љигаво, 
влажно и бледуњаво, саглашавали смо се и надметали у ру-
жењу пролећа у једном великом господском салону, грицка-
јући слаткише. Потом ми је признала да је муче несанице 
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и не напуштају неке језе откако јој је отац отишао у рат 
(мати јој је умрла после порођаја), а ја одједном схватих да 
ми самоћа и страх од незнаног и наступајућег ту девојчицу 
приводе као жену, али и мене њој, па смо једнаким осећа-
њима потрли разлике у годинама и некако лако постали 
присни. Та девојка има неку моћ да у сваку своју реч, било о 
чему да говори, улије толику чулност да јој је и говор – говор 
читавог тела. Тако је, читавим телом, и слушала. Ипак, 
изненадила ме је и збунила својим лежерним свлачењем: 
„Иване, ја не волим земљу. Ја волим стену и воду. Хајдемо у 
воду.“ Осмехом ме позвала у купатило, а ја сам све до другог 
позива стајао пред вратима, не свлачећи се. Љубавнички 
ритуал, мени одувек стран, не бих прихватио ни са њом 
да нисам чуо њено брчкање по кади, што ми је бестидност 
преобразило у игру. Свукао сам се и хитро бућнуо у пену да 
сакријем своје мршаве ноге. Помиловала ми је колена: „Не 
стиди се. Јак си. Ти си сав од костију. Свиђаш ми се.“ И 
брчкала се у великој кади док се вода није охладила. После, 
у постељи, упитао сам је: „Зашто се теби, тако младој, 
свиђају јаки мушкарци?“ – „Зато што данас нема јаких 
људи. Да их има, не би било рата. Слабићи су убице, они су 
започели рат.“ О томе што је, верујем, негде прочитала, 
није хтела више ни реч да проговори.

Моја радосна запањеност њеном слободом која је нади-
лазила моје искуство, слободом која је њу чинила старијом, 
доносила ми је самопоуздање (ту најнеизвеснију моћ, коју ни 
са Вером до робије нисам имао). Уместо три вечери, колико 
сам био наумио да останем, остао сам у Паризу и њеном 
стану још десет ноћи, о чему је стидно говорити и хартији, 
изузимајући, можда, једно за мене значајно сазнање: нагон 
инсекта богомољке је и наш, људски нагон, само нешто 
разблажен мишљењем. А ратна психоза је тај нагон згу-
шњавала, па је нама свака ноћ била прва и последња. Свест 
о последњем, уверио сам себе, даје љубави највиши смисао.
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У таквим околностима, та млада, чедна блудница за-
чуђујуће лако ме је убедила: тело је извор највећих задовољ-
става до којих човек досеже; тело, а не дух, у шта милени-
јумима људска створења уверавају спасилачке религије, а 
људска множина у беди живота мучи се и симулира да у то 
верује. То сазнање о телу и еросу за мене, млаког фројдовца, 
теоријски није ново, али ми је сада, искуствено, толико 
убедљиво да га ничим не доводим у питање. Јер Катрин је 
својим телом открила у мом телу моћи уживања која нисам 
ни слутио, а најмање сам веровао да ћу их некада доживети. 
Мени су урођен стид и васпитањем усађено осећање за до-
звољено и лепо одређивали границе страсти и права тела. 
(Сада разумем Веру коју је њен љубавник научио нечем што 
сам по повратку са робије доживљавао као изум следбеника 
Маркиза де Сада и ужасно се напатио љубомором.) Та ми 
је чудесна К. својом слободом, у којој нисам видео блудну 
страст и искуство, него радозналост, спонтаност и игру, 
заиста открила љубавне радости неупоредиво стварније од 
духовних које сам имао у својој вери у идеале. Желео сам да јој 
та осећања исповедим; желео сам да јој свако осећање кажем, 
али ми то није допуштала; она је уживала у говору самог 
тела. А та млада девојка је, чини ми се, знала сва узбуђења 
која садржи тело. Верујући да је то знање љубав, саможиво 
желећи да она то осећа само за мене и од мене, осећао сам 
неутољиву жељу да ми то потврди, па сам је неколико пута 
питао зашто је са мном. Она је свагда одговарала телом, а 
пред растанак признала: „Посматрајући те десетак дана 
како ходаш, ћутиш и гледаш, закључила сам да те је страх.“ 
– „Страх?“ – „Да. Ја сам силно желела да ме загрли мушкарац 
кога је страх. Не само од рата. Него од свега што посто-
ји.“ – „Зашто си желела таквог мушкарца?“ – „Зато што 
сам и ја таква. Па онда љубав постаје обострано спасење.“ 
Изненађен овим преозбиљним одговором, заћутао сам и до 
овога часа не престајем да размишљам о њему.
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А кад сам ушао у вагон за спавање Симплон Оријента, 
Катрин је стајала на перону ослоњена на стуб, с праме-
ном косе преко лица, с рукама у џеповима мантила и лако 
осмехнута као да се растајемо до јутра, не изговоривши 
ниједну реч. Ја сам у безнадној тузи коначног растанка 
са Француском, мојом духовном отаџбином пред сломом, 
у тузи растанка с Катрин коју, вероватно, више никад 
нећу видети, волећи је друкчије но што сам икада волео, 
био несрећан и зато што Катрин, говорећи ми свашта, 
ниједном није рекла да ме воли. На моја упорна наваљива-
ња последње ноћи да ми то потврди, она је само климала 
главом, и то жмурећи.

После, у Симплон Оријенту, од Париза до Београда, у 
мени је дошло до једног неприпреманог разрачуна са соп-
ственом прошлошћу, до неког раскида са оним што ми је 
било најважније у животу. Нешто ме је нагло, као падање, 
удаљавало од садашњих збивања и средине у којој посто-
јим, дуго понижен и немоћан да ишта променим. Осетио 
сам се физички угроженим од свих људи (највише од оних 
који се боре за своје идеале), а жељан само једног људског 
створа – ње, која осмехнута оста на перону париске ста-
нице. Без оне наде која је моћнија од стварности (наде 
која ми је остала у митровичкој робијашници), нисам 
могао да замислим Европу после рата, свет будућности, 
себе у њему. Знања о прошлости и моја схватања људске 
судбине нису ми могла бити утеха. Без наде да ћу прежи-
вети рат и доћи у Париз да сретнем К., остао сам у себи 
само с њом. Али го у леденој реци; го и сам у помрчини, да 
пливам реком која се леди; пливам не да испливам, већ да 
се измучен и слеђен утопим. Тако некако осећао сам се 
бежећи из Европе на Балкан.

Први пут моја земља, са својом бедом, није изазвала у 
мени ону патриотску тугу која је толико мучила и мог оца 
на поврацима из Европе. С осећањем да је Европом овладало 
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безумље, да се други пут у овом веку у колевци Разума пре-
кида веза између њега и моћи коју је створио, повратак у 
Југославију, у Србију, доживљавао сам као повратак у Ар-
кадију, у прастару идилу, чија ми је простота смиривала 
онај страх упијен у Паризу. Збивало се у мени нешто што 
личи на истински повратак себи.

Приближавајући се Београду, нисам осећао да се враћам у 
свој град, него у своју кућу, управо у своју собу; нисам се вра-
ћао својима, него себи. Као израњављена зверка пред хајком, 
вукао сам се у своју јазбину да се спасем у тами и тишини.

Чим сам деци, Вери и Милени, одмах по уласку у кућу, 
предао поклоне којима се нису видно обрадовали, веро-
ватно због мог изгледа и ућутаности, а и слутње да ни-
сам пронашао Богдана (нико ме за њега није ни питао!), 
изговарајући се умором, одложио сам разговор са оцем о 
догађајима у Француској (што га је увредило), ушао у сво-
ју собу, затворио врата и осетио се безбедним, својим и 
некако заштићеним мајком са портрета у великом позла-
ћеном раму више кревета, која ме је гледала оним истим, 
вечно забринутим погледом. Нигде одавде, ту умрети! 
– рекао сам гласно. Дуго сам стајао загледан у ствари и 
књиге измењене изгледом и значењем, али друкчије него 
по повратку са робије; биле су ми присније но икад. Тада, 
враћајући се са робијања, ја сам у своју собу увео и другове 
из „црвеног колектива“, испунио је њиховим бојкотом и 
самицом, разочаран и тужан због растанка с њима који 
настављају своје идеале и заблуде, због чега нисам престао 
да им будем друг; враћајући се из Париза сада, половином 
марта 1940. године, у своју собу ушао сам сâм. Ни К., која 
је потражила неку заштиту и заборав у мени и пала ми у 
душу да ту остане, вероватно не желећи то, ни она више 
није припадала оном реалном, спољњем свету из којег сам 
отишао; постала је унутарњи део мене, присна као бол 
који се крије.
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И кад сам с децом (Олгица осећа моју одсутност), и док 
понекад седим с оцем у његовој соби равнодушно слушајући 
његов монолог о рату, Хитлеру и Стаљину, и док ручавам 
с Вером (због нечега добро расположеном и елегантнијом 
но икад, иако јој је мајка још увек у болници, у коју одлази 
ујутру и увече, а враћа се касно, не изазивајући у мени ни 
пегицу љубоморе!), и у сусретима са раскалашно веселим 
ујаком Најданом (вероватно срећним због Катаринине 
зависности од његове моћи над лекарима) – свагда сам сâм 
и никад тако довољан себи као сада. Милена се отуђила 
од мене после мог разочарања због њеног љубавништва с 
Петром Бајевићем (такво понашање моје сестре, коју сам 
обожавао, сада ме не озлеђује), а мој сестрић Владимир, 
који се одметнуо у пролетере, не појављује се, што ми само 
годи. Новине не читам, из куће излазим ретко и увек ноћу, 
да се не поздрављам са суседима и познаницима; са Бором 
Пубом разговарао сам два пута, највише о Богдану и њего-
вом писму о повратку, у који не верујем. А Богданово ме је 
писмо и смирило и запањило. Не могу поверовати да Богдан 
Драговић, комунист фанатик, жели да капитулира и да 
ће тај Коминтернин функционер бити воскар у Ваљеву!

Отуђен од других, ником потребан сем деци, с осећањем 
да ме људи само угрожавају, препуштам се усамљености. 
Увиђам: самоћа – то је права слобода. У тој слободи, већ 
схватам, нема радости, али нема ни неправде и лажи које 
су ме толико мучиле; у тој ћу слободи потражити смисао 
постојања у себи, од себе, за себе. Послушаћу светог Авгу-
стина који саветује човеку: „Не излази, врати се у себе. У 
унутарњем човеку пребива истина.“ У живљењу за људе, 
класу бедних, за народ, за човечанство – поражен сам!

Назад у себе, Иване Катићу!
Ако ни ту не нађеш неки разумнији разлог злопаћења од 

оног који нам намећу Историја и Време, бар ћеш остати 
без претпоследње заблуде.
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Петар Бајевић прође кроз капију Капали чаршије, ступи у 
сокак златарских дућана и стаде запањен као и први пут кад 
је угледао то истанбулско трговачко чудо: блештање злата 
и драгог камења на дугој низбрдици из два низа излога 
препуних накита, сатова, украсних предмета, јарко осве-
тљених сијалицама. Пламса злато и светлуца драго камење 
толико нестварно да му се чини да халуцинира, па се осети 
нелагодно и нестварно као да је залутао у призор из неке 
арапске бајке, које је одувек доживљавао као омамљујућа 
привиђења између песка и сунца, као препричане пустињ-
ске снове силника и њихових слугу. Од првог доживљаја 
имао је неки дубок, телесни отпор према источњачкој ра-
скоши и богатству, замишљајући увек да је злочином и 
подвалом стечено; уметности и вештини твораца источ-
њачког накита и украсних предмета није се ни у Техерану 
задивио, јер је поверовао да су побуде твораца да зачуде 
и запање биле много јаче од жеље да замисле и обрадују 
човека. Пође лагано и опет стаде: златан ланац са крупним 
смарагдом на црној чохи, сам. Озари га његова лепота, и 
он га стави Милени око врата: на њеној млечнобелој кожи 
смарагдна суза се зањиха над сенком удољице међу дојкама. 
Јесте лепо! Колико ли кошта, бога му турског? Саже се: 
нема цену. Купиће га, без обзира на цену. Својима ће се 
раздужити некако. Али Милена не воли ни накит ни по-
клоне. Носи само мајчин сатић на танком ланцу, и њему је 
увек било узбудљиво како га својим витким прстима узима 
са недара да провери време, а коса јој прекрије половину 
лица. Од накита он воли на жени само бисерну огрлицу, 
па јој је једну и донео из Париза, рекавши јој: „Знам да не 
волиш ни накит ни поклоне. А ја желим да нешто моје 
непрестано буде уз тебе. Учини ми то.“ Осмехнула се и 



Верник I 19

климнула главом, али до сада ту огрлицу није видео око 
њеног врата. Ову смарагдну сузу мора да носи.

Ко ли је тај „виши друг“ из Москве што га чека код Не-
зира златара, коме треба да реферише и од њега прими 
нове директиве? Свеједно ко је. Откад ради у обавештајној 
служби Коминтерне и Совјетског Савеза, трудио се да у на-
челницима Сектора и свим надређеним му функционерима 
гледа Русију и партију, а стварне људе у њима видео је кад 
су глупи и несавесни. Наставља лагано поред златарских 
радњи, заустављан код сваких врата, на накарадном фран-
цуском и немачком позиван да уђе и види што није видео 
нигде на свету и купи најјефтиније у Истанбулу. Трговци и 
њихови помоћници уносе му се у лице, вуку га за рукав; он 
их се отреса обнављајући у себи неке своје давне закључ-
ке о Арапима и Турцима, чију трговину сматра прљавим 
послом, испуњеним силништвом и подвалама као у ратној 
пљачки, па се у Персији, Либану и Турској понекад осећао 
угроженијим од трговаца но од тајне полиције.

Код Незировог излога дуже постаја, саже се да тобоже 
боље види прстење и наруквице на црвеној чохи, па одлуч-
но, као права муштерија, уђе у дућан. Незир му се клања са 
рукама на прсима и погледом показује на вратанца у углу 
дућана. Уђе у тамни кутак са великом касом уз коју седи 
човек са припремљеном цигаретом.

Касниш четири минута. Здраво – рече на руском показу-
јући му руком да седне на столицу приљубљену уз његову.

Препознаје Сивицког, заменика начелника Четвртог 
одељења, који је после чистки Јагодиних људи из партиј-
ског апарата Москве дошао на место ухапшеног Платонова 
и одмах испољио самоуверено разумевање обавештајног 
рада и корупционашку машту у преотимању немачких и 
енглеских агената на Балкану, тврдећи да се сваки агент 
капиталистичке обавештајне службе може купити и да га 
треба купити. Незадовољан што је баш Сивицки тај коме 
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треба да реферише о свом раду и прими нове директиве, 
Петар Бајевић и не покушава да се извини за закашњење, 
само му пружи руку.

Каква је ситуација код тебе? Рефериши кратко. Само 
чињенице.

Петар помисли како су се некада, пре чистки, на ова-
квим сусретима са друговима по свету најпре причале по-
следње новости из Москве, љубавни доживљаји, најновији 
вицеви, и тек кад се претресе целокупна светска ситуација 
и персоналне промене у Коминтерни, започињу службени 
разговори. А ови нови одмах – само чињенице. Чак му се 
ни именом није обратио, а руку му је пружио као да му 
пружа штап.

Шта се догађа с том Југославијом? – шапуће Сивицки.
Југославија је у распадању. И без немачког и итали-

јанског напада, она ће се за годину-две растројити. Бур-
жоазија је немоћна да сачува државу, партија је слаба да 
освоји власт.

О партији други води бригу. Остани у својој компетен-
цији. Који су фактори тог растројства Југославије о коме 
говориш?

Национални, пре свега. Срби се одрекли себе, Словенци 
се уплашили само за себе, Хрвати неће Југославију. Против 
Југославије су и све националне мањине, а њих није мало.

А шта је с народом? Шта је с Црногорцима?
Народ осећа блиску пропаст, а и немоћ да било шта 

учини за свој спас.
Народу никада није недостајала снага да пронађе свој 

историјски пут. Проблем је само у класи која га води. У 
класи која стоји на његовом челу, друже Ракитин.

То ја врло добро знам, друже Сивицки. Ствар је у томе 
што у Југославији нема данас снаге која може земљу да 
спасе пропасти. Ми бисмо имали разлога да ту пропаст 
убрзамо када то не би користило Немцима и Италијанима.
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Нама је Југославија потребна. О њу се данас отимају 
Немачка и Енглеска. Морамо им помрсити рачуне. Реци 
ти мени како стоји са немачким утицајем на Југославију.

Тај утицај је врло снажан. Главна су му упоришта наци-
оналносепаратистичке антибољшевичке снаге. Од нација, 
то су Хрвати, немачка, мађарска, албанска мањина и анти-
бољшевичке групе у Србији. Наравно, ту су и политичари 
и генерали који знају да Југославија нема никаквих изгледа 
да се одбрани ако буде нападнута. А тај напад сви очекују.

А где су сада главна упоришта Енглеза и Француза?
У српској буржоазији и војсци.
Како стоји са утицајем Совјетског Савеза?
Са страхом од немачког напада, расте нада народних 

маса у Совјетски Савез.
А популарност друга Стаљина?
Његов ауторитет је огроман код радника и омладине.
Сивицки се ослони на златареву касу и заметну гла-

ву, размишљајући. Петра је онерасположило Сивицково 
огољено и грубо постављање совјетског интереса: „Нама 
је Југославија потребна.“ Откад је постао бољшевик, њему 
су класа и револуција изнад отаџбине и државе. Али он 
је за стварање те државе шест година ратовао. Одлучи да 
ћути до следећег питања. Сивицки спусти главу и запита:

Извештаје контраобавештајне службе југословенског 
Генералштаба и њихове негативне оцене борбене способ-
ности Црвене армије у рату са Финском, које нам шаљеш, 
ми бацамо у кош. У кош, Ракитине!

Ја сам вам, Сивицки, јављао њихове процене, а не своје 
мишљење.

А како ти можеш некритично да примиш мишљење 
једне буржоаске обавештајне службе? Зар ти не поми-
шљаш да су негативне процене Црвене армије у Гестапоу 
смишљен план дезинформације и деморализације нашег 
Генералштаба?
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То може бити истина. Али, Сивицки, партијност со-
вјетског обавештајца не потврђује се слањем свог, него 
непријатељевог мишљења.

Несумњиво. Међутим ти, Ракитине, мораш сам да про-
цениш шта је непријатељска дезинформација и провока-
ција. Гестапо је данас најјачи у дезинформацијама. У тој 
прљавој работи, ти су гадови прави мајстори.

Петар се трже од додира његових усана по уху у које му 
шапуће. Измаче се и непромишљено упита:

Јесу ли окончане чистке у нашем сектору?
Докле постоји класни непријатељ, чистке, друже Раки-

тин, неће бити окончане.
Наравно, наравно. Али ја сам мислио…
Сивицки му не допусти да изговори оправдање за своје 

одиста наивно питање:
Како стоји са проширењем наше службе у Југославији?
Од мог последњег извештаја, најдубље смо продрли у 

војску. Знамо све што Генералштабу јави контраобавештај-
на служба. Имамо јака упоришта у српским антимонархи-
стичким круговима и интелигенцији у Београду. У Загребу 
имамо снажан центар. И у Љубљани смо ојачали пункт.

А знаш ли ти да су твоји Седам и Једанаест из Београда 
енглески и француски агенти? Деветнаест из Загреба ради 
за Италијане, а тај Паул из Љубљање је југословенски кон-
траобавештајац.

Петар се замисли и забрину: Седам и Једанаест су му 
главни људи и за владу и за Генералштаб. У сарадњи су 
савесни, амбициозни, опрезни, с провером њихових обаве-
штења до сада није било подвале и „бомбона“. Ако је истина 
да су они енглески и француски људи, онда је он у мрежи 
из које се не може извући. Деветнаест из Загреба и Паул 
из Љубљане на таквом су месту да их може брзо заменити.

Седам и Једанаест сарађују са Интелиџенс сервисом и 
француским Другим бироом – понавља Сивицки.

То ћу проверити најдаље за десет дана.
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Ми располажемо чињеницама, Ракитине. Енглези су ти 
обојицу подметнули.

Ја сам њима убацио своје, друже Сивицки.
Имамо обавештење да ти је агентура шарена. А почела је 

одсудна битка за Југославију. Ко њу добије, добија Балкан.
Знам. Ја радим са поузданим људима.
Сивицки се опет наслони на златареву касу и заметну 

главу, загледан у ниску дашчану таваницу оковану гво-
зденим решеткама. Петар ћути, забринут оценама своје 
службе и обавештајаца. Није ли он под паском неког кон-
тролног огранка у Београду? Или им то цури негде високо 
из Интелиџенс сервиса и Другог бироа? Ако су Седам и 
Једанаест дупли, онда је његов пад близак.

Сивицки му приклони главу и зашапта у уво:
Ми морамо учинити све да зауставимо приближавање 

Београда Берлину. Немци ће и Београду ускоро понудити 
пакт. Тај пакт би нанео непроцењиве штете Совјетском 
Савезу и његовој стратегији. Хитлер би без зрна барута 
освојио Балкан и осигурао свој јужни бок за напад на Со-
вјетски Савез. Делај свим средствима против људи који су 
спремни на сарадњу са Немачком. Пробијај се у вођства 
буржоаских странака, у редакције новина, убацуј се у владу, 
убеђуј, плаши, купуј. Они су трули и деморалисани. Купуј 
их, ми злата имамо. У Колими су, то треба да знаш, откри-
вени нови рудници злата, копа се као угаљ!

Петар не зна шта да каже на ове нереалне и вулгарне 
директиве. Совјетска обавештајна служба утемељена је 
на идејама, а не на злату. Стари чекисти нису оваквим 
језиком говорили, нити су оваква упутства давали. Скоро 
гласно рече:

Нама су у Београду Енглези главна препрека.
Па у томе и јесте наш задатак да Енглезима преотмемо 

Београд. После Минхена, после њихове издаје Чехосло-
вачке, Пољске и сада Норвешке, њих није тешко тући. И 
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туци их свуда. Користи Немце и све немачке људе против 
њих, они су на Балкану наш главни непријатељ. Енглезе 
морамо бацити у море!

Петар ни у политици, а камоли у обавештајној служби, 
не подноси фразере и јуришлије, па његова тумачења ен-
глеских планова на Балкану одлучно прекиде:

Немачки агенти у Југославији шире вести да Немци у 
Чехословачкој формирају армије за напад на Југославију. 
Владу и Генералштаб обузима паника.

Чиста провокација! Застрашивање Југославије, уцењи-
вање да приступи Тројном пакту. Немачка се спрема да 
нападне Совјетски Савез, чим сврши са Француском. Јеси 
ли им ти дотурио оне мапе које ти је дао Геров?

Петар поћута. Сивицки је дакле, творац те тупе комбина-
ције да се Немцима дотуре лажне војне карте пограничних 
рејона Украјине и Белорусије, које је он преко своје енглеске 
везе јуче предао Абверовом човеку у Истанбулу. Та подвала 
му се чини толико аматерском да му је испод обавештајне 
части што је у њој учествовао. Каже прилично гласно:

Јесам. Иако ту комбинацију сматрам наивном.
Зашто наивном?
Абвер ће брзо установити да су те совјетске војне карте 

лажне.
То Абвер не може да установи. Ко ти је био веза?
Роџерс. Он ми је дао нешто од немачког плана за освајање 

Грчке. Даћу Герову, а могу и теби.
А ти си сигуран да нам Роџерс не подваљује?
Нисам сигуран, иако с њим одавно сарађујем. Али, сма-

трам, Енглези данас имају више разлога да насамаре Абвер 
но нас.

Енглези свагда раде против нас, користећи Немце као 
своје идеолошке савезнике. Ваљда не сумњаш да је њихов 
главни циљ уништење Совјетског Савеза.
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Петру Бајевићу све више смета политичка самоувере-
ност Сивицког, па га опет прекиде у објашњавању енглеске 
стратегије у овом рату:

Зна ли се куда ће Немци, сада после освајања Норвешке?
На Холандију и Белгију, па на Француску. Да баце Ен-

глезе преко Ламанша. Онда ће на Балкан. Тебе чека велики 
посао. После слома Француске, њена агентура ће бити де-
моралисана. Купуј их, купуј и не питај за цену. И окрећи 
их против Енглеза. Сарађуј с Немцима против Енглеза. 
Гурај Немце на Енглезе. Нек се туку овнови. Нека једни 
другима поломе рогове!

Од свега што је чуо од Сивицког, Петру је било значај-
но само обавештење да се у Чехословачкој не формирају 
армије за напад на Југославију, да не предстоји непосредан 
напад на његову отаџбину, што га мало разведри. Тим 
обавештењем он ће часно да се раздужи својим људима у 
југословенском Генералштабу и да им унапред плати буду-
ће услуге. Сивицки му нешто гласније шапуће:

А сада мало да поразговарамо о твом личном животу.
Можемо – рече гласно Петар.
Твоја стара слабост – жене, мета је и Немаца и Француза. 

Теби је добро познато како завршавају такви обавештајци.
Ја не спадам у такве обавештајце.
Сви спадамо у такве обавештајце. Мој пријатељ песник 

тврди да ђавола, који све заводи, може завести једино жена. 
Ако може ђавола, може и обавештајца.

Слушај, Сивицки. Моја слабост нису жене. Та су вам 
обавештења од партијских интриганата. Моја слабост је 
само једна жена коју волим седамнаест година. А о њој се 
све зна у нашем четвртом одсеку. То је све што имам да ти 
кажем о својим слабостима.

То није све, јер ја нисам рекао све. Како ти можеш 
седамнаест година да волиш жену једног фракционаша, 
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једног троцкисте, једног полицијског провокатора и фран-
цуског агента, који се по неким обавештењима већ повезао 
са Гестапоом?

Петар Бајевић хтеде да узвикне „Лаж!“, али се свлада.
Како један стари бољшевик, један Коминтернин функ-

ционер, један совјетски обавештајац, може да се ваља по 
тој непријатељској каљузи?

Петар га ухвати за мишицу:
Сивицки, повуци реч! Ти немаш право тако да говориш 

о једној часној жени… Срећа је твоја што о овоме у Москви 
не разговарамо.

Позвао би ме на двобој, је ли?
Снашло би те нешто горе! – рече гласно, увређен до дна 

душе и поразан: под чијом је то паском? Зар се и у њега сум-
ња? Наставља се, дакле, јегоровска игра: сви смо сумњиви!

Са минарета хоџе кујишу подневну молитву. Незир 
улази, извињава се, узима серџаду да клања. Како је лако 
веровати у Бога, помисли Петар са завишћу.

Шта је са твојом будношћу? У чијем си ти сада рукама, 
у чијој си мрежи, Ракитине?

У Коминтерниним сам рукама, у партијској сам мрежи, 
Сивицки!

Сивицки се мало одмаче од њега и заћута.
Петар припали прву лулу у Незировом дућану. Јесте од 

службе сакрио пут из Цириха у Београд, сакрио је Хиос; 
јесте у Москви помогао Богдану Драговићу кад се колебао 
да за Коминтерну пише карактеристике против фракци-
онаша; јесте се и у Паризу, кад је Богдан искључен из ЦК, 
састајао с њим, дао му новац и револвер, и његов поклон 
и писма сину однео у Београд. А сутра ће дочекати Ми-
лену и отићи с њом на неко острво. У овим критичним 
данима напустиће своје борбено место. У најодговорнији 
период своје револуционарне борбе упетљао је љубав. Није 
ли му љубав заиста нагризла бољшевичку вољу, ослабила 
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будност? Зар је спао на то да му један апаратчик чита бољ-
шевичку лекцију…

Сивицки му шапуће у потиљак:
Генерал Брагин ти поручује да безусловно и одмах пре-

кинеш сваку везу са том буржујком из Београда.
Петар Бајевић угризе лулу, али се не помаче. Није га 

сломио један Јегоров, зар ће се сада дати некаквом Сивиц-
ком? Али ако му је генерал Брагин послао ту поруку, онда 
је ствар врло озбиљна.

Пренеси генералу Брагину да ја добро знам шта је моја 
дужност – рече самоуверено.

Незир уђе и са блаженим изразом спусти на клупицу 
серџаду, наклони им се и изађе. Петар га испрати мишљу: 
Лако је теби што верујеш Алаху. А Сивицки шапуће:

Иди. Данас у пет даћу ти конкретне инструкције. Ше-
таћу другим сокаком лево, где су ћилимари.

Петар Бајевић незадовољан и забринут изађе, поздрави 
Незира и не размишљајући пожури ка дућану у чијем је 
излогу угледао смарагдну сузу на златном ланцу, да пита 
за цену. Трговци насрћу на њега, одгурује их лактовима 
и жури кроз пламсаје злата и светлуцање драгог камења.

3

На другом састанку у Капали чаршији, у лаганом ходу по-
ред гомила тепиха, међу којима Петар Бајевић спази неко-
лико перзијанера по којима боса хода Милена, Сивицки му 
даје упутства за обавештајни рад у Југославији и понавља 
поруку генерала Брагина да одмах прекине сваку везу са 
женом „тог троцкисте, београдског и француског агента“; 
на крају, наложи му да још вечерас отпутује у Београд, 
сврати у Софију и прими од Герова нову шифру за радио-
-везу са Москвом.




