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микица илић 

болесни сан

„Здрави су и нормални само
обични људи, људи масе.”

А. П. Чехов

На лудачко место о којем хоћу да вам причам дошао 
сам луксузним аутобусом, у туристичком пакет аранжману. 
Паркирали смо се иза зграда на које су се наслањале триби-
не, изашли напоље, протегли се и освежили хладном водом 
са чесме.

Док сам пио, помислих: − Боже, како је то чудно да је 
ова вода тако бистра,  јер били смо, то се сасвим јасно раз-
абирало, надомак самог рата. Одувек сам се питао како то да 
у рату, кад на све стране људи гину, толика проливена крв не 
замути воду у њеном вечитом, кружном кретању. На овом 
свету је, изгледа, или превише воде, или премало крви кад 
земља успе све то да прогута.

Гомила идиота око мене шкљоцала је фото-апаратима 
и ширила некакве проспекте. За њих је све ово био само још 
један добар спектакл. За мене сан. Болесни сан.

Поведоше нас до трибина које су необично подсећале 
на оне танане железне конструкције са грубим, дебелим да-
скама, по хиподромима или лошијим фудбалским стадиони-
ма. Зачас нас распоредише по седиштима у десетак редова. 
Седох скроз позади, на најузвишеније место са најлепшим 
погледом.

Био сам на Нашој страни. Преко су били Њихови. Де-
лила нас је, а можда и спајала река. Чудесна река. Необично 
плитка и необично широка, напета баш као и људи на њеним 
обалама. Кад мало боље размислим, и та река је била некако 
жива. Осећали смо је свуда око нас. У нама.

Из мутне, узбуркане воде дизала се сабласна магла. За-
влачила се у ноздрве, под косу, клизила низ врат и кичму, 
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попут језе. Наоколо, на голим гранама стабала, седеле су, 
злосутно, без гласа, окамењене црне птице. Повремено би 
по која кап росе, реметећи тишину, пала са дрвећа на труло 
лишће прострто по влажној земљи.

Погледах горе, у небо.
Наоколо је све мирисало на смрт.

Људи око мене су седели мирно. Њихова папирната 
лица, савршено безизражајна, нису показивала страх, нити 
чуђење. Нису показивала ништа. Питао сам се: Како се не 
плаше метка са супротне стране, јер, сви су то поуздано зна-
ли, био је рат. Они су, међутим, спокојно седели, пушили, 
причали и посматрали шта се дешава преко.

А тамо, на другој обали реке, на истоветним трибина-
ма, седели су слични посматрачи и гледали нас.

У трену помислих да се можда на овом чудесном ме-
сту људи срећу са родбином, пријатељима, драгим особама 
са супротне стране. Али није било тако. Сви су ћутали или 
разговарали међусобно – нико са људима преко реке.

Гледали су они нас, гледали ми њих, нетремице, пажљиво 
и са интересовањем, као кад човек загледа властити лик у 
огледалу.

И са Наше и са Њихове стране реке, на самим трибина-
ма, а и поред њих, јасно су се видели наоружани људи како се 
шетају и посматрају непријатеље. Наши наспрам Њихових. 
До зуба наоружани. Крвно завађени. На невероватно бли-
ском растојању.

Чудно је било и то што нико не пуца на противника. 
Још чудније што ником од присутних све ово уопште није 
било необично.

Помислих, Боже, ко је овде луд – ја, или сви остали. 
Или смо, што ће најпре и бити, сви луди на свој начин.

Лево од мене седео је средовечни господин у вечерњем 
оделу, са полуцилиндром на глави. Личио ми је на укопника. 
Уосталом, кад мало боље размислим, сви наоколо су и личи-
ли на укопнике.

Нисам више могао да издржим. Запитах га зашто нико 
не пуца.

Погледао ме је, рекао бих, зачуђено, помало тужно, 
вероватно изненађен неочекиваним питањем. Ипак ми 
објасни: − Видиш, синко, нико неће први, јер је тешко по-
чети. А кад се једном почне, онда је све лако, јер има своје 
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логичко оправдање. Лако је убити тек ако мислиш да знаш 
зашто убијаш. Не знам да ли ме разумеш. Изгледаш ми као 
да ниси одавде.

− Не, нисам – промуцах збуњено. – Из далека сам!
− Ако негде дубоко у себи пронађаш макар и један до-

бар разлог због којег ћеш пожелети да убијеш, биће ти мно-
го лакше ако то једном и учиниш. Не морамо ми њих да на-
падамо да бисмо их победили. Овако је много занимљивије 
и ефикасније. Чекамо ко ће први да попусти, да зацвили, да 
замоли за помоћ, да падне мртав, од чекања падне мртав... 
Убити човека – то је тек пола посла. Треба га уништити! До 
краја!

Није ми баш све сасвим било јасно:
− А зашто се сви ови људи окупљају овде?
− Желе да осете рат изблиза, да га омиришу и ослухну, а, 

опет, и да се осећају безбедно, да не ризикују живот. Видиш, 
договорили смо се са непријатељем да ово место направимо 
у заједничком интересу. И ми, и они волимо да дођемо овде 
на тачку додира, на сам пупак рата, да бисмо гледали како је 
непријатељу тешко, како се пати и лагано умире. Погледај им 
само како су им лица измучена и бледа! Скапавају од глади, 
а неће то да признају. Пази,  синко, шта ти кажем! На овом 
лудачком месту решиће се рат! Овде ће неко први посустати, 
клекнути и закукати, запомагаће за помоћ. Понизиће се док 
буду тражили корицу хлеба коју ми бацамо псима и тек по-
том ће да  изгубе рат. Тад ће доћи коначна победа.

−А зашто се они преко окупљају?
−Из истог разлога као и ми!

Ствари су почињале полако да ми буду јасне, али сам се 
и даље чудио:

− И сви ови људи се окупљају на овом лудачком месту 
само да би видели како је онима преко тешко и како се пате?

− Него шта! – погребник исколачи очи на мене. – Чим 
виде како је онима преко реке много теже него нама, одмах и 
властита мука изгледа мања, бива   подношљивија.

Мој саговорник презриво окрену главу на другу страну. 
Заморен разговором, више није желео да ми објашњава ства-
ри за које је, очито, мислио да су саме по себи јасне.

Дубоко замишљен зурио сам испред себе, у празно кад 
ме из дубоке летаргије за трен трже топот коњских копита и 
пљусак воде.
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Низ реку, укосо, према супротној обали, јездио је, ле-
тео у пуном галопу предиван вранац. На лепом, сјајном вра-
ту, на сапима и ногама, оцртавао се грчевити напор напетих 
мишића, док се грива лепршала и мрсила дуж кичме. Свака 
жила, тетива и препона била је напета до пуцања. Уистину, 
био је то величанствен призор.

Одједном, заглушујућа паљба запара вазудух. Зраком се 
проломи дивљи њисак. Осетих како ми се крв леди у жилама.

Доле, у мутној узбурканој реци отицала је крвава вода 
од вранчевог непомичног тела.

Наши су убили коња јер је хтео да пребегне преко, 
Њиховима.

− Шта му је то требало? Као да је преко боље! – изјасни 
се господин до мене.

− Можда је овај коњ знао нешто више од нас? – по-
мислих гласно. – Желео је слободу, жудио за дивљином, 
али његов проблем је био у томе што су овде Наши, а преко 
Њихови. Слободног простора већ одавно нема.

Сви се окренуше према мени, зачуђеног и љутитог по-
гледа.

− Човече, сувише компликујеш! Слобода је овде, на 
нашој страни! Тај коњ је издајник и заслужио је смрт! – до-
викну неко из разјарене гомиле, спремне на линч.

Доле су вукли крваву лешину кроз плитку реку, назад, 
на Нашу Земљу.

Време нам је било истекло. Морали смо да пођемо, јер 
је долазила нова група туриста – посматрача.
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