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Микица Илић

ЧИ ЈИ ЈЕ ВЕ ЋИ?

Че ти ри ува же на ди си ден та, че ти ри по зна та бор ца за људ ска пра ва 
из про ху ја лог вре ме на стра хо вла де и тор ту ре, на да ле ко чу ве на и 
при зна та из ван гра ни ца сво је по кој не, дик та тор ске и не де мо крат-
ске др жа ве, с не стр пље њем че ка ју да им слу жбе ник Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва до не се че ти ри де бе ле фа сци кле у чи јим ко-
ри ца ма ле же њи хо ви ве ли ки ди си дент ски жи во ти. Ту је све, цео 
жи вот и ви ше од то га: ту су тај не, стреп ње и че жње њи хо вих ве-
ли ких суд би на, име на до у шни ка ко ји су их цин ка ри ли вла сти ма, 
из не ве ре на при ја тељ ства, скри ве не суд би не, нео че ки ва ни обр ти. 
Мо жда ће баш ту, у по дру му зло гла сне по ли ци је, ко ја на јед ном 
до би ја људ ско ли це на ме сто де мон ског, и бив шим др жав ним не-
при ја те љи ма, а са да шњим углед ним гра ђа ни ма – ве те ра ни ма у 
бор би за људ ска пра ва и сло бо де, до пу шта да пре гле да ју сво ја до-
си јеа, мо жда ће упра во ту, на са мом из во ри шту не ка да шњег зла, на 
ку жном чво ри шту људ ске не сре ће, њи хо ва че ти ри ве ли ка ди си-
дент ска жи во та до би ти свој пу ни сми сао, мо жда ће че ти ри слав не 
суд би не би ти ко нач но за о кру же не и пре до че не јав но сти на увид 
и по што ва ње. 

Та ко раз ми шља ју че ти ри ве ли ка ди си ден та док се де око те-
шког ме тал ног сто ла, усред вла жног по дру ма, осве тље ни при гу-
ше ном све тло шћу ни ског лу сте ра. Че ти ри се до ко са ин те лек ту ал-
ца во де раз го вор о го ди на ма ко је су про ху ја ле, о за јед нич ким тре-
ну ци ма зве зда ног сја ја и там ног по но ра, о успо ме на ма, љу ба ви ма 
и при ја тељ стви ма из мла до сти, а при том сва ки од њих у се би стре-
пи шта га че ка ме ђу по жу те лим стра ни ца ма тај ног жи во то пи са. Ко 
ће се осра мо ти ти и за сти де ти, ко из не на ди ти, а ко по но си ти сво јом 

„не а у то ри зо ва ном би о гра фи јом”? Чи ји је нај де бљи, чи ји озна чен 
са „стро го пов.”, а чи ји, опет, нај та њи по ли циј ски до си је? Пе де сет 
го ди на по сле пу бер тет ских да на, под крај ње нео бич ним окол но-
сти ма, по но во ис кр са ва не ка да за че ти ри при ја те ља оп се сив но де-
чач ко пи та ње: чи ји је ве ћи? 

Тра па вог слу жбе ни ка још не ма. Ве ро ват но пре ту ра по пра-
шња вој ар хи ви и че ка да се де бе ле фа сци кле по ја ве са ме од се бе. 
Не до пу сти во! Не до у ми ца раз ди ре ду шу. На пе тост ра сте у ср ци ма. 
Ни је ма ла ствар от кри ти тај ну на ко јој је чо век за сно вао цео свој 
жи вот. Сад је то пи та ње ча сти, пи та ње пре сти жа и ка ри је ре. Цео 
жи вот на дла ну – sum ma sum ma rum. 
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Ко нач но се го ло бра ди чи нов ник по ја вљу је на вра ти ма. Али, 
шта је то?! Ње го ве су ру ке пра зне! До ђа во ла, ни шта се ни је про ме-
ни ло! И да ље су не спо соб ни ки лав ци на од го вор ним по ло жа ји ма. 

– Шта је би ло, мо мак? – пр ви се огла си по зна ти про фе сор са 
лу лом у зу би ма. 

– Зар још ни си про на шао на ша до си јеа? – обрец ну се ве ли ки 
пе сник, гла де ћи ду гач ке, се де бр ко ве. 

– Ко ли ко ти тре ба да про на ђеш те па пи ре, по бо гу чо ве че? – 
љут ну се на мр ште ни, чу ве ни сли кар. 

– Ка ко би ти, син ко мој, сру шио дик та тор ски ре жим, кад ни
си у ста њу да про на ђеш бед на до ку мен та ко ја ти, та ко ре ћи, ле же 
пред са мим но сом? – под смех ну се слав ни фи ло соф–ан ти марк си-
ста. 

– Жа лим, го спо до, али ви уоп ште не ма те до си јеа – про му ца, 
са не ла го дом у гла су, мла ди слу жбе ник. 

– Ка ко не ма мо!!!? Знаш ли ти ко смо ми!? – за гра ја ше у глас 
се де ста ри не. 

– Не знам. Жао ми је ако сам вас раз о ча рао... – збу ње ни чи-
нов ник, по цр ве нев ши, кре ну на тра шке пре ма ула зним вра ти ма. – 
Збо гом... Опро сти те... 

Че ти ри ува же на ди си ден та за не ме ше. Шта сад? Ка ко оправ-
да ти жи вот? Ка ко про на ћи из гу бље ни сми сао? Шта ако јав ност 
са зна да не ма мо чак ни усра ни по ли циј ски до си је ко ји има сва ки 
бед ни, сит ни џе па рош? 

Че ти ри ста ра бле фе ра пре бле де ше, схва тив ши, са зеб њом у 
ср цу, да је ово јед на од оних пар ти ја у ко јој се од јед ном гу би све... 

Огор че ни на про па лу др жа ву ко ја ни је би ла у ста њу чак ни да 
пре по зна вла сти те уну тра шње не при ја те ље, че тво ри ца Дон Ки хо-
та кре ну ше у по тра гу за че тво ри цом Сан ча Пан си. 


