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Мо јој мај ци и мом оцу ко ји су се, на раз ли чи тим 
мести ма и раз ли чи тим сред стви ма, бо ри ли про тив 
фа ши ста и на ци ста, из гу би ли мно го бли ских при ја-
те ља и ни кад нису до би ли ни ка кву хва лу за то. 
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  ВОЈНИК

Низ поље студено, неизушћено, 
момци заједно газе, високи и витки,
иако смеју се, мŷком је све запечаћено,
никаквог звука, ма како били бритки.

О љубавима својим узалудним зборе,
но, ваздух порозан је и крије шта говоре.
Јуноше злаћане беху, ал’ сад их ране море,
наместо златних сéде на челу носе ловоре.

Па ипак, док дозивају се, срца су им иста:
„Шта учинише са животима које смо им дали?
Да л’ им је младост, брате, као наша чиста?
Пркосе ли смрти зато што смо пали?” 

Низ поље студено, незнано, 
младићи се упитно згледају.
Једни друге запиткују, полетно и одано,
о свету ког су лишени у свом мирном рају.

    Хамберт Вулф  (1885-1940)

Песму „Војник”, Хамберта Вулфа, препевала Весна Милинчић
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1  ДР ЈА НИС ЗА ПО ЧИ ЊЕ ПИ СА ЊЕ СВО ЈЕ  
ИСТО РИ ЈЕ И  НЕРВИРА СЕ 

Др Ја нис је био за до во љан про те клим да ном, јер му ни је дан 
па ци јент ни је умро, ни ти се ко јем бо лест по гор ша ла. По мо гао је 
јед ној кра ви да се с ла ко ћом оте ли, про се као је је дан ап сцес, из-
ва дио кут њак, дао до зу „сал вар са на” из ве сној да ми ла ког мо ра ла, 
јед ног па ци јен та је кли сти рао, што је би ло не при јат но али нео-
бич но ко ри сно и про из вео је јед но пра во чу до, ма да је мо рао да 
се по слу жи три ком, стро го у ме ди цин ске свр хе. 

За до вољ но се сме ју љио, јер је био си гу ран да се већ про нео 
глас о чу ду и да је оно већ про гла ше но до стој ним са мог све тог 
Ге ра си мо са. До шао је, на по зив, у ку ћу стар ца Ста ма ти са ко јег је 
бо ле ло ухо, и на шао се како завирује у ушни отвор пун вла ге, 
ли ша је ва и не чег на лик ста лаг ми ти ма као Дро га ра ти је ва пе ћи на. 
Са ма ло ва те умо че не у ал ко хол и омо та не око јед ног кра ја ду-
гач ког па ли дрв ца, по чео је да чи сти ли ша је ве. Знао је да је ста рац 
Ста ма тис од де тињ ства глув на то ухо и да га је оно стал но бо ле-
ло, али ипак се из не на дио ка да је ду бо ко у шу пљи ни об ра слој 
дла кама вр хом па ли дрв ца иш чач као не што твр до и чврсто угла-
вље но; тач ни је, не што што ни је има ло сво је фи зи о ло шко или 
ана том ско оправ да ње да се ту на ла зи. По вео је стар ца до про зо-
ра, рас кри лио жа лу зи не и пра ва екс пло зи ја по днев не вру ћи не и 
све тло сти од мах је за бле сну ла со бу, као да је не ки вр ло рев но стан 
и пре ко мер но сја јан ан ђео гре шком иза брао ово ме сто да се при-
ка же. Жена ста рог Ста ма ти са по че ла је да не го ду је; до зво ли ти да 
то ли ко све тла уђе у ку ћу у то до ба да на, за њу је зна чи ло не бри-
ну ти о свом до ма ћин ству. Би ла је уве ре на да то по ди же пра ши ну; 
ја сно је ви де ла ка ко се че сти це пра ши не ди жу са по да. 

Др Ја нис је на кри вио стар че ву гла ву и за ви рио у ухо. Ду гач-
ким па ли дрв цем раз гр нуо је оштре, се де дла ке пу не пе ру ти. Уну-
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тра се на ла зи ло не што окру гло. За гре бао је по по вр ши ни, да 
укло ни твр ди, там ни слој ушне ма сти, и угле дао гра шак. Не ма 
сум ње да је то био гра шак; бле до зе лен, сме жу ран, ни је мо гло би-
ти ни ка кве сум ње у то да је у пи та њу гра шак. „Је си ли не што 
гу рао у ухо?”, за пи тао је. 

„Са мо прст”, од го во рио је Ста ма тис. 
„А од ка да си глув на ово ухо?”
„Откад пам тим.”
Др Ја ни су се у ма шти по ја ви ап сурд на сли ка. Ста ма тис као 

беба, са истим чвор но ва тим ли цем, исто та ко по гр бљен, са истом 
шу мом дла ка у уши ма, пен тра се на ку хињ ски сто и по се же за 
зр ном су вог гра шка из др ве не чи ни је. Ста вио га је у уста, и ка да 
је от крио да је су ви ше тврд, гу ра га у ухо. Док тор се на сме ја се би 
у бра ду. „Ти мо ра да си био вр ло не мир но де те”.

„Био је пра ви ђа во.”
„Ућу ти же но, ни си ме ни зна ла у то вре ме.”
„Знам из при че тво је мај ке, Бог да јој ду шу про сти”, од го во-

ри ла је ста ри ца, на пу ћив ши уста и пре кр стив ши ру ке, „и из при-
ча тво јих се ста ра”. 

Др Ја нис је раз мо трио про блем. Не сум њи во је у пи та њу тврд 
и ста ри гра шак ко ји се та ко за гла вио, да га је те шко по ду хва ти ти. 
„Има те ли уди цу, да буде као за пе ца ње бар бу на от при ли ке, са 
ду гим вра том? И је дан ма њи че кић?” 

Муж и же на се по гле да ше, по ми слив ши исто, да је док тор ве-
ро ват но скре нуо с ума. „А шта ће то за мо ју уво бо љу?”, упи тао је 
Ста ма тис по до зри во. 

„Ти имаш ег зор би тант ни ау ди тор ни им пе ди мент”, од го во ри 
док тор, све стан да је ма ло та јан стве но сти увек по треб но у ле-
че њу, као и да ва ђе ње гра шка из уве та ни је не што што ће до-
при не ти ње го вом ле кар ском угле ду. „Укло ни ћу то уди цом и 
ма лим че ки ћем; не ма дру гог на чи на ка да је у пи та њу un em bar-
ras de pe tit po is. Из го во рио је фран цу ске ре чи са афек ти ра ним 
па ри ским на гла ском, ма да је та иро ни ја би ла ра зу мљи ва са мо 
ње му. 

Уди ца и че кић уред но су до не ти и док тор је па жљи во ис пра-
вио ку ку на по ду по пло ча ном ка ме ном. За тим је по звао стар ца и 
на ло жио му да по ло жи гла ву на оквир про зо ра, под све тло. Ста-
ма тис је спу стио гла ву, ко лу та ју ћи очи ма, а ста ри ца је ру ка ма 
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по кри ла очи и ви ри ла кроз пр сте. „По жу ри, док то ре”, уз вик нуо 
је Ста ма тис, „на овом про зо ру је вре ло као у па клу”. 

Док тор је па жљи во спу стио ис пра вље ну уди цу у чу па ви ушни 
отвор и по ди гао че кић и та да га је за у ста ви ло про му кло кре шта-
ње на лик га вра но вом. Збу ње на и пре пад ну та, ста ри ца је ло ми ла 
пр сте и за ле ле ка ла: „О, о, о, за ку ца ћеш му уди цу у мо зак. Хри сте 
ми ло сти ви, сви све ци и Бо го ро ди це, за шти ти те нас”.

Њен крик је на те рао док то ра да за ста не; уди ца ве ро ват но не-
ће про би ти гра шак, су ви ше је тврд, та ко да ће се за би ти још ду-
бље у шу пљи ну, раз ми шљао је. Чак би и буб на оп на мо гла да му 
пук не. Док тор се ус пра ви и по че за ми шље но ка жи пр стом да уви-
ја свој бе ли брк. „Ме ња мо план”, ре че. „За кљу чио сам да би би ло 
бо ље да се ухо на пу ни во дом, ка ко би су пер е ро га тив на оклу зи ја 
омек ша ла. Ки р ја, си пај те му у ухо то плу во ду и не ка је др жи док 
се ја ве че рас не вра тим. Не до зво ли те па ци јен ту да се по ме ра, 
не ка ле жи на стра ни са во дом у уху. Је сте ли раз у ме ли?”

Др Ја нис се вра тио у шест са ти и уди цом упе цао омек ша ли 
гра шак, без по мо ћи че ки ћа, ма лог или би ло ког дру гог. Из вео је 
то спрет но и по ка зао га му жу и же ни да га осмо тре. По кри вен 
твр дим сло јем там не ушне ма сти, уже жен и смр дљив, ни је им 
из гле дао ни на лик не кој ма ху нар ки. „Вр ло је па пи ло ма то зно, зар 
не?” упи тао је док тор. 

Ста ри ца је клим ну ла гла вом као да је са свим раз у ме ла, ма да 
ни је, али из раз чу ђе ња за си ја у ње ним очи ма. Ста ма тис се по чео 
пље ска ти по гла ви и уз вик ну: „Хлад но ми је у уве ту. Бо же, што 
је гла сно. Ми слим, све је гла сно. И мој глас је пре гла сан.” 

„Ви ше ни си глув, из ле чио сам те”, са оп штио му је др Ја нис. 
„Опе ра ци ја је, сма трам, са свим успе ла”.

„Имао сам опе ра ци ју”, ре че Ста ма тис за до во љан со бом. „Ја 
сам је ди на опе ри са на осо ба ко ју по зна јем. И сад мо гу да чу јем. 
То је чу до, пра во прав ца то чу до. Чи ни ми се као да ми је гла ва 
пра зна, као да је шу пља, имам ути сак да ми је гла ва пу на хлад не 
и би стре из вор ске во де.” 

„До бро, па је л’ пра зна ил’ пу на?”, упи та ста ри ца. „Ре ци неш-
то ра зум но, кад је док тор био та ко до бар да те из ле чи.” Она узе 
Ја ни со ву ру ку у сво је и по љу би је, а док тор се убр зо по том на шао 
на пу ту ку ћи са по јед ном де бе лом ко ки цом под обема ми шкама 
и глат ким, там ним пла вим па тли џа ном у сва ком џе пу са коа, док 
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је пра ста ри гра шак за мо тао у ма ра ми цу да га по хра ни у свом 
при ват ном му зе ју ме ди ци не. 

То га да на је ле по за ра дио; за ра дио је још и два по за ма шна, 
до бра ра ка, врч сар де ле, сак си ју бо сиљ ка и јед ну по ну ду за сек-
су ал ни од нос (да се оства ри ка да је ње му згод но). Од лу чио је да 
ту по ну ду не при хва ти, без об зи ра на то ко ли ко је „сал вар сан” 
ефи ка сан лек. Оста ло му је још це ло ве че да пи ше сво ју исто ри-
ју Ке фа ло ни је, ако се Пе ла ги ја се ти ла да ку пи уље за лам пе. 

„Но ва исто ри ја Ке фа ло ни је” на ста ја ла је уз мно го мука; чи-
ни ло му се да је не мо гу ће пи са ти је без лич них осе ћа ња и пред-
ра су да. Објек тив ност му се чи ни ла са свим не до сти жнa, а на ло ше 
по чет ке по тро шио је ви ше па пи ра не го што се на овом остр ву 
нор мал но по тро ши за го ди ну да на. Глас ко ји се ја вљао у ње го вом 
при по ве да њу био је упор но ње гов лич ни; ни ка да исто риј ски. Не-
до ста ја ле су му уз ви ше ност и не при стра сност. Ни је био олим-
пски. 

Сео је и на пи сао: „Ке фа ло ни ја је фа бри ка за ства ра ње де це за 
из воз. Има ви ше Ке фа ло ња на у ино стран ству и на мо ру не го што 
их је код ку ће. Не ма до ма ће ин ду стри је ко ја би по ро ди це одр жа-
ла на оку пу, не ма до вољ но об ра ди ве зе мље, ни ри бе у оке а ну 
не ма ко ли ко тре ба. На ши љу ди од ла зе у ино стран ство и вра ћа ју 
се овамо са мо да умру, та ко смо ми остр во де це, усе де ли ца, све-
ште ни ка и ста рих љу ди. Је ди на до бра стра на то га јесте то што 
са мо ле пе же не на ла зе се би му же ве ме ђу пре о ста лим му шкар ци-
ма, па смо ми, за хва љу ју ћи при род ној се лек ци ји, до би ли нај леп-
ше же не у це лој Грч кој, а мо жда и на чи та вом Ме ди те ра ну. 
Не згод но је је ди но то што ми има мо ле пе же не пу не ду ха, уда те 
за нај гро теск ни је и нај не при клад ни је му же ве ко ји ни су ни за 
штa, а има мо и не што ту жних и ру жних же на ко је ни ко не ће, и 
ко је су ро ђе не да бу ду удо ви це, иа ко му жа ни кад ни су ни има-
ле.”

Док тор је на пу нио лу лу и про чи тао на пи са но. Слу шао је ка ко 
Пе ла ги ја звец ка у дво ри шту, при пре ма се да ску ва ра ко ве. Про-
чи тао је шта је на пи сао о ле пим же на ма и се тио се сво је же не, 
ко ја је би ла љуп ка као што јој је и кћер по ста ла, али је умр ла од 
ту бер ку ло зе, упр кос све му што је учи нио да јој по мог не. „Ово 
остр во из не ве ра ва сво је љу де са мим сво јим по сто ја њем”, на пи сао 
је, а он да згу жвао и тај лист па пи ра и ба цио га у угао со бе. Ни кад 



13

не ће на пи са ти не што да ва ља; за што не пи ше као пра ви исто ри-
чар? За што се не мо же пи са ти без стра сти? Без бе са? Без осе ћа ња 
из не ве ре но сти и по тла че но сти? До хва тио је лист већ по ви је них 
угло ва, ко ји је пр во на пи сао. Би ла је то на слов на стра на: „Но ва 
исто ри ја Ке фа ло ни је”. Он пре цр та пр ву реч и за ме ни је речју 
„Лич на”. Са да ви ше не мо ра да бри не и из о ста вља при де ве ко ји 
има ју на бој огор че но сти због ста рих, исто риј ских не прав ди, са-
да мо же да бу де нео гра ни че но је дак пре ма Ри мља ни ма, Нор ма-
ни ма, Ве не ци јан ци ма, Тур ци ма, Бри тан ци ма, чак и пре ма са мим 
остр вља ни ма. 

На пи сао је: „Го то во за бо ра вље но остр во Ке фа ло ни ја из ди же 
се не срећ ним слу ча јем и нео пре зно из Јон ског мо ра; то је остр во 
та ко бо га то ста ри ном да и сте не на ње му ди шу но стал ги јом, а 
цр ве на зе мља ле жи ома мље на не са мо сун цем већ и не из др жи вом 
те жи ном се ћа ња. Оди се је ви бро до ви гра ђе ни су од ке фа лон ских 
бо ро ва, чу ва ли су га ке фа лон ски ги ган ти, а могло се посумњати 
да ни ње го ва па ла та ни је би ла на Ита ки, већ на Ке фа ло ни ји. 

Али чак и пре не го што је тај до ви тљи ви краљ лу та ли ца при-
до био на кло ност Ате не и због По сеј до но ве не у мо љи ве срџ бе био 
при си љен на лу та ња, ме зо лит ски и нео лит ски љу ди ту су кле са-
ли но же ве од оп си ди ја на и ло ви ли ри бу мре жом. Ту су се до се-
ли ли ми кен ски Хе ле ни, и за со бом оста ви ли кр хо ти не ам фо ра и 
сво је гро бо ве у об ли ку пр са, као и по том ство ко је ће се, ду го по-
сле Оди се ја, бо ри ти уз Ати ну, тр пе ти ти ра ни ју Спар те, а по том 
по бе ди ти чак и ме га ло ма на Фи ли па Ма ке дон ског, оца Алек сан-
дра, по зна тог под име ном „Ве ли ки”, и још не ра зум ни јег ме га ло-
ма на. 

Остр во је би ло пре пу но бо го ва. На вр ху пла ни не Енос на ла-
зи ло се једно Зев со во све ти ли ште а друго, ње му по све ће но, на 
ма лом остр ву Ти о су. Де ме тра је сла вље на за то што је остр во пре-
тво ри ла у жит ни цу Јо ни је, а сла вљен је и По сеј дон, бог ко ји ју је 
си ло вао, по што се пре о бра зио у па сту ва, а она је по сле ро ди ла 
цр ног ко ња и не ка кву ми сте ри о зну кћер чи је се име за бо ра ви ло 
ка да су хри шћа ни по ти сну ли еле у син ске ми сте ри је. Ов де је по-
што ван Апо лон, ко ји је убио Пи то на, чу вар пуп ка зе мље, леп, 
млад, му дар, не при стра сан, јак, хи пер бо лич но дво по лан и је ди ни 
бог ко јем су пче ле на чи ни ле храм од во ска и пер ја. Ов де је сла-
вљен и Ди о нис, бог ви на, за до вољ ства, ци ви ли за ци је и ве ге та-
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ци је, ко ји је са Афро ди том имао ма лог де ча ка при ка че ног за 
нај ве ћи пе нис на све ту, ка кав ни јед ном смрт ни ку ни бо гу ни је 
за пао. Ар те ми да је та ко ђе ов де има ла сво је вер ни ке, та де ви ца са 
мно го дој ки ко ја је би ла ло вац, бо ги ња са та ко ра ди кал но фе ми-
ни стич ким убе ђе њи ма да је Ак те о на ка зни ла та ко што је пу сти-
ла да га рас трг ну пси, са мо за то што ју је слу чај но ви део на гу, а 
свог ми ље ни ка Ори о на оте ра ла је у смрт ује дом шкор пи је, јер ју 
је не на мер но до та као. Би ла је та ко за гри же ни по бор ник пра ви ла 
по на ша ња и пре ког ка жња ва ња да су чи та ве ди на сти је мо гле би-
ти збри са не са ли ца зе мље са мо због јед не не у ме сне ре чи или 
ка шње ња у при но ше њу жр тве од је два пет ми ну та. Би ло је и хра-
мо ва по све ће них Ате ни, та ко ђе веч ној де ви ци (ма да тре ба би ти 
ве о ма опре зан и не по ре ди ти је са Ар те ми дом) ко ја је осле пи ла 
Ти ре си ју за то што ју је ви део на гу, а би ла је из ван ред но на да ре на 
за све за на те нео п ход не у при вре ди и до ма ћин ству, и ва жи ла је 
за за штит ни цу би ко ва, ко ња и ма сли на. 

У из бо ру бо го ва, остр вља ни су по ка за ли мно го не по ко ле бљи-
вог здра вог ра зу ма, а у то ме и ле жи тај на њи хо вог оп стан ка кроз 
ве ко ве; би ло је ја сно да се краљ бо го ва мо ра сла ви ти, ја сно је би ло 
да љу ди, упу ће ни на мо ре, мо ра ју уми ло сти ви ти бо га мо ра, ја сно 
да тр гов ци ви ном тре ба да ода ју по ча сти Ди о ни су (још нај че шће 
име на остр ву), ја сно да се Де ме тра мо ра сла ви ти да би остр во 
оста ло са мо до вољ но, ја сно да Ате ну тре ба по што ва ти да би им 
да ро ва ла му дро сти и ве шти не по треб не у сва ко днев ном жи во ту, 
а осим то га, њој је за па ло и да над зи ре не бро је не рат не опа сно сти. 
Не тре ба се чу ди ти ни за што је Ар те ми да има ла свој култ, јер је у 
пи та њу би ла искључиво по ли ти ка са мо за шти те; она је не пре ста но 
до ди ја ва ла, и нај бо ље је би ло др жа ти се по да ље од ње них па ко сти. 

За што је Апо лон иза бран да бу де ке фа лон ски култ, исто вре-
ме но нај ма ње и нај ви ше чу ди. Та ствар је нај ма ње об ја шњи ва 
они ма ко ји ни ка да ни су би ли на остр ву, а они ма ко ји остр во по-
зна ју чи ни се са свим не из бе жном, јер Аполон је бог ко ји се ве зу-
је за сна гу све тло сти. Стран ци ко ји сту пе на ово тло, пр ва два 
да на об не ви де од за сле пље но сти.

Све тлост је на остр ву та ква да се чи ни као да не ма ва зду ха 
или стра тос фе ре кроз ко је про ла зи. Пот пу но је де ви чан ска, про-
из во ди над моћ ну ја сно ћу фо ку са, има хе рој ску сна гу и сјај. Бо је 
по ка зу је у њи хо вом пр во бит ном пре по топ ском ста њу, као да су 
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из и шле пра во из ма ште Бо га док је још био вр ло млад и ве ро вао 
у све оп шту до бро ту. Там но зе ле на бо ја бо ро ва не до ку чи ва је и 
се но ви то ду бо ка, океан по сма тран са вр ха ли ти це пла тон ски до-
ча ра ва иде ју азур не, тир ки зне, сма раг дне, хло ро фил не и ла зул не 
бо је. Око у ко зе жи ви је по лу дра ги ка мен, не што из ме ђу јан та ра 
и ари ли да, а зри кав ци су флу о ро сцент но зе ле ни као нај мла ђи 
из дан ци тра ве у пр во бит ном Еде ну. Ка да се очи јед ном при вик-
ну на са вр ше но ве стал ску чи сто ту ове све тло сти, све тлост би ло 
ког дру гог ме ста чи ни се јад ном и не чи стом у по ре ђе њу са њом; 
дру га чи ја све тлост са мо је по ма га ло ви ду, раз о ча ра ње, сра мо та. 
Чак и кроз мор ску во ду око Ке фа ло ни је бо ље се ви ди не го кроз 
ва здух на дру гим ме сти ма; ов де се из бар ке, ка да се чо век за гле-
да да ле ко у мор ско дно, ја сно ви де мр ке ра же ко је, из не ког раз-
ло га, увек пра те ма ле ни ивер ци.”

Уче ни док тор се за ва лио у сто ли ци и по чео да чи та ово што 
је упра во на пи сао. Чи ни ло му се да је за и ста ве о ма по е тич но. 
Про чи тао је по но во и ужи вао у не ким ре че ни ца ма. На мар ги ни 
је за пи сао: „За пам ти: сви Ке фа ло ња ни су пе сни ци. Где бих то 
мо гао да по ме нем?”

Из а шао је у дво ри ште и олак шао се над ле јом на не. Ури ном је 
ђу брио биљ ке по стро гом  сле ду, а су тра ће на ред до ћи ори га но. 
Вра тио се уну тра, у пра ви час да ухва ти Пе ла ги ји ну ко зи цу ка ко 
са очи глед ним за до вољ ством жва ће ње гов ру ко пис. Он отрг ну 
па пир жи во ти њи из уста и ис те ра је на по ље. Ко за из ју ри кроз 
вра та и за ме ке та гнев но, скло нив ши се иза ши ро ког де бла ма-
слине. 

„Пе ла ги ја”, по ви ка док тор пре кор но, „твој про кле ти пре жи вар 
по јео је све што сам ве че рас на пи сао. Ко ли ко пу та тре ба да ти ка-
жем да је не пу шташ уну тра? Ако по но во на пра ви не ки ин ци дент, 
за вр ши ће на ра жњу. То је мо ја по след ња реч. Те шко је др жа ти се 
те ме и без те жи во ти ње ко ја са бо ти ра све што ја ура дим.” 

Пе ла ги ја по гле да у оца и на сме ши се: „Је шће мо око де сет 
сати.”

„Је си ли чу ла што сам ре као? Ре као сам не ма ви ше ко за у ку ћи, 
је си ли раз у ме ла?”

Она пре ки ну сец ка ње па при ке, укло ни са ли ца не мир ни пра-
мен ко ји се одво јио од остат ка ко се и од го во ри: „Те би је дра га 
ко ли ко и ме ни”. 
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„Пр во, ме ни ни је драг тај пре жи вар, и дру го, ти се не ћеш рас-
пра вља ти са мном. У мо је вре ме кће ри се ни су рас пра вља ле са 
оцем. То не ћу до зво ли ти.” 

Пе ла ги ја ста ви ру ку на уста и на пра ви ки се ло ли це. „Па пас”, 
ре че, „још је тво је вре ме. Још ни си мр тав, ако се не ва рам? У сва-
ком слу ча ју, ти си драг ко зи.” 

Др Ја нис од у ста де, раз о ру жан и по бе ђен. Не ма ве ћег про клет-
ства не го ка да кћи по тег не жен ско лу кав ство про тив ро ђе ног оца 
и још га притом под се ти на сво ју мај ку. Он се вра ти за сто и узе 
нов лист па пи ра. За пам тио је да је у по след њем по ку ша ју не ка ко 
успео да од лу та са те ме бо го ва на те му ри бе. Са књи жев не тач ке 
гле да но, ве ро ват но је до бро што је ру ко пис по је ден. Он за пи са: 
„Са мо др ско остр во, као што је Ке фа ло ни ја, мо же би ти та ко не-
па жљи во да се сме сти на ра се ли ни и из ло жи стал ној опа сно сти 
од ка та кли змич ких зе мљо тре са. Са мо остр во тако апа тич но као 
што је ово до зво ли ће се би да бу де пре пла вље но хор да ма не смо-
тре них и на ме тљи вих ко за.” 

2 ДУ ЧЕ

До ђи ова мо. Да, ти. До ђи. Ре ци ми сад; с ко је стра не ми је про-
фил бо љи, ле ве или де сне? Зби ља ми слиш та ко? Ни сам си гу ран. 
Ми слим да до ња усна бо ље из гле да са дру ге стра не. Сла жеш се, 
а? Прет по ста вљам, ти се са гла ша ваш са свим што ја ка жем? А, 
слажеш се. Ка ко се он да ја мо гу осло ни ти на твој суд? Шта ако ја 
ка жем да је Фран цу ска на пра вље на од ба ке ли та, је л’ то тач но? 
Хоћеш ли да се сложиш са мном? Шта ти то зна чи да го спо ди не, 
не го спо ди не, не знам го спо ди не; ка кви су то од го во ри? Је си ли 
ти кре тен или шта си? Иди и до не си ми огле да ла да их на ме стим 
и ви дим сам. 

Да, вр ло је ва жно, а и са свим при род но да љу ди у ме ни ви де 
апо те о зу ита ли јан ског иде а ла. Не мо гу ме ухва ти ти да ме сни ме 
у до њем ру бљу. Не ћеш ме ви де ти ви ше ни у оде лу са кра ва том. 
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Не ће ви ше на ме не гле да ти као да сам не ки пред у зет ник, оби чан 
би ро кра та и, у сва ком слу ча ју, ова уни фор ма ми при ста је. Ја сам 
оте ло вље ње Ита ли је, ве ро ват но мно го ви ше не го и сам Краљ. 
Ово је Ита ли ја, жу стра и ра то бор на, где све ра ди као сат. Ита ли-
ја твр да као че лик. Јед на од Ве ли ких си ла, са да кад сам је ја на чи-
нио та квом. 

Аа, ево огле да ла. Ста ви их та мо. Не, та мо, иди о те. Да, та мо. 
Сад дру го ста ви он де. За име Бо га, тре ба ли све да ура дим сам? 
Шта је с то бом чо ве че? Хм, ви ше ми се сви ђа ле ви про фил. Наг-
ни огле да ло ма ло до ле. Још, још. Ста ни, та ко. Та ко. Из ван ред но. 
Мо ра мо се по бри ну ти да ме љу ди увек гле да ју од о здо. Ја се мо рам 
увек на ла зи ти из над њих. По ша љи те не ког да оби ђе град и на ђе 
нај бо ље бал ко не. За бе ле жи то. За бе ле жи, та ко ђе, док ни сам за-
бо ра вио, ово. По на ре ђе њу Ду чеа, пред у зе ће се мак си мал но по-
шу мља ва ње свих пла ни на у Ита ли ји. Питаш за што? Па то је 
очи глед но, зар не? Што је ви ше др ве ћа ви ше је сне га, свак то зна. 
Ита ли ја тре ба да бу де хлад ни ја, та ко да љу ди ко је по ди же бу ду 
жи ла ви ји, спо соб ни ји и из др жљи ви ји. Ту жна је исти на, али је 
исти на све јед но, да на ши мла ди ни су та кви вој ни ци ка кви су 
њи хо ви оче ви би ли. Тре ба да им бу де хлад ни је, као што је Нем-
ци ма. Лед у ду ши, то је на ма по треб но. Ку нем се да је зе мља по-
ста ла то пли ја од Ве ли ког ра та. Од то га су љу ди ле њи, 
не спо соб ни ји. Не по го ду је им да го спо да ре. Живот се пре тва ра 
у си је сту. Не зо ву ме уза луд Дик та тор ко ји не спа ва, не ћеш ме 
ухва ти ти на спа ва њу це ло по слепод не. За пи ши. Ово ће би ти нов 
сло ган за нас: „Li be ro e Moschet to – Fa sci sto Per fet to”. Хо ћу да љу-
ди схва те да фа ши зам ни је са мо со ци јал на и по ли тич ка ре во лу-
ци ја, већ и кул тур на. Сва ки фа ши ста мо ра има ти књи гу у свом 
ран цу, раз у меш? Не ће мо би ти фи ли стри. Хо ћу да фа ши стич ке 
чи та о ни це бу ду и у нај ма њим ме сти ма и не ћу да у њих упа да ју 
про кле ти squad risti и па ле их, је л’ то ја сно? 

А шта сам оно чуо да је од ред ал пи на мар ши рао кроз Ве ро ну, 
пе ва ју ћи „Vo gli a mo la pa ce e non vo gli a mo la gu er ra”? Хо ћу да се 
то ис пи та. Не ћу до зво ли ти да елит не тру пе мар ши ра ју око ло пе-
ва ју ћи па ци фи стич ко-де фе ти стич ке пе сме кад још ни смо са свим 
ни ушли у рат. Кад спо ме нух ал пи не, шта су се то њи хо ви мом ци 
по ту кли са оним из фа ши стич ких ле ги ја? Шта још тре ба да ура-
дим да би вој ска нај зад при хва ти ла ми ли ци ју? Ка ко би ово зву-
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ча ло као но ви сло ган: „Рат је за му шкар ца оно што је ма те рин ство 
за же ну”? Вр ло до бро, ми слим да се сла жеш. Сја јан сло ган, му-
же ван, мно го бо љи не го „Цр ква, Ку хи ња и Де ца”, у сва ком по гле-
ду. По зо ви Кла ру и ре ци јој да ћу до ћи ве че рас, ако бу дем мо гао 
да из бег нем же ну. Ка ко би ово би ло као још је дан сло ган: „Са 
ср ча ном опре зно шћу”? Је си ли си гу ран? Ја се не се ћам да је Бе ни 
то упо тре био у свом го во ру. Мо ра да је би ло пре мно го го ди на. 
Мо жда и ни је та ко до бро.

За бе ле жи ово. Хо ћу да на шим љу ди ма у Афри ци бу де ап со-
лут но ја сно да се прак са та ко зва ног ма да ми зма мо ра пре ки ну ти. 
Ја зби ља не мо гу да по др жа вам иде ју да Ита ли ја ни за сни ва ју брак 
са до мо ро дач ким же на ма и угро жа ва ју чи с то ту кр ви. Не, ни је ме 
бри га за до ма ће про сти тут ке. Sci ar mu te су не за мен љи ве за одр-
жа ва ње мо ра ла на ших љу ди та мо. Ја са мо не до зво ља вам љу бав-
не од но се. Шта ти то зна чи Рим је био аси ми ла тор? Ја то знам и 
знам да ми об на вља мо им пе ри ју, али ово су дру га вре ме на. Ово 
су фа ши стич ка вре ме на. 

А ка да го во рим о там но пу ти ма, је си ли ви део онај пам флет 
„Par ti to e Im pe rio”? До па да ми се оно ме сто где се ка же: „Украт ко, 
мо ра мо по ку ша ти да ита ли јан ском на ро ду уса ди мо им пе ри ја ли-
стич ки и ра си стич ки мен та ли тет”. А да, Је вре ји. Ми слим да је 
пре до че но са свим ја сно да се је вреј ски Ита ли ја ни мо ра ју од лу-
чи ти да ли су пр во Ита ли ја ни или Је вре ји. Ства ри та ко сто је. 
Ни је ми про ма кло да су Је вре ји у све ту ан ти фа ши сти. Ни сам ја 
глуп. Ја са вр ше но до бро знам да су ци о ни сти у слу жби бри тан ске 
спољ не по ли ти ке. Што се ме не ти че, ми мо ра мо спро ве сти те 
кво те за Је вре је у јав ним слу жба ма, не ћу то ле ри са ти ни ка кву дис-
про пор ци ју и не за ни ма ме ако то зна чи да ће не ки гра до ви оста-
ти без гра до на чел ни ка. Мо ра мо др жа ти ко рак са на шим не мач ким 
дру го ви ма. Да, знам да се то Па пи не сви ђа, али он би мно го из-
гу био кад би се у то ме пр сио. Он зна да ја мо гу опо зва ти Ла те-
ран ски пакт. Ја имам тро зу бац за бо ден у ње го ву зад њи цу и он 
зна да га ја мо гу увр ну ти. Ја сам се од ре као ате и стич ког ма те ри-
ја ли зма ра ди ми ра са Цр квом и ви ше не ћу по пу шта ти. 

За пи ши; хо ћу за мр за ва ње пла та да би се ин фла ци ја одр жа ла 
под кон тро лом. По ве ћај по ро дич не до та ци је за пе де сет од сто. 
Не, не ми слим да ће ово дру го по ни шти ти ефек те пр вог. Је л’ ти 
ми слиш да се ја не раз у мем у еко но ми ју? Ко ли ко пу та мо рам да 
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ти об ја шња вам, ти ту по глав че, да је фа ши стич ка при вре да иму-
на на ци клич не по ре ме ћа је ка пи та ли зма? Ка ко се усу ђу јеш да ми 
про тив ре чиш и твр диш да је су прот но тач но? За што ми слиш да 
се ми при бли жа ва мо ау тар хи ји свих ових го ди на? Ми има мо не-
ке по чет нич ке про бле ме и то је све, ти zuc co ne, ти sci oc co, ba lor do. 
По ша љи Фа ри на чи ју те ле грам и ре ци да жа лим што је из гу био 
ру ку, али шта дру го да оче ку јеш ако идеш у ри бо лов са руч ним 
гра на та ма? Ре ци штам пи да се то до го ди ло због не чег хе рој ског. 
Има ће мо чла нак о то ме у Il Re gi me Fa sci sta у по не де љак. Не што у 
сми слу „шеф пар ти је по вре ђен у ју нач кој ак ци ји про тив Ети о-
пља на”. А то ме је под се ти ло, ка ко сто ји са екс пе ри мен ти ма са 
отров ним га сом? Оним про тив там но пу тих ге ри ла ца? На дам се 
да ri fi u to ла га но уми ру, са мо то. Мак си мум аго ни је. Po ur en co u ra-
ger les au tres. Хо ће мо ли да осво ји мо Фран цу ску? Шта ка жеш на 
„Фа ши зам пре ва зи ла зи кла сне су прот но сти”? Је ли Ћа но сти гао? 
До би јам из ве шта је из це ле зе мље да са свим пре вла да ва ан ти рат-
но рас по ло же ње. Не мо гу то да раз у мем. Ин ду стри јал ци, бур жо-
а зи ја, рад нич ка кла са, чак и ар ми ја, за име Бо га. Да, знам да че ка 
де ле га ци ја умет ни ка и ин те лек ту а ла ца. Шта? Хо ће да ми до де ле 
од лич је? Од мах их уве ди. 

До б ро ве че, го спо до. Мо рам ре ћи да је ве ли ко за до вољ ство 
да ово при мам од не ких од на ших, ах, нај ве ћих умо ва. Но си ћу то 
са по но сом. Ка ко на пре ду је ваш но ви ро ман? О, опро сти те, за-
бо ра вио сам. Ви сте, на рав но, ва јар. Лап сус. Мо ју но ву ста туу? 
Из ван ред но. Ми ла ну су по треб ни но ви спо ме ни ци, зар не? До-
зво ли те да вас под се тим, иа ко сам си гу ран да вас ни је нео п ход но 
под се ћа ти, да је фа ши зам су штин ски и у осно ви естет ски кон-
цепт и да је функ ци ја вас као ства ра ла ца ле пих ства ри да са нај-
ве ћом ефи ка сно шћу пред ста ви те су блим ну ле по ту и не ми нов ну 
ре ал ност фа ши стич ког иде а ла. Ни кад не за бо ра ви те: ако су ору-
жа не сна ге му да фа ши зма, а ја сам мо зак, ви сте ње го ва ма шта. 
Ви има те ве ли ку од го вор ност. А са да, из ви ни те ме госпо до, др-
жав ни по сло ви, зна те ка ко је. Имам при јем код Ње го вог Ве ли-
чан ства Кра ља. Да, сва ка ко, пре не ћу му ва ше по ру ке нај ду бље 
ода но сти. Он не би ни шта ма ње ни оче ки вао. До  ви ђе ња. 

Ота ра сио сам их се. Зар ово ни је ле по? Мо гао бих га да ти Кла-
ри. То ће је за ба ви ти. А, Ћа но до ла зи? Би ло је већ вре ме. Си гур-
но је тра ћио вре ме на гол фу. Про кле то глу па игра, по мом 
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ми шље њу. Мо гао бих да раз у мем да не ко по ку ша ва да ло ви зе-
че ве, или пре срет не не ку ја ре би цу. Не мо жеш по је сти hole-in-one, 
зар не? Не мо жеш иш чу па ти утро бу до бром па ту. 

А, Га ле а цо, дра го ми је да те ви дим. Хај де уђи. Be ne, be ne. Ка-
ко је мо ја дра га кћи? Ка ко је из ван ред на ствар др жа ти вла ду у 
окви ру по ро ди це, та ко ре ћи. Та ко је до бро има ти не ког у ко га се 
мо же има ти по ве ре ње. Играо си голф? То сам и ми слио. Из ван-
ред на игра, та ко фа сци ни ра ју ћа, пра ви иза зов, ко ли ко ин те лек-
ту ал на то ли ко и фи зич ка, схва там. Во лео бих кад бих и ја имао 
вре ме на за то. Чо век се осе ти пот пу но из гу бљен кад раз го вор 
кре не о me shie-ni blicks, cleecks и mid-i rons. Пот пу на еле у си ниј ска 
ми сте ри ја. Ре кох „еле у си ниј ска”. О, не ма ве зе. Ка кво див но оде ло. 
Та ко до бар крој. И ка кве от ме не ци пе ле. Зо ву се „џорџ”? Пи там 
се за што. Ни су ваљ да ен гле ске? Ме ни дај че сти те вој нич ке чи зме, 
Га ле а цо; ја се са то бом не мо гу так ми чи ти у еле ган ци ји, ја то пр-
ви при зна јем. Ја сам чо век са зе мље, и то је нај бо ље би ти ако је 
зе мља ита ли јан ска, сла жеш се? 

Ви ди сад, тре ба да ре ши мо ово са Грч ком јед ном за сваг да. 
Ми с лим да се сла жеш да нам је, по сле свег што смо до сад по сти-
гли, по тре бан нов за ма јац. Раз ми сли о то ме, Га ле а цо; ка да сам ја 
био но ви нар, Ита ли ја ни је има ла им пе ри ју да се о њој го во ри. 
Са да кад сам ја Ду че, ми је има мо. То је ве ли ка и трај на те ко ви на, 
у то ме не ма сум ње. Ве ће су за слу ге за сим фо ни ју не го за квар тет. 
Али мо же мо ли се за у ста ви ти на Афри ци и не ко ли ко остр ва за 
ко је ни ко ни кад ни је чуо? Мо же мо ли дре ма ти на ло во ри ка ма 
ка да су сву да око нас по де ле у пар ти ји и кад из гле да као да не ма-
мо око сни цу по ли ти ке? Тре ба нам ди на мит у стра жњи цу на ци је, 
зар не? По тре бан нам је ве ли ки ује ди ња ва ју ћи по ду хват. На ма је 
по тре бан не при ја тељ, а по треб но је и да одр жи мо импе ри јал ни 
за мах. Због то га се вра ћам на Гр ке. 

Гле дао сам до ку мен те. Пр во, ми мо ра мо јед ну исто риј ску мр-
љу да из бри ше мо, је дан ста ри ра чун да на ми ри мо. Ми слим на 
ин ци дент у ком је погинуо Те ли ни 1923, што си си гур но схва тио. 
Ус пут, мој дра ги гро фе, све ми је ја сни је да ти во диш од ме не не-
за ви сну спољ ну по ли ти ку и да се због то га нас дво ји ца че сто 
на ђе мо у си ту а ци ји ка да исто вре ме но ву че мо у су прот ном прав-
цу. Не, не мој да про те сту јеш, ово спо ми њем са мо као не срет ну 
чи ње ни цу. Наш ам ба са дор у Ати ни је вр ло збу њен, а мо жда је у 
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на шем ин те ре су да он то оста не. Не же лим да Гра ци на го ве шта-
ва не што Ме так са су, и на ма од го ва ра да они оста ну при ја те љи. 
Ни ка ква ште та ни је на пра вље на; узе ли смо Ал ба ни ју и ја сам 
пи сао Ме так са су да бих от кло нио све сум ње и да бих му пре по-
ру чио ка ко да по сту па са кра љем Зо гуом и све је у нај бо љем ре ду. 
Да, знам да су Бри тан ци сту пи ли у кон такт са Ме так са сом и по-
ру чи ли му да ће по мо ћи у од бра ни Грч ке ако не ко по ку ша да је 
осво ји. Да, знам да Хи тлер же ли Грч ку у Осо ви ни, али по гле дај мо 
ка ко ства ри сто је, шта ми ду гу је мо Хи тле ру? Он по тре са це лу 
Евро пу, чи ни се да не ма гра ни ца ње го вој грам зи во сти и нео д го-
вор но сти и, по врх све га, он узи ма ру мун ска нафт на по ља, а на ма 
не до зво ља ва нијед но пар че тог ко ла ча. Ка ква др скост. Шта он 
ми сли, ко је он? Бо јим се Га ле а цо да ми мо ра мо сво је по те зе за-
сни ва ти на про ра чу ну ка ко ће коц ка па сти, а ја мо рам да ка жем 
да је ја сно да Хи тлер до би ја све ше сти це. Или ће мо му се при дру-
жи ти и де ли ти плен, или ри зи ку је мо да нас на пад не из Ау стри је, 
чим та ко не што том ма лом чо ве ку бу де од го ва ра ло. Пи та ње је 
хо ће мо ли угра би ти при ли ку и из бе ћи опа сност. А та ко ђе је у 
пи та њу про ши ре ње им пе ри је. Мо ра мо на ста ви ти да под сти че мо 
осло бо ди лач ки по крет на Ко со ву и ире ден ти зам у Ца му ри ји. Ми 
узи ма мо Ју го сла ви ју и Грч ку. За ми сли, Га ле а цо, да се од це лог 
ме ди те ран ског при о ба ља по но во ство ри но во Рим ско цар ство. 
Има мо Ли би ју, и сад је у пи та њу са мо спа ја ње коц ки ца. То мо ра-
мо да ура ди мо, а да не ка же мо Хи тле ру; ја знам да су Гр ци од 
ње га тра жи ли јем ство. За ми сли ка кав ће то ути сак оста ви ти на 
Фи ре ра ка да ви ди ка ко осва ја мо Грч ку за не ко ли ко да на. На те-
ра ћу га да ви ше раз ми шља, то је си гур но. За ми сли се бе на че лу 
фа ши стич ке ле ги је ка ко на тен ку ула зиш у Ати ну. За ми сли на шу 
за ста ву ка ко се ви јо ри на Пар те но ну. 

Се ћаш ли се Гу цо ни је вог пла на? Осам на ест ди ви зи ја и го ди ну 
да на при пре ме? А ја сам тад ре као „Грч ка ни је на на шем пу ту и 
од ње не же ли мо ни шта” и ре као сам Гу цо ни ју „Рат са Грч ком се 
от ка зу је. Грч ка је го ла кост и ни је вред на жи во та ијед ног сар ди-
ниј ског гре на ди ра”? Па, окол но сти су се из ме ни ле Га ле а цо. То 
сам ре као за то што сам же лео Ју го сла ви ју. Али за што не узе ти 
обе? Ко ка же да нам је по треб на го ди на при пре ма? Не ки глу пи 
ста ри ге не рал са сво јим ста ро мод ним уве ре њи ма, ето ко. Ми то 
мо же мо ура ди ти за не де љу да на са јед ном ко хор том ле ги о на ра. 
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У све ту не ма вој ни ка ко ји су та ко од луч ни и хра бри као што су 
то на ши. 

А Бри тан ци нас про во ци ра ју. Не го во рим о Де Ве ки је вим бун-
ца њи ма. То ме је под се ти ло. Де Ве ки ти је ре као да су Бри тан ци 
на па ли под мор ни цу код Лев ка са, још две код Зан та и да су от во-
ри ли ба зу на Ми ло су. Ја имам из ве штај ка пе та на Мо ри са да се 
ни шта од то га ни је до го ди ло. Мо раш да за пам тиш да је Де Ве ки 
лу дак и ме га ло ман, а јед ног да на, кад се се тим то да ура дим, ја ћу 
га обе си ти за ње го ве огром не бр ке и от ки ну ћу му те сти се, без 
ане сте ти ка. Хва ла Бо гу да је у Еге ју а не ов де, ина че бих био у 
гов ни ма до гр ла. Тај чо век је од Еге ја на пра вио там ни цу. 

Али Бри тан ци су по то пи ли Ko le o ni и Гр ци су фла грант но до-
зво ли ли бри тан ским бро до ви ма упло вља ва ње у лу ку. Ка ко то 
ми слиш гре шком смо бом бар до ва ли грч ки те рет ни брод и ра за-
рач? Слу чај но? Не ма ри, ка сни је ће би ти ма ње бро до ва за по та-
па ње. Гра ци ка же да у Грч кој уоп ште не ма бри тан ских ба за, али 
ми ће мо то за не ма ри ти, је л’ та ко? Не шко ди ако се ка же да има. 
Ва жно је да се Ме так сас усе ре. На дам се да се мо гу по у зда ти у 
тво је из ве шта је да су грч ки ге не ра ли уз нас; ако је то исти на, ка-
ко су он да ухап си ли Пла ти са? И где је оти шао сав но вац са ко јим 
је тре ба ло под ми ти ти зва нич ни ке? У пи та њу су ми ли о ни, дра го-
це ни ми ли о ни ко ји су мо гли би ти по тро ше ни на пу шке. И је си 
ли си гу ран да ста нов ни штво у Епи ру за и ста же ли да бу де ал бан-
ско? От куд знаш? А, схва там, оба ве штај на слу жба. Од лу чио сам, 
осим тога, да не пи там Бу га ре хо ће ли и они да на пад ну у исто 
вре ме. На рав но да би та ко би ло за нас лак ше, али и ова ко ће то 
би ти ла ка по бе да, а ако би Бу га ри узе ли свој ко ри дор до мо ра, 
са мо би пресе кли на ше ли ни је снаб де ва ња и ко му ни ка ци је, зар 
не? Ми у сваком слу ча ју не же ли мо да они ужи ва ју у сла ви ко ја 
је за пра во наша.

Са да, хтео бих да иза зо веш не ки на пад на нас. На шој кам па њи 
је по тре бан ле ги ти ми тет због ме ђу на род не си ту а ци је. Не, ни сам 
за бри нут због Аме ри ка на ца; Аме ри ка не ма вој ни зна чај. Али за-
пам ти, на па шће мо кад ми хо ће мо; не же лим да се по ја ви би ло 
ка кав ко ло сал ни ca sus bel li пре но што смо ми спрем ни. Avan ti 
pi a no, quasi in di e tro. Ми слим да тре ба да ода бе ре мо јед ног ал бан-
ског па три о ту ко га ће мо уби ти, а он да ћемо за уби ство окри ви ти 
Гр ке и ми слим да тре ба да по то пи мо грч ки рат ни брод на та кав 
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на чин да бу де очи глед но да смо то ми учи ни ли, али ипак не то-
ли ко очи глед но да не би смо мо гли да оп ту жи мо Бри тан це. У пи-
та њу је про ниц љи во из ве де но за стра ши ва ње ко јим ће се сла би ти 
грч ка во ља. 

Ус пут, Га ле а цо, од лу чио сам да баш пред ин ва зи ју спро ве дем 
де мо би ли за ци ју у Ар ми ји. Ка ко то ми слиш, то зву чи увр ну то? 
Тре ба на те ра ти Гр ке да сма ње опре зност, одр жа ва њем при ви да 
нор ма ли за ци је. Раз ми сли о то ме Га ле а цо; по ми сли ка кав би то 
лу кав по тез био. Гр ци одах ну са олак ша њем, а ми их од мах по том 
срав ни мо ма љем. 

Раз го ва рао сам са Ге не рал шта бом, мој дра ги гро фе, и за тра-
жио сам да се на чи не пла но ви за ин ва зи ју Кор зи ке и јон ских 
остр ва и за но ву кам па њу на Ту нис. Си гу ран сам да то мо же мо 
из ве сти. Они се стал но жа ле на не до ста так тран спор та, па сам ја 
за то на ре дио да пе ша ди ја мар ши ра пе де сет ки ло ме та ра днев но. 
По сто ји је дан ма ли про блем са ави ја ци јом. Сва је у Бел ги ји, па 
прет по ста вљам да ћу ти ме мо ра ти да се по за ба вим ових да на. 
Под се ћај ме на то. Мо рам о то ме раз го ва ра ти са При ко лом; не 
мо гу до зво ли ти да ко ман дант ави ја ци је бу де је ди ни ко ји не зна 
шта се до га ђа. По сто је гра ни це чак и за вој не тај не. Шеф Ге не-
рал шта ба ми се су прот ста вља, Га ле а цо. Ба до љо стал но гле да у 
ме не као да сам луд. Јед ног да на ће по гле да ти Не ме зи у ли це и 
от кри ти да има мо је ли це. Ја то не до зво ља вам. Ми слим да тре ба 
да узме мо и Крит и да га не да мо Бри тан ци ма. 

Ја ко мо ни ми је ја вио те ле гра фом да мо же мо оче ки ва ти оп шту 
из да ју у грч ким ре до ви ма, да Гр ци мр зе Ме так са са и кра ља, да су 
вр ло по ти ште ни и да раз ми шља ју о на пу шта њу Ца му ри је. Бог је 
уз нас из гле да. Не што мо ра да се учи ни у ве зи с тим што смо Ње-
го во величанство и ја обо ји ца Пр ви мар шал кра љев ства; чо век 
ствар но не мо же оп ста ти усред та квих не пра вил но сти. Пра ска 
ме је из ве стио те ле гра фом да му ни су по треб на по ја ча ња за ин-
ва зи ју, па от куд он да сви го во ре да су баш они нео п ход ни и ка ко 
не мо же мо ни шта да ура ди мо без њих? То је ку ка вич лук, ето шта 
је. Ни је дан струч њак ни је та ко за лу ђен као што је вој ни, према 
мом ис ку ству. Из гле да да мо рам ја уме сто њих да ра дим њи хов 
по сао. Ме ни се ша љу са мо жал бе ка ко је не ста ши ца све га. За што 
су сва сред ства за ван ред не си ту а ци је не ста ла? Хо ћу да се то ис-
пи та. 


