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– Пишете о себи?
– Шта вам пада на памет, тог човека већ одавно нема.
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ПРВО БОМБАРДОВАЊЕ

Прави страх, ужасан страх, обузео је мене, још голобрадог, у 
рату. Било је то прво бомбардовање. Наш ешалон добровољаца 
послат је почетком јула 1941. на фронт. Немачка војска се брзо 
кретала према Лењинграду. После два дана ешалон је стигао на 
станицу Батецка, на око сто педесет километара од Лењинграда. 
Кад су добровољци почели да се искрцавају, наишла је немачка 
авијација. Колико је било тих авиона, не знам. За мене се небо 
помрачило од авиона. До тог тренутка чисто, летње, топло, одјед-
ном је почело да гуди, да дрхти, звук је био све јачи. Четири летеће 
сенке су нас поклопиле. Ја сам склизнуо с насипа, бацио се под 
оближњи грм, легао ничице и главу гурнуо у густиш. Пала је прва 
бомба, задрхтала је земља, а онда су бомбе почеле да сипају у 
гомилама, експлозије су се сливале у грохот, све се тресло. Авиони 
су пикирали, један за другим су гађали циљ. А циљ сам био ја. Сви 
су се трудили да погоде баш мене, летели су ка земљи право на 
мене, тако да је врели ваздух пропелера мрсио моју косу.

Авиони су урлали, бомбе су падајући, завијале још страш-
није. Њихово завијање ми је пробијало мозак, продирало у гру-
ди, у стомак, превртало утробу. Љутити крик летећих бомби 
испуњавао је сав простор, не остављајући места вапају. Завијање 
се није прекидало, исисавало је из мене све емоције, и нисам 
могао ни о чему да мислим. Ужас ме је свог прогутао. Звук екс-
плозије звучао је олакшавајуће. Приљубио сам се уз земљу да 
би гелери пролетели изнад мене. То ме је страх научио. Кад 
пролети, долази предах од једне секунде. Да се обрише лепљиви 
звук, посебан, мрзак, смрдљиви зној од страха, да се глава поди-
гне према небу. Али, отуда, из сунчаног мирног плаветнила,  
рађало се ново, ниско, вибрирајуће завијање. Oвог пута црни 
крст авиона падао је тачно на мој жбун. Покушавао сам да се 
смањим, да бар некако смањим своје огромно тело. Осећао сам 
како је моја фигура упадљива на трави, како штрче моје ноге као 
и умотани шињел на леђима. Комади земље падали су ми на 
главу. Нови налет. Звук авиона који пикира претварао ме је у 



10

палачинку. С тим звуком ближио се и последњи трен мог живо-
та. Молио сам се. А нисам знао ни једну молитву. Никад нисам 
веровао у Бога, знао сам, захваљујући мом новом високом обра-
зовању, целој физици, целој астрономији, чудним законима 
физике, да Бога нема, а ипак сам се молио.

Небо ме је издало, никакве дипломе и знања ми нису могли 
помоћи. Остао сам сам, очи у очи са смрћу која је летела према 
мени са свих страна. Моје запечене усне су шапутале: Господе, 
помилуј! Спаси ме, не дај да погинем, молим те, нека пролети 
бомба мимо мене, да ме не погоди, Господе, помилуј! Изненада 
сам схватио смисао те две речи, одавно познатих – господе… 
помилуј! У мени непознатој дубини се нешто одшкринуло, и 
отуда су врело нахрупиле речи које никад нисам знао, нисам 
изговарао. Господе, заштити ме, молим те, тако ти свега све-
тог… Од оближње експлозије одскочило је нечије крваво тело, 
комад је сочно пљуснуо поред мене. Висока пумпа од цигле, 
лагано и бешумно, као у сну, накренула се и почела да пада на 
пругу. Одјекнула је експлозија испред воза, и воз је све обавио 
белом паром. Експлозија је кривила шине, излетали су прагови, 
превртали су се вагони, прозори железничке станице су се осве-
тлили јарко црвеном бојом изнутра, али све се то догађало негде 
далеко, ја сам се трудио да не видим, да не гледам тамо, да гле-
дам зелена стабла где је међу травкама милио риђи мрав, а дебе-
ла бледа гусеница висила с гране. У трави се одвијао обичан 
летњи живот, лаган, диван, разуман. Бог није могао да се налази 
на небу испуњеном мржњом и смрћу. Бог је био овде, међу 
цвећем, ларвама, бубама…

Авиони су налетали поново и поново, није било краја тој 
адској вртешци. Она је хтела да уништи цео свет. Зар  морам да 
погинем тако бесмислено, да не урадим ништа, да погинем без 
опаљеног метка – уместо у боју? Имао сам гранату, али нисам 
ваљда могао да је бацим на авион који је пикирао на мене. Био сам 
убијен страхом. Колико је у мени било тог страха! Бомбардовање 
је из мене извлачило све нове и нове таласе страха, подлог, срам-
ног, свемоћног, и ја нисам могао да га обуздам.
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Пролазили су минути, нису ме убили, претварали су ме у 
дрхтаву слуз, нисам више био човек, постао сам ништавна твар 
испуњена ужасом.

… Тишина се лагано враћала. Трештао је и шиштао пламен 
пожара. Стењали су рањеници. Сломила се пумпа за воду. Мири 
сало је на паљевину. Дим и прашина испунили су ваздух без ветра. 
Неповређено небо сијало је невином лепотом. Зацвркутале су 
птице. Природа се враћала свом послу. Њој је страх био непознат. 
А ја нисам дуго могао да дођем себи. Био сам опустошен, одвра-
тан себи, ни пало ми на памет не би да сам таква кукавица.

То бомбардовање је учинило своје, одједном ме је претво-
рило у војника. Па и све остале. Преживели ужас је нешто про-
менио у организму. Следећа бомбардовања је другачије прихва-
тао. Одједном сам схватио да она нису ефикасна. Деловала су 
пре свега на психу јер, у суштини, није тако једноставно пого-
дити војника. Поверовао сам у своју недодирљивост. То јест у 
то, да могу бити недодирљив. То је посебан војнички осећај који 
омогућава човеку да мирно тражи склониште, одређујући место 
експлозије по звуку летеће мине или бомбе. То није очекивање 
смрти осуђеног човека, већ борба.

Савладавали смо страх тако што смо се супротстављали, 
пуцали, постајали опасни за противника.

Првих месеци рата немачки војници су изазивали страх 
својим кацигама, зеленим шињелима, и својим аутоматима, тен-
ковима, владањем небом. Изгледали су непобедиви. Наше пов-
лачење се умногоме објашњавало тим осећајем. Они су имали 
предност оружја, али још и ореол ратникапрофесионалаца. А 
ми, добровољци, изгледали смо јадно: плаве коњичке пантало-
не, уместо чизама – ципеле и обојци. Шињели нису били по 
мери, на глави обична капа…

Прошло је три недеље, месец… и све је почело да се мења. 
Схватили смо да и наши меци, такође, погађају противника, а 
рањени Немци, такође, јаучу и умиру. Коначно смо видели и 
како се Немци повлаче. Биле су то прве, мале борбе, кад су бежа-
ли. То је било откриће. Од заробљеника смо сазнали да смо и 
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ми, добровољци, у својим смешним панталонама, такође ули-
вали страх. Издржљивост добровољаца, њихова храброст, заус-
тавили су на Лушкој граници брзо наступање. Немачке чете су 
се ту заглавиле. Фрустрација од првих шокантних удара је 
прошла. Престали смо да се бојимо.

За време блокаде ратна вештина се изједначила. Наши вој-
ници гладни, лоше наоружани, држали су положаје током свих 
900 дана, борећи се против ситог, добро наоружаног неприја-
теља, захваљујући снази духа.

Ја говорим о свом личном искуству, мислим да се сличан 
процес превазилажења страха одвијао и на нашим другим фрон-
товима. Страх је у рату увек присутан. Он прати и старе војнике 
који знају чега треба да се боје, како да се понашају, који знају 
да страх одузима снагу.

Треба разликовати лични и колективни страх. Овај други је 
доводио до панике. Такав је, на пример, био страх од опкоља-
вања. Он се појављивао спонтано. Пуцњава немачких аутомата 
у позадини, крик „опкољени смо” – и могло је да почне бекство. 
Бежали су у позадину, кретали се не тражећи путеве, само да се 
извуку из обруча. Немогуће је било задржати се, немогуће је 
било задржати оне који беже. Масовни страх паралише мисао. 
За време битке, када су нерви напети, довољан је био један крик, 
једна кукавица, да изазове општу панику. Страх од опкољавања 
појавио се у првим месецима рата. Касније смо научили да изла-
зимо из обруча, да се пробијамо, и опкољавање је престало да 
нас плаши.

И ма како то било чудно, страх се уништава смехом. У стра-
ху се људи не смеју. А ако се смеју, страх пролази, он не подноси 
смех, смех га убија, одбацује, чини га ништавним, у сваком слу-
чају истерује га бар на неко време. Тим поводом желим да наве-
дем једну причу коју сам чуо од одличног писца Михаила 
Зошченка.

Мало пре него што је умро, у Дому књижевника организова-
но је његово вече. Зошченко је био у немилости, његове књиге 
нису издаване, наступи су били забрањени. Вече је било тајно 
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организовано. Као тобоже, његов извештај. Позиве су добили 
само изабрани. Зошченко се радовао, у последње време је био у 
изолацији, никуд није ишао, нигде га нису звали – бојали су се.

Вече је било дирљиво свечано. Зошченко је говорио о томе 
шта сада ради. Замислио је циклус прича: „Сто најчуднијих 
догађаја у мом животу”, неке нам је и испричао. Није читао. 
Рукопис није имао. Очигледно их још није написао. Једна од тих 
прича непосредно је везана за нашу тему. Покушаћу да је пре-
несем по сећању, на жалост, својим речима, а не оним чудесним 
језиком којим је владао само Михаил Зошченко. 

То се догодило у рату, на лењинградском фронту. Група 
наших обавештајаца кретала се шумским путем. Била је дубока 
јесен. Лишће је шуштало под ногама и тај звук је ометао ослу-
шкивање. Ишли су држећи спремне аутомате, ишли су већ дуго, 
и можда су се мало опустили. Пут је нагло скретао, и на тој 
кривини су се, лицем у лице,  срели с Немцима. Са исто тако 
малом обавештајном групом. Збунили су се и једни и други. 
Немци су без команде скочили у јарак с једне стране пута, наши 
– такође у јарак, с друге стране. А један немачки млади војник 
се збунио и откотрљао се у јарак заједно са совјетским војници-
ма. Није одмах схватио грешку. Али, када је видео поред себе 
војнике са звездама на капама, збунио се, почео да вришти од 
ужаса, искочио из јарка и једним гигантским скоком, растурив-
ши опало лишће, прескочио цео пут до својих. Ужас му је дао 
снагу, сасвим је могуће да је то био рекордни скок.

Видевши то, наши војници су се насмејали, а немачки – 
такође. Седели су једни преко пута других у јарцима, са истуре-
ним аутоматима, и од срца се смејали том младом војнику. 

После тога нико није мога да пуца. Смех их је објединио 
неким општељудским осећајем. Немци су смушено почели да 
пузе по јарку на једну страну, а наши на другу. Разишли су се не 
испаливши ни једног метка.
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ЛЕТЊИ ВРТ

Пре растанка нас тројица смо се срели иза Петровског двор-
ца, иза леђа мермерне богиње са староримском задњицом. То је 
било наше омиљено месташце. Тамо смо заказивали састанке 
са својим девојкама. Тамо је била хладовина, сунчане пеге су се 
лењо кретале по ошишаној трави Летњег врта.

Бен је доспео у ракетну чету, а Вадим у обалску артиљерију. 
Они су се хвалили својим топовима, обојица су имала звање 
поручника добијено током студија, црвени квадрати блистали 
су на еполетама нових јакни. Официрска униформа их је прео-
бразила. Посебно је био добар Вадим: необавезно накривљена 
капа, његов танак струк затегнут каишем са звезданом копчом. 
Сав чист, блистав. Бен је изгледао као врећа, цивилно одело као 
да још није скинуо, цивилна је била и његова туга, никако није 
могао да превазиђе тугу због нашег предстојећег растанка.

Ја нисам никако могао да се упоређујем с њима; мајица – 
стара, памучна; на ногама – ципеле које је неко добро изгазио, 
обојци, и на крају, плаве панталоне, јахаћи модел. Тако су опре-
мили нас, добровољце. После много година нашао сам стару, 
потамнелу фотографију тог дана. Изврсни уметник Валера 
Плотников успео је, уз помоћ компјутера и чарања, да нас троји-
цу извуче из мрака последњег сусрета на светло дана, и ја сам 
видео себе у тој одећи. Запањио сам се видевши како сам изгле-
дао кад сам кренуо на фронт. Не сећам се да су ми се смејали, 
пре ће бити да су се чудили – зар мене, самоопредељеног, како 
ме је звао Вадим, нису могли да униформишу како треба!

Они су срдито цитирали позив који се могао чути на свим 
медијима: „Животом бранити Лењинград!” Зар грудима на ауто-
мате, тенкове? Као да ништа друго немамо? Идиотска парола, 
али очигледно – пре свега, грудима!

Ја сам рекао да сам захвалан и за обојке, једва сам се избо-
рио да ме уопште упишу у добровољце.

– То јест, хоћеш да будеш обичан пешадинац? 
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Питали су ме шта ћу у добровољцима, то је необучена гоми-
ла, пушчано месо. Рат је професионална ствар, доказивао је Бен.

Дирнула ме је њихова осећајност. Обојица су за мене били 
изабраници Фортуне. На универзитету су полагали велике наде 
у Вадима. Сам академик Фок, један од корифеја теоријске физи-
ке, имао је велика очекивања од њега. Сматрало се да је Вадим 
Пушкарјов предодређен за велика открића. А Бен се истицао 
као математичар, о њему је бринуо Лурије, такође познати физи-
чар. Доктор наука, а можда и академик.

Ја сам се поносио њиховим пријатељством, тиме што сам с 
њима, јер од мене, обичног инжењера, нико није ништа очеки-
вао…У њиховом друштву сам увек изгледао блесав, они су у 
поређењу са мном – аристократе. У мени је плебејство неу-
ништиво. Али они су ме и због тога волели.

Вадим је извукао из џепа флашу с вотком, очеву, објаснио 
да је из времена Првог империјалистичког рата, сви смо редом 
пили, фотографисали се. Бен је имао мали фото апарат. За  мо
лили смо неког пролазника да нас слика. Блештави зрак објек-
тива зауставио се на нама, одатле је одједном дошао хладан 
ваздух, за тренутак као да је зинула магла, појавило се питање 
непознате будућности која је чекала свакога. Вадим се уозбиљио, 
а Бен нас је загрлио и уверавао да морамо просто да уништимо 
противника. Чим прође „фактор изненађења”, ми ћемо их сру-
шити моћним ударом, јер –

...од тајге
до британских мора
Црвена армија
Победити мора!

Растали смо се уверени да је то на кратко. Ионако ћемо раз-
бити непријатеља.

Врло брзо нас је сустигло разочарање, оно је прешло у 
очајање, очајање у љутњу и на Немце и на своје шефове, али се 
ипак потајно задржала сигурност, тмурна, дивља.
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Одлазили смо главном алејом, староримски богови су нас 
гледали, за њих је све то већ некад било – рат, пад империје, 
куга, разарање...

У новембру сам, с Карелског фронта, добио писмо од Бена, 
он је командовао ракетном батеријом, и само је у последњим 
редовима, очигледно никако није могао да се одлучи, писао о 
погибији Вадима код Ораниенбаума. Околности су непознате, 
сазнао је преко универзитетских сабораца. „Али, ја не верујем” 
– завршио је Бен. Дотле сам се ја већ био навикао на смрт, али у 
ову нисам поверовао. Током целог рата нисам веровао, па и сад 
не верујем.

ТЕ НЕДЕЉЕ

Чудно је и што ја никад нисам размишљао о тој чудној поду-
дарности, сматрао сам је интересантном и ништа више. Моја 
љубав је планула у јуну 1941. године, реализовала се неким 
чудом  у недељу, 22. јуна, када смо ујутру пошли у Дудергоф, 
ушли у шуму да се прошетамо, да нађемо себи скровито место. 
Имао сам, како сам касније признавао, најгнусније намере. У 
тим ватреним, младим годинама нисам пропуштао никакву 
могућност да од жене добијем оно што она мора да ми да. Оне 
су саме користиле речи – „хоћу”, „дајем”, „не дам”, „коме хоћу 
– томе дајем”. Све до тог тренутка имао сам посла са женама. 
Ко их је и када лишио невиности, нисам знао, добијао сам их 
„распаковане”, више или мање искусне.

Ово је било нешто друго. Сасвим друго. Осећао сам да је она 
девица. У суштини, то ме је више плашило  него што ме је радо-
вало. У то време се морал још увек није сматрао предрасудом. 
Како се испоставило, страх је ухватио мене, јаче него њу.

Дан је био плав, невероватно плав, пун расцветалих јорго-
вана, врућине која је долазила, миришљави дан равнодневице, 
време белих ноћи, вреле крви. Наши односи су већ далеко 
стигли и приближавали су се одлучном тренутку. Прекорачити? 
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Одустати – то ја нисам намеравао, као ни она. Она је наслући-
вала моје намере, ја сам знао да их она наслућује, и зато смо се 
много смејали сами себи. Смејући се, она је забацивала главу, 
замахујући шишкама тамне косе, узвикујући: „Јој, што сам жед-
на!”. Равни бели зуби су се изазивачки појављивали. Уживање 
у смеху терало ме је да изоштрим чула. Желео сам да је освајам 
све више и више. Наша веза трајала је већ три месеца, али мени 
је то било мало. Међу њеним удварачима били су и солидни 
људи. Био је неки главоња, водио ју је у ресторан, хранио црним 
кавијаром, чиме се она хвалила, задиркујући ме. Био је и један 
старији сарадник централне лабораторије, разуме се – таленто-
вани лепотан. Нашавши изговор, завирио сам у лабораторију да 
видим супарника. Заиста, испоставило се да је сјајан човек, 
виши од мене, коврџав, пријатног осмеха. Рима није преувели-
чавала, уопште није умела да лаже, просто ме је угњетавала 
својом честитошћу.

У фабричкој библиотеци сам узео амерички часопис о елек-
тротехници, гурнуо га у џеп јакне тако да штрче лепе корице и 
наслов. Нека види да ни ја нисам мачји кашаљ. Однекуд се поја-
вљује лакоћа и снага, почиње да  функционише древни инстинкт, 
човеку се враћа прекрасно природно понашање; неуморно 
певајући своје серенаде, детлићи кљуцају љубавне позиве не 
штедећи главу, не само због женки, већ зато што их пролеће 
препуњава животном снагом, мужјак се показује, потврђује, 
велича себе.

Срећно јединство са природом. Ми смо исте крви, ми смо 
такође спремни да певамо котрљајући се по трави, тукући се.

Пусто зелено место се отворило пред нама, као да га је 
намерно направио шумски архитекта. Легли смо, почела је игра 
додиривања, љубљења, нових додиривања. Њени бели, равни 
зуби, свеж дах чинили су ме делом природе, као да сам цео дан 
љубио то младо, прозрачно лишће.

Касније сам често питао себе – зашто ми друге усне, друга 
тела, такође лепа и млада, нису пружала такво физичко 
уживање.
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Липа над нама ловила је сунце у своју зелену мрежу, дан је 
обећао врелину, срећу. Неочекивано су се зачули гласови, 
оштри, груби, њима су одговарали други, слева, здесна, брзо се 
приближавајући.

Устао сам и видео војнике. Они су се приближавали као 
ланац, заустављали, укопавали некакве знаке. Пришао нам је 
један млађи поручник са једном коцкицом на еполетама, и 
рекао:

– Одлазите, не може овде.
– Шта се дешава, питао сам.
– Рат, кратко је добацио и некуд отрчао.
Нико могао да смисли блесавији разлог да нас нађу. А и дан 

није томе веровао, он се настављао, певајући птичјим гласовима.
Ми смо ишли, трчали кикоћући се, држећи се за руке и Рима 

је била још заводљивија.
Враћали смо се пред вече. Воз је био препун. Ми смо стајали 

у ходнику, стиснути једно уз друго радујући се томе. Око нас су 
говорили о рату, о бомбардовању. Рат с ким? С Немцима? Ја сам 
се чудио, нисам веровао, али сам већ схватао да је то истина. 
Шта значи та истина – нисам могао да замислим, али манифес-
тације општа бриге, коначно су стигле до нас.

Ко зна како би се развијала наша прича, можда би се брзо 
истопила, као што ми се раније дешавало, јер је младост била 
жељна све нових и нових заљубљености.

Са железничке станице сам отишао у фабрику. Морао сам 
да се уверим, да схватим невероватност онога о чему су 
говорили.

У фабрици су се већ уписивали у добровољце. Испред врата 
партијског комитета и комитета комсомола били су редови. Ја 
сам такође одлучио да се пријавим: какав рат – без мене!

Тешко је схватити чега је ту било више – таштине, патрио-
тизма, авантуризма. Рат нисам доживљавао озбиљно. Пружила 
ми се срећна могућност да прошетам по Немачкој, да проучим 
фашисте. Мој авантуризам се појављивао у неочекивано чудним 
облицима. Чим сам сазнао да је Јуриј Ољеша дошао у 
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Лењинград, отишао сам код њега у хотел „Европа”. Зашто, због 
чега – управо сам прочитао његов роман „Завист”, одушевио 
сам се и желео сам да му кажем своје мишљење. Наговорио сам 
свог пријатеља Косту, и ево, двојица студената куцају на врата 
Јурија Карловича. Нисмо понели ни цвеће, ни торту, нисмо се 
чак потрудили ни да измислимо неки разлог. Ољеша је пио чај 
са женом. А можда и вино, нисам обратио пажњу. С прага смо 
га обавестили о нашем читалачком одушевљењу. Кратак говор 
сам осмислио на степеницама. Јуриј Ољеша је ћутећи слушао, 
чекао је шта ће бити даље, сигурно му је било интересантно 
како ћемо се снаћи у насталој паузи. Помогла је његова жена 
која је узвикнула да позове „дечаке” да уђу.

Не сећам се шта је било даље –  домаћин је причао нешто о 
филму који треба да се снима по његовом сценарију, незаинте-
ресовано је питао шта учимо. Није рекао ништа што бих ја кас-
није могао да цитирам. Можемо сматрати да је та посета била 
бесмислена. Али не, ипак је Јуриј Ољеша постао жив човек, ја 
сам све његове књиге поново читао с нежношћу, дивећи се – 
како је тај онижи, неспретни човек био вешт у писању, и како је 
умео да чита туђе књиге.

Нису ме примили у добровољце, био сам инжењер код 
Котина, главног конструктора тенкова. Пожалио сам се пар-
тијском комитету, дирекцији, комитету комсомола. Постојало је 
много инстанци за жалбе. После недељу дана, успео сам да ски-
нем забрану. Примили су ме у Прву дивизију Народних добро-
вољаца, „1ДНО”. Био сам срећан. Због чега…

Требало је да ме љубав задржи, тек је почела, рад на новом 
тенку могао је да задовољи сваки патриотски жар.

После три месеца ратовања, престао сам да разумем своју 
одлуку, своју упорност, инсистирање. 

Истина, ако пажљивије погледамо, можемо видети да су у 
армију отишли сви моји другови – Вадим, Бен, Иља, Љоња. 
Отишли су, између осталог, и зато што су били мобилисани. 
Костја је, као и ја, био ослобођен војске јер је радио у институту 
и држао се за то грчевито.
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– Немам намеру да грудима штитим земљу, говорио је.
– Али, то је сликовито изражавање, не треба га схватати 

буквално.
– Јесу ли ти дали пушку? Не? Тааако. Па, чиме ћеш, онда, 

ратовати?
Ништа није могло да ме заустави, стао сам пред Риму у вој-

ничкој блузи, плавим панталонама, тешким ципелама са обојци-
ма, изгледао сам смешно, а осећао сам се као гусар, као гардиста 
на коњу. Да су ми бар дали да ставим пиштољ за појас, него сам 
добио гас маску, и пред одлазак – боцу са запаљивом смесом.

За мене је главна тајна била – зашто је она изабрала мене. 
Инжењерпочетник, из сиромашне породице, отац у Сибиру, 
изглед – онако, не пева, не уме да свира, није спортиста, пита – у 
чему је тајна? Вечита тежња да се објасни загонетка љубави.

То што је она девица, било је доказ њене љубави, у сваком 
случају – много је значило. Девичанство код мушкараца изазива 
осећај чистоте који се ни с чим не може упоредити. У сваком 
случају, запамтио сам ту ноћ. Са кревета који је шкрипао, преш-
ли смо на под, у суседној соби су спавале моја мајка и сестра. 
Све су могле да чују, што нас је спречило да се радујемо, цичи-
мо, вичемо, да се без уздржавања предајемо љубави, онако како 
се животиње предају. Али и то уздржавање нам је пријало и 
ноћно небо са узнемирујућим пројекторима, и ветар кроз отво-
рен прозор. Почетак љубави – грана која се стрмо подизала пре-
ма звездама, у бесконачност. Изгледало је да ће тако бити увек.

Последња недеља у граду, пред одлазак на фронт, форми-
рање дивизија, тренинзи у Шереметјевском парку, бонови за 
храну, бомбардовање – све је ишло мимо нас, без препрека, под-
стичући наша осећања.

Неискуство је било у свему – у рату, у љубави, у боновима 
за храну. Нико није правио резерве хране, нико није размишљао 
о евакуацији. Па ипак, нисмо лебдели у облацима, отишли смо 
да се венчамо. Ја сам предложио. Нисам јој понудио руку и срце, 
него да се венчамо. Направио сам чисто пословну понуду. Био 
је септембар 1941. године, трећи месец рата, Немци су стигли 
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до градића Пушкина. Знао сам да тај брак нема будућност, а ни 
ја је нисам имао – до тог времена сам се уверио да Немачку не 
можемо да победимо, и пешадинац као ја, нема шансе да пре-
живи. Те, прве године, војник на првој линији је живео просечно 
четири дана. Имаће Рима бар успомену на прву љубав са мла-
дим војником, понекад ће да уздахне и да се сети… и слична 
сладуњава лирика.

Општина у улици Чајковског била је затворена. Отишли су у 
склониште. Општина у Владимирској улици била је погођена 
бомбом. Отишли смо на трг Стачек. Били смо спремни да идемо 
од општине до општине, да се венчамо, да идемо двапут, трипут, 
да чекамо на степеницама… коначно смо успели, она је добила 
печат у пасошу, а ја не – на војну књижицу се није стављао печат.

Град је био без цвећа. На Невском проспекту, у кафеу 
„Норд”, послужили су нам колачиће са џемом, кафу и по чашу 
вина. Конобарица нам је, сазнавши да прослављамо венчање, 
донела по еклер. Осталу празнину стола испунила је Рима, њена 
срећа, њене очи, њен осмех. Довољно је било погледати је. За 
жену сам чин венчања значи много. Ја сам просто уживао гле-
дајући је, шалио сам се, тражио да научи да прави палачинке и 
колаче.

Никаквих планова за заједнички живот нисмо имали, ја сам 
се враћао на фронт, она у фабрику. Дан је био топао, летња плава 
хаљина, дубоки изрез, мали златни медаљон лежао је на поцр-
нелим грудима. Још – свилена тамно плава марама. Одједном 
сам схватио да је, осим мајке и оца, она једина која ће сачувати 
бар неку успомену на мене, преко ње ћу још неко време остати 
на овом свету. Она ће ме чекати, на њу ћу моћи да мислим у 
првим борбеним редовима.

У добровољачком одреду ми је припадала инжењерска пла-
та. Једну половину сам преписао родитељима, другу – Рими. 
Пријало јој је што сам је на тај начин озаконио.

Тог пролећа је још трајала моја љубав са лепотицом Зојом. Не 
само да је имала савршену фигуру – танак струк, чврста испуп-
чења, него се и веома трудила над цртежима за мој дипломски 
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рад. Веома је спретно, чак искусно организовала наша виђања 
код другарице – била је старија од мене годину, две, а изгледала 
је као девојчица. Она се са задовољством прилагођавала мени, 
ишла са мном на изложбе, путовала на Острва, забављала ме 
својим причама о њиховом конструкционом бироу. Била је тален-
тован наратор, с њом је било весело, лако, интересовала се за 
фотографију, бесконачно је снимала мене, себе, нас двоје и то јој 
је, како је говорила, замењивало дневник.

Чудио сам се како сам, с Римом, начисто заборавио на њу.
Новост о мојој женидби су моји укућани примили хладно. 

Мајка је сматрала да њен син заслужује много боље. Тешко је 
рећи шта је имала у виду, можда уметницу, можда глумицу, ћер-
ку научника или генерала. Али, ни професије, ни порекла – 
Римин отац је био војник, мајка, наставница музике, били су 
провинцијалци из Вороњежа, и то се њој није допадало. Па и 
Рима – ко је она – инжењер МХ3. Посебно ју је нервирало оно 
„три”, трећи механичарски. Изглед – сасвим обичан, смотала 
га, залепила се за њега: такав момак, наравно, представља добру 
партију за сваку провинцијалку…

Неколико сати после почетка рата, 22.јуна 1941.године, 
Черчил је говорио на радију и изјавио да ће се Енглеска борити 
против Хитлерове Немачке до краја. Он није замерао Совјетском 
Савезу због сарадње са Хитлером у току Другог светског рата. 
Рекао је: „Ако будемо покушавали да посвађамо прошлост и 
садашњост, изгубићемо будућност”. Тачно та изрека је одредила 
читаву ратну политику Енглеске. Мада му је од јуна1941. до 
јесени 1942. руски фронт, како се изразио, изгледао „више као 
терет, него као ослонац”.

НАШ БЕЗГРЕШНИ ЖИВОТ

На испиту у школи наставница ме је питала зашто Лав 
Николајевич Толстој у својој епопеји „Рат и мир” не описује 
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