
Niki Kruz

http://www.siont.net/


Sadržaj
PREDGOVOR........................................................................................1

NIKO NE VODI BRIGU O MENI............................................................2

U SKOLSKOJ DZUNGLI.....................................................................17

NA SOPSTVENIM NOGAMA..............................................................26

KRVNO KRSTENJE............................................................................37

ULICNE TUCE.....................................................................................49

PAKLENJACI......................................................................................63

LUCIFEROV SIN.................................................................................72

SMEH SOTONE..................................................................................80

MOCVARA..........................................................................................87

SUSRET............................................................................................100

PUT IZ DIVLJINE..............................................................................121

TESKA SKOLA.................................................................................138

TAMO GDE CAK I ANDELI NERADO IDU.......................................147

GLORIJA...........................................................................................158

i



Sadržaj
IZLET U PAKAO...............................................................................172

SA HRISTOM U HARLEMU..............................................................180

KROZ TAMNU DOLINU....................................................................189

NA BOZJEM PODRUCJU.................................................................200

EPILOG.............................................................................................209

ii



PREDGOVOR

PREDGOVOR

Životna priča mladog Nikija Kruza vredna je pažnje. Ona obuhvata sve
elemente tragedije, nasilja, intriga, a uz to, i najvažniji od svih
elemenata − silu Jevanđelja Isusa Hrista.

Prve glave opisuju mračnu, preteću pozadinu, iza koje sledi razvoj. Niki
je mlad čovek koji utiče na veliki deo omladine u SAD. Današnja
generacija odraslih više ne može da se suoči sa teškim problemima
omladine druge polovine dvadesetog veka. Omladina traži smisao
života, želi iskrenost u religiji i poštenje u međuljudskim odnosima.
Ohrabrujuće je kod ovih mladih ljudi da očajnički traže odgovore. Pri
kontaktima sa hiljadama njih, u školama i na univerzitetima, uvek sam
sticao utisak da čeznu za istinom. Mnogi od tih mladića burno traže
pravdu u našem društvu, i to je ispravno. Na neke od njih utiču
propovednici, tako da oni kasnije postaju marljivi radnici u Božjem
vinogradu. Niki Kruz je pravi primer kako nemirna omladina može naći
cilj i smisao života u Hristu.

Na našim evangelizacijama skoro polovina slušalaca je mlađa od 25
godina. Oni ne dolaze da bi nam se rugali, već da iskreno nađu istinu.
Hristovom pozivu se odazivaju stotine njih.

Ova knjiga pruža uzbudljive doživljaje. Nadam se da će je mnogi
pročitati, i da će oni koji je pročitaju znati da je Hrist promenio hladno i
nemirno srce Nikija Kruza i stvorio od njega legendarnu hrišćansku
ličnost našeg vremena.

Bili Graham
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NIKO NE VODI BRIGU O MENI

NIKO NE VODI BRIGU O MENI

− Držite tog ludaka! − povika neko. Upravo u tom trenutku otvorila su
se vrata aviona i ja sam potrčao niz stepenice prema čekaonici Aidluild
aerodroma u Njujorku. Bilo je to 4. januara 1955. godine.

Tek nekoliko sati pre toga dovezao me je otac na aerodrom u San
Huanu kao buntovnog i ogorčenog petnaestogodišnjeg Portorikanca.
Poverili su me pilotu i zapretili mi da u avionu sačekam dok me ne
prihvati moj brat Frenk. Ali, čim su se vrata otvorila, zbrisao sam prvi
napolje i potrčao preko piste. Tri čoveka se okomiše na mene priteravši
me uz gvozdeni lanac pored kapije. Vratar me je zgrabio za ruku, a
ostala tri čoveka su se vratila svom poslu. Za mene je to bila samo
igra. Cereći se, gledao sam vratara u lice.

− Šta ti pada na pamet, glupi Portorikanče! − progunđao je. Smeh me
je prošao kada sam u njegovom glasu osetio mržnju. Njegovi debeli
obrazi bili su crveni od hladnoće, a oči suzile od vetra. Među usnama
je držao hladan opušak cigare. Osećao sam napregnutost u čitavom
telu. Bila je to ona ista mržnja koju sam osećao i prema ocu, majci,
nastavniku i policiji u Portoriku. Mržnja! Napeto sam pokušavao da se
istrgnem iz njegovih ruku, ali on me je držao kao kleštima.

− Požuri, mladiću! Natrag do aviona! Pogledao sam ga i pljunuo.

− Svinjo! − zagrmeo je. − Prljava svinjo!

Pustio mi je ruku i hteo da me uhvati za potiljak. Iskoristio sam njegovu
nepažnju, skočio kroz otvorena vrata i našao se u unutrašnjosti zgrade.
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Čuo sam iza sebe glasove i ubrzane korake. Trčao sam dugačkim
hodnikom, zaobilazeći ljude koji su se žurili. Iznenada sam se našao u
dugačkoj prostoriji. Ugledao sam jedna vrata i sledećeg trenutka već
bio na ulici. Ugledao sam autobus koji je primao putnike. Ugurao sam
se u red. Vozač me je uhvatio za rukav i zatražio novac za kartu.
Slegao sam ramenima i odgovorio na španskom. Srdito me je gurnuo
na stranu. Imao je isuviše posla da bi se zadržavao sa jednim
dečakom, koji ne razume engleski. Kada je obratio pažnju na ženu,
koja se nije snalazila sa svojim parama, pognuo sam glavu i ušunjao
se iza njenih leda u autobus. Pogledom preko ramena zaključio sam
da me vozač nije primetio. Gurao sam se dalje prema začelju i seo na
jedno mesto pored prozora.

Kada je autobus kretao, ugledao sam vratara, koji je, teško dišući,
stajao na ulici i okretao se na sve strane. Nisam mogao da se uzdržim
da ne pokucam na prozor i mahnem mu. Zavalio sam se u sedište,
upro kolenima o naslon ispred sebe i naslonio čelo na prljav prozor.
Autobus se probijao kroz gusti saobraćaj Njujorka prema centru. Sneg i
blato su pokrivali kolovoz i trotoar za pešake. Do tada sam sneg
zamišljao kao nešto čisto i prekrasno, kao nešto što se blago pruža
preko čarobne zemlje. Moj dah je zamaglio prozor i prstom nacrtah
okruglu, debelu glavu. Mislio sam na jučerašnji dan. Stajao sam na
brežuljku naše kuće. Sećao sam se zelene trave koja je bila prošarana
sa raznim cvećem. Polja su se pružala blago naniže prema selu.
Sećao sam se tihog daška vetra koji mi je milovao obraze i topline
sunca na golim pocrnelim leđima.

Portoriko je divna zemlja, puna sunca i bosonoge dece. To je zemlja u
kojoj ljudi ne nose košulje i u kojoj žene besposleno tumaraju na
suncu. I danju i noću tamo se mogu čuti zvuci bubnjeva i gitara. To je
zemlja pesme, cveća, vesele dece i tamnoplave vode. To je,
istovremeno, zemlja neznanja, sujeverja i vračanja. U noći, dok zvuci
bubnjeva putuju brdima pokrivenim palmama, vrači prinose žrtve
svojim bogovima i igraju sa zmijama u treptavom sjaju vatre.
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Moji roditelji su se bavili spiritizmom. Isterujući demone i usposlavljajući
vezu sa duhovima mrtvih, oni su zarađivali za osnovne potrebe. Tata je
bio jedan od onih kojih su se najviše bojali na ostrvu. Bio je je čovek
širokih ramena, visok preko 180 santimetara. Zbog toga su ga
stanovnici ostrva zvali "Veliki". U drugom svetskom ratu bio je rajen, te
je dobio penziju od vlade. U porodici nas je bilo sedamnaest dečaka i
jedna devojčica, stoga se on posle rata vratio spiritizmu da bi nas
mogao prehraniti. Mama mu je služila kao medij (tobože posrednik
između ljudi i duhova umrlih). Naša kuća je bila glavni centar ta sve
moguće ceremonije, seanse i vračanja. Dolazile su stotine ljudi sa
celog ostrva da bi učestvovali u prizivanju duhova i meditaciji.

Od naše velike kuće na brdu vijuga put k selu Las Pedros. U svako
doba dana i noći njegovi stanovnici su dolazili da posete "vračarsku
kuću ". Tata je bio glavni spiritist, ali je bilo i mnogo drugih koji su našu
kuću izabrali za središte. Neki od njih bi ostajali i nekoliko nedelja da
prizivaju zle duhove i isteraju đavole. U prednjoj sobi je bio smešten
dugačak sto oko koga su sedeli ljudi koji su želeli da stupe u vezu sa
duhovima umrlih. Tata je bio vrlo vešt u svom poslu. Posedovao je
biblioteku o vračanju i prizivanju duhova, kojoj na ostrvu nije bilo ravne.

Jednog jutra dva čoveka su dovela neku ženu koja je bila opsednuta
đavolom. Moj brat Žene i ja ustali smo iz kreveta i posmatrali kroz
pukotinu na vratima kako su ljudi položili ženu na dugi sto. Ona se
neprestano prevrtala i stenjala dok su je ljudi čvrsto držali sa obe
strane. Mama je sedela kraj njenih nogu. Podizala je glavu i pevala
nešto vrlo neobično. Tata je otišao u kuhinju i vratio se sa crnom
posudom u kojoj je goreo tamjan. Stavio je veliku zelenu žabu na telo
žene. Zatim je posudu okačio o tanak lančić iznad ženine glave i posuo
neki čudan prah preko njenog tela. Drhtali smo od straha kada je otac
zapovedio zlim duhovima da izađu iz žene i uđu u žabu. Iznenada je
žena zabacila glavu unazad i vrisnula. Žaba se u jednom skoku bacila i
razbila o prag sobe. Žena se otimala i udarala sve oko sebe. Najzad se
istrgla iz ruku i skotrljala sa stola snažno tresnuvši o pod. Usta su joj se
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krivila u grčevima pa je ubrzo pregrizla jezik a usne joj je prekrivala
krvava pena.

Konačno se umirila, ležala je nepokretna. Otac je proglasio da je
izlečena i ljudi su mu dali novac. Uzeli su onesvešćenu ženu i, bez
prestanka zahvaljujući tati i nazivajući ga čudotvorcem, izašli natraške.

Moje rano detinjstvo bilo je ispunjeno strahom. Velika porodica je
značila samo to da je svakom pojedinom detetu poklanjano vrlo malo
pažnje. Bojao sam se tate i mame i nisam voleo vračanja koja su se
svakodnevno obavljala kod nas.

U leto, pre mog polaska u školu, tata me je zatvorio u golubarnik. Bilo
je kasno uveče. Video me je kada sam uzimao novac iz maminog
novčanika. Hteo sam da se otrgnem, ali me je on uhvatio za potiljak.

− Nećeš pobeći, mali! Ko krade, mora da plati cenu za to! Besno sam
uzvratio:

− Mrzim te!

Podigao me i prodrmao kao kuče.

− Naučiću te ja kako da razgovaraš sa svojim ocem! − nastavio je.
Zgrabio me je poput snopa pšenice i kroz mračno dvorište odneo u
golubarnik.

− Ostaćeš ovde sa pticama dok se ne popraviš! Ostavio me je samog u
potpunom mraku. Čuo sam još kako je brava škljocnula, a zatim grub
tatin glas:

− Ni večeru nećeš dobiti!

Njegovi koraci se uskoro izgubiše. Skamenio sam se od straha. Počeo
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sam besneti, vikati i udarati nogama i rukama u vrata. Ptice u
golubarniku se uznemirile. Letele su svud oko mene i počele me
kljucati po vratu i obrazima. Uhvatio sam se za lice i zaurlao. Bacio
sam se na pod i uvukao glavu među kolena, čuvao sam oči.

Ubrzo se sve utišalo. Činilo mi se da je trajalo čitavu večnost. Tada je
došao tata. Otvorio je vrata, podigao me i izneo u dvorište.

− Drugi put ćeš znati da ne smeš da kradeš i drsko da odgovaraš ocu
− rekao je strogo.

− A sad se operi pa u krevet!

Te noći sam se gorko isplakao sanjajući velike ptice kako me napadaju
sa svih strana. Mamu i tatu nisam voleo, baš kao ni školu. Mrzeo sam
svaki autoritet. Kada sam imao osam godina, okrenuo sam se potpuno
od roditelja.

Dogodilo se to jednog toplog popodneva. Mama je sedela za velikim
stolom u dnevnoj sobi i pila kafu sa ženama koje su služile kao medij.
Jedna od njih je rekla mami:

− Tvoj Niki je zaista lep dečak! Jako liči na tebe. Sigurno si ponosna na
njega.

Mama ju je kruto pogledala, a onda se počela polako ljuljati
napred−nazad u svojoj stolici. Prevrtala je očima tako da su joj se
videle samo beonjače. Držala je ruke na stolu. Odjednom, njeni prsti
počeše drhtati, dok je polako podizala ruke iznad glave i govorila:

− To nije moj sin... Ne, Niki ne... On to nije nikada ni bio... On je dete
najvećeg među vračima... Lucifera... Ne, on nije moj.. On je sin
sotone... Sin đavola.
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Uzdrhtao sam i ispustio loptu. Polako se primakoh k zidu dok je mama
sve više padala u trans. Njen glas je bio čas jači, čas slabiji:

− Nije moj... Nije moj... Đavolja ruka je nad njegovim životom... Prst
sotone dotiče njegovu dušu... On nosi znak zveri u srcu... Ne, nije on
moj...

Gledao sam kako joj suze teku niz obraze. Odjednom se okrenula
meni i, široko otvorenih očiju, zavrištala:

− Izlazi napolje, sotono! Odlazi! Idi! Beži napolje!

Nisam mogao dugo da se pomaknem od straha. Onda sam otišao u
svoju sobu i bacio se na krevet. Misli su, poput nabujale reke, tekle
kroz moju glavu:

− Nisam njeno dete.. Sin đavola... Ona me ne voli... Niko se ne brine o
meni... Niko...

Suze su mi potekle i ja sam bolno jecao. Pritisak koji sam osećao bio je
neizdrživ i zato sam počeo da udaram šakama u krevet sve dok se
nisam potpuno iscrpeo. Mržnja je progutala moju dušu poput velikog
talasa koji u trenutku preplovi koralni greben. Mrzeo sam majku. O,
Bože, kako sam je mrzeo! Imao sam ludu želju da joj učinim nešto zlo,
da je nemilosrdno mučim, da joj se svetim. To mi je dalo snage. Uleteo
sam u dnevnu sobu gde su žene još uvek sedele za stolom i počeo da
lupam po stolu i vičem. Bes i mržnja su me uhvatile u tolikoj meri da
sam počeo da mucam. Jezik nije hteo da me sluša.

− Mrzim te! − Drhćući, pokazivao sam na mamu. − Mrzim te... Sve ćeš
mi platiti, čuješ li?! Sve ćeš mi platiti!

Moja dva mlada brata radoznalo su stajala na vratima. Gurnuo sam ih
ustranu i otrčao niz stepenice. Sakrio sam se na svoje staro mesto,
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pod verandu. Dok sam čučao, čuo sam kako su mi se žene smejale.
Majka je bila najglasnija:

− Vidite li? Šta sam rekla?! On je sin đavola! Kako sam je mrzeo...
Hteo sam da je uništim, ali nisam znao kako. Slomljen i razočaran,
počeo sam da vičem:

− Mrzim te! Mrzim te! Mrzim te!

Ali ni to, kao ni svu tugu i nemir moga detinjstva, niko nije čuo. U
očajanju sam grabio prašinu i razbacivao je unaokolo. Ona je, mešajući
se sa mojim suzama, postajala blato na mom licu.

Konačno sam se umirio. Čuo sam kako se braća i sestre bezbrižno
igraju u dvorištu. Neko je pevao o pticama i belim leptirima. Shvatio
sam da sam napušten od svih. Patio sam od čežnje za osvetom. Čuo
sam prvo kako su se vrata golubarnika zatvorila, a potom tatine korake
po šljunku. Obišao je kuću i pošao uz stepenice. Tata me je opazio:

− Šta ti tu radiš?

Ćutao sam nadajući se da me neće prepoznati. Stajao je neko vreme,
zatim je slegao ramenima i otišao.

− Niko se ne brine o meni − pomislio sam.

Kada se glasovima žena pridružio i bas moga oca, prolomio se još veći
smeh. Znao sam da se smeju meni. Ponovo je mržnja poterala suze i
ponovo sam vikao:

− Mama, mrzim te! Mrzim!

Moj glas je tužno i hladno odzvanjao u hladnoj i mračnoj prostoriji. U
stanju najvećeg očajanja bacio sam se na leđa i valjao se po prašini.
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Iscrpljen, zatvorio sam oči i plakao sve dok nisam pao u nemiran san.

Sunce je već bilo zašlo kad sam se probudio i izmileo ispod verande.
Pesak mi je škripao medu zubima. U daljini su kreketale žabe. Osećao
sam hladnoću rose pod bosim nogama. Tata je iznenada otvorio vrata i
žuti znak svetlosti pao je na mene.

− Svinjo! − dreknuo je. − Šta si tu dole tako dugo tražio? Pogledaj se
na šta ličiš. Prasići nam nisu potrebni ovde! Operi se pa onda možeš
doći na večeru.

Poslušao sam. Dok sam se prao, znao sam da ću od sada uvek mrzeti.
Znao sam da nikad više neću moći voleti nijednog čoveka, da nikada
više neću moći da plačem... Nikada! Za sotoninog sina postojali su
samo strah, prljavština i mržnja. Moj beg je počeo.

Portorikanske porodice imaju običaj da decu, kada odrastu toliko da se
mogu brinuti o sebi, pošalju u Njujork. Šestoro moje starije braća bilo je
već tamo. Oni su bili oženjeni i nekako situirani, a ja sam bio još
premlad. U toku sledećih pet godina moji roditelji su shvatili da ja ne
mogu ostati u Portoriku. U školi sam postao pravi razbojnik. Naročito
sam voleo da tučem malu decu. Jednog dana sam udario neku
devojčicu kamenom po glavi. Mirno sam stajao pored nje, i gledao
kako krv probija kroz njenu kosu. Dete je vikalo i plakalo, a ja sam se
smejao. Te večeri me je otac šamarao sve dok mi je razbio usta.

− Krv za krv! − vikao je.

Kupio sam vazdušnu pušku da bih ubijao ptice, ali ubijanje me nije
zadovoljilo. Uživao sam da unakazim njihova slabašna tela. Moja braća
su se odvojila od mene jer ih je uplašila moja neobična čežnja za
krvlju.

U osmom razredu sam se posvađao sa svojim nastavnikom. Bio je to
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visok i mršav čovek koji je voleo da zvižduće za ženama. Jednog dana,
za vreme časa, nazvao sam ga "Crnjom". U učionici je zavladala tišina.
Deca su prekinula zadatke, osećajući napetost u vazduhu. Nastavnik je
došao do mene.

− Znaš šta, dečko moj? − rekao je. − Ti imaš predugačak jezik! Žao mi
je, "Crnjo"! − odgovorio sam. − Nisam imao nameru da imam
predugačak jezik.

Pre nego što sam se mogao pomaći, zamahnuo je svojom koščatom
rukom. Osetio sam kako su mi se usne pod udarcem raspukle o zube.
Krv je počela da mi se sliva niz bradu, osećao sam njen ukus u ustima.
Mašući rukama, navalio sam na njega iako je bio odrastao čovek, a ja
nisam imao ni 50 kg. Krv me je uzbudila. On je samo ispružio ruku i
uhvatio me za čelo, dok sam ja uzaludno mlatarao pesnicama po
vazduhu. Kada sam shvatio da mu ne mogu ništa, povukao sam se.

− Sad je dosta, "Crnjo"! − povikao sam. − Idem u policiju! Istrčao sam
iz učionice. On je potrčao za mnom i viknuo:

− Sačekaj! Žao mi je!

Ali ja sam već bio napolju. Nisam otišao u policiju, nego svom ocu.

Ispričao sam mu da je nastavnik pokušao da me ubije. Otac je bio
gnevan. Ušao je u kuću i kada se vratio, teški revolver je visio za
njegovim pojasom.

− Pođimo, dečko! Videćemo ko će koga da ubije!

Otišli smo u školu. Jedva sam mogao da idem ukorak sa tatom. Sve
vreme sam se radovao i razmišljao o tome kako će veliki nastavnik
morati da se sretne sa mojim razjarenim tatom. Ali nastavnik nije bio u
učionici.
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− Sačekaj ovde! − rekao je otac. − Razgovaraću sa direktorom i videću
u čemu je stvar.

Nije mi bilo pravo, ali sačekao sam. Tata je dugo bio u kancelariji.
Kada se vratio, uhvatio me je za ruku.

− Dečko moj, verujem da ćeš morati da mi objasniš neke stvari. Polazi,
idemo kući!

Ponovo smo prolazili kroz malo selo, a zatim stazom u brdo prema
kući.

− Prljavi lažljivče! − povikao je za mnom. Podigao je ruku i hteo je da
me udari. Uspeo sam da se izmaknem i potrčim nazad, niz brdo.

− Da, tako i treba! − povikao je za mnom.

− Beži, mali, beži! Ti ćeš već doći nazad i dobićeš svoje batine.

Došao sam kući, ali tek za tri dana kasnije. Policija me je uhvatila na
putu koji vodi u brda. Molio sam službenike da me puste, ali oni su me
vratili mome ocu. Otac je održao svoje obećanje. Ipak, hteo sam da
ponovo pobegnem, i to što dalje, tamo odakle me niko ne bi mogao
vratiti natrag.

U naredne dve godine bežao sam pet puta. Svaki put bi me policija
našla i dovela kući. Na kraju su moji razočarani roditelji pisali bratu
Frenku i pitali ga da li bih ja mogao da stanujem kod njega. On se
saglasio, i tako su počele pripreme za moj odlazak.

Tog jutra, kada je trebalo da otputujem, moja sestra i braća okupili su
se da me isprate. Majka me je privila uz sebe i htela nešto da mi kaže,
ali nije nalazila prave reči. Nisam ništa osećao prema njoj. Uzeo sam
svoj kofer i ravnodušno pošao prema malim transportnim kolima u
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kojima je otac već čekao. Ni jedan jedini put se nisam okrenuo. Do
aerodroma u San Huanu trebalo je nam 45 minuta. Tata mi je dao
avionsku kartu i tutnuo mi deset dolara u ruku.

− Nazovi Frenka čim stigneš u Njujork − rekao mi je. − Pilot će se
starati o tebi dok Frenk ne stigne.

Tatina talasasta kosa lepršala je na vetru. Posmatrao me je. Stojeći
pored kapije sa svojim malim papirnim koferom u ruci, mora da sam
izgledao bedan i sažaljenja dostojan, Njegova donja usna je
podrhtavala dok mi je pružao ruku. Zatim ne je iznenada zagrlio svojim
snažnim rukama, privukao k sebi, i mogao sam ćuti kako jeca:

− Hijo mijo (sine moj).

Pustio me je iz zagrljaja i brzo rekao:

− Budi dobar mladić, mala ptico!

Okrenuo sam se od njega i potrčao uz stepenice da bih osigurao
mesto pored prozora. Video sam usamljenu priliku mog oca, "Velikog",
koji je stajao pored ograde. Podigao je ruku, kao da je hteo mahnuti, ali
to ga je zbunilo. Okrenuo se i brzo ušao u transportna kola.

Kako me je to nazvao? "Mala ptico"! Setio sam se da me je tata pre
mnogo godina tako zvao. Sedeo bi na verandi u stolici za ljuljanje,
pušio lulu i pričao o ptici koja je postala legenda u Portoriku. Ona nije
imala noge, i zato je morala da se pouzda u svoja krila. Tata me je
tužno pogledao:

− Ti si isti takav, Niki. Ti nemaš mira kao mala ptica koja uvek mora da
putuje.

Klimnuo bi polako glavom, pogledao gore ka nebu i pustio oblak dima
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prema lišću koje se spuštalo sa krova verande.

− Ptica je sićušna i laka. Nije teža od pera. Nosi je i najmanji dašak
vetra. Uvek beži. Beži od sokolova, orlova, sova i od svih drugih
grabljivica. Skriva se na taj način što uvek leti između neprijatelja i
sunca. Ako bi ikada uzleteli više od nje, mogli bi je primetiti gledajući
prema zemlji. Njena mala krila su providna, kao bistra voda jezera. Sve
dok leti visoko, ona je sigurna. Ona se nikada ne odmara...

Tad bi tata duboko uzdahnuo i pustio još jedan kolut dima.

− Ali, kako ona jede? − pitao sam.

− Jede u letu − odgovorio je tata.

Pričao je polako i oprezno, kao da je gledao tu lepu pticu pred sobom.

− Ona lovi insekte i leptire. Nema noge ni kandže. Uvek mora da leti
dalje.

− A kad je vreme loše? − pitao sam. − Kad ne sija sunce, šta onda?
Kako onda može da umakne od neprijatelja?

− Pri lošem vremenu ona leti tako visoko da niko ne može da je vidi,
Niki − rekao je otac. − Prestaje da leti samo jedan jedini put. Samo
jedanput sleti na zemlju a to je onda kad ugine. Kad se jednom
dotakne zemlje, više ne može da poleti!

Tata me je potapšao po ramenima i poslao od kuće:

− Idi, mala ptico! Odleti! Tvoj otac će te pozvati kad bude dosta.

Trčao sam preko livada i mahao rukama, pokušavajući da letim. Ali,
zbog nekih meni nepoznatih razloga nikada nisam bio toliko brz da
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poletim.

Motori aviona su zakašljali, izbacili crn dim i zagrmeli. Konačno ću da
poletim. Bio sam na putu.

Autobus je zastao. Napolju, u hladnoj noći, svetlucale su raznobojne
sijalice i reklamni natpisi. Čovek koji je sedeo na suprotnoj strani
podigao se sa namerom da side. Sledio sam ga. Sišli smo na zadnja
vrata, koja se iza nas bučno zatvoriše. Autobus je zašao za ugao
sledeće ulice. Ostao sam sam usred zgrada sa osam miliona
stanovnika. Zahvatao sam šakom prljavi sneg i skinuo sa njega tvrdu
koru. Ukazao se čist, svetlucav beo sneg. Hteo sam da ga stavim u
usta, ali dok sam ga posmatrao, videh da na njega padaju crne tačkice.
Shvatio sam da je vazduh pun čadi iz dimnjaka. Sneg mi je ličio na sir
posut crnim biberom te sam ga bacio. Lutao sam dva dana kroz grad.
U jednoj sporednoj ulici pronašao sam stari mantil koji je neko bacio u
kantu za đubre. Rukavi su mi bili predugački a rub se vukao po zemlji.
Nije imao dugmad, a džepovi su bili pocepani. Ipak, meni je bio dobar.
Sada mi je bilo mnogo toplije. Te noći sam se sklonio u jedan prolaz
podzemne železnice i tamo prespavao. Pri kraju drugog dana
uzbuđenje je nestalo. Bio sam gladan i promrzao. Već sam dva puta
razgovarao sa ljudima i zamolim ih za pomoć. Prvi čovek me
jednostavno nije ni pogledao. Drugi me je odgurnuo nazad:

− Odlazi, propalico! Ne dodiruj me svojim prljavim rukama. Bojao sam
se i da pokušam da savladam taj strah. Besciljno sam lutao ulicama.
Dugi mantil se vukao trotoarom, mali kofer sam još uvek nosio sa
sobom. Ljudi su mi se sklanjali s puta, okretali se za mnom, ali niko nije
mario za mene. Samo bi se osvrnuli i produžili svojim putem.

Te večeri sam potrošio deset dolara koje sam dobio od oca. Ušao sam
u jedan mali restoran i naručio vruće kobasice. Požudno sam ih
progutao i objasnio da želim još. Čovek iza šanka je odmahnuo glavom
i ispružio ruku. Dohvatio sam iz džepa zgužvanu novčanicu. Čovek je
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obrisao ruke o kecelju, razmotao novčanicu, savio je i stavio u džep.
Onda mi je doneo još jednu kobasicu u nekom sosu. Kada sam je
pojeo, pogledom sam potražio tog čoveka, ali on je već nestao u
kuhinji. Uzeo sam svoj kofer i izašao na hladnu ulicu. To je bilo moje
prvo iskustvo sa američkom trgovinom. Kako bih mogao da znam da
vruće kobasice u Americi ne koštaju pet dolara po komadu? Pošao
sam niz ulicu i stao pred jednom crkvom. Teške gvozdene rešetke bile
su na vratima. Stajao sam pred tom sivom građevinom i gledao u
toranj. Ugledao sam kip sa tužnim i žalosnim očima. Njegove
ispružene ruke bile su pokrivene snegom. Međutim, on je bio zatvoren
unutra, a ja sam bio zatvoren napolju.

Koračao sam i dalje ulicama. Panika me je sve više hvatala. Bila je
skoro ponoć. Tresao sam se ne samo od hladnoće, već i od straha.
Još uvek sam se nadao da će neko slati i ponuditi mi pomoć. Kada bi
se to dogodilo, ja ne znam šta da odgovorim. Bio sam sam, uplašen i
izgubljen. Ljudi su žureći prolazili pored mene i ostavljali me. Još nisam
znao da se usred toliko miliona ljudi može biti sam. Za mene je do tada
samoća značila izgubljenost u šumi ili na pustom ostrvu. Ali, ova
samoća je bila gora od svih ostalih vrsta samoće. Gledao sam lepo
obučene ljude koji su se vraćali iz pozorišta... Stare ljude koji su
prodavali novine ili voće... Policajce koji su u parovima išli u patrolu...
Pločnike pune užurbanih ljudi. Kada bih pogledao njihova lica,
izgledala su mi isto tako puna samoće. Niko se nije smešio. Svi su
izgledali zabrinuti. Seo sam na neku kamenu ogradu i otvorio kofer.
Izvadio sam papirić na koji je mama napisala broj Frenkovog telefona.
Iznenada sam osetio da me neko otpozadi dotiče. Bio je to stari i
iznemogao pas koji je njušio moj veliki mantil. Zagrlio sam ga rukom i
privukao k sebi. Lizao mi je obraze, a ja sam sakrio lice u njegovo
čupavo krzno. Ne znam koliko dugo sam sedeo tamo i drhteći milovao
psa. Kad sam se prenuo, ugledao sam noge dvojice policajaca koji su
stajali preda mnom. Njihove čizme su bile mokre i prljave. Pas je
naslutio opasnost i nestao. Jedan od policajaca me je kucnuo
gumenom palicom po ramenu a drugi je kleknuo pored mene na
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pločnik.

− Šta radiš sam u ovo doba noći? − upitao je. Lice mu je izgledao
stotinama milja daleko od mene. Pokušao sam da mu objasnim, svojim
lošim engleskim jezikom, da sam zalutao i pokazao mu listić sa
Frenkovim imenom i telefonskim brojem.

− Brat, − rekao sam.

Klimnuo je glavom, pomogao mi da ustanem i otišao sa mnom do
telefonske govornice koja je bila iza prodavnice novina. Izvadio je
novčić i okrenuo broj. Kad se javio Frenk, dodao mi je slušalicu. Jedan
sat kasnije bio sam u Frenkovom stanu. Topla supa mi je prijala, a čist
krevet je bio udoban.

Sledećeg jutra Frenk mi je ispričao da bi trebalo da ostanem kod njega
i da će se oni brinuti o meni i slati me u školu. Ali, imao sam osećaj da
tu neću dugo ostati. Započeo sam svoje bežanje i niko više nije mogao
da me zadrži.
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U SKOLSKOJ DZUNGLI

U ŠKOLSKOJ DŽUNGLI

Kod Frenka sam ostao dva meseca. Naučio sam da se malo bolje
služim engleskim jezikom. Ipak, nisam bio srećan. Unutrašnje
nezadovoljstvo me je teralo dalje.

Prve nedelje me je Frenk upisao u deseti razred. U školi su bili gotovo
sami Crnci i Portorikanci. Škola je više ličila na popravni dom.
Nastavnici su imali pune ruke posla da održe disciplinu a za pravu
nastavu skoro da nije ni ostajalo vremena. To je bilo mesto žestokih
tuča, nemorala i stalnih pobuna protiv svake vrste autoriteta.

U svakoj školi u Bruklinu postojala su najmanje dva ili tri ganga
(bande). U njihovom sastavu su bili dečaci i devojčice iz različitih
naselja. Često su bili međusobno zavađeni, što je neizbežno dovodilo
do žestokih tuča.

To je za mene bio sasvim nov doživljaj. Svakodnevno su izbijale tuče
po hodnicima i učionicama i ja bih se tada uvek prilepio uza zid, bojeći
se da se koji od većih dečaka ne okomi se na mene. Posle nastave,
tuče bi se nasavljale u školskom dvorištu i ne bi se završavale sve dok
neko ne bi ostao krvav da leži. Frenk me je stalno opominjao da ne
izlazim na ulicu kada je mrak:

− Ti gangovi, Niki! Ti gangovi će te ubiti! Oni hodaju noću kao čopor
vukova i ubijaju svakog tuđina na ulici!

Uskoro sam naučio da ne treba da se plašim samo gangova. Bio je tu i
"mali narod", devetogodišnjaci i desetogodišnjaci koji su u
popodnevnim časovima krstarili ulicama, ili su se igrali ispred svojih
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trošnih kuća.

Kada sam se jednog popodneva vraćao iz škole, iz jedne kuće je
istrčalo oko dvanaestoro dece koja su imala deset do dvanaest godina.
Skoro su me oborili.

− Hej, deco, otvorite bolje oči!

Jedan od dečaka se okrenuo i reče:

− Idi do đavola!

Drugi se došuljao iza leđa, sagnuo se, i pre nego što sam bilo šta
uradio, već sam bio na leđima. Hteo sam da se dignem, ali me je jedan
od njih sprečio uhvativši me za noge. Za to vreme ostali su vikali i
neprekidno se smejali. Razbesneo sam se i udario najbližeg dečaka
tako da je pao na zemlju. Tog trenutka začuo sam vrisak žene.
Pogledao sam gore i video je nagnutu na prozor na drugom spratu.

− Ostavi na miru mog dečaka, smrdljivo derište, inače ćeš sa mnom
imati posla!

Poželeo sam da budem što dalje od njenog dečaka jer su tada i drugi
navalili na mene. Jedan me je gađao flašom "koka−kole". Razbila se
pored moje glave te me zasuše komadići stakla. Žena je još jače
vikala:

− Ostavi na miru mog dečaka! Upomoć! Upomoć! Hoće da mi ubije
dete!

Na kućnim vratima se iznenada pojavila žena sa metlom u ruci i
ugurala se u grupu mališana. Pokušao sam da se otkotrljam na stranu,
ali me je njena metla ipak pogodila u leđa. Vikala je i dozivala policiju.
Ta debela žena me je udarila i po treći put, pre nego Sto sam uspeo da
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ustanem i pobegnem.

Ako se još jednom pojaviš ovde i diraš našu decu, ubićemo te!

To je bilo poslednje što sam čuo. Sledeći dan sam se vraćao kući
zaobilaznim putem.

Nedelju dana posle toga doživeo sam svoj prvi sukob sa gangom.
Vraćajući se iz škole, odlučio sam da svratim u park. Posmatrao sam
nekog čoveka koji je imao papagaja koji govori. Skakutao sam oko
čoveka i pričao s papagajem, sve dok čovek nije izgubio interes za
mene i izgubio se. Prenuo sam se i ugledao petnaestak dečaka koji su
u polukrug stajali iza mene. Ovog puta to nije bio "mali narod". Bili su
to snažni dečaci, uglavnom viši od mene. Brzo su me opkolili i jedan od
njih me upita:

− Hej, mali, čemu se toliko smeješ?

Pokazao sam prema čoveku s papagajem koji se žurno udaljavao:

− Smejao sam se njegovoj blesavoj ptici.

− Stanuješ li ovde u blizini? − pitao je mladić čije je lice delovalo lukavo
i neiskreno. Primetio sam nešto sumnjivo i postao sam nesiguran.

− Stanujem kod mog brata, dole niz ulicu.

− I ti misliš, samo zato što tamo dole stanuješ, da možeš da dođeš u
naš park i da se smeješ kao hijena? Zar ne znaš da je ovo područje
biskupa? Mi ne trpimo strance na našem području, je l' jasno? Naročito
pridošle derane koji se smeju kao hijene!

Vrpoljio sam se znajući da misle ozbiljno. Pre nego što sam mogao da
odgovorim, mladić je izvukao iz džepa "skakavac" i ugledao sam 20
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santimetara dugačku oštricu.

− Znaš šta ću sad da ti napravim? − upitao je. − Prerezaću ti vrat i
pustiti da krvariš kao životinja na koju ličiš.

− Hej! − zamucao sam. − Šta je s tobom? Nećeš me valjda zaklati?

− Ipak hoću! Ne dopadaš mi se, da znaš!− odgovorio je. Upravio je nož
prema mom stomaku i pošao na mene. Drugi član ganga, visok Crnac,
umešao se:

− Ma šta, Big Dadi? Pusti dete nek' ide!

Tek je došao iz Portorika i nema pojma kako ovde stoje stvari.

Mladić sa nožem je popustio.

− O kej! Uskoro će znati šta se ovde događa. Treba dobro da zapamti
da na našem području nema šta da traži!

Okrenuli sr se i otišli. Otrčao sam do stana i ostatak dana sam proveo
u razmišljanju.

Sledećeg dana neki dečaci iz škole čuli su za prepad u parku. Od njih
sam saznao da se dečak sa nožem se zove Roberto. Posle podne
smo, na času fizičkog vaspitanja, igrali košarku i Roberto me je
namerno srušio na zemlju. Svi ostali počeli su da viču:

− Na njega, Niki! Skoči na njega! Pokaži mu da je nula bez noža!
Hajde, Niki! Mi smo uz tebe! Na njega! Ustao sam i otresao prašinu.

− O kej − rekao sam. − Videćemo kako si dobar u boksu! Zauzeli smo
borbeni stav a ostali su nas okružili. Čuo sam uzbuđene povike i znao
da je broj gledalaca porastao. Roberto se cerio zato što sam zauzeo
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stari, standardni bokserski stav zaklanjajući lice pesnicama. On se
pognuo napred i podigao svoje pesnice. Bilo je očigledno da nije bio
vičan ovakvom načinu borbe. Poskakivao sam prema njemu i pre nego
se mogao izmaći, pogodih ga levicom. Krv mu je šiknulo iz nosa.
Povukao se korak nazad i iznenađeno me pogledao. Pošao sam na
njega. Iznenada sagnuo je glavu, jurnuo na mene i bacio me na
zemlju. Pokušao sam da ustanem, ali mi je hitro skočio na leđa.
Povukao mi je glavu unazad i zario prste u oči. Mislio sam da će se
drugi dečaci umešati i pomoći mi, ali oni su samo stajali i navijali.
Nisam znao da se tučem na taj način. Do tada sam se pridrižavao
pravila boksa. Bio sam siguran da će me Roberto, ako ništa ne
preduzmem, ubiti. Zgrabio sam ga za ruku i ugrizao za prste. Zajaukao
je od bola i otkotrljao se. Skočio sam na noge i ponovo zauzeo
standardan bokserski stav. On se polako uspravio držeći povređenu
ruku. Navalio sam na njega i zadao mu dva udarca levicom u glavu.
Hteo sam tako da nastavim i dalje, ali me je on obuhvatio stegnuvši mi
ruke uz telo.

Posluživši se glavom kao ovan, udario me je čelom u lice. Nos mi je
odmah prokrvario, a od bola ništa više nisam video. Konačno me je
pustio, udarivši me još dva puta pesnicom pre nego što je došao
nastavnik i odvukao ga nazad.

Uveče je Frenk vikao na mene:

− Ubiće te, Niki! Već sam ti rekao da se držiš daleko od ganga! Oni će
te sigurno ubiti!

Lice mi je bilo unakaženo i imao sam osećaj da mi je nos slomljen.
Odlučio sam da se i ja tako prljavo borim kao i drugi − i još gore.
Sledeći put biću spreman.

"Sledeći put" je došao nekoliko nedelja kasnije. Nastava je bila
završena. Kada sam prelazio preko dvorišta, primetio sam da me prati
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nekoliko dečaka. Pogledom preko ramena ustanovih da su to pet
Crnaca i jedna devojka. Znao sam da je između Crnaca i
Portorikanaca već bilo strašnih okršaja. Zbog toga sam požurio, ali čuh
da i oni ubrzaše korak. Izašao sam iz dvorišta i pošao betonskim
pločnikom niz ulicu. Mladići su me brzo sustigli i jedan snažan momak
me je sabio uza zid. Knjige su mi ispale a neko od njih ih šutnu u
odvodni kanal. Osvrnuo sam se oko sebe, ali nije bilo nikoga koga bih
mogao zvati u pomoć.

− Šta ti tražiš na našem području, mali? − pitao me je dečak. − Zar ne
znaš da je ovo naša teritorija?

− Čoveče, ovde je škola! Ona ne pripada ni jednom gangu!

− Nemoj da glumiš! − zapretio mi je drugi. − Ne sviđaš mi se! Stavio mi
je ruku na prsa, gurnuo me uza zid. Tog trenutka čuo sam škljocanje i
znao da se radi o "skakavcu".

Skoro svi dečaci našeg uzrasta nosili su noževe sa sobom. Najdraži im
je bio "skakavac", nož kod koga je opruga, pritiskom na dugme,
izbacivala oštricu. "Visoki" mi je stavio vrh noža na prsa i stao kuckati
njim po mojim dugmadima na košulji.

− Pazi šta će sad biti, mali moj − rekao je. − Ti si novajlija u školi, a ko
je nov taj mora imati nekoga ko će ga štititi. Razumeš? Plaćaćeš nam
25 centi dnevno i mi ćemo se pobrinuti da te niko ne dira.

Jedan od dečaka se prigušeno nasmeja i dodade:

− Da, pobrinućemo se još i za to da te mi sami ne diramo. Shvataš?
Ostali su se smejali.

− Tako − odgovorio sam. − I ako vam stvarno budem davao tih 25 centi
svakog dana, kakvu garanciju imam da ćete me ostaviti na miru?
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− Nikakvu, škrtico. Ti ćeš nam sigurno dati, inače, bićeš mrtav! −
dodao je visoki.

− Pa dobro, onda je najbolje da me ubijete odmah, inače, ja ću vas
jednog po jednog udesiti!

Video sam dobro da su se drugi već malo uplašili. Visoki dečak, onaj
koji mi je držao nož na grudima, sigurno je mislio da sam dešnjak jer
nije očekivao iznenadan potez moje levice kojom sam mu uhvatio ruku
i uvrnuo je na leda. Podigao sam nož koji je ispustio, dobro mi je ležao
u ruci, a zatim brzo pritisnuo njegovu glavu uza zid i nož stavio ispod
njegovog uva. Devojka je viknula a ja se okrenuh:

− Hej, bebi! Tebe već poznajem! Znam i gde stanuješ! Večeras ću doći
k tebi i ubiću te! Kako ti se to sviđa?

Viknula je još jače, zgrabila jednog od dečaka i htela da ga odvuče.

− Beži, beži! − sada je već vrištala. − "taj je poludeo! Beži!

I pobegli su. Otišao sam do kanala gde su ležale moje knjige, podigao
ih i otresao vodu. Nož sam još uvek imao u ruci. Dugo sam stajao
diveći se oštrici koja iskače. Prvi put u svom životu imao sam takav nož
u ruci. Začudo, lepo sam se osećao. Spustio sam ga u džep od kaputa
i otišao kući. Od sada će, tako sam bar mislio, dobro razmisliti pre
nego što napadnu Nikija. Brzo se pročulo da me se treba paziti: postao
sam mamac za svakoga ko je tražio kavgu. Ali, bio sam spreman.

Velika "eksplozija" izbila je posle otprilike dva meseca. Nastavnica je
umirila odeljenje i počela da proziva. Jedan od crnačkih dečaka je
zakasnio. Uskoro upade unutra, pocupkujući. U poslednjem redu je
sedela mala, portorikanska devojčica. Došljak se sagnuo i poljubio je u
vrat. Ona se izmače od njega. Međutim, on je zagrli i poljubi u usta.
Devojčica skoči i poče da viče dok su se svi u odeljenju smejali i vikali:
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− Hajde, dečko, nastavi tako!

Pogledao sam nastavnicu. Ustala je i pošla prema njima, ali joj je jedan
visok dečak preprečio put i rekao:

− Ali, ne želite, valjda, da prekinite igru, a...!

Nastavnica je pogledala dečaka koji je bio viši od nje, okrenula se i
vratila na svoje mesto. Odeljenje je zaurlalo od uzbuđenja. U
međuvremenu, dečak je pritisnuo devojčicu uza zid pokušavajući da je
ponovo poljubi. Ona je vikala i gurala ga od sebe. Konačno je popustio
i seo na svoje mesto.

− Nema svrhe da se toliko mučim − objašnjavao je drugima. − Uhvatiću
je večeras i tada će sve ono što želim dati dobrovoljno.

Čuo sam da se nastavnica nakašljala. Sve je kipelo u meni. Nisam više
mogao da izdržim, ustadoh i krenuh prema poslednjim klupama.
Devojčica je još jecala. Stao sam iza dečaka koji je sada sedeo i
seckao nokte. Zgrabio sam stolicu i rekao:

− Pogledaj, dečko, imam nešto za tebe!

Kad se okrenuo, tresnuo sam ga stolicom po glavi. Stropoštao se na
klupu a krv je potekla iz velike rane na glavi.

Nastavnica je istrčala iz učionice i ubrzo se vratila sa direktorom. On
me je grubo uhvatio za ruku i odveo u kancelariju. Tamo sam sedeo
dok je on nazvao bolnička kola i pobrinuo se da se ukaže pomoć
povređenom. Onda se okrenuo meni. Ispričao mi je da je u poslednja
dva meseca čuo da sam se često svađao i upitao me šta se to desilo u
učionici. Njegovo lice se zacrvenelo od besa dok sam pričao.
Odjednom je skočio:
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− Sad mi je svega dosta! Konačno ću učiniti kraj tim tučama. Vi mislite
da se u školi možete ponašati kao divljaci. Mislim da je krajnje vreme
da se zna ko ima ovde glavnu reč. Svakog dana treba da slušam kako
se vi preda mnom izmotavate, prebijate na smrt! Sad ću zvati policiju!

− Gospodine, policija će me zatvoriti − rekao sam.

− Nadam se! − odgovorio je direktor. − Onda će se bar ostale siledžije
naučiti da autoritet još uvek postoji.

− Nazovete li policiju − rekao sam dok sam izlazio natraške kroz vrata i
drhtao od straha i besa − čim se vratim iz zatvora, uhvatiću vas jednom
samog i ubiću vas!

Direktor je prebledeo:

− Dobro, Kruz, ovog puta ću te pustiti da odeš, ali da se više nikada
nisi pojavio u ovoj školi! Svejedno mi je kuda ćeš da odeš. Što se
mene tiče, možeš i u pakao, ali ne dozvoli da te ikad više vidim. Hajde,
beži! Jesi li razumeo?

Razumeo sam. Otišao sam... Otrčao.
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NA SOPSTVENIM NOGAMA

NA SOPSTVENIM NOGAMA

U životu punom mržnje i straha nema mesta za druge. Mrzeo sam sve,
uključujući i Frenka, jer je i on bio neki autoritet. Zato sam odlučio da
odem od njega kad je počeo da mi prebacuje:

− Niki, Njujork je prava džungla. Samo najjači prežive. Ti nemaš pojma
kako je to, Niki. Stanujem ovde pet godina i znam sve. Grad je pun
prostitutki, narkomana, pijanaca i ubica. Ljudi će te tamo, napolju, ubiti.
Niko neće ni znati da si mrtav sve dok se neki manijak, jednom, ne
spotakne o tvoj leš.

Frenk je imao pravo, ali ja nisam mogao da ostanem. Želeo je da
ponovo pođem u školu, međutim, ja sam znao da moram da ide svojim
putem.

− Niki, ne mogu da te prisilim da se vratiš u školu, ali ako me ne
poslušaš, izgubljen si.

− Ali direktor me je izbacio. Kazao je da tamo više ne smem da se
pojavim.

− To me ne interesuje. Ići ćeš ponovo, jer ovde stanuješ. Konačno,
moraš ići u neku školu.

− Ako tako misliš, − odgovorio sam − onda si poludeo! Ako pokušaš da
me prisiliš, može ti se nešto dogoditi!

− Niki, ti si moj brat. Ne govori gluposti. Mama i tata su mi rekli da se
brinem o tebi. Ne dozvoljavam da tako govoriš sa mnom. Idi ako
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hoćeš! Ali znaj da ćeš se vratiti, jer nemaš kud da ideš! Možeš
komotno da ostaneš, ali u tom slučaju moraš ići u školu. To je moja
poslednja reč.

Bilo je to u petak pre podne, pre nego što je Frenk otišao na posao.
Posle ručka ostavio sam mu poruku da ću vikend provesti sa
prijateljima. Nisam imao prijatelja, ali kod Frenka nisam mogao više da
ostanem. Te večeri sam tumarao kroz Betford−Stajversend i tražio
sklonište. Naišao sam na grupu mladića koji su stajali na uglu jedne
ulice.

− Hej, ko zna gde bih mogao da nađem neku sobu?

Jedan od dečaka se okrenuo, pogleda me i povuče dim iz cigarete.

− Ja − reče i pokaza palcem preko ramena u pravcu Haj Šula. − Moj
stari je domar u onom stambenom bloku. Moraš s njim da razgovaraš.

On će već nešto naći za tebe. Naći ćeš ga tamo preko, na stepeništu
kako se karta.

Stambeni blok, o kojem je pričao dečak, pripadao je Grin Plajsu. Ležao
je u srcu jednog od najvećih stambenih naselja sveta. Više od 30.000
ljudi živelo je u oblakoderima. Bili su to većinom Crnci i Portorikanci.
Otišao sam do kartaroša i pitao za sobu. Ne skidajući pogled sa svojih
karata, progunđao je.

− Da, imam. Zašto?

Oklevao sam i najzad promucao:

− Hm, treba mi soba u kojoj bih mogao da stanujem.

− Imaš li petnaest dolara? zapitao je.
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− Trenutno ne, ali...

− Onda ni ja nemam sobu! rekao je i nastavio kartanje.

− Ali, ja ću nabaviti novac!

− Slušaj, mladiću! Ako mi pokažeš petnaest dolara, soba je tvoja. Kako
ćeš nabaviti novac, mene se ne tiče. A sve dotle, nemoj da mi ideš na
živce.

Vratio sam se do Lafajeta prolazeći pored mnogobrojnih krčmi.
Razmišljao sam kako bih mogao doći do novca. Da pokušam nekog da
opljačkam, stigao bih u zatvor. Bio sam umoran i razočaran. Frenku
sam napisao da ću se vratiti tek u ponedeljak. Bilo je već 10 sati uveče
i vrlo hladno. Stajao sam u senci i posmatrao ljude kako prolaze pored
mene. Slučajno sam iz džepa izvadio nož. Ruka mi je zadrhtala.
Nesvesno sam se zapitao: šta bi bilo najbolje da uradim sa žrtvom? Da
je ubodem, ili samo zaplašim? Ako vikne? Tada sam ugledao dva
čoveka. Jedan stari pijanac zaustavio je nekog mladića koji je nosio
punu torbu hrane. Očigledno, zatražio je od njega malo novaca.
Pomislio sam da stari možda ima pune džepove isprošenog ili
pokradenog novca. Kad bih mu to oteo, možda se ne bi usudio da viče.
Mladić je pustio torbu i potražio je sitan novac. Stari progunđa nešto i
odvuče se dalje.

− Dovraga, − pomislio sam − šta ću sad da radim?

Tog trenutka mladić se spotakao torbu i nekoliko jabuka ispade. Kad
se sagnuo da ih pokupi, bez oklevanja sam ga napao i pritisnuo o zid.
Obojica smo bili uplašeni, ali ja sam imao prednost. Skamenio se kada
je video nož.

− Ako mi daš novac, neću ti ništa! Hajde, brzo!
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Ruka mi je toliko drhtala da sam mislio da ću ispustiti nož.

− Molim te, nemoj mi ništa učiniti... Evo, uzmi sve. U žurbi ispusti
novčanik, a ja stadoh nogom na njega.

− Gubi se! − prosiktao sam − Kidaj! Ako se najmanje dva bloka ne
udaljiš, bićeš mrtav!

Pogledao me je široko otvorenih očiju i ubrzo nestao iza ugla. Brzo
sam podigao novčanik i jurnuo niz ulicu. Stigao sam do parka i tek
tamo odahnuo. U novčaniku sam našao devetnaest dolara. Lepo sam
se osećao dok sam ga držao u ruci. Bacio sam novčanik i još jednom
sam prebrojao novac.

− Nije loše − pomislio sam. − Gangovi ponekad ubijaju ljude za manje
para, a ja sam iz prve ulovio devetnaest dolara!

Ipak, ovaj uspeh nije sasvim pobedio moj strah, i ja sam ostao u parku
do ponoći. Bilo je već prekasno da bih iznajmio sobu. Vratio sam se na
mesto pljačke. Neko je već bio pokupio rasutu hranu. Ostala je samo
izgažena kutija keksa. U mislima sam sve još jednom preživeo. Bio
sam zadovoljan.

− Trebalo ga je bar malo zaseći, samo toliko da oseti kako je to −
pomislio sam.

Otišao sam do podzemne železnice i ušao u prvi voz. Tu sam proveo
noć. Sledećeg jutra sam otišao u Grin Plajs da iznajmim sobu. Domar
me je odveo na treći sprat. Soba se nalazila preko puta Visoke
tehničke škole. Bila je mala i plafon je bio sav u pukotinama. Domar mi
je rekao da je kupatilo na drugom spratu i objasnio kako se podešava
grejanje. Dao mi je ključ i rekao da se stanarina plaća unapred, svake
subote. Zatvorio je vrata i ja sam mogao čuti kako silazi niz stepenice.
Pogledao sam malo po sobi: tu su stajala dva kreveta, stolica, mali sto,
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umivaonik i mali orman. Sa prozora sam pogledao na ulicu − gust
jutarnji saobraćaj dizao je veliku buku. Visoka tehnička škola zaklanjala
mi je vidik, ali mi to nije smetalo. Bio sam konačno samostalan. Kasnije
sam obišao susedstvo. Kad sam silazio niz stepenice, ugledao sam
čoveka, koji se izvlačio ispod njih. Njegovo lice bilo je belo kao kreč, a
oči upale. Preko ramena mu je visio otrcan kaput. Nije se moglo znati
da li je bio pijan ili drogiran. Stajao sam na ogradi i gledao kako posrće
ulicom. Gomila dečaka projurila je i ne pogledavši ga. Čovek je seo na
ivičnjak i bez reči je gledao nekud.

Čuo sam kako se otvara prozor i na vreme skočio u stranu. Izbegao
sam đubre, koje je bačen sa trećeg sprata. Pred susednom kućom
čučao je mališan upotrebljavajući napušten podrumski izlaz kao
nužnik. Zaprepastio sam se pokušavajući da se uverim da li ću moći da
naviknem na to.

Iza kuće se nalazilo gradilište obraslo korovom i šibljem. Par ogolelih
stabala pružao je svoje grane prema sivom nebu. Proleće je bilo, u
stvari, već stiglo, ali kao da ovo drveće nije želelo da se odene
njegovim ruhom. Šutnuo sam konzervu od piva koja se našla ispred
mene. Stari kartoni i trule daske ležali su rasuti poput korova. Do Ulice
svetog Edvarda pružala se razvaljena žičana ograda. Osvrnuo sam se
prema svojoj kući. Primetio sam kako me crnačka deca posmatraju
naslonivši svoje nosiće na prljavo prozorsko staklo. Podsećala su me
na zatvorene životinjice koje čeznu za slobodom, a ipak se ne usuđuju
izaći napolje, bojeći se da ne budu pretučene. Vratio sam se pred
kuću. Podrumski stan pod brojem 54 bio je prazan, a velika gvozdena
vrata se klatila. Odgurnuo sam ih i ušao unutra. Smrad od urina, vina,
dima i prljavštine bio je tako težak da nisam mogao da ga podnesem.
Kašljući izašao sam napolje. Dobro je što sam dobio sobu na trećem
spratu. Koračao sam ulicom. Lake žene koje su stajale pred kućama
veoma su bedno izgledale. Bele devojke su radile na desnoj strani
ulice i stanovale u apartmanima susednog bloka, dok su obojene radile
na drugoj strani i stanovale u blizini podzemne železnice. Sve su one
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bile narkomanke. Stajale su u tankim haljinama i starim mantilima.
Neke od njih su pospano zevale. Trebale su im, očigledno, jutarnje
injekcija heroina.

Nisam se još uvek navikao na Njujork. U Portoriku sam video Kip
slobode i zgradu Ujedinjenih nacija, a ovde osim prljavštine i stanova
ništa nisam vidao. Svaki prozor je značio jednu porodicu koja u malom
stanu živi vrlo bedno. Zastao sam na uglu i sačekao da se upali zeleno
svetlo na semaforu. Iza kuća, na užadima, koja su bila vezana između
sporednog stepeništa, visile su pantalone, košulje i sivi donji veš koji je
nekad bio beo. Bila je subota i trgovci su već podigli gvozdene rešetke
sa izloga. Nije bilo ni jedne trgovine koja, na neki način, nije bila
zaštićena od noćnih provala gangova. Ipak, najviše su me dirnuli
stanovi. Stanari su se trudili da u ovoj betonskoj džungli sačuvaju nešto
svoje. Bio je to beznadežan pokušaj davljenika koji se grčevito hvata
za slamku.

U nekom prozoru stajala je prljava crvena saksija, a vitki geranijum se
umorno naslanjao na staklo. Na drugom prozoru par veštačkih cvetova
prkosio je vetru. Vratio sam se u Ulicu svetog Edvarda i zastao kod
jedne biblioteke. S druge strane ulice nalazila se dvanaestospratnica.
Njenih šest stotina prozora gledalo je na ulicu. Svaki od njih je pričao
svoju priču o komadiću čovečanstva koji je tu živeo. Na većini prozora
nije bilo zavesa i poput bledih očiju mrtvaca gledali su ukočeno na
ulicu. Otišao sam do Vašington parka i dugo razmišljao o tome kako
ljudi mogu da žive u ovakvom prljavom i čađavom području. Zašto tako
žive? Bez dvorišta, bez trave i drveća. Nisam znao da čovek postaje
zarobljenik čim se useli u ovakav kavez.

Posle podne sam opet izašao na ulicu. Iza katoličke crkve u ulici
svetog Edvarda otkrio sam nešto slično sajmu. Na ulazu je nekoliko
dečaka okružilo Italijana koji je svirao na orguljama. Nosili su crne
jakne na kojima je, s leđa, bilo ispisano "MM". Muzika se od njih gotovo
nije ni čula. Tapšali su i igrali na putu. U sredini grupe nalazio se
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tamnokosi mladić, otprilike mojih godina. Sa rukama na kukovima,
okretao se u taktu muzike. Njegove crne oči su se iznenada srele sa
mojim. Zastao je, i smešak njegovog lica pretvorio se u hladan izraz.

− Hej, mali! Šta tražiš ovde? Ovde vlada Mau−Mau! Mi ne trpimo kad
se drugi ovuda motaju!

Ostali dečaci zatvarali su krug oko mene. Crnooki dečak mi je prišao,
gurnuo me i upitao:

− Kome pripadaš?

− Nikome − odgovorio sam. − Samo obilazim okolinu. Je li to zločin?
Jedan dečak je stupio napred.

− Znaš li šta je ovo? Pokazao mi je svoj nož.

− To je oštro, mali! S tim mogu da ti rasporim stomak. Jasno? Ja nisam
tako nežan kao Izrael!

Dečak, oslovljen kao Izrael, odmahnu glavom i reče:

− Vidiš kako špijun može vrlo lako da umre. Možda ću te i sam ubiti.
Ako hoćeš da živiš, onda se gubi!

Bio sam ljut. Pošao sam rukom prema "skakavcu", ali sam shvatio da
sam u lošijem položaju. Nisam bio kukavica, ali ovo nije bila prilika da
pokažem svoju hrabrost. Okrenuo sam se i pošao kući. Čuo sam kako
se banda smejala iza mene i hvalila svoga vođu:

− Pokazao si mu, Izraele. Taj mali prljavko je brzo shvatio. Izgleda da
se neće skoro vratiti.

Osećao sam se poniženim. Otišao sam u park i seo na jednu klupu.
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Nisam ni primetio da me je pratio trinaestogodišnji dečak. Kada sam ga
opazio, on mi se nasmešio i seo pored mene.

− Bili su isuviše strogi, zar ne? − upitao je.

− Kako to misliš? − pitao sam. − Mogao bih udesiti svakog pojedinca,
ali nisam hteo da imam posla sa celom bandom!

− Ovde gangovi nisu nimalo nežni − reče on.

Izvadio je iz košulje zavijenu cigaretu.

− Pridružiti se njima znači propasti. Zapalio je.

− Pušiš li marihuanu? − pitao je. Odmahnuo sam glavom.

− Hoćeš li da probaš, ova je dobra, kažem ti!

− Sigurno − odgovorio sam. Hteo sam da pokažem ko sam. Izvadio je
zdrobljenu cigaretu. Bila je zavrnuta sa obe strane a sa one koju je
liznuo bila je zamrljana.

− Moraš dobro da vučeš, − rekao je − inače će se ugasiti. Dodao mi je
upaljenu cigaretu i povukao sam jedan dim.

− Ne − nasmejao se. − Ovako!

Povukao je dim duboko u pluća.

Ovako to ide, čoveče. Ako pušiš kao što si ti počeo, onda ona
sagoreva a ti nemaš ništa od toga. Uvlači u pluća!

Udahnuo sam dim. Bio je sladak i mirišljav. Dok sam se pitao čemu
sve to, počeo sam osećati blagi zanos.
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−To čudo dovodi čoveka do smeha. − rekao je. − Imaš osećaj da si
najbolji igrač, najbolji ljubavnik, najjači borac... Oni mladići su pušili
marihuanu. Zar nisi video kako su im oči bile crvene? Kad tako
svetlucaju, odmah znaš da su ufiksani (drogirani).

− Gde nabavljate ovu travu? − pitao sam.

− To je sasvim lako. Imamo najmanje stotinu trgovaca. Može ga
nabaviti većina odraslih dečaka. Oni imaju bolje veze sa Kubom,
Meksikom i drugima. A ja? Moj stari to uzgaja u dvorištu među
gomilama korova. O tome niko ne vodi računa, pa je moj stari malo te
droge posadio između korova i sad mi trošimo svoju vlastitu robu.
Istina, ovaj nije tako dobar kao ostali, ali zato ne košta ništa.

− A koliko se plaća kod trgovaca? − upitao sam, jer sam želeo da
naučim nešto više.

− Neki naplaćuju jedan dolar za cigaretu. Ponekad možeš da dobiješ i
za 75 centi. Bolje je ako se kupi kutija. Samo, mora se užasno paziti.
Neki od tih tipova mešaju sve moguće unutra.

Popušio sam cigaretu, ispružio noge ispred sebe, zabacio glavu i
naslonio se na klupu. Sve manje sam osećao hladan vetar. Imao sam
utisak da plovim na oblacima snova. Okrenuo sam se da bih mogao da
gledam dečaka.

− Mislio sam da ovo čudo čini čoveka srećnim, kako to da se uopšte ne
smeješ?

− Zašto da se smejem? − odvrati. − Moj stari je pijanica. On i nije moj
pravi otac. On samo u poslednje dve godine živi sa mojom majkom.
Čak ja i ne znam ko je moj pravi otac. Ovaj čovek neprestano tuče
moju majku. Prošle nedelje sam hteo da ih razdvojim, ali me je on
istukao i izbio mi dva zuba. Bacio sam sat za njim i pogodio ga u leda.

34



Onda mi je majka rekla da sam gad i da će se đavo od sada brinuti o
meni. Po njenom mišljenju, ja nisam imao razloga da povredim čoveka.
Sad stanujem na ulici i čekam priliku da ga ubijem. Ne mešam se s
gangom. Potpuno sam sam. Samo čekam da ga uhvatim. Pored toga
majku nimalo ne volim. Sada ti meni kaži da li mogu da se smejem?

Nije ni podigao glavu dok je pričao.

− Da li je to onaj što je u dvorištu posadio marihuanu?

− Da. On je takođe trgovac. Probošću ga nožem kad ga uhvatim.

Pogledao je gore. Njegovo lice izgledalo je napeto i umorno. Ličio je
više na majmuna nego na trinaestogodišnjeg dečaka.

− Kakav je tvoj stari? Da li i on pije?

− Ja nemam roditelje − slagao sam. − Potpuno sam sam. Dečak me je
pogledao.

− To sam verovatno i ja.

Onda je živnuo.

− Sigurno ćemo se još videti. Čuvaj se gangova!

− Šta je u stvari sa tim gangovima? − pitao sam.

− Oh, oni se tuku. Šta bi drugo? Ili idu i napadaju druge gangove, ili
ostaju kod kuće i brane svoje područje. Ako se ne tuku međusobno,
onda se tuku sa policijom. Kao oružje upotrebljavaju sve što im dođe
pod ruku: noževe, toljage, pištolje, praćke, boksere, sačmare,
benzinske bombe, kamenje, lance od bicikla... šta god pomisliš, sve to
oni upotrebljavaju kao oružje! Osim toga, izoštre vrhove od kišobrana,
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napred na cipelama zabiju eksere itd. Ako samo malo ostaneš na tom
području, to ćeš i sam primetiti. Zato ja ne želim da imam ništa sa
njima. Sklanjam im se s puta. To ćeš i ti naučiti, u to budi siguran.

Ustao je i teturajući se otišao kroz park. Vratio sam se do Grin Plajsa.
Već se bilo smrklo.
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KRVNO KRSTENJE

KRVNO KRŠTENJE

Nekoliko nedelja kasnije izašao sam oko osam sati uveče i otišao do
Pap Džona Knipa. Mladi Portorikanac po imenu Tiko bio je naslonjen
na zid i pušio. Ranije sam ga sreo par puta i bilo mi je poznato da je
stručnjak za nož.

− Hej, Niki! − zaustavio me je. − Zar nećeš s nama na naše veče?
Mislim da bi trebalo da se upoznaš sa Karlosom, predsednikom našeg
ganga. Već sam slušao o tim večerima, ali nisam nikada bio ni na
jednoj od njih. Zato sam rado primio poziv i sledio Tika sporednom
ulicom do podrumskog ulaza ispod jednog stana. Oči su mi se teško
privikavale na tamu. Jedna jedina stona lampa svetlela je u uglu. Pored
toga, slaba svetlost sa ulice dolazila je kroz prozor i vrata. Mogao sam
da vidim zagrljene parove kako igraju uz tihu muziku. Jedan od dečaka
je imao flašu vina koju je držao iza leđa svoje devojke. S vremena na
vreme potegao je po koji gutljaj. Nekoliko dečaka igralo je karte za
malim stolom i pušilo. Nešto kasnije sam ustanovio da je to bila
marihuana. Na sredini stola nalazila se boca vina. U najmračnijem delu
prostorije ležala su dva para na asuri. Jedan od njih je očigledno
spavao, dok je drugi upravo ustao i posle dugog poljupca nestao kroz
sporedna vrata. Tiko me je pogledao žmirkajući:

− Tamo je krevet. Mi se brinemo za to da svako ko hoće može da ga
upotrebi.

U uglu je ležala gomila ilustrovanih novina sa slikama nagih i polunagih
žena. Tiko me uze za ruku i povuče dublje u sobu.
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− Hej, slušajte ovamo! Ovo je moj prijatelj! Šta, zar ga nećemo
pozdraviti?

Jedna plavuša mi je prišla i uhvatila me za ruku. Imala je crni džemper,
suknju skerletne boje i bila je bosonoga. Obavio sam je rukama oko
struka i pitao:

− Hej, bebi! Hoćeš li da igraš sa mnom?

− Kako se zoveš? − upita ona i pre nego što sam mogao da
odgovorim, umešao se Tiko:

− Zove se Niki. On je moj prijatelj i dobar borac. Možda će nam se
pridružiti.

Devojka se priljubila uz mene. − O kej, Niki! Kad si tako dobar borac,
videćemo da li znaš isto tako dobro i da igraš.

Osećao sam svaki pokret njenog toplog tela. Zavukao sam ruku ispod
njenog džempera i stavio joj na leda, pritiskujući je još više uz sebe.
Iznenada me je odgurnula.

− Prestani! Šta ti, u stvari, zamišljaš? Ja sam Džozeva, a on će te iseći
na komade ako mu kažem da si me dirao.

Videla je zbunjenost na mom licu, pa me je ponovo privukla sebi
smejući se. Zatim mi je došapnula:

− Ipak je to prvi put. Nemoj da se toliko žuriš!

Igrali smo još neko vreme, a onda sam ugledao grupu dečaka kako
nožem isprobavaju svoju hrabrost. Jedan je stajao uz zid, a drugi mu je
bacao nož pred noge. Cilj je bio da se nož baci što je moguće bliže
vrhovima prstiju. Ako bi se dečak pri tom trgnuo, bio bi kukavica.
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Nadao sam se da će ga pogoditi: misao na krv me je uzbuđivala.
Stojeći tako, počeo sam se smejati sebi i svojoj nadi. Plavuša u crnom
džemperu me je povukla dalje.

− Pođi sa mnom. Želim da upoznaš jednog važnog čoveka. − Ušao
sam za njom u susednu prostoriju. Visok i mršav Portorikanac bio je
zavaljen u fotelju sa nogama ispruženim na stolu. Na krilu mu je sedela
devojka, a on je duvao dim od cigarete kroz njenu kosu i smejao se.

− Hej! − doviknuo je. − Zar nemate nimalo učtivosti? Zar ne znate da
tražite dozvolu pre nego što tako nezvani upadnete unutra? Mogli biste
me uhvatiti u onome što niko ne bi trebalo da vidi!

I dalje se smejao i stiskao devojku oko struka. Onda me je pogledao:

− Ko je ovaj? Plavuša odgovori:

− To je moj prijatelj Niki. Tiko ga je doveo i rekao da je dobar borac.
Mršavi dečak je odgurnuo devojku i ispitivački me pogledao. Zatim mi
je, cereći se, pružio ruku.

− Dobro veče, Niki. Ja sam Karlos, predsednik Mau−Mau. Pružih mu
ruku i brzo je povukoh nazad, po običaju ganga. Već sam čuo o
Mau−Mauovcima. Nazvali su se po krvoločnim divljacima u Africi.
Viđao sam ih na ulicama u crnim, kožnim jaknama sa crvenom
oznakom "MM". Nosili su neobične tirolske šešire koji su često bili
ukrašeni šibicama. Većina je nosila štapove. Cipele su im bile
superšimi (šiljate cipele, pr. prev.), tako da su njima mogli ubiti čoveka.
Karlos je klimnuo glavom prema uglu sobe. Primetio sam dečaka kojeg
sam sreo na sajmu.

− To je Izrael, naš potpredsednik.

On me je hladno pogledao. Činilo mi se da će me ubiti svojim
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pogledom. Bilo mi je veoma neprijatno. Kasnije sam saznao da su
predsednik i potpredsednik uvek zajedno da bi, u slučaju napada,
zaštitili jedan drugoga.

−Koliko ti je godina? − upita Karlos.

− Šesnaest − odgovorio sam.

− Da li znaš da se tučeš?

− Naravno − rekoh.

− Da li si već nekoga bocnuo?

− Ne − odgovorio sam žalosno.

− A da li je neko tebe?

− Da − promrmljah.

− Hm... − Karlos se zainteresovao.

− Šta si učinio tom tipu?

− Ništa − odgovorih. − Čekam samo da ga sretnem. Onda ću ga ubiti.
Izrael se umešao:

− Čuj! Ako hoćeš da budeš član našeg ganga, moraš biti kao i mi. Mi
smo najsuroviji gang. Boji nas se i policija. Nisu nam potrebne
kukavice! Ako nisi kukavica, onda je u redu. Ali ako nas izneveriš,
rasporićemo te.

Znao sam da Izrael govori istinu jer su neki dečaci koji su pokazali
sažaljenje prema neprijatelju platili glavom.
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− Moraš zapamtiti dve stvari − dodade Karlos. − Kad stupiš u
Mau−Mau, onda je to zauvek. Drugo: Ako te žace (policajci) uhvate i ti
propevaš, mi ćemo te, kad budeš izašao iz zgrade, uhvatiti ili ćemo
sami ući unutra.

− Izrael se nasmešio:

− Pa, šta ćemo sad? Želiš li još uvek da nam se pridružiš?

− Dajte mi tri dana − rekao sam. − Ako pristupim vašem gangu, onda
ću to učiniti potpuno.

− O kej, bejbi − rekao je Karlos. − Tri dana imaš za razmišljanje, a
onda nam javi.

Hteo sam da izađem, ali mi Karlos reče:

− Još nešto, Niki! Ako nekom odaš ovo mesto, udesićemo te.

− Jasno − odgovorih znajući šta time misli. Kad smo izašli na ulicu,
upitao sam Tika:

− Šta mi savetuješ? Tiko slegnu ramenima:

− Čuj, nije loše. Ako im se pridružiš, imaćeš dobru zaštitu. Ako im se
ne pridružiš, onda ih se pričuvaj. Nemaš baš veliki izbor.

Osim toga, nekom gangu se moraš pridružiti ako želiš da ostaneš živ u
ovoj divljini.

− A kakav je tip taj Karlos? zainteresovah se.

− Dobar je. Ne govori mnogo, ali kad kaže svi su na nogama. On je
šef, i to se zna.
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− Je li istina da predsednik može da ima devojku koju hoće?

− Istina je − potvrdi Tiko. − Ima ih otprilike 75 i predsednik bira koju god
želi. Ako hoće, to može biti svakog dana druga. To se devojkama
sviđa. Čast je zabavljati se sa predsednikom, čak se i svađaju oko
toga. Osim toga, gang snabdeva predsednika. Od ukradenog plena on
prvi bira, to mu je dovoljno za život. Lepo je biti predsednik!

− Objasni mi, Tiko, zašto ti nisi predsednik kad tako dobro barataš
nožem?

− Nije to za mene. Predsednik se ne sme mnogo tući, on je u pozadini i
planira. A ja više volim da se tučem.

Ja sam bio isti takav. Voleo sam tuču. Tada smo se razišli. Tiko je
otišao do Pap Džona, a ja nazad, do Grin Plajsa. Pomisao na ono što
me čeka, sve one večeri, devojke, nasilja i tuče, uzbuđivala me je.

− Možda ću stvarno nekog probosti...

U mislima sam već video svoje ruke crvene od nečije krvi. Mahao sam
rukom kao da želim probosti protivnika. Obećao sam Karlosu da ću se
odlučiti za tri dana, ali već sam sada doneo čvrstu odluku.

Dve večeri kasnije bio sam u glavnom štabu ganga. Karlos me je
pozdravio na vratima:

− Zdravo, Niki! Došao si u pravi čas! Tu je još jedan koji hoće da
postane član ganga. Jesi li doneo udluku?

− Naravno − odgovorio sam. Želim da se tučem. Siguran sam da sam
čvrst kao i ostali. U tučama ću to pokazati.

− Dobro − reče Karlos. − Sada gledaj, a posle si ti na redu. Imamo dva
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načina da otkrijemo kukavicu, a ti izaberi jedan: da budeš miran dok te
petorica naših tuku ili da stojiš uz zid i čekaš nož. Ako se uplašiš, ne
možeš postati član ganga! To je malo surovo, ali ćemo tako sigurno
znati da li si stvarno naš tip!

Pogledom sam našao onog drugog, trinaestogodišnjeg dečaka. Imao
je pegavo lice a dugi pramen kose padao mu je na oči. Bio je prilično
mršav i uplašen. Učinilo mi se da sam ga video u školi, ali nisam bio
siguran. Oko četrdeset dečaka i devojčica napeto je iščekivalo početak
predstave. Karlos im je naredio da naprave mesta i da stanu uz zid.
Samo je zid iza dečaka bio slobodan. Karlos je držao "skakavac" u
ruci.

− Sada ću da se okrenem i da idem dvadeset koraka nazad − reče.

− Ti ćeš ostati ovde. Tvrdiš da si čvrst dečko. Sada ćemo odmah to da
vidimo. Kada se udaljim dvadeset koraka, okrenuću se i baciti nož. Ako
se sagneš ili se skloniš u stranu, onda si kukavica. Ako se ne mrdneš,
onda si dobar i možeš da postaneš jedan od članova Mau−Mau.
Razumeš?

Dečak klimnu glavom.

− Još nešto − reče Karlos i prisloni mu nož pod nos. − Ako se uplašiš
još dok budem brojao, samo kaži, ali onda nemoj da te više vidimo
ovde, inače ćemo ti odseći oba uva i naterati te da ih pojedeš, a potom
ti izvući pupak i pustiti te da umreš.

Devojčice i dečaci su se smejali i tapšali.

− Hajde, čoveče! Počni! − vikali su Karlosu.

Karlos je okrenuo leđa dečaku i krenuo polako kroz prostoriju.
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Vrh noža je držao između dva prsta u visini lica.

− Jedan... dva... tri... Gomila je počela da se komeša:

− Hajde, Karlose, izvadi mu oko, neka prokrvari!

Dečak je očajnički pokušavao da bude hrabar. Ruke je skupio uz telo,
prste stegao u pesnice tako da su mu sasvim pobelele. Lice mu je
postalo bezbojno, a oči skamenjene i raskolačene. − Devetnaest...
dvadeset...

Karlos se polako okrenuo i zamahnuo desnom rukom do uva držeći još
uvek nož za vrh britke oštrice. Mnoštvo je mahnitalo, bili su željni krvi.
U onom trenu kad se Karlos nagnu malo napred, dečak prekri lice
rukama i vikne:

− Ne! Ne!− kad santimetar od njegove glave zafijuka nož, i zabi se u
zid.

− Strašljivče! Kukavico! − žagorila je gomila. Karlos je bio besan.
Stisnuo je usne i naredio:

− Držite ga!

Dva dečaka priđoše kukavici, ščepaše ga za ruke i pritisnuše uz zid.
Karlos mu se približi:

− Strašljivče! − ciknu na njega. − To sam znao čim sam te ugledao.
Trebalo bi da te stvarno ubijem! Ostali su to jedva dočekali:

− Ubij ga! Ubij tog ušljivka!

− Znaš li ti šta mi radimo sa kukavicama? − upita Karlos. Dečak ga
pogleda, poče micati usnama, ali ne izgovori ni reč.
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− Kazaću ti! Odrežemo im krila da više ne mogu da lete! On izvuče nož
iz zida.

− Držite ga! − zapovedi.

Pre nego što je dečak mogao bilo šta da preduzme, uhvatiše ga za
ruke i noge i pritisnuše uz zid. Pokretom koji ni oko nije moglo da sledi
Karlos zabode nož duboko pod mišku dečaka.

Ovaj urliknu od bola. Krv šiknu i začas oboji njegovu belu košulju u
crveno. Karlos izvuče nož i uze ga u drugu ruku.

− Vidiš − reče i zabode mu oštricu pod drugu mišku − ja sam, takođe,
sasvim dobar levak!

Dečaci koji su držali žrtvu pustiše je i jadni trinaestogodišnjak se
stropošta na pod, držeći se očajno za svoje rane. Valjao se po podu i
vikao. Njegova košulja bila je natopljena svetlocrvenom krvlju.

− Iznesite ga napolje! − ponovo je naredio Karlos.

Dva dečaka zgrabiše povređenog sa poda. Dečak zabaci glavu i zaurla
od bola kad se ovi dotakoše njegovih ruku. Karlos ga udari rukom
preko usta i vika prestade.

− Gubi se kući, strašljivče! I, čujem li te još jednom da vičeš, ili nas
otkucaš, odseći ću ti jezik, razumeš? Pri tom podiže krvav nož i ponovi:

− Razumeš?

Dete klimnu glavom. Dečaci ga odvukoše napolje, na ulicu. Karlos se
okrene i pogleda me.

− Ko je sledeći? − upita.
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Ostali se umiriše. Sad sam ja bio na redu. Setio sam se da mi je Karlos
rekao da mogu da izaberem ispit. Znao sam da je Karlos još uvek ljut.
Ako mu dozvolim da baca nož na mene, namerno bi pokušao da me
pogodi. Mnogo pametnije je bilo izabrati drugi metod.

− Imamo li ovde još jednog strašljivca? − upita Karlos. Jedna visoka i
vitka devojka u uskim crnim pantalonama doviknu:

− Šta je, bojiš se, mali? Imamo višak krvi u slučaju da ti nestane.

Drugi su se nasmejali. Imala je pravo, tamo gde su ostali stajali
nalazila se velika lokva krvi. Kazao sam:

− Ne, ne bojim se. Možeš probati, bebi! Gde su tipovi koji hoće da me
pretuku?

Iako sam se trudio da ostavim dobar utisak, osetio sam kako u meni
raste strah. Znao sam da moram da izdržim. Ovi ljudi su mislili ozbiljno.
Ali, voleo sam radije da umrem nego da budem kukavica.

Još sam dodao:

− Što se mene tiče, može da počne! Karlos je prozvao pet imena.

− Džoni!

Nizak i snažan dečak istupi iz gomile i stade ispred mene. Bio je duplo
širi od mene. Čelo mu je bilo namršteno i skoro nije imao vrat.
Izgledalo je kao da mu glava stoji među ramenima. Bezizražajno me je
gledao i čekao naredbu da napadne.

− Mete!

Istupio je drugi dečak moje visine, ali su mu ruke bile znatno duže.

46



Koraknuo je napred vitlajući pesnicom kao bokser. Savio je glavu na
prsa i posmatrao me od glave do pete. Devojke su zviždale, dok je,
teško dišući, izvodio svoj boks u prazno.

− Džoze!

Pridružio im se treći dečak. Imao je ožiljak od levog oka do brade. Bio
je građen poput dizača tegova. Obišao je oko mene i pogledao me sa
svih strana.

− Sovo!

Nasta graja u sobi. On je bio očigledno njihov ljubimac. Kasnije sam
saznao zašto je dobio nadimak "Sova". Mogao je da vidi noću kao i
danju. U uličnim tučama bi uvek išao sasvim napred da bi prvi otkrio
protivnika. Imao je velike okrugle oči i kukast nos, koji je, videlo se,
više puta bio lomljen. Jedno uvo mu je bilo napola otkinuto. U jednoj
tuči ga je zakačila daska puna eksera. "Sova" je bio nizak, debeo
dečak sa najstrašnijim izrazom lica koji sam ikad video.

− Pako!

Njega nisam video. Odjednom je povikao iza mene:

− Hej Niki!

Okrenuo sam se prema njemu kad me lupio pesnicom u leđa. Bol se
nije mogla opisati. Mislio sam da mi je odvalio bubrege. Dok sam se,
borio da udahnem vazduh, snažno me je udario još nekoliko puta. Kad
sam se uhvatio rukama za bubrege, drugi dečak me je šutnuo u
stomak tako da sam ostao potpuno bez vazduha. Nisam imao ni
najmanju šansu da im vratim ove prljave udarce. Osetio sam
vrtoglavicu i počeo da padam. Neko me je grubo ščepao za kosu i
podigao mi glavu sa poda. Sledio je udarac nogom u lice i uskoro sam
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osetio pesak u ustima. Razne vrste udaraca, poput kiše, pljuštale su po
meni. Smračilo mi se pred očima.

Nešto kasnije probudili su me nečiji šamari.

− Hej, probudi se!

Naprezao sam se iz sve snage, ali osim plafona, nisam mogao ništa da
vidim. Tada sam osetio krv na licu i nešto se okrenulo u meni. Ugledah
onog debelog tipa što su ga zvali Sova. Pobesneo sam. Odjednom,
sva moja energija bila je tu. Vratila se divlja snaga. Ležeći tako na
leđima, počeo sam udarati na sve strane, svakoga koga bih mogao da
dohvatim. Skočio sam na noge i počeo da urlam. Ipak, ubrzo sam bio
ukroćen. Dečaci su me sabili na pod i držali sve dok se moj bes nije
stišao. Izrael se nagnuo iznad mene, smešeći se:

− Takav nam treba! Ti si jedan od nas, Niki. Sve si, samo kukavica nisi!
To je sigurno!

Stavio mi je nešto u ruku. Bio je to revolver.

− Sada si jedan Mau−Mauovac, Niki!
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ULICNE TUCE

ULIČNE TUČE

Izrael i ja smo od početka bili nerazdvojeni drugovi. Tri dana posle mog
ulaska u gang, došao je u moju sobu i rekao mi da ćemo se boriti sa
Biskupima. Konačno jedna prilika za tuču a imao sam želju i da
isprobam revolver. Mau−Mauovci će se skupiti u Vašington parku.
Trebalo je da se sastanemo u devet sati uveče. Naš ratni savet je već
razgovarao sa ratnim savetom Biskupa i sa tim crnačkim gangom je
ugovoreno vreme: deset sati na igralištu. Izrael mi je rekao:

− Ponesi svoj revolver. Pokazaćemo tim Biskupima! Ako bude trebalo
da se ubija, ubijaćemo, i ako izgubimo, tući ćemo se do poslednjeg. Mi
smo Mau−Mau. Afrički Mau−Mau piju krv, a mi smo kao oni!

Gang se skupio već u pola devet. Oružje je bilo sakriveno u drveću ili u
visokoj travi parka, jer je postojala mogućnost da naiđe policija. Ali,
danas se nisu pojavili, pa Karlos i Izrael izdadoše naređenje. Oko
deset sati uveče po parku je već milelo više od stotinu dečaka. Neki od
njih su imali revolvere a većina noževe. Ostali su poneli štapove za
bejzbol, toljage sa ekserima ili lance od bicikla, koji su bili veoma
opasno oružje. Karlos je imao bajonet, dug pola metra, a Hektor svoju
sačmaricu. Neki od naših otišli su dva bloka dalje, iza školskog
dvorišta, da spreče Biskupima eventualno povlačenje. Trebalo je da
čekaju dok ne čuju buku, pa da udare onda s boka. Doneli smo oružje
iz skloništa i krenuli. Tiko se našao pored mene i izkezio se:

− Kako je, Niki? Bojiš li se?

− Ja, zašto? Na ovo sam već dugo čekao − odgovorio sam mu i raširio
jaknu da bi video revolver.
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− Koliko imaš metaka?

− Pun je! Pet komada!

− O, nije loše! S tim možeš ubiti najmanje jedno crno kopile. Ja ću se
ipak zadovoljiti samo nožem!

Razdelili smo se u male grupe da nas ne bi primetile policijske patrole.
Sakupili smo se kod škole i Karlos je dao znak za napad. Pojurili smo
na igralište gde su nas Biskupi već čekali.

− Udri! Sameljimo ih! − vikali smo trčeći im u susret.

Ugurao sam se u prvi red i izvukao revolver. Izrael se odvoji u stranu i
zamahnu svojom palicom za bejzbol. Svuda oko mene dečaci su
urlikali, trčali i udarali se. Bilo je mračno i teško se mogao razlikovati
gang od ganga. Primetio sam Hektora koga je neko vijao sa
poklopcem kante za đubre. Hektor natraške pade na zemlju. Tog
trenutka je uz veliki prasak opalila njegova puška. Crnac do njega je
pao kao pokošen. Neko me je udario s leđa. Potučeni Biskupi bežali su
uskim putem prema Ulici svetog Edvarda. Izrael mi je naredio:

− Skini ga, Niki! Onog tamo napred!

Pokazivao je na dečaka koji je šepao među poslednjima koji su se
povlačili. Opalio sam, ali dečak je i dalje bežao. Posle drugog pucnja
Izrael je uzviknuo:

− Tvoj je! Pogodio si ga!

Dečak je pao i s mukom je puzio dalje. Izrael me je upozorio:

− Kidajmo, Niki, dolaze žace!
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Već smo čuli policijske pištaljke. Hteli su da preseku put Biskupima koji
su grozničavo bežali niz ulicu. Mi smo trčali u suprotnom pravcu, preko
donjeg igrališta. Cela ta borba nije trajala duže od deset minuta.

Dok sam preskakao ogradu, okrenuo sam se za trenutak i pri slabom
svetlu video tri dečaka kako nepomično leže na zemlji.

Trčali smo kroz šest ili sedam stambenih blokova, sve dok se nismo
umorili do te mere da smo morali stati. Karlos nas je, sa ostalim
dečacima, stigao i uskočili smo u rov od kanalizacije iza jedne
benzinske stanice. Izrael se smejao toliko da se skoro ugušio:

− Jeste li videli onog ludog Nikija? Taj je sigurno zamišljao da glumi u
nekom kaubojskom filmu pa je neprestano pucao u vazduh. Svi smo se
smejali. Ležali smo na leđima dok smo se izduvali. Dobro sam se
osećao. Video sam krv, pucao na jednog, a možda ga i ubio, a mi smo
ostali živi! Nikad se pre toga nisam osećao tako blizak ljudima kao
ovde u rovu. Bili smo kao jedna porodica i prvi put u životu osetio sam
da sam omiljen. Izrael mi je stavio ruku na rame:

− Ti si dobar, Niki! Već dugo sam maštao o nekom kao što si ti. Znaš,
mi smo iste vrste. Obojica smo ludi.

Opet smo se smejali. Osećao sam da je bolje biti lud i omiljen, nego
normalan i sam.

− Kako bi bilo da nešto popijemo? − javio se Karlos koji je uspeo da
savlada uzbuđenost. − Ko ima novaca? Ćutali smo.

− Ja ću nabaviti novac! − ponudio sam se.

− Kako? Hoćeš li nekog da opljačkaš? − upita Izrael.

− Tačno, mali! Hoćeš li sa mnom?
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− Ti si stvarno bez greške, Niki! Baš nemaš srca! Samo bi se tukao.
Hajdemo!

Bacio sam pogled na Karlosa, ali on je već ustao. Tada sam shvatio da
će dečaci uvek slediti onog koji je najhrabriji, najkrvoločniji, i najluđi. U
maloj kafani na uglu ulice gorelo je svetlo. Ta kafana je bila otvorena
tokom cele noći. Prvi sam ušao. Tri osobe su bile unutra, od kojih
samo jedan gost. On je baš ustao i pošao da plati račun. Prišao sam
mu i pritisnuo ga uz šank. Izgledao je iznenađen i uplašen, a kad sam
mu stavio nož na grudi, usne su počele da mu se tresu.

− Hajde, stari, plati to meni! − rekao sam i glavom pokazao na
novčanice u njegovoj ruci. Čovek iza šanka je pošao prema telefonu,
ali Izrael ga je uhvatio za kecelju i pokazao mu nož:

− Hej, čoveče! Hoćeš li da umreš?

Video sam kako se žena trgnula i stavila ruku na usta. Izrael je gurnuo
čoveka i uhvatio telefon.

− Da li nameravaš da pozoveš policiju? − narugao mu se. − Evo ti
onda! − reče Izrael i, prekinuvši žicu, baci telefon na čoveka. Čovek je
zbunjeno držao žicu dok ga je Izrael prisiljavao da pozove policiju:

− Brže, stari! Ne mogu ovde da čekam celu noć! Navaljivao sam na
gosta sve dok nije pružio drhtavu ruku i tada uzeh novac.

− To je sve? − upitah.

Pokušao je da odgovori, ali ga glas nije slušao. Kolutao je očima dok je
izgovarao nešto nerazumljivo sebi u bradu.

− Brže, momci, nestanimo odavde! − dobaci jedan od naših. Karlos
otvori blagajnu i pokupi sav novac. Dok smo izlazili natraške, starac je
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čučnuo na pod i zajecao. Tada je Izraelu sinula ideja:

− Hej, čekajte malo! Iz krčme nikada ne treba izaći, a da se ne da
napojnica!

Ruke su mu bile pune sitnog novca koji je ispadao i kotrljao se po
podu. Smeh je bio dokaz da je njegova šala uspela. Izašao je sa
kutijom za šećer u rukama, okrenuo se i bacio kroz prozor.

Karlos se malo pobunio:

− Čoveče, ti si lud! To će podići na noge policiju Bruklina!

Sad moramo stvarno da nestanemo. U trku sam uspeo još da vidim
onog starca kako je u očaju pao na pod.

Dva meseca kasnije Karlos je uhvaćen i osuđen na šest meseci
zatvora. Te iste večeri smo u školskoj auli (svečanoj dvorani) održali
glavnu skupštinu našeg ganga. Niko nije smeo da uđe u zgradu posle
nastave. Firpov stari, koji je bio domar škole, dozvolio bi nam ponekad
da upotrebimo aulu, jer se bojao svog sina. Izraela smo izabrali za
predsednika, a ja sam jednoglasno izabran za potpredsednika. Posle
skupštine održali smo slavlje u školskom podrumu. Došlo je mnogo
devojaka a jedan od dečaka me je upoznao sa svojom sestrom Lidijom
koja je stanovala preko puta škole. U školi smo ostali duboko u noć.
Sedeli smo na stepenicama i pušili marihuanu, pili jevtino vino, ljubili se
i smejali, dok su neki igrali uz muziku sa starog gramofona. Povukao
sam Lidiju za ruku i rekao joj:

− Hajdemo odavde! Dok smo izlazili, ona se priljubila uz mene i
šapnula:

− Tvoja sam, Niki! Uvek ću biti tvoja, samo ako ti to želiš. Otišli smo u
Vašington park, ali tu nismo mogli da budemo sami. Konačno sam
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gurnuo Lidiju preko ograde i ona je, smejući se, pala u visoku travu.
Skočio sam za njom. Iznenada, osetio sam da nas neko gleda.
Pogledao sam prema kući na drugoj strani ulice i ugledao grupu
devojaka kako nas posmatra. Imao sam utisak da se nalazimo na
pozornici i to mi je smetalo. Htedoh da ustanem, kad Lidija zapita:

− Šta je?

− Pogledaj tamo preko − odgovorih. − Ceo ušljivi grad bulji u nas!

− Kome to smeta? − odvrati ona, povuče me prema sebi. Posle toga
smo često išli u park i ne samo da nismo marili za radoznala lica, već
se nismo obazirali na parove koji su ležali pored nas.

U sledeća četiri meseca bio sam četiri puta uhapšen, ali policajci nisu
mogli ništa da dokažu. Svaki put su me pustili uz opomenu. U
međuvremenu članovi ganga su me sve više poštovali. Bio sam
neustrašiv i isto tako dobar borac noću kao i danju.

Jedne večeri neki od Mau−Mauvaca mi je rekao da je Lidija
razgovarala sa nekim Apačem. Bio sam besan toliko da sam mislio da
ću je ubiti. Kada sam došao u Lidijin stan, i porazgovarao sa njenim
bratom Luisom, saznao sam kako stvari stoje. Jedan od Apača hteo je
da sazna moju adresu i zato je napao Lidiju. Nas šestorica smo krenuli
u posetu tom momku.

Našli smo ga na uglu jedne ulice i opkolili ga. Odmah sam ga udarcem
srušio i nastavio da ga tučem metalnom šipkom sve dok nije izgubio
snagu da se štiti rukama.

− Prljavko! Sada ti je valjda jasno šta se događa onom ko pipne moju
devojku.

Ostavili smo ga da se previja a ja sam požurio da kažem Lidiji kako
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sam odbranio njenu čast iako sam malopre, ne znajući istinu, hteo nju
da kaznim.

Ulične tuče su tokom leta bile veoma žestoke. Najveći deo noći smo
provodili na ulici, jer je u stanovima bilo veoma toplo. Skoro da nije
prošla ni jedna noć a da nismo preduzeli neku akciju. Niko od nas nije
imao kola i kad sam hteo da idem nekud, ukrao bih ih, ili bih išao
podzemnom železnicom. Ja u stvari nisam znao da vozim, ali jedne
večeri je došao Meni Darengo i predložio mi:

− Dođi, nabavićemo kola da se malo provozamo.

− Da li si već neka izabrao? − upitao sam.

− Da. Odmah tu iza ugla. Ne samo da su odlična, nego je ludak
zaboravio ključ!

Bio je u pravu. Bio je to prvorazredni auto: zeleni ševrolet, sa niskim
krovom. Darengo je seo za volan, a ja sam se zavalio u sedište,
zapalio cigaretu i otresao pepeo, otmeno, poput nekog bogataša. Meni
je počeo da okreće volan tamo−amo i da glasom oponaša zvuk
motora.

− Čuj, Meni, znaš li ti stvarno da voziš?

− Naravno! Gledaj samo!

Upalio je motor, ubacio je u rikverc i dodao gas. Začuo se zveket
razbijenog stakla. "Ševrolet" je naleteo na parkirani kamion.

− Hej, brale! Ti stvarno izvrsno voziš. A kako ide napred? Čvrsto sam
se držao kad je Meni ubacio u prvu brzinu i naleteo na kola parkirana
ispred nas. Staklo je ponovo praštalo. Toliko smo se glasno smejali da
nismo primetili čoveka koji je, vičući, istrčao iz kuće.
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− Izlazite iz mojih kola, gadovi jedni! − vikao je i pokušavao da me
izvuče iz automobila. Meni je ubacio u rikverc i to je za trenutak zbunilo
čoveka. Zgrabio sam flašu "koka−kole" i udario čoveka po ruci kojom
se držao za vrata. Čovek jauknu od bola. Meni je tada ubacio ručicu
menjača u prvu i mi zbrisasmo.

Meni nije znao da vozi! Jedva je savladao prvu krivinu, a zatim krenuo
u park nepropisnom stranom. Za dlaku smo izbegli dvoja kola, a treća
su, glasno trubeći, skrenula na trotoar da bi izbegla sudar. Meni prođe
kroz benzinsku pumpu i skrenu u sporednu ulicu.

− Sad ćemo spaliti ovaj sanduk!− predloži on.

− Ne! To su predivna kola. Zadržaćemo ih! Hajde da ih odvezemo
devojkama.

Možda bi tako i bilo da Meni nije naleteo na teretni kamion na prvom
semaforu. Iskočili smo i pobegli, ostavivši upropašćena kola. Meni je
bio tip po mom ukusu.

Svaki dan je bio ispunjen nekom zločinačkom aktivnošću. Jedne noći
Toni i još četvorica dečaka uhvatili su neku ženu u parku i silovali je.
Kasnije je ona prepoznala Tonija, i on je bio osuđen na dvanaest
godina zatvora. Neposredno posle toga, nas šestorica smo uhvatili
jednog italijanskog dečaka i srušili ga na zemlju. Pretio sam da ću mu
nožem izvaditi jabučicu. On je opsovao i hitrim pokretom izbio mi nož iz
ruke, ali Tiko ga je zgrabio, pocepao mu košulju i urezao mu na leđima
veliko M.

− Sad znaš da na Mau−Mau području nisi ništa izgubio.

Ostavili smo ga krvavog i bespomoćnog.

Novine su svakodnevno izveštavale o ubistvima u predgrađima, u
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metrou, na sporednim putevima i ulicama. Tuče su se događale
svakog dana, posebno noću. Većina trgovaca je tokom noći u svojim
radnjama držala pse jer su gangovi bili sve bolje organizovani, a
osnovani su i neki novi na našem području. To su bili: Škorpioni,
Pokvarenjaci i Zanovetala. Doznali smo da policijski propisi ne
dozvoljavaju čuvaru zakona da pretresa devojke. Zato su naše oružje
nosile devojke, sve dok nam ne bi zatrebalo. Uvek kada bi nas policija
pretresala, one bi bezobrazno dobacivale:

− Zašto ne pogledate malo kod nas, vi prljavi volovi? Možda zato što bi
vas tada zatvorili u vaš sopstveni zatvor!

Četvrtog jula te godine sastali su se svi gangovi na Konej Ajlendu.
Novine su pisale da je došlo više od osam hiljada mladih gangstera i
da niko od njih nije platio ulaznicu. Jednostavno su projurili kroz kapiju i
niko im ništa više nije mogao. Isto tako su se ponašali i u metrou.
Izraela su uhapsili prvog avgusta. A kad se vratio iz zatvora, rekao
nam je da je u teškom položaju i da se mora smiriti neko vreme. Gang
je izabrao mene za predsednika, a Izraela, zato što će zasad biti manje
aktivan, za potpredsednika.

Prošlo je šest meseci otkako sam primljen u gang, a već sam postao
voda. Stekao sam glas krvožednog borca i uživao u toj slavi. Svi
dečaci su bili dobri borci, a to sam ubrzo uvideo.

Otišli smo jedne večeri na igranku koju je organizovala crkva. Ona se
svim silama trudila da zadobije mladež sa ulica, pa je zakupila
prostoriju u blizini policijske stanice i petkom uveče je otvarala za
mlade. Dečaci su uglavnom stajali napolju i pili pivo ili jevtino vino.
Prošle nedelje smo se napili, pa kad su sveštenici zatražili da se
umirimo, mi smo ih istukli. Kao i obično, došla je policija. Skoro da nije
prošla nijedna igranka koja se na kraju ne bi pretvorila u tuču. Te
večeri sam bio sa Menijem i Pakom. Prilično smo popili a i pušili smo
marihuanu.
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Video sam zgodnu plavušu i sa njom igrao nekoliko puta, Pričala mi je
kako njen brat ima neprilika sa gangom Fantom Lordova (tako se zove
jedan od gangova).

− Gde je sada tvoj brat? − upitao sam je i dodao: − Razgovaraću sa
njim. Imaće moju punu zaštitu.

Odvela nas je u jedan ugao i predstavila nam svog brata.

− Znaš šta? − rekao sam. − Tvoja sestra mi se jako sviđa i ponekad bih
želeo da izađem s njom. Prema tome, od sada, znaj, ja ću se brinuti za
tebe.

Kasnije smo devojka i ja ostali sami. Sa posebnim zadovojstvom rekao
sam da sam predsednik ganga Mau−Mau. Tada mi je, sva uplašena,
rekla da će biti moja devojka pod uslovom da je niko drugi ne dira. Baš
u tom trenutku ušla su tri dečaka iz Fantom Lordova obučena, kao i
uvek, u šarene jakne, kockaste pantalone. Oko vrata su im visili dugi
lančići. Jedan od njih je mahnuo i namignuo plavuši, koja se uplašila i
stavila moju ruku na svoje rame.

− Hej, bebi! − javio se drugi. − Šta će biti sa nama? Moj brat je napolju
s kolima i zadnje sedište, ako ti hoćeš, naše je.

− Hoćeš li da budeš ubijen? − upitao sam.

− Nemoj baš tako − odgovorio je. Već smo napravili plan: tvog pijanog
prijatelja ćemo srediti, a tebe ćemo drugačije udesiti, prljavi tvore!

Tog trenutka Meni ga udari laktom u rebra i on se okrenuo.

− Ko je to bio?

Meni se nasmeja. Osećao sam da će doći do gužve i rekoh:
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−Niko!

Meni je pao na pod od udarca. Pošto su Meni i Izrael bili moji najbolji
prijatelji, kada bi njih neko dirao, osećao sam da moram stupiti u akciju.
Lupio sam tog tipa snažno u leđa, baš iznad bubrega. Urliknuo je od
bola i uhvatio se rukama za pogođeno mesto. Za to vreme Meni je
skočio na noge i izvadio nož. Ostali dečaci su nam se primicali u
polukrugu i polako zatvarali obruč. Bilo ih je previše za nas, pa smo se
povlačili prema stepeništu. Odjednom je jedan od njih skočio na mene
s nožem, ali mi je, srećom, prosekao samo kaput.

− Vratićemo se sa Mau−Mauovcima i zapalićemo ovu štalu! − besno
sam uzviknuo. Dečaci su se zbunjeno gledali. Nisu mogli da znaju da
smo Mau−Mauovci, jer smo te večeri izuzetno bili obučeni u odela sa
kravatama. Pri pomenu ovog imena, sklonili su se u stranu i mi smo
nesmetano prošli.

Sledećeg dana smo potražili Santosa, onog tipa iz Fantom Lordova koji
je pretio plavušinom bratu. Meni i ja smo bili popili više nego što treba.
Ušli smo u poslastičarnicu, u Trećoj ulici, jer smo tamo videli nekolicinu
Fantom Lordova.

− Ko je od vas Santos?

Jedan od njih je pogledao u vitkog, jakog momka.

− Helou, mali, kako ti je pravo ime? Santos Nikolos? Meni se nasmejao
a visoki dečak me je pogledao i opsovao.

− Nemoj se tako praviti važan! − upozorio sam ga. − Znaš li ko su
Mau−Mauovci?

− Da, čuo sam za njih. Ali oni sigurno imaju važnija posla nego da ovde
dangube.
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− Čini ti se. Danas smo ipak ovde da dangubimo, mali. Ja sam Niki,
predsednik, i to bi ime trebalo dobro da zapamtiš!

Vlasnik radnje se uhvatio za telefon, ali sam ja brzo stavio ruku u džep
od pantalona i ispružio kažiprst, tako da je izgledalo da imam pištolj.

− Hej, ostavi to!

Prišao sam Santosu i opalio mu dva šamara, držeći istovremeno ruku
u džepu.

− Možda ćeš me se bolje sećati, mali!

On se savije unazad i ja ga udarih u stomak.

− Dođi! − rekoh. − Hajdemo! Ovde su se deca već uplašila. Okrenuli
smo se da pođemo i ja sam usput dobacio Santosu:

− Kaži svojoj majci da ti stavi portiklu kad budeš izlazio sledeći put!
Izašli smo na ulicu i Meni je zavukao ruku u džep od jakne glumeći da
ima revolver.

− Bang! Bang! Ti si mrtav! − reče on.

Dugo smo se smejali tumarajući ulicama.

Uveče se pojavio Izrael i doneo nam vest da Lordovi pripremaju tuču
zbog popodnevnog napada. Izrael, Meni i ja smo otišli na njihovo
područje da bismo ih iznenadili u pripremama. U blizini Bruklinskog
mosta razdvojili smo se. Izrael i Meni krenuli su oko jednog stambenog
bloka, a ja sam išao pravo niz ulicu. Trenutak kasnije čuo sam Izraelov
glas i potrčao nazad. Uhvatili su jednog Fantoma Lorda. Ležao je pred
njima na trotoaru i molio za milost.
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− Svucite mu pantalone! − naredio sam. Oni su to brzo uradili i bacili ih
u kanalizaciju. − Hajde! Skoči na noge, gola žabo! − rugao sam mu se.
− Kidaj, brže, brže!

Gledali smo kako je uplašeno trčao niz ulicu i dobacivali mu razne
ružne reči.

− Hajdemo dalje! − reče Izrael. − Od ovih tipova nema ni traga. Idemo
kući!

Tek što smo krenuli, primetili smo da nas je opkolili petnaestak Fantom
Lordova. Upali smo u zamku. Među njima sam prepoznao i nekoliko
članova jevrejskog ganga. Jedan od njih je pošao nožem na mene, ali
sam ga spremno dočekao metalnom šipkom i razbio mu glavu. Tog
trenutka jedan drugi skoči na mene, ja se naglo okrenuh i udari me
cipelom u lice, dok su me drugi šutirali u leđa. Probao sam da
ustanem, ali dobih udarac preko očiju. Znao sam da će me ubiti ako ne
pobegnem. Neko me je opet udario te sam od nesnosnih bolova
izgubio svest. Došao sam k sebi tek kad su me Izrael i Meni uvlačili u
jedan hodnik. Znao sam da sam teško povređen jer se nisam mogao ni
pomaknuti.

− Brže, brže! − ponavljali su oni. − Ta kopilad će se odmah vratiti.
Moramo nestati odavde.

Opet sam se onesvestio, a kad sam konačno došao svesti, ležao sam
u svom krevetu. Čitavim putem morali su da me nose.

Toplo sunce se kroz moj prljavi prozor povlačilo u sobu. Pokušao sam
da skinem pantalone, ali nije išlo. Stvrdnuta krv ih je prilepila uz noge.
Mislio sam da ću oderati kožu ako probam još jednom. Odvukao sam
se do kupatila i stao, onako u odelu, pod tuš. Stajao sam dok se krv
nije raskvasila, i tek tada sam uspeo da ih skinem. Leđa su mi bila
pokrivena dubokim brazgotinama i zelenim−plavim oteklinama. Krišom
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sam se, onako bez odela, uspuzao uz stepenice. Setio sam se dečaka
kome smo juče na ulici skinuli pantalone. Mladiću, mislio sam, kad bi
sad mogao da me vidiš! Odvukao sam se u sobu i ostatak dana proveo
previjajući rane. Biti predsednik Mau−Mau ponekad je značilo čak i
smrt. Ovog puta umalo nije došlo do toga.
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PAKLENJACI

PAKLENJACI

U jesen me je posetio brat Luis koji je stanovao u Bronksu. Preklinjao
me je da se preselim k njemu jer je iz novina saznao o mojim sukobima
sa policijom.

− Niki, igraš se sa životom, to je opasna igra. Jednog dana će te ubiti!
Moja žena i ja bismo voleli da dođeš k nama. Samo sam se smejao.

− Ne verujem ti. Otkad znam za sebe nikome nisam potreban.

− Nije tačno, Niki! − odgovori Luis. − Mi te svi volimo. Frenk, Džejn i svi
mi.

− Čuj! Mene niko ne voli. Ti hoćeš samo da me obmaneš. Ni ti me ne
voliš! Ni Frenk, ni Džejn, a i mama i tata me ne vole...

− Sad prestani! − prekinuo me je. − Tata i mama te vole!

− Stvarno, ali zašto su me oterali od kuće? Možeš li to da mi objasniš,
pametnjakoviću?

− Jer nisu mogli da izađu s tobom na kraj. Ti si divljak... Izgleda kao da
se uvek otimaš od nečeg.

− Da! Možda se otimam od vas. Znaš li koliko je puta tata seo da
razgovara sa mnom? Jednom! Samo jednom je razgovarao sa mnom!
Tada mi je pričao neku priču o glupoj ptici! Jedanput! To je sve! Nećeš
valjda pokušati da mi dokažeš da me voli? Ni za koga on nema
vremena, osim za sebe.
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Luis ustade i poče da šeta gore − dole po sobi.

− Niki, zar ne možeš bar jednom da budeš razuman?

− Zašto da pređem k tebi? Ovde sam bar nešto postigao. Imam 200
momaka koji čine sve što im kažem. Tu je 75 devojaka koje mogu biti
moje ako im samo klimnem glavom. Daju mi novac koliko god mi treba.
Cene me, čak i policija me ceni, mada je to samo iz straha. Zašto bih
otišao s tobom i ostavio sve ovo? Gang je moja porodica i ništa mi više
ne treba.

Luis je sedeo na ivici mog kreveta do kasno u noć pokušavajući da mi
objasni da će sve to jednog dana proći, i da će mi biti potreban neki
zanat, osim ako me pre toga neko ne ubije ili ne dospem u zatvor.
Rekao sam mu da se ne brine. Kada sam ostao u sobi, ponovo se
javio strah koji sam tako vešto prikrivao. Ležao sam na krevetu i pio
vino sve dok sam mogao da sedim. Te noći sam se u snu jako uplašio.
Video sam tatu kako leži, uvezan lancima, u nekoj pećini. Zubi su mu
bili kao u vuka. Telo mu je bilo pokriveno dugačkim dlakama i jezivo je
zavijao. Hteo sam da mu se približim, ali sam se bojao da me ne
ugrize. Onda su došle neke ptice. Odjednom, približilo mi se Luisovo
lice. Leteo je na leđima neke ptice. Zatim me je iznenada okružilo
milion ptica, kidajući mi meso i kljucajući oči. Svaki put kada bih se
oslobodio, video bih Luisa kako na leđima jedne ptice poleće uvis, u
susret nekoj, meni nepoznatoj slobodi. Počeo sam da vičem i u tom
trenutku sam se probudio.

Takvi snovi su me progonili više od dve godine. Čim bih spustio glavu
na jastuk, video bih tatu u tami uvezanog lancima, a jato ptica me je
napadalo. Bojao sam se sna. Poželeo sam da tata dođe u Njujork i
istera đavola iz mene. Iz noći u noć ležao sam u krevetu bez sna i
ponavljao:

− Nema izlaza.
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Samo je gang sprečio da ne poludim. Mau−Mauovci su postali deo
mog života. Iako smo sami kao gang bili dovoljno jaki, ponekad smo
sklapali savez sa drugim gangovima.

U zimu 1955. godine posetili su nas Paklenjaci iz Vlilijamsburga i
ponudili nam savez. Smrkavalo se dok smo stojali na ulici i razgovarali
o predstojećoj provali u jednu robnu kuću. U mraku je nešto šušnulo.
Okrenuo sam se i ugledao trojicu dečaka koji su nam se približivali.

− Hej! Šta hoćete? − doviknuo sam im. Jedan od njih se odazvao:

− Tražimo Nikija, predsednika Mau−Mauovaca. To je mogao biti trik.

− A šta će vam?

− Želimo da razgovaramo s njim jer imamo problema. Još uvek sam
bio nepoverljiv.

− Kakvi problemi?

− Ja sam Vili! − reče govornik.

Približio mi se te sam mogao da ga prepoznam.

− Ja sam vođa Paklenjaka. U škripcu smo. Sad sam se već sigurnije
osećao.

− U čemu je stvar?

− Zar niste čuli šta su Fantom Lordovi učinili od Ajka. Dok je govorio
pokazivao je na dečaka pored sebe. Čuo sam. O tome su pisale sve
novine. Ajk je imao četrnaest godina i stanovao je u Kejp Stritu.
Fantom Lordovi su ga napali dok se igrao sa dva dečaka, na ulici. U
novinama je pisalo da su mu svezali ruke i noge i tukli ga do besvesti,
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a zatim mu posuli ruke benzinom za upaljače i zapalili ga. Tako
onesvešćenog su ga ostavili na ulici dok ga policajci nisu pokupili.

Posmatrao sam dečaka koga je Vili predstavio kao Ajka. Ruke su mu
bile umotane, a lice strašno unakaženo. Vili je nastavio:

− Vi nam jedini možete pomoći. Mogli bismo da se pobratimo. Svi vas
se boje, i sigurno ćemo zajednički uspeti da se osvetimo tim tipovima.
Ako ne osvetimo Ajka, bićemo kukavice.

Mau−Mauovci su se pročuli među gangovima kao dobri borci. Nije bilo
prvi put da traži našu pomoć. Ponosili smo se time.

− Šta ako vam ne pomognemo?

− Onda će naše područje pripasti Fantom Lordovima. Sinoć su već bili
kod nas i spalili naš dućan.

− O kej, prihvatamo! Čekajte nas sutra, dogovorićemo se kako da ih
udesimo.

Sledeće večeri sam, posle prvog sumraka, izašao iz sobe i krenuo ka
Vilijamsburgu. Usput sam pokupio desetak članova svoga ganga. Čim
smo stupili na tuđu teritoriju, postali smo oprezniji. Kao i obično,
Paklenjaci su bili na krovovima. Odjednom nas je zasula gomila flaša i
kamenja. Nisu nas prepoznali. Na sreću, loše su gađali pa smo uspeli
da se sklonimo u jedan hodnik. Naredio sam drugovima da čekaju, a ja
sam se uz stepenice popeo na krov. Tamo sam ugledao dečake koji su
ležali i posmatrali ulicu. Prišunjao sam im se i kucnuo ih po ramenu.

Od staha umalo da padnu s krova. Iznenađeno su me pogledali.

− Ko si ti?
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Morao sam da se nasmejem.

− Zdravo, dečice! Ja sam Niki, a vi?

− Koji Niki? − upita jedan od njih.

− Šef Mau−Mauovaca. Želimo da vam pomognemo, ako nas pre toga
ne poubijate. Gde je Vili?

Vili je bio na krovu susedne kuće. Objasnili su mi da na taj način
pokušavaju sprečiti prodor Fantom Lordova. Na ulicama nije bilo
mnogo ljudi, vladalo je zatišje pred buru. Vili je imao samo revolver,
dok su ostali, po svoj prilici, bili nenaoružani. Izložio sam im svoj plan
borbe.

− Izgubićete ako se samo tako branite. Morate nešto preduzeti. Morate
otići do njih.

Zaćutao sam za trenutak da bih video njihovu reakciju, a onda
nastavio:

− I to bez pištolja. Nastalo je komešanje.

− Bez pištolja? Jesi li ti lud? Kako ćemo ih onda pobediti?

− Upotrebiti hladno oružje.

Izvadio sam iz korica pola metra dugačak bodež i fijuknuo kroz vazduh.
Dečacima oko mene se oteo zvižduk oduševljenja. Ponovo sam se
obratio Viliju.

− Daj mi pet najboljih momaka, uzeću još pet mojih i sutra uveče ćemo
otići k Lordovima na pregovore. Sigurno ne žele da imaju
Mau−Mauovce kao protivnike. Objasniću im da su se naši gangovi
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pobratili i ako vas ne ostave na miru, moraće da snose posledice. Da
bismo ih uverili u to, spalićemo im dućan. Šta kažete na to?

Svi su bili oduševljeni:

− Ura! Pokazaćemo mi njima! Udesićemo ih!

Sutradan dočekala su nas petorica Paklenjaka. Među njima je bio i Vili.

Oko pet sati po podne stigli smo na područje Fantom Lordova. Blokirali
smo izlaz petorici koji su se nalazili u radnji. Držali smo ruke u
džepovima jakne, pretvarajući se da imamo pištolje. Prišao sam im:

− Gde vam je šef?

Jedan dečak surovog izgleda odgovori:

− Fred je naš šef.

− A ko je od vas Fredi?

− Ja sam! A ko si ti? − javio se osamnaestogodišnjak kratke crne kose.
Još uvek sa rukom u džepu i podignutom kragnom kišnog ogrtača
stajao sam pred njim.

− Ja sam Niki, predsednik Mau−Mau ganga. Ovo je Vili, vođa
Paklenjaka. Naši gangovi su se sprijateljili i mi želimo da borbe
prestanu.

− O kej! − reče Fredi. − Sedite da pregovaramo.

Pošli smo na stranu, ali tada, jedan od Fantom Lordova nešto opsova
Viliju. Pre nego što sam bilo šta mogao da učinim, Vili trže svoj nož.
Umesto da ustukne, drugi dečak je zamahnuo kišobranom na Vilija.
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Zaoštreni vrh pogodio ga je u rebro. Jedan od Paklenjaka je odmah
uzeo posudu za šećer i bacio je na vlasnika kišobrana pogodivši ga u
leđa.

− Hej, šta vam je? Smirite se! − viknuo je Fredi, ali ga niko više nije
slušao. Okrenuo se meni:

Zaustavi ih!

− To ti moraš da uradiš. Tvoji su započeli.

Istog trenutka pogodila me je flaša u potiljak, odbila se i razbila
ogledalo iza mene. Napolju su se zaustavila policijska kola sa
uključenim signalnim svetlom. Dva policajca, sa palicama u rukama,
uleteše među nas. Kao po dogovoru, svi dečaci nagrnuše na vrata i
razbežaše se među automobilima. Za petama mi je bio jedan policajac,
ali ja prevrnuh veliku kantu za đubre koja je stajala na trotoaru i to ga je
zadržalo toliko da sam uspeo da pobegnem.

Sledeće večeri sabralo se preko 100 Mau−Mauovaca u području
Paklenjaka. Vili je poveo oko 50 dečaka. Krenuli smo zajedno u četvrt
Fantom Lordova.

Čarli Kortez, jedan od Mau−Mauovaca, cele protekle nedelje
ubrizgavao je sebi heroin i sad je želeo da se tuče. Kad smo stigli do
radnje, provalio je vrata i zgrabio jednog Fantom Lorda koji je
pokušavao da pobegne. Nasrnuo je na njega nožem, ali nije uspeo pa
ga je prepustio meni. Lupio sam tog momka olovnom šipkom po glavi i
on je urlikao od bola. Dok se vukao po trotoaru, udario sam ga više
puta tako da se oko njegove glave stvorila velika lokva krvi.

− Brže, momci! − povika jedan. − Spalimo čitavu ulicu! Svojski smo se
dali na posao. Jedna grupa navali u radnju, a druga u salu za zabavu.
Bio sam zahvaćen talasom i bukvalno unesen u radnju. Još uvek sam
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imao olovnu šipku u ruci i njome udarao sve što mi je bilo pod rukom.
Prozorska stakla već su bila polupana i video sam kako vlasnik
trgovine spušta glavu pod tezgu da bi se zaštitio. Izgledalo je da su
dečaci izgubili razum. Neko poruši džuboks, ja skočih na njega i
polupah ga olovnom šipkom. Jedni su bili iza tezge i lupali čaše i
tanjire. Neko je opljačkao blagajnu. Ugledah dvojicu Fantoma kako lete
kroz razbijeno staklo na ulicu. Krvavog lica pojurio sam napolje, jer
pedesetak dečaka koji su isprevrtali sve stolove, polomili štapove za
bilijar, sad su bacali kugle u izloge na suprotnoj strani ulice. Nekoliko
dečaka je skakalo po parkiranom autu sve dok ga nisu potpuno
izlupali. Svi su se smejali i urlali od oduševljenja. Sirene su zavijale i
policajci su pristizali sa svih strana. To je obično za dečake bio znak da
se pokupe.

Ali, oni su naprosto bili opsednuti razaranjem i niko više nije obraćao
pažnju na policijske sirene. Jedna policijska kola dođoše do sredine
zgrade, ali nisu mogli da otvore vrata jer su se dečaci okupili oko kola i
flašama lupali vetrobran i farove. Popeli su se na krov i odvalili antenu.
Jedan od dečaka stao je na sirenu, odvalio je i ona se skotrljala na
zemlju.

Ostala policijska kola stajala su na kraju ulice. Preko sto pedeset
dečaka vikalo je, prevrtala automobile i lupalo prozosko stakla.
Policajci su udarali oko sebe dok su se probijali kroz gužvu. Video sam
da se Čarli tuče sa dvojicom policajaca na sredini ulice i požurio da mu
pomognem. Ali, pucanj me je upozorio da je krajnje vreme da se
sklonim. Navalili smo uz stepenice na krovove. Nekoliko minuta kasnije
niko se nije mogao videti na ulici. Ostala je samo pustoš. Nijedan auto
nije ostao čitav. Radnja je bila potpuno razorena, a ni sala za zabavu
nije izgledala bolje. Iz izloga je gotovo nestao sav viski. Neko je
rasekao sedišta automobila i zapalio ih. Policija je pokušavala da ugasi
vatru, ali dok smo bežali kola su još uvek gorela.

Svi su pobegli osim Čarlija Korteza. On je bio osuđen na tri godine
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zatvora. Fantom Lordovi se više nisu usudili da dođu na područje
Paklenjaka.

71



LUCIFEROV SIN

LUCIFEROV SIN

Došlo je leto. Izgledalo je da sav geto gori od mržnje i nasilja. Za
vreme zime gangovi su se na izgled povukli, ali kad su se u proleće
pojavili sa novom organizacijom, moglo se videti da nisu spavali preko
zime. Mene su smatrali za najopasnijeg vođu ganga u Bruklinu. Bio
sam osam puta hapšen, a jednom prilikom proveo sam 30 dana u
istražnom zatvoru čekajući na suđenje. Kako nije bilo dovoljno dokaza
da bi me osudili, pustili su me.

Kad je otoplilo, ponašali smo se kao divljaci. Prvog maja desila se
jedna stvar koja nas je sve naterala na razmišljanje. Mingo, predsednik
Kapelana, sa sačmaricom u ruci, ušao je u jednu radnju.

− Hej, bebi! − uzviknuo je i uperio oružje u dečaka koji je sedeo za
stolom. − Jesi li ti Sovgras?

− Da, ja sam. Ali, šta se to tebe tiče? Mingo nije ništa odgovorio.
Nanišanio je.

− Hej, čoveče! Ne upravljaj to na mene, moglo bi i opaliti!

Hladnokrvno je pritisnuo obarač. Bio je pod dejstvom heroina. Tane je
raznelo Sovgrasovu glavu. Krv, kosti, koža razleteli su se po zidu.
Mingo se okrenuo i napustio radnju. Pošao je niz ulicu noseći oružje u
mlitavoj ruci. Kad je policija tražila da se preda, on je mahnito pojurio
niz ulicu. Otvorili su vatru i Mingo je pao kao pokošen.

U svakome od nas postojao je jedan Mingo. Izgledalo je da je čitav
grad poludeo.
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Tog leta objavili smo rat policiji. Napisali smo i pismo i izvestili ih da
ćemo, od danas, sa svakim policajcem koji stupi na naše područje
postupiti kao sa neprijateljem. Policija je udvostručila svoje snage. U
patrolu su išli po trojica, ali to nam nije smetalo. Mi bismo se
posakrivali po krovovima i onda ih gađali kamenjem, flašama, kantama
za smeće...

Ponekad smo čak i vatru otvarali na njih. Naše oružje koje smo sami
pravili nije bilo baš podesno za gađanje na daljinu, i zato smo skoro
uvek promašivali. San svakog dečaka postao je: ubiti bar jednog
policajca. Posebno zadovoljstvo bilo nam je da bacamo benzinske
bombe. Pravili smo ih sasvim jednostavno: noću smo iz parkiranih
automobila krali benzin i sipali ga u prazne flaše od "koka−kole" ili vina.
Uz to bi dolazio još i fitilj koji bismo zapalili u trenutku kad bismo
ugledali policajce i bacali ih na njih ili pred njihova kola.

Nekad bi, doduše, eksplodirala na pogrešnom mestu. Dan Bronson,
član našeg ganga, zapalio je jednog popodneva benzinsku bombu s
namerom da je baci na policijsku patrolu. Međutim, fitilj je izgoreo
prebrzo. Bomba mu je eksplodirala u ruci. Pre nego što je iko mogao
da dođe do njega, sav je bio u plamenu. Policajci su mu pritrčali i
udarajući ga po rukama gasili plamen. Jedan od njih je pri tom zadobio
teške opekotine. Dan je bio odmah prebačen u bolnicu, ali će proći
mnogo godina dok ne bude potpuno zdrav.

Za naše poduhvate praznici su bili posebno zgodni. Za Uskrs, Duhove,
državni praznik skupljala se većina od ukupno 285 gangova Njujorka
na Konej Ajlendu. Svi su nosili sa sobom sve najbolje što imaju i
šepurili se što je dovodilo do žestokih i često krvavih borbi. Tog 4. jula,
Biskupi su ubili Larija Stejna, jednog od naših dečaka. Imao je samo
trinaest godina kad su ga petorica tih tipova namrtvo isprebijali lancima
od bicikla, a zatim njegov leš zakopali u pesak. Nađen je nekoliko dana
kasnije. Kad smo saznali za to, naši momci su hteli da spale čitav
Betford, gde je i kvart Biskupa. Uspeo sam da ih urazumim, pa smo

73



odlučili da sačekamo prvo Larijev pogreb.

Sledećeg popodneva našli smo se u blizini groblja. Dvoja kola dovezli
su rođake pokojnika. Prepoznao sam Larijevu majku, oca i njegova
četiri brata. Do tada smo bili u pozadini, ali kada su se pojavili
ožalošćeni, pristupili smo im − preko 200 devojčica i dečaka − većinom
u crnim jaknama sa duplim crvenim "MM" na leđima. Prišao sam
gospođi Stejn da bih joj izrazio naše saučešće. Kad me je videla
počela je da vrišti:

− Izbacite ih! Oterajte ove siledžije!

Zatim, teturajući se, pođe prema kolima, izgubi svest i pade u travu.
Njen muž se sagnuo nad njom, četvorica mladih dečaka gledala su
skamenjeno kako se naš gang postavlja oko groba. Gospodin Stejn
pogleda u mene i reče:

− Ti si odgovoran za sve ovo! Da nije bilo tebe i tvoje bande, Lari bi još
i danas bio živ!

Očima punim mržnje krenu na mene, ali ga nastojnik groblja zadrža i
obrati mi se:

− Molim vas, sačekajte sa druge strane groba. Dozvolite nam da na
miru sprovedemo pogreb.

Složio sam se pa se povukosmo.

Više nas niko nije mogao zaustaviti. Saznali smo da će sutra biti
sahrana jednog Biskupa.

Nameravali smo da ih napadnemo, i to baš za vreme sahrane. Bilo je
čudno koliko smo želeli osvetu. Kipteli smo od mržnje.
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Meni se dosetio da bi još danas bilo dobro otići do mrtvačnice gde se
nalazilo telo onog Biskupa.

− Hajdemo! Spalimo ga! − vikao je.

− Idemo! Sutra će biti prekasno!

Preko pedeset dečaka je pojurilo prema mrtvačnici crnačkog groblja,
prevrnulo mrtvački sanduk i rastrgalo zavese.

Pogrebno bogosluženje održano je pod jakom kontrolom policije, ali mi
smo osećali da smo se osvetili.

Bio sam životinja bez savesti, morala, razuma i bez ikakvog osećanja
za dobro i zlo. Gang me je izdržavao od plena noćnih pljački, a i Frenk
mi je nekada pomagao. Međutim, voleo sam da se brinem sam o sebi.

U proleće 1957. došao mi je Frenk i rekao da će tata i mama doći da
nas posete. Izrazio je želju da dođem i da ih pozdravim. Odbio sam.
Nisu mi bili potrebni. Oni su me se odrekli i zato nisam hteo da imam
posla sa njima. Sledeće večeri Frenk je doveo tatu u moju sobu. Mama
nije htela da dođe sa njima, jer je bila uvređena što nisam došao da ih
sačekam. Tata je dugo stajao na vratima i posmatrao me.

− Frenk mi je pričao o tebi. Kazao mi je da si šef bande i da ti je policija
za petama! Je li tako?

Njegov glas je postajao sve snažniji da bi se na kraju pretvorio u urlik.
Nisam mu ništa odgovorio. Okrenuo sam se Frenku, koji je stajao
pored njega, i svoj bes iskalio na njega: − Zašto si mu to ispričao? Zar
ti nisam rekao da ne želim videti ni jednog od vas!?

Rekao sam mu istinu, Niki! − odgovori mirno Frenk. − Krajnje je vreme
da i sam pogledaš istini u oči.

75



− On je opsednut demonom! − reče otac dok je piljio ukočenim očima u
mene. − On je opsednut. Moram ga osloboditi! Pogledao sam tatu
nervozno se smeškajući.

− Prošle godine sam i ja mislio da imam đavola u sebi, ali sada me se
čak i oni boje.

Odjednom, otac položi ruku na moje rame. Tako snažno me je
pritiskao da sam morao da kleknem na pod. Držao me je čvrsto, kao
lancima.

− Osećam pet zlih duhova u njemu − reče, a zatim mahnu Frenku da
mi podigne ruke iznad glave i da me čvrsto drži. Hteo sam da se
otrgnem, ali su bili prejaki za mene.

− Pet demona! − povika otac. Zato je i postao zločinac. Danas ćemo
ga izlečiti. Položio je ruku na moju glavu.

− Napolje sa vama! − povika on. − Zapovedam vam da izađete iz
njega!

Onda me je udario u obe slepoočnice i ja čuh kako zapoveda
demonima da izađu iz mog mozga. Frenk mi je i dalje držao ruke gore.
Tata me je ščepao za vrat kao da je hteo da me udavi.

− Jedan demon se nalazi u njegovom jeziku! Napolje! Napolje! A onda,
sav radostan, povika:

− Tu je, video sam ga kako je izašao! I njegovo srce je tamo! − nastavi
on i udari me nekoliko puta pesnicom u prsa, tako jako da sam
pomislio da će mi slomiti rebra. Na kraju, obuhvatio me je oko kukova,
digao gore, položio ruke na moje krilo i zapovedio demonima da izađu
iz mojih bokova. Tek tada me je pustio. Frenk je zaključio:
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− Otac ti je učinio veliku stvar, Niki! Bio si zao, ali te je sada on potpuno
očistio.

Tata je stajao na sredini sobe i drhtao kao prut. Istrčao sam na ulicu.
Dva sata kasnije ugledao sam mornara koji je pijan spavao u
Vašington parku. Ukrao sam mu novčanik. Ako je tata stvarno isterao
demone iz mene, onda su se oni, svakako, brzo vratili. Bio sam još
uvek sin đavola.

Isplanirao sam jednu lako izvodljivu pljačku. Primetio sam da se svake
subote pred jednom kućom, u tri sata, zaustavlja crni "kadilak". Često
smo pravili šale na njegov račun. Objasnio sam Meniju kakav posao
nas čeka i on se složio. Pozvali smo i Vilija da pođe s nama. Trebalo je
da se sastanemo u dva sata. Kad smo stigli do stana, Vili nas je već
čekao čisteći svoj revolver. Po našem planu, trebalo je da Meni i Vili
Čekaju iza zgrade, a ja bih prišao kolima i nešto upitao vozača. Tada bi
došli Vili i Meni, i Vili bi ga, naravno revolverom, prinudio na pokornost,
a mi bismo ga pretresli i opljačkali.

Petnaestak minuta kasnije pojavio se "kadilak" iza ugla i zaustavio se
pred zgradom. Moji prijatelji se skloniše, a ja ogrnuh svoju kišnu
kabanicu i krenuh prema njemu. Čovek izađe iz auta. Bio je visok,
četrdesetih godina i, sigurno, veoma bogat. Bezbrižno zaključa svoja
kola i pođe prema zgradi. Ulica je bila pusta. Primetio je da ja nailazim
te ubrza korak.

− Izvinite, molim vas! − rekao sam. − Zalutao sam. Možete li da mi
kažete kako da dođem do Lafajet avenije? Čovek zastade i osvrnu se
oko sebe.

− Odlazi, mladiću! Neću da imam nikakvih neprilika! − rekao mi je.

− Ali, želim samo da znam gde je Lafajet avenija! − odvratih smejući se
i gurnuh ruku u džep kao da tražim revolver.

77



− Upomoć! Razbojnici! − povika on i potrča prema kolima. Bacio sam
se na njega.

− Zaveži, ili ću te ubiti!

Pogledao me je sa nepoverenjem, a zatim ponovo uzviknuo:

− Upomoć! Upomoć!

Tog trenutka ga je Meni uhvatio s leđa i naslonio mu cev pištolja na
slepoočnicu.

− Ako pisneš, pucaću!

Čovek je stajao kao skamenjen dok smo ga Vili i ja pretresali. Kod
njega sam našao najveći štos novčanica koji sam ikada video.

− Pogledaj, Vili! Šta misliš o tome? Taj tip je isuviše bogat. Kao lud od
sreće skakao sam po ulici.

− Reci mi, stari, kad bih ti svake subote dozvolio da spavaš sa mojom
mamom, da li bi mi dao više novaca?

Meni mi se pridruži i poče mu otkopčavati kaiš sa pantalona.

− Imate li nešto protiv ako vam uzmemo pantalone? Meni ga je
raskopčao.

− Upomoć! Upomoć! − vikao je.

Skočio sam na njega i udario ga po ustima. On zari zube u moj dlan.
Odskočio sam unatrag i povikao:

− Ispali mu jedan, Vili! Udesi ga! Tip se opasno buni! Smakni ga! Vili se
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izmače, nanišani i povuče oroz. Čuo sam samo kako je udarna igla
škljocnula u prazno. Snašao sam se, iz sve snage udario čoveka u
želudac. On se previ napred i ja ga dočekah drugom rukom u
slepoočnicu, ali me je ruka tako zabolela da sam pomislio da ću se
onesvestiti.

− Hajde, Vili, ubij ga! − ponovo sam zahtevao.

Vilijev revolver je ponovo izneverio. Istrgao sam mu revolver i udario
čoveka u lice. On je pokušao da viče, ali ga udarih nekoliko puta,
pogodih ga u glavu i on pade na trotoar. Pojurili smo niz ulicu, jer
prozori počeše da se otvaraju i začuše se povici. Treći, skinuo sam sa
sebe kišni mantil i bacio ga u kantu za smeće.

Razdvojili smo se. Nisam se zaustavio sve do svoje sobe. Zaključao
sam vrata za sobom, stao na sred sobe i teško disao. To je bio život!

Upalio sam svetlo i posmatrao svoju ruku. Jasno su se videli otisci
zuba. Vinom sam isprao ranu i zamotao ruku maramicom. Ugasio sam
svetlo kad se u daljini začulo zavijanje policijskih sirena. Nasmešio
sam se. Pomislio sam na gomilu novca i pošao rukom ka džepu
očekujući da ću osetiti novčanice pod rukama. Užas! Nema ih! Skočio
sam i pretražio sve džepove. Tada sam shvatio. Kada smo počeli da
bežimo, gurnuo sam ih u džepove kišnog mantila, a njega sam bacio u
kantu za smeće. Revolvera takođe nije bilo. Sigurno sam ga negde
ispustio. Sada nisam smeo da izađem na ulicu, jer je tamo dole sve
vrvelo od policije. Moram sačekati jutro, ali dotle će đubre biti odneto i
više nikada neću videti taj novac!

Očajan, bacio sam se na krevet, udarajući pesnicama po dušeku.
Toliko truda i ništa.
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SMEH SOTONE

SMEH SOTONE

Za samo dve godine, dok sam ja bio predsednik, ubijeno je
sedamnaest ljudi. Toliko sam često bio hapšen da ni broja ne znam.
Svi mi koji smo se priključili gangu živeli smo kao da zakon ne postoji.
Gang je za nas bio svetinja. Moje prijateljstvo sa Izraelom i Menijem
bilo je nešto sasvim izuzetno. Jedne noći se Izrael ušunjao u moju
sobu i ubacio mi goluba. Ja sam počeo da vrištim od straha. Kada je
ušao u sobu, pokušao sam da se smejem i tako prikrijem svoj strah.
Pustili smo goluba da odleti. Nakon njegovog odlaska dugo sam ležao
u krevetu i činilo mi se da još uvek čujem lupu krila. Kad sam konačno
utonuo u nemiran san, osetio sam da padam u beskrajnu dubinu i da
čujem smeh Sotone.

Sledećeg jutra je Izrael došao k meni i doneo mi loše vesti. Meni je,
izboden nožem, ležao u bolnici.

− Šta je s tobom, Niki? − upita me. − Zašto se tako smešno ponašaš?

Sve se zgrčilo u meni i osetih kako mi nestade krvi sa lica. Meni i Izrael
bili su moji najbolji prijatelji. Odmahnuo sam glavom i pokušao da
oteram misli o tome kako je Meni bio blizu smrti.

− Sve je o kej. Samo sam jako ljut zbog toga. Da mi je znati ko je to
uradio, teško njemu!

To poslepodne otišao sam u bolnicu, ali su dva policajca stajala pred
vratima. Popeo sam se uz vatrogasne stepenice i zakucao na prozor.
Meni je sa mukom dopuzao do prozora, otvorio ga i otpuzao u krevet.
Bio je bled kao smrt.
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− Ko je to bio, Meni? − pitao sam. − Kaži mi! Ko tebe dira taj ne može
ostati živ!

− Bili su to Biskupi. Uhvatili su me samog, i ovako me udesili
noževima.

− Koji? Znaš li ko je to bio?

− Da. Vođu su zvali Džo. On je novi potpredsednik. Stalno se pravio
važan. Kad su završili, rekao je da će se vratiti i da će me ubiti.

− Prvo ćeš morati da ozdraviš, a kada izađeš odavde udesićemo tog
prljavog hvalisavca.

Pozdravio sam se sa njim i otišao. Te večeri sam sreo Izraela sa
Homerom, koji je pripadao našem užem krugu, i posle dugog
razgovora skovali smo plan za osvetu. Homer je ukrao jedna kola.
Sakrili smo ih na dve nedelje iza jednog skladišta, dok Meni nije izašao
iz bolnice.

Bilo je to oko Božića 1957. Homer je vozio kola. Iako je još šepao,
Meni je mogao poći sa nama. Sova, Peko i ja sedeli smo na zadnjem
sedištu. Vozili smo se pored katoličkog doma za zabavu. Bilo je bučno
jer se te večeri održavala igranka. Dva policajca su stajali na vratima.
Pošto u blizini nismo videli nijednog Biskupa, požurili smo do bara koji
je bio omiljeno sastajalište Biskupa. Parkirali smo kola i ušli. Nekoliko
Biskupa je sedelo za stolovima i mi smo im dobacili:

− Zdravo, momci, tražimo vašeg potpredsednika. Čuli smo da Džoe
želi da sklopi mir i hteli bismo sa njim da razgovaramo. Da li je negde u
blizini?

− Misliš Džo? − upita jedan dečak. − Eno ga tamo, sedi sa devojkom.
Pošli smo prema njemu. On podiže svoj pogled prema nama kad mu
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Sova reče:

− Mi smo iz Mau−Mau i želimo da razgovaramo s tobom. Džo je sedeo
na podu i kada je pokušao da ustane, Sova ga gurnu nogom nazad.
Džo je počeo da viče, međutim, Sova izvuče revolver i uperi ga u druge
dečake.

− Da se niko nije maknuo! Ucmekaću svakoga koji se pomeri! Vlasnik
bara je izgledao kao da će svakog časa izgubiti svest.

− Tebi nećemo ništa, tata! − uveravao ga je Sova. − Strpi se samo
jedan minut i mi ćemo nestati.

Obratio sam se Džou koji je još uvek sedeo pored preplašene devojke:

− Hej, tvore, možeš da biraš. Ili ćeš poći sa nama, ili ćemo te ubiti
odmah tu gde sediš. Dajem ti minut za razmišljanje. Dečak poče nešto
da muca i ja rekoh:

− Dobro! Lepo je od tebe što si se predomislio. Digoh ga na noge i dok
smo napuštali bar, Izrael im se sa pištoljem uperenim u dečake,
obratio:

− Možete reći Biskupima da ćemo ga vratiti nazad čim mu pokažemo
kako Mau−Mau barata nožem.

Zatvorili smo vrata i prisilili Džoa da pređe preko ulice gde smo se svi
natrpali u kola. Posadili smo ga na zadnje sedište držeći ga na nišanu.
Homer je vozio prema napuštenoj kući koja se nalazila u blizini
Menhetn − mosta. Uveli smo zatvorenika unutra 1 privezali ga za
stolicu zapušivši mu usta.

− Možda ćemo te brzo ubiti, a možda te ovde ostaviti da presediš
ostatak života.
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Iskezio sam se na njega. Sova ga pljunu i izađosmo napolje zalupivši
vrata za sobom.

Posle dva dana ponovo smo otišli tamo sa dvadeset pet članova
Mau−Mau ganga. Džo, vezan za stolicu, ležao je na boku. Pokušao je
da se oslobodi, ali nije uspeo. Ponovo smo ga podigli i upalili svetlo. U
kući je bilo ledeno a on je žmirkao od straha. Pozvao sam Menija da
stane pored njega.

− Meni, da li je to onaj tip što te je ranio nožem i zapretio da će te ubiti?

Meni je prišao hramajući.

− Da, to je on!

Izvukao sam Džou zapušač iz usta. Grlo mu je bilo suvo a jezik tako
natekao da je mogao samo da proizvodi neartikulisane glasove.

− Vidite, priznao je! − rekao je smešeći se. Sova uhvati zarobljenika za
kosu i povuče ga unazad. Meni otrese pepeo s cigarete i prisloni mu je
uz vrat. Džo je urliknuo.

− Još jednom! − reče Sova. − On te dva puta ubo! Ostali dečaci su
sledili Menijev primer. Svaki je upalio cigaretu, prišao Džou i ugasio je
na njegovom licu. Dečak je vriskao od bola i napokon pao u nesvest.
Na kraju smo ga još izlupali vrhovima cipela, utovarili u kola i odvezli u
područje Biskupa. Kad smo ga izbacili na ulicu, bio je još uvek
onesvešćen.

Na dan Božića sreo sam Menija u Džinos Knipu. Sedeli smo u baru,
pušili i smejali se događajima od prošle nedelje. Iznenada, ugledah
petoricu Biskupa kako nam se približavaju. Iako smo bili u centru
našeg područja, bili smo sami. Gurnuo sam Menija:
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− Kidajmo, Biskupi!

Pojurili smo kroz vrata. Naša prednost je bila minimalna. Meni je
naročito zaostajao. Kad su nas Biskupi stigli, naglo sam se krenuo,
sagnuo glavu i potrčao između njih. Udario sam jednog glavom u
stomak tako jako da je ostao da leži. Pretrčao sam preko jednog od
parkiranih automobila i skočio na kolovoz ispred jednog teretnog
kamiona. Vozač je u poslednjem trenutku uspeo da me zaobiđe, a
odmah zatim je "legao" na sirenu. Nadao sam se da će Meni iskoristiti
uspeh mog napada i da će poći za mnom, ali nije bilo tako. Okrenuo
sam se. Niko me nije pratio i ja potrčah du vidim šta se dešava. Pritisli
su Menija i nemilosrdno ga gazili. Tada sam ugledao blesak oštrice
noža i u besu pojurih preko ulice vadeći svoj nož i vičući:

− Prljave svinje! Ostavite ga na miru! Sve ću vas poklati! Bilo je
prekasno. Videh kako dečak zamahnu rukom iz sve snage i zabode
oštricu između Menijevih rebara. On se skupio, zastao za trenutak, a
zatim naglavačke pao na zemlju. Dok je padao, dečak mu još jednom
zabode nož u telo. Jurio sam prema njima mašući nožem, ali oni
pobegoše. Prišao sam Meniju koji je bespomoćno ležao na trotoaru.
Krv mu je tekla iz usta i nosa, a ona koja je isticala kroz kožnu jaknu
stvarala je veliku lokvu. Kleknuh, okrenuo sam ga na leđa, podigoh mu
glavu i položih je na svoje krilo. Osetio sam vrelinu krvi. Gledao me je
širom razrogačenih očiju, pokušavajući da kaže nešto. Začuh tiho
grcanje i usta mu se obliše crvenim mehurima.

− Meni! − vikao sam. − Meni! Nemoj da umreš! Čuješ li me? Nemoj!
Odjednom, glava mu je klonula i ubrzano disanje je prestalo. Umro je.

− Meni! Meni! − vikao sam iz sveg glasa, užasnut.

− Hej, šta se to tamo događa?

Ženski glas koji se začuo vratio me je u stvarnost. Shvatio sam da ne
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smem više ovde da ostanem. Ako bi me tu uhvatili, policajci bi pokušali
da pripišu krivicu meni. Ništa više nisam mogao da učinim. Ustadoh a
Menijevo mlitavo telo pade nazad na trotoar. Dugo mi je odzvanjao u
ušima onaj tupi zvuk uz koji je njegova glava pala na trotoar. Kad sam
stigao u sobu, seo sam na krevet i uperio revolver u zaključana vrata.
Bio sam preplašen. Nisam do tada bio tako blizu mrtvaca. Osim toga,
Meni je bio moj prijatelj. Malopre smo se smejali, a sad leži mrtav.
Nisam mogao da se pomirim s tim tako lako. Smatrao sam se hrabrim i
verovao sam da se ničega, baš ničega, ne bojim, ali njegova smrt je
bila previše za mene. Hteo sam da plačem, ali nisam mogao. Skočio
sam i potrčao prema zidu.

− Ja se ne bojim! − vikao sam. − Ne bojim se!

Kao da sam bio opsednut đavolom. Posmatrao sam svoje ruke i
ugledao zgrušanu krv na koži i ispod noktiju. Počeo sam da udaram
glavom u zid i urlam:

− Niko mi ne može nauditi! Niko ne može da me rani! Niko... Iscrpljen,
spustio sam se na pod pokušavajući da povratim vazduh. Strah! Došao
je tako podmuklo i silovito. Užasan, nepodnošljiv strah! Valjao sam se
po podu, imao sam osećaj da se gušim, pa sam stavio ruke na grudi,
stenjao i vikao. Činilo mi se da zidovi navaljuju na mene, da se plafon
podiže sve više i više, kilometrima visoko, da bi se onda, tamo gore,
pretvorio u crni oblak i nadvio nada mnom. Mislio sam da ću se ugušiti.
Disao sam ubrzano i širom otvorenih usta. Iznenada su se pojavili
crveni mehurići krvi. Hteo sam da pobegnem, ali glava bi mi uvek
klonula i čuo bih kako udara o pod uz isti onaj zvuk kao Menijeva
glava. Osećao sam veliki pritisak. Ležao sam na podu sa rukama
ispruženim uvis i pokušavao da odgurnem taj crni oblak, oblak smrti
koji je neprestano pretio: smrt, smrt, smrt... Bio je to smeh sotone.

Kad sam se probudio, bilo je jutro. Sunce je pokušavalo da prodre kroz
moj prljavi prozor. Ležao sam zgrčen na hladnom podu. Pogled mi se
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prvo zaustavio na rukama na kojima je još bila zgrušana krv i gomila
slika proživele stvarnosti prolete mi kroz ranjenu svest.
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MOCVARA

MOČVARA

Tri dana pred Uskrs stajali smo nas četvorica na uglu Ulice svetog
Edvarda. Znali smo da vernici u to vreme ostavljaju crkvi mnogo novca
i hteli smo da je opljačkamo. Jedan policajac nam se približavao sa
druge strane ulice, iz stražarnice.

− Gubite se odavde, portorikanski vašljivci! − rekao je. Nismo se ni
pomerili. On ponovi:

− Kazao sam vam da se gubite odavde!

Dečaci su otišli, ali sam ja ostao.

− Hajde, gubi se, đubre jedno!

Zgrabio je palicu i ja ga pljunuh. On zamahnu palicom, međutim, brzo
sam se sagnuo i ona pogodi zid. Skočih na njega, ali me on zgrabi za
vrat: bio je duplo viši od mene. Imao sam neodoljivu želju da ga
ubijem. Upravo sam dohvatio svoj nož, kad primetih da on vadi
revolver i poziva u pomoć. Brzo sam izmakao dva koraka unazad,
podigao ruke uvis i rekao:

− Predajem se.

Policajci nagrnuše iz stražare trčeći preko ulice, uhvatiše me i
odvukoše u stražaru. Policajac koji se borio sa mnom udari mi šamar.
Osetih ukus krvi na ustima.
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− Svaka čast, vi ste jak čovek sa revolverom − rekoh podrugljivo. −
Ipak, u duši ste velika kukavica, kao i svi ostali ovde!

On me udari još jednom, i ja se napravih da sam izgubio svest.

− Ustani, prljava svinjo! Ovog puta ćemo te otpustiti jednom zauvek!

Dok su me nosili u drugu sobu, čuh stražara:

− Mora da je mali izgubio savest. Treba ga zatvoriti pre nego što
nekoga ubije.

Policija me je često hapsila, ali me nikada nije mogla zadržati u
zatvoru. Niko se nije usudio da svedoči protiv mene, jer su svi znali da
bi za to mogli biti ubijeni ili od mene, kad izađem, ili od
Mau−Mauovaca. Ovog puta su me odvezli van grada i zatvorili u jednu
ćeliju. I dok me je čuvar gurao unutra, okrenuo sam se i napao ga
pesnicama. On me ponovo izvuče na hodnik, pri čemu mu je pomagao
kolega. Tada su me obojica premlatili.

− S tim tipovima ćeš izaći na kraj samo ako ih tučeš dok đavo ne izađe
iz njih. Sve su to smrdljive životinje. Imamo pun zatvor Crnaca,
prostitutki i Portorikanaca.

Tada se obratio meni:

− A što se tebe tiče, ti si ovde isto što i svi drugi. Ako hoćeš da budeš
izuzetak, onda ćemo s tobom tako i da postupamo. Na kraju ćeš
poželeti da umreš.

Ponovo su me gurnuli u ćeliju. Ležao sam na hrapavom podu i psovao
ih.

− Dobro, klinac! − reče čuvar dok je zaključavao vrata.
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− Zašto ne ustaneš i ne zaigraš malo, ti si žilav dečko? Zar ne?
Ugrizoh se za usne i ne odgovorih ništa. Znao sam da ću ubiti tog
čoveka čim budem mogao.

Sledećeg dana čuvar je ponovo došao u moju ćeliju. Čim je otvorio
vrata, napao sam ga. Odgurao sam ga na suprotnu stranu hodnika, ali
me on udari snopom ključeva po glavi i ja osetih kako mi se krv sliva
preko oka.

− Hajde, tucite mirno dalje! − vikao sam. − Ali, jednog dana ću doći k
vama kući i ubiću vašu ženu i decu! Baš to ćete doživeti!

Bio sam optužen zbog sitnice: otpor pri hapšenju. Otežao sam sam
sebi položaj zbog svoje neobuzdanosti. Izveden sam sa lisicama pred
sud i sedeo na stolici dok je policajac glasno čitao optužbu. Sudija,
pedesetogodišnjak strogog izraza lica čije su naočare bile bez okvira,
reče:

− Zar tog dečaka nisam ovde već video?

− Da, vaše veličanstvo! − odvrati policajac. − On je treći put pred
sudom. Osim toga, on je do danas bio 21 put hapšen, sa optužbama
od pljačke pa do pokušaja ubistva.

Sudija me pogleda.

− Koliko vam je godina, mladiću?

Nepristojno zavaljen u stolicu, zurio sam u pod.

− Ustanite, kad razgovaram s vama! − obrecnu se sudija. Ustao sam i
pogledao prema njemu.

− Pitao sam vas koliko imate godina! − ponovio je on.
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− Osamnaest! − odgovorih.

− Imate osamnaest godina a bili ste 21 put hapšeni i treći put stojite
pred sudom! Zašto niste kod roditelja?

− Oni žive u Portoriku. − odgovorio sam.

− I kod koga ovde stanujete?

− Ja živim sam za sebe! Ne želim nikoga da imam!

− Koliko već živite sami?

− Otkako sam, pre tri godine, došao u Njujork.

− Vaše veličanstvo! − umeša se policajac. − On nije ni za šta. Vođa
Mau−Mauovaca, a od njih potiču svi nemiri na našem području. Nikada
još nisam video takvog glupavog dečaka. On je životinja, a besnog psa
morate zatvoriti. Želim da predložim, vaša milosti, da ga stavite u
zatvor dok ne napuni 21 godinu. Možda ćemo tako moći da
uspostavimo red u njegovom naselju.

Sudija se okrenuo policajcu:

− Kažete da je on kao životinja, kao besan pas?

− Tačno, vaše veličanstvo! I ako ga pustite, onda će pre nego što
padne mrak nekoga ubiti.

− Da, mislim da imate pravo. − reče sudija i ponovo me pogleda. − Ali,
verujem da bismo morali da otkrijemo zašto se ponaša kao životinja.
Zašto je postao takav? Zašto hoće da krade, da se tuče i ubija? Stotine
ljudi njegovog kova stoje dnevno pred našim sudovima, i verujem da je
država dužna da se brine za njih. Ne smemo ih samo tako jednostavno
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doživotno zatvarati. Verujem da se u dubini tog "besnog psa" nalazi
duša, koja bi se moglo spasti.

Onda se ponovo okrenuo policajcu:

− Ne mislite li da bi to trebalo da se pokuša?

− Ne znam, vaše veličanstvo! − odvrati ovaj. − Ovi dečaci su u
poslednje dve godine ubili trojicu policajaca, i otkada sam tamo u
službi imali smo na tom području preko pedeset ubistava. Samo ih sila
može sprečiti. Znamo sigurno: ako ga pustite, uskoro ćemo ga ponovo
uhapsiti, ali sledeći put će to biti zbog ubistva!

Sudija pogleda na hrpu papira koja je ležala pred njim.

− Vi ste Kruz, zar ne? Dođite ovamo, Niki Kruz! Otišao sam do stola.
Kolena su mi klecala. On se nasloni na sto i zagleda se u mene.

− Niki, imam sina tvojih godina. On ide u školu, živi u urednoj kući i ima
dobro društvo. Ne upada u neprilike. Dobar je igrač bejzbola i donosi
dobre ocene kući. On nije "besno pseto", a nije zbog toga što ima
nekoga ko ga voli. Očigledno, ti nemaš nikoga. Ti si izgubio tu osnovnu
potrebu da voliš i da budeš voljen. Bolestan si. Želeo bih da saznam
uzrok tvoje bolesti, poreklo tvoje mržnje jer ti nisi kao drugi. Policajac je
u pravu, ti živiš i ponašaš se kao životinja. Trebalo bi tako i da
postupim s tobom, ali to neću učiniti. Predaću te u ruke našem
psihijatru dr Džonu Gudmenu. On će da te ispita i donese konačnu
odluku.

Potvrdno sam klimnuo glavom. Nisam znao da li će da me pusti, ali
sam shvatio da nije hteo da me osudi, barem ne sada.

− I još nešto, Niki − nastavi sudija. − Ako ponovo nešto zgrešiš, ako
čujem i najmanju tužbu na tebe, onda će mi biti to znak da nisi u stanju
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da poslušaš savet i onda ću te, odmah, poslati na polje Elmir, na rad.
Jesi li razumeo?

− Da, gospodine! − odgovorio sam i sam sebi se začudio. Prvi put sam
nekoga oslovio sa "gospodine". Ali, u ovoj situaciji, izgledalo mi je da
sam zgodno upotrebio tu reč.

Sledećeg dana došao je sudski psiholog dr Gudmen u moju ćeliju. Bio
je to visok čovek sa prevremeno osedelim zulufima i širokim ožiljkom
na licu. Njegova kragna od košulje bila je izgužvana, a cipele
neočišćene.

− Opunomoćen sam da se zainteresujem za tvoj slučaj − reče on, sede
na moj krevet i prekrsti noge. − To znači da ćemo provoditi zajedno
neko vreme.

− Sigurno, ljudino, nek' bude onako kako vi hoćete!

− Slušaj, dečko! Dnevno razgovaram sa 20 dečaka tvoje vrste. Ne
pokušavaj, dakle, nikako da oštriš kljun na mene, inače bi to moglo da
ti naškodi.

Njegov oštar ton je, istina, uticao na mene, ali ja sam se rugao dalje:

− Kao čistač mozgova, umete veoma lepo da govorite. Možda želite
posetu Mau−Mauovaca jedne od sledećih večeri?

Pre nego što sam stigao da se pomerim, zgrabio me je za košulju i
podigao.

− Dozvoli da ti kažem, mladiću! Pre svojih studija, bio sam četiri godine
u gangu i tri godine u mornarici. Vidiš li ovo?

Mogao sam jasno videti ožiljak koji se protezao od obraza sve do
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kragne.

− To sam dobio u svom gangu, ali tek pošto sam njih šestoricu
pretukao na smrt palicom za bejzbol. Ako želiš da glumiš junaka,
došao si mi kao poručen.

On me odgurnu od sebe, a ja posrnuh i sedoh na krevet. Pljunuh na
pod, ali više ništa nisam rekao. Njegov glas je ponovo bio sasvim
prirodan kad je rekao:

− Sutra ujutro moram da putujem u Biar planine. Možeš da pođeš sa
mnom, pa ćemo usput razgovarati.

I tako sam sledeći dan proveo s njim. Odvezli smo se u gornji deo
područja koje je pripadalo Njujorku. Prvi put sam izašao iz grada otkad
sam, pre pet godina, stigao iz Portorika. Pri tome sam, istina, osećao
neko čudno uzbuđenje, ali sam ipak bio škrt na rečima i arogantno se
ponašao kad god bi me doktor Gudmen nešto upitao. Posle kratkog
zadržavanja u jednoj bolnici odveo me je u zoološki vrt. Šetali smo
pored kaveza i posmatrali divlje životinje koje su hodale gore−dole.

− Voliš li zoološki vrt? − upila on.

− Ne podnosim ga! − odgovorio sam i okrenuo glavu od kaveza.

− Tako? A zašto?

− Mrzim te smrdljive životinjce koje stalno trče tamo−amo i hoće da
izađu napolje.

Seli smo na klupu i razgovarali. Doktor Gudmen je izvadio svesku i
zamolio me da nacrtam nekoliko slika: konje, krave, kuće ili tako nešto.
Nacrtao sam kuću sa ogromnim vratima.
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− Zašto si toj kući nacrtao tolika vrata?

− Da bi tupoglavi čistač mozgova mogao da ude unutra. − odgovorio
sam podsmešljivo.

− To ti ne verujem, reci nešto drugo.

− E, pa dobro. Zato da bih mogao da brzo pobegnem kad me neko
pojuri.

− Većina ljudi crta vrata da bi mogli da uđu.

− Ja ne želim unutra, već napolje.

− A sad nacrtaj jedno drvo! − reče on.

Nacrtao sam drvo, a zatim pomislio da drvo bez ptice ne vredi, pa sam
na vrhu nacrtao pticu. Dr Gudmen je posmatrao sliku.

− Voliš li ptice, Niki? − upita.

− Mrzim ih.

− Izgleda da ti sve mrziš?

− Da, možda. Ali ptice ponajviše!

U daljini je zagrmelo. Taj čovek mi je počeo svojim pitanjima zadavati
strah. Uzeo sam olovku i probušio rupu kroz pticu.

− Tako, sad ne morate više da mislite na nju. Ubio sam je.

− Ti veruješ da bi sve od čega se bojiš mogao da ukloniš ubijanjem,
zar ne?
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− Što vi zapravo mislite? − povikao sam na njega. − Verujete da na
osnovu nekih glupih slika i ludog razgovora možete da saznate sve o
meni? Ne bojim se ja nijednog čoveka, ali mene se svi boje. Pitajte
Biskupe, oni će vam pričati sve o meni.

U čitavom Njujorku nema ganga koji hoće da se tuče sa
Mau−Mauovcima. Ne bojim se ja nikog!

Glas mi je postajao sve piskaviji. Dr Gudmen je nešto zapisao.

− Sedi, Niki! − reče on. − Mene ne moraš da zadivljuješ svojom
hrabrošću.

− Slušaj, čoveče! Ako nastaviš da kopaš po meni, bićeš mrtav!
Grmljavina je postala jača dok sam tresući se stajao pred njim. On me
je pogledao i hteo nešto da kaže, ali mu prve kapi kiše padoše na
svesku. On odmahnu rukom.

− Bolje da idemo da ne pokisnemo − reče. Zalupismo vrata kad prve,
teške kapi kiše zapljuštaše po vetrobranu. Dugo je sedeo miran pre
nego što je upalio motor i krenuo.

− Ne znam, Niki! − reče on. − Stvarno ne znam.

Vožnja prema gradu bila je užasna. kiša je neprestano lila. Dr Gudmen
ne reče ni reč. Nisam se rado vraćao u grad. Pomisao na to da moram
ponovo ući u svoju ćeliju nervirala me je. Nisam podnosio da budem
zatvoren kao zver. Kiša je prestala, ali sunce je već bilo zašlo, tako da
smo prolazili pored jednoličnih, sivih blokova. Osećao sam se kao da
propadam u mulj. Hteo sam da iskočim i da pobegnem, ali sam
primetio da ne vozi prema zatvoru već prema aveniji Lafajet a zatim u
Grin ulicu.

− Zar ne vozite prema zatvoru? − pitao sam začuđeno.
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− Ne. Smem sam da odlučim o tome da li da te pritvore, ili da te puste.
Verujem da ti zatvor ne bi koristio.

− Konačno smo se složili − zacerih se.

− Ne razumeš šta mislim. Verujem da ne postoji ništa više što bi ti
moglo pomoći.

− Šta mislite, doktore? Smatrate da za mene nema nade? Smejao sam
se. On zaustavi kola.

− Skoro, Niki. Već godinama radim sa dečacima tvoje vrste. I sam sam
stanovao u getu, ali nikada nisam sreo tako hladno, oporo i divlje
stvorenje kao što si ti. Ti svakoga mrziš. Svakoga ko dirne u tvoju
sigurnost izbegavaš jer se bojiš. Ta činjenica bi mogla da te urazumi i
zato te prepuštam tvome strahu.

Otvorio sam vrata i izašao napolje.

− Što se mene tiče, možete da vozite u pakao. Niste mi potrebni ni vi,
ni bilo koji čovek.

− Niki − reče on kad sam hteo da se udaljim od kola. − Želim da ti
otvoreno kažem. Ako se uskoro ne promeniš, onda si na najkraćem
putu koji vodi u zatvor, na električnu stolicu, u pakao.

− Onda ćemo se tamo ponovo sresti! − rekoh.

− Gde? − upita on.

− U paklu, čoveče! − objasnih smešeći se.

On odmahnu glavom i odveze se dalje. Hteo sam da se smejem i dalje,
ali mi smeh zastade u grlu. Stajao sam na uglu ulice držeći ruke u
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džepovima kišne kabanice. Bilo je sedam sati uveče i ulice su bile
pune nepoznatih lica i žurbe... Tempo... Pokreti... Osećao sam se kao
list koji je nošen tamo−amo vetrovima vlastitih strasti u nepreglednoj
šumi čovečanstva. Posmatrao sam ljude. Izgledalo je kao da svi oni
imaju neki svoj određeni cilj. Iako je bio maj, duvao je jak vetar. Bilo mi
je hladno. Reči psihologa su mi odzvanjale u glavi: − Ako se uskoro ne
promeniš, onda si na najkraćem putu koji vodi u zatvor, na električnu
stolicu, u pakao. − Nikada do tada nisam analizirao samog sebe. U
svakom slučaju, ne onako kako bi to trebalo uraditi. Da, uvek bih se
rado ogledao pred ogledalom. Trudio sam se da uvek budem uredan,
što je za Portorikanca, u ovom području, bilo vrlo neobično. Za razliku
od svih dečaka u gangu, pazio sam na svoje oblačenje. Rado sam
nosio šarene košulje i kravate. Moje pantalone su uvek bile ispeglane,
a lice glatko i namirisano kolonjskom vodom. Nikada nisam previše
pušio zbog lošeg zadaha. Ali, sada sam bio suočen sa osećanjem
unutrašnje prljavštine. Taj Niki, kojeg sam do sada gledao u ogledalu,
nije bio pravi Niki. I Niki kojeg sam tada posmatrao bio je prljav,
pokvaren i izgubljen.

Zvučnici kod Papa Džona su treštali. Većina onih koji su stajali pred
barom bili su drogirani. Bio je to pravi Bruklin i pravi Niki! Išao sam kroz
Grin ulicu prema svom stanu. Pred radnjama su se lepršale novine i
poigravale se sa praznim konzervama od piva i razbijenim flašama
koje su ležale na ulici. U vazduhu se osećao miris jakih jela. Zemlja je
drhtala pod mojim nogama u trenutku kad je protutnjala podzemna
železnica. Sustigao sam jednu stariju ženu. Bila je niža od mene. Imala
je crni šal omotan oko glave, ispod koga je virila obojena crveno−žuta
kosa. Nosila je stari mornarski kaput koji joj je bio, možda, veći za šest
brojeva, a njene tanke noge, u crnim čarapama, ličile su na dve olovke
u muškim cipelama. Mrzeo sam je. Ona je bila simbol svih prljavština i
nečistoća u mom životu. Već sam potražio nož u džepu. Ovoga puta
nisam se šalio. Pitao sam se samo koliko snažno bi trebalo da udarim
da bi oštrica probila njen kaput i zabola se u leđa. Zamišljao sam kako
bi njena krv kapala na ulicu, i pri tome sam se ugodno osećao. Tog
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trenutka ulicom je protrčao neki psić i skrenuo pored žene. Ona se
okrenu i pogleda za njim hladno. Prepoznao sam je. Bila je to
prostitutka koja je stanovala u mojoj kući. Po izrazu njenog lica, očnim
kapcima i ukočenosti pogleda primetio sam da je bila drogirana.

Ostavio sam nož i ponovo se zamislio nad samim sobom. Dok sam
prolazio pored žene, video sam da je gledala u balon koji je vetar nosio
preko ulice. Prvo sam hteo da potrčim da gazgazim. I njega sam
mrzeo! Iz dubine duše! On je bio slobodan. Iznenada, obuze me
sažaljenje prema tom glupom, lelujavom balonu. Takva osećanja su
me retko obuzimala. Umesto da gazgazim, prošao sam pored stare
gospođe i pokušao da trčim uporedo s njim. Bio je tako nežan i nikako
se nije uklapao u ovo prljavo područje. Na trotoaru se nalazilo mnogo
smeća. Sa obe strane ulice dizali su se veliki zidovi zatvora u kojem
sam živeo. Tu, u sredini tog zatvora, nalazio se sloboda balon, gonjen
nevidljivom snagom vetra. Ne znam zašto me toliko zainteresovao taj
ludi balon. Žurio sam da ne bih zaostao za njim, nadajući se da se
neće brzo raspući. Ipak, nekako sam znao da je preosetljiv, prečist i
suviše nežan da bi mogao da opstane usred ovog pakla. Svaki put
kada bi se ponovo podigao uvis i padao na ulicu, zastajao bi mi dah.
Čekao sam neizbežan pucanj.

Ali, balon je uporno nastavljao svoj put. Nadao sam se da će stići do
kraja stambenog bloka i ući u park. Onda sam pomislio na park, na taj
smrdljivi, neuredni plac. Šta ako stvarno stigne do parka? Park, takođe,
nije za njega. Udariće u zarđalu žicu i pući, ili će se nabosti na trnje.
Ako bi ga neko podigao i poneo sa sobom, mislio sam, taj će ga
zatvoriti i tako će ostatak svog života provesti u zagušljivom stanu.
Nade nije bilo, ni za njega, ali ni za mene. Iza ugla su naišla policijska
kola. Pre nego što sam mogao da se oslobodim svojih misli, začuo
sam prasak. Balon se raspao pod točkovima automobila. Auto čak nije
ni znao šta se dogodilo. Hteo sam da potrčim i da viknem:

− Vi, prljavi pacovi! Zar niste mogli da pazite?
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Hteo sam da ih poubijam.

Sav život nestao je iza mene. Stao sam na uglu i piljio niz ulicu. Od
balona nije ostalo ništa. Postao je deo prljavštine i ništa više. Seo sam
na stepenište ispred kuće kad stara prostitutka prođe pored mene i
nestade u tami. Vetar je još uvek duvao i nosio papire i smeće. Bojao
sam se. Položio sam ruke na glavu i mislio:

− Dr Gudmen ima pravo. Za mene više nema nade. Ostaje mi još
samo zatvor, električna stolica, pakao.

Postao sam beznadežno ravnodušan. Predsedništvo sam predao
Izraelu. Bio sam umoran od svega. Nisam više hteo da bežim. Sudija
mi je rekao da mi sve ono što radim nije potrebno. Šta mi sve to treba?
Ljubav! Gde da je nađem? U močvari?
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SUSRET

SUSRET

U julu 1958. Izrael, Lidija i ja smo sedeli na stepeništu ispred moje
kuće kad je gomila dece pojurila ispred nas.

− Hej, šta je? − povikao sam za njima.

− Kod škole se nešto događa! − odvrati jedan od njih.

U Bruklinu se retko dešavalo nešto novo. Zbog toga smo kroz droge,
seks, ulične tučnjave i pijanke morali sami da se brinemo za svoju
razonodu. Dosadno sedenje na goloj zemlji bilo je sve. Tako smo otišli
od škole. Kada smo stigli, zatekli smo gomilu ljudi. Laktovima smo
prokrčili put da bismo predstavu mogli videti izbliza. U sredini kruga,
čovek je u svoju trubu duvao pesmu " Hrišćanski vojnici". Neprestano
je svirao jednu te istu melodiju. Pored njega je stajao najveći žgolja
kojeg sam ikada video u životu. Iznad njega se lepršala američka
zastava. Trubač je konačno prestao. Okupilo se skoro stotinu dečaka i
devojčica, ulice i trotoari su bili zakrčeni. Žgolja je doneo iz škole
stolicu od klavira i sad se popeo na nju. Otvorio je neku crnu knjigu i
pognuo glavu. Počeli smo da vičemo i videli smo da se boji. Galama je
postala glasnija. Stajali smo u gomili i ja sam jednom rukom zagrlio
Lidiju. Ona se kikotala kad se odjednom sve utišalo. Čovek je još uvek
stajao na stolici pognute glave. Osetio sam nešto čudno. Sve je bilo
tako neobično tiho. Čak su i automobili na Park aveniji, koja nije bila
udaljena ni polovinu stambenog bloka odavde, izgledali kao da se
kreću bez buke. Ponovo sam osetio stari srah. Bio je to strah koji sam
prikrivao pred sudijom i psihijatrom. Svaki put sam ga suzbijao i
uspevao da mu pobegnem, ali sad mi je paralisao telo i osetio sam
kako mi zahvata dušu. Hteo sam da se izvučem i da odem, ali niko se
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nije pomerio. Iznenada, mršavi podiže glavu i poče veoma slabim
glasom da čita iz knjige.

− Jer, Bogu tako omili svet da je i Sina svojega jedinorodnoga dao, da
nijedan koji veruje ne pogine, nego da ima život večni.

Drhtao sam od straha. Taj tip mora da je ili sveštenik ili čarobnjak.
Pričao je o ljubavi, a ja sam imao svoje tumačenje te reči. Uštinuo sam
Lidiju za bok, a ona me pogleda.

−Slušaj, Niki!

Razvukao sam usta i ponovo pogledao mršavog. Rekao je da će se
moliti da se dogodi neko čudo. Nisam znao šta bi to moglo biti, ali sam
ostao zato što su i drugi ostali. Više nije govorio, samo je stajao tu i
čekao, po svoj prilici, da se nešto dogodi. Onda je rekao da bi rado
razgovarao sa predsednicima i zamenicima predsednika gangova.
Osećao sam da je ovaj čovek opasan. Ušao je u naš svet, a mi nismo
trpeli nikakve strane osobe.

− Ako ste stvarno junačine, onda se nećete bojati da izađete napred i
da se rukujete sa malim propovednikom! − završi on. Gomila se
uskomeša. Neko pozadi povika:

− Hej, Bekbord, šta je zar se bojiš?

Bio je to predsednik Kapelana. Videh ga sa dvojicom Crnaca kako se
probija napred. Prišli su propovedniku koji je sišao sa svoje stolice i
čekao ih. Postojao sam sve nervozniji. To mi se nije dopalo. Rukovali
su se, a zatim ih propovednik i trubač povedoše prema školskoj kapiji.
Dok su razgovarali, ja ostavih Lidiju i odoh do Izraela.

− Šta rade ti tamo? − upitao sam.
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On sleže ramenima. Odjednom, primetih kako se čitava grupa tamo
preko moli. Dečaci su skinuli svoje kape i pobožno ih držali i u rukama.
Onda su se ponovo vratili u gomilu. Povikao sam Bekbordu:

− Hej, jesi li otišao u svece?

On je bio ogroman momak, težak oko 90 kg. Okrenu se prema meni i
pogleda me. Shvatio sam da se nešto desilo. Neko me pozvao:

− Niki! Zar ćeš dozvoliti da te nadvise ovi Crnci? Zar se bojiš da odeš
tom tipu?

Izrael me munu u rebra, pogledom pokaza napred i reče:

− Hajde, idemo!

Shvatio sam da misli ozbiljno i pokušao sam da se izvučem. Slutio sam
neku opasnost, obuze me smrtni strah. Gomila je počela da zviždi i
urla.

− Pogledajte našeg vođu! Boji se jednog suvarka. Izrael me povuče za
jaknu.

− Hajdemo, Niki!

Drugog izbora nisam imao. Morao sam da pođem. Izrael se rukovao sa
obojicom. Još sam se bojao i zaostao sam pozadi. Suvarak mi priđe i
pruži mi ruku.

− Dobar dan, Niki. Zovem se David Vilkerson. Propovednik sam iz
Pensilvanije.

Samo sam ga pogledao i rekao:

102



− Idite do đavola, svešteniče!

− Ne voliš me Niki? − reče on − Kod mene je to drukčije ja te volim!
Došao sam jer želim da ti pričam o Isusu koji te, takođe voli!

Osećao sam se kao životinja u kavezu. Ispred mene je stajao smešan
čovek koji govori o ljubavi, a mene niko nije ljubio. Tog trenutka sam se
setio dana kad mi je majka rekla:

− Ne volim te, Niki!

Mislio sam da kad nekoga rođena majka ne voli, tog onda ne voli niko i
ništa se tu više ne može promeniti.

Mršavi je jednostavno stajao tu sa još uvek ispruženom rukom i smešio
se. Bojao sam se da me taj čovek ne zatvori u kavez i da mi ne
oduzme prijatelje. Mrzeo sam ga.

− Nemojte da mi prilazite, svešteniče, inače ću da vas ubijem! −
proderao sam se na njega i vratio se u gomilu. Skoro me je zahvatila
panika.

− Momci, taj tip je ateist! − povikao sam. − Ostavite ga! On je ateist!

U stvari, ja nisam ni znao šta je ateist, ali očigledno, to je neko protiv
koga su svi. Povukao sam se znajući da za ovakav napad nemam
oružja za odbranu. Da me je napao nožem, tada bih se tukao sa njim.
Da je molio i prosio, narugao bih mu se i udario bih ga po licu. Ali, on je
jednostavno rekao:

− Volim te!

To mi se do tada nikada nije desilo. Visoko podignute glave prošao
sam kroz gomilu. Uzeo sam Lidiju pod ruku i povukao je za sobom.
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Sledio nas je nekoliko dečaka.

Otišli smo u naš podrum i ja sam pojačao gramofon do kraja. Hteo sam
da ugušim zvuk onih reči: − Isus te ljubi! − Zašto mi je to smetalo?
Neko vreme sam igrao sa Lidijom, popio pola flaše vina i pušio. Palio
sam cigaretu za cigaretom. Lidija je primetila da sam nervozan.

− Niki, možda bi ipak trebalo da razgovaraš sa tim čovekom. Biti
hrišćanin možda i nije tako loše kao što ti misliš.

Mrko sam je pogledao i ona mrko obori glavu. Iznenada, nastade
komešanje na vratima. Podigao sam oči i spazio mršavog kako ulazi
unutra. Njegovo tamno odelo i bela košulja nikako se nisu uklapale u
ovaj ambijent. Išao je prema meni kao da je kuća pripadala njemu.
Smešio se. Ponovo ispruži ruku i reče:

− Niki, hteo sam da se rukujemo i...

Pre nego što je uspeo da izgovori, udario sam ga snažno po licu. Sa
mukom je pokušao da zadrži smešak. Pljunuo sam ga.

− Znaš, Niki, Isusa su takođe pljuvali, a on se molio: "Oče, oprost im,
jer ne znaju šta čine!" Povikao sam na njega:

Sklonite se! Bežite dođavola! Gurnuo sam ga prema vratima.

− Pre nego što odem, želim još nešto da ti kažem. Niki, Isus te ljubi!

− Potrudite se da se izgubite. Vi ne znate šta pričate! Dajem vam 24
sata vremena! Ako do tada ne nestanete sa mog područja, ja ću Vasl
srediti! − rekao sam sav besan.

Vilkerson je išao, smešeći se, još uvek natraške ka vratima.
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− Ne zaboravi, Niki, Isus te ljubi!

To je za mene bilo previše. Zgrabio sam praznu flašu i bacio je za njim.

− Taj idiotski vrač! − gunđao sam dok sam izlazio na vrata. − Ako se
još jednom ovde pojavi, zapaliću ga.

Zalupio sam vrata za sobom. Ipak, osećao sam da u njemu ima nešto
neobično i istinito.

Otišao sam u kuglanu i trudio se da mislim na igru. Međutim, nije mi
uspevalo. U glavi mi je stalno odjekivalo: − Isus te ljubi! − Baš me
briga. Ja se nikoga ne bojim. Nisam se osećao dobro i odlučio sam da
odem kući. Bilo je tek pola jedanaest. Obično sam kući dolazio oko 3−4
sata ujutro. Zaključao sam vrata za sobom i drhtao dok sam prelazio
preko sobe da upalim svetlo. Legao sam u krevet i zagledao se u i
plafon. Neprestano sam čuo Vilkersona: − Isus te ljubi, Niki! Isus te
ljubi! − Ugasio sam svetlo, ali san nije dolazio. Okretao sam se u
krevetu a u 5 sati sam već bio na nogama. Celu noć sam preležao
budan i zato sam odlučio da siđem na ulicu. U daljini se, dok sam se
protezao, čula potmula buka grada koji se budio. Seo sam na
stepenice i podupro glavu rukama. − Isus te ljubi! Isus te ljubi...

Neka kola zaustaviše se pred mojom kućom. Čuo kako se zatvaraju
vrata i ubrzo me nečija ruka dotaknu po ramenu. Umorno sam podigao
glavu i sa zaprepašćenjem pred sobom ugledao propovednika. Skočio
sam i, poput zveri koja predoseća napad, frknuo na njega. On me
pogleda pravo u oči:

− Možeš da me ubiješ, Niki! Možeš da me isečeš na hiljadu komadića i
da me razbacaš po celoj kući, ali svaki taj komadić bi vikao: Isus te
ljubi! Ne možeš od toga da pobegneš.

Pogledao sam ga pun besa, a on je mirno nastavio:
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− Ne plašim te se, Niki. Doduše, ti govoriš strašno, ali u duši si isti kao i
svi mi. Usamljen si i bojiš se. Pun si greha i već si svega sit. Jedno
zapamti: Isus te ljubi!

Bio sam zbunjen. Kako je znao da sam usamljen? Šta je mislio kada je
govorio o grehu? Ali, ja uopšte nisam sam. Uvek je oko mene bio
gang. Mogao sam da imam sve devojke koje bih poželeo. Ljudi su me
se bojali i sklanjali mi se s puta. Čak sam jedno vreme bio predsednik
ganga. Kako može i da pomisli da sam usamljen? Još uvek sam se
osećao moćnijim od njega.

− I vi mislite da možete da me jednostavno preobratite? Upitao sam
nervozno pucketajući prstima: − Mislite da ću vas saslušati sa
najvećom pažnjom, a da ću zatim uzeti Bibliju pod ruku i trčati gradom
kao propovednik vrbujući druge za veru, dok će ljudi upirati prstom na
mene i govoriti: Gle, eno Niki Kruz postao svetac!

− NikL ti noćas nisi puno spavao, zar ne? − upita − I ja, takođe. Skoro
celu noć sam se molio za tebe. Razgovarao sam sa nekoliko tvojih
drugova. Rekli su mi da se tebi niko ne može približiti. Samo jedan to
može: Isus! On koji te ljubi. Jednog dana, Niki, a to će biti uskoro, on
će se pozabaviti s tobom. Tada će doći kraj tvom bežanju i smirićeš se
u njemu.

Ustao sam, okrenuo mu leđa, vratio se u sobu i zaključao vrata.
Pogledao sam kroz prozor. Njegova kola su već nestala.

Visoka zgrada preko puta gordo je stajala preteći horizontu. Rumenilo
se nebo na istoku. Odjednom, osetio sam da se život ne sastoji samo
od ovih zidova, betona i stakla. Razmišljao sam o ovim rečima:

− Jednog dana doći će kraj tvom bežanju i smirićeš se u njemu. −
Nisam znao na koga je propovednik mislio. Pretpostavljao sam da taj
mora da nalikuje suncu koje se jednog letnjeg dana rada iz okeana.
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Taj dan mi je bio bliži nego što sam mogao pretpostaviti.

Sledećih dana bio sam okupiran mislima o njemu. Izrael ga je
neprestano pominjao.

− Ma prestani, Izraele! Ako konačno ne prestaneš s tim glupostima,
ubiću te!

Međutim, Izrael je pričao i dalje, tako da sam posumnjao da se tajno
sastaje sa Vilkersonom. To mi se nije dopalo jer sam osećao da taj
vrač može da razori naš gang. Budući da Menija više nije bilo, imao
sam još samo Izraela. Slutio sam da će i on otići u drugom pravcu.
Njegovo neprestano pričanje o propovedniku i njegovi napori da
razgovaram s njim dovodili su me do očajanja.

Noć pre 4. jula, dana kad se gangovi okupljaju na Konej ostrvu, Izrael
je spavao kod mene. Do kasno u noć je pokušavao da me nagovori da
Mau−Mauovci ne odu na sabor, nego da razgovaraju sa Vilkersonom.
Začepio sam uši dok konačno nije zaspao. Ležao sam budan. Umirio
bih se tek kad bih Izraelu zatvorio usta. Nisam više želeo da čujem o
tom propovedniku. Zavukao sam ruke ispod dušeka i uhvatio dršku
planinarske sekire koju sam tu držao da bi mi uvek bila pri ruci. U
krevetu pored sebe čuo sam kako Izrael mirno diše. U poslednje vreme
sve više mi je išao na živce pričom o ljubavi. Nisam mogao više da
izdržim.

− Možda ćeš mi sad konačno prestati da dosađuješ, − viknuo sam
podigavši sekiru na njegova leđa. On se trže i stiže da se izmakne na
vreme. Sekira se zabila u dušek. Zamahnuo sam još jednom vičući:

− Hoćeš li da konačno prestaneš sa tim Bogom? Zašto ne ućutiš?
Zašto? Zašto?

Izrael me dohvati i padosmo s kreveta. Ležao je na meni pritiskujući
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me svom težinom.

− Zašto ne možeš da ućutiš? − ponovo sam ga upitao.

− Šta ti je? − čudio se Izrael, pokušavajući da me zadrži na podu.

− Jesi li poludeo? To sam ja, tvoj najbolji drug. Primetio sam da plače.

− Niki, prestani već jednom. To sam ja, Izrael! Nemoj da me teraš da te
tučem! Molim te, prestani. Ja sam tvoj prijatelj, ja te ljubim!

Zar i on? Tog trenutka sam se osećao kao da mi je neko polio hladnu
vodu za vrat. Rekao je isto što i Vilkerson. Olabavio sam ruku i sekira
mi ispade. Zašto li je samo plakao? Držao je planinarsku sekiru iznad
moje glave i drhtao. Za trenutak sam pomislio da će me udariti, ali on
ljutito baci sekiru u stranu. Još uvek je plakao. Istrčao sam iz sobe i
popeo se na krov. Napolju je padala kiša. Bio je mrak. Pipao sam po
krovu tražeći kavez sa golubovima koji su pripadali starom Gonzalesu.
Obio sam vratanca i dohvatio jednog, dok su ostali preplašeno odleteli
u noć. Pritisnuo sam pticu na svoja prsa. Ptice! Mrzim ih! One su tako
slobodne, a ja mrzim sve što je slobodno. Vilkerson je takođe, bio
slobodan a Izrael mu sve više nalikovao. Samo sam ja još uvek
zarobljen u kavezu mržnje i straha. Uhvatio sam čvrsto goluba za vrat.
Osetio sam kako mu puckaju koščice. Izbezumljeno sam mu uvrtao
vratić dok se nisu pojavile kosti. Jednim pokretom sam mu otkinuo
glavu, a vrela krv razlila se na moje ruke. Pogledao sam glavu koju
sam držao u ruci.

− Vidiš, nisi više slobodan! Niko nije slobodan!

Bacio sam je dole na ulicu. Konačno je ta prokleta ptica bila mrtva i
više nije mogla da me plaši. Ostao sam na krovu. Nalazio sam se u
nekom čudnom stanju između sna i jave. Ako bih zaspao za trenutak,
slike strave i užasa bi me primorale da se probudim. Kad sam se, tek u
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zoru, vratio u svoju sobu, Izrael je već bio otišao. Našao sam ga kako
sedi u našem podrumu. Bio je sam. Gang je otišao na Konej ostrvo.

− Prijatelju, jako mi je žao zbog onog sinoć! − otpočeo sam.

− Ne misli na to! − odgovori Izrael i zbunjeno se nasmeje.

− Ne, stvarno mi je žao. Više ne razumem samog sebe. Sa mnom
sigurno nešto nije u redu.

Izrael ustade i učini pokret kao da će me udariti pesnicom u bradu.

− Tačno, Niki. Ti si isti kao i ja. Glup si!

Čitavo popodne proveli smo zajedno. Bilo je to prvi put da sa gangom
nisam otišao na Konej ostrvo.

Sledeće nedelje Izrael je došao k meni i ispričao mi o omladinskoj
evangelizaciji koju je držao Vilkerson. Pastor je pozvao Mau−Mauovce
na poslednju službu. Autobus bi došao po nas. Odmahnuo sam
glavom, ustao sa stepenica i pošao kući.

Nisam ništa hteo da imam s tim.

− Hej, Niki! − povika Izrael za mnom. − Ti ipak nisi kukavica, ili se
varam?

Pogodio me je u jedinu slabu tačku. Okrenuo sam se.

− Ne bojim se ja nikoga! Ni tog krakatog sveštenika, ni tebe, ni Boga!

Primetio sam da se njegovo lepuškasto lice ozarilo osmehom.

− Ipak, čini mi se da se nečega bojiš. Zašto inače ne bi pošao sa
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nama?

Setio sam se kako su se Bekbord i njegovi dečaci molili na trotoaru,
pred školom. Kad je njima tako nešto moglo da se dogodi...

− Kad će autobus? − upitao sam.

− U sedam! − odgovori Izrael. − Služba počinje u pola osam. Ideš li sa
nama?

− Da, ceo gang će poći sa nama pa ćemo onda porušiti salu!

Izrael potvrdno klimnu glavom i ode niz ulicu.

Popeo sam se u svoju sobu, zatvorio vrata za sobom, bacio se na
krevet i zapalio marihuanu − cigaretu. Ruka mi je drhtala i pepeo je
padao na košulju i izgužvanu plahtu. Bojao sam se od same pomisli da
ću zakoračiti u taj autobus. Ispunjavao me je strah kad sam mislio o
tome da treba da napustim sigurnost ovog stambenog bloka. Bojao
sam se da ne postanem nula u gomili ljudi. Jedno je bilo sigurno: čim
stignemo u tu arenu, moram nešto da uradim da bih svratio pažnju na
sebe. Ta misao me ipak nije dovoljno smirila. Pred očima mi je
neprestano bio onaj čudni prizor divljih momaka koji se ponizno i krotko
mole na ulici. Bojao sam se svega onoga što je bilo veće i jače od
mene, što bi me moglo naterati da kleknem. Toga sam se užasno
plašio, jer sam u tome video znak nemoći, poraza...

Kad smo te večeri ušli u autobus, bilo je toplo i sparno. Nekoliko ljudi,
svečano obučenih, trebalo je da se brinu za red i disciplinu. Mogli su
mirno da ostanu kod kuće. Galama u autobusu bila je neizdrživa.
Tišina moje sobe me je izmučila, ali mi ovo ipak nije prijalo. Bilo nas je
preko 50 gangova. Čupali smo se, psovali, otvarali prozore, pušili, pili
vino, zvonili, i dovikivali vozaču da doda gas. Kad smo se zaustavili
pred halom otvorili smo sva vrata, a neki su čak izašli kroz prozor.
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Neke devojke u kratkim suknjama i uzanim puloverima stajale su pred
ulazom. Dobacivanja kao: − Hej, mala! Hoćeš li da mi praviš društvo?
− ili − Pođi s nama, lepo ćemo se provesti! − postala su preglasna.
Pridružilo nam se nekoliko devojaka.

Bandu smo predvodili Izrael i ja. Redar htede da nas zaustavi na
vratima i videh kako se svi okreću i posmatraju nas kako ulazimo u
salu.

− Hej, čoveče! Pusti nas unutra! − zahtevao je Izrael. − Mi smo
Mau−Mauovci. Pastir nas je lično pozvao. Imamo rezervisana mesta.
Jedan član Kapelana, koji je sedeo daleko u sali, ugledao nas je i
povikao:

− Hej, Niki! Dođite ovamo! Ovde ima mesta!

Gurnuli smo iznenađenog i bespomoćnog redara na stranu i jurili
napred. Bili smo u našim Mau−Mau uniformama, sa kapama na glavi.
Kotrljali smo se glavnim prolazom, udarajući štapovima o pod. Gomila
je dobacivala i zviždala. Primetio sam i članove neprijateljskih
gangova. Bili su tu Biskupi i nekoliko Fantom Lordova. Arena je bila
puna i podesna za jednu prvoklasnu banditsku tuču. Činilo mi se da je
to dobra ideja. Galama je bila nepodnošljiva. Neko je počeo da svira na
orguljama. Jedan mladi Portorikanac ustade, sklopi ruke i povika:

− O, Isuse! Spasi moju veliku, crnu dušu! Zatim se stropošta na stolicu
praćen gomilom smeha i urlika. Nekoliko devojaka se njihalo kukovima
po taktu muzike, a dečaci su igrali oko njih. Njihovo ludiranje je bilo
propraćeno aplauzom. Organizatorima nije išlo onako kako su planirali.

Na pozornici se pojavila mlada devojka. Stala je na sredini, iza
mikrofona, čekajući da se galama stiša. Međutim, to je izazvalo još
veću buku.
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− Hej, igraj s nama malo! − povika neko.

Neki mršavi dečak je ustao, ispružio ruke napred i viknuo:

− Maamaa!

Rulja je pucala od smeha. Devojka je počela da peva. Od galame se
nije čula ni u prvim redovima. Čim je zapevala, neki su se popeli na
stolice i počeli da igraju. Završila je svoju pesmu i zbunjeno pogledala
oko sebe. Tapšali smo, zviždali i tražili da nam otpeva još jednu
pesmu. Tada se pojavio Vilkerson. Nisam ga video od onog jutra kad
me je posetio. Dah mi je zastao. Mračni oblak slutnje nadvio se nada
mnom. Izrael skoči:

− Hej, Davide! Ovde sam! Vidiš, održao sam svoju reč! Vidi ko je još
ovde.

Pokazao je na mene. Osetio sam mali poraz, i nešto sam morao da
učinim. Skočio sam na noge:

− Hej, svešteniče! Da li još uvek misliš da ćeš nas obratiti?
Mau−Mauovci su počeli da se smeju i ja sedoh, osećajući se bolje.

Još uvek su me cenili. I pored toga što sam predsedništvo ustupio
Izraelu, bio sam vođa.

Vilkerson je počeo da govori:

− Ovo je poslednja naša evangelizacije za mlade u ovom gradu. Danas
ćemo nešto drugačije da provedemo veče. Želim prvo da pozovem
naše prijatelje Mau−Mauovaca da skupe dobrovoljni prilog.

Prolomila se paklena galama. Sve bande su nas dobro poznavale. Dati
Mau−Mauovcima da sakupe dobrovoljni prilog bilo bi isto što i dati
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mački da čuva miša. Ja sam skočio bez oklevanja. Prilika da se
istaknem bila je tu. Nisam mogao da pretpostavim da će on učiniti tako
nešto, ali kad nam tako nešto već nudi, dobro će nam doći. Izdvojio
sam petoricu. Među njima je bio i Izrael. Stali smo pred pozornicu.
Zavladala je mrtva tišina. Vilkerson se sagnu k nama i dade svakom od
nas po jednu veliku kartonsku kutiju od sladoleda.

− Molim vas, poređajte se ovde! − reče on. Kad sakupite prilog, dođite
na pozornicu da mi predate. Čekaću vas ovde.

Niko u sali nije sumnjao u to šta ćemo uraditi. Samo bi lud propustio
ovakvu priliku. Sakupljanje je počelo. Jedni bi ubacili papirne
novčanice, a drugi ispisane čekove. Hteo sam da posao bude što
uspešnije obavljen. Zato sam se uvek mašao za džep, kao da ću da
izvučem nož, svaki put kad bi neko glumio da ubacuje pare u kutiju, a u
stvari pokušava da uzme, ili kad bi neko dao suviše malo. Lenjivce
sam opominjao:

− Hej, zaboravio si da ovde nešto ubaciš!

Oni bi se smešili sve dok ne bi shvatili da ozbiljno mislim. Ubedljivo
sam im propovedao:

− Zar niste čuli? Sveštenik je rekao da nešto date! Ako nećete, moji
ljudi će vam oteti!

Gotovo svaki je ponešto dao. Momcima sam glavom dao znak i
nestadosmo iza crne zavese pored pozornice. Upravo iznad naše
glave visila je tabla sa crvenim slovima: "Izlaz". To su svi videli i, čim
smo nestali iza zavesa, prolomio se smeh. Ismejavali su propovednika
koji je dozvolio da ga prevare Mau−Mauovci. Stajali smo iza zavese.
Dečaci su me napeto gledali. Čekali su da dam znak i da zbrišemo
napolje, ali sam ja oklevao. Vilkerson je izabrao baš mene. Imao sam
sada priliku da uradim ono što je gomila od mene i očekivala. On mi je
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ukazao poverenje! Ta činjenica mi je pomogla da donesem tešku
odluku. Klimnuo sam glavom i rekao:

− Hajdemo! Odnećemo mu sve ovo na pozornicu!

Nisu mogli da shvate, ali smo ipak pošli. Dvojica su išla ispred mene uz
stepenice i ja videh kako jedan od njih uze novčanicu od jednog dolara
i stavi je u džep.

− Hej, šta to radiš? Odmah da vratiš novac nazad!

Začuđeno me je pogledao.

− Polako, Niki. Pogledaj samo, gomila novca. Neće to niko da primeti.
Navali! Ima dosta za sve nas, a i za njega!

Izvukao sam nož:

− Vrati, ili ideš na groblje! Polako je vratio novac u kutiju.

− Trenutak − zadržah ga. − Koliko imaš novca u džepu?

− Sad je dosta, Niki. − zamuca on. − Ostalo je mamino. Treba da
kupim pantalone!

− Koliko? − ponovih i pritisnuh mu vrh noža na prsa. Pocrveneo je,
stavio ruku u džep i izvukao jednu novčanicu od deset i jednu od pet
dolara.

− Hajde, stavi ih unutra!

Mora da si poludeo! Majka će mi oderati kožu! − skoro je zaplakao.

− Ja ću to odmah uraditi ako taj novac ne staviš unutra! Bio je
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preplašen. Nož ga je uverio da mislim ozbiljno. Bacio je novac u kutiju.

− Sad možemo da idemo − rekao sam.

Stupili smo na pozornicu jedan za drugim. Bili smo pozdravljeni
aplauzom. Dečaci u sali bili su sasvim sigurni da ćemo prevariti
sveštenika i sad su bili razočarani. Osećao sam se divno. Konačno
sam uradio nešto pošteno! Prvi put u životu sam dobrovoljno postupio
ljudski, pravedno, poslušno.

− Evo, svešteniče! − rekao sam. − To je vaše!

Bio sam veoma uzbuđen dok sam tako stajao pred gomilom.

Vilkerson primi kutiju gledajući me u oči.

− Hvala, Niki! − reče konačno. − Znao sam da mogu da se oslonim na
tebe!

Okrenuli smo se i otišli na svoja mesta. Vladala je neverovatna tišina.
Vilkerson otpoče svoju propoved. Govorio je oko 15 minuta, ali se ne
sećam njegovih reči. Stalno sam razmišljao o tome kako je glupavo što
nismo zbrisali sa plenom. Ipak, to je bila samo inercija moje
pokvarenosti. U meni je oživelo neko potpuno novo osećanje koje je
sve više i više raslo.

Iza mene je nastalo komešanje koje me je vratilo u stvarnost. Vilkerson
je govorio o tome da bi trebalo da se međusobno volimo:

− Portorikanci Italijane, Italijani Crnce, Crnci Belce... Ogi ustade iza
mene:

− Jesi li ti normalan? Šta ti fali? Treba da ljubim te proklete Crnce? −
Podigao je džemper i pokazao crveni ožiljak na kuku: − Vidiš ovo? Pre
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dva meseca je jedan od tih tipova to uradio. Da li zato da ga ljubim?
Kad uhvatim tog psa, ubiću ga!

Preko, gde su sedeli Italijani, ustade jedan dečak, pope se na stolicu i
raskopčavajući košulju viknu:

− A ovo ovde! − pokaza na krivudav ožiljak koji se protezao od ramena
do prsa. − To je delo jednog Biskupa! Kako mogu njih da volim?
Ljubiću ih olovnom šipkom!

U pozadini skoči jedan Crnac:

− Kako bi bilo da uradiš to odmah?

Prostorija se ispunila besom. Jedan od Kapelana baci stolicu na
Fantom Lordove. Osetio sam da se sprema masovna tuča. Utrčao je
jedan reporter i počeo da fotografiše. Izrael naglo skoči:

− Uhvatite ga!

Momci skočiše na njega i baciše mu kameru na pod. Čovek se sagnu
da je dohvati, ali jedan dečak skoči i zgazi je. Svi su bili na nogama.
Dok sam se gurao prema izlazu, bacio sam pogled na Vilkersona.
Stajo je na pozornici pognute glave i skrštenih ruku. Znao sam da se
moli. To me je dirnulo. Usred ove zbrke jedini on, neustrašiv čovek,
stoji mirno. Odakle mu ta snaga? Zašto se ne boji kao i svi mi? Stideo
sam se.

Sve što sam do tada znao o Bogu, saznao sam od njega. Kao dete,
roditelji su me poveli u crkvu. Tamo je sveštenik mumlao, a ljudi su mu
pevajući odgovarali. Video sam da sve to nije za mene. Bila je to moja
prva i poslednja poseta crkvi.

Okrenuo sam se i otišao na svoje mesto. Iza mene je besne pakao.
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Izrael ustade i podera se: − Hej, ućutite! Hajde prvo da čujemo šta ima
da nam kaže!

Buka se polako stišavala. Ipak, bura je postajala sve jača, ali u meni
samom. Sećao sam se svoga detinjstva, mržnje prema majci, prvih
dana u Njujorku... Slike su se ubrzo smenjivale, nalik ubrzanom filmu
mog života. Divljanja, uživanja, nož, rane, strah... Sve više sam osećao
pritisak krivice i stida. Skoro nisam više mogao da izdržim.

Vilkerson je počeo da priča. Govorio je o pokajanju i ja sam bio
preplavljen njegovom duhovnom snagom koja je bila stotinu puta jača
od narkotika. Kao da me je zahvatila široka reka i ponela na svojim
talasima. Nisam joj se mogao suprotstaviti. Divno! Strah je nestao! Čuo
sam kako govori:

− On je ovde! U ovoj prostoriji! Došao je radi vas! Ako hoćete da se vaš
život promeni, onda je sad pravi trenutak! Iznenada je povikao:

− Ustanite! Neka ustanu svi oni koji žele da se njihov život promeni,
koji hoće da prime Isusa Hrista! Neka dođu napred! Skočio sam na
noge, okrenuo se gangu i mahnuo:

−Hajde, idemo!

Izraela i mene sledilo je više od 25 Mau−Mauovaca, a iza nas se
probijalo oko tridesetak dečaka iz drugih gangova. Nekoliko
Mau−Mauovaca je stajalo uza zid i rugalo se:

− Šta je, Niki, postao si pobožan?

Podigao sam glavu i video jednu devojku kako prilazi njišući se i skida
pulover i grudnjak:

− Ako odeš tamo, mali, onda ovo vidiš poslednji put. Danas znam da
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su bile ljubomorne. Osećale su da nameravamo našu ljubav da
podelimo sa Bogom. Nisu želele da je dele. Telesna ljubav je bila sve
što su one podrazumevale pod ljubavlju. Odgurnuo sam je u stranu i
rekao joj:

− Ne budi dosadna!

Tog trenutka mi ništa nije bilo važno osim čvrste odluke da sledim
Isusa Hrista, iako ga još nisam poznavao. Neki čovek nam je pričao o
hrišćanskom načinu života. Zatim je došao Vilkerson.

− Kleknimo dole! − rekao je.

Bio sam protiv toga, ali nisam mogao ostati stojeći. Osećao sam kako
me je neka nevidljiva ruka pritiskala dole, sve dok moja kolena nisu
dodirnula pod. Taj dodir me je trgnuo. Bilo je leto, vreme uličnih tuča.
Otvorio sam oči i pomislio:

− Šta ti tu tražiš, Niki?

Izrael je klečao pored mene. Usred te napetosti morao sam da se
nasmejem.

− Hej, Izraele! Smetaš mi u razmišljanju!

Tog trenutka osetio sam Vilkersonovu ruku na ramenu.

− Bog te ljubi, Niki! − reče on. − Njemu možeš sve da kažeš. I hteo
sam nešto da izustim, ali reči koje sam čuo iz svojih usta kao da nisu
bile moje.

− O, Bože, ako me ljubiš, dođi u moj život! Ne želim više da bežim!
Dođi i promeni me! Molim te, promeni me!
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Osećao sam se kao na nebu. Marihuana! Devojke! Krv! Sve je to sada
bilo tako daleko od mene. Na kraju, Vilkerson nam je rekao jedan stih
iz Biblije:

− Zato, ako je ko u Hristu, nova je stvar: staro prođe, gle, sve novo
postade. (2. Kor. 5,17)

Da, ja sam postao nov čovek. Bio sam još uvek Niki, ali ne više isti
Niki. Živeo sam na sasvim nov način. Sreća, radost, mir, sloboda...
Divna sloboda! Moj beg je prestao i sav strah je nestao. Mržnju više
nisam osećao. Ljubio sam Boga, Isusa Hrista i sve koji su bili oko
mene. Izrael je stajao blizu, uz mene. On je bio moj prijatelj, a sad je
postao moj brat.

− Niki i Izrael! − reče Vilkerson. − Želim da vam poklonim Biblije. Ima
nekoliko i za druge Mau−Mauovce. Pođite sa mnom!

Pošli smo u jednu prostoriju. Na stolu su bile Biblije raznih veličina. On
je nameravao da nam da Nove zavete džepnog formata.

− Hej, Dejv!− obratih mu se. − Šta je s ovim velikim knjigama tu? Zar
ne možemo da dobijemo njih? Želimo da svi znaju da smo od danas
hrišćani.

Vilkerson je bio iznenađen. Te "velike" knjige bile su stvarno velike.
Bile su to porodične Biblije, ali mi smo želeli njih i on nam ih dade.

Popeo sam se u svoju sobu. Bilo je tek nešto posle jedanaest. Ulice
me više nisu mamile. Nije mi više bilo važno priznanje ganga. Nisam
se više bojao noći. Otišao sam do plakara, izvadio svoju Mau−Mau
jaknu i cipele i strpao ih u džak. One mi više neće trebati, mislio sam.
Zatim sam uzeo svoj revolver koji je, napunjen, uvek stajao na noćnom
stočiću. Rešio sam da ga sutra vratim policiji. Otišao sam do ogledala.
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− Hej, Niki, pogledaj kako si zgodan. Šteta da baš sada, kad si tako
zgodan, moraš da ostaviš devojke.

Smejao sam se sam sebi i bio srećan. Onda sam kleknuo pored
kreveta.

− Isuse! − Ništa drugo nisam mogao da kažem. − Isuse! − Konačno su
nagrnule reči: − Hvala ti, Isuse, hvala ti...

Te noći sam, prvi put posle nekoliko godina, odmah zaspao.
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PUT IZ DIVLJINE

PUT IZ DIVLJINE

Sledećeg jutra, vrlo rano, bio sam na ulici. Potražio sam dečake koji su
prošle večeri izašli napred, i rekao im da se sakupe i ponesu svoje
oružje. Vratio sam se u sobu, zadenuo revolver u pojas, uzeo svoju
Bibliju i pošao u park. Na ulici sam sreo staru Italijanku koju sam već
dugo poznavao. U poslednje vreme, kad god bi videla da nailazim,
prešla bi na drugu stranu ulice. Ovog puta, kad sam joj se približio,
podigao sam uvis svoju knjigu. Gledala je ukočeno u Bibliju.

− Gde si je samo ukrao?

Smejao sam se:

− Nisam nigde. Dobio sam je od sveštenika na poklon. Odmahnula je
glavom.

− Znaš li da se sa svetim stvarima ne bi trebalo šaliti?

− Ne šalim se. Idem sad u policiju da predam svoj revolver. Podigao
sam košulju da bi videla oružje. Nepoverljivo je gledala čas revolver,
čas Bibliju. Smešeći se, prošao sam, pored nje i požurio prema parku.

Tamo me je već čekalo oko 25 dečaka iz Mau−Mau ganga. Odmarširali
smo do policijske stanice u Ulici svetog Edvarda. Nismo ni pomišljali
kako će reagovati policija. Ozloglašni gangsteri iz Bruklina koračaju
ulicama noseći čitavo naoružanje sa sobom. Kasnije sam često
zahvaljivao Bogu što su nas policajci ugledali tek kad smo stigli do
vrata, inače bi se verovatno zabarikadirali i pucali na nas. Kad smo
stigli u stražarnicu, dežurni vodnik je skočio i zgrabio pištolj.
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− Sve je u redu, čoveče! − objašnjavao je Izrael. − Ne želimo da
stvaramo neprilike već samo da predamo svoje oružje.

− Šta hoćete? − pitao je nepoverljivo policajac, a zatim se okrenuo i
viknuo preko ramena:

− Poručniče, bilo bi dobro da dođete ovamo! Ubrzo se na vratima
pojavio oficir.

− Šta hoće ti dečaci ovde? − upita vodnika. Izrael se obrati oficiru:

− Mi smo juče predali naša srca Bogu! Došli smo da vam predamo
naše oružje!

Poručnik se obrati vodniku:

− Pošaljite ljude da pregledaju ulicu. Mogla bi to da bude klopka.
Stupio sam napred:

− Pogledajte, poručniče! Pokazao sam mu Bibliju. − Ovo nam je sinoć
poklonio popa. Ne želimo više da pripadamo nijednom gangu. Postali
smo hrišćani.

− Koji popa? − upita poručnik.

− David Vilkerson. To je onaj mršavi koji se uvek ovuda motao i
razgovarao sa gangovima. Ako nam ne verujete, možete ga pitati.

− Pozovite sveštenika, vodniče, i kažite mu da što pre dođe ovamo! −
reče poručnik. Vodnik okrete broj i dade slušalicu poručniku.

− Svešteniče Vilkerson, verujem da bi bilo najbolje da dođete k nama.
Imam ovde punu stražarnicu Mau−Mauovaca i ne znam šta ću da
radim s njima.
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Poručnik je spustio slušalicu i rekao:

− Dolazi odmah, ali pre nego što dođe, dajte mi vaše oružje.

− Naravno, poručniče! − odvrati Izrael. − Radi toga smo došli. Onda se
okrenuo prema nama:

− U redu, momci! Odložite oružje i municiju na šalter!

Policajci nisu mogli da veruju svojim očima. U međuvremenu, ušla su
još četvorica policajaca i zaprepašćeno gledala u gomilu vatrenog
oružja svih vrsta koja je neprestano rasla. Izrael zamoli poručnika da
se potpiše u moju Bibliju.

Tog trenutka uđe David Vilkerson. On nas pozdravi pogledom a zatim
ode do poručnika koji je pozvao i svoje službenike.

− Svešteniče − reče on. − Želim da Vam stisnem ruku. Vilkerson upitno
pogleda unaokolo, onda prihvati već pruženu ruku policajca i dobro
prodrma.

− Kako ste to samo uspeli? − upita oficir. − Ovi dečaci su nam objavili
rat, i već godinama nisu ništa drugo priređivali osim ljutnje i brige. A
ovog jutra, iznenada su se pojavili ovde i znate li šta žele?

Vilkerson odmahnu glavom.

− Hoće da im se potpišemo u Biblije!

Vilkerson je ostao bez reči.

− To ste tražili od policajaca? − upita on.

Otvorih svoju Bibliju i pokazah mu poručnikov potpis na prvoj srani.
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− Vidite, poručniče, − reče Vilkerson − da Bog deluje i među njima.
Izašli smo svi na ulice ostavivši zadivljene i zbunjene policajce. Opkolili
smo Vilkersona i Izrael reče:

− Dejv, skoro celu noć sam čitao Bibliju. Unutra sam pronašao svoje
ime. Izrael! To sam ja. Ja sam čuven.

Nekoliko nedelja kasnije, kad je Izrael bio kod mene, došao mi je u
posetu sveštenik Ars, vođa španske crkve. On nas je zamolio da sutra
uveče dođemo u njegovu crkvu i da damo svedočanstvo. To je bilo
prvo bogosluženje na kome sam govorio. Sedeli smo na podijumu.
Crkva je bila prepuna. Sveštenik Ars zatražio je da ispričam svoje
svedočanstvo. Posle mene je Izrael uzeo reč. Po prvi put sam ga čuo
da javno govori. Pričao je o svim događajima koji su, na kraju, vodili ka
njegovom obraćenju. Iako smo poslednjih nedelja bili svaki dan
zajedno, tek tada sam osetio dubinu njegovih osećanja i dobru moć
izražavanja. Nikada to pre nisam primetio. Njegove reči su me vratile
unazad do omladinske evangelizacije. Izrael je tada rado slušao
Jevanđelje. Setio sam se kako sam se tada ponašao prema Davidu
Vilkersonu. Mrzeo sam ga, Bože, kako sam ga mrzeo! Kako sam
mogao da budem takav? Vilkerson je samo želeo da kroz njega
upoznam Božju ljubav. A ja? Ja sam ga pljuvao, proklinjao, i čak sam
nameravao da ga ubijem.

− Još uvek nisam verovao u Vilkersonovo poštenje − završavao je
Izrael svoj izveštaj. − Jednog poslepodneva došao je Vilkerson i
zamolio me da ga upoznam sa vođama ostalih gangova. Hteo je da ih
pozove na veliki skup. Išli smo zajedno kroz Bruklin, i ja sam mu
pokazao malog Džo−Džoa, potpredsednika Zmajeva, najvećeg uličnog
ganga u gradu. Dok mu je on prilazio, ja sam se sakrio iza stepenica,
jer sam sa Zmajevima bio u svađi. Džo−Džo je dugo gledao u
sveštenika a zatim mu pljunuo u lice. To je bio najveći izraz prezrenja
među nama. Rekao mu je:
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− Odlazi, bogati čoveče! Ovde nemaš šta da tražiš. Došao si u Njujork i
govoriš o Bogu i o ljudima kojima je potrebna promena. Ti imaš čiste
cipele i ispeglane pantalone, a mi nemamo ništa. Otac me je izbacio
napolje zato što nas je desetoro stanovalo u jednoj rupi i nismo imali
šta da jedemo. Poznajem ja takve tipove! Bolje da na vreme zbrišeš
nego što ti zabodem nož u stomak!

Osećao sam da je nešto ganulo Davidovo srce. Možda je osetio da
Džo−Džo govori istinu. Kasnije mi je rekao da se prisetio reči generala
Buta:

− Nemoguće je ugrejati čovečja srca Božjom ljubavlju ako im zubi
cvokoću.

Znate li šta je on učinio? Seo je na stepenice, skinuo svoje cipele i
poklonio ih Džo−Džou. Dečak ga je dugo posmatrao i najzad upitao:

− Šta time hoćeš da pokažeš? Da imaš srce, ili tako nešto? Ja sigurno
nikada neću obući te cipele! David mu odgovori:

− Ti si se upravo razbesneo zbog mojih cipela i zato te sada
najljubaznije molim da ih obuješ, ili da prestaneš kritikovati.

Konačno je Džo−Džo počeo obuvati cipele, dok se David okrenuo i
pošao svojim kolima. Morao je da pređe u čarapama dva kućna bloka.
Svi koji su ga videli, kidali su se od smeha. Tada sam primetio da je on
stvarno ozbiljno mislio. Do tada nijedna reč koju mi je David govorio
nije prodirala u moje srce. Taj događaj me je uverio da on živi za ono o
čemu govori. Shvatio sam da se više ne mogu suprostavljati toj sili koji
je naterala Davida da skine cipele.

Posle bogosluženja ljudi su se pozdravljali sa nama, a kod izlaza se
stvorila gužva. Nisam obraćao pažnju na to. Odjednom, začuo sam
vrisak žene i ugledao automobil koji nam se približavao. Prepoznao
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sam Biskupe. Zapucali su na mene. Bacio sam se na trotoar, a meci su
udarili u zid. Kola su nestala u tami. Kad je uzbuđenje opalo, prišao mi
je jedan stariji čovek i položio mi ruku na rame:

− Nemoj da brineš, sine moj. Trebalo bi da se osećaš ponosnim da baš
tebe progoni sotona. Ako ustraješ, učinićeš velike stvari za Boga.

Potapšao me je po ramenu i izgubio se u gomili. Znao sam da želim da
učinim velike stvari za Boga, ali nisam bio siguran da li je trebalo da se
osećam ponosnim zato što je đavo poslao Biskupe da me ubiju. Pastor
Ars je ponudio Izraelu i meni da nas odveze kući, ali ja sam želeo da
se prošetam. Morao sam da razmišljam. Gospodin Delgado, jedan
Vilkersonov saradnik, pozvao me je da noć provedem kod njega. Bio je
to ljubazan, lepo obučen čovek. Stideo sam se svog neuglednog odela,
pa sam odbio poziv.

Kad sam prešao preko Vonderbild ulice, ugledao sam Loku koja je
stajala ispred svoje kuće.

− Hej, Niki! Čujem da si napustio gang. Da li je to tačno? Klimnuo sam
potvrdno.

− Nedostaješ nam. Sve se izmenilo od kako više nisi sa nama.
Iznenada me je neko s leđa obavio rukama.

− Hej, izgleda da stvarno hoćete da se ponovo vratim. Verovao sam da
je to neko iz našeg ganga, ali Lokino lice mi je reklo suprotno. Okrenuo
sam glavu i ugledao Džoa, onog Apača kojeg smo onda oteli i onako
strašno udesili cigaretama. Dok sam pokušavao da ga se oslobodim,
ugledao sam nož u njegovoj desnoj ruci.

Levom rukom me je čvrsto držao oko vrata, dok je desnom zamahnuo
da mi zabode nož u rebra. Podigao sam slobodnu ruku da bih se
zaštitio. Oštrica duga 20 santimetara probila mi je ruku i jedva dotakla
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prsa.

− Ovog puta ću te ubiti! − siktao je. − Ako misliš da sve možeš time što
se kriješ iza crkve, onda si se strašno prevario! Ako ubijem ovakvu
kukavicu kao što si ti, koji je odjedanput postao pobožan, učiniću dobro
delo.

− Beži! Taj tip je lud! − vikao sam Loki. Dok sam bežao unazad, sa
jednih parkiranih kola izvukoh antenu koja je opasno oružje kao i
skakavac. Obletao sam oko dečaka vrteći je u vazduhu. Bio sam
ponovo u svom elementu. Držao sam je u levoj ruci, dok sam desnu,
koja je krvarila, ispružio za odbranu od noža.

− Dođi, mladiću! − prošaptao sam. − Pokušaj još jednom! Još samo
jedan jedini put! To će biti tvoj poslednji pokušaj!

Oči su mu sijale od mržnje. Znao sam da moram da ga ubijem jer ga
ništa drugo nije moglo zadržati. Skočio je na mene, ali sam na vreme
uspeo da izmaknem nožu, za dlaku. Sada! Podigao sam antenu da bih
ga udario po nezaštićenom licu, ali, odjednom nisam više u njemu
video neprijatelja već, pre svega, čoveka. Bilo mi ga je žao. Mogao
sam da zamislim šta bih ja pre nekoliko nedelja uradio u sličnoj
situaciji. Tog trenutka dotrča Loki i ugura mi grlić flaše od viskija u ruku.

− Iseci ga, Niki!

Dečak poče da beži.

− Gađaj ga time, Niki!

Podigao sam ruku, ali umesto da bacim flašu na njega bacio sam je na
zid. Zamotao sam maramicu oko ruke. Odmah se natopila krvlju. Loka
otrča u svoj stan da mi donese peškir. Htela je da me otprati do kuće,
ali sam je odbio.
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Na uglu ulice sačekao sam da se na semaforu upali zeleno svetlo. Oči
su počele da mi svetlucaju. Osećao sam veliku slabost. Morao sam
preći ulicu pre nego što izgubim svest i zato, ne razmišljajući, kročih u
saobraćaj. Kao kroz maglu začuo sam uzvik i jedan od Mau−Mauovaca
skoči na mene. Bio je to Tarzan.

− Hoćeš li da pogineš, Niki? − upita me on. Mislio je da sam lud zato
što sam se obratio Bogu.

− Teško sam ranjen. Odvedi me Izraelu. Hoćeš li? Poslušao me je.
Izraelova majka je otvorila vrata. On je došao iz druge sobe i, kada me
je ugledao, poče da se smeje.

− Šta je sa tobom?

− Jedan Apač pokušao je da me ubije.

− Nije valjda? Mislio sam da se tako nešto tebi ne može dogoditi.
Njegova majka je uzbuđeno tvrdila da treba odmah da odem u bolnicu.
Izrael i Tarzan su me odveli. Zamolio sam Izraela da mog brata Frenka
obavesti o tome šta se dogodilo. Sačekao je dok me je lekar
pregledao. Nekoliko žila je bilo presečeno. Dok su me vodili napolje,
Izrael je izgledao veoma ozbiljan:

− Ne boj se, Niki! Mi ćemo već uhvatiti tog tipa.

Hteo sam mu reći da ne smemo više da mislimo na osvete, ali se vrata
zatvoriše za mnom.

Rano ujutro, Izrael je opet bio kod mene. Bio sam još ošamućen, ali
sam primetio da se ošišao do glave.

− Hej, ćelavi, čemu to? − promumlao sam. Izrael je ponovo imao onaj
stari izraz lica.
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− Čoveče, prvo nas skoro poubijaju pred crkvom, a onda navale nožem
na tebe. Sve te trice o Božjoj ljubavi ne vrede ništa. Tog Džoa ću ja već
naći.

Sa mukom sam se uspravio.

− Ti to ne smeš da radiš. Mogao sam sinoć da ga udesim, ali sam to
prepustio Bogu. Ako sad odeš na ulicu, nećeš se nikada više vratiti.
Seti se šta ti je David rekao o ruci koja se stavi na plug i pri tom...
Izraele, ne smeš se vratiti...

Tek tad sam primetio da su Lidija i Loret s njim. Još slab, zbog gubitka
krvi i operacije, pao sam na svoj jastuk. Desna ruka mi je bila u gipsu.
Loret, lepa, crnokosa Italijanka sa kojom sam izlazio više puta, umeša
se:

− Niki, Izrael je u pravu! Ti tipovi će doći u bolnicu da te ubiju. Vrati se
u gang. Mi te čekamo. Pogledao sam Lidiju.

− Da li i ti tako misliš? − upitao sam.

Ona obori glavu.

− Niki, moram nešto da ti kažem. Stidim se da ti tek sada otvoreno
priznam, ali ja verujem u Boga već dve godine.

− Šta? − pogledao sam je nepoverljivo. − Hoćeš li da kažeš da si sve
ovo vreme bila hrišćanka samo što mi to nisi nikada rekla? Kako si
onda mogla da radiš sve ono? Hrišćani se drukčije ponašaju.

Lidija je grizla donju usnu i borila se sa suzama.

− Stidim se, Niki. Bojala sam se da ti bilo šta pričam o Hristu. Mislila
sam da onda više nećeš hteti da me vidiš. Izrael priđe s druge strane
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kreveta.

− Niki, sada ne smeš da se uznemirava. Razgovaraćemo kasnije o
tome, samo znaj da Loret i ja mislimo da bi trebalo da se vratiš u gang.
Razmisli o tome i ne brini. Uhvatiću sa momcima, tog tipa koji te je tako
udesio.

Okrenuo sam lice na drugu stranu. Loret me poljubi u obraz. Kad me je
Lidija poljubila, osetio sam suze.

− Žao mi je, Niki. Molim te, oprosti mi!

Kad su otišli, osetio sam, skoro telesno, prisustvo sotone. On mi je
govorio preko Loret i Izraela. Ukazao mi je na razočarenje preko Lidije.

− Niki, − šaputao je, − ti si lud. Idi opet u gang. Seti se kako ti je tamo
bilo lepo. Bio si zadovoljan i mogao si da se svetiš. Sada si napustio to
blaženstvo i sigurnost ganga, ali nije kasno da se vratiš!

Dok me je sotona kušao, došla je sestra s tabletom. Još uvek sam čuo
šaputanje.

− Sinoć se po prvi put u svom životu nisi branio. Kakva si ti samo
kukavica! Veliki, hrabri Niki Kruz dozvolio je da ga udesi jedan Apač i
dozvolio mu da pobegne.

− Kruz? − Bolničarka je stajala pored mog kreveta. Trgao sam se i
izbio joj tabletu iz ruke.

− Gubite se napolje!

Hteo sam još mnogo šta da joj kažem, ali nisam mogao. Sve psovke
su nestale. Nisam mogao više da ih se setim. Snizio sam ton:
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− Žao mi je. Molim vas, pozovite mi jednog sveštenika. Pozovite
pastora Arsa.

Sestra bez reči diže posudu sa patosa. Ubrzo je došao pastor i molio
se sa mnom. Osetio sam kako me je zli duh napustio. Pastor mi je
rekao da će se o meni nadalje starati gospodin Delgado.

Uveče, pošto mi je bolničarka pomogla da promenim pidžamu, kleknuo
sam na pod. To poslepodne došao je bolesnik u prazan krevet.
Verovao sam da sada spava. Za mene je molitva bila razgovor sa
Bogom i slobodno sam govorio naglas. Molio sam Gospoda da oprosti
onom dečku koji me je ranio, da ga sačuva od svakog zla dok i on ne
upozna Isusa. Molio sam ga da mi oprosti zbog moga ponašanja
prema Lidiji i bolničarki. Obećao sam da ću svuda ići i učiniti sve što
zahteva od mene. Rekao sam mu da se ne bojim smrti, ali neka mi
podari toliko od života da bih jednog dana stigao da ocu i majci
ispričam o Isusu. Bio sam dugo na kolenima. Kad sam završio molitvu,
otpuzao sam u krevet i zaspao.

Sledećeg jutra je trebalo da izađem iz bolnice. Pre nego što sam
napustio sobu, sused mi mahnu da mu priđem. Bio je to starac. Iz usta
mu je virila sonda.

− Sinoć sam ležao budan! − umorno je rekao. − Hvala ti za tvoju
molitvu.

Bio sam zbunjen.

− Ali ja uopšte nisam molio za vas, − odvratio sam mu. Starac je
uhvatio moju ruku. Bio je vrlo slab, ali sam osetio lak stisak.

− Ne, varaš se. Ti si za mene molio. I ja sam se takođe molio, prvi put
posle toliko godina. I ja, takođe, želim da radim sve što Isus zahteva od
mene. Hvala ti.
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Još nikada nisam učinio uslugu nepoznatom čoveku. Sada sam imao
snažan osećaj da me je Bog upotrebio kao svoj alat. Bio sam srećan.

Gospodin Delgado me je čekao u hodniku. Isplatio je moje račune i
odvezao me svojim kolima.

− Sinoć sam nazvao Davida Vilkersona! − reče on − Zamolio me je da
sutra uveče odvezem tebe i Izraela u Elmiru.

− Izrael se ponovo priključio gangu, ne verujem da će hteti da pođe s
nama.

− Večeras ću otići do njega. − obeća on. − Želim da ostaneš kod mene.
Jedino si tu siguran.

Sledećeg jutra ustali smo veoma rano i krenuli kroz grad prema;
Bruklinu. Izrael je pristao da pođe s nama i trebalo je de se nađemo na
dogovorenom mestu u sedam sati. Kad smo stigli tamo, Izraela nije
bilo. Bio sam uznemiren. Nekoliko puta smo obišli kolima taj kraj, ali,
ga nismo videli. Otišli smo do Izraelovog stana da vidimo da nije
možda još tamo, ali njega nije bilo ni kod kuće.

− Zar ne možemo još jednom da prođemo pored dogovorenog mesta?

− Dobro, Niki. − reče Delgado. − Zam da voliš Izraela i da se bojiš da
će se vratiti u gang. Ja sam skoro ubeđen da se on već vratio, ali ću,
ipak, proći još jednom pored dogovorenog mesta. Samo, David
Vilkerson nas očekuje u dva sata, a do Elmire imamo šest sati vožnje.

Kad smo ostavili grad za nama, naslonio sam se, uzdišući, na meko
sedište. Bio sam duboko ožalošćen što ožalošćen nije bio sa nama.
Trebalo je da prođe šest godina pre nego što ću ga ponovo videti.

Uveče me je Vilkerson predstavio ljudima u Elmiri i ja sam dao svoje
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svedočanstvo. David mi je savetovao da priču ispričam tačno onako
kako se i dogodila. Nisu mi više bile poznate sve pojedinosti, a dosta
toga sam i zaboravio, ali je ipak sve bilo u redu. Na kraju, David je
pozvao ljude da svoja srca predaju Isusu. Mnogi su se odazvali tom
pozivu i dok su izlazili napred, u meni se rađala jedna sigurnost da me
je Bog pozvao na jednu posebnu službu.

Sledećeg dana sam imao priliku da dugo razgovaram sa Davidom.
Pitao me je da li ozbiljno mislim da stupim u Božju službu. Odgovorio
sam da o Bogu još premalo znam, i uz to, slabo govorim engleski, ali
da mislim da se Gospod dotakao mog srca i da me vodi u tom pravcu.
Na to je David obećao da će da učini sve da bih mogao da se upišem u
jednu dobru školu. Školu? Već tri godine nisam bio u školi. Iz škole
sam bio izbačen.

− Davide, ja ne mogu više da idem u školu! Direktor mi je zapretio da
će me predati policiji ako se još jednom pojavim tamo! David se
smejao.

− Nisam mislio na tvoju staru školu, Niki. Da li bi hteo da odeš u
Kaliforniju?

− Kuda?

− U Kaliforniju! Ona se nalazi na zapadnoj obali.

− Da li je to blizu Menhetna? − pitao sam. Vilkerson se ponovo
nasmejao.

− Niki, Niki. Verujem da će Bog imati s tobom puno posla. Ali, siguran
sam da će kroz tvoju službu biti učinjene velike stvari!

Klimnuo sam glavom. Koliko sam čuo, policajci u Menhetnu su bili isto
tako surovi kao i u Bruklinu. Ako sam već morao ići u školu, želeo sam
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da to bude što dalje od Njujorka.

David je hteo da ostanem u Elmiri sve dok mi on ne nađe mesto u školi
koja se nalazi u Kaliforniji, u blizini Los Anđelesa. Iako nisam završio
srednju školu, David je zamolio da me prime. U Elmiri mi nije bilo
dobro. Neko je proširio glas da sam još uvek vođa bande i da hoću
ovde da osnujem novi gang. David je zbog toga bio ljut. Jedne večeri
mi je govorio o krštenju u Svetom Duhu. Pažljivo sam ga slušao, ali
nisam razumeo sve što je on pokušavao da mi objasni. Govorio je o
obraćenju Pavla koji je tri dana posle obraćenja primio krštenje u
Svetom Duhu i time je bio ispunjen nekom sasvim novom silom.

− I tebi je to potrebno, Niki! − zaključio je David. − Bog želi da te ispuni
svojom silom. Kroz to, on će ti dati i darove.

− Kakve darove? − pitao sam.

Otvorio je dvanaestu glavu Prve poslanice Korinćanima i ukazao mi na
devet darova Duha.

− Ove primaju oni koji su kršteni u Svetom Duhu. Nećeš ih primiti sve,
ali neke od njih hoćeš.

− Misliš da ću onda znati da govorim pravi engleski bez učenja i muke?

David htede da govori, ali prvo zatvori svoju Bibliju.

− Gospod je rekao apostolima da čekaju u Jerusalimu sve dok ne budu
ispunjeni silom Duha Svetoga. Sada vidim da sam i ja malo požurio.
Moramo čekati na Gospoda. On će te krstiti kada bude došlo vreme za
to.

David je izgledao vrlo zabrinut sledećeg jutra kad se vratio iz grada.
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− Nije dobro, Niki! − rekao je. − Moraš još danas da odeš odavde, ali
ne znam kuda bi to moglo biti osim u Njujork.

− Veruješ li da je Gospod čuo tvoju sinoćnu molitvu? − upitao sam.

− Naravno da verujem. − David se trgao.

− Da li si tražio Božju zaštitu?

− Pa, znaš da jesam.

− Zašto se onda još bojiš? David me je dugo gledao ćuteći, a zatim
reče:

− Hajde da doručkujemo, gladan sam kao vuk!

Nekoliko dana kasnije stigao je David sa radosnom vešću da su u La
Pentu spremni da me prime na probu. Istog dana sam se autobusom
odvezao do Njujorka, odakle se dalje putovalo za Kaliforniju. Ovog
puta nije mi smetalo to što sam putovao u Njujork. Setio sam se
poslednje vožnje i kako sam se s olakšanjem zavalio u meko sedište.
Trebalo je da čekam na autobuskoj stanici šest sati dok David ne dođe
po mene. Obećao sam da ću ostati u čekaonici kako bih izbegao svaki
mogući neprijatni susret. Ali, neprilike su došle i pored moje
poslušnosti. Dok sam čitao novine, opkolila su me desetorica
"Vitezova".

− Pogledajte kakav zgodan miladić! − reče jedan od njih dok je, cereći
se, posmatrao moje odelo i kravatu.

− Čuj ti, zar ne znaš da se nalaziš na području "Vitezova"?

− Znate li da je to onaj tip iz Mau−Mauovaca koji je postao pobožan! −
umešao se drugi.
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Jedan mi priđe i dodirnu mi prstom čelo.

− Pa, svešteniče, smem li da vas pipnem? Možda će se nešto sveto
prilepiti i za mene!

Gurnuo sam mu ruku sa lica.

− Zar možda hoćeš da ti zabijem nož u stomak? − povikao sam na
njega. − Ako me još jednom takneš, bićeš mrtav!

− Hej! − Dečak skoči unazad, praveći se iznenađen. − Čujete li ga?
Izgleda kao sveštenik, a govori kao svinja!

Pre nego što se pomakao, skočio sam na noge i lupio ga pesnicom u
stomak. Dok se savijao, udario sam ga pesnicom po potiljku i on pade
onesvešćen. Ostali su bili suviše iznenađeni da bi nešto preduzeli.
Ljudi na autobuskoj stanici potražiše zaklon iza klupa. Išao sam
natraške prema vratima.

− Samo pokušajte da nešto uradite protiv mene, pa ću vas jednog po
jednog ubiti! Idem da dovedem Mau−Mauovce. Za jedan sat ću biti
ponovo ovde i teško vama!

Shvatili su da govorim ozbiljno, a znali su da su Mau−Mauovci dva
puta jači od njih. Ćutke su se pogledali i požurili prema izlazu, vukući
povređenog druga sa sobom. Pošao sam prema ulazu u metro i
prošao pored španske crkve. Nešto me je zadržalo i vratilo nazad.
Polako sam se penjao uz stepenice. Možda bi trebalo da se prvo
pomolim, pa tek onda da dovedem gang, pomislio sam.

Čim sam ušao u crkvu, zaboravio sam sve. Mislio sam na Isusa i na
novi život koji je bio predamnom. Ne znam koliko dugo sam se molio,
kad osetih nečiju ruku na ramenu. Okrenuo sam se. Bio je to David
Vilkerson.
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− Kad te nisam video na stanici, pomislio sam da ću te možda ovde
naći! − reče on.

− Razumljivo − odgovorio sam. − Šta si mislio, gde bih inače mogao da
budem? Možda ponovo u gangu?
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TESKA SKOLA

TEŠKA ŠKOLA

Biblijski institut u La Pentu prostire se na uskom komadu zemljišta uz
sam grad. Većina od 70 studenata govorila je španski i gotovo svi su
dolazili iz skromnih porodica. Stiv Marles i ja došli smo avionom iz
Njujorka. Takvu školu nikada nisam video. Tu je vladala stroga
disciplina. Sve se odvijalo po programu, a nastava je trajala od utorka
do subote. Većina studenata stanovala je u kućicama sličnim
barakama. Trebalo mi je nekoliko meseci da se priviknem. Do tada
sam bio potpuno raspušten, nenaviknut na disciplinu, a ovde je sve bilo
na zvono: od ustajanja u šest pa do gašenja svetla u pola deset.
Slobodnog vremena skoro da nije ni bilo. Pored šestočasovne nastave
i vremena koje smo morali da provedemo u pripremi za nju, od nas se
očekivalo da izvesno vreme provodimo u molitvi. Ipak, moj najveći
problem je bio što nisam smeo da razgovaram sa devojkama. To je
bilo strogo zabranjeno. Progovorili bismo sa njima tek po koju reč pre
nastave i za vreme redarstva u kuhinji. Princip škole bio je: disciplina i
poslušnost, i meni je ova strogost bila potrebna. Hrane smo imali
dovoljno, ali nije bila kvalitetna.

Sa mnom su svi profesori bili vrlo strpljivi. U početku nisam znao kako
da se ponašam i osećao sam se nelagodno. Sećam se kako smo
jednog jutra dugo stajali čekajući da profesor završi svoju predugačku
molitvu. Crnokosa, bogobojazna Meksikanka stajala je ispred mene.
Već duže vremena ona mi se sviđala, ali mi nikako nije polazilo za
rukom da skrenem njenu pažnju. Za vreme molitve pažljivo sam
izvukao njenu stolicu. Sigurno će me sada primetiti. I zaista, ubrzo je
sva njena pažnja bila usmerena prema meni. Sevala je na mene očima
sedeći na podu. Jedva sam suzdržavao smeh dok sam se saginjao da
joj pomognem da ustane. Ona je ljutito odbila moju pomoć. Ćutala je i
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više mi nije bilo smešno. Dok je nameštala stolicu, vešto me je lupila
njome u cevanicu. Toliko me je zabolelo da sam osetio kako sam
prebledeo.

Uplašio sam se da ću se onesvestiti. A svi su se smejali. Naši pogledi
su se sudarili. Profesor se glasno nakašlja i reče:

− Počinjemo rad, Niki. Vi ste sigurno spremni, zar ne?

Hteo sam odgovoriti, ali me je noga toliko bolela da nisam mogao da
progovorim ni reči.

− Kruz, Vi znate kakva je kazna za neizvršene zadatke. Znam da imate
poteškoća sa jezikom i da se vaš duh još nije navikao na akademske
misli. Za sve to imamo obzira, ali ako se ne budete trudili, moraćete
nas napustiti. Zato vas pitam još jednom: Jeste li spremni?

Potvrdno sam klimnuo glavom i ustao. Devojka se okrenula i poklonila
mi osmeh. Otvorila je svesku tako da sam mogao da pročitam odgovor
na postavljeno pitanje. Pogledao sam profesora, tiho se izvinio i izašao
iz učionice.

Ispao sam smešan. Mislio sam da ću moći malo da se napravim
važan, da će svi prihvatiti grohotom šalu, poput onih u gangu, ali su ovi
ljudi bili drukčiji. Oni su me trpeli i saosećali sa mnom. Bilo mi je veoma
teško. Otišao sam u sobu za dnevni boravak, napisao dugačko pismo
Davidu Vilkersonu i objasnio mu kako je sve to teško za mene i kako
nije ni trebalo da dolazim ovamo. Teško mi je bilo da to uradim, jer sam
znao da ću ga razočarati, ali mi se činilo mnogo težim ostati ovde.
Zamolio sam ga da mi pošalje avionsku kartu do Njujorka, prilepio
marku i poslao mu ekspres preporučeno.

Nedelju dana kasnije stigao je odgovor. Nestrpljivo sam otvorio pismo i
u njemu našao samo nekoliko redova:
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"Dragi Niki!

Radujem se što čujem da tako vredno radiš. Žao mi je što trenutno
nemamo viška novca. Pisaću ti kad budemo finansijski bolje stajali.
Tvoj priljatelj, David."

Razboleo sam se od razočarenja. Setio sam se da napišem pismo
gospodinu Delgadu. Znao sam da on ima novaca. Plašio sam se da
mu priznam da mi je ovde teško, pa sam zato bio prinuđen da izmislim
priču o tome kako je mojoj porodici u Portoriku potreban novac i kako
ja moram da odem kući da se pobrinem za njih. U stvari, već godinu
dana nisam ništa čuo o svojima, ali mi se činilo da ću samo tom pričom
postići svoj cilj. Neposredno posle toga primio sam odgovor:

"Dragi Niki!

Bilo mi je veoma drago što sam nešto čuo o tebi. Poslao sam novac
tvojoj porodici da bi ti mogao da nastaviš školovanje. Bog neka te
blagoslovi!"

Te večeri sam razgovarao sa Rektorom o svojim problemima. Nisam
podnosio bilo kakav autoritete. Dan pre toga bio je na meni red da
čistim učionicu, ali sam sve metle pobacao u ugao i rekao da sam
došao u Kaliforniju da nešto naučim, a ne da radim kao rob. Znao sam
da nisam bio u pravu, da je to bio način mišljenja starog Nikija, ali
protiv toga nisam mogao ništa. Momci iz spavaće sobe su se trudili da
me ohrabre, ali sam ih ja uvek tvrdoglavo odbijao ubeđujući ih da su
oni isuviše dobri za mene. Nisam prihvatao njihovo prijateljstvo koje su
mi nudili.

Rektor Lopez, Čovek niskog rasta, pažljivo me je saslušao, zatim se
sagnuo i dohvatio svoju staru Bibliju koja je ležala ispod gomile
neispravljenih zadataka.
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− Niki! Ti želiš da budeš veran Hristu, ali nećeš nikada imati pravu
pobedu u životu ako ne primiš Duha Svetoga.

Pažljivo sam ga slušao. Njegovi prsti su vešto prelistavali Bibliju, a reči
podizale moju nadu.

− U Getsimaniji Isus se odvojio od svojih učenika i otišao na molitvu.
Njima je rekao da se i oni mole, ali, čim je on otišao od njih, oni su
odmah zaspali.

Pomislio sam: To sam ja! Ja znam šta On traži od mene, ali nemam
snage da to uradim. Ljubim Ga i želim da Mu služim, ali sam preslab.

− A onda dolazi noć. − nastavio je. − Gospoda su odveli i učenici su se
razbežali. Petar je bio toliko obeshrabren i preplašen da se tri puta
odrekao Isusa. Da, Niki, i mi smo slični njemu. Kako je to strašno što je
Isus u času nevolje morao da ostane sam. Želeo bih da sam stajao
pored Njega i da sam umro s Njim. Ipak, bojim se da bih i ja postupio
kao Petar.

Zatim je ponovo otvorio svoju Bibliju kod "Dela apostolskih" i upitao
me:

− Sećaš li se šta se dogodilo posle raspeća? Učenici su odustali od
svega. Vratili su se svom ribarskom čamcu. Onda im se pokazao
uskrsli Hrist! Kakva radost! Ali, šta je imao da im kaže? Naredio im je
da se vrate u Jerusalim i da tamo čekaju sve dok ne prime novu silu,
silu Svetog Duha. Poslednje obećanje koje je Isus dao svojim
učenicima bilo je obećanje te sile. Vidiš li ovde, u prvoj glavi "Dela
apostolskih", osmi stih?

Bibliju je držao tako da sam i ja mogao da čitam s njim:

"Nego ćete primiti silu kad side Duh Sveti na vas; i bićete mi svedoci i u
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Jerusalimu i po svoj Judeji i u Samariji i do kraja zemlje".

− Vidiš, Niki, to je Isusovo obećanje. I kad su apostoli dobili tu silu, nisu
mogli drukčije nego da budu svedoci, da govore svim ljudima o Bogu.

− Kad Bog daje Duha Svetoga − upitao sam − zašto Ga onda ne da i
meni?

− To je On već učinio! − reče sigurnim glasom, zatim ustade i poče
šetati po sobi. − On je to već učinio, ali Ga ti nisi primio.

− Bog Ga je poslao... Ali ja Ga još nisam primio... To ne mogu da
shvatim. Pokušao sam da promenim svoj život i da ostavim greh.
Postio sam i molio se, ali se ništa nije dogodilo. Šta bi trebalo još da
radim?

On se smešio.

− Ti ne možeš ništa da učiniš, Niki. Ti samo možeš da se za to
pomoliš! − Zaćutao je za trenutak, onda me pogledao u oči i rekao: −
Svetu je potreban tvoj glas, Niki! Postoje stotine hiljada mladih ljudi koji
žive onakvim životom kakvim si ti živeo. Oni su još uvek zatvoreni u
ćeliju greha, mržnje i straha. Njima je potreban snažan glas, koji će da
im pokaže put iz te prašine i bede, i da ih uputi Hristu koji je jedini pravi
put. Oni ne slušaju propovednike. Isto tako ne slušaju ni socijalne
radnike, ni roditelje, ni policiju. Potreban im je neko ko potiče iz njihovih
redova. Zato te danas molim, Niki: Postani taj čovek. Ti ih potpuno
razumeš. Bio si kao što su oni, i živeo si gde oni žive... Bojao si se kao
oni, mrzeo si kao što oni mrze. Bog te je izveo iz te tame da bi ti
mogao voditi druge. Vreme je da se tvoj život promeni. Moliću se za
tebe.

Pogledao sam na sat. Bio sam kod njega četiri sata. Bilo je već dva
sata ujutro.
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Čitavog dana bio sam na predavanjima. Noću sam išao u kapelu i
molio za silu. Ali, ništa se nije dešavalo. Činilo mi se kao da je kapela
debeli zid od koga moj glas ne može da dopre do Boga. Možda grešim
u nečemu, pomislio sam jedne večeri. Moram pokušati još jednom.

− Isuse! − viknuo sam. − Ja sam Niki Kruz, ovde sam u kapeli u La
Pentu. Krsti me!

Očekivao sam mnogo, ali se ništa nije desilo. Ništa! Išao sam polako
preko školskog dvorišta prema svojoj spavaonici. U vazduhu sam
osećao miris jasmina. Trava je još bila vlažna od noćne rose. Čuo sam
pesmu jednog usamljenog cvrčka. Mesec je bezbrižno plovio nebom.
Ulične svetiljke bi žmirkale kad bi vetar povio grane palmi prema njima.
Polako sam se ušunjao u sobu i nečujno legao u krevet. Stavio sam
ruke pod glavu i gledao gore.

− Bože! − molio sam. − Nedelju dana molim pa ipak se osećam tako
usamljenim. Znam zašto mi ne uslišavaš molitvu. Ja nisam dovoljno
dobar. Gori sam od svih ostalih. Ne znam ni da jedem levom rukom,
kako treba. Ne znam dobro ni da čitam, a treba mi i malo duže
vremena dok nešto shvatim. Ono što dobro poznajem jeste zakon
ganga. Kao da ovo nije mesto za mene. Želim da budem dobar, ali to
ne mogu ako me Tvoj Duh ne ispuni.

Setio sam se svoje stare sobe u onom krvavom predgrađu.

− Ne želim da se vratim! Bože! Ali, ne mogu sam... Svi ovi su bolji od
mene. Vidim da ovde nije moje mesto, znam... Sutra se vraćam nazad,
u Njujork.

Okrenuo sam se i utonuo u nemiran san.

Sledećeg dana, posle predavanja, spakovao sam svoje stvari. Čvrsto
sam odlučio da krenem auto−stopom kući. Bilo je besmisleno da
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ostanem ovde. Palo je veče. Sedeo sam na krevetu i razmišljao o
svemu čekajući pravi trenutak za polazak.

− Hej, Niki! Tražio sam te.

Samo mi još ovaj treba, pomislih.

− Niki − nastavi Žene veoma ljubaznim glasom. − Večeras imamo
biblijski čas i molitvu u maloj misijskoj crkvi. Radovao bih se kad bi i ti
pošao.

Odmahnuo sam glavom:

− Ne danas! Umoran sam, a imam još gomilu posla. Povedi nekog
drugog.

− Ali, nemam nikog! − reče on i potapša me po ramenu. − A, osim
toga, nešto mi govori da baš tebe povedem.

− Tako? Vidiš, meni nešto govori da bi trebalo da ostanem ovde i da
radim. A sada, idi i ostavi me na miru! Okrenuo sam mu leđa.

− Neću da idem ako ti ne pođeš sa mnom.

Bio je uporan. Seo je pored mene na krevet i prekrstio noge. Bio sam
očajan, a malo kasnije i besan. Pa kako je tako bezobziran, zar ne vidi
da ne želim da idem sa njim?

− U redu! − popustio sam konačno. Poći ću s tobom, ali nemoj da se
čudiš ako zaspim na molitvi.

Odlučio sam da pobegnem odmah posle službe. Četkicu za zube i još
neke sitnice stavio sam u džep. Ostalo ionako nije puno vredelo.
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Oko pola osam stigli smo do male misijske crkve. Zemljoradnici su
ispunili sva mesta na grubo izrađenim drvenim klupama. Bar se
nalazim u dobrom društvu, pomislio sam. Ipak, ovi ljudi su bolji od
mene. Oni su ovde zato što hoće da budu tu, a ja sam ovde zato što
sam na to primoran. Žene je propovedao oko 15 minuta. Sedeo sam u
poslednjem redu, pored jednog starca koji je izgledao kao da je došao
pravo sa njive. Kad smo se molili, čuo sam ga kako neprestano
ponavlja:

− Isus, Isus, Isus. Hvala Isusu! Da, hvala Ti, Isuse!

Odjednom sam počeo osećati neku toplinu u sebi.

− Bože!

Stisnuo sam zube i pokušao da obuzdam uzbuđenje, ali ono je sve
više raslo. Svi oko mene su se molili. Osetio sam potrebu da odem do
propovedaonice. Otišao sam. Žene mi se približi i reče:

− Niki, Bog nije hteo da te večeras pusti da odeš. On me je poslao tebi.
Morao sam da te dovedem ovamo. Kako je to znao? Niko za to nije
znao. Niko, osim Boga!

Bog me je poslao tebi, Niki. Svi smo se molili za tebe jer smo verovali
da Bog želi da te vodi u veliku i značajnu službu.

Hteo sam nešto da kažem, ali nisam mogao da izustim ni reč.

− Mogu li da se molim s tobom, Niki?

Nisam ga više čuo. Ne znam čak ni da li se on uopšte i molio.
Iznenada, otvorio sam usta i počeo da zahvaljujem Bogu rečima koje
do tada nikada nisam mogao da nađem.
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Činilo mi se da je prošlo samo nekoliko trenutaka, a već me je Žene
prodrmao i rekao:

− Vreme je. Moramo da se vratimo.

Ostali smo sami u crkvi.

Pevajući glasno, ušao sam u spavaonicu.

− Hej, šta se dogodilo? Šta ti fali? − uznemireno su zapitkivali ostali.
Budući da ja nisam prestajao, počeli su se buniti:

− Ugasi svetlo, umiri se već jednom!

− Ne! − viknuo sam. − Ja danas slavim! Ne znate šta mi se dogodilo?
Ja jednostavno moram da pevam!

Jedan jastuk je poleteo. Ugasio sam svetlo. Znao sam da sada u mojoj
duši gori nešto što se nikada neće ugasiti.
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TAMO GDE CAK I ANDELI NERADO IDU

TAMO GDE ČAK
I ANĐELI NERADO IDU

Naredni dani bili su ispunjeni radošću. Onog dana kad sam pred
odeljenjem dao svedočanstvo prišla mi je Glorija, crnokosa
Meksikanka, i dostojanstveno mi pružila ruku.

− Gospod te blagoslovio, Niki. Molila sam se za tebe.

Verovatno se molila da uskoro nestanem, pomislio sam. Ali, ona je
pokazala da se stvarno raduje što sam ovde.

Sledeće nedelje skupio sam svu hrabrost da je pozovem na
bogosluženje. Smeškom mi je odobrila. Tokom godine zajedno smo
posetili mnoga bogosluženja. Iako smo odlazili grupno, ipak sam
saznao nešto više o njoj. Rođena je u Arizoni, ali odrasla u Italiji. Njeni
roditelji su bili trgovci. Primetio sam da je Glorija veoma povučena u
društvu. Tome je umnogome doprinela stroga disciplina škole. Na kraju
prve godine bila je u velikoj krizi. Mislila je da će morati da prekine
školovanje. Bio sam žalostan zbog toga.

Tog leta ostao sam u Los Anđelesu kod jednog školskog druga. Iako je
njegova porodica bila veoma gostoljubiva, Glorija mi je jako
nedostajala. Konačno je došla jesen i škola je počela. Primio sam od
nje pismo. Govorila mi je o razlozima zbog kojih je napustila školu:

− Moja iskustva su drukčija od tvojih, Niki. Iako su moji roditelji držali
bar, ja sam vaspitana u hrišćanskom duhu. Posle obraćenja moj život
se potpuno promenio. Rekli su mi da je greh živeti životom kojim živi
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ovaj svet. Nisam više upotrebljavala šminku, odrekla sam se kupaćeg
kostima i nakita. Htela sam o tome da razgovaram s tobom, ali nije bilo
prilike za to. Nadam se da me ti razumeš. Ne želim više da budem u
školi.

Druga godina je brzo prošla. Dobro sam napredovao u učenju i često
propovedao. U aprilu sam dobio pismo od Vilkersona. On je još uvek
stanovao u Pensilvaniji, ali je hteo da iznajmi stan u Njujorku da bi
mogao da radi sa gangovima. Pozvao me je da raspust provedem kod
njega. Javio sam mu se telefonom da porazgovaramo o tome.

− Halo, Davide! Ovde Niki. Da li sam prekinuo tvoju večeru?

− Znaš li ti koliko je sada sati?

− Da, sigurno, osam uveče!

− U Kaliforniji je osam, ali ovde kod nas, skoro je ponoć. Gven i ja
spavamo već skoro dva sata. Evo, sada se i naša beba probudila.

− Hoću da ti kažem šta sam odlučio.

− Šta je to toliko važno što nije moglo sačekati do jutra, Niki?

− Nisam mogao toliko da čekam. Odlučio sam da leto provedem s
lobom!

− Divno, Niki! Fantastično! Veoma sam uzbuđen, a i Gven takođe!
Laku noć!

− Gospod s tobom!

Nisam spavao čitave noći. Radosno sam razmišljao o radu koji me
čeka.
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Putovanje kući donelo mi je i jedno novo saznanje o tome da sam se
mnogo promenio. Dok se avion spuštao na njujorški aerodrom, moje
srce se podizalo od radosti i uzbuđenja. Ugledao sam siluetu Kipa
slobode, Bruklinski most... Neka čudna toplina ispunjavala me je sve
jače i jače. To osećanje je bilo slično onome koje obuzima sedu glavu
kad razmišlja o svom detinjstvu. Tek tada sam shvatio kako je to veliki
grad. Odjednom sam osetio duboko sažaljenje prema milionima ljudi
koji su zarobljenici ove tvrđave greha i očaja.

Davidov srdačan zagrljaj čekao me je na aerodromu. Bio je tako
radostan što me vidi. Rekao mi je reč − dve o planu za Tin Čelendžu, a
zatim je primetio da sam uznemiren, pa me je upitao:

− O čemu se radi?

− Jesi li nešto čuo o Izraelu?

− Da, Niki, ali ništa dobro. Nisam želeo da ti pišem o tome. U Elimu je.
Bio je upleten u neko ubistvo, odmah posle tvog odlaska u školu. Od
onda je tamo.

Duboko sam uzdahnuo. Počeo sam nervozno da igram prstima.

− Kaži mi sve šta znaš o tome, molim te.

− Ja sam, na žalost, sve saznao kad je već bilo kasno. Odmah sam
posetio njegovu majku. Plačući, ispričala mi je da je Izrael jednom u
životu imao šansu da se izvuče iz svog prljavog života, ali i tu se
razočarao i vratio u gang.

− U šta se razočarao?

−Zar ne znaš?
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− Misliš na ono što nisam hteo da se osvetim onom dečaku?

− Ne, nešto drugo. Njegova majka mi je ispričala da je onog dana kad
si izašao iz bolnice kod njega bio Delgado i da ga je zamolio da ide sa
vama u Elmiru. Izrael je bio oduševljen. Sledećeg jutra otišao je na
ugovoreno mesto i čekao vas tri sata. Nekim slučajem niste se našli.
Razočaran, otišao je kući i počeo da viče kako su svi hrišćani samo
jedna obična banda licemera. Iste večeri se vratio u gang.

Uzbuđeno sam se okrenuo Davidu:

− Mi smo ga tražili! Vozili smo svuda unaokolo. Bili smo uporni, ali
nismo imali više vremena. Jedva smo stigli na bogosluženje. Kako se
nismo sreli?... Da li si mogao da ga posetiš?

− Prvo sam mu pisao, ali on nije smeo da odgovori. Sme da piše samo
najbližoj rodbini. Ipak, uspeo sam da dobijem dozvolu da ga posetim.
Bilo je to neposredno pred njegov premeštaj na gradilište. Dozvoljeno
mi je da razgovaram s njim samo nekoliko minuta. Sve u svemu, dobro
mu je. Ostalo mu je još tri godine. Učinili smo za njega sve što smo
mogli. Ali, grad je pun jadnih ljudi. Naš zadatak je da im pomognemo
da nađu izlaz iz te bede besmislenosti. Da li si spreman za to?

− Da! Hajdemo!

Znao sam da moj posao neće biti gotov dok mi ne pođe za rukom da
oslobodim Izraela.

− Sutra ću da posetim svoje stare članove ganga! − dodao sam.

− Ne bih se suviše žurio, Niki! Ovde su se mnoge stvari promenile.
Sećaš li se da su te skoro ubili onda kada si postao hrišćanin. Posla
ima dovoljno. Ne moraš odmah da trčiš k Mau−Mauovcima. Samo ludi
idu tamo gde čak i anđeli nerado idu.
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− Možda sam ludak, Davide, ali ovog puta ludak Božji. On će biti sa
mnom i čuvaće me! David klimnu glavom:

− Bog je tvoj vođa, Niki, ne ja. Ako radiš ono što ti On kaže, i doživećeš
samo pobede. Dođi, želim da te upoznam sa Taurmenom i Luisom.

Bruklin se nije mnogo izmenio. Samo nekoliko starih kuća bilo je
srušeno. Ali, promenio sam se ja. Dobio sam u težini, kosa mi je bila
kratka i uredno očešljana, odelo čisto i pristojno. Najveća promena je,
ipak, bila u meni. Bio sam novi Niki.

Dok smo išli kroz Vašington park, srce mi je zakucalo brže. Tražio sam
Mau−Mauovce. Šta će reći kad me ugledaju? Na izlasku iz parka
ugledao sam grupu Mau−Mauovaca naslonjenih na zid. Proletele su mi
kroz glavu Davidove reči: − Samo ludi idu tamo kamo čak i anđeli
nerado idu. − Ali, sa mnom je išao Bog.

Tamo je stajalo otprilike trinaest dečaka. Primetio sam Vilija Korteza,
udario ga po ramenu i oslovio ga:

− Hej, Vili, stari druže! On se okrenu i pogleda me.

− Kaži, jesi li ti možda Niki?

− Da, jesam!

− Čoveče, izgledaš kao svetac.

− Polako, dečko! Baš dolazim iz Kalifornije. Tamo mi je dobro.
Hrišćanin sam i idem u školu.

On me uhvati za ramena, okrenu me više puta posmatrajući moje
odelo i lice.
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− Čoveče... Niki... Još uvek ne mogu da verujem! Onda se okrenuo
prema ostalim članovima bande koji su me radoznalo posmatrali, i
reče:

− Dole šešire! − To je Niki! On je nekada bio naš predsednik. Pravi
razbojnik! On je ovde sa Mau−Mauovcima pravio ludorije.

Bio je suroviji od svih!

Dečaci su ga poslušali. Vili je bio jedini u grupi koga sam poznavao.

Ipak, ostali su čuli o meni, pa su se pozdravili sa mnom. Potapšao sam
Vilija i predložio mu:

− Hajde da malo prošetamo kroz park. Moram s tobom da razgovaram.

Pozdravili smo se sa momcima. Sa rukama u džepovima, koračao je
Vili pored mene vukući noge po asfaltu.

− Vili − prekinuo sam tišinu − rado ću da ti ispričam šta je Hrist učinio u
mom životu.

Govorio sam mu o tome šta sam, kao član ganga, pre dve godine
mislio i osećao i kako se dogodila promena kada sam predao srce
Isusu. Ispričao sam mu kako me je Bog izveo iz ove divljine i postavio
na mesto na kojem sam sad pravi čovek, pravo stvorenje svog
Stvoritelja. Vili me prekide. Primetio sam da mu je glas podrhtavao:

− Prekini, Niki. Tako nešto mi se ne sviđa. Kad mi to govoriš, onda kao
da sa mnom nešto nije u redu. Šta te je samo tako izmenilo? Ti nisi
više onaj stari, Niki, i zato te se pomalo plašim.

− Imaš pravo. Kroz Isusa sam postao drugi čovek. Više se ne bojim i
ne mrzim. Sada ljubim svoje bližnje.
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Prvi put sam shvatio veliku važnost svedočenja drugima o Hristu.
Mogao sam da vidim samoću i strah na njegovom licu. Isti takav bio
sam i ja. Pri rastanku obećao mi je da će sledećeg dana da dođe k
meni sa gangom. Te večeri sam žurio u Klinton aveniju i svakim
korakom zahvaljivao Bogu. Setio sam se kako sam, na velikom polju
ispred naše kuće u Portoriku, mahao rukama pokušavajući da letim
kao ptica. Činilo mi se da sam sad konačno poleteo.

Ostatak raspusta proveo sam s gangom. Propovedao sam na ulicama,
ali sam vodio i pojedinačne razgovore. Često mi se dešavalo da ništa
ne jedem ceo dan. Primetio sam da se uvek, kada namerno postim,
nešto važno dogodi. Redovno sam pisao Gloriji i u poslednje vreme
naša pisma su postajala sve otvorenija. Pred kraj leta David se
pobrinuo da mi obezbedi povratnu kartu za Portoriko. Mogao sam
konačno da idem kući!

Kad sam u Las Pedrosu izašao iz autobusa, bio je skoro mrak. Krenuo
sam dobro poznatim putem prema našoj kući na brežuljku. Sećanja su
mi navirala u nezadrživom nizu. Neko je povikao:

− To je Niki, Niki Kruz!

Video sam nekog čoveka kako trči ispred mene na brežuljak. Malo
kasnije, vrata se naglo otvoriše i moja četiri brata pojuriše prema meni
niz brežuljak. Nisam ih video više od pet godina, ali sam ih odmah
prepoznao. Iza njih sam ugledao majku. Ispustio sam kofer i potrčao im
u susret. Momci skočiše na mene, oboriše me na zemlju i počesmo da
se kotrljamo po travi. Majka je dotrčala, kleknula pored mene i počela
da me ljubi. Kad sam se konačno podigao, video sam da su moja dva
brata već ponela kofer i požurila s njim u kuću. Tada sam ugledao
visoku, uspravnu priliku mog oca. Oklevajući, pošao sam mu u susret.
On zastade i pogleda me ispitivački. Tako smo stajali za trenutak, a
onda potrčah prema njemu. Dočekao me je njegov snažni zagrljaj.
Oduševljeno me je digao u vazduh i rekao:
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− Dobro došao kući, mala ptico! Dobro došao!

U selu se brzo pročulo da sam došao i neki članovi crkve došli su da
me pozdrave. Ali, dosta njih se bojalo da uđe u vračarsku kuću. Oni su,
još uvek, verovali da tata može da razgovara sa mrtvima. Imali su
bogosluženje dole u selu i zamolili me da ga ja održim.

− Rado − odgovorio sam − ali, ono se mora održati ovde! Iznenađeno
su se zagledali, a zatim je jedan od njih rekao:

− Znaš, Niki, mnogi se boje zlih duhova i tvog oca. Možda je ipak bolje
da bogosluženje održimo u crkvi.

Posle kratkog vremena uspeo sam da ih ubedim. Kad je otac saznao
za moje namere, čvrsto se usprotivio:

− To ne podnosim! U ovoj kući neće biti bogosluženja! Tim ćeš
upropastiti moj posao! Zabranjujem ti to!

Mama mu se usprotivila:

− Zar ne vidiš kako je Bog promenio tvog sina? To mora da ima nešto.
Kad si ga video poslednji put, ponašao se kao divljak. Sada je kao
jagnje. Bogosluženje će se održati ovde, i ti ćeš biti prisutan!

Majka se retko raspravljala sa ocem, ali kad god bi to činila, postizala
bi svoj cilj. I ovog puta je bilo tako.

Sledeće večeri kuća je bila puna meštana i ljudi iz okolnih sela. Stupio
sam napred i otpočeo svoju životnu priču. Detaljno sam opisao kako je
đavo vladao mnome i kako sam kroz Hrista bio oslobođen. Ljudi su me
pažljivo pratili klimanjem glave i uzdasima. Na kraju sam pozvao one
koji hoće da prime Isusa Hrista za svog spasitelja da izađu napred.
Molio sam se zatvorenih očiju. Čuo se žagor. Osećao sam da su neki
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izašli napred. Bog je i ovde bio na delu. Odjednom je neko prekinuo
moju molitvu. Prepoznao sam glas i sam nepoverenjem sa podigao
oči. Isti onaj glas koji mi je nekad vikao: − Mrzim te! − sada je blago
govorio: − Bože, oprosti mi što sam zgrešila prema sinu. Oprosti mi što
sam ga isterala iz kuće. Oprosti sve moje grehe, svu moju neveru u
tebe. Sada verujem! Spasi me, Bože! Spasi me!

Kada sam ponovo otvorio oči, ugledao sam oca kako stoji naslonjen na
zid, a onda se iznenada okrenu i izađe napolje. Moj otac nije nikada
otvoreno rekao da veruje u Boga. Međutim, njegov život se vidno
promenio od onog dana. Posle te večeri u našoj kući se nikada više
nisu prizivali duhovi. Nakon mog povratka u Njujork jedan pastor iz
okoline krstio je moju majku i moja dva brata.

Neposredno pred moj povratak u školu održavala se velika
evangelizacija. Čeznuo sam da tamo dovedem svoj stari gang. Stiv,
njihov novi predsednik, najzad je obećao da će doći. Te večeri stajao
sam pred crkvom, na istom onom mestu gde su pre dve godine
pokušali da me ubiju Biskupi i zamišljeno sam posmatrao rupe od
metaka koje su se još uvek tamo nalazile.

Bogosluženje je počelo. Crkva je bila ispunjena do poslednjeg mesta.
Stigli su i Mau−Mauovci. Na kraju službe pastor me je zamolio da dam
svoje svedočanstvo. Okrenuo sam se i pogledao dečake. Pomislio sam
na to da već sutra odlazim i da će, možda, većina ovih momaka uskoro
biti u zatvoru ili na groblju. Duboko sam saosećao s njima. Govorio
sam potpuno iskreno i prema sebi i prema njima. Osećao sam kako
reči prodiru u njihova srca. Iako je služba trajala već dva sata, ja sam
govorio 45 minuta. I pored toga, niko se nije pomakao. Na kraju,
zamolio sam dečake da se predaju Bogu. Trinaest dečaka istupilo je
napred. Zaželeo sam da je i Izrael sa njima. Ali, kao uteha, među njima
je bio moj stari drug Hektor. Setio sam se kako sam ga onda primio u
gang i kako je, malo kasnije, pobegao od mene zato što mi je ukrao
budilnik.
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Posle službe izašli smo zajedno. Osećao sam se posebno odgovornim
za njega, zato što sam ga ja doveo u gang. Pitao sam ga gde stanuje.

− Stanujem u jednoj napuštenoj rupi.

− Zašto više nisi kod roditelja?

− Zato što su me izbacili napolje. Stide me se. Sećaš se, i ja sam
istupio napred sa tobom i Izraelom na onoj velikoj evangelizaciji kad je
David propovedao. Nekoliko nedelja posle toga nagovorio sam svoje
roditelje da idu sa mnom u crkvu. Postali smo tamo prilično aktivni. Ali,
bilo je vrlo teško, i na kraju sam se obeshrabrio.

Bila je to stara priča. Sreo je Mau−Mauovce i oni su ga nagovorili da se
ponovo vrati u gang. Ponovo je sledio niz hapšenja. Njegovi roditelji su
pokušali da utiču na njega, ali nisu uspeli.

− Često se jako loše osećam − priznao je na kraju. − Ipak, čini mi se da
bih radije umro od gladi nego što bih zamolio oca da mi oprosti i
pomogne. On neprestano govori o grehu i Bogu. Takav sam i ja bio
nekada, ali sam sad ponovo tu gde pripadam: kod Mau−Mauovaca.

U međuvremenu, stigli smo do njegove kuće. Prozori su bili zakovani
daskama. Pozadi je bila jedna rupa koja je služila kao ulaz. Sav
nameštaj se sastojao od nekoliko starih džakova na kojima je spavao.

− Ako je tako, zašto si onda večeras izašao napred? − pitao sam.

− Zato što bih zaista želeo da sledim Boga. Nikako da mi to jednom
pođe za rukom. Svaki put kada mu se ponovo obratim, padnem i tada
mi bude još teže. Ti bi morao da dođeš ponovo u gang, Niki. Možda bi i
Hrist došao kad bi ti bio ovde.

Dugo smo razgovarali. Na rastanku sam mu rekao:
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− Hektore, osećam da Bog od mene traži da ti kažem ovo. Ako hoćeš
da predaš svoje srce Isusu, onda će On sada ponovo da te primi.
Kasno je, ali nije prekasno. Osećaš se krivim, ali Bog će ti oprostiti.

Hektor je podbočio glavu rukama i tužno gledao.

− Žao mi je! − rekao je. − Bojim se da me čak iako Mu i danas predam
svoje srce, neće primiti. Teško mi je. Jednostavno ne mogu više.

Pitao sam ga da li želi da se molim za njega. Slegnuo je ramenima:

− Želim, Niki, ali ništa ne pomaže.

Srce mi je bilo slomljeno. Ustao sam i počeo glasno da se molim da se
Bog dotakne Hektorovog srca kako bi on ponovo našao Hrista. Kad
sam završio molitvu, stisnuo sam mu ruku:

− Prijatelju, nadam se da ću opet da te vidim. Ali, ako se danas ne
vratiš Hristu, neću te videti nikada više.

Sledećeg popodneva odleteo sam avionom za Kaliforniju. Tada još
nisam mogao da znam da će se moje proročanstvo ispuniti.
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GLORIJA

GLORIJA

Kad sam stigao u La Pentu, odmah sam ugledao Gloriju. Ipak se
vratila. Kad me je pogledala, postao sam svestan koliko je volim. Ali
stanje u školi ostalo je isto. Izgledalo je kao da je sve protiv nas.
Razgovori za stolom bili su svedeni na reči kao što su, na primer:

− Smem li da Vas zamolim za so? − Stroge oči profesora bez
prestanka su motrile na nas. Iako mi se posao u kuhinji nije nimalo
sviđao, počeo sam sve češće da se za njega javljam dobrovoljno da
bih mogao da budem blizu Glorije. Ni u kuhinji nismo bili slobodni, ali
smo ipak mogli da malo popričamo u toku pranja sudova. Bilo mi je
teško. Iako sam španskog porekla, bilo mi je nemoguće da budem
romantično raspoložen pored gomile prljavog posuđa.

Jednog četvrtka posle podne bilo mi je dozvoljeno da odem u grad. Iz
prve telefonske govornice pozvao sam Gloriju. Kada se javio dežurni
profesor, stavio sam maramicu preko slušalice i upitao dubokim
glasom da li je tamo gospođica Stefani. Posle kratke pauze čuo sam
profesora kako govori Gloriji:

− Otac te traži.

Glorija je jedva suzdržala smeh kada me je prepoznala.

− Trebala bi mi tvoja pomoć, Glorija.

− Šta se dogodilo? − upita uzbuđeno, jer se zaista trudila da taj
razgovor izgleda kao da stvarno razgovara sa ocem. Nisam mogao da
nađem prave reči. Sve moje veze sa devojkama su se, do tada,
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odvijale po zakonu ganga. Nisam znao kako da razgovaram sa jednim
tako čistim i dobrim bićem kao što je Glorija.

− Verujem, kad bismo se videli, lakše bih ti objasnio − rekao sam.

− Možda je bolje da te više ne zadržavam.

− Ne! − povisila je ton. − Nemoj da se usudiš da sad spustiš slušalicu!
Činilo mi se da je Glorija čvrsto odlučila da silom izvuče iz mene sve
što želi da zna.

− Polako − upozorio sam je − inače će svi saznati da nije otac kraj
telefona.

− To nije važno. Kaži mi konačno šta ti leži na srcu. Grčevito sam
tražio prigodne reči i na kraju promucao:

− Mislim, kako bi bilo lepo kad bi ti pošla sa mnom.

Jedva sam to izgovorio.

− Poći s tobom? Šta znači to poći s tobom? − odgovori Glorija.

− Jednostavno, samo to! − rekao sam smeteno, osećajući da su mi uši
pocrvenele iako sam stajao pola milje udaljen od nje, u telefonskoj
govornici.

− Ti misliš da budem tvoja devojka?

− Da, to mislim! − rekao sam još uvek smeten.

Sigurno je slušalicu privukla sasvim blizu ustima, jer je rekla:

− Da, Niki, biće to predivno. Napisaću ti jedno dugačko pismo. Sutra
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ćeš ga dobiti.

Te noći Glorija je, pri slabom svetlu koje je dolazilo sa ulice, napisala
prvo ljubavno pismo. Bilo je, doduše, potpuno nečitko, ali je ipak bilo
najdragocenije pismo koje sam ikada primio.

Nekoliko nedelja posle toga jedan od profesora naše škole zamolio me
je da mu pomognem na početku misijskog rada u San Gabrijelu, koji se
nalazio nedaleko od nas. On je tamo otkrio napuštenu crkvu. Trebalo
je da u subotu nas nekoliko idemo od kuće do kuće i pozivamo
stanovnike na bogosluženje. Bilo je potrebno urediti crkvu i pomoći u
radu sa decom. Prihvatiti taj poziv bila je za mene velika čast te sam
sijao od radosti kad mi je ispričao, u poverenju, da je i Glorija prihvatila
taj posao.

− Vi ste mudar profesor! − odgovorio sam sa smeškom. − Verujem da
sa ovom grupom koju ste izabrali možemo postići odlične rezultate.

Sledeće subote radili smo u maloj misijskoj crkvi, a zatim smo išli od
kuće do kuće, pozivajući ljude na nedeljno bogosluženje. Konačno,
Glorija i ja smo ostali sami. Čitava tri sata bili smo zajedno. Na to sam
dugo čekao. Želeo sam da joj ispričam svaki delić moga života i dok
sam sada bez prekida pričao, ona je nemo sedela leđima naslonjena
na drvo i pažljivo slušala.

− Žao mi je − rekao sam na kraju − što sam ja stalno pričao, ali sve mi
je to ležalo na srcu pa sam hteo da to znaš... Da znaš sve o meni, i
dobro, i zlo. Hteo sam da svaki kutak svoje prošlosti podelim sa tobom.

Ona stavi glavu na ruke i ja je nespretno zagrlih.

− Volim te, Niki! − prošapta. − Volim te takvog kakav si.

− Glorija, želim da se oženim tobom. Želim da s tobom delim ceo život.
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− Da, Niki! Ako je Božja volja, rado ću postati tvoja žena! Sramežljivo
smo se poljubili. Iznenada povikah:

− Mravi! Noge su mi pune mrava!

Brzo sam izuo cipele. Bilo je očajno. Trebalo mi je dosta vremena da ih
sve očistim. Najteže je išlo sa onima koji su se udobno smestili između
mojih prstiju, kao da su u svojoj kući. Otišli smo nazad do škole, bolje
rečeno, ona je išla, a ja sam šepao. Ona se dobronamerno i od srca
smejala, a ja sam se trudio da se ne naljutim na to jer, i pored najbolje
volje, nije mi bilo do smeha.

Rastali smo se u školi. Ja sam odmah požurio pod tuš.

− Bože − mislio sam dok je voda pljuštala po meni − znam da je ona
određena za mene. To mi pokazuju i ovi mravi. Hvala Ti što si mi to
pokazao, ali Te molim da to ne učiniš još jednom!

Nešto pre poslednje školske godine, David mi je pisao da je kupio
veliku, staru kuću u Klinton aveniji i da će tamo da uredi dom za
maloletnike i narkomane. O tome sam razgovarao sa Glorijom.
Verovali smo da ćemo na venčanje da sačekamo još jednu godinu, ali
sad je sve izgledalo drukčije. Osećali smo da je Božja volja da se
vratim u Njujork. Ipak, znao sam da ne mogu bez Glorije. Odgovorio
sam Vilkersonu da sačeka do venčanja, pa ću mu javiti konačnu
odluku. Odgovorio je da je i Glorija dobrodošla.

Odlučili smo da se venčamo u novembru. Mesec dana posle toga stigli
smo u Njujork. Stara trospratna kuća nalazila se u Klinton aveniji, u
starom delu Bruklina, udaljena od Grin Plajsa svega nekoliko blokova.
Uredili su je dobrovoljci, tako da je bila sasvim solidna i rad je mogao
da počne. David je zaposlio jedan mladi bračni par. Oni su stanovali u
kući i pazili je, a za Gloriju i mene bio je iza kuće preuređen mali stan.
Bio je vrlo neudoban, ali mi smo se osećali kao na nebu. Nismo ništa
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imali, niti nam je šta trebalo, imali smo jedno drugo i zajedničku želju
da služimo Bogu.

Nešto pred Božić posetio sam Mau−Mauovce. Često sam mislio na
Hektora i radovao sam se što ću sada moći da se brinem o njemu. Ali,
više ga nisam video. Stiv mi je pričao šta se desilo:

− Posle tvog odlaska postao je svađalica i grubijan kakav inače nikad
nije bio. U uličnim tučama ponašao se kao divljak. Tri meseca kasnije
završio je tragično.

− Kako je došlo do toga? − pitao sam, osećajući da me nešto guši.

− Hektor, Gilbert i ja hteli smo da izribamo jednog Apača koji se
bezobrazno ponašao. On je sam stanovao na petom spratu jedne
zgrade. Hektor je imao revolver. Zakucali smo na vrata. Bilo je mračno
i dečak je bio oprezan. Odškrinuo je vrata i, kada nas je ugledao,
izleteo na hodnik mašući svojim bajonetom. Hektor je opalio tri puta.
Odjednom smo čuli kako neko viče: "On će me ubiti! On će me ubiti!"
Pomislili smo da je Apač pogođen i već smo jurili niz stepenice na
ulicu. Kad smo stigli dole, primetili smo da Hektora nema. Gilbert je
otrčao nazad i našao ga naslonjenog na stepenice. Bajonet je bio
duboko zaboden u njegovo telo. Molio je Gilberta da ga ne ostavi
samog i rekao je nešto kao "prekasno je", zatim se srušio na pod i
umro.

Pun bola, vratio sam se do Klinton avenije. Pri svakom koraku jasno
sam mogao da čujem svoje reči: − Kasno je, Hektore, ali nije prekasno!
Međutim, ako se danas ne vratiš Hristu, neću te više nikada videti.

− O, molim te, Bože, − molio sam − nikada mi ne dozvoli da odem od
prijatelja, a da mu ne pomognem.

Shvatili smo da se naš posao uglavnom sastoji u izvođenju narkomana
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na pravi put. Većina članova ganga, koja se do sada zadovoljavala
marihuanom i alkoholom, počela je da koristi heroin. Naš metod je bio
vrlo jednostavan: prišli bismo grupi mladih na ulici i započeli razgovor
pri čemu smo posebno ukazivali na opasnost od droge. Na kraju bismo
postavili pitanje:

− Zar ne želite da budete oslobođeni te srasti? − Odgovor je skoro
uvek glasio: − Kad bismo samo mogli! − Zatim smo ih pozvali u Tin
Čelendž i govorili im da ćemo se moliti za njih i da će biti, kroz Božju
pomoć, oslobođeni. U Tin Čelendžu davali smo im "kukavičko pismo".
Sastavio ga je David, a mi smo ga tako nazvali, jer se u njemu
zahtevalo od mladih da ne budu kukavice i da prime Hrista.

U početku je išlo polako. Najviše vremena provodili smo na ulici. Bilo je
mnogo posla u svako vreme, jer narkomani ne rade. Oni se bave
preprodavanjem droge i džeparenjem. Često provaljuju u stanove i
uzimaju sve što im padne pod ruku. Kradu čak i veš sa konopca i
mleko ispred kućnih vrata − sve što bi se posle moglo prodati. Po
celom gradu rasute su manje grupe, sa 8 do 10 članova, koje kuju
planove o provalama i prodaji plena.

Neposredno pred Božić doživeo sam prvi uspeh. Pedro je pripadao
Mau−Mauovcima. On je snažan, visok mladić, Crnac koji je živeo sa
udatom ženom. Jednog dana zatekao ga je njen muž i izbacio ga
napolje. Predložio sam mu da potraži utočište u Tin Čelendžu. Pristao
je. Već posle tri dana provedena ovde Pedro se obratio Hristu. Sledeća
tri meseca Pedro je bio sve u našem životu. Naš prvi zajednički Božić u
braku proveli smo Glorija i ja sa Pedrom. On se uvek hranio kod nas i
pratio nas na svakom koraku. Krajem nedelja smo uvek putovali
metroom i posećivali zajednice. Pedro je uvek bio s nama.

Jedne martovske večeri došao sam kući kasno. Glorija je već bila
legla. Mislio sam da spava i tiho sam se skinuo. Kada sam legao pored
nje, primetio sam da plače.
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− Šta je s tobom, Glorija?

Ležao sam pored nje pokušavajući da je odobrovoljim.

− Niki, ti to ipak ne razumeš i nikada nećeš razumeti!

− Zašto neću nikada razumeti?

Njen neprijateljski odgovor me je zbunio.

− Taj čičak! Taj Pedro! − reče ona. − Zar on ne razume da bar ponekad
želim da ostanem sama s tobom. Mi smo u braku tek četiri meseca, a
on neće da nas ostavi same. Verovatno bi se s nama i kupao, kad bi u
kupatilu bilo mesta za sve.

− Oho?! Ne mogu da verujem da je to moja Glorija! − rekao sam −Ti bi,
u stvari, trebalo da budeš ponosna! On je postao hrišćanin! Za to treba
da budemo zahvalni Bogu!

− Dobro, Niki, ali ja ne želim da te stalno sa njim delim. Ti si moj muž i
želim da, bar ponekad, ostanemo sami, bez onog krezubog Pedra.

− To ti ne misliš ozbiljno, Glorija!

− Nikada ozbiljnije nisam mislila! Jedno od nas mora da ide! Biraj: ili ja,
ili Pedro! U svakom slučaju, ne možemo zajedno.

− Ali, slušaj, ljubavi, ako ga sad odgurnemo, on će ponovo da se vrati u
greh. Moramo da ga čuvamo i negujemo. − Ako se ponovo vrati u
gang, onda sa Bogom nešto nije u redu.

Kakvom se Bogu onda uopšte predao? Nekom Bogu koji odmah
ostavi, čim on prvi put krene sam svojim putem? Ne verujem u to.
Verujem da čoveku koji doživi obraćenje Bog daje dovoljno snage da
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izdrži u svemu. I ako mi sve ove mladiće, koje ti ovamo pozivaš,
pustimo da glume kućne pomoćnice, onda ja moram da odem.

Glorijin glas je postajao sve žešći.

− Ali, Glorija, on mi je prvi obraćenik!

− Možda je baš u tome tvoja greška. Kad bi on bio obraćenik Božji, ti
ne bi imao toliko briga.

− Možda imaš pravo. Ali, moram mu naći neko mesto koje bi mu
odgovaralo. Zagrlio sam je.

− Sad ne bi trebalo da me deliš, a sutra ću da razgovaram s Pedrom i
pokušaću da mu nađem zadatak koji ga neće stalno vezivati za nas.
Slažeš se?

Soni je došao poslednjeg dana aprila, zajedno sa prvim znacima
proleća. Ušao sam u kapelu i primetio da u drugom uglu sedi dečak.
Odmah sam znao da je narkoman. Seo sam pored njega i otpočeo
iskren razgovor. Sagnuo je glavu i tupo gledao u pod.

− Znam da si zarobljen. Vidim na tebi da već duže vreme uzimaš drogu
i da si postao njen rob. Veruješ da se niko ne brine zbog toga, misliš
da ti više niko ne može pomoći... Ali, znaj: Bog može!

Dečak podiže glavu i pogleda me tupim pogledom. Kasnije sam
saznao da je iz hrišćanske porodice. Pobegao je od kuće i propao u
Bruklinu. Mnogo puta je hapšen zbog droge i krađa. U zatvoru su ga
na silu odvikavali, ali se uvek vraćao heroinu. Soni je bio poznat po
svojoj jedinstvenoj metodi nabavljanja novca. Njegov prijatelj bi ukrao
nekoj ženi tašnu i kad bi ona počela da viče, Soni bi se odmah stvorio
tu i umirio je rečima: − Nemojte se uznemiravati! Poznajem tog
mangupa. Sačekajte ovde, a ja ću se pobrinuti da torbu dobijete nazad.

165



− Žena bi se zatim umirila i čekala dok bi Soni otrčao niz ulicu, stigao
svog prijatelja i s njim podelio plen. I tako, dok smo sedeli u kapeli,
rekao sam mu:

− Želim da se molim za tebe!

Prema njemu sam osećao veliko sažaljenje.

− Bože, pomozi ovom čoveku! On umire! Samo mu Ti možeš pomoći.
Potrebna mu je ljubav i nada. Molim te, pomozi mu! Kada sam završio,
Soni je rekao:

− Ja moram kući.

− Otpratiću te!

− Ne! − odbio je uplašeno. − To je nemoguće! Znao sam da želi da ode
da uzme drogu.

− Šta misliš o tome da ostaneš kod nas? − rekao sam.

− Ne − branio se − sutra moram na sud. Poslaće me u zatvor. Ne
znam zašto sam uopšte došao ovamo?

− Tu si zato što te je Bog ovamo poslao − uveravao sam ga. − Ostani
večeras kod nas, a sutra rano ići ću s tobom na sud.

Odbio je. Dogovorili smo se da se sastanemo sutra u osam.

Otišao sam s njim na sud. Usput sam mu rekao:

− Soni, moliću se da Bog pokrene sudiju da suđenje odgodi za dva
meseca da bi se oslobodio zavisnosti i upoznao Hrista.
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Podrugljivo je uzvratio:

− Nema izgleda. Taj debeljko nikada nije odgodio suđenje. Odmah će
me strpati u zatvor.

Zastao sam na stepeništu sudske zgrade i glasno se molio:

− Gospode, molim Te, u ime Tvog sina Isusa Hrista, da sudiju
pokreneš da odgodi Sonijevo suđenje, da bi se on mogao izlečiti.
Hvala Ti što hoćeš da uslišiš moju molitvu. Amen.

Soni me je gledao kao da sam poludeo. Povukao sam ga za sobom.

− Dođi! Hajde da čujemo kako će sudija da odgodi tvoj slučaj. Ušli smo
u sudsku dvoranu. Soni se prijavio pisaru a zatim seo na optuženičku
klupu. U prva tri slučaja, sudija je osudio dečake na dugo izdržavanje
zatvora. Treći dečak se razbesneo kada je čuo presudu. Navalio je na
sudiju preteći da će ga ubiti. Policajci ga srušiše i staviše mu lisice.
Dok su ga izvodili kroz sporedna vrata, sudija obrisa čelo i reče:

− Pređimo na sledeći slučaj.

Soni uznemireno ustade dok je sudija prelistavao njegova akta. Zatim
pogleda preko naočara i reče:

− Iz nekih meni nepoznatih razloga, Vaša akta su nepotpuna. Dođite
ponovo za 60 dana.

Soni se okrenu i iznenađeno me pogleda.

Odvikavanje od heroina je jedna od najmučnijih stvari koje mogu da se
zamisle. Spremio sam za Sonija jedni sobu na trećem spratu naše
kuće. Pošto sam znao da je neophodan neprekidni nadzor, rekao sam
Gloriji da ću sledeće tri noći spavati kod Sonija. Bio sam čvrsto odlučio
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da se ne maknem od njegovog kreveta sve dok ne bude izlečen. Prvog
dana je bio nemiran. Hodao je neprestano gore−dole i stalno pričao.
Uveče je počeo da drhti. Sedeo sam kod njega celu noć. Groznica ga
je tresla tako da su mu zubi cvokotali. Često bi se otrgao od mene i
potrčao prema vratima, ali ja bih ih već zaključao. U osvit sledećeg
dana groznica je malo popustila te sam ga odveo na doručak.
Predložio sam mu kratku šetnju oko zgrade, ali, pre nego što je izašao
na ulicu, zgrčio se i povratio. Hteo sam da ga podignem, međutim, on
se istrgnu i potrča. Kada je istrčao na ulicu, naglo je pao. Vratio sam ga
sa kolovoza na trotoar i držao mu glavu sve dok ga napad nije prošao.
Vratili smo se u sobu.

Smrkavalo se kada je počeo da viče:

− Niki, neću uspeti! Neću uspeti!

− Ne, Soni, zajednički ćemo uspeti. Bog će ti dati potrebnu snagu za
to.

− Ja neću snagu! Ja hoću injekciju! Moram je dobiti! Molim te, Niki!
Pusti me u ime Božje, ne muči me!

− Ne, Soni, u ime Božje neću te pustiti da odeš. Ti si za Boga veoma
dragocen. On želi da te upotrebi u svojoj službi, ali ne može sve dok si
zarobljen tom drogom. Neću te pustiti dok se ne očistiš.

On se kupao u znoju, gušio i neprestano napinjao da povraća. Hladio
sam mu čelo mokrim maramicama i pomagao mu kako sam najbolje
znao. Sledećeg dana jedva sam stajao na nogama. Ponovo sam
pokušao da mu dam da jede, ali nije mogao ništa ni da okusi. Uveče je
utonuo u nemiran san. Stenjući, valjao se tamo−amo. Dva puta je
skakao i pokušava da dođe do vrata. Pri drugom pokušaju morao sam
silom da ga vratim u krevet. Već 42 časa nisam spavao i borio sam se
sa snom. Strahovao sam da će Soni otići ako zaspim. Bili smo blizu
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pobede, ali nisam mogao više da se borim. Glava mi je klonula na
prsa, dopustio sam sebi da samo na trenutak zatvorim oči...

Skočio sam uplašen. Bledo svetlo uličnih svetiljki prodiralo je u hladnu
sobu. Mislio sam da sam spavao samo nekoliko sekundi, ali nešto mi
je govorilo da je to moralo biti mnogo više. Sonijev krevet bio je prazan.
Skočio sam i potrčao sam prema vratima, ali ga tada ugledah pored
prozora. Sa olakšanjem uzdahnuh. Napolju je padao sneg. Krovovi su
se beleli. Soni reče:

− Ovo je kao u bajci! Predivno! Nikada nisam video nešto tako lepo, a
ti?

Gledao sam ga začuđeno. Oči su mu bile jasne, a glas miran i
staložen.

− Bog je dobar, Niki. Prekrasan je. Ove noći me je izbavio iz pakla.
Sada sam slobodan!

Gledao sam krasnu sliku koja nam se prostirala pred očima i šaputao:

− Zahvaljujem Ti, Bože! Hvala Ti! A pored mene je i Soni šapnuo:

− Hvala Ti.

Prvi put, posle tri dana, ostavio sam Sonija samog i otišao do našeg
stana. Tiho sam kucnuo na prozor i Glorija otvori vrata.

− Koliko je sati? − upita ona pospano.

− Oko tri − odgovorih. Stajali smo jedno pored drugog, i ja prihvatih
Glorijine ruke.

− Soni je našao Hrista! Počeo je jedan novi život!
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− Sonijev život nije jedini koji je otpočeo! − reče Glorija. − Nisam do
sada imala vremena da ti kažem. U meni je, takođe, otpočeo novi
život, Niki. Dobićemo bebu.

Pun radosti, prislonio sam je uz sebe.

− Ah, Glorija, ja te volim! Toliko te volim!

Sa puno ljubavi sam je uzeo na ruke, odneo do kreveta i pažljivo
spustio.

Soni nas je vodio u mračno podzemlje grada. Pokazao nam je svet
narkomana, prostitutki i kriminalaca. David se preselio, ali nas je često
posećivao i nadgledao rad. Kupili smo polovni kombi i njime putovali,
dva puta nedeljno, da sakupljamo članove ganga i dovozimo ih u naš
dom. Pedro je stanovao u Džersiju, a Soni je ostao kod nas do jeseni,
a onda otišao u Biblijsku školu u La Pente. Toga leta, u slobodan stan
na drugom spratu, uselili smo se Glorija i ja. Spavaće sobe muškaraca
takođe su se nalazile na drugom spratu, a ispod se nalazila
kancelarija, kuhinja, trpezarija i jedna velika soba koja je služila kao
kapela. Nadao sam se da će prelaskom u taj stan doći kraj Glorijinom
nezadovoljstvu, ali život sa 40 manijaka u kući nije baš miran. Ponovo
smo Glorija i ja malo bili zajedno. U jesen 1962. god. umro je moj otac.
Žene, Frenk i ja otputovali smo sa našim suprugama u Portoriko na
sahranu. Došao sam kao hrišćanski sveštenik, iako se moj otac nikada
nije javno predao Hristu, sahranio sam ga uveren da se u njegovom
životu desila promena i da će ga Bog primiti u svojoj velikoj milosti.
"Veliki" je bio mrtav − ali sećanje na oca, koga sam ipak naučio da
volim, živelo je u mom srcu.

Ana je rođena u januaru 1963. i ispunila je prazninu u Glorijinom
životu, jer je Glorija sad imala nekoga s kim je mogla da podeli ljubav
za vreme dugih, usamljeničkih časova čekanja. Bilo je divno biti s
njima, ali su me u tome sprečavali poslovi koji su me na nogama držali
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od jutra do mraka. Nikada nisam saznao koliko je večeri Glorija
proplakala. Sam Bog je nju izabrao za moj život. Nijedna druga žena
ne bi podnela takvo opterećenje.
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IZLET U PAKAO

IZLET U PAKAO

Bio sam nekoliko dana u Pensilvaniji i kad sam se vratio, upoznao sam
se sa Marijom. Imala je 28 godina. Došla je jednog hladnog dana i bila
gotovo na samrti. Doživljavala je veliku krizu jer je prestala da se
drogira. Glorija me je zamolila da joj posvetim posebnu pažnju kad
propovedam uveče u kapeli. Posle službe je došla u moju kancelariju.
Mucala je:

− Večeras sam imala čudan osećaj da bi trebalo da skratim svoj
bezvredni život. Opet, s druge strane, imam jaku želju da živim pravi
život. To ne razumem.

− Marija, ti ne možeš da primiš Božju ljubav sve dok želiš da umreš −
objašnjavao sam joj. − Želiš li da tvoj život s drogom i prostitucijom
zauvek nestane?

− Da − zajeca ona. − Želim sve da učinim da bih se konačno oslobodila
more i prošlosti.

− Da li si spremna da se odrekneš sebe, onog starog i pokvarenog
"ja"? − upitah je.

− Da − potvrdila je sva uplakana.

− I to. − Ustao sam i zaključao vrata. − Marija, − rekao sam − ništa mi u
životu nije toliko važno kao tvoja budućnost. Ipak, ako hoćeš da ti
pomognem, moram da znam šta se desilo u tvom životu.
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Njen put patnje počeo je kad je imala 19 godina, čim je završila srednju
školu. Pustio sam je da priča.

− Džoni me je upoznao sa marihuanom. Rekao je da to nije ništa loše,
sve dok se čovek ne navikne na nešto jače. Džoni je uvek imao malu
zalihu trave kod sebe.

Setio sam se kako je to tipično za sve narkomane koji su došli u naš
dom. Oko 90% njih počinjalo je sa cigaretom marihuane a završavalo
sa heroinom. Znao sam tačno šta sledi iza toga, ali za nju je bilo bolje
da ona sama priča dalje.

− Nastavi, Marija.

− Imala sam osećaj da su sve moje brige jednostavno nestale −
nastavila je da govori zatvorenih očiju kad se dublje uvalila u stolicu. −
Sećam se da sam jednom imala osećaj da se nalazim kilometar iznad
zemlje, i da sam se onda raspala. Moje ruke i prsti su se odvojili i
lebdeli po prostoriji, noge su mi se takođe odvojile od tela. Raspala
sam se na milion delova i vetar je počeo da me nosi. Za trenutak se
zamislila.

− Kasnije, marihuana mi nije bila dovoljna. Ona je u meni samo
pobudila želju za nečim jačim. Danas znam da sam već onda bila
narkoman. Jednog dana došao je Džoni sa iglom i kašikom. Znala sam
šta hoće. Dozvolila sam mu. Opasačem mi je stegao ruku iznad lakta
tako da su mi vene iskočile. Iz malog omota sipao je na kašiku beli
prah, sličan šećeru, a zatim dodao malo vode, te sve to zagrevao dok
tečnost nije počela da ključa. Ubrizgao mi je taj rastopljeni heroin u
venu. Primetila sam kako on to vešto radi. Od tada sam postala
"meinlajer" (tako su zvali narkomane koji drogu ubrizgavaju direktno u
vene). Tada sam mu rekla:

− Džoni, meni nije dobro.
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− Sve je u redu, mala. Uskoro ćeš odleteti u blaženstva, obećavam ti.
Skoro ga više nisam čula. Morala sam da se opustim. Pala sam na
krevet i počela da se tresem. Džoni je sedeo pored mene i držao me
za ruku. Uskoro sam postala mirnija i bilo mi je lepo. On se nagnuo i
upitao me šapatom:

− Pa, kako ti je, draga?

− Lepo, stvarno lepo...

Ali, tada sam krenula prema paklu. Nedelju dana otprilike nisam dobila
injekciju. Kad mi je Džoni ponovo predložio, odmah sam pristala.
Sledeću sam dobila tri dana kasnije. Ovog puta sam ga molila da mi je
da.

− Slušaj, mala − rekao mi je. − Ja te volim i tako to, ali ovo me košta
mnogo!

− Znam, ali mi je potreban. On se nasmejao.

− Ne mogu, mala, počinješ da me skupo koštaš.

− Molim te, nemoj da mi se rugaš! Zar ne vidiš da moram?

Džoni je pošao ka vratima.

− Danas ne. Moraš da se strpiš. Danas nemam vremena ni novca.

− Ali, Džoni! − vikala sam. − Ne ostavljaj me samu! Ne idi, molim te!

Izašao je i zaključao vrata za sobom. Sa prozora sam videla kako
Džoni dole razgovara sa nekoliko devojaka. Poznavala sam ih: radile
su za njega. Označavao ih je kao svoju ergelu. To su bile prostitutke
koje su, za novac zarađen kroz prostituciju, kupovale drogu kod njega.
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Džoni se uvek brinuo da one dobiju sve što im treba. Videla sam kako
se mašio za džep i dao jednoj devojci mali, beli smotuljak. To je mogao
da bude samo heroin. Zašto je njoj dao, a meni nije? Meni je tako
potreban. Naglo sam otvorila prozor i uzviknula:

− Džoni! Džoni!

On me pogleda i jurnu u kuću. Kad je otvorio vrata, ležala sam jecajući
na krevetu. Nisam više mogla da vladam sobom. On zatvori vrata i,
kad sam ustala da nešto kažem, pride mi i opali mi šamar preko usta.

− Šta ti zamišljaš!? − povikao je na mene. − Možda hoćeš da me
uhvate?

− Džoni, molim te, pomozi mi! Videla sam kako si onoj dao drogu.
Zašto si njoj dao, a meni nisi!?

Bila sam očajna. Krv mi se slivala preko brade, ali to mi nije smetalo.
Injekcija mi je bila strahovito potrebna. Džoni se nasmeja.

− Čuj, mala, ti se razlikuješ od onih kurvi dole. Ti si o kej. Ali ovo je
skupo. Te devojke dole rade za to, a šta ti radiš?

− Ja ću da radim, Džoni, sve ću da radim, ali daj mi injekciju!

− Ne znam − zamislio se − Šteta za tebe da radiš taj posao.

− Sve ću da radim, samo mi ti reci. Kleknula sam pored njega i zagrlila
mu noge.

− Hoćeš da radiš za mene na ulici? Ućuta, a zatim oduševljeno
nastavi:

− Možeš, mala. Možeš, samo ako hoćeš! Ti ćeš se brzo probiti.
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Muškarci će leteti za tobom, a nas dvoje ćemo sve da delimo. Šta
misliš? Tada bih mogao da ti nabavljam heroina koliko želiš, i ne bi
morala da doživljavaš tako nešto kao danas. Hoćeš li?

− Da, Džoni, da, da, ali daj mi jednu dozu! On ode do peći i upali je.
Nasu nešto belog praha na kašiku, rastopi heroin nad plamenom,
napuni iglu i priđe mi:

− To će biti nebo za nas dvoje! Ako budemo zajedno radili, biće nam
dobro.

Osetila sam kako igla prodire u venu. Kroz nekoliko sekundi prestala
sam da drhtim. Džoni me je stavio u krevet, gde sam odmah zaspala.
Ali, to nije bilo nebo. Bio je to početak jednog dugog mučenja koje je
trajalo osam užasnih godina. Pravi pakao. To je jama bez dna, jama u
koju neprekidno padaš. Kad se postane narkoman, nema više izlaza.
Kada sam postala rob droge, postala sam i Džonijev rob. Morala sam
da radim ono što je on hteo − da se bavim prostitucijom i da mu
donosim novac. Vrlo brzo sam saznala da Džoni ima drugu ženu. U
stvari, znala sam da se on neće mnome oženiti, ali nisam ni mislila da
izdržava još jednu ženu. Za mene je to bio težak udarac. Jednog dana
sam ustala ranije nego obično i pošla u trgovinu. Rado sam izlazila.
Tada bih glumila veliku damu i sasvim bih zaboravila ko sam u
stvarnosti. Upravo sam čekala na semaforu kad me je neko dodirnuo
po ramenu.

− Ti si Marija, zar ne?

Bila je to neka žena duge crne kose. U očima joj je sevala vatra. Pre
nego što sam stigla da odgovorim, ona reče:

− Da, ti si. Već sam te upoznala. Ti si ta koja održavaš vezu sa mojim
mužem. Sada ću ti ja pokazati, jevtina ženturačo!
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Htela sam da pobegnem, ali me ona udari po licu vičući:

− Prljava kurvo! Spavaš sa mojim mužem! Pokazaću ja tebi!

Onda zamahnu tašnom na mene. Sagnula sam se i iz sve snage bacila
se na nju. Dohvatila sam je za kosu i dobro je počupala, jer sam htela
da je mučim. Zatim sam otišla. Nisam se ni okrenula. Tu ženu nikada
više nisam videla. Uveče sam bila ponovo na ulici. Više se nisam
osećala obaveznom prema Džoniju. Dobro sam znala da heroin mogu
da nabavim i kod drugih koji bi bili srećni da radim za njih. Živela sam
čas sa jednim, čas sa drugim čovekom. Svi su bili narkomani. Ja sam
prodavala svoje telo, a oni mi uzeli novac. Kasnije sam radila sa
drugim devojkama. Zajednički bismo iznajmile jednu sobu, otišle na
ulicu i čekale. Imale smo redovne mušterije, ali ih nismo poznavale.
Crn, smeđi, plav − novac je bio uvek zelen.

Bio je to pravi pakao. Kada bih zaspala preko dana, budila sam se
urličući. Moje sopstveno telo me je zarobilo. Bila sam vlastiti tamničar.
Iz straha, prljavštine i gnusobe nije bilo izlaza. Bojala sam se pijanaca.
Jednom sam naišla na jednog tipa kojem je bilo zadovoljstvo da me
pretuče opasačem. Često su ljudi hteli da odu u svoje stanove, ili u
hotelsku sobu. Neki su bili trgovački putnici. Ali, bojala sam se da idem
na neko drugo mesto. Desilo se već mnogo strašnih stvari. Neki su
tražili da uđem u njihova kola. Nakon nekoliko loših iskustava to više
nisam radila. Jedan me je ostavio na drugom kraju grada, pa sam
izgubila pola noći dok sam se metroom vratila kući. Drugi je, opet,
tražio svoj novac natrag. Kad sam se usprotivila, naslonio mi je
revolver na čelo i pritisnuo obarač. Oružje je otkazalo, a ja sam u divljoj
žurbi pobegla.

Nisam imala muke samo sa mušterijama, nego i sa policijom. U tih
osam godina bila sam jedanaest puta zatvarana. Najduža kazna trajala
je šest meseci. Bila sam hapšena zbog svih mogućih stvari: krade,
droge, skitnje, prostitucije... Mrzela sam zatvore. Kad sam prvi put bila
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tamo, nisam prestajala da plačem i čvrsto sam odlučila da nikada više
ne učinim ništa zbog čega bi mogli da me uhapse. Ali, Četiri meseca
kasnije ponovo sam se našla u zatvoru. Heroin me je formalno kidao.

Još se dobro sećam svog prvog prekoračenja doze. Kad sam napustila
Džonija, zaposlila sam se u birou i ponovo se preselila k majci. Majka
je radila u fabrici. Nagovorila sam je da digne kredit kod banke, jer mi
treba nova garderoba za taj posao. Jednog poslepodneva došla sam
ranije kući sa posla i uzela novac. Onda sam otišla poznatoj krijumčarki
droge i kupila nešto heroina. Nekoliko kućnih blokova dalje ušla sam u
jedan podrumski stan gde je životarila grupa narkomana. Tu sam
napunila iglu i sadržinu ubrizgala u venu. Odmah sam osetila da nešto
nije u redu: pala sam u nesvest. Sećam se da je neko pokušao da me
digne, ali su se svi uplašili kad su videli da se ne pomeram. Neko mi je
ukrao ostatak heroina, zatim me izvukao iz podruma i ostavio da ležim
na trotoaru. Kad sam se probudila, ležala sam u bolnici. Policija me je
našla i smestila na kliniku. Tri policajca stajala su oko kreveta i
istovremeno me zapitkivala. Kazala sam da sam bila u jednom baru, i
da je sigurno neko nešto usuo u moj viski. Ali, oni su znali istinu i lekar
je na mom bolesničkom listu napisao: "prekomerna doza". To nije bila i
poslednja. Jedna me je skoro usmrtila. Bila sam u svojoj sobi i
mešavina alkohola i jake doze heroina me prevarila. Zaspala sam sa
upaljenom cigaretom koja mi je pala u kosu. Još se sećam tog
čudnovatog osećaja. Sanjala sam Božju ruku koja je bila ispružena
dole i neprestano me drmala. Sećam se da sam vikala:

− Bože! Ostavi me na miru, hoću da spavam!

Zatim sam se probudila. Otpuzala sam do ogledala. Bila sam
zaprepašćena groznim prizorom. Lice mi je bilo puno plikova, a kose
više nije bilo. Ruke su, takođe, bile pune opekotina. Verovatno sam
podsvesno pokušala da ugasim vatru. Počela sam da vičem. Sused je
čuo i zalupao na vrata. Pokušala sam da otvorim, ali su se moje
ranjene ruke zalepile za kvaku. Na kraju, čovek je provalio vrata i
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odvezao me u bolnicu. Trebalo je da prođu tri i po meseca da rane od
opekotina zarastu.

Prvu injekciju uzela sam tačno 45 minuta posle izlaska iz bolnice, a
uveče sam ponovo stajala na ulici i čekala mušterije. Zbog ozleda i
ožiljaka na licu sada je bilo daleko teže. Niko me nije hteo. Jedan mladi
Španac je ponekad razgovarao sa mnom na ulici. On je ranije i sam
uzimao heroin, a onda je jednog dana otišao u Tin Čelendž, gde je
oslobođen od te strasti. Postao je hrišćanin. Mesecima me je
nagovarao da dođem ovamo. I sad sam tu.

Marija je zaćutala posmatrajući Bibliju koja je ležala na mom stolu.

− Marija! − rekao sam tiho. − Zar nije Bog čuo tvoj plač?

Pogledala me je.

− O, da. U to nisam nikada sumnjala. Ali, kad droga tako jako mami...

Molite za mene. Uspeću uz Božju pomoć!
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SA HRISTOM U HARLEMU

SA HRISTOM U HARLEMU

David je većinu vremena provodio tragajući za novim radnicima koji bi
radili preko leta sakupljajući priloge za naš dom. On je postepeno imao
sve manje veze sa narkomanima i našao se u ulozi nastojnika. Ova
uloga mu se uopšte nije dopala, ali mu je bila jednostavno nametnuta.
Redovno smo održavali bogosluženja i svedočili po ulicama. Skoro
svakoga poslepodneva postavljali smo mikrofone i zvučnike na javnim
mestima širom grada. Jednog poslepodneva Mario i ja smo poveli neke
prijatelje u Harlem. Delili smo knjige i uzalud nastojali da
zainteresujemo ljude. Odjednom, Mario reče:

− Tako znači, sad ću da dovedem čitavu gomilu ljudi!

− Da, ali ne danas − dodao sam. − Možemo mirne duše da se vratimo
kući.

− Ne, mi ćemo imati slušaoce. Možete slobodno da postavite zvučnike.
Za jedan sat ovde ćemo održati najmasovnije ulično bogosluženje.

− Baš me raduje. − rekao sam.

− Sad idem na posao − reče Mario i nestade iza sledećeg ugla.
Postavili smo razglas. Bio je to pravi čin vere. Osećao sam se kao Noje
kada je gradio la]u. Četvrt sata kasnije čitava gomila dečaka jurišala je
prema meni. Mahali su štapovima i palicama za bezbol vičući iz sveg
glasa. Povukao sam se prema mikrofonu kad sam ugledao drugu
grupu koja se približavala sa suprotne strane. Moram da pobegnem
odavde, pomislio sam. Ovi dečaci ne misle ništa dobro. Ali, bilo je
kasno. Bio sam opkoljen ratobornom bandom. Zatim ugledah Marija.
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Išao je sredinom ulice i vikao:

− Hej, slušaj ovamo! Bivši predsednik Mau−Mauovaca govoriće vam
četvrt sata. Poslušajte velikog Nikija Kruza, nekada najopasnijeg
čoveka u Bruklinu! Ali, budite oprezni, on je još uvek opasan!

Mladež je izlazila iz stanova, spuštala se niz vatrogasne lestve i išla
prema meni. Počeli su da se guraju oko mene i viču:

− Gde je Niki? Hoćemo da ga vidimo! Gde je taj šef Mau−Mauovaca?

Mario mi pride smešeći se.

− Jesam li ti rekao da ću čitavu gomilu dići na noge! Pogledali smo oko
sebe. Najmanje tri stotine mladih ljudi guralo se na ulici. Primakao sam
se Mariju:

− Nadajmo se da nas neće poubijati. Ti dečaci su prilično surovi, znaš!

Mario se smejao toliko da je skoro ostao bez daha:

− Hajde, svešteniče! Tvoja zajednica čeka!

Zatim se uozbiljio, za trenutak zastao i prišao mikrofonu. Podigao je
ruke i zatražio mir. Mladi su slušali, a on im je govorio vičući kao
najavljivač na vašaru:

− Dame i gospodo! Danas je veliki dan! Govoriće vam šef opasnih i
vrlo poznatih Mau−Mauovaca. Njega se bojalo i staro i mlado. Ali, on
danas nije njihov šef. Ispričaće vam zašto nije više u gangu. Govori
Niki Kruz!

Ustupio mi je mikrofon. Mladež je počela da viče i tapše. Sa smeškom
sam se popeo na mali podijum i mahnuo. Iza mladeži okupilo se i oko
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dvesta odraslih. Tu su se našla i dva policijska automobila. Galama je
počela postepeno da se stišava, a zatim je zavladao mir.

− Nekada sam bio šef Mau−Mauovaca − otpočeo sam − i vidim da ste
čuli što−šta o meni.

Gomilom se ponovo zaori spontano odobravanje. Podigao sam ruku i
ponovo zavlada tišina.

− Danas ću vam pričati o tome šta se dogodilo u mom životu i zašto
nisam više predsednik Mau−Mauovaca. To je zato što je Isus promenio
moje srce. Jednog dana čuo sam na uličnom bogosluženju, kao što je
ovo danas, čoveka koji je pričao o Isusu koji menja živote, koji daje
čoveku novi smisao i radost. Rekao je da me Isus ljubi. Nisam znao ko
je bio taj Isus, znao sam samo da mene niko ne ljubi. Sada je moj život
promenjen. Predao sam se Bogu i On mi je dao novi život. Pre sam bio
kao što ste sada vi. Lutao sam ulicama, spavao po krovovima, bio
isteran iz škole, policija mi neprestano bila za petama. Bio sam mnogo
puta hapšen i više puta sedeo u zatvoru. Ali, onda je Isus potpuno
promenio moj život. Dao mi je nešto zbog čega se isplati živeti. On mi
je dao nadu, nove želje, nove misli... Više se ne drogiram, ne tučem se
i ne kradem. Sada provodim mirne noći, bez imalo straha. Kad
koračam ulicom, ljudi me pozdravljaju i razgovaraju sa mnom. Policija
me poštuje. Oženjen sam i imam dete. Ali, pre svega, srećan sam što
više ne moram da bežim.

Prisutni su me pažljivo slušali. Završio sam svoj govor i molio se.
Primetio sam da su policajci izašli iz kola i poskidali kape. Podigao sam
pogled. Nad Harlemom je sijalo sunce.

Najviše smo radili u španskom delu Harlema. Izgledalo je da ovde
možemo govoriti većem broju ljudi, a i čežnja za Jevanđeljem je bila
ovde veća nego u drugim mestima gde smo propovedali. Neprestano
sam podsećao članove naše grupe na to da je milost Božja najveća
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tamo gde je greh najviše ovladao. Glorija se teško privikavala na
Harlem zato što su neki od ovih trgova nepodnošljivo smrdeli. Čak je i
meni bilo teško da se priviknem. Najgori je bio zadah narkomana. Leti
su bili nepodnošljivi. U tim prvim mesecima našeg rada mnogo smo
naučili. Pokazalo se da najviše uspeha imaju oni koji su se obratili
direktno sa ulice i koji su zatim pričali svoja lična iskustva o tome kako
su doživeli Hrista. Kad sam ja propovedao narkomanima, nisam imao
toliko uspeha kao oni koji su i sami bili veliki narkomani. Njihovo
iskreno svedočanstvo uvek je dobro primano.

Poseban slučaj je bila Marija koja se nije stidela da stane pred
nekadašnje drugarice, narkomanke i prostitutke, i da posvedoči Božju
milost. Njene jednostavne reči govorile su srcima. Ona je govorila o
Bogu kao o onome ko je veoma blizak, lični prijatelj koji je prisutan na
ovim ulicama, koji dotiče ljude, leči ih i menja. Većina mladih nikada
nije slušala o takvom Bogu. Oni su imali veoma bledu i iskrivljenu sliku
o Njemu. Za njih je Bog bio jedan stari namrgođeni sudija koji, sa
velikim čekićem u ruci, neprestano gleda ko će nešto da zgreši pa da
ga lupi po glavi.

Jednog dana je jedan od naših crnačkih saradnika, nekada član bande
i narkoman, govorio o svom detinjstvu. Pričao je kako se sa trinaest
godina morao iseliti iz kuće jer je stan bio prepun. Pričao je o raznim
ljudima koji su živeli sa njegovom majkom, o tome kako je živeo po
krovovima i šupama, o krađama, prosjačenju, provalama... Borio se za
goli život. Živeo je kao pas lutalica. Dok je govorio, jedna stara žena
počela je da plače. Postala je skoro histerična pa sam otišao do nje.
Kad se malo smirila, rekla je da bi taj mladić mogao da bude njen
rođeni sin. Njenih pet sinova su, kao i on, otišli od kuće i živeli po
ulicama. Kajala se za svoj veliki greh. Podigla je glavu i molila Boga za
oproštaj i za zaštitu njenih sinova. Tog poslepodneva našla je mir sa
Bogom. Sličnih porodičnih tragedija bilo je na hiljade. Često nam je
izgledalo kao da kafenom kašičicom pokušavamo da ispraznimo
okean. Znali smo da Bog ne očekuje od nas da osvojimo svet, već da
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neumorno radimo za Njega. To je bila i naša želja.

Jednog četvrtka održali smo bogosluženje u španskom Harlemu, na
uglu školskog dvorišta. Bilo je toplo letnje veče i skupila se velika
gomila da sluša duhovne pesme i svedočanstva. Gomila je bila vrlo
nemirna. Kad je muzika postala brža, nekoliko devojaka i mladića
počelo je da se ljulja i tapše rukama. U jednom uglu primetio sam da
se nešto kuva. Tamo je bila prilično velika grupa mladih: petoro ili
šestoro njih igralo je nasred ulice mlatarajući nogama oko sebe.
Prisutni su postali nepažljivi. Otišao sam do igrača.

− Hej, šta vi to radite? Ovo nije mesto za igranje! Ovo je Božje
područje!

Jedan od njih je odgovorio:

− Onaj tamo preko platio nas je da igramo: dao nam je po jedan dolar.

Pokazao je na mršavog, 28 − godišnjeg čoveka koji je stajao sa strane.
Pošao sam prema njemu, i kad je primetio da dolazim, počeo je i sam
da igra. Hteo sam da razgovaram s njim, ali on je igrao i dalje,
mlatarao nogama, ljuljao bokovima i podvikivao:

− Čoveče, ovo je luda muzika! Ća ća ća...

Podbočio se i okretao ukrug, zabacio glavu i pevao:

− Bebi! Ća ća ća! Igrajte, ljudi, igrajte!

− Hoću nešto vas da pitam − prekinuo sam ga.

− Da, a šta to? − upita on, ljuljajući se i dalje u taktu muzike.

− Jeste li Vi dali novac tim dečacima da igraju i ometaju našu službu?
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− upitah.

Moje strpljenje je bilo pri kraju. On me pogleda cereći se i odbrusi:

− Tako je. Obratili ste se na pravu adresu! Još uvek je igrao i pevao.

− Zašto? − povikao sam na njega. − Šta se to sa Vama događa?

− Zato što vas ne podnosim! Mi ne volimo hrišćane. Ne trpimo vas! Ća
ća ća...

Stisnuo sam pesnicu i pošao prema njemu.

− Održaćemo službu, a Vi ima da ćutite! Ako ne, sabiću Vas uza zid da
više nećete moći usta da otvorite, je F jasno?

On zakloni lice rukama gledajući me razroko i glumeći zaprepašćenje.
Ali, nije više igrao i bio je miran. Vratio sam se ponovo mikrofonu i
pričao im o doživljajima svoje lude mladosti. Ljudi su skidali šešire dok
sam pričao. To je jedan od najsigurnijih znakova pažnje i poštovanja.
Znao sam da se Hristova sila javlja na neobičan način, ali nisam znao
na koji će to način ovoga puta biti. Na ovoj službi jasno se osećalo
Božje delovanje. Kad sam završio govor i pozvao one koji to žele da
dođu napred, ugledao sam, sa strane, jednog čoveka koji se očevidno
mučio. Mašio se za džep od košulje, izvadio nekoliko paketića i bacio
ih na zemlju. Zatim je počeo da gazi nogama po njima i viče dok su se
mali, beli omoti raspadali:

− Proklet da si, proklet da si! Ti si mi razorio život! Oterao ženu!
Poubijao decu! Ti si me poslao u pakao!

Iznemogao, srušio se na trotoar. K njemu je prišao jedan od mojih
pomoćnika. Spakovali smo se i natovarili sve na kombi. Prišao mi je
jedan dečak i rekao da bi "igrač" hteo da razgovara sa mnom. Pitao
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sam gde je taj čovek i on mi je pokazao na jednu sporednu ulicu. Već
je padao mrak i nisam hteo da odem u tesnu, mračnu ulicu gde me je
čekao napola lud čovek. Kazao sam dečaku da ću rado da razgovaram
s tim čovekom, ali samo ovde. Posle nekoliko minuta, dečak je ponovo
došao i objasnio mi da bi čovek svakako hteo da razgovara sa mnom,
ali da se stidi da dođe ovamo. Već sam hteo da odbijem, ali sam se
iznenada setio kako je David Vilkerson došao onda u podrum. Bez
straha je ušao i rekao: − Niki, Bog te ljubi! Ta neustrašivost i upornost
su me dovele, na kraju, do toga da sam primio Isusa kao svog
Spasitelja. Otišao sam preko ulice i, na ulazu u tamnu mračnu uličicu,
zastao za trenutak. Zatim sam krenuo pored zida, pipajući u tami.
Iznenada, čovek se pojavi.

− Pomozite mi − jecao je. − Molim Vas, pomozite mi! Čitao sam u
novinama o Vama. Znam da ste se obratili i završili Biblijsku školu.
Molim Vas, pomozite mi!

Skoro nisam mogao da verujem da je to taj isti čovek koji je, pre
kratkog vremena, igrao na ulici i rugao se. Reako sam mu da će mu
Bog pomoći. Znao sam to. On je i meni pomagao. Onda sam ga upitao
za prošlost i on mi je ispričao svoju životnu priču. Osećao se pozvanim
u Božju službu, napustio je svoj posao i otišao u Biblijsku školu. Ali,
kad se ponovo vratio u Njujork, upoznao je jednu ženu koja ga je
nagovorila da, zbog nje, napusti svoju ženu i dvoje dece. Bio je kao
zanesen zlim duhom. Dva meseca kasnije ova druga ga je izbacila na
ulicu gde je padao sve dublje i dublje.

− Hteo sam da vas oteram − rekao je. − Zato sam se ponašao onako.
Ja se bojim. Strah me je Boga i susreta s Njim. Želim ponovo da
dođem Bogu. Želim ponovo da se vratim ženi i deci, ali ne znam kako.
Hoćete li vi da se molite za mene?

Zamolio sam ga da pođe sa mnom. Otišli smo u kombi. Seo je i
naslonio glavu na sedište ispred sebe. Svi zajedno smo se molili.
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Odjednom, primetio sam da citira stihove iz 51. Psalma koje je
izgovorio car David kad je učinio preljubu sa Betsabejom i kad je
njenog muža poslao u rat da tamo pogine. Nikada nisam osećao
blizinu Božje sile tako kao u trenutku kad je ovaj bivši propovednik, koji
je postao sluga sotone, priznao svoju krivicu, a svoju molitvu za
oproštaj iskazao rečima Svetog pisma:

"Smiluj se na mene, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti Svojoj
očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, i od
greha mojega očisti me. Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj
jednako preda mnom. Samome tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti
si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svojemu. Gle, u bezakonju
rodih se, u grehu zatrudnje mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i
iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistiću se, umij me i
biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu
kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od greha mojega i sva bezakonja
moja očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj
me odvrgnuti od lica svojega i svetoga Duha svojega nemoj uzeti od
mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me
potkrepi. Naučiću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se
obratiti. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasitelju moj, i jezik će moj
glasiti pravdu tvoju. Gospode! Otvori usta moja i ona će kazivati hvalu
tvoju. Jer žrtve nećeš; ja bih je prineo, za žrtve paljenice ne mariš.
Žrtva je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ,
Bože! Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove
Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice;
onda će metati na žrtvenik tvoj teoce."

Čovek obrisa suze i znoj i obrati mi se:

− Dao sam malopre poslednji dolar dečacima da bi igrali na ulici. Da li
biste mi dali četvrt dolara da telefoniram i da odem metroom kući?
Hoću kući.
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Moje načelo je bilo da narkomanima i pijanicama nikada ne dajem
novaca, jer sam znao da će biti potrošen samo za otrov ili alkohol. Ali,
ovog puta učinio sam izuzetak.

− Vi ćete čuti o meni − rekao je. − Doći ću ja ponovo! I zaista je došao.
Dva dana posle toga doveo je ženu i decu u naš dom. Na njegovom
licu videla se radost. Bila je to prava, čista radost Božja.
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KROZ TAMNU DOLINU

KROZ TAMNU DOLINU

Bilo je skoro nemoguće držati četrdeset narkomana pod jednim krovom
bez problema, naročito kad ih je nadgledalo neiskusno osoblje. Sedeli
smo na buretu baruta. Svaki od nas je i nehotice mogao da upali fitilj
pa bismo svi odleteli u vazduh. Jedina nada da Tin Čelendž preživi bila
je da se držimo što je moguće bliže uz Gospoda. Bilo je vrlo teško
pravilno oceniti narkomane, jer su većina od njih izvrsni glumci. Oni su
do sada kroz laži zarađivali za život i često je bilo veoma teško
razaznati istinu u njihovim pričama. Polagao sam veliku važnost na
disciplinu. Primetio sam da je većina imala za to razumevanja samo
ako bi se ona sprovodila razumno i pravedno. Oni su čak i očekivali tu
disciplinu, jer smo im time pružali čvrst oslonac i istinski osećaj
pripadnosti. Ipak, nisu je svi imali.

Bilo mi je teško da vršim tu neprijatnu dužnost stalnog opominjanja
prestupnika reda. Često sam morao da ustajem u ponoć da bih
uspostavljao red, a nekada je čak bilo potrebno nekoga i otpustiti iz
doma. Skoro sve važnije odluke bile su prepuštene meni. Nisam bio
dovoljno obrazovan za taj posao i zato sam se osećao pomalo
nesigurnim. O upravljanju sam znao malo ili skoro ništa, a o
psihološkim aspektima međuljudskih odnosa, koji su za zajednički rad
sa mojim saradnicima bili od velikog značaja, znao sam još manje.
Često su među njima vladale neke manje zavisti i to je, ponekad,
sputavalo naše odnose. Kad bi nam došao David, pokušao sam uvek
da razgovaram s njim o svojim problemima, ali on bi samo rekao:

− Ti moraš sam da izađeš s tim na kraj, Niki. Imam veliko poverenje u
tvoje sposobnosti.
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Međutim, problemi su se gomilali kao tmurni olujni oblaci.

U jesen sam s Davidom odleteo u Pitsburg da bih govorio na
evangelizaciji kod Katrin Kulman. Ona je vodila jednu od najvećih
evangelizacionih službi na svetu. Njen rad se širio na sve delove sveta.
Posle svoje posete Tin Čelendžu, ona se veoma zainteresovala za naš
rad. Vodio sam je u geta i bedna područja Njujorka i ona mi je tada
rekla:

− Zahvaljujem Bogu da je vas ovde postavio. Ako ikada budete imali
neki problem sa kojim ne možete da izađete na kraj, molim vas da mi
se obratite.

Za vreme mog boravka u Pitsburgu hteo sam da razgovaram s njom,
jer sam se osećao preopterećenim. Međutim, nije bilo prilike, i tako
sam se osećao još utučenijim. Napustio sam Pitsburg osećajući se
potpuno nesposobnim da rešim iskrsle probleme.

Početkom 1964. godine naš posao se toliko razgranao da devojke
nismo mogli više da smestimo u Tin Čelendž i zato smo kupili staru
kuću koja se nalazila na drugoj strani Klinton avenije.

Rad sa narkomanima ličio je na šumski požar protiv kojeg se trebali
oboriti samo sa mokrom krpom. Čim bi neka poteškoća bila
odstranjena, već se javljala nova. Osećao sam veliku odgovornost.
Kad bi nas napustio koji narkoman i ponovo se vratio u svoj svet,
doživljao sam to kao lični poraz. Glorija me je često upozoravala da ne
nosim sav teret sam, ali ja sam se ipak osećao odgovornim. Onda je k
nama došla Keti. Izgledala je kao muškarac: nosila je mušku odeću i
cipele, a jedno vreme je bila čak "oženjena" nekom drugom devojkom.
Bilo joj je otprilike trideset godina. Sve u svemu, jedna privlačna,
simpatična devojka. Ona je bila jedan od važnijih rasturača droga u
gradu. Godinama je vodila jedan dučančić. Ljudi i žene dolazili su joj
ne samo da bi kupovali heroin, nego i da bi učestvovali u seksualnim
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orgijama. Keti je isporučivala sve što je bilo potrebno: špriceve, sprave
za kuvanje, heroin, pilule, a za mušterije sa neobičnim željama i
odgovarajuće objekte. Kad je policija upala u njen stan, upravo je u
toku bila žurka, a među gostima su se našle i prostitutke. Službenici su
potpuno raskopali sobu, ogulili tapete, izdigli pod, dok na kraju nisu
pronašli skladište droge u vrednosti od deset hiljada dolara i desetak
kompletnih pribora za ubrizgavanje heroina. Za vreme trajanja uslovne
kazne Keti je došla k nama. Objasnio sam joj da se mora podrediti
kućnom redu i nositi žensku odeću. Smela je da ostane sa drugom
narkomankom sama samo ako bi tu bio neko od naših saradnika. Bila
je isuviše bolesna da bi se protivila. Izgledala je zahvalna što više nije
bila u zatvoru. Nije bilo nikakvog prigovora na njen račun. Bila je
redovna na molitvama, izgledalo je da je obraćena. Ipak, uskoro sam
saznao da se čak i obraćenje može glumiti. Iako smo dozvolili Keti da
govori na mnogim uličnim službama, osećao sam da je nešto u njoj
pogrešno. Dve nedelje kasnije došla je jedna naša mlada saradnica k
meni. Bila je vrio bleda i uzbuđena.

− Šta se dogodilo, Dijana?

Dijana je bila naša najnovija saradnica, poreklon iz Nebraske, i tek je
završila Biblijsku školu.

− Ne znam kako da ti kažem, Niki? − započe ona. − Radi se o Keti i
Lili.

Lili nam je došla pre nedelju dana i bila je vrlo povučena.

− Šta je s njima? − pitao sam zabrinuto. Dijana je pocrvenela.

− Noćas, oko ponoći, bile su zajedno u kuhinji. Ušla sam baš unutra a
one su bile... Postiđeno je zaćutala. − Čitavu noć nisam mogla da
spavam.
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Ustao sam i počeo da se šetam oko stola, kao i uvek kad bih bio
uzbuđen.

− Idi preko i kaži da hoću odmah da razgovaram s njima! − povikao
sam. − Takve stvari ne možemo ovde da trpimo!

Seo sam za pisaći sto naslonivši glavu na ruke i očajnički se molio za
mudrost. Gde sam pogrešio? Mi smo dozvolili da Keti daje svoja
svedočanstva. Novine su prihvatile njene govore i objavile ih. Čak je i u
crkvama govorila o svom "iskustvu". Čekao sam više od jednog sata,
zatim sam hteo lično da pogledam gde su te dve, ali one su nas bile
već napustile. Otišao sam nazad polako do našeg ureda. Ovaj poraz
me je naročito pogodio. Glorija je pokušala da me teši, dok sam ja sve
više sumnjao da ću sa svojim sposobnostima nešto uspeti kod
narkomana.

− Niki, čak je i Isus imao izdajicu među svojim učenicima! − govorila je
Glorija. − Misli radije na uspehe, na sve one koji su ostali verni. Misli na
Sonija koji se sada sprema da bude pastor. Misli na Mariju i divnu
promenu u njenom životu! Seti se šta je Bog učinio za tebe! Kako
možeš da sumnjaš i da gubiš hrabrost, i to samo zbog nekih
pojedinačnih neuspeha?!

Glorija je imala pravo, ali ja nisam mogao da se oslobodim utučenosti.
Osećao sam neki poraz. Veza između mene i saradnika bila je
poremećena. Glorija je, doduše, iznova pokušavala da me ohrabri, ali
moj stav je već postao negativan.

Jedino drago sećanje na to vreme je poseta Džimija Baza. Bio je
narkoman već osam godina kad je došao k nama i zamolio nas za
lekove, jer je mislio da je to neka bolnica.

− Mi nemamo lekova, ali imamo Isusa! − odgovorio sam. Mislio je da
sam lud i pogledao po sobi. Očigledno je tražio mogućnost da što brže
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zbriše iz mog ureda.

− Sedi, Džimi! Želim da govorim s tobom. Hrist može da te izleči i da
promeni tvoj život.

− Niko ne može da me promeni! − povika on. − Pokušao sam, ali ne
mogu.

Ustao sam i dugo se molio s njim. Ostao je kod nas i od te večeri više
nije tražio heroin.

− Vidiš li − kazala je Glorija kad smo razgovarali o njemu. − Bog je hteo
da ti pokaže da si mu još uvek potreban. Kako samo možeš da Mu ne
veruješ. Već je prošlo nekoliko meseci otkako si održao poslednju
službu na ulici. Idi i dalje na svoj posao za Boga i onda ćeš ponovo
osećati Njegovo vodstvo. Glorija je bila u pravu. Otišao sam na ulicu.
Prve večeri smestili smo naše instrumente u Bruklinu i propovedali.
Bilo je toplo i sparno veče, ali su mnogobrojni slušaoci bili vrlo pažljivi.
Iznenada sam ugledao njega. Tome se ni najmanje nisam nadao. Bio
je to Izrael! Toliko sam molio, raspitivao se, tražio − i sad je stajao
preda mnom! Srce mi je zakucalo brže. Možda ga je Bog vratio? Stari
oganj razbuktao se u meni. Izgledalo je da Izrael pažljivo sluša. Orgulje
su počele da sviraju. Odjednom, Izrael se okrenu i ode. Skočio sam sa
podijuma. Morao sam da ga stignem pre nego što se izgubi u gužvi.

− Izraele! Izraele! − povikao sam za njim. − Sačekaj malo! Stani! On
zastade i osvrnu se. Već šest godina nisam ga video. Postao je širi i
zreliji, ali lice mu je bilo kao beživotan mramor, a oči bez sjaja. Držao
sam ga obema rukama i pokušavao da ga ponovo privučem gomili. On
se odupirao.

− Izraele! − povikao sam pun radosti. − Jesi li to stvarno ti? Držao sam
ga i ispitivački posmatrao.
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− Gde si bio? Gde stanuješ? Šta radiš? Moraš sve da mi ispričaš!
Zašto me nisi pozvao? Tražio sam te po čitavom Njujorku! − kipteo
sam.

Njegove oči su ostale daleke i hladne.

− Moram da idem, Niki! − reče on. − Drago mi je što sam te ponovo
video.

− Moraš da ideš? Nismo se videli šest godina, a ti moraš da ideš? Ti
ideš sa mnom kući!

Ali on odmahnu glavom i oslobodi se moje ruke.

− Drugi put, Niki. Danas ne. Ovim rečima se udaljio.

− Pa ti si moj prijatelj, Izraele! Ne možeš tako jednostavno da odeš! −
povikao sam za njim. Ućutkao me je hladnim pogledom.

− Kasnije, Niki!

Nestao je u tami iz koje je i došao.

Znao sam da moram da napustim Tin Čelendž. Moja služba na tom
mestu bila je završena. U svemu sam izneverio što sam započeo. Keti!
Lili! Izrael! Bilo je beznadežno da ostanem još duže i preuzimam na
sebe odgovornost koju nisam bio u stanju da podnesem. Bilo je čak
beznadežno i to da takav ostanem u službi propovednika. Bio sam
prazan, utučen.

− Bože, ja sam poražen. Ja sam se varao. Pouzdao sam se u samog
sebe, ne u Tebe. Spreman sam otvoreno da priznam svoj greh. Ponizi
me, Bože, ali me nemoj potpuno odbaciti!

194



Kad sam stigao kući, Glorija je upravo stavila bebu u krevet. Zatvorio
sam vrata i krenuo prema fotelji. Pre nego što sam seo, ona je stala
pored mene, zagrlila me i pritisla uz sebe. Nije znala šta se dogodilo na
ulici, ali je dobro osećala kako sam duboko ranjen. I bila je kod mene
da bi me poduprla i dala mi snage.

− Svršeno je, Glorija. Ja idem. Možda sam bio isuviše uobražen,
možda sam nešto drugo zgrešio, ali znam da me je Božji Duh ostavio.
Ja sam kao Samson koji bez snage mora poći u borbu. Upropašćujem
sve čega god se taknem.

− Šta se dogodilo?

Njen glas je bio blag i prijatan.

− Video sam Izraela. Prvi put posle šest godina video sam svog starog
prijatelja, a on mi je okrenuo leđa. Ja sam kriv što je postao takav. Da
sam pre šest godina postigao svoj cilj i čekao na njega, on bi danas
radio na mojoj strani. Umesto toga, odsedeo je pet godina u zatvoru i
zauvek je izgubljen. Bog se ne brine više o...

− Niki, to nije razlog za huljenje Boga − prekinu me ona. − Ti nisi kriv
za Izraelovu sudbinu. Onda si i sam bio plašljivi dečak. Pogrešno je
ako prebacuješ sebi što niste sreli Izraela. I kako možeš reći da se Bog
ne brine više o njemu? Bog se brine za sve!

− Ti ne razumeš − rekao sam mašući glavom. − Otkako sam saznao
da se Izrael vratio u gang, prebacivao sam sebi. Čitav teret krivice
nosio sam u svom srcu. Danas sam video Izraela, a on se okrenuo od
mene. Nije hteo ni da razgovara sa mnom.

− Ali, Niki, ti ne možeš otići kad Bog započinje svoje delo!

− Sutra ću dati otkaz − ponovio sam. − Meni nije mesto ovde. Moje
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mesto nije uopšte u Božjem vinogradu. Ja nisam dovoljno dobar. Ako
ja ostanem, Tin Čelendž će propasti. Možda još uvek bežim od Boga, a
da to i ne znam. Moram biti izbačen kao Jona, inače će cela lađa
potonuti.

− Niki, to je bezumlje. Takve reči može samo sotona da ti ulije u glavu!

Glorija je bila blizu plača.

− Da, možda imam đavola u sebi!

− Niki, molim te, razgovaraj sa Davidom!

− Pokušao sam već stotinu puta. On uvek misli da ću ja s tim već izići
na kraj. Ali, to nije baš tačno. Vreme je da sam sebi priznam da ništa
ne vredim.

Kad smo otišli u krevet, Glorija me zagrli:

− Hoćeš li da mi nešto obećaš, Niki? Ipak nazovi bar Katrin Kulman pre
nego što odeš!

Potvrdno sam klimnuo glavom. Zagnjurio sam glavu u jastuk i molio
Boga da ne dočekam više ni jedno jutro u životu.

U tim teškim i mračnim danima zasjalo je svetlo kroz prisutnost ove
dostojanstvene sluškinje Gospodnje, iz koje je zračio dubok osećaj
mira i sigurnosti. Već sam razgovor s njom bio mi je od velike pomoći.
Ostala je pri tome da o njenom trošku dođem u Pitsburg. Sledećeg
popodneva odleteo sam avionom k njoj, i bio iznenađen što uopšte nije
pokušavala da me ubedi da ostanem u Tin Čelendžu. Naprotiv, rekla
je:

− Možda će Vas Bog voditi u neku drugu službu, Niki. Možda Vas on
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sada vodi kroz mračnu dolinu da biste mogli izaći u još svetliji sunčan
dan. Gledajte uvek samo na Isusa. Nemojte biti ogorčeni ili
obeshrabreni. Bog vas je izabrao. Jedno nemojte da zaboravite, Niki, a
to je da u mračnoj dolini Bog ide sa nama.

Vratio sam se zahvalan za prijateljstvo i okrepu.

Odlučio sam da počnem negde iznova. Možda u Kaliforniji. Glorija se
iznenada složila s tim. Njena ljubav mi je dala novu snagu. Kraj nedelje
bio je strašan. U ponedeljak ujutro predao sam Davidu pismeni otkaz i
napregnuto čekao njegovu reakciju. David je bio vrlo potišten.

− Jesam li nešto propustio, Niki? − rekao je posle dužeg razmišljanja. −
Ja znam da je to moja krivica. Imao sam vrlo malo vremena, čak i za
porodicu. Pre nego što razgovaramo, molim te da mi oprostiš ako sam
nešto pogrešio ili ako sam zahtevao previše od tebe.

Nemo sam klimnuo glavom. David sede u fotelju.

− Dakle, šta je dalo povoda ovoj iznenadnoj odluci?

− Ona ne dolazi iznenada. Već dugo to nosim u sebi. Onda sam mu
izlio svoje srce.

− Niki − reče on i prodorno me pogleda. − Svi mi doživljavamo takve
krize. Ja sam neke ljude izneverio i bio sam od mnogih izneveren. Već
sam često hteo da odustanem i govorio sam: Bože, dosta je! Ali, ti si
jednom išao tamo gde se čak ni anđeli ne bi usudili da odu, i ne mogu
da shvatim da sada hoćeš da pobegneš pred ovim malim porazima!

− Za mene nisu mali, Davide. Ja sam odlučio, žao mi je. Sledećeg
dana dovezao sam Gloriju i Anu na aerodrom u Oklend, a prekosutra
odleteo sam za Hjuston da bi održao svoju poslednju, već ugovorenu,
evangelizaciju. Bilo je to u avgustu 1964. Za Tin Čelendž radio sam
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dve godine i devet meseci. U Hjustonu sam se stideo da kažem
ljudima da sam ostavio posao u Tin Čelendžu. Moje propovedanje bilo
je bez sile i ognja. Samo sam mislio na to da se brže vratim Gloriji. Dok
sam avionom hitao k njoj, setio sam se da više ne smem putovati na
račun službe. Slabo smo štedeli, te nam je za preseljenje i putni trošak
ostalo malo novca.

Šest godina života dao sam Bogu a sad sam se osećao napušten od
Njega. Nisam znao kojim ću putem dalje i povukao sam se sasvim u
sebe. Nisam čak mogao da idem ni u crkvu, pa sam radije sedeo kod
kuće buljeći u zidove. Za nekoliko nedelja proširila se vest da sam
ponovo u Kaliforniji. Javljali su se pozivi od crkava. Uskoro, nisam
mogao stalno da odbijam i da tražim razloge za razna izvinjenja.
Zamolio sam Gloriju da više ne prima međugradske telefonske pozive i
ne odgovara na pisma. Ali, postepeno je naše finansijsko stanje
postajalo očajno, naročito dok Glorija nije radila. Dao sam sebi
poslednju šansu i prihvatio poziv da govorim na jednoj evangelizaciji za
omladinu. Po prvi put sam stupio na podijum bez prethodne molitve i
sam sam se čudio svom postupku: prihvatio sam se jednog posla i bio
za to plaćen, i to je bilo sve.

Ali stvari kod Boga nisu ipak bile tako jednostavne. Očigledno je imao
veće planove sa mnom i nije hteo da propovedanje naplatim samo
jednim čekom. Za Njega je propovedanje sveta služba. Kad sam na
kraju zatražio da oni koji žele izađu napred, desilo se nešto neobično.
Prvo je došao jedan dečak, drugi, zatim ih je sve više pohrlilo napred,
dok nisu svi prolazi bili ispunjeni mladim ljudima koji su hteli da svoj
život predaju Bogu. Nikada nisam doživeo takvo bogosluženje. Bog je
govorio, i to ne tiho, šapćući, nego gromovitim glasom. Kazao mi je da
je On još uvek Gospod. Podsetio me je na to da sam, u stvari, ja Njega
napustio, ali da On mene nije hteo da napusti i da još nije završio sa
mojim životom, nego da sam mu još potreban. Osetio sam da su mi
kolena drhtala i morao sam se pridržati za propovedaonicu. Odjednom,
kleknuo sam dole i obnovio, iz jednog potpuno pokajničkog srca, svoje
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predanje Bogu. Mračna dolina ostala je za mnom. Božja milost me je
ponovo odvela u predivnu svetlost Sunca a na horizontu sam ugledao
obećanje jednog novog, krasnog dana.
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NA BOZJEM PODRUCJU

NA BOŽJEM PODRUČJU

Godine 1965. govorio sam u gotovo svim većim gradovima države.
Moje službe, koje su bile organizovane od crkava svih denominacija,
imale su divan uspeh. Ali, ja sam još uvek bio uznemiren. Iako nisam
jasno saznao pravi problem, nešto me je ipak tištalo. Onda sam sreo
Dena Makleka, izdavača knjiga u Nju Džersiju, koji je moj problem
sasvim nenamerno izneo na videlo. Jedne večeri je rekao da bi
razumeo kad bih ja voleo da radim sa maloletnicima. Nisam ništa
odgovorio, ali njegove reči su mi se duboko urezale. Setio sam se
vlastitog detinjstva. Da se onda neko potrudio da me odvede Hristu,
onda bi možda bilo... Nekoliko meseci kasnije Den mi je pomogao pri
pripremanju četvorodnevne evangelizacije u Sijetlu. Posle poslednje
večeri došao je u moju hotelsku sobu.

− Niki, Bog stvarno blagosilja na divan način. Mladež je prikupila preko
3000 dolara koje treba da upotrebiš za svoju službu.

− Den, ja ne mogu da uzmem taj novac.

− Niki − reče on dok se udobno smeštao na kauč i brisao cipele − taj
novac nije za tebe. To je Božji rad koji On vrši kroz tebe.

− I ja ga mogu upotrebiti kako Bog želi? − upitao sam.

− Tačno! − potvrdi on.

− Onda ću da ga upotrebim za maloletnike. Želim da uredim kuću u
kojoj ću moći da radim za njih.
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− Veličanstveno! Možda bi mogla da se zove: "Pomoć mladima"?
Otišao sam u Kaliforniju sa odlukom da osnujem dom za decu.
Iznajmili smo kuću na Brodveju, u Fresnu, i uredili je koliko su nam
sredstva dozvoljavala. Onda sam počeo da krstarim ulicama. Prvog
dana sam video jednog jedanaestogodišnjaka koji je sedeo na pragu.
Pitao sam ga kako se zove. On me izmeri od glave do pete i na kraju
reče:

− Ruben. Zašto?

− Samo tako − odgovorio sam. − Izgledaš kao da si napušten, pa sam
mislio da mogu malo da razgovaram s tobom.

Ispričao mi je da već puši marihuanu. Školu je napustio posle šestog
razreda. Posle sam mu rekao da imam uređen dom za takve kao što je
on i pitao ga da li bi hteo tamo da stanuje.

− Kako to? Hoćete da pođem s Vama?

− Da! − potvrdio sam. − Mi bismo samo morali da razgovaramo s
tvojim ocem.

− Nikako! − odvratio je on uverljivo. − On želi da me se reši.
Razgovarajte sa mojim nadglednikom. (Prestupnici zakona koji se
otpuštaju iz popravnog doma ili zatvora u SAD padaju pod kontrolu
čoveka koji pazi na njih − nadglednika.)

Nadglednik je odobrio i uveče se Ruben preselio k nama. Sledeće
nedelje primili smo još dva dečaka i odmah ih prijavili u školu. Sa
Rubenom smo u početku imali puno poteškoća. Ali uskoro, kad bi
došao iz škole, kao prvo radio bi svoje zadatke. Glorija i ja bili smo
radosni i srećni. Moj nemir je nestao. Postepeno su stizali telefonski
pozivi očajnih majki koje nisu mogle da izađu na kraj sa svojom decom.
Posle nekoliko nedelja naša kuća je bila prepuna, a još uvek su stizale

201



molbe.

Jednog jutra zazvonio je telefon i ja, pospan, dohvatih slušalicu. Bio je
to Den Smit, jedan vrlo aktivan član ujedinjenih hrišćanskih trgovaca u
Frensu, koji su inače bili ugledni i uticajni ljudi.

− Niki, nekoliko nas zainteresovano je za tvoj rad. Hoćemo da
osnujemo upravni savet za tebe, ako želiš našu pomoć.

Bio je to odgovor na molitvu. Istog meseca i Devi Karter nam se
pridružio. Bio je to visok, miran mladić. Poznavao sam ga još iz
Njujorka kad je bio predsednik crnačkog ganga. Dve mlade
Meksikanke dopunile su našu ekipu; brinule su se za devojčice i
pomagale pri radu u sekretarijatu. Poslednji član naše grupe značio je
mnogo, posebno za mene. Bio je to Džimi Bez. On je baš tada završio
Biblijsku školu i oženio se tihom, ljubaznom devojkom. Došao je k
nama da radi kao pomagač, ali je meni značio mnogo više. Bio je živi
dokaz Hristove sile koja menja. Bilo je teško zamisliti ovog
obrazovanog mladića ozbiljnog lica, sa naočarima crnog okvira, kao
slabog dečaka koji je jednom došao u Tin Čelendž i molio za heroin.
Sa srcima punim vere u Boga i rukama punim posla, dobro smo
napredovali. Bog je blagoslovio naš rad i često sam mislio da Njegov
blagoslov i ne može biti veći. Ali, za one koji ljube Boga On sprema
beskrajna iznenađenja.

U jesen me je Den Malek pozvao, zbog posla, u Njujork. Posle
pozdrava na aerodromu, vozili smo se pored krvavih predgrađa u
centru grada. Nisam više pripadao tom životu, ali mi ipak nije bilo
svejedno: setio sam se starih prijatelja i članova ganga. Pomislio sam i
na Izraela.

− Isuse, − mislio sam − daj mi još jednu priliku da govorim s njim! Posle
večernje službe Den je otišao sa mnom u moju hotelsku sobu. Kratko
posle našeg dolaska zazvonio je telefon. Javio sam se. Dugo niko nije
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odgovarao, a zatim se čuo tihi, prijateljski glas:

− Niki, ja sam, Izrael!

− Izraele! − povikao sam. − Gde se nalaziš?

− Kod kuće u Bronksu. Baš sam pročitao u novinama da si ponovo u
gradu. Pozvao sam tvog brata Frenka i on je mislio da ću te možda
naći u hotelu.

Hteo sam nešto da kažem, ali me on prekinu.

− Niki, želeo bih da te vidim, da malo popričamo o starim vremenima,
važi?

Okrenuo sam se Denu:

− To je Izrael. Želi da se sastanemo.

− Kaži mu da dođe k nama sutra uveče u hotel, na večeru − predložio
je Den.

Dugo očekivani razgovor dogovoren je za sledeći dan u šest sati. Od
pola šest do sedam Den i ja išli smo gore−dole po hotelskom
predvorju. Izrael se još nije pojavio i ja sam se potišteno sećao onog
jutra kad smo se mimoišli. Odjednom se pojavio na vratima. Njegovo
lepuškasto lice, duboko usađene oči, talasasta kosa − ništa se nije
promenilo.

− Niki − reče on i uhvati me za ruku − ne mogu još da verujem!
Odjedanput smo se smejali i govorili istovremeno, ne obraćajući više
pažnju na ljude oko nas. Tek posle nekog vremena on reče:

− Niki, moraš upoznati Rozu, moju suprugu.
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Pored njega je stajala mala lepuškasta Portorikanka sa smeškom
preko celog lica. Hteo sam da joj pružim ruku, ali ona me zagrli i poljubi
u obraz.

− Dugo te već poznajem − reče ona slabim engleskim. − U poslednje
tri godine Izrael je neprestano pričao o tebi.

Otišli smo da večeramo. Primetio sam da su Izrael i Roza nešto
uznemireni.

− Hej, Izraele, šta je s tobom? Den sve plaća! Izrael me zbunjeno
pogleda i reče:

− Niki, moje mesto nje ovde. Ja sam retko jeo sa ovim komičnim
priborom za ručavanje.

Posle večere otišli smo u moju sobu na četrnaestom spratu. Izrael je
izgledao kao i pre dok nam je pričao o svom domu.

− Tamo nije baš prijatno za stanovanje − reče on. − Puno je
bubašvaba. Ali, moglo bi biti i gore. U drugim stanovima decu ponekad
ujedaju i pacovi.

Izgledalo je da razmišlja o nečemu.

− Ja sam zarobljen − nastavi on. − Jednostavno ne mogu da se
izvučem. Za decu to nije prava sredina. Prošle nedelje u našem
području nastradale su tri devetogodišnje devojčice. Ne usuđujemo se
više da ostavimo našu decu na ulici. Hteo bih napolje odande, ali...

On ustade, pride prozoru i zagleda se preko, u svetlucavu građevinu
Kipa slobode.

− Ali, negde se, konačno, mora stanovati. Na drugim mestima
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stanarine su previsoke. Možda ćemo moći iduće godine da se
preselimo na bolje područje. Već sam nešto postigao. Počeo sam kao
perač tanjira, a sad sam službenik u kancelariji u Vol ulici.

− I kad u tome uspeš, šta onda? − upitao sam. Izrael me pogleda
začuđeno.

− Kako misliš? − upita on.

Osetio sam da je vreme da se vratimo dublje u prošlost.

− Izraele, ispričaj mi šta je onda išlo naopako. On sede na kauč pored
Roze.

− Mogu mirno da govorim o tome. Možda čak i moram. Ni Rozi to
nisam ispričao. Sećaš li se onog jutra kad si izašao iz bolnice i kad je
trebalo da me ti i onaj čovek povedete sa sobom?

Klimnuo sam glavom.

− Čekao sam vas tri sata. Bio sam kao lud. A onda sam bio sit svih
hrišćana i vratio se u gang. Prekinuo sam ga.

− Izraele, žao mi je. Mi smo te tražili... Odmahnuo je glavom.

− Zaboravi to! Verovatno bi se sve drukčije odigralo da smo se sreli.

Zatim nastavi:

− Imali smo neprilika sa Anđelima iz Saut ulice. Jedan od njih je
zalutao na naše područje i mi smo mu rekli da tu nema šta da traži.
Počeo je da se pravi važan i mi smo ga istukli. Počeo je da beži, a
petorica su se još jednom okomila na njega. Sećam se samo još toga
da je jedan od nas držao revolver u ruci i opalio. Dečak se uhvatio za
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glavu i povikao:

− Ja sam pogođen, ja sam pogođen!

Mi smo se svi smejali. On je pao: bio je mrtav.

Izrael je ućutao. U sobi se čula samo buka saobraćaja.

− Mi smo se razbežali. Četvorica od nas su bila uhvaćena. Dečak koji
je pucao osuđen je na dvadeset godina a mi po pet. Sagnuo je glavu.

− Bilo je to pet godina pakla. Ponovo se pribrao.

− Morao sam da dokažem da imam obezbeđeno radno mesto ako sam
želeo da me puste. Nisam hteo da idem ponovo u Bruklin. Želeo sam
da idem na neko drugo mesto, da počnem sve ispočetka, ali rekli su mi
da moram da se vratim u Bruklin. Posao sam dobio preko jednog
druga iz ćelije. On je poznavao čoveka koji je u Bruklinu imao fabriku
tekstila. Obećao je mojoj majci da će me zaposliti ako mu ona plati
pedeset dolara. Ona mu je dala novac. Posle kraćeg vremena primio
sam pismo od fabrike iz Bruklina u kojem mi je bilo zagarantovano
radno mesto. Na drugi način ne bih mogao da dođem do posla. Ko
hoće danas da zaposli jednog robijaša?

− Jesi li onda dobio to radno mesto? − upita ga Den.

− Ne. To je već na početku bilo jasno. Ta potvrda mi je bila potrebna
da bi me pustili iz zatvora. Morao sam da počnem od najgoreg posla.
Počeo sam kao perač tanjira i promenio sam na desetine poslova.
Moram da ćutim o svojoj prošlosti. Kad bi moj šef znao da sam bio u
zatvoru, izbacio bi me napolje iako su od toga prošle već četiri godine
a ja savesno radim svoj posao. Ako me pitaju za to, ja onda lažem.

− Zar nadglednik nije ništa učinio? − upita Den.
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− Da, on je stvarno učinio sve najbolje. Ali, on ima još stotinu drugih
ljudi kojima, takođe, treba da pomogne. Morao sam da se oslonim na
samog sebe i do sada sam u tome vrlo dobro uspevao.

Rekoh:

− Izraele, sećaš li se još kako smo tražili Fantom Lordove i upali u
zamku?

− Da, znam − reče on.

− Te večeri si mi spasao život. Danas želim da ti ispričam šta će tebi
da spase život.

Pogledao me je pun isčekivanja.

− Izraele, ti si moj stari prijatelj. Ti sam vidiš da se moj život promenio.
Stari Niki je mrtav. Čovek kojeg danas gledaš pred sobom postao je
drugi, kroz Isusa Hrista. Sećaš se još one večeri u Nikolas−holu kad si
svoje srce predao Bogu?

Izrael potvrdno klimnu glavom i pogleda u pod.

− Te večeri je Bog došao u tvoje srce, Izraele. Ja to znam. Bog je
sklopio ugovor s tobom i On ga se još uvek drži. On te nije ostavio,
Izraele. Ti si sve ove godine bežao od Njega, ali On te još uvek drži. U
Starom zavetu nalazi se zapisan događaj o jednom čoveku koji se
zvao Jakov. On je isto tako bežao od Boga. Jedne večeri morao je da
se bori sa anđelom. Te večeri je Bog promenio njegovo ime. Nije se
više zvao Jakov, nego Izrael, a Izrael znači: Jedan koji se rvao sa
anđelom i pobedio.

Izrael me pogleda, pa zatim okrenu lice Rozi.
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Zajednički smo se molili. Bila je to duga molitva. Kad smo završili,
Izrael reče:

− Gospode, oprosti mi! Oprosti mi!

Den se pobrinuo za taksi koji nas je odvezao do njegovog stana.

− Niki − rekao je na rastanku − ovo je bio najveći dan mog života i ja
sam bio potpuno siguran: Bog će Izraela poslati u Kaliforniju da bi
mogao da radi s tobom!

Klimnuo sam glavom.
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EPILOG

EPILOG

Katrin Kulman (Pitsburg, Pensilvanija)

Bilo je to jednog popodneva u kasno proleće. Niki i Glorija stajali su na
stepeništu svoje kuće u Frensu i posmatrali kako se Ana i Laura, koja
je sada imala 16 meseci, igraju na sveže pokošenoj travi. Glorija sede
na poslednju stepenicu i zagleda se u svog tamnoputog muža koji je
držao oči napola otvorene i izgledao kao da sanjari. Ona položi ruku na
njegovo koleno.

− Šta ti je, Niki?

− Šta si rekla? − upita on lišavajući se, ne samovoljno, svojih misli.

− Mislila sam šta upravo sad sanjaš? Da li još uvek bežiš? Sad imamo
kuću za maloletnike, Izrael i Roza stanuju i rade ovde. Sledeće nedelje
letiš u Švedsku i Dansku da bi tamo govorio. Šta još sanjaš? Šta više
možeš da zahtevaš od Boga?

Niki pogleda svoju suprugu i odgovori: − Ne radi se o tome šta ja
zahtevam od Boga, nego šta On zahteva od mene. Još uvek smo na
površini sa našom službom.

Duga pauza bila je ispunjena radosnim povicima oko kuće.

− Ali, Niki, − reče Glorija − to nije samo tvoj zadatak. To je zadatak svih
hrišćana celog sveta!

Gledao je zamišljeno ispred sebe. − Sećaš li se kad smo se prošle
godine vozili zalivom od San Dijega za Pont Lomu? Sećaš li se onog
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velikog svetionika? Godinama je vodio brodove u luku. Ali, vremena su
se izmenila. Prošle nedelje sam čitao da je tamo magla gusta, pa su
sagradili jedan novi svetionik bliže vodi tako da svetlost može da
prolazi ispod magle.

Glorija je pažljivo slušala.

− To je upravo ono što se danas događa. Crkva još uvek stoji vrlo
visoko i pušta svoje svetlo. Ali, samo mali broj njih može to da vidi, jer
su se vremena izmenila i magle ima vrlo mnogo. Jedno novo svetlo
mora da sija mnogo niže, sasvim nisko, tamo gde žive ljudi. Ja ne
smem da budem čuvar svetionika, nego moram i stvarno doneti svetlo
ljudima.

− Znam − reče Glorija i u njenom glasu se oseti razumevanje i ponos.
− To ti i ja želim. Ali, ti moraš da ideš sasvim sam tim putem. Znaš li
to?

− Ne sam − usprotivi se Niki i stavi joj ruku preko ramena. − Bog ide sa
mnom! Niki obori glavu i pogleda Gloriju.

− Danas me je nazvala jedna majka iz Pasadene − reče on. − Njen
dvanaestogodišnjak je uhvaćen zato što je pušio marihuanu. Njen muž
hoće da ga pošalje u zatvor. Ali, mi nemamo više mesta i imamo samo
nešto malo novca.

Sedeli su ćuteći na stepenicama dok je Niki posmatrao jednog vrapca
koji je skakutao travnjakom. Njegove misli su bile kod tog nepoznatog
deteta koje je bilo kao i hiljade drugih, onih koji su gladovali za
ljubavlju, tražili Isusa, a da i ne znaju šta je to što traže. Glorija prekinu
njegove misli:

− Niki, šta ćeš da radiš? Niki se osmehnu na nju.
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− Upravo on što je i Isus činio. Umešaću se.

− Ah, Niki − reče ona i obavi njegove noge rukama. − Ja te volim! Za
jednog će se uvek naći mesto i Bog će se za sve brinuti!

Džimi je upravo vozio autobus kroz kapiju. Dečaci su se penjali unutra
da bi se odvezli u geto na ulično bogosluženje. Niki podiže Gloriju uvis.

− Hajde, vreme je da radimo za Hrista!

Upravo je trebalo da počnem da spremam radio − program u studiju,
koji se nalazio nedaleko od moje radne sobe, kad evo Nikija Kruza.
Pogledavši naokolo da bi se uverio da tu nema nikoga drugog, zatvori
vrata i tiho stade pred mene, pogrbljen, sa rukama nabijenim u
džepove. Lice mu je bilo skoro bezizražajno, ali sam ipak primetila da
se bori da savlada svoje uzbuđenje.

− Evo − reče i polako izvuče ruke iz džepova.

U prvom trenutku jedva da sam znala da li da se uzbudim ili da
odahnem! Niki stade da slaže na sto najstrašniji asortiman predmeta
koji sam ikada videla. Polažući ih, ujedno ih je identifikovao: nekoliko
gvozdenih boksera, bodež sa drškom od kosti, dve olovne kugle na
kožnom kaišu, lanac i alat za drogiranje.

− Živeo sam pomoću tih predmeta, zavisio od njih. Sad mi više nisu
potrebni. Predajem Mu ih.

On bi ih stvarno predao u ruke Gospoda Isusa Hrista da mu je to bilo
moguće. Predao ih je meni u starateljstvo. Još uvek imam tu bizarnu
kolekciju. Katkad je izvučem i pogledam da se setim Nikija Kruza koji je
nekada bio... i da se setim Boga čija ga milost učini onim što je on
danas.
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Onima, koji imaju interes za Reč, dela i puteve Božije…
Nadamo se, da će ova i druge knjige ispuniti našu viziju i želje za vas:

"Za poznanje mudrosti i vaspitanja,
za shvatanje izraza razuma

i primanje nauke pameti,
pravičnosti, pravde i poštenja;
za davanje prostima razbora,

znanja i razmišljanja mladome čoveku.
(Poslovice 1:2−4)

OVAJ FAJL JE BESPLATAN,
I JEDINO TAKO MOŽE DA SE DALJE DISTRIBUIŠE!
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