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У СЛЕПОЈ УЛИЦИ 

 

 

Пробудио сам се уморан, са осећајем нечег несхваће-

ног, непроцесуираног од јуче. Био сам спор, натоварен про-

шлошћу која је одбијала да нестане. Сећања и ход уназад. 

Ксенија је добила број телефона Радмиле Рајчић, која је 

потврдила да жели да ме види и разговара. 

Глас те жене био је угашен и безнадан као код свих ро-

дитеља којима је живот донео неприродну и окрутну казну 

да морају да сахране оне које су родили. Некада давно радио 

сам црну хронику, познавао сам тај мрак добро. Наслућивао 

сам онај исти осећај кривице који ће ме захватити у њеном 

присуству тог преподнева, што сам ја ту а њеног сина више 

нема. И не једног већ два.  

Таксиста има грдне проблеме да пронађе њихову кућу 

у Махали. Њен супруг ме чека испред капије. Омален, пови-

јен човек, огрубео од рада у пољу, не говори много али се 

видљиво труди да ми укаже поштовање. На њему је већ 

мало избледела црнина и њена мало тамнија нијанса око о-

чију. Ипак осмех и добродошлица. Радмила нас чека на у-

лазним вратима, срдачнија и речитија. Много је то од роди-

теља којима је породица тако зверски растргнута. Један син 

убијен, други у бекству, осумњичен за убиство.  

Ја сам први новинар који им је ушао у кућу за те четири 

године.  

– Јављао се неки новинар Курира, али се није појавио, 

није било ништа од тога. Људи се плаше, ја то као мајка ра-

зумем. 

После друге реченице јављају јој се сузе у очима. Брише 

их марамицом и наставља. Туга и бес се смењују док говори 

о времену које је претходило убиству њеног старијег сина.  
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– Ивица је добијао тендерске послове и радио корек-

тно, али је убрзо почео да добија и претње. Тражили су да 

се повуче, бацали му бомбе на градилишта. Полиција није 

хтела да уради ништа. Заправо и они су га малтретирали, све 

по налогу Милана Радоичића који је њихов командант.  

Негде у пролеће 2014. полиција је у рано јутро упала у 

њихову породичну кућу. 

– Ногама су развалили врата, деца су вриштала. Пробу-

дили су читав комшилук буком. Викали су где су бомбе, 

експлозив. Мој син није имао везе са тим.  

– Какав експлозив? 

– Тражили су наводно и неког навијача Црвене звезде, 

Урош се зове. Тај је наводно требало да постави експлозив 

под стадион Трепче, као терориста. То је било сулудо, мој 

син се бавио легалним послом, за општину, имао је поро-

дицу, није му падало на памет ништа такво.  

Истог децембарског дана када је Ивица Рајчић убијен у 

Митровици, у Приштини је на основу анонимне дојаве у-

хапшен Слободан Гаврић, службеник Владе Србије, са 12 

килограма експлозива.  

Нико никада није одговорио на питање шта је једног ве-

теринарског инспектора у Министарству пољопривреде и 

оца двоје деце без икаквих личних веза са Косовом, нате-

рало да једне зимске вечери супрузи саопшти да иде на слу-

жбени пут са кога се дуго неће вратити. Пре него што је о-

тишао на Косово изабран је за председника скупштине ста-

нара зграде на Новом Београду у којој живи са супругом и 

две малолетне ћерке.  

Још мање је српска јавност сазнала ко га је и из којих 

залиха опремио за тај подухват, ко му је обезбедио логи-

стику и са којим циљем га је на крају и пријавио косовским 

службама безбедности које су га ухапсиле по „анонимној“ 

дојави.  
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Поново много узвичника у мојој бележници. Бесми-

слено хапшење службеника Владе Србије, са довољно вој-

ног експлозива да разори један мањи град, па још пошира-

ног ексерима и парчићима метала у Приштини, на дан убис-

тва Ивице Рајчића, у чијој кући косовска полиција у месе-

цима пре убиства тражи „терористу који се спрема да дигне 

у ваздух стадион Трепче.“ Сада више није све тако бизарно 

и неважно. Мирисало је на паковање оптужбе за тероризам, 

некоме ко је већ био у затвору а оптужница против њега пу-

цала по шавовима. 

Истрагу Рајчићевог убиства у Митровици одмах је пре-

узело тужилаштво Еулекса, а тело пребачено на обдукцију 

у Приштину. Породица никада није прихватила ћутање ту-

жилаштва ЕУ и водила је сопствену истрагу. Пронашли су 

снимке са камера на којима се видео сам чин убиства и чо-

век са капуљачом који пошто пуца на човека у аутомобилу 

лежерно одлази са лица места. Без икаквог страха да ће бити 

откривен и ухапшен. 

– Полиције није било нигде, али они све знају, сви они 

раде за њега. Милан Радоичић је налогодавац убиства мог 

сина, мене извршиоци не интересују. 

Била је потребна мајка мртвог сина да изговори то име 

без задршке. Управо оно што је било потребно је одрицање 

од сваке наде да би се отворено супротставило ономе што је 

овде била власт. Гледам у своја стопала на којима су папуче 

неког од садашњих или бивших укућана. Превелике су ми. 

Питам се да ли и ја чувам неку наду. Мој телефон је поново 

на столу, ко зна са киме комуницира док снимам њену 

изјаву. Знам да сам прешао границу и да то што ови људи 

нису разговарали ни са једним мојим колегом није после-

дица тога што нико није знао њихову адресу. Моје црне чи-

зме са luckey црвеним пертлама су у предсобљу. Да ли ме и 

даље штите? Желим да их имам поново на ногама, али то је 

Косово. Изути ћеш се ако некоме улазиш у кућу. 
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Жена износи ручак, покушавам да објасним да нисам 

гладан, непотребно. Ја сам гласник правде, коју нису добили 

и даљим објашњењима нема места. Њен супруг мало го-

вори. Углавном је на имању у Метохији, а ко има шта да 

каже у присуству мајке убијеног сина, који мушкарац то 

уме? Слика младог човека на зиду, она иста која је на му-

ралу у Краља Петра. 

– Срела сам градоначелника скоро на улици и рекла му 

да ми не назива сина убицом. Он нема права на то. То суд 

мора да каже ко је и за шта крив. А председника бих хтела 

да питам да ли је чуо за убиство мог сина пошто је рекао да 

ће пронаћи убицу Милоша Шћепановића. 

Бес и освета. Прича је имала два правца и ниједан епи-

лог. Један у коме је њен старији син жртва непознатог у-

бице, други у коме је њен млађи син осумњичен за убиство 

другог младог човека. И неприродну окрутну казну да се две 

мајке у црнини срећу на улици, без самилости једна за 

другу. Још једна архетипска слика овог града и онога што је 

од његових људи учинила једна политика лажи. 

Две ствари су у целој причи посебно штрчале. Једна је 

била она о ветеринарском инспектору-терористи и потрази 

косовске полиције за експлозивом у кући Рајчића и друга, о 

помало мистериозној шефици општинске администрације, 

чији је аутомобил изгорео некако баш у време када је поли-

ција први пут упала у кућу ове породице.  

– Она је мени овде у мојој кући обећала да ће помоћи 

да се открије убица мог Ивице и молила ме да допустим да 

превезу његово тело у Приштину. Сада знам да није требало 

то да урадим. 

Питао сам се шта је било потребно урадити једном чо-

веку да тек тако одбаци свој релативно удобан живот, поро-

дицу и чиновничку плату у Београду у замену за затвор у 

Приштини? Понуда која се не одбија. Уцена, наивност, 
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похлепа? Није било битно, оно што јесте је да је он био теро-

риста колико и свака просечна српска домаћица и да му је 

тај пут неко други организовао, жртвујући га за сврху већег 

циља.  

Неко је овде покретао људе као фигуре на шаховској 

табли.  

Тако је то на великим, модерним журевима, принчеви 

се друже са бандитима, даме са чобанима, неко стекне бо-

гатство и моћ, неко изгуби главу, неко породицу и будућ-

ност.  

Са родитељима у фокусу или без њих, слика је полако 

почела да се склапа, а случајности указивале на стратегију 

која је наравно била политичка и њену операционализацију 

која се развијала кроз новац. 

Млад човек, наоружан искуством са улице, улази у по-

сао у коме неко жели монопол. Не повија се под притиском 

да се повуче. Страда. Нико није осумњичен. Три године ка-

сније, његов брат у афекту убија момка који је радио за 

фирму чије се понуде за исте грађевинске послове е нису 

одбијале. То убиство користи се за дефамацију политичара 

који је потом ликвидиран. 

Талас насиља који је погодио север Косова коинциди-

рао је са Оливеровим хапшењем. Убиство његовог кума и 

кандидата за градоначелника Димитрија Јанићијевића по-

четком 2014. године и Ивице Рајчића на њеном крају, зале-

диле су град не само због тога што су починиоци остали не-

откривени, већ и због саме бруталности ових злочина. Јани-

ћијевић је ликвидиран на улазу у кућу у којој се налазила 

његова супруга и троје деце, Рајчић испред дечијег обда-

ништа.  

Као да је неко не само желео да уклони људе који су му 

стајали на путу, већ и да убиствима ових људи пред очима 
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њихове деце пошаље поруку читавом граду, да га престрави 

својом немилосрдношћу.  

У неком тренутку, пред крај разговора, у кућу долази и 

трећи син, Игор – члан Оливерове СДП и кандидат за одбор-

ника на локалним изборима. Он не жели да говори, али ми 

помаже да преузмем снимке са надзорних видео-камера. 

Његов отац предусретљиво пристаје да ме одвезе до спомен-

плоче коју су подигли на месту убиства. 

– Чак ни то нису испрва хтели да нам дозволе – говори, 

док се својом „заставом“ 101 пробија кроз закрчене улице 

мокре од кише која пада целог дана. 

Враћамо се у центар, а потом настављамо право у моју 

улицу и поред фисионог ресторана. Испред њега, под тре-

мом стоји екипа. Улица је слепа и на њеном крају је школа. 

Излазимо и њих двоје стоје поред плоче, док правим неко-

лико фотографија телефоном. Жена поново плаче, а њен 

супруг као да се додатно смањује под теретом трагичног 

искуства. Људи испред ресторана сада гледају у нашем 

правцу. Између нас је свега двадесетак метара удаљености 

и ко зна колико дубок јаз без саосећања. Гледају нас неко 

време ћутке а потом сви улазе у ресторан. Из гараже зграде 

у којој се налази, потом излази један, па још један теренац. 

Седамо поново у аутомобил. Киша додатно успорава 

саобраћај, а Милош Рајчић се не сналази најбоље за воланом 

иза замагљених стакала старе „заставе“ док улазимо у неку 

од тесних бочних улица. Са места сувозача видим да из 

супротног правца долази нешто велико без регистарских 

таблица са чиме нећемо моћи да се мимоиђемо. Ми полако 

заустављамо а тај пред нама наставља напред све док нас 

потпуно не затвори. Опет глупа дрхтавица, када се спушта 

стакло на задњем делу тог џипа, као у филму лабаве режије 

и с пуно импровизација. 
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– Немој да бринеш – каже ми сигнализирајући супрузи 

да сам се можда мало уплашио. – Не смеју они мени ништа.  

Осмехује се кад га погледам, као и његова супруга на 

задњем седишту. То је лице човека који нема шта да изгуби. 

Смејем се и ја свом надању и својој стрепњи. Екипи у џипу 

ништа није забавно, али нема очекиване буке и псовки. Сада 

смо паралелно са њима. Морамо да се вратимо уназад да би 

они прошли. Лице на задњем седишту ми је однекуд поз-

нато, или та јакна коју носи. Огроман тип, гледа равно-

душно, готово сажаљиво ка нама. Безазленост џелата. 

Информације са терена нису давале позитивну слику о 

овој породици. Људи су говорили о инцидентима и тучама, 

чак и о сарадњи са појединим Албанцима у препродаји 

украдене хуманитарне помоћи у виду пољопривредне меха-

низације. Како год, то је само додатно појачавало моје 

сумње у вези претпоставки о правилима игре тамо где се дан 

не познаје по јутру. 

То није било такмичење за моралне манекене, већ јед-

ноставна игра чије је једино питање гласило: Осећаш ли 

страх? Или како је то најбољи познавалац људских слабости 

и британски ратни премијер једном рекао када су га упитали 

коју људску врлину највише вреднује: Храброст, јер је пре-

дуслов за све друге. За борбу против оних који су владали 

страхом били су на првом месту потребни они који се не 

боје. 

Целе те вечери неки клинци бацали су петарде испод 

мог прозора. Гледам их повремено са терасе, нешто су 

између деце и момака. Нико их не тера а они као да су запле-

нили читаву кинеску радњу са пиротехником. Мало се по-

вуку, па затим настављају. Послао сам снимак разговора 

који је трајао више од једног сата, а мало касније јавила ми 

се Гоца. 
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– Причао сам са оном породицом, послао сам ти сни-

мак, мало је компликовано за телефон.  

– Видела сам, али нешто није у реду са снимком... 

– Можда је превелики, па зато неће да се отвори. Суш-

тина је да се ту ради о новцу на првом месту. То убиство из 

2014, њихов најстарији син, они верују а ја мислим оправ-

дано да је ликвидиран јер је некоме сметао за посао, тен-

дери, државни пројекти и они подржани од међународне за-

једнице, велика лова, али има ту још нечега, мислим да је 

нека корупција у питању, заташкавање.  

– Добро, а какве везе то има са Оливером? 

– Нема никакве мада, пронашао сам у белешкама разго-

вора да ми је помињао пропадање посла за изградњу нове 

зграде Универзитета. Тада се ЕУ повукла из посла због не-

валидне тендерске процедуре Општине Митровица. Само 

тај пројекат био је вредан седам милиона евра.  

– Аха.  

– Е сад постаје замршено, везу са Оливером су напра-

вили преко другог брата који је осумњичен за убиство из 

септембра 2017. а које је искоришћено за онај проклети 

спот.  

– Добро, то је тај који је био код Оливера у странци?  

– Не, то је трећи брат, он нема везе са тим. Важно је да 

је тај момак који је убијен у ноћи када је Шапић дошао у 

Митровицу изгледа радио за Радоичића, био је део његове 

екипе, то морам да проверим али све ми то мирише на неко 

паковање, као да је неко намерно хтео да изазове инцидент 

по сваку цену. Породица каже да је њихов син био испрово-

циран, прво да изађе из куће и оде на то место и да га је тамо 

тај момак који је убијен зауставио када је кренуо ка излазу 

и рекао му да ће проћи као његов брат. 

– Зашто, због Оливера? 
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– Па да, он је тог дана био да се фотографише са њим и 

Шапићем у странци, иако није члан, али то су породице, они 

не заборављају те ствари, водили су своју истрагу... 

– Мислиш као крвна освета? И шта то пуца, јеси ли у 

стану? 

– Јесам, нека деца испред зграде бацају петарде већ сат 

времена. Неколико дана је чудна атмосфера, откад сам био 

код Ксеније. Видео сам тада ове Радоичићеве бодигардове, 

изгледају као ДАЕШ борци, са брадама. Нема ту неке посе-

бне претње, али...  

– Шта? 

– Мислим да је неће ни бити, не знам. Оно што ми смета 

је што су то све момци или са села или из мањих градова а 

понашају се као да су одрасли у Њујорку, потезе које вуку 

као да професионалци осмишљавају. 

Уздржавао сам се да кажем све што сам мислио. О томе 

да је овде све премрежено, да имам утисак како живим у ве-

ликој замци, или криминалистичкој ТВ-серији за коју се 

сценарио пише у току снимања од стране тима аутора чији 

се чланови можда и не познају. А да њен редитељ има одре-

шене руке, са пуно машина које говоре на сцени, од којих 

свака може да добије било коју улогу или да је оконча по 

његовој вољи у скривеном, изненадном завршетку. И да том 

редитељу ниједна продукцијска цена није прескупа. Уместо 

свега рационализовао сам: 

– Дај, када ће да иде она прича о паљевинама аутомо-

била, стоји ми то као клавир над главом овде. Знаш и сама 

да нема горе ствари у овом послу од незавршене приче која 

чека. 

– Ићи ће, проверићу шта се дешава са тим.  

Канонада је коначно престала. И кроз тишину се са 

друге стране реке пробијала на махове песма са двоструког 

минарета нове џамије. Нисам био много продуктиван и 
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осећао сам да у редакцији неће бити разумевања за моје ви-

шенедељно истраживање онога што се догодило пре неко-

лико месеци, и занемаривање садашњости, али било ми је 

тада свеједно и око крупнијих ствари од посла. Нисам желео 

да прихватам упозорења и бринем због било чега.  

Те вечери преко фејсбук-налога јавио ми се познаник из 

Баната. Спремао је нову конференцију за медије. У тим ду-

гачким и конфузним разговорима није било ничег употреб-

љивог, послао ми је неколико фотографија неког момка из 

Grey-а, затим и видео са Копаоника на коме он „тајно“ 

снима једног од косовских кумова у друштву Николе Пет-

ровића – кума председника Републике и још једног човека. 

– Е, тај трећи он је курир, преноси поруке. Чувај ми овај 

видео да не буде само код мене.  

Давао ми је информацију коју нисам тражио, а ћутао као 

заливен о ономе што сам га питао. Изгледало ми је као да 

ме пакује. Мене, или редакцију преко мене. Па ипак нисам 

могао да га игноришем, интересовало ме је ко га снабдева 

тим информацијама. 

Те исте ноћи у бошњачкој махали у близини куће Рај-

чића бачена је ручна бомба. Непознати починилац, без 

жртава и веће материјалне штете. Ујутро сам отишао тамо. 

Пуста улица и један Кфоров џип на лицу места. Ником 

ништа.  

Одлучио сам да поново одем до места где је пронађен 

спаљен аутомобил који су наводно користили атентатори. 

Све у вези са тим било ми је потпуно безвезно, спаљивање 

аутомобила у радијусу од мање од 300 метара од места зло-

чина је заиста била увреда за интелигенцију. Али сви су се 

слепо држали те матрице. Вратио сам се уназад, до Сутјеске. 

Било ми је потребно мање од пет минута хода. Стајао сам и 

посматрао то место. Ту трошну кућу са предизборним пла-

катом, а поред ње ону празну са уграђеним светлом на раму 



87 

изнад капије и свим тим камерама за које нико не зна чему 

су служиле. Идеално место за осматрање, помислим. Тре-

бало ми је мало мира да промислим о свему. Узео сам такси. 

– До Звечанске тврђаве, молим вас. 

Легенда је говорила да се за ведрог дана са старе твр-

ђаве могла видети цела косовска котлина, врхови Мокре 

горе, Проклетије и Шара. Дистанца, тога ми је недостајало. 

Све је било превише близу. Та угашена вулканска купа са 

вијугавим путем ка тврђави на врху личила је на алхемијску 

алегорију. Нову стазу и осветљење финансирала је ЕУ, али 

као и увек није био проблем у изградњи већ у одржавању. 

Трајање се видело само у стенама. Било ми је тешко да ски-

нем поглед са њих, тако склопљених као у неку мегалитску 

скулптуру, у пламену. 

Горе, на врху, није било одговора, ни речи. Само 

поглед, ветар који растрже тробојку на јарболу и поскоци 

који су се будили из сна у камењару под њом.  

  

  


