
Ujutro, 8. kolovoza, vratili smo se u Daruvar, kako bismo se 
oprostili s generalom Matalonom. Argentinac iskazuje najljepše želje 
Hrvatskoj i Hrvatima i pozdravlja se s Dragecom, satnikom Damirom 
Lekićem i sa mnom. Ovaj put nije zabrinut, žao mu je jedino što prije 
odlaska u El Salvador nije mogao vidjeti generala Džanka. Oko 9 sati 
mi smo kod generala Džanka. Sjedi na terasi IZM-a , kao pobjednik. 
Postrojbe pod njegovim zapovjedništvom bile su prve od Dubice do 
Kostajnice. Nakon prijavka i kratka razgovora s natporučnikom 
Bošnjakom, odlazimo do Gonza. Pa konačno preko Save. S Dragecom 
i sa mnom je i časnik Petrović iz Bjelovara. Čuje se jeka zračnih 
uzbuna dok pješice prelazimo srušeni željeznički most. U njegovu 
podnožju čeka vozilo. "Pero" priča da se put od Dubice do Kostajnice 
ne može prijeći bez neprijateljskih rafala. Vozi najbrže što može, a 
radio .grmi i pokriva sve zvukove. Naši zauzimaju položaje, stoka 
luta uza cestu. Ništa od toga nije mi strano, na cesti Pakrac - Požega 
tako je bilo mjesecima. Oko Kostajnice još se vode borbe, dok izlazimo 
dvije granate detoniraju u blizini. Kratak sastanak sa zapovjednikom 
Danskog bataljuna pukovnikom Jensenom, koji nam objašnjava da 
mu je žao što je incident s danskim vojnicima završio na međunarodnoj 
razini. Neka ga pokušamo shvatiti, on je to kao zapovjednik morao 
prijaviti. No to je jedini ispad koji su počinili pripadnici HV-a, četnici 
su ih pak terorizira li mjesecima. Kao "magmI cartu" pomirenja traži 
pomoć u logistici i izvlačenju, hvaleći naše časnike za vezu, Kanotija 
i Bošnjaka. Još jedna istina izlazi na vidjelo, dok iz smjera Dvora na 
Uni odjekuju odjeci završnih bitaka za Zrinsku i Petrovu goru. Pa 
pada još jedna granata. ' 

Uzbuđeni Danci zatvaraju prozore i okna na kontejnem Otkrivaju 
nam mjesto gdje su se skrili oteti danski vojnici, koje su Srbi u proteklih 
sedam dana oteli i mučili. Ipak, tijekom OLUJE uspjeli su nekako 
pobjeći. Jensen im je zapovjedio da se jave samo ako vide hrvatske 
vojnike. Mi ćemo svakako pomoći Dancima, kažem, dok se spremamo 
za odlazak. Ulazimo u automobil i prolazimo kroz srušenu Kostajnicu. 
Pred hotelom i gradskim parkom vraćaju se slike iz kolovoza 1991. 
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Podignute ruke i kožnate rukavice prkosa. Sada su tu naši tenkovi. 
Vojnici pričaju kao da se ništa ne događa, dok u blizini grmi. 
Obilaznom cestom stižemo do Šaša. Tamo, u napuštenoj gostionici, 
susrećemo zapovjednika Fazlića. S njim je Zdenko Mašić, velik i topao 
čovjek o kojemu sam već pisao, te David Karlović iz Sirača, dragovoljac 
1991. Iznenada se pojavljuje i brigadir Matoković, jedan od glavnih 
koordinatora ZZP-a Bjelovar. Ispijamo srpsku votku i "Rubinov" vinjak, 
čestitajući Fazliji i njegovima. Odjednom, rafali iz šume pokraj 
napuštene gostionice. Repetiram pušku, i s Mašićem i vozačem 
brigadira Matokovića , kojemu, na žalost, ne znam ime, raspoređujemo 
se na rubu gustiša. Čišćenje brda je u tijeku. Valja biti na oprezu. 
Čuju se jasni zvukovi. Netko se približava iz hrastovih obraslina. 
Umalo smo zapucali, kad ono krava. Luta u potrazi za svojim izbjeglim 
gospodarom. Još jedno piće prije polaska u Cerovljane Donje, gdje 
Fazlić čeka svoje goste nakon pobjede. U akciji je bio jedan od 
malobrojnih zapovjednika, koji su s udarnom grupom prošli najtežim 
putem prema Kostajnici. Dan prije vodio je oslobađanje Dubice. No , 
iako će nepravda prema Fazliji biti konačno ispravljena, njemu ni 
danas sudbina nije naklonjena. General Džanko ne može doći , a mi 
moramo odmah natrag, kako bismo izvijestili o obavljenim zadaćama 
ovoga dana. Na žalost, i one spadaju djelomice pod vojne tajne. 
Možda ih otkrijem nakon Dvora na Uni. 

U 17 sati već smo kod Jure u "Škorpiji". Jure i Prika prepričavaju 
trodnevni ratni put udarne grupe. U cijeloj 52. domobranskoj pukovniji 
HV-a, oni su opet podnijeli najveći teret. Dva su pripadnika postrojbe 
teško ranjena , a šest lakše. Iako je naslov ovog sastavka OLUJA, 
mene je epicentar ovaj put mimoišao, što nikako ne umanjuje osobni 
ponos. Dragec i ja sada možemo ponoviti jednu rečenicu koju sam 
napisao tijekom BLJESKA: "Kad ovaj nastavak Dnevnika bude 
objavljen, sve će već biti gotovo!" 

11. kolovoza 1995. 
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DVOR U KRVI 

Zadaća je bila izvući četvoricu vojnika Danskoga bataljuna, koji 
su nakon dva dana u srpskom zatočeništvu uspjeli pobjeći i skriti se 
u napuštenu bunkeru , kod srušenoga mostića, nad potočićem, koji 
iz Žirovca pada niz obronke Zrinske gore prema Dvoru na Uni. Ako 
je račun u danima bio točan, 10. kolovoza morali su već četvrti dan 
biti bez hrane i vode. Uhićeni su, naime, još 3. kolovoza , a 5. na 6. 
uspjeli su radiovezom uspostaviti prvi kontakt sa zapovjedništvom u 
Dvoru , a potom i u Kostajnici. Za zadaću sam znao, pišući prošli 
nastavak "Ratnih zapisaka", no svako otkrivanje položaja danskih 
vojnika i eventualnoga sporazumijevanja s kraljevskim Danskim 
bataljunom moglo je ugroziti njihove živote i samu zadaću. Zbog 
toga, valjda, i postoje vojne tajne, čak i u ovako malim i naoko 
nevažnim zadaćama. A toga 10. kolovoza u Dvoru i oko Dvora već 
su svi bili krvavi. Navodim samo izvješća UN-a za bivši zapadni sektor, 
do kojih sam došao također tajnim putem, a ona bi barem u načelu, 
morala biti neutralna. Odnose se samo na ono što su vidjeli pripadnici 
DANBAT-a. Dakle, navodim po redu kako stoji u još do prije tjedan 
dana tajnom izvješću: 

6. kolovoza 1995., 23,23 sati 
Tijekom noći i dana stanje na [erenu je sve bezizlaznije za vojsku 

RSK, osim, donekle , u području Turnja, koji je od početka hrvatskoga 
napadaja bio najjače pobunjeničko uporište. Ipak 6. kolovoza u 15,30 
sati, probivši obranu , snage HV-a i 5. korpus ABiH uspjele su se 
spojiti kod Slunja, odakle jedan dio napreduje prema Dvoru. Izbjeglo 
pučanstvo stoji na putu svim zaraćenim stranama. 

7. kolovoza 1995., 13,30 sati 
24 tenka vojske RSK kreću se prema Dvoru, rušeći i gazeći sve 

pred sobom. Ima mrtvih među civilima, koji u panici nastavljaju bježati. 
Sjeverozapadno od Dvora, kod l\TU 16 i NU 17 opažene su prethodnice 
5. korpusa ABiH. Beskonačna rijeka izbjeglica prošla je kroz Žirovac 
u 14,25 sati. Mjesto je u rukama 5. korpusa. 
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7. kolovoza 1995., 18 sati 

Stanje uzbunjenosti CRVENO. Vatra je sve jača , a djelatnici vojnih 
i civilnih struktura RSK nastavljaju bježati u BiH. U Dvoru i oko Dvora 
vode se borbe još od 18 sati prošloga dana. 

Tenk T 55 vojske RSK pregazio je promatračnicu ND-71 i iz teške 
strojnice ispalio rafal iznad glava danskoga osoblja. Tenk je zatim 
produžio pema Dvoru u punoj brzini, probijajući se sredinom ceste. 
Ne znamo ima li mrtvih i ranjenih. 

8. kolovoza 1995. , 8 sati 
Jutros je odjeknula jaka eksplozija 100 - 150 m zapadno od 

Zapovjedništva DANBAT-a u Kostajnici. U 2,35 sati potvrđeno je da 
nije topničkoga podrijetla. 

8. kolovoza 1995., 15 sati 
DANBAT izvješćuje o sljedećim srušenim mostovima. 
- Most u Kostajnici. 
- Dva mosta u Dubici. 

- Željeznički most u Jasenovcu (upotrebljiv samo za pješake). 

U Dvoru, gdje se nastavljaju ulične borbe između vojske BiH i 
vojske RSK, stradaju civili i izbjeglice, na koje nijedna strana ne obraća 
pozornost. Sukobi su žestoki i okrutni. 

8. kolovoza 1995.,23,30 sati 
Grad Dvor je jedino mjesto, gdje se još vode borbe. HV je 

organizirano zauzeo sve dominantne položaje oko grada. 
Pripadnici DANBAT-a vidjeli su egzekuciju pet hendikepiranih i 

starijih osoba. Ne znamo jesu li to počinili pripadnici vojske RSK ili 
ABiH. U 13,25 sati kod škole u Dvoru , 500 metara od baze DANBAT- - "+ 

a, opazili smo kako vojnici (nemamo dokaza, ali mislimo da se radilo 
o pripadnicima 5. korpusa ABiH), pucaju u dvije žene i jedno dijete. 

Tu se izvješće prekida. Dne 9. kolovoza Hrvatska je vojska ušla u 
grad, i borbe su prestale. Opasne razbijene neprijateljske skupine 
našle su posljednje utočište na obroncima Zrinske gore. U takvim 
okolnostima i ratnom okružju trebalo je pronaći četiri danska vojnika. 
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Prvu potragu, po zapovijedi iz Zagreba i IZM-a u Novskoj, vodili su 
bojnici Ament i Trogrlić. Cijelo jutro pretraživali su područje oko 
lokacije, koju sam dobio od zapovjednika DANBAT-a, pukovnika 
Jensena, ali Danci se nisu pojavljivali. Po okolnim šumama još su 
odjekivali rafali i pojedinačni pucnjevi. Tri vojske u sukobu na malenu 
i opasnu šumovitu i brdovitu terenu. Srbi, izbezumljeni, u nadi da će 
se nekako uspjeti dokopati druge strane Une, vojnici Armije BiH u 
dogovorenu povlačenju pred našim snagama, na putu izvan granica 
Republike Hrvatske. U njima nepoznatu okružju Danci su se pritajili. 
Kao što sam već prošli put napisao, zapovijed im je bila jasna. Svoje 
skrovište mogu otkriti samo i isključivo pripadnicima HV-a. I doista , 
10. kolovoza u 14,14 sati naišla je naša izvidnica i, nakon izmjene 
kratkih znakova za raspoznavanje, Danci su sprovedeni u bazu 
DANBAT-a u Dvoru na Uni. 

Sutradan, 11. kolovoza, vraćao sam se sa zastavnikom Draženom 
Mikorom od Hrvatske Kostajnice prema Dvoru. Kako smo pošli iz 
Novske, najveća prepreka ovaj put opet je bio prijelaz preko Save. 
Amfibije i skele kod Jasenovca i Drenova Boka opet prepune. Valjalo 
je potegnuti sve do Bobovca, a odatle u Kostajnicu stići preko Sunje, 
koja je još herojske 1991. po dobru zapamtila generala Slobodana' 
Praljka, stožernoga brigadira Miru Međimorca i pukovnika Svena Last:u. 
Na drugoj strani srušenoga mosta razvijena zastava s četiri ocila, 
razbijeni četnici domahuju i nešto viču. Ne znaš , žele li se predati ili 
izazivaju , Ja barem osjećam izgubljenost i nostalgiju u njihovu glasu. 
Kratak razgovor s dozapovjednikom DANBAT-a potpukovnikom 
Byrnakom, a potom nastavljamo prema bazi u Dvoru, u posjet bojniku 
Koldu. Od Kostajnice do Dvora ima nekih 25 kilometara uz Unu, 
koja se ljeska pod bistrim nebom. Najbistrija rijeka na hrvatskim 
granicama šumi u blagim kaskadama, kao da se baš ništa nije dogodilo. 
Uz cestu nema više leševa. Za razliku od jučer, naši su već zauzeli 
položaje, Jedino stoka, napuštena i ranjena tumara cestom ikosinama. 
Danas od bojnika Kolda tražimo razgovor s četvoricom spašenih 
vojnika. Okrvavljeni Dvor vida rane. U pratnji dvaju vozila DANBAT-
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a stižemo pred selo Divušu. Tamo su postrojeni narednik Jensen i 
vojnici Green, Jorgensen i Staede. Na Greenu i Stacdeu \'jdljive su 
modrice oel prije sedam dana. Gorke uspomene (l ' srpsl o 
zatočeništvo. Bojnik Kold mi zahvaljuje u ime DANBAT-a, i s tiču ći da 
su tu četvoricu bili otpisali već prvoga dana, kad su pali Ll neprijateljske 
ruke . SpasiH su se zahvaljujući prisebnosti narednika Jensena. On je, 
naime, 5. kolovoza , kad su bili teško zlostavljani, već kod prvoga 
našega plotuna uspio uvjeriti već poražene Srbe, ela će oni henuti 
ispred njih i zaštititi ih kao živi zid. ~ad su pale prve do ro naclljane 
granate, Srbi su se razbježali, a oni su pak pobjegli II stari bunker. 
Pada mi na pamet da smo prije ne mliko da na obećali da ćemo spasIt! 
Dance. Obećanje i zapovijed Sl! ispunjeni. Medutim, sada se prisjećam 
ispada s drugim danskim vojnicima, koje je, navodno, bojnik Krzl1aric 
gurao kao živi štit pred našim tenkovima. Us[anovilo se da ih nije 
~ur3o . Hodali su među našim vojnicima, zaštićeni. Sjecanje mi se 
\irac:a na tajno izvješće UN-a. Nigdje ni riječi o Hvatskoj r jsci. Izvijestili 
su sanlO ono što su vidjeli. U krvavom Dvoru ja sam idia više od 
njih. Na žaiost, u ratu je to neizbježivo. Sretan sam da 'cakija" i 
tenkovska gusjenica nisu naše onI žje u borbi protiv neprijatelja, koji 
je pred nama. Pa makar tisuću puta ogrezao II krvi ... 

18. kolovoza 1995. 
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