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БИЧ БОЖЈИ
То је било давно. Врло давно. Оних староставних, већ митских година, када је чо-

веку још било стало до другог човека. То је било време тоталне неслободе. Чинило 
се да је сваком човеку стало до сваког другог. И читавом друштву је стало до сваког 
човека. И, што је законито, сваком човеку је стало до друштва.

Сада живимо у другом, апсолутно слободном свету. Свету у којем је сваки човек 
слободан да падне на само дно. Нико га неће заустављати, неће га извлачити, гурати 
даље од ивице провалије. Човек сад може бити бескућник, бити и просјак. Нико 
неће прекршити његово свето право. Многи ће му чак и помагати да се учврсти у 
својој одлуци. На пример, ако човек остане сам и пропије се, сазнаће за њега стам-
бени превaранти и по разрађеној шеми ће стан тог човека укњижити на себе, а са-
мог човека одвести у забачено предграђе или га просто избацити на улицу. Зато што 
живимо у слободној држави, и свако је слободан да клизи низбрдицом до самог дна.

Некад није било овако. Некад су човеку сметали. Чим човек престане да одлази 
на посао, ода се пићу или занесе књигом Ружа света, позивали би га у синдикат, фабрич-
ки комитет, научни комитет, по свој прилици, савет народних комесара се бавио ње-
говим питањем. Ако напусти један посао – добије други. Ако тешко пије – одведу га у 
диспанзер за лечење радника и лече. Ако човека напусти жена – друга жена би нала-
зила тог човека, а колектив је јамчио. Друкчије се није могло.

Јер то прошло, тоталитарно друштво је било засновано на одвратној неслободи 
и експлоатацији човека. Оно је вршило насиље над човековом душом. Људи су били 
највеће богатство државе, а сваки човек је био потребан држави. Она није могла 
дозволити да људи, та вредна валута, пропадају тако једноставно. Не, није ствар у 
неком нарочитом хуманизму. Просто, људи су јој били заиста потребни: да би узора-
вали ледину, ринтали на грађевинама свог века, правили магистрале кроз тајгу и од 
Венере до Марса, правили оружје у погонима, служили у највећој армији на свету; 
чак и за то да би двапут годишње приређивали величанствене параде – без људи се 
никако није могло. Друштво позоришних представа – било је то друштво представа, 
али са великом масовном сценом. За сваког су налазили посао.

Сад је друштво камерних представа. Господи је потребан само некакав број 
послуге и статиста који оглашавају: јело је на столу!

Сад човеков живот не вреди ни пребијене паре. Јер се човек састоји од аминоки-
селина. А аминокиселине не вреде ни пребијене паре. Е, кад би се човек састојао од 
угљоводоника! Сад су људи непотребни, а кад буде још мање људи, од тога ће поста-
ти само још боље, зато што ће остати више угљоводоника за остале.

Некад је из истих разлога пропало робовласничко уређење. Робове су почели да 
хране неисплативо – они својим радом нису покривали чак ни вредност супе. Супа 
је постала врло скупа, а робови – непотребни. Тако је пао Рим.
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Ето, и у данашње време, ако је човек наставник или поштар – не покрива вред-
ност угљоводоника, потрошених на њега. Угљоводоници су врло скупи, а људи не 
вреде ни пребијене паре. Према томе, биће много боље ако наставници и поштари 
умру. Шта рећи о пензионерима? Требало би да се стиде што су још живи. 

Али човек не умире одједном. И наше друштво, слободно друштво је милосрдно. 
Оно уопште не обавезује на брзу физичку смрт свих сувишних људи. Сасвим је до-
вољно срозати се на само дно. И не трошити угљоводоник. И – можете живети. Нико 
вама не забрањује да живите. Ако не посежете на светињу. На угљоводонике. 

То је слободан свет.
И ја се нимало не чудим кад видим просјаке у метроу, скитнице на Невском проспек-

ту, клошаре на Лењинградској железничкој станици у самом центру најскупље пре-
стонице у Европи и одвратне одрпанце који вечито окупирају Казањску железничку 
станицу.

А онај, прошли свет, био је неслободан. 
Дакле, још је за мене загонетка: откуда бичеви?
Социјалних предуслова заиста није било. Напротив. Тим људима није било лако, 

морали су се пробити против општег тока, кроз чврсте стројеве синдиката, кућних 
савета и радних колектива. Било им је врло тешко. Захтевана је велика упорност да 
би се постало бич, у то време.

Па ипак су постојали .
Може се навести психијатријска основа. Дромоманија – позната је и доста добро 

проучена болест. Симптоми су јој тежња скиталаштву, склоност антидруштвеном на-
чину живота. „Обузео га је немир, не држи га место.“ Дромоманија је врло распростра-
њена, а најчешће прелази границе наглашености. На социјално прихватљивим обли-
цима дромоманије – туризму – чак праве новац.

Све, на чему год се може зарађивати новац – у слободном друштву се сматра за 
социјално прихватљиво. Заиста, то и јесте критеријум социјалне прихватљивости.

Све, што никако не може бити прилагођено извлачењу добити, проглашава се за 
опасну девијацију и одбацује се.

Куповином аранжмана за летовање, с картом за чартер лет, трансфером од аеро-
дрома до хотела са две, три, четири или пет звездица, ми од друштва добијамо лицен-
цу за дромоманију, па своју склоност скиталаштву можемо задовољити у социјално 
прихватљивом облику. Једино тако може се објаснити то. Све те клике одмарача који 
за време годишњег одмора хрле, неко топлим морима, а неко – у снежне планине. 

Али, хтео сам да причам о нечем сасвим другом. Говорио сам о бичевима.
Шта сам ја знао о бичевима тада, давних осамдесетих година, као ученик средње 

школе у селу Шали, пионир и активист, млади интелектуалац у далекој провинцији 
Четврте и последње Римске империје? Врло мало.

Чуо сам, у песми Висоцког, за „партнера, бича“ који је посаветовао лирског јунака, 
такође бича, да оде на Вачу, у руднике злата, како би зарадио новац за нови светли 
живот. Сећам се још и чланка у локалним новинама, у којем је реч „бич“ – вероватно, 
шаљиво – била одгонетнута као „бивши интелигентни човек“. 
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Све то ми је мало помагало да схватим социјалну суштину појаве. Ни сад ми не 
по маже. Али сам био упознат са самим феноменом, његовим физичким отеловље-
њем: бичевима су код нас звали раднике који су незванично надничили по индиви-
дуалним пољопривредним домаћинствима. Ти људи су већином били ноторни пи-
јанци, деградирани. Радили су за храну и кров над главом – у шупи или старој штали. 
За вотку. Ређе за новац – сићу за коју су куповали ту исту вотку. Они су копали по-
вртњаке, избацивали балегу из штала, црнчили на грађевинама. Изгледали су ужасно: 
неокупани, необријани, замршене косе, у дроњавим ритама. Лица су им била црвена и 
плава, од препланулости и алкохола. Баздили су одвратно, на мешавину псета и пића. 

Права парија, недодирљиви.
Ниједан од њих није био Чечен.
Ниједна чеченска породица, чак ни сиромашна, ни одрођена, не би допустила 

пад свог и најразузданијег потомка. Чечен који спроводи у дело одлуку да постане 
пропалица, морао је савладати, осим синдиката и радних колектива, још једну пре-
преку – породицу и задругу. Нико није успео да пређе преко те баријере. Било је и 
Чечена који пију, мало, али било их је. Њих су слали у диспанзер за лечење радника 
и понекад, ако би им пало на памет да уз то изврше противправну радњу – на робију. 
Али, по повратку из диспанзера и са робије, опет су доспевали у своју кућу, у породи-
цу, где су их грдили и покушавали да преваспитају, али нису их избацивали на улицу. 
Ниједан није постајао бич.

Бичеви су били људи који не памте родбину. Већином Руси.
Младим Чеченима, ако нису напуштали родна насеља, тешко је улазило у главу 

да су Руси – културна, слободна, велика нација. Руси које су они виђали били су рас-
пуштене скитнице, затуцани робови. 

Не рачунају се Козаци, који су живели у суседству са Чеченима, Козаци нису сма-
трали себе Русима. Њихов начин живота, обичаји, животне стратегије и стереотипови 
понашања били су практично исти као и код планинских народа. А и сами Козаци су 
презирали Русе – називали су их Москаљи, Чалдони и још некако, такође увредљи-
во. И сами Козаци су сматрали себе управо Козацима, не Русима. 

Стари Чечени, који су памтили рат и исељавање, нису делили погледе омладине. 
Они су схватали да је огромној Русији довољно да неопрезно мрдне прстом како би 
поносити чеченски народ једноставно престао да постоји. 

Али, младост не слуша седе главе. Тако је чак и на Кавказу. И деведесетих година 
Чеченима се учинило да им се не може супротставити нико – у сваком случају, не 
тихи и затуцани руски „мужици“. Вероватно, мислећи о Русима, сећали су се обе спра-
вљених бичева из својих насеља.

Бичеви су се природно уписивали у структуру националне чеченске задруге. Ис-
торичари пишу да је у Чеченији, пре него што је ушла у састав Русије, било распро-
страњено ропство које је имало патријархални карактер. То јест, неслободник је по-
стајао члан породице, истина, са врло ограниченим правима. Касније је могао да се 
венча са мештанком, а њихово потомство је истински улазило у задругу. Али, не може 
се рећи да су им заборављали порекло. Већ у совјетско време и првог секретара 
рејонског комитета могли су подсетити да је потомак „лајева“, робова. И да му не 
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дају руку своје кћерке или изразе поштовање. Потомци лајева су морали знати своје 
место.

Сами Чечени сматрају да међу њима никад није било ни кнежева, ни надничара. 
И готово да је тако. Предања, међутим, чувају приче о „елима“, кнежевима, код којих 
су родоначелници неких чеченских презимена били најамници за напасање стада. А 
ти ели, пре свега, нису били Чечени. У то доба Чечени су се неки пут враћали са плани-
на у своје равнице – а равнице су већ биле заузете, земља је била власништво кабар-
динских или турских феудалаца. Равничарски Чечени су морали да им буду вазали. 
Али, то није дуго трајало. Предања се обично завршавају тиме што су Чечени убија-
ли кнеза и настављали да живе на тој земљи, сами, без господара. Али Чечени нису 
надничили један код другог – за напасање стада су унајмљивали „дошљаке“ из Даге-
стана и других крајева. 

Руски историчари, па и чиновници Руске империје, сматрали су да сви Чечени 
спадају у исти сталеж „уздења“ – слободних планинских племића. Чиновнике може-
мо разумети. У Русији су једино племићи имали право да јашу коње и носе оружје. А 
на Кавказу је сваки мушкарац на коњу, у седлу, са сабљом. Свако је уздењ, племић. И 
нема над њим господара, осим Алаха. 

Али, постојали су лајеви. Постојали су такође потомци лајева, и знали су своје 
место. 

У свести и друштву Чечена, совјетски бичеви, који су чергарили у топлије крајеве, 
чврсто су заузели место лајева, дошљака-надничара.

У совјетско доба и Чечени су, наравно, почели да раде за надницу, у совхозима и 
социјалистичким предузећима. То се није схватало као ропство, поготову што је власт 
декларисала општенародно власништво на земљу и средства за производњу. А у 
кућном газдинству, ако и су надничили за друге, онда су то били само инородци.

Међу активним, страственим чеченским мушкарцима веома се омасовио одла-
зак читавих бригада на рад у друге области. То се називало „печалба“. Новине су жи-
госале ту праксу као „трку за лаком зарадом“, али пропаганда није зауставила никог. 
За три летња месеца, радом по учинку могао се зарадити новац за читаву годину.

Узгред, о песми Висоцког: очигледно, Владимир Семјонович није знао тачно зна-
чење термина. Или су те речи имале други смисао у његовој средини. Јунак његове 
песме, по свему судећи, није био бич него управо печалбар. 

Дакле, мушкарци су одлазили у печалбу, најчешће да граде фарме за колхозе-ми-
лионере који су им, по предаји објекта, исплаћивали готовином. Чим добију плату, 
враћали су се кући. Понекад им се придруживао неко од староседелаца или бичева 
луталица.

Очигледно је и Кољка тако доспео у Шали. 
И ово је прича о њему.

Кољка се појавио у Шалију у јесен, крајем сезоне одласка печалбара. Он се наста-
нио код бригадира, Султана. Идући из школе, видели смо га како копа, за озими усев, 
велику парцелу, ограђену бодљикавом жицом. На подлактици му је било истетовира-
но плаво сидро. Очигледно, Кољка је у прошлом животу био морнар. Када се Кољка, 
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го до појаса, усправљао забадајући лопату у земљу и стављао руке на држалицу, мо-
гли смо, ако би стајао близу ограде, видети још једну тетоважу на његовим грудима: 
велики крст, а на крсту силуету човека који је сагнуо главу и подвио једну ногу. Шта 
је то значило, није нам било познато. 

Кољка је живео код Султана, у једној доградњи уз кућу. Ако није радио, излазио 
би на улицу и седео пред Султановом капијом, на клупици. Ту клупицу је и направио 
сам Кољка. У нашој улици нико није имао клупицу испред капије. Сматрало се да је 
срамота: ко ће да седи и пландује, да ћаска кад у кући и дворишту увек има много 
посла? Ипак су седели и доколичили. А пошто није било клупа – просто су чучали. 
Али, ето, Кољка је направио себи клупицу и седео сасвим удобно.

Угледајући се на то, убрзо је читава улица изнела клупице пред своје капије.
Старци-пролазници су неодобравајуће вртели главама. Али, нису могли да зауста-

ве технички прогрес и модернизацију.
Кољка је седео и посматрао свет својим светлим, плавим очима. Осмехивао се 

мирно и ведро. Кољка је поздрављао све пролазнике, то му се свиђало.
Неки старци су слабо разумевали руски. Комшије су објасниле Кољки да је 

најбоље поздрављати старије на чеченском и при томе устати. Он је сасвим озбиљ-
но схватио поуке. Сада се Кољка, чим би видео седобрадог деду, дизао са клупице и 
говорио: „Хо вогхш ву!“. Дечаци су се ругали његовом унакаженом изговору и захте-
вали да устаје и кад се поздравља с њима. Али, Кољка се није дао: само се осмехивао 
и вртео главом. А понекад им је претио прстом: шта сте смислили, враголани! 

Дешавало се да се дечаци разуларе и гађају Кољку камењем. Тада је он одлазио у 
двориште и враћао се с великим вртларским маказама у рукама. Опасно би се на-
кострешио и говорио: кад вас ухватим, уши ћу вам одсећи!

Старији дечаци му нису веровали али, за сваки случај, престали су да га гађају 
камењем. А малишани би ударали у плач и растрчавали се по својим двориштима. 
Убрзо су мамице користиле Кољкине претње за своје васпитне циљеве. Кад се деца 
јако разуларе, строго су им говориле: ако се будеш тако понашао, одвешћу те код 
Кољке, уши ће ти одрезати! То је отрежњујуће деловало на малишане. Чак су шакама 
покривали своје уши, трептали очима дугих трепавица и вртели главама, што је мо-
рало значити: нећу више, само ми немојте сећи уши! То је било смешно. Поготову у 
случају са маленим Магомедом који је био ужасно клемпав; ето чије би се уши само 
пролепшале кад би их мало скратили! Али, управо Магомед је због својих ушију дрхтао 
више него остала деца и одмах постајао послушан.

Дошла је зима. Једне децембарске ноћи спустио се са неба искричав снег и по-
крио куће и улице пелерином дебљине дечјег длана. Ујутро је Кољка стајао на ка-
пији с дрвеном лопатом и чистио пут за газдин аутомобил. Султан му је дао стару 
крзнену шубару, кратак постављени капут и вунене рукавице. На Кољкиним ногама 
су биле сиве ваљенке, обувене у нове гумене каљаче. Он је био нарочито радостан и 
чак је узео снег у руке, принео га уз лице, омирисао и, без устручавања, лизнуо. Ве-
роватно га је снег подсећао на родни дом, детињство.

Пошто је завршио посао, Кољка је згрнуо велику гомилу снега. Увече је на њу из-
ручио две кофе воде. Ујутро је напољу био прави брег за клизање! Кољка је лично 
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показао како се то ради: спустио се с брега на задњици и љоснуо лицем у снег. Весе-
ло! А била је управо недеља, није требало ићи у школу па смо се читав дан клизали, 
неко на санкама, неко једноставно – на својим задњицама. Одрасли су нас силом 
утерали у кућу.

До следећег викенда је отоплило. Брдашце је копнило, топило се. Кољка је ишао 
око њега, покушавао да га поправи лопатом и туговао. Наравно, у нашим крајевима 
нема тог снега, румених мразева, чаробно беле зиме каква се, вероватно, догађала 
сваке године у Кољкиној отаџбини. Чак је и нама, дечацима, било жао: и брдашца, и 
Кољке. И себе, због тога што код нас нема праве зиме. 

После зиме грануло је пролеће. Багремови су букнули белом ватром, вишње и 
јабуке су процветале. Зелена трава се брзо искобељала испод бусика, украсила се 
жутим маслачцима и љутићима. Кољка је код Султана радио у повртњаку и башти: 
садио је парадајз и краставце, окопавао стабла, растурао стајско ђубре по њивама. А 
када је настало лето и било већ заиста топло, Кољка је отишао од Султана.

„Нисам га вређао, са својом породицом, за својом софром сам га хранио и појио“ 
– правдао се Султан комшијама – „а није радио више него моји синови. Хоћу, каже, да 
живим слободно, као птица и свако Божје створење.“

Султан му је дао мало новца, спаковао му ствари и јело. Али Кољка није узео но-
вац, само завежљај ствари и јело за један дан. Бог храни сваку душу – тако је рекао. 
Ако правиш залихе, значи, не уздаш се у Бога него једино у себе. А шта је човек, и 
шта он зна о дану сутрашњем? 

Кољка није отишао далеко. Близу села, непосредно иза наше улице, само треба 
прећи преко совхозног поља и то поред трафостанице, налазила се шума. Мала 
дудова шума. Кољка се настанио тамо. Направио је колибу од грања и покрио је ста-
ром фолијом од пластеника. Код нас је летње време топло, може се спавати на 
земљи. Пада киша, али под фолијом је суво и у колиби.

Кољка је нашао сам посао да би се прехранио: листом дудова, и једино њиме, 
храни се свилена буба. У селу је било свиларско газдинство. Кољка је сакупљао 
лишће и предавао га за новац. За новац је куповао јело и још што му затреба. А није 
силовао шуму – лишће је брао тек кад му нестане хране. А онако – седео би пред коли-
бом или луњао по шуми, по ливадама, дуж њива засејаних пшеницом. Ми смо трча-
ли у шуму, да прошетамо, да се поиграмо. И виђали смо Кољку. Поздрављао би се са 
нама и пролазио. Дешавало се, разговарао је сам са собом. 

Кољка је био посебан бич. Пре свега, није пио. Чак није пушио „беломор“ и „при-
му“, као остали. Одећа му је била уредна. Купао се. У каналу или речици, када се на-
станио у шуми, али купао се. У рукама му никад нисам видео књигу. А прочитао је 
вероватно много. Примећивало се у разговору. Он је знао много. И сам говор му је 
био необичан, књишки.

Када би се Кољка појављивао у насељу и снабдевао намирницама у продавници 
у нашој улици, отприлике двапут недељно, одрасли су му прилазили с питањима и 
саветима. Често смо му се мотали око ногу и ми, слушали га. Било нам је занимљиво 
и дивно да слушамо Кољку.
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– Зашто се не запослиш, Кољка? – питао је један комшија, озбиљан отац породице. 
– Ево, совхозу је потребан чувар. Можеш да живиш у стражарској кућици. Примиће 
те, па ти не пијеш!

Кољка се осмехнуо, одмахнуо је руком:
– Птице небеске не сеју, не жању већ их Господ храни. Ни љиљан пољски нигде не 

ради, а одевен је у свилу и кадифу, како се није одевао ни Соломон у свој лепоти и 
слави својој!

Кољкине речи су ме запрепашћивале, и после сам дуго размишљао о њима гле-
дајући како безобразни готовани-голубови у јатима насрћу на слојеве жита на гу-
мну. И о Соломону. Ко је био тај Соломон? Можда је Кољка говорило о Салману? Сал-
ман је био управник складишта и облачио се лепо: о празницима одело с краватом 
или чак фармерке, а зими је носио овчју бунду.

Али, дешавало се да им Кољка овако одговори:
– Боже сачувај! Почеће да исписују хартије. Доделиће ми број, и унети ме у своју 

књигу. Ту је оно – и готово, пропаде душа грешна! 
– Шта је лоше ако те и ставе на списак?
– То и јесте лоше, јер постоји једна права књига, она је код Господа на небесима, 

таблице! У њој је записан сваки човечуљак, сва његова судбина, од рођења до смр-
ти. По тој књизи и треба живети. А ђаво, антихрист који је од Бога отишао на земљу, 
све хоће да састави своје таблице, против Божјих. И уписује у њу сваког заблуделог 
човека. Уброји те, завлада твојим именом и преко имена – душом. И одведе за собом 
у гејену огњену. Ето, то је списак! 

Честите сеоске матроне, које су изродиле по петоро деце, нису схватале како 
мушкарац може бити срећан без породице и сматрале су да је тај случај – кршење 
космичког поретка. Оне су такође покушавале да учествују у Кољкиној судбини:

– Како живиш без жене, без дечице? Немаш ни кучета ни мачета. Слушај, Кољка, 
код нас иза водоторња живи змај-удовица. Она, наравно, није лепотица, али је мир-
не нарави. Има и кућу и парцелу. Хајде да те оженимо њоме! 

Кољка је збуњивао пред женама, али је отворено говорио: 
– Жена је сасуд ђавољи, велико искушење. О томе су свети старци много писали!
– Какви старци! А ти си још млад, радан. Ниси бекрија. Теби је жена потребна, са 

женом је веселије!
– Ја и овако живим добро, милошћу Господњом... у небо гледам, о вечном животу 

мислим... мени није досадно. 
Убрзо се пронео глас о Кољки, да је ненормалан или да је светац. Мушкарци су 

више тежили првом. Мушкарци, забринути како да прехране породицу, увек су врло 
далеки од духовности. А и завиде му, потајно, зато што сваки мушкарац жели да 
живи тако: слободан.

Жене воле своје мужеве који доносе новац у породицу, помажу им у одгајању деце 
и уопште, обезбеђују жени друштвени status quo. А свака жена срцем тежи светости. 
У дубини душе схвата да би је само просветљени мушкарац могао довести у царство 
Божије. 
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Домаћице су престале да наваљују на Кољку саветима о женидби; зато су, чим би 
испекле чепелкаш, свеже лепиње са младим сланим сиром, звале неког од деце, да-
вале му лепиње, увијене у крпу, да се не би окореле, и млеко у стакленој тегли са 
пластичним поклопцем.

– На-де, тркни, однеси Кољки. 
Клиња би налазио Кољку пред колибом и уручивао му јело, по обичају говорећи:
– Сахин!
Кољка би достојанствено примао милостињу и, по обичају, одговарао:
– Дел рез хил!
Глас о Кољки стигао је до сеоског муле, јединог који је знао арапски и могао да 

чита Свети Куран. Говоркало се, међутим, да ни он не зна арапски већ само пева по 
вијугавим словима, не схватајући смисао. А и кад су то причали, нису пред њим, а 
наравно, поштовали су га.

Мула је решио да отпадника, кад се већ ипак одрекао материјалног живота, пре-
обрати у истинску веру пророка Мухамеда, слава и победа Му. Отишао је до Кољкиног 
скита и дуго разговарао са њим о теолошким питањима. Вратио се мула без ичега, 
али задовољан: Кољка му је казао да је Алах велики, и свако Га слави на свој начин. А 
скакање из вере у веру – значи изједначавање са јарцем или неразумном кравом, 
којој се све чини да је трава на другој страни пута зеленија. Ако човек не може дости-
ћи благост у својој вери, томе нису крива света писма и пророци него прљаво срце и 
порочан ум.

Није могло проћи ни без још једне посете. Док су бичеви живели код домаћина, 
милиција их није дирала – сваки сељак је био пријатељ или рођак милиционеру. И 
лако је могао рећи да му је то гост из Русије, помаже мало и одмара се у пријатној 
кавкаској клими. Али, чим је Кољка постао права скитница, морали су га позвати на 
одговорност, због „кршења режима личне карте“ и паразитирања. У совјетском кри-
миналистичком законику је постојао читав специјалан члан о паразитирању. И на 
основу њега су могли осудити сваког, ко није имао званичан совјетски посао.

Дакле, милиционер је нашао Кољку и поставио му своја непријатна питања.
Али, испоставило се да је Кољка био спреман за посету радника заштитног 

правног система. Код себе је имао личну карту, истина, са боравиштем у Тамбовској 
области. На оптужбу да нема посао, Кољка је показао још један документ – потврду 
о инвалидности. Несхватљиво због које болести – Кољка је изгледао сасвим здрав – 
али, имао је папир. Отпадник је још напоменуо да су му совјетски лекари препоручи-
ли кавкаску климу, зато и не живи у свом Сибиру.

Милиционер се није дао: ипак, скитање није дозвољено! А кад је човек болестан, 
совјетски систем здравствене заштите може да му дâ упут за санаторијум, законито 
и званично. 

И тада је Кољка потпуно запањио милиционера:
– Али ја сам Циганин. И мени, као малој народности, за очување своје самобитне 

културе, о чему се говорило и на партијском конгресу, преко је потребно чергаре-
ње. Ми, хвала Богу, не живимо у капиталистичкој Америци, где обесправљене Инди-
јанце утерују у резервате, а црнце заиста тек тако вешају!
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– Какав си ми ти Циганин... – узвратио је милиционер, већ несигурно – Цигани су 
ваљда црмпурасти, коврџави...

– Много се ви разумете у Цигане!
И Кољка је извадио из џепа праву сребрну минђушу, и не само извадио већ и уде-

нуо у ухо – ухо му је било пробушено!
– Овако личим?
Милиционер је опсовао, затворио своју фасциклу и отишао.
А код куће му је жена приредила испирање мозга зато што је, уместо да лови ху-

лигане, насрнуо на Божјег човека који живи и – никоме не смета. 
Чеченке су једино пред људима ћутљиве и демонстративно покорне својим му-

жевима. Мало ко зна шта се ради у кући, иза затворених врата...

Тако су прошле две године. А можда и три. Ја сам прелазио из разреда у разред. 
Комшијски малишани су расли. Совхоз је сваке године сабирао рекордне жетве пше-
нице, ражи, овса. Сељаци су млели кукуруз, гајили стоку, градили нове куће за 
ожењену децу, и штале за сточни приплод.

Кад наступи хладно време, Кољка би радио у најам код једног по једног имућног 
домаћина, помагао у кућним пословима и грађевинарству. Да би живео у топлом. А 
чим дође лето, опет би одлазио у шуму и ливаде, као отпадник. Осим дудовог лишћа 
сакупљао је дудиње, дивље брескве и јабуке. Предавао их је у откупну канцеларију и 
тиме се обезбеђивао. А требало му је мало. Јело, пиће и сасвим мало одеће, да не 
иде го или одрпан, да не збуњује друштво. Сви су се навикли на Кољку и нису ометали 
његов духовни подвиг.

А затим је Кољка пао.
Једино духовни људи могу да падну. Једино за њих непријатељ људског рода 

чува своја најлукавија искушења. Ђавола не интересују световни људи који пузе по 
дну свог условног постојања. Они су ионако у његовој власти.

И Кољкин пад је почео од обичне везаности, која је у почетку изгледала безазле-
на, чак је побуђивала гануће.

Једном се Кољка појавио у нашој улици са мокрим, слепим штенетом у рукама. 
Кољка је изгледао расејан и сваком пролазнику је објашњавао:

– Стара куја се оштенила у каналу... и липсала... а ја сам умивао лице. Гледам – 
ваљда су сва штенад цркла. А једно није, мрда се! И ево – такође је створење Божје... 
види, гура ме носићем, сису тражи... требало би му млекца!...

Кољки су дали млекца. Нашао је и алуминијумску чинију, научио штене да лапће. 
И после је дуго ишао са псићем у рукама. Спавао је са њим, грејао га ноћу својим те-
лом. Углавном, штенету је заменио мајку. Везао се.

То је била грешка. Кад човек крочи на пут ослобађања, не сме се везивати ни за 
шта у овом пропадљивом свету. Вреди ли напуштати жену и децу, напуштати старе 
родитеље да би после заволео џукелу?

Овакав случај се догодио пре хиљаду година у Индији, с великим царем Бхара-
том који је оставио дворац и породицу, а везао се за лане у шуми. И Кољкин случај се 
завршио исто тако трагично. 
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Штене је порасло и својим кривим, чупавим ногицама трчало свуда за Кољком, 
смешно вртећи репићем. Кољка је наставио да исповеда ескапизам, није хтео на 
совјетски посао и говорио је чудно. Али, кад је гледао у свог пса, у очима ми се чита-
ла обична земаљска љубав, топлина и брига. 

Тако је Кољка пошао против Божје промисли, и сам не знајући то. Јер у небеској 
књизи, ако је писана не само о људима него и о животињама, било је казано да ште-
не мора умрети. А Кољка га је онда спасао, и после му је оно стало на пут провиђења.

Једном, кад је пас већ био шипарац, Кољка је свратио у кућу наших комшија да 
попије чај, а пса оставио да трчи улицом. Код нас није град, код нас је псима 
забрањен улазак у кућу. Свако мора да зна где му је место.

А клинци су приредили борбу паса.
– Да се опкладимо да твој Борзик неће победити Кољкиног пса!
– Ма, мој Борзик ће га поцепати на комаде!
– А хајде да их нахушкамо!
Нахушкали су их.
Борзик, млад али крупан пас племените крви, са приметном мешавином вучјег 

семена, кога је нахушкао газдин син, онај исти клемпави Магомед, насрнуо је на 
посвојче и за трен ока га оборио на земљу. Ту би га и оставио, као што то обично 
чине пси – не туку се на живот и смрт, задовољавају се понижавањем побеђеног. 
Али, или посвојче није хтело да се преда и мада је очајнички лајало и даље уједајући 
Борзика, или је Борзик изгубио свој псећи програм па се сетио свог вучјег порекла, 
тек, почео је черечити Кољкиног пса на крв и месо. Више га није хушкао ни Магомед, 
није му викао: „’Ајде, држ’ га!“ већ је исцрпљено вапио: „Доста, чибе, остав!“. Али Бор-
зик није престајао.

Још минут, и све би било завршено. Али, из куће је истрчао Кољка, насрнуо на 
сукобљене псе и без икаквог страха, голим рукама је одгурнуо Борзика и узео у на-
ручје свог окрвављеног љубимца. Посвојче је цвилело, цвилео је и сам Кољка баца-
јући злобне погледе у децу. Затим се удаљио. И дуго није долазио у насеље.

Опет је неговао пса.
Други пут, совхозни камион је на окретници оборио забленуто посвојче, закачио 

га браником. И Кољка је опет лечио, опет је спасавао пса од смрти .
Али, није му било живота, није! То је било јасно од самог почетка. Није било 

посвојчета у књизи живота него је о њему био редић у списку мртвих. И посвојче је 
ипак настрадало. 

Отровима, купљеним за мале паре у Салмановом складишту, сељаци су тровали 
творове који су им упропашћивали повртњаке. Посвојче је морало да почне лов на 
творове! Ухватило је и појело отрованог, млохавог глодара па и само липсало. 
Посвојче је умирало дуго, у мукама. Агонија је трајала неколико дана. Жута пена му 
је у пахуљама избијала из чељусти. 

Када се псеће телашце охладило и укрутило, Кољка се појавио на улици носећи 
га испред себе, у наручју. Окупили су се људи, а он је казао:

– Шта вам је, ироди! Земљу трујете отровом, Божја створења убијате! Тешко теби, 
Вавилоне, блудницо грешна!
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Сузе су текле низ његове необријане образе.
Сви су мислили да ће Кољка сахранити пса, а он је оставио леш насред улице и 

отишао. Султан је ухватио мртвог пса за задњу ногу и заврљачио у канту за смеће. 
А Кољка се пропио. Од тада је пио и није се трезнио. И пушио је стално јаке цига-

рете без филтера. Постао је гори од свих бичева, смрдљив и прљав.
За пиће је стално потребан новац, па је Кољка почео поткрадати сељаке. Најпре 

су га само грдили, сећајући се прошлог духовног подвига. Затим су га шамарали. А 
убрзо су га већ озбиљно тукли, свим и свачим, што год би им се нашло при руци. 
Али, Кољка није престајао. Крао је и пио. Морали су га предати милицији.

Кољка није издржао заточеништво и одмах је, од туге и пића, умро у самом сеос-
ком КПЗ. Кратко је надживео свог пса. 

Закопали су га без гробних обележја и обреда, иза ограде сеоског гробља. Мус-
лиман није постао, а како га опојати на руском, није знао готово нико у нашем селу. А 
ако је ко и знао – јер је било Руса у селу – тај није хтео да се петља. Најближа црква и 
православни свештеник су били једино у граду Грозни. Ко би драге воље вукао тело 
скитнице? Поготову што је Кољка пропио и свој нателни2 сребрни крст.

На томе за завршила прича о Кољки.
Али почела је друга прича, коју не знам ни како да објасним.
Опет се у каналу, иза насеља оштенила куја. У накоту је било четворо штенади, а 

троје од њих је појео сам пас. Остало је само једно штене, крупно, црно, са сивим 
шарама на боковима. Све мајчино млеко припало је њему, па је расло јако и зло. 

У нашем селу, поготову на периферијама, увек је било паса луталица. Понекад су 
долазили шинтери и ловили их, у циљу превентиве од ширења било какве заразе. 
Али, настало је време смрти велике државе, све службе су пропале, па и санитарна, 
те нико није ловио црног пса. Он је одрастао ријући по сметлиштима и давећи изгу-
бљене кокоши. И доживео је мутно време, кад је ветар са севера донео слатки мирис 
барута, смрад рата. 

Једне ноћи пас је изашао насред наше улице и почео гласно завијати. Домаћи пси 
су му из дворишта одговорили звонким лавежом. Он је завијао па отрчао у шуму.

А ујутро је био налет. Руски авиони су избацили бомбе на пијацу, убили су стоти-
не људи на лицу места, стотине осакатили.

Пас поче да долази често. Стане пред нечију капију па почне да завија.
А сутрадан им сина доносе његови другови – мрачни, у чађи, неохлађени од бој-

них сукоба са федералном војском. И мајка би се оглашавала кукњавом. 
Хтели су да упуцају црног пса. Али, старци су их спречили: пас не доноси невољу, 

пас само доноси вест, упозорава.
Пробали су да повуку синове из добровољаца. И ништа није помогло. Чим завија 

црни пас – Руси дођу, из куће им изведу сина, ненаоружаног, и одвезу га. Нико се 
није вратио кући.

Мајке су старцима казале: каква вајда од његове вести, кад се не може урадити 
ништа!

2 Нателни крст (руски: нательный крест) – крст који свака крштена особа до краја живота носи 
на свом телу, испод одеће, и после смрти у гроб. (Прим. прев.)
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Црног пса су ухватили. Везали га узицом. Донели су га у нашу улицу, да му реша-
вају судбину. Нагрнули су сељаци. Многи су носили ловачке двоцевке, неки аутомате 
и пиштоље. Али, нико се није усуђивао да пуца бојећи се још веће невоље од црног 
пса.

Тада је напред изашао Султан, оседео од година и чемера, а изгледа да је поме-
рио памећу, после одвођења његових синова.

Чучнуо је испред везаног пса држећи у рукама широки нож, загледао му се у 
злобне очи и рекао:

– Здраво, ја сам, твој газда, Султан. Памтиш ме? Враћај се кући, Кољка. Нисмо ти 
урадили ништа лоше. Одлази одавде! Иди тамо одакле си дошао.

Султан је пресекао узице којима су биле везане шапе псу. Црни пас је скочио на 
ноге и потрчао. Отрчао је на север.

Шта је било даље, знам једино из својих снова. Ено, пас дрхти дуж друма, у светлу 
фарова камиона и оклопних транспортера. Ено, задржава се код војне јединице и 
храни се остацима из пољске кухиње. И трчи даље, даље, у степу. Протрчаваће кроз 
села, мимоилазиће градове док не стигне до самог главног града. И тамо ће, пошто 
клисне од милиције и шинтера, утрчати ноћу на главни трг, дуж кога су циглани зи-
дови са зупцима. Сешће на староставну калдрму, дићи чељусти према небу и почети 
да завија. 

Судећи по оном што видим наоколо кад се будим, пас за сада није стигао до краја 
свог пута. Он је на путу. Па, ако у свом дворишту, или парку близу куће, или на проп-
ланку, или школи у коју водите своју децу, приметите пса луталицу, црног, са сивим 
шарама на боковима, сад знате: то је он, Кољка. Бич Божји.

(Са руског превела Радмила Мечанин) 




