
107

Пол Бо улс

Д
О

ЗИ
ВИ

ДАВ НА ЕПИ ЗО ДА
Сеп тем бар ски за ла сци сун ца би ли су нај цр ве ни ји те не де ље кад је про фе сор од-

лу чио да по се ти Аин Та дур ко ји се на ла зи у то плим кра је ви ма. Спу стио се ау то бу сом 
уве че из обла сти ви со рав ни, са две ма ње пут не тор бе пу не ма па, кре ма за сун ча ње и 
ле ко ва. Де сет го ди на пре то га бо ра вио је у том се лу три да на; до вољ но ду го, ме ђу тим, 
да за сну је са свим чвр сто при ја тељ ство с вла сни ком ка фе џи ни це ко ји му је пи сао не-
ко ли ко пу та у пр вој го ди ни на кон по се те, прем да ни кад ви ше по сле то га. „Ха сан Ра-
ма ни“, по на вљао је про фе сор док се ау то бус труц као низ бр до кроз све то пли је сло јеве 
ва зду ха. Час окре ну то ка ужа ре ном не бу на за па ду, час ка стр мим пла ни на ма, во зи ло 
је пра ти ло пра шња ви друм низ ка њо не и за ла зи ло у озрач је у ко јем се осе ти ло и не-
што дру го, а не са мо бес крај ни озон с ви си на: на ран џин цвет, би бер, из мет спа ру шен 
на сун цу, уза вре ло ма сли но во уље, тру ло во ће. За до вољ но је за жму рио и по жи вео на 
трен ис кљу чи во у ми ри сном све ту. Вра ти му се да ле ка про шлост – ко ји њен део, то 
ни је мо гао да утвр ди. 

Про фе со ру се обра ти шо фер с ко јим је де лио се ди ште, не ски да ју ћи по глед с пу та: 
„Vo us êtes géolo gue?“

„Ге о лог? Ма, не! Ја сам лин гви ста.“
„Ов де не ма је зикâ. Са мо ди ја лек ти.“
„Та ко је. Пра вим пре глед ва ри ја ци ја ма греп ског.“
Шо фер му се обра тио с ни по да шта ва њем. „На ста ви те ка ју гу“, ре као је. „Та мо има 

је зи ка ка кве још ни сте чу ли.“
Док су се во зи ли кроз град ску ка пи ју, уо би ча је ни чо пор ба ла вур ди је из ро ни из 

пра ши не и по тр ча по ци ку ју ћи по ред ау то бу са. Про фе сор је скло пио там не на о ча ре, 
ста вио их у џеп, те чим се во зи ло за у ста ви ло, ис ко чио на по ље, про гу рао се из ме ђу 
озло је ђе них де ча ка ко ји су уза луд но по ку ша ва ли да се до мог ну ње го вог пр тља га и 
бр зо от ко ра чао до Grand ho tel Sa ha rien-a. Од осам со ба у ње му, две су би ле сло бод не 
– јед на с по гле дом на пи ја цу, а дру га, ма ња и јеф ти ни ја, гле да ла је на дво ри штан це 
кр ца то от па ци ма и ба чва ма, по ко јем су се шет ка ле две га зе ле. Узео је ма њу со бу и, 
по што је са суо цео бо кал во де у ли ме ни ла вор, по чео да се уми ва ка ко би спрао пра-
ши ну с ли ца и уши ју. Ве чер ње ру ме ни ло бе ше го то во иш че зло на не бу, а ру жи ча стост 
на пред ме ти ма је бле де ла, го то во док ју је по сма трао. Упа лио је кар бид ну лам пу и 
лец нуо се од ње ног ми ри са.

На кон ве че ре, про фе сор је по ла ко про шао ули ца ма ко је су во ди ле ка ка фе џи ни ци 
Ха са на Ра ма ни ја, чи ја се стра жња про сто ри ја опа сно над ви ја ла из над ре ке. Улаз је био 
вр ло ни зак, па је мо рао да се ма ло са гне ка ко би ушао. Не ки чо век је ло жио ва тру. 
Је дан гост је пи јуц као чај. Ка фе џи ја је по ку шао да га убе ди да сед не за дру ги сто у 
пред њем де лу ка фе џи ни це, али про фе сор је без бри жно про ду жио у зад њи крај и сео 
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та мо. Ме се чи на се про би ја ла кроз тр шча ну ре шет ку и ни ка кав звук ни је до пи рао спо-
ља сем по вре ме ног ла ве жа па са. Про ме нио је сто да би мо гао да ви ди ре ку. Би ла је 
пре су ши ла, али се у ко ри ту на ла зи ла још по не ка ба ра у ко јој се пре си ја ва ло ве дро 
ноћ но не бо. Ка фе џи ја уђе и обри са сто.

„Је ли Ха сан Ра ма ни још вла сник ове ка фе џи ни це?“, пи тао га је на ма греп ском за 
ко ји му је тре ба ло че ти ри го ди не да га на у чи.

Чо век је од го во рио на ло шем фран цу ском: „Пре ми нуо је.“
„Пре ми нуо?“, по но вио је про фе сор, не при ме тив ши ап сурд ност те ре чи. „Ствар но? 

Кад?“
„Не знам“, ре као је ка фе џи ја. „Чај?“
„Мо же. Али не раз у мем...“
Чо век је већ био иза шао из про сто ри је и рас пи ри вао ва тру. Про фе сор је мир но 

се део; осе ћао се уса мље но и рас пра вљао се сам са со бом ко ли ко је тај осе ћај бе сми-
слен. Убр зо се ка фе џи ја вра тио и до нео чај. Пла тио му је и оста вио огро ман бак шиш, 
за ко ји је до био зна ча јан на клон.

„Ре ци те ми“, ка зао је док се ка фе џи ја спре мао да оде, „мо гу ли се још ку пи ти оне 
ку ти ји це од ка ми љег ви ме на?“

Чо век је де ло вао љу ти то. „По не кад Ре ги ба ти до но се та ко не што. Ми ов де то не ку-
пу је мо.“ По том је др ско, на арап ском, пи тао: „А шта ће вам ку ти је од ка ми љег ви ме на?“

„За то што ми се сви ђа ју“, од вра тио је про фе сор. А за тим је, по што је осе тио бла гу 
ус хи ће ност, до дао: „То ли ко ми се сви ђа ју да бих на пра вио збир ку од њих. Пла ти ћу вам 
де сет фра на ка за сва ку ко ју ми на ба ви те.“

„Пет на ест“, ре као је ка фе џи ја, отво рив ши бр зо ле ву ша ку три пу та за ре дом. 
„Не до ла зи у об зир. Де сет.“
„Не ће мо ћи. Али са че кај те до кра ја, па ће мо оти ћи за јед но. Пла ти ће те ми ко ли ко 

хо ће те. И до би ће те ку ти је од ка ми љег ви ме на ако их има.“
Иза шао је у пред њи део ка фе џи ни це и оста вио про фе со ра да пи је чај и слу ша све 

гла сни ји хор па са ко ји су ла ја ли и за ви ја ли док се ме сец пе њао ви со ко на не бо. Не ко-
ли ко го сти ју уђе у пред њу про сто ри ју и оста до ше у раз го во ру сат или ма ло ду же. Кад 
су оти шли, ка фе џи ја уга си ва тру и ста де у до вра так да об у че бур нус. „Хај де“, ре као је.

На по љу, на ули ци, вла дао је мир. Све те зге су би ле за тво ре не, а је ди на све тлост 
по ти ца ла је од ме се ца. По не ки пе шак би про шао и про мр мљао крат ко да по здра ви 
ка фе џи ју. 

„Сви вас по зна ју“, ре као је про фе сор, да би пре ки нуо ти ши ну ме ђу њи ма.
„Да.“
„Во лео бих да и ме не сви по зна ју“, ре као је про фе сор пре не го што је схва тио ко-

ли ко де ти ња сто зву чи та ква опа ска.
„Вас ни ко не зна“, ре као је ње гов са пут ник гру бо.
Већ су би ли на дру гом кра ју гра да, на из бо чи ни из над пу сти ње, а кроз ве ли ку пу-

ко ти ну у зи ду про фе сор је ви део бе ли бес крај про ша ран у про че љу цр ним тач ка ма 
оа за. Про шли су кроз отвор и кре ну ли ви ју га вим пу тем из ме ђу сте на, спу шта ју ћи се 
пре ма нај бли жем шу мар ку пал ми. Про фе сор по ми сли: „Мо гао би ме за кла ти. Али има 
ка фе џи ни цу – си гур но би га от кри ли.“
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„Је ли да ле ко?“, пи тао је уз гред.
„Је сте ли се умо ри ли?“, уз вра тио је ка фе џи ја. 
„Оче ку ју ме у хо те лу Sa ha rien“, сла гао је.
„Не мо же те би ти и та мо и ова мо“, ре као је ка фе џи ја.
Про фе сор се на сме јао. Пи тао се да ли зву чи као да му је не при јат но.
„Је сте ли већ ду го вла сник Ра ма ни је ве ка фе џи ни це?“
„Ра дим за при ја те ља.“ Од го вор уне сре ћи про фе со ра ви ше не го што је оче ки вао.
„Ах. Хо ће те ли ра ди ти су тра?“
„То ни ко не зна.“
Про фе сор се спо так ну о ка мен и па де, огре бав ши ру ку. Ка фе џи ја ре че: „Па жљи во.“
Слат ка сти те шки воњ тру лог ме са од јед ном се про не се ва зду хом.
„Фуј!“, ре као је про фе сор, за грц нув ши се. „Шта је ово?“
Ка фе џи ја је пре крио ли це бур ну сом и ни је од го ва рао. Убр зо смрад оста де за њи ма. 

Си шли су у рав ни цу. Са обе стра не ста зе ко ја се пру жа ла пред њи ма уз ди зао се ви со-
ки зид од бла та. По ве та рац ни је пир као, пал ме су мир но ста ја ле, али иза зи до ва се 
чу ло ка ко те че во да. Та ко ђе, смрад људ ског из ме та го то во не пре ста но их је пра тио 
док су про ла зи ли из ме ђу зи до ва.

Про фе сор је са че као док му се ни је учи ни ло да је ло гич но да по ста ви пи та ње уз 
из ве сну до зу озло је ђе но сти: „Али где иде мо?“

„Још ма ло“, ре као је во дич, за став ши да по ку пи не ко ли ко ка мен чи ћа из јар ка.
„Узми те ко ји“, по са ве то вао га је. „Ов де има гад них па са.“
„Где?“, пи тао је про фе сор, али се са гнуо и узео три ве ли ка ка ме на ши ља тих иви ца.
Про ду жи ли су вр ло ти хо. Зи до ви се за вр ши ше и све тла пу сти ња пру жи се пред 

њи ма. У бли зи ни се на ла зи ла ра зо ре на гроб ни ца не ког му ра би та, чи ја је си ћу шна ку-
по ла тек до по ла оп ста ла док јој је пред њи зид био пот пу но уни штен. Иза су ле жа ли 
че ста ри за кр жља лих, бес ко ри сних пал ми. Не ки пас са три но ге по тр ча су ма ну то ка 
њи ма. Све док им се ни је са свим при бли жио, про фе сор ни је чуо да све вре ме по тму-
ло ре жи. Ка фе џи ја хит ну ве лик ка мен ка ње му и по го ди га пра во у њу шку. За чу се 
чуд но шкљо ца ње че љу сти и пас по стран це отр ча не где дру где, спо ти чу ћи се сле по о 
ка ме ње док је ми лео на су ми це по пут по вре ђе ног ин сек та.

Кад су скре ну ли с пу та, по шли су пре ко ра за су тог оштрог ка ме ња на тлу, па по ред 
оне ома ње ру ше ви не и из ме ђу ста ба ла, све док ни су из би ли на ме сто где се те рен 
на гло об ру ша вао пред њи ма.

„Ли чи на ка ме но лом“, ре као је про фе сор, при бе гав ши фран цу ском за реч „ка ме-
но лом“ јер се арап ског екви ва лен та ни је мо гао при се ти ти у том тре нут ку. Ка фе џи ја 
не од го во ри. Уме сто то га, стао је мир но и окре нуо гла ву, као да не што ослу шку је. И 
за и ста, од не куд од о здо, али из ве о ма ве ли ке ду би не, за чу се сла ба шни звук при гу ше-
не фру ле. Ка фе џи ја клим ну по ла ко гла вом не ко ли ко пу та. По том ре че: „Ов де по чи ње 
ста за. До бро се ви ди це лим пу тем. Сте не су бе ле, а ме се чи на је ја ка. Та ко да ће те до бро 
ви де ти. Ја ћу се сад вра ти ти да спа вам. Ка сно је. Пла ти те ми ко ли ко хо ће те.“

Док је ста јао на иви ци ам би са ко ји је са сва ким тре нут ком из гле дао још ду бље и 
очи у очи с там ним ли цем ка фе џи је уо кви ре ним у бур нус оба сјан ме се чи ном, про фе сор 
се за пи та шта тач но осе ћа. Згро же ност, ра до зна лост, страх – мо жда; али пре све га 
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олак ша ње и на ду да ни је по сре ди трик, на ду да ће га ка фе џи ја за и ста оста ви ти на са мо 
и вра ти ти се без ње га.

Ма ло се од ма као од иви це и по тра жио у џе пу ка кву за лу та лу нов ча ни цу, јер ни је 
же лео да по ка же нов ча ник. Сре ћом, имао је пе де сет фра на ка у џе пу, па их је из ва дио 
и дао чо ве ку. Знао је да је ка фе џи ја за до во љан, те ни је обра тио па жњу кад га је чуо 
ка ко го во ри: „Ни је до вољ но. Мо рам ду го да пе ша чим до ку ће, а има и па са...“

„Хва ла вам и ла ку ноћ“, ре као је про фе сор док се спу штао у тур ски сед и па лио 
ци га ре ту. Осе ћао се го то во срећ но.

„Дај те ми ма кар јед ну ци га ре ту“, за мо лио је чо век.
„На рав но“, ре као је по ма ло осор но и пру жио му па кли цу.
Ка фе џи ја чуч ну по ред ње га. По глед на ње го во ли це ни је био ни ма ло при ја тан. „Шта 

ли је?“, по ми слио је про фе сор, опет пре стра шен, док му је пру жао сво ју за па ље ну 
ци га ре ту.

Чо век је го то во жму рио. Био је то нај о чи глед ни ји при зор усред сре ђе ног ко ва ња 
пла на ко ји је про фе сор икад ви део. Док је и дру га ци га ре та го ре ла, од ва жио се да се 
обра ти Ара пи ну ко ји је и да ље чу чао.

„О че му раз ми шља те?“
Де ло ва ло је као да ће чо век про го во ри ти док је ву као дим за ми шље но. По том му 

се из раз на ли цу про мет нуо у за до вољ ство, али ни је ре као ни шта. За ду ва про хла дан 
ве тар, па про фе сор уз дрх та. Из ду би не под њи ма по но во се по вре ме но чу ла фру ла, 
по не кад за јед но с шу шта њем обли жњег пал ми ног ли шћа ко је се тра ло јед но о дру го. 
„Ови љу ди ни су при ми тив ни“, за те као је про фе сор се бе ка ко не мо го во ри.

„До бро“, ре као је ка фе џи ја, уста ју ћи по ла ко. „За др жи те свој но вац. Пе де сет фра на ка 
је до вољ но. Част ми је.“ Он да му се по но во обра тио на фран цу ском: „Ti n’as qu’à di scen dre, 
to’ dro it.“ Пљу нуо је, на сме јао се се би у бра ду (или је про фе сор био хи сте ри чан?) и брзо 
оти шао.

Про фе со ра је об у зе ла не ла го да. За па лио је још јед ну ци га ре ту и схва тио да му се 
усне ау то мат ски по ме ра ју. Го во ри ле су: „Је ли ово си ту а ци ја или не во ља? Ово је су лу до.“ 
Се део је вр ло мир но не ко ли ко ми ну та и че као да му се вра ти осе ћај за ре ал ност. Про-
те гао се на твр дом, хлад ном тлу и по гле дао на ви ше у ме сец. Де ло ва ло је као да гле да 
пра во у сун це. Док је по ма ло по ме рао по глед, на зи рао је низ бле ђих ме се ца на не бу. 
„Не ве ро ват но“, про шап тао је. По том је бр зо сео и освр нуо се око се бе. Ни шта му ни је 
јам чи ло да се ка фе џи ја за и ста вра тио у град. Устао је и по гле дао пре ко иви це по но ра. 
На ме се чи ни се чи ни ло да је дно ки ло ме три ма да ле ко. А ње го ва ду би на ни је се мо гла 
од ре ди ти ни спрам че га; ни је би ло др ве та, ни ку ће, ни чо ве ка... По ку ша вао је да чу је 
фру лу, а слу шао је са мо ве тар ко ји му је фи ју као крај уши ју. Об у зе га из не над на и сил на 
же ља да по тр чи на зад ка пу ту, па се окре нуо и по гле дао у прав цу у ко јем је ка фе џи ја 
не стао. Исто вре ме но је не жно опи пао нов ча ник у џе пу на гру ди ма. По том је пљу нуо 
пре ко иви це про ва ли је. За тим се по мо крио из над ње и пом но ослу шки вао, по пут де-
те та. То га је под ста кло да по ђе ста зом у ам бис. За чу до, ни је му се вр те ло у гла ви. Смо-
тре но је ипак из бе га вао да за ви ри зде сна, пре ко иви це. Спуст је био рав но ме ран и 
стрм. Ње го ва јед но лич ност му је про бу ди ла рас по ло же ње ни ма ло дру га чи је од оног 
ко је је осе тио то ком во жње ау то бу сом. По но во је мр мљао „Ха сан Ра ма ни“, из но ва и у 
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рит му. За стао је, бе сан на се бе због зло коб ног при зву ка ко је му је то име сад на го ве-
шта ва ло. За кљу чио је да га је пу то ва ње ис цр пе ло. „Као и шет ња“, до дао је.

Сад се већ уве ли ко био спу стио низ ги гант ску ли ти цу, али је ме сец, тач но из над 
ње га, и да ље јед на ко си јао. Је ди но је ве тар остао го ре да ту ма ра ме ђу др ве ћем и ду ва 
пра шња вим ули ца ма Аин Та ду ра, кроз хол Grand ho tel Sa ha rien-a и ис под вра та ње го-
ве со би це.

Си ну ло му је да би тре ба ло да се за пи та за што ра ди та ко не што не ра зум но, али био 
је до вољ но ин те ли ген тан да зна, бу ду ћи да то ра ди, ка ко ни је ве о ма ва жно да тра га 
за об ја шње њи ма у том тре нут ку.

Тло под ње го вим но га ма на јед ном се за рав ни. До шао је до дна пре не го што је оче-
ки вао. Све јед но је не по вер љи во за ко ра чио, као да оче ку је још је дан опа сан пад. Те шко 
је би ло ре ћи на тој јед но бра зној, при гу ше ној све тло сти. Пре не го што је схва тио шта 
се до га ђа, пас је ско чио на ње га; те шка кр зне на ма са по ку ша ва ла је да га од гу ра на зад 
док му је оштра кан џа па ра ла гру ди, а ми ши ћи јој се на пи ња ли да му за ри ју зу бе у врат. 
Про фе сор по ми сли: „Од би јам да умрем ова ко.“ Жи во ти ња па де; ли чи ла је на еским ског 
пса. Кад је жи во ти ња по но во уста ла, по ви као је вр ло гла сно: „Еј!“ Пас је по но во ско чио 
на ње га. На ста ла је збр ка осе ћа ја и не где га је не што за бо ле ло. Чу ли су се и гла со ви 
вр ло бли зу ње га, али ни је раз у мео шта го во ре. Не што хлад но и ме тал но на би ло му се 
бру тал но уз кич му док је пас и да ље на трен ви сио за ка чен зу би ма за без о блич ну оде-
ћу или мо жда ње го во ме со. Про фе сор је знао да је то пу шка, па је по ди гао ру ке и по-
ви као на ма греп ском: „Скло ни те пса!“ Али пу шка га је са мо гур ну ла на пред, а по што 
пас, кад се при зе мљио, ви ше ни је ска као, про фе сор је за ко ра чио на пред. Пу шка га је 
и да ље гу ра ла; он је ко ра чао. По но во је чуо гла со ве, али осо ба иза ње га не ре че ни шта. 
Де ло ва ло је као да су се љу ди рас тр ча ли уна о ко ло; та ко је бар зву ча ло. Јер су му очи, 
схва тио је, и да ље би ле чвр сто за тво ре не због на па да пса. Отво рио их је. Не ко ли ко 
љу ди му се при бли жа ва ло. Би ли су оде ве ни у цр ну оде ћу Ре ги ба та. „Ре ги бат је облак 
пре ко сун че вог ли ца.“ „Кад се Ре ги ба ти по ја ве, пра вед ни ци се окре ћу.“ У ко ли ко је са мо 
про дав ни ца и на ко ли ко пи ја ца чуо ка ко те мак си ме при ја те љи ша љи во из го ва ра ју. 
Ни кад не ком Ре ги ба ту, за си гур но, јер ти љу ди не за ла зе че сто у гра до ве, већ ша љу 
пре ру ше не гла сни ке ко ји се по га ђа ју са сум њи вим ти по ви ма око ис по ру ке кра де не 
ро бе. „Ево при ли ке“, бр зо је по ми слио, „да се про ве ри тач ност тих из ја ва.“ Ни је сум њао 
ни на трен да ће се ис по ста ви ти ка ко је та аван ту ра сво је вр сно упозорeње на ње го ву 
лу дост – упо зо ре ње ко је ће, кад се освр не, би ти де лом зло коб но, а де лом ап сурд но. 

Два ис ке же на пса при тр ча ше с ле ђа љу ди ма ко ји су се бли жи ли и ба ци ше се на 
ње го ве но ге. Згра нуо се кад је схва тио да ни ко не обра ћа ни ма ло па жње на то не по-
што ва ње бон то на. Пу шка га је гу ра ла све ја че док је по ку ша вао да за о би ђе на пад 
буч них па са. По но во је по ви као: „Пси! Скло ни те их!“ Пу шка га гур ну још сна жни је, те 
је пао, го то во пред но ге оку пље ним му шкар ци ма ко ји су га гле да ли. Пси су му тр га ли 
ша ке и ру ке. Не ка чи зма их шут ну у стра ну, па за цви ле ше, а он да још енер гич ни је шут ну 
про фе со ра у кук. По том су усле ди ли ор ке стри ра ни удар ци са свих стра на, ко ји су га 
на сил нич ки ва ља ли по зе мљи на крат ко. За то вре ме, био је до вољ но све стан да гур не 
ру ке у џе по ве и из ва ди све из њих. По ку шао је да ка же: „Узми те сав но вац ко ји имам; пре-
ста ни те да ме шу ти ра те!“ Али ње го ви угру ва ни ми ши ћи на ли цу ни су функ ци о ни са ли; 
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осе тио је да пу ћи усне и ни шта ви ше. Не ко му је за дао стра шан уда рац у гла ву, па је 
по ми слио: „Сад ћу се бар оне све сти ти, хва ла не бе си ма.“ И да ље је, ме ђу тим, био све-
стан гр ле них гла со ва ко је ни је раз у мео и осе ћао да му чвр сто уве зу ју члан ке и гру ди. 
По том је усле ди ла мрач на ти ши на ко ја би се по вре ме но отво ри ла по пут ра не, да упу-
сти уну тра не жне, ду бо ке то но ве фла у те што је не пре ста но сви ра ла исти низ но та. 
Од јед ном је осе тио не сно сан бол по це лом те лу – бол и хлад но ћу. „Да кле, ипак сам 
био у не све сти“, по ми слио је. Упр кос то ме, са да шњи тре ну так му се чи нио са мо као 
ди рект ни на ста вак оног кроз шта је већ про шао.

На не бу се по ма ља ла бле да све тлост. Бли зу ме ста где је ле жао на ла зи ле су се ка-
ми ле; чуо их је ка ко мр мо ре и те шко ди шу. Ни је мо гао да се на те ра да по ку ша отво-
ри ти очи, са мо за слу чај ако се ис по ста ви да је то не мо гу ће. Кад је чуо, ме ђу тим, да се 
не ко при бли жа ва, схва тио је да ви ди без ика кве те шко ће.

Чо век га је рав но ду шно гле дао на си вој ју тар њој све тло сти. Јед ном ру ком је сти-
снуо про фе со ро ве но здр ве. Кад је про фе сор отво рио уста да удах не, чо век му је бр зо 
шче пао је зик и из ву као га на по ље из све сна ге. Про фе сор је кр кљао и бо рио се за дах; 
ни је ви део шта се до га ђа. Ни је раз ли ко вао бол су ро вог чу па ња од оног ко ји је на но сио 
оштри нож. По том је усле ди ло бес крај но гр ца ње и пљу ва ње ко ји су се ау то мат ски 
на ста ви ли, као да он и ни је уче ство вао у њи ма. Кроз гла ву му је не пре ста но про ла зи-
ла реч „опе ра ци ја“; ути ша ва ла му је страх до не кле док је то нуо у та му.

Ка ра ван је кре нуо у не ко до ба усред ју тра. Про фе сор, не без све сти, али у ста њу 
пот пу не оба мр ло сти, и да ље је гр цао и пљу вао крв. Ба ци ли су га пре са ми ће ног у вре-
ћу ко ју су ока чи ли на бок ка ми ле. Ни жи крај огром ног ам фи те а тра имао је при род ну 
ка пи ју у сте на ма. Ка ми ле, бр зе ме ха ре, но си ле су лак то вар на овом пу то ва њу. Про шле 
су кроз ка пи ју у ко ло ни и по ла ко кре ну ле уз бла ги успон ко ји је во дио до по чет ка пу-
сти ње. Те но ћи, за став ши на кон не ког ни ског по бр ђа, љу ди су га ски ну ли, и да ље у 
ста њу ко је му ни је до пу шта ло да ми сли, и пре ко пра шња вих дро ња ка пре о ста лих од 
ње го ве оде ће ве за ли број не нео бич не ка и ше ве са чи ње не од по ве за них до њих де ло-
ва кон зер ви. Јед ну по јед ну бли ста ву коп чу омо та ва ли су му око по пр сја, ру ку и но гу, 
чак и пре ко ли ца, све док сав ни је био оба ви јен тим окло пом ко ји га је пре кри вао 
кру жним ме тал ним пло чи ца ма. Би ло је вр ло ве се ло док су ма ски ра ли про фе со ра. 
Је дан чо век је до нео фру лу, а не ки мла дић је на чи нио ни ма ло не гра ци о зну ка ри ка ту-
ру при пад ни ка на ро да Улад На ил ко ји игра плес са шта пом. Про фе сор ви ше ни је био 
при све сти; тач ни је ре че но, оби та вао је усред по кре та тих љу ди. Кад су га обу кли 
она ко ка ко су же ле ли да из гле да, на би ли су ма ло хра не под ли ме не грив не што су му 
ви си ле пре ко ли ца. Иа ко је жва као ме ха нич ки, ве ћи на хра не је на по слет ку ис па ла на 
тло. Вра ти ли су га у вре ћу и оста ви ли на истом ме сту. 

Два да на ка сни је сти гли су у је дан од сво јих ло го ра. Же не и де ца би ли су у ша то-
ри ма, а му шкар ци су мо ра ли да оте ра ју ис ке же не псе ко је су ту оста ви ли да чу ва ју 
не јач. Кад су из ба ци ли про фе со ра из вре ће, за чу ли су се пре стра ше ни кри ци и би ло 
је по треб но не ко ли ко са ти да би и по след њу же ну убе ди ли ка ко је за ро бље ник без о-
па сан, ма да од по чет ка ни је би ло сум ње да је вред на сво ји на. На кон не ко ли ко да на 
по но во су кре ну ли на пут. По не ли су све са со бом и пу то ва ли са мо но ћу, бу ду ћи да је 
те рен би вао све то пли ји.
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Чак и кад су му све ра не за це ли ле и кад ви ше ни је осе ћао бол, про фе сор ни је по чео 
да ми сли по но во; јео је и вр шио ну жду, и пле сао кад су му то тра жи ли – бе сми сле но 
је по цуп ки вао, што је оду ше вља ва ло де цу, на ро чи то због див не зве ке та ве лар ме ко ју 
је пра вио. И углав ном је умео да пре спа ва днев ну вру ћи ну, ме ђу ка ми ла ма.

Док је ви ју гао ка ју го и сто ку, ка ра ван је из бе га вао сва ки вид ста ци о ни ра не ци ви-
ли за ци је. За не ко ли ко не де ља сти гли су до но ве ви со рав ни, пот пу но ди вље и об ра сле 
рет ком ве ге та ци јом. Ту су по ди гли ло гор и бо ра ви ли док су ме ха ре сло бод но бр сти ле. 
Сви су би ли срећ ни ту; вре ме је би ло све жи је, а са мо не ко ли ко са ти да ље, на рет ко 
ко ри шће ној ста зи, на ла зио се бу нар. Упра во ту су до шли на иде ју да од ве ду про фе со-
ра у Фо га ру и да га про да ју Ту а ре зи ма.

Про шла је це ла го ди на пре не го што су спро ве ли ту за ми сао. Про фе сор је до тад 
већ био мно го уве жба ни ји. Мо гао је да ура ди пре мет и да за стра шу ју ће ре жи у кон-
ти ну и те ту, при че му је, ме ђу тим, ис ка зи вао и од ре ђе ну ме ру ху мо ра; а кад су му Ре-
ги ба ти ски ну ли лим с ли ца, от кри ли су да уме да пра ви див не гри ма се док пле ше. 
На у чи ли су га и не ко ли ко основ них оп сце них ге сто ва ко ји су по пра ви лу из ма мљи ва-
ли оду ше вље но цик та ње же на. Сад су га из во ди ли са мо на кон на ро чи то бо га тих обро-
ка, кад се ве се ли ло уз му зи ку. Бр зо се при ла го дио њи хо вом ви ђе њу об ре да и раз вио 
основ ни тип „ре пер то а ра“ ко ји је пред ста вљао кад би га по зва ли: пле сао је, ва љао се 
по тлу, опо на шао из ве сне жи во ти ње и нај зад, то бо же бе сан, ју рио ка оку пље ни ма 
ка ко би иза звао збу ње ност и раз дра га ност ме ђу њи ма.

Кад су три чо ве ка кре ну ла за Фо га ру с њим, по ве ли су че ти ри ме ха ре, па је ја хао у 
се длу ма ње-ви ше нор мал но. Ни ка кве ме ре ни су пред у зе ли да га чу ва ју, сем што су га 
стал но др жа ли из ме ђу се бе, а је дан чо век је ишао иза ле ђа це лој дру жи ни. Сти гли су 
на до мак зи ди на у зо ру и са че ка ли ме ђу сте на ма да про ђе дан. У су мрак, нај мла ђи је 
оти шао и за три са та се вра тио с при ја те љем ко ји је но сио де бе ли штап. По ку ша ли су 
да об ја сне про фе со ру ру ти ну на ли цу ме ста, али се чо ве ку из Фо га ре жу ри ло да се 
вра ти у град, па су сви кре ну ли с њим на ме ха ра ма.

У гра ду су оти шли пра во у се ља ко ву ку ћу, где су по пи ли ка фу у дво ри шту, по се дав-
ши из ме ђу ка ми ла. Ту је про фе сор по но во из вео сво ју пред ста ву, а ово га пу та је оду-
ше вље ње тра ја ло још ду же и сви су че сто тр ља ли ру ке. До го вор је по стиг нут, сво та 
нов ца ис пла ће на и Ре ги ба ти се по ву ко ше, оста вив ши про фе со ра у ку ћи чо ве ка са 
шта пом, ко ји ни је окле вао да га за кљу ча у те сни тор по ред дво ри шта.

Су тра шњи дан је био ва жан у про фе со ро вом жи во ту јер се упра во тад бол по но во 
ус ко ме шао у ње го вом би ћу. Не ко ли ко љу ди до шло је до ку ће, а ме ђу њи ма и је дан 
ча стан го спо дин, бо ље оде вен од оних ко ји су про во ди ли вре ме та ко што су му ла ска-
ли, жар ко љу би ли ру ке и ску те. Та осо ба је на гла ше но пре ла зи ла на кла сич ни арап ски 
с вре ме на на вре ме да за ди ви оста ле, ко ји ни су зна ли ни реч Ку ра на. Сто га је ње гов 
раз го вор те као ма ње-ви ше ова ко: „Мо жда у Ин Са ла ху. Они Фран цу зи та мо су глу пи. 
Не бе ска осве та се бли жи. Не ће мо да је по жу ру је мо. Сла ви те нај ви шег и ба цај те ана-
те му на идо ле. Обо ји те му ли це. За слу чај да по ли ци ја хо ће да про ве ри.“ Оста ли су га 
са слу ша ли и сло жи ли се, кли ма ју ћи гла вом по ла ко и све ча но. А и про фе сор је у свом 
обо ру по ред њих слу шао. Од но сно, био је све стан зву ка стар че вог арап ског. Ре чи су 
му до пи ра ле до ума пр ви пут на кон мно го ме се ци. По том зву ци: „Не бе ска осве та се 
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бли жи.“ По том: „Част ми је. Пе де сет фра на ка је до вољ но. За др жи те свој но вац. До бро.“ 
И ка фе џи ја је чу чао по ред ње га на иви ци про ва ли је. По том „ана те ма про тив идолâ“ и 
још бе сми сли ца. Пре вр нуо се дах ћу ћи на пе ску и за бо ра вио на све то. Али бол се про-
бу дио. Бол је де ло вао у сво је вр сном де ли ри ју му, јер је про фе сор по но во био до прео 
до све сти. Кад је чо век отво рио вра та и гур нуо га шта пом, про фе сор је крик нуо од 
бе са, па су се сви на сме ја ли.

Осо ви ли су га на но ге, али ни је хтео да пле ше. Ста јао је пред њи ма, зу рио у тло и 
твр до гла во од би јао да се по ме ри. Вла сник је по бе снео и та ко га је из нер ви рао смех 
оста лих да је осе тио ка ко их мо ра от пра ти ти, обе ћав ши да ће са че ка ти по вољ ни ји 
тре ну так да им при ка же сво ју имо ви ну јер се ни је усу ђи вао да ис по љи срџ бу пред 
ста ри ји ма. Кад су они оти шли, ме ђу тим, за дао је про фе со ру сна жан уда рац шта пом 
по ра ме ну, ис псо вао га и иза шао на ули цу, за лу пив ши ка пи ју за со бом. Оти шао је пра-
во у ули цу Улед На ил ка јер је био си гу ран да ће та мо на ћи Ре ги ба те с де вој ка ма, ка ко 
тро ше но вац. И та мо је сте, у ша то ру, за те као јед ног од њих, још у кре ве ту док је јед на 
Улед На ил ка пра ла фил џа не од ча ја. Ушао је и го то во од се као гла ву чо ве ку пре не го 
што је овај ус пео и да се при диг не. По том је ба цио бри тву на кре вет и ис тр чао на по ље.

Улед На ил ка је ви де ла крв, ври сну ла, ис тр ча ла из свог ша то ра у су сед ни и по но во 
иза шла из по то њег с че ти ри де вој ке ко је су по ју ри ле с њом у ка фе џи ни цу да ка жу 
ка фе џи ји ко је убио Ре ги ба та. Већ сат ка сни је фран цу ска вој на по ли ци ја га је ухва ти ла 
у при ја те ље вој ку ћи и од ву кла у гар ни зон. Те но ћи про фе сор ни је до био ни шта да 
је де, а су тра дан по под не, по што му се у гла ви раз би стри ло због све ја че гла ди, бес-
циљ но је ту ма рао дво ри штем и со ба ма у ко је се мо гло ући из ње га. Ни је би ло ни ког. 
У јед ној со би ви сио је ка лен дар. Про фе сор је гле дао нер во зно, по пут пса ко ји по сма-
тра му ши цу тик ис пред но са. На бе лом па пи ру цр ни пред ме ти су од зва ња ли у ње го вом 
уму. Чуо их је: „Gran de Epi ce rie du Sa bel. Juin. Lun di, Mar di, Mer cre di...“ 

Тач ки це од ма сти ла од ко јих се не ка сим фо ни ја са сто ји мо жда су на ста ле дав но, 
али кад се звуч но оства ре, по ста ју не ми нов не и моћ не. И та ко је сво је вр сна му зи ка 
осе ћа ња по че ла да сви ра у про фе со ро вом уму све ја че док је гле дао у зид од бла та, а 
он да је имао осе ћај да из во ди не што што је још дав но на пи са но за ње га. Пла ка ло му 
се; же лео је да за ур ла у тој ку ћи ци, да пре вр не и раз би је ма ло број не ло мљи ве пред-
ме те. Ње го ве емо ци је ни су од ма кле да ље од те сна жне че жње. По том је, ур ли чу ћи 
што је гла сни је мо гао, на ср нуо на ку ћу и њен на ме штај. Он да је на ва лио на из ла зна 
вра та, ко ја су одо ле ва ла не ко вре ме пре не го што су нај зад пр сла. По пео се и про ву-
као кроз отвор у да ска ма ко је је раз ва лио, а он да, и да ље уз ур ли ке и ви тла ју ћи ру ка-
ма по диг ну тим увис да би на пра вио што ве ћу бу ку, по ју рио мир ном ули цом ка град ској 
ка пи ји. Ма ло број ни љу ди су га по сма тра ли вр ло зна ти жељ но. Док је про ла зио по ред 
га ра же, по след ње згра де пре ви со ког лу ка од бла та ко ји је уо кви ри вао пу сти њу у да-
љи ни, при ме ти га је дан фран цу ски вој ник. „Ti ens“, ре че за се бе, „ка кав ма ни јак.“

По но во је до шло вре ме да сун це за ђе. Про фе сор је про тр чао кроз луч ну ка пи ју, 
окре нуо се ка цр ве ном не бу и кре нуо ин са ла шким дру мом, пра во ка за ла зе ћем сун цу. 
За њим је, из га ра же, вој ник опа лио на су ми це за сре ћу. Ме так је про сви рао опа сно 
бли зу про фе со ро ве гла ве, а ње го ва ви ка пре ра сла је у згро же ну ја ди ков ку док је још 
мах ни ти је ви тлао ру ка ма и по цуп ки вао сва ких не ко ли ко ко ра ка у на ле ту стра ха.
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Вој ник је крат ко по сма трао, с осме хом, ка ко се ска ку та ва при ли ка сма њу је у на до-
ла зе ћој ве чер њој тми ни, а зве кет ли ма не ста је у ду бо кој ти ши ни про стран ства иза 
ка пи је. Зид га ра же, кад се на сло нио на ње га, и да ље је иси ја вао то пло ту за о ста лу од 
сун ца, али чак и тад се лу нар на све жи на све сна жни је осе ћа ла у ва зду ху.

(1947)

НЕ ЖНИ ПЛЕН

Тро ји ца Фи ла ла про да ва ли су ко жу у Та бел ба ли – два бра та и мла ди син њи хо ве 
се стре. Дво ји ца ста ри јих тр го ва ца би ли су озбиљ ни бра да ти му шкар ци ко ји су се радо 
упу шта ли у сло же не те о ло шке рас пра ве то ком спо рих и вре лих са ти у свом ха ну ту1 
по ред пи ја це; мла дић је, при род но, био го то во ис кљу чи во оку пи ран цр но пу тим де-
вој ка ма у ма лој qu ar ti er re ser ve.2 Ме ђу њи ма је би ла јед на ко ја је де ло ва ла по жељ ни је 
од оста лих, то ли ко да је мла дић ма ло за жа лио кад су ста ри ја дво ји ца на ја ви ли да ће 
уско ро сви кре ну ти за Те са лит. Али го то во сва ки град има та кву че тврт, па је Дрис 
ра зу мљи во ве ро вао да мо же има ти сва ку ле пу ста нов ни цу сва ког qu ar ti er-а, ма у ка квим 
емо тив ним ве за ма она тре нут но би ла; сто га је ње го ва озло је ђе ност кад је чуо за пред-
сто је ћи од ла зак би ла крат ког ве ка. 

Тро ји ца Фи ла ла су че ка ли хлад но вре ме да би кре ну ли за Те са лит. По што су же ле-
ли да бр зо стиг ну та мо, иза бра ли су друм нај да ље на за па ду, ко ји је та ко ђе во дио кроз 
нај у да ље ни је кра је ве у су сед ству зе ма ља пљач ка шких ре ги бат ских пле ме на. Мно го 
вре ме на је про шло от ка ко су се ти ди вљи пла нин ски љу ди об ру ша ва ли с ха ма да3 на 
ка ра ва не; ве ћи на је сма тра ла да су на кон Сар хо шког ра та из гу би ли нај ве ћи део на о ру-
жа ња и му ни ци је, као и, још ва жни је, дух. А три чо ве ка и њи хо ве ка ми ле те шко су 
мо гли по бу ди ти за вист код Ре ги ба та, тра ди ци о нал но оп скр бље них бо га тим пле ном 
из це лог Ри ја де Ора и Ма у ри та ни је. 

Њи хо ви при ја те љи у Та бел ба ли, ве ћи ном та ко ђе фи лал ски тр гов ци ко жом, хо да ли 
су ту жно по ред њих све до обо да гра да; он да су се опро сти ли с њи ма и по сма тра ли 
их ка ко уз ја ху ју ка ми ле да би по ла ко од ја ха ли ка јар ком об зор ју.

„Ако срет не те Ре ги ба те, не дај те им бли зу!“, до ви ки ва ли су.
Опа сност је у су шти ни вре ба ла на те ри то ри ји на ко ју ће при спе ти тек на кон три 

или че ти ри да на пу то ва ња из Та бел ба ле; по сле се дам да на, гра ни ца пре де ла ко ји по-
хо де Ре ги ба ти оста ће у пот пу но сти за њи ма. Вре ме је би ло про хлад но, из у зев око 
по дне ва. Но ћу су се сме њи ва ли на стра жи; кад је Дрис бдео, ва дио је фру ли цу због 
чи јих се про дор них то но ва ста ри ји ујак мр го дио од не ла го де, то ли ке да би га за мо лио 
да оде и сед не ма ло да ље од ће ба ди на ко ји ма су спа ва ли. Це ле но ћи је се део и сви рао 
све ту жне пе сме ко јих се мо гао се ти ти; ве се ле су се, по ње го вом ми шље њу, сви ра ле 
у qu ar ti er-у, где чо век ни кад ни је сам.

1 Рад ња (арап.). (Прим. прев.)
2 Qu ar ti er re ser ve (фр.), део гра да с јав ним ку ћа ма, че тврт цр ве них фе ње ра. (Прим. прев.)
3 Ви со ке пу стињ ске или ка ме ни те ви со рав ни (арап.). (Прим. прев.)
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Кад су уја ци др жа ли стра жу, не мо су се де ли и пи љи ли ис пред се бе у ноћ. Би ло их 
је са мо тро ји ца.

А он да се јед ног да на по ја ви ла уса мље на при ли ка, до ла зи ла је ка њи ма, пре ко бе-
жи вот не рав ни це са за па да. Је дан чо век на ка ми ли; ни је би ло на го ве шта ја да их има 
још иа ко су де таљ но осмо три ли пу сто ли ну на све стра не. Ста ли су на крат ко; чо век је 
бла го про ме нио пра вац кре та ња. Про ду жи ли су; чо век га је по но во про ме нио. Ни је 
би ло сум ње да је же лео да раз го ва ра с њи ма.

„Не ка при ђе“, про гун ђао је ста ри ји ујак, стре ља ју ћи по но во по гле дом по пра зном 
хо ри зон ту. „Сви има мо оруж је.“

Дрис се на сме јао. Де ло ва ло му је ап сурд но чак и да по ми сли ка ко им је дан са мот-
њак мо же за да ти не во ље. 

Кад им се при ли ка нај зад при бли жи ла та ко да их мо же до зва ти, обра ти ла им се 
му је зин ским гла сом: „Се лам алеј кум!“ Ста ли су, али ни су сја ха ли, већ су са че ка ли чо-
ве ка да им при ђе бли же. Уско ро им се по но во обра тио; овај пут је ста ри ји ујак од го-
во рио, али је уда ље ност и да ље би ла пре ве ли ка да би се ње гов глас про нео, па чо век 
ни је чуо уја ков по здрав. Убр зо се на шао до вољ но бли зу да би ви де ли да не но си ре-
ги бат ске одо ре. До мун ђа ва ли су се ме ђу соб но: „Са се ве ра је, не са за па да.“ И сви ма 
им је би ло дра го због то га. Ипак, чак и кад је стао крај њих, и да ље су се де ли на ка ми-
ла ма, на кло нив ши му се до сто јан стве но из се дла док су не пре ста но на но вом ли цу и 
но вој оде ћи ис под ње га тра га ли за не ким ла жним де та љем ко ји ће мо жда от кри ти 
по тен ци јал ну исти ну – да је тај чо век из вид ни ца Ре ги ба та ко ји ће их са че ка ти на хама
ди уда ље ној све га не ко ли ко са ти или ко ји су се већ сад кре та ли на по ре до с дру мом и 
при бли жа ва ли им се та ко да им се не по ја ве у вид ном по љу све док не про ђе су мрак.

Не зна нац сва ка ко ни је био Ре ги бат; био је жи ва хан, ве дар и све тле пу ти, а но сио 
је вр ло крат ку бра ду. Дри су је си ну ло да му се не до па да ју чо ве ко ве сит не, не мир не 
очи ко је као да су упи ја ле све, а ни су ода ва ле ни шта, али та про ла зна ре ак ци ја би ла 
је са мо део оп штег по чет ног не по ве ре ња ко је је у це ли ни ода гна но кад су чу ли да је 
чо век Мун га рац. Мун гар је све то ме сто у том де лу све та, а хо до ча сни ци ко ји до ла зе у 
обли жње ру шев но све ти ли ште оп хо де се с по што ва њем пре ма ње го вим ма ло број ним 
жи те љи ма. 

До шљак се ни је тру дио да са кри је страх ко ји је осе ћао што је сам у том кра ју, као 
ни за до вољ ство ко је му је сад при чи ња ва ло дру штво тро ји це љу ди. Сви су сја ха ли и 
ску ва ли чај да за ли ју сво је при ја тељ ство, а Мун га рац се по ста рао за ва тру.

То ком тре ће ту ре ча ја пред ло жио је да им се при дру жи до Та о де ни ја. Ње го ве бли-
ста ве цр не очи гле да ле су час у јед ног Фи ла ла час у дру гог док је об ја шња вао ка ко је 
из вр стан стре лац и да је си гу ран да им ус пут мо же обез бе ди ти уку сно ме со га зе ле или 
ба рем бер бер ске ов це.

Фи ла ли су раз ми шља ли; нај ста ри ји је на по кон ре као: „До го во ре но.“ Чак и ако се 
ис по ста ви да Мун га рац ни је та ко вешт ло вац ка ко твр ди, пу то ва ће их че тво ри ца уме-
сто тро ји ца.

Два ју тра ка сни је, у моћ ној ти ши ни из ла зе ћег сун ца, Мун га рац је по ка зао ка ни ским 
бре го ви ма што су им се пру жа ли са бо ка, ка ис то ку: „По зна јем ову зе мљу. Са че кај те 
ов де. Ако ме чу је те да пу цам, до ђи те, јер то ће би ти знак да има га зе ла.“
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Мун га рац је оти шао пе шке, по пео се из ме ђу сте на и за ма као иза нај бли жег вен ца. 
„Ве ру је нам“, по ми сли ли су Фи ла ли. „Оста вио нам је сво је ме ха ре, ће бад, пр тљаг.“ Нису 
ре кли ни шта, али сва ко је знао да дру га дво ји ца ми сле исто и сви су осе ћа ли на кло ност 
пре ма стран цу. Се де ли су и че ка ли на све жи ни ра ног ју тра док су ка ми ле брун да ле.

Де ло ва ло је да ће се те шко ис по ста ви ти да има га зе ла у том кра ју, али ако их је 
би ло и ако је Мун га рац био оно ли ко до бар ло вац ко ли ко је твр дио, он да је по сто ја ла 
мо гућ ност да ће те ве че ри је сти mec ho ui4 од га зе ли ног ме са, а то ће би ти вр ло уку сно.

Сун це се по ла ко пе ња ло су ро вим пла вим не бом. Јед на ка ми ла се тро мо по ди гла 
и оти шла да на ђе ка кав уве ли чи чак или грм из ме ђу сте ња, не што за о ста ло од прет-
ход не го ди не кад је ки ша мо жда па да ла. Кад је не ста ла из ви да, Дрис је оти шао да је 
по тра жи и вра тио је ме ђу оста ле, ви чу ћи: „Хут!“

Сео је. На јед ном се за чу пу цањ, па ду га му кла па у за, а он да још је дан пу цањ. Зву-
ча ло је при лич но да ле ко, али са вр ше но ја сно у пот пу ној ти ши ни. Ста ри ји брат ре че: 
„Идем ја. Ко зна? Мо жда бу де мно го га зе ла.“

Ис пен трао се уз сте не с пу шком у ру ци и за ма као.
Опет су че ка ли. Кад су се пуц њи по но во огла си ли, по ти ца ли су из две пу шке. 
„Мо жда су уби ли јед ну!“, по ви као је Дрис.
„Yem kin.5 Уз Ала хо ву по моћ“, од го во рио је ујак, устао и узео пу шку. „Хо ћу и ја да се 

опро бам.“
Дрис се раз о ча рао – на дао се да ће он по ћи. Да је устао са мо трен ра ни је, мо жда 

би то би ло мо гу ће, али чак и та ко би нај ве ро ват ни је остао да па зи на ме ха ре. У сва ком 
слу ча ју, сад је би ло пре ка сно; ујак је ре као сво је.

„До бро.“
Ујак је оти шао, пе ва ју ћи пе сму из Та фи ла ле та о ур ми ним пал ма ма и скри ве ним 

осме си ма. Не ко ли ко ми ну та Дрис је чуо де ли ће пе сме док је ме ло ди ја ра сла ка ви шим 
то но ви ма. По том се из гу би ла у све оп штој ти ши ни.

Че као је. Сун це је по че ло да пр жи. Пре крио је гла ву бур ну сом. Ка ми ле су се глу по 
згле да ле, из ви ја ле вра то ве и от кри ва ле сме ђе и жу те зу бе. По ми слио је да за сви ра 
фру лу, али чи ни ло му се да ни је пра ви тре ну так – био је су ви ше не спо ко јан, су ви ше 
же љан да се поп не го ре с пу шком, да се шћу ћу ри иза сте на и при кра де не жном пле ну. 
По ми слио је на Те са лит и пи тао се ка ко ће би ти та мо. Пре пун је цр на ца и Ту а ре га, си-
гур но мно го жи вљи од Та бел ба ле због пу та ко ји је про ла зио кроз ње га. За чу се пу цањ. 
Са че као је да их чу је још, али овај пут ни су усле ди ли. По но во је за ми слио се бе ме ђу 
ка мен чи на ма, ка ко ни ша ни на ло ви ну ко ја бе жи. По ву као је оба рач, жи во ти ња је па ла. 
По ја ви их се још, а он их све по ко си. У мра ку су пут ни ци се де ли око ва тре и за ла га ли 
се из да шним пе че ним ме сом док су им се ли ца пре си ја ва ла од ма сно ће. Сви су би ли 
срећ ни, чак је и Мун га рац при знао да је мла ди Фи лал нај бо љи ло вац од свих.

За дре мао је на све ја чој вру ћи ни док му се ум по и гра вао у кра јо ли ку са чи ње ном 
од ме ка них бе да ра и ма лих чвр стих дој ки што су се уз ди за ле по пут пе шча них ди на; 
про плам са ји пе сме леб де ли су као обла ци на не бу, а у ва зду ху се осе ћао те шки укус 
ма сног ме са га зе ле. 

4 Mесо на ра жњу (арап.). (Прим. прев.)
5 Mожда, мо же би ти (арап.). (Прим. прев.)
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Сео је и бр зо се освр нуо. Ка ми ле су ле жа ле, опру жив ши вра то ве по тлу ис пред 
се бе. Ни шта се ни је про ме ни ло. Устао је и не ла год но осмо трио ка ме ни пеј заж. Док је 
спа вао, не ко не при ја тељ ско при су ство му је про др ло у ум. Пре во де ћи у ми сли оно 
што је већ осе ћао, ур лик нуо је. Чим је ви део оне сит не, жи ве очи, осе тио је не по ве ре-
ње пре ма њи хо вом вла сни ку, али чи ње ни ца да су га уја ци при хва ти ли скрај ну ла је 
сум њу у там не кут ке ње го вог ума. Сад, осло бо див ши се док је дре мао, сум ња је по но-
во из ро ни ла. Окре нуо се ка уза вре лој па ди ни бр да и пом но се за гле дао из ме ђу ка ме-
ња, у цр не сен ке. У се ћа ње по но во при зва пуц ње ме ђу сте на ма и сад је знао шта су 
они зна чи ли. Хва тао је дах за је цав ши и по тр чао да за ја ше сво ју ка ми лу, да је на те ра 
да уста не, и већ је био од ма као не ко ли ко сто ти на ко ра ка пре не го што је схва тио шта 
ра ди. За у ста вио је жи во ти њу да по се ди у ти ши ни на трен, освр ћу ћи се пре стра вље но 
и не вољ но ка ме сту где су се уло го ри ли. Ако су му уја ци мр тви, он да му не пре о ста је 
ни шта дру го сем да се до мог не отво ре ног про стран ства пу сти ње што пре мо же, да-
ле ко од сте ња ме ђу ко јим се Мун га рац мо жда кри је док га узи ма на ни шан. 

И та ко, не зна ју ћи пут за Те са лит и без до вољ но хра не или во де, кре нуо је на пред 
и по вре ме но ру ком бри сао су зе.

Ишао је та ко два или три са та, је два и при ме ћу ју ћи где ме ха ра ко ра ча. На јед ном 
се ус пра вио у се длу, про клео се бе и бе сно окре нуо жи во ти њу. Упра во у том тре нут ку 
ње го ви уја ци су мо жда се де ли у ло го ру с Мун гар цем, при пре ма ли mec ho ui, ло жи ли 
ва тру и ту жно се пи та ли за што их је не ћак на пу стио. Или је мо жда је дан од њих већ 
кре нуо у по тра гу за њим. Ни је по сто ја ло ва ља но оправ да ње за ње го во по на ша ње 
про ис те кло из бе сми сле ног стра ха. Док је раз ми шљао о то ме, све ви ше се љу тио на 
се бе – по нео се нео про сти во. Под не про ђе; сун це је би ло на за па ду. Би ће ка сно кад 
се вра ти. Од по ми сли на не из бе жне уко ре и по дру гљи во исме ва ње ко ји ће га до че ка-
ти, осе тио је ка ко му ли це го ри од сра мо те, па је злоб но за рио пе те у сла би не ка ми ле. 

Мно го пре не го што је сти гао до ло го ра, чуо је пе сму. То га је из не на ди ло. Стао је 
и ослу шнуо. Глас је до пи рао из пре ве ли ке да љи не да би од ре дио чи ји је, али Дрис је 
био си гу ран да при па да Мун гар цу. На ста вио је око па ди не бр да до ме ста с ко јег је 
ја сно ви део ка ми ле. Пе сма утих ну, на ста де мук. Не ки за ве жља ји су већ би ли опет на-
то ва ре ни на ка ми ле, спрем ни за по ла зак. Сун це се ни ско спу сти ло, а сен ке сте на су се 
пру жа ле по тлу. Ни је би ло зна ка да су ухва ти ли ика кав плен. По звао их је, спре ман да 
сја ше. Го то во истог тре нут ка од јек нуо је пу цањ из ве ли ке бли зи не, а он да је чуо по-
тму ли фи јук та не та ко је му је про ју ри ло крај гла ве. До хва тио је пу шку. Од јек ну још 
је дан пу цањ – осе ти оштар бол у ру ци и пу шка му ис па де на зе мљу.

Крат ко је се део и др жао се за ру ку, оша му ћен. По том је бр зо ис ко чио из се дла и 
чуч нуо из ме ђу ка ме ња, по ку ша ва ју ћи да здра вом ру ком до хва ти пу шку. Чим ју је до-
та као, чуо се тре ћи пу цањ и пу шка се по ме ри на тлу не ко ли ко цен ти ме та ра ка ње му 
у об лач ку пра ши не. По ву као је ру ку и по гле дао је – по там не ла је и крв је ка па ла с ње. 
У том тре нут ку Мун га рац пре ле ти пре ко чи сти не што их је раз два ја ла. Пре не го што 
је Дрис ус пео да уста не, чо век се ба цио на ње га и при ко вао га пу шча ном це ви за тло. 
Рав но ду шно не бо пру жа ло се из над њих; Мун га рац га на крат ко осмо три с пр ко сом. 
Оп ко ра чио је опру же ног мла ди ћа, на био му пу шку тик ис под бра де и он да про мр мљао: 
„Фи лал ско псе то!“
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Дрис је пи љио у ње га с из ве сном зна ти же љом. Мун га рац је имао пред ност; Дрис 
је мо гао са мо да че ка. По гле дао му је ли це на сун че вој све тло сти и ви део на ње му 
не ку нео бич ну усред сре ђе ност. Знао је тај из раз – по ти цао је од ха ши ша. Но шен ње-
го вим вре лим ис па ре њи ма, чо век мо же да по бег не вр ло да ле ко од сми сле ног све та. 
Да би из бе гао злу ра до ли це, гле дао је час у јед ну стра ну час у дру гу. Та мо се ви де ло 
све тма сти је не бо. Пу шка га је ма ло гу ши ла. Про шап тао је: „Где су ми уја ци?“

Мун га рац му је ја че на био пу шку у гр ло, бла го се наг нуо и јед ном ру ком му стр гао 
Se ro u el les,6 па је Дрис остао да ле жи наг ис под по ја са, про ме шко љив ши се ма ло кад 
је осе тио хлад но ка ме ње под со бом.

По том је Мун га рац из ва дио ко но пац и ве зао му но ге. У два ко ра ка се на шао крај 
ње го ве гла ве и на гло окре нуо на су прот ну стра ну, за рив ши му пу шку у пу пак. Сло-
бод ном ру ком је сву као пре о ста лу оде ћу мла ди ћу пре ко гла ве и са пео му ру ке. Ста ром 
бри твом је од се као ви шак ко ноп ца. За то вре ме, Дрис је до зи вао уја ке по име ну, гла сно, 
јед ног па дру гог.

Чо век се по ме рио и од ме рио мла ди ће во те ло по ло же но на ка ме ње. Пре шао је 
пр стом пре ко оштри це бри тве; при јат но уз бу ђе ње га об у зе. При шао је, по гле дао на-
ни же и ви део уд ко ји је штр чао у дну сто ма ка. Не са свим све стан шта чи ни, узео га је 
у ру ку, а дру гом за мах нуо по пут же те о ца са ср пом. Бр зо га је пре се као. Оста ла је 
окру гла, там на ру па, рав на с ко жом; зу рио је ту по на тре ну так. Дрис је ври штао. Сви 
ми ши ћи на те лу су му се гр чи ли, по ме ра ли.

Мун га рац се по ла ко на сме шио и от крио зу бе. Спу стио је ру ку на чвр сти сто мак и 
по ми ло вао га по ко жи. По том је ту на пра вио си тан, ус пра ван рез и обе ма ру ка ма сту-
ди о зно на би јао од се че ни ор ган уну тра све док уд ни је не стао у тр бу ху.

Док је чи стио ру ке о пе сак, јед на ка ми ла се огла си из не над ним кр кља вим брун да-
њем. Мун га рац по ско чи и мах ни то оп тр ча укруг с ви со ко по диг ну том бри твом. По том, 
по сти дев ши се на пе то сти и осе ћа ју ћи да га Дрис гле да и да му се ру га (иа ко је мла дић 
об не ви део од бо ла), шут нуо га је да се пре вр не на сто мак и оста вио га да ле жи док му 
је те ло пра ви ло сит не гр че ви те по кре те. Док их је Мун га рац пра тио по гле дом, па де 
му на па мет но ва иде ја. Би ло би ле по кад би до кра ја обеш ча стио мла дог Фи ла ла. Ба-
цио се до ле; овај пут је гла сно и ле жер но ужи вао. На по слет ку је за спао.

У зо ру се про бу дио и до хва тио бри тву ко ја је ле жа ла на тлу по ред ње га. Дрис је 
сла ба шно је чао. Мун га рац га је окре нуо на ли це и пре вла чио му бри тву та мо-ам о по-
пут те сте ре пре ко вра та све док ни је био си гу ран да му је пре се као ду шник. Он да је 
устао, од ма као се, на то ва рио ка ми ле до кра ја, за вр шив ши што је по чео прет ход ног 
да на. Кад је то оба вио, по тро шио је мно го вре ме на док је пре вла чио те ло ка под ножју 
бр да и са крио га ме ђу сте на ма.

Да би пре ве зао фи лал ску ро бу у Те са лит (јер у Та у де ни ју не би на шао куп це), би ло 
је ну жно да по ве де њи хо ве ка ми ле са со бом. Сти гао је та мо го то во пе де сет да на ка сни-
је. Те са лит је био ма ли град. Кад је Мун га рац по чео да по ка зу је ко же, не ки та мо шњи ста ри 
Фи лал ког су зва ли Ех Чи ба ни на чуо је гла си не о ње му. Као мо гу ћи ку пац до шао је да 
по гле да ко же, а Мун га рац је био до вољ но нео ба зрив да га пу сти да их ви ди. Фи лал ска 

6 Se ro u el les (фр.), ши ро ке ма греп ске чак ши ре. (Прим. прев.)
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ко жа је не по гре ши во пре по зна тљи ва и са мо је Фи ла ли ку пу ју и про да ју у ве ћој ко ли-
чи ни. Ех Чи ба ни је знао да ју је Мун га рац на ба вио не за ко ни то, али ни је ре као ни шта. 
Кад је не ко ли ко да на ка сни је сти гао још је дан ка ра ван из Та бел ба ле с при ја те љи ма 
тро ји це Фи ла ла ко ји су се рас пи ти ва ли за њих и из у зет но се уз не ми ри ли чув ши да 
уоп ште ни су до шли у Те са лит, ста рац је оти шао у суд. По сле из ве сних те шко ћа, на шао 
је Фран цу за вољ ног да га са слу ша. Су тра дан су ко ман дант и дво ји ца офи ци ра по сети-
ли Мун гар ца. Пи та ли су га ода кле му три ме ха ре ви шка, ко је су и да ље но си ле де ло ве 
фи лал ске ор ме; по чео је да вр да. Фран цу зи су га озбиљ но са слу ша ли, за хва ли ли му се 
и оти шли. Ни је ви део ка ко је ко ман дант на миг нуо дру гој дво ји ци док су из ла зи ли на 
ули цу, па је остао да се ди у дво ри шту, не све стан да су га већ оп ту жи ли и пре су ди ли му.

Тро ји ца Фран цу за су се вра ти ли у суд где су тек при до шли фи лал ски тр гов ци се-
де ли с Ех Чи ба ни јем. При ча је би ла по зна та; ни је би ло сум ње да је Мун га рац крив. 
„Ваш је“, ре као је ко ман дант. „Ра ди те с њим што год вам је во ља.“

Фи ла ли му се не из мер но за хва ли ше, крат ко се по са ве то ва ше с вре ме шним Чи ба-
ни јем и иза ђо ше за јед но. Кад су сти гли код ње га, Мун га рац је ку вао чај. Ди гао је по глед 
и трн ци му про ђо ше низ ле ђа. Ви као је да је не вин; ни шта ни су го во ри ли, са мо су 
упе ри ли пу шку у ње га, ве за ли га и ба ци ли у ћо шак, где је на ста вио да бр бља и је ца. 
Ти хо су ис пи ја ли чај ко ји им је ску вао, на пра ви ли још, а он да иза шли у су тон. Ве за ли 
су га за јед ну ме ха ру, за ја ха ли сво је ка ми ле и кре ну ли у ти хој ко ло ни (ти хој из у зев 
Мун гар ца) кроз град ске ка пи је ка бес крај ној пу сто ши спо ља.

По ла но ћи су пу то ва ли док се ни су на шли у де лу пу сти ње где ни ко ни је за ла зио. 
Док је ле жао и бу ла знио, ве зан за ка ми лу, ис ко па ли су ја му на лик на бу нар, те кад су 
за вр ши ли, по ди гли су га, и да ље чвр сто при ве за ног, и ус прав но по са ди ли у ру пу. По-
том су по пу ни ли про стор око ње га пе ском и ка ме њем, све док му са мо гла ва ни је 
ви ри ла из над тла. На бле дој све тло сти мла дог ме се ца ње го во обри ја но те ме ли чи ло 
је на ка мен. А он их је и да ље пре кли њао, при зи вао Ала ха и Си ди Ах ме да Бен Му су да 
по све до че о ње го вој не ви но сти. Али мо гао је да пе ва и не ку пе сму – то ли ко су обра-
ћа ли па жњу на ње го ве ре чи. Убр зо су кре ну ли за Те са лит; не ду го за тим ви ше га ни су 
чу ли.

Кад су оти шли, Мун га рац је за ћу тао, да у хлад ним са ти ма са че ка сун це ко је ће му 
пр во до не ти то пло ту, по том вру ћи ну, жеђ, ва тру, ви зи је. На ред не но ћи ни је знао где 
се на ла зи, ни је осе ћао хлад но ћу. Ве тар му је пре ко тла на но сио пра ши ну у уста док је 
пе вао.

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)


