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ДВА ЧО ВЕ КА СТИ ЖУ У СЕ ЛО
По не кад ја шу ћи, по не кад пе ши це, у ко ли ма или по ред мо то ра, кат кад у тен ку – 

уда ља ва ју ћи се од глав не фа лан ге – а с вре ме на на вре ме и из ва зду ха, хе ли коп те ри-
ма. Али, ако по гле да мо ства ри из нај ши ре мо гу ће пер спек ти ве, мо ра мо при зна ти да 
су нај ви ше до ла зи ли пе ши це, и ма кар у том по гле ду наш је при мер ре пре зен та ти ван; 
за пра во, он је са вр ше на па ра бо ла. Два чо ве ка сти жу у се ло, и увек у се ло, ни кад у град. 
Ако би два чо ве ка сти за ла у град, они би не дво сми сле но мо ра ли сти за ти с ви ше љу ди 
и мно го ви ше ро бе – то јед но став но има сми сла. Али ка да два чо ве ка сти жу у се ло, 
њи хов је ди ни алат мо гу би ти њи хо ве там не или све тле ру ке, за ви сно од то га ка кви су, 
али ће нај че шће у тим ру ка ма но си ти не ку вр сту но жа, ко пља, ду гач ког ма ча, бо де жа, 
ска кав ца, ма че те или не ко ли ко ста рих зар ђа лих жи ле та. По не кад пи штољ. То је за ви-
си ло, и на ста вља да за ви си. Оно што мо же мо са си гур но шћу ре ћи је сте да смо их, 
ка да су та два чо ве ка сти гла у се ло, ми од мах ви де ли, на хо ри зон ту, где се ду гач ки пут 
ко ји во ди до на ред ног се ла сре ће са сун цем ко је за ла зи. И схва ти ли смо шта они пред-
ста вља ју по што до ла зе у то до ба. За ла зак сун ца је, исто риј ски гле да но, био до бар 
тре ну так за два чо ве ка, где год да су сти за ли, јер смо то ком за ла ска сун ца сви и да ље 
за јед но: же не су се тек вра ти ле из пу сти ње и са фар ме или из кан це ла ри ја у гра ду или 
с ле де них пла ни на, де ца се игра ју у пра ши ни бли зу ко ко ша ка или у пар ки ћу ван стам-
бе ног бло ка, мом ци ле же у сен ци ин диј ског ора ха, тра же ћи спас од ужа сне вру ћи не 
– ако већ ни су у мно го хлад ни јој зе мљи и та ги ра ју до њу стра ну же ле знич ког мо ста – и, 
што је мо жда и нај ва жни је, ти неј џер ке су ис пред сво јих ко ли ба или ку ћа, об у че не у 
фар ме ри це или са ри је или ве ло ве или ми ни-сук ње од ли кре, чи сте или при пре ма ју 
хра ну или ме љу ме со или ша љу СМС по ру ке. Све за ви си. А њи хо ви му шкар ци аде кват-
них те ла још се ни су вра ти ли где год да су би ли.

Ноћ, та ко ђе, има сво јих пред но сти и ни ко не мо же по ре ћи да су два му шкар ца 
сти за ла усред но ћи на ко њи ма, или пе ши це, или др же ћи се је дан за дру го га на ску те-
ру мар ке су зу ки, или џи пом ко ји је при па дао вла ди, и та ко ко ри сти ла пред ност фак-
то ра из не на ђе ња. Али та ма та ко ђе има и сво јих не до ста та ка, а по што два чо ве ка увек 
сти жу у се ло и ни ка да у гра до ве, ако сти жу но ћу, они ско ро увек на и ла зе на пот пу ни 
мрак, без об зи ра на то у ко јем де лу све та или тре нут ку исто ри је се сре ће те с њи ма. А 
у та квој та ми не мо же те би ти си гур ни чи ји сте чла нак ухва ти ли: не ке ста ри це, сво је 
су пру ге или мла де де вој ке.

Под ра зу ме ва се да је је дан од љу ди ви сок, по при лич но леп – на вул га ран на чин – 
по ма ло мра чан и опак, док је дру ги ни жи, ли ца по пут ла си це, и лу кав. Овај ни ски, 
лу ка ви чо век на сло нио се на ре клам ни пла кат ко ка-ко ле ко ји је озна ча вао улаз у се ло 
и при ја тељ ски по ди гао ру ку, док је ње гов ком па њон из уста из ва дио пру тић ко ји је 
до та да жва као, ба цио га на зе мљу и на сме шио се. Исто та ко су мо гли да се на сла ња ју 
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на улич ну лам пу и жва ћу жва ке, а у ва зду ху се мо гао осе ти ти ми рис бор шча, али код 
нас у се лу се не ку ва боршч – ми је де мо кус-кус и ве ли ку гра ди те љи цу и то се осе ти ло 
у ва зду ху, ве ли ка гра ди те љи ца, чи ји ми рис и дан-да нас је два мо же мо под не ти, јер нас 
под се ћа на дан ка да су два чо ве ка сти гла у се ло.

Ви со ки чо век је при ја тељ ски по ди гао ру ку. У тре нут ку је ро ђа ка по гла ви чи не же не 
– ко ја је пре ла зи ла дуг пут ко ји је во дио до на ред ног се ла – осе ти ла да јој не пре о ста је 
ни шта дру го до да ста не на спрам ви со ког чо ве ка чи ја је ма че та из гле да ла из ван ред но 
на сун цу, и по диг не ру ку, иа ко јој се це ла ру ка тре сла док је то ра ди ла.

Два чо ве ка во ле да до ла зе на ова кав на чин, с ма ње или ви ше при ја тељ ским по-
здра вом, и то нас мо же под се ти ти на чи ње ни цу да сви љу ди, без об зи ра на то чи ме се 
ба ве, во ле да бу ду во ље ни, чак и на сат вре ме на пре но што поч ну да их се бо је или 
их мр зе – или би мо жда би ло бо ље ре ћи да они во ле да страх ко ји иза зи ва ју ја ча с 
дру гим ства ри ма као што су по жу да или ра до зна лост, чак и ако, на кра ју кра је ва, страх 
увек пред ста вља ве ћи део оно га што они же ле. За њих се спре ма хра на. Ми им ну ди-
мо да им ску ва мо оброк или они то са ми за тра же, све за ви си. У дру гим слу ча је ви ма, 
на че тр на е стом спра ту за пу ште не згра де по кри ве не сне гом – у ко јој се ло жи ви у вер-
ти ка ли – два чо ве ка ће се сти сну ти на по ро дич ном ка у чу, ис пред те ле ви зо ра, и гле-
да ти но во са оп ште ње вла де, но ве вла де ко ју су упра во фор ми ра ли др жав ним уда ром, 
и два чо ве ка ће се сме ја ти свом но вом во ђи ко ји мар ши ра го ре-до ле по про сто ру за 
па ра ду с глу па вим ше ши ром на гла ви и, док се сме ју, ухва ти ће ра ме на нај ста ри је де-
вој чи це ко ја гле да те ле ви зор, на из глед при ја тељ ски, али ипак ма ло пре ја ко, док она 
пла че. („Зар ни смо при ја те љи?“, пи та ће је ви со ки, мрач ни чо век. „Зар ни смо сви ов де 
при ја те љи?“)

То је је дан од на чи на на ко ји они сти жу, ма да ни су та ко сти гли ов де, ми ов де не ма-
мо те ле ви зо ре и не ма мо снег и ни ка да ни смо жи ве ли из над зе мље. А ипак је ефе кат 
остао исти: стра хо ви ти мир и иш че ки ва ње. Не ка дру га де вој ка, мла ђа, до не ла је та-
њи ре с хра ном за два чо ве ка или, ка ко је оби чај у на шем се лу, јед ну за јед нич ку чи ни ју. 
„Је бо те, ово је баш до бро!“, ре као је ви со ки, ле пи, глу пи чо век, гра бе ћи ве ли ку гра ди-
те љи цу пр ља вим пр сти ма, а онај сит ни и лу ка ви с ли цем па цо ва је ре као: „Ах, мо ја 
мај ка је ово ова ко спре ма ла, бог да јој про сти усра ну ста ру ду шу!“ И док су је ли, држа-
ли су де вој ку у кри лу, а ста ри је же не су се сти ска ле уза зид и пла ка ле.

На кон хра не и пи ћа – ако је у пи та њу се ло у ко јем је ал ко хол до зво љен – два чо ве-
ка ће се про ше та ти уна о ко ло да ви де шта има да се ви ди. Са да је вре ме за пљач ку. Два 
чо ве ка ће увек не што укра сти, иа ко из не ког раз ло га не во ле да ко ри сте ту реч и, док 
пру жа ју ру ке ка твом са ту или ци га ре та ма или нов ча ни ку или те ле фо ну или ћер ки, 
по себ но онај ни ски ће го во ри ти све ча не ства ри као што су: „Хва ла вам на по кло ни ма“ 
или: „Ми це ни мо то што се жр тву је те за на шу ствар“, ма да ће на то онај ви со ки по че ти 
да се сме је и та ко упро па сти ти ути сак до сто јан стве но сти ко ји је онај ни ски по ку шао 
да по стиг не. У не ком тре нут ку, док иду од ку ће до ку ће узи ма ју ћи шта год по же ле, 
је дан хра бри де чак ће ис ко чи ти из мај чи не сук ње и по ку ша ти да над вла да ни ског, 
лу ка вог чо ве ка. У на шем се лу је тај де чак био че тр на е сто го ди шњак ко јег смо сви зва-
ли Краљ Жа ба јер га је јед ном, кад је имао че ти ри или пет го ди на, не ко пи тао ко је 
нај моћ ни ји у на шем се лу, а он је по ка зао пр стом на ве ли ку ру жну жа бу у по љу и ре као: 
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„Он, Краљ Жа ба“, а ка да су га пи та ли за што, об ја снио је: „Јер га се чак и мој та та бо ји!“ 
Са че тр на ест го ди на био је хра бар, али не смо трен, због че га га је ње го ва мај ка ши ро-
ких ку ко ва скло ни ла иза сво је ха љи не као да је бе ба. Али по сто ји и фи зич ка хра брост, 
ствар на, упор на, те шко об ја шњи ва, ко ја се на ла зи ла у ма лим џе по ви ма та мо, он де, и 
сву да, и, прем да ско ро увек бес ко ри сна, то је не што што не мо же те ла ко да за бо ра ви-
те ка да ви ди те – по пут ве о ма ле пог ли ца или огром ног пла нин ског ма си ва, не ка ко 
огра ни ча ва на де ко је има те са ми за се бе – и, мо жда и слу те ћи то, ви со ки и мрач ни 
чо век по ди гао је сјај ну ма че ту и, оним склад ним по кре том ко јим би сте мо гли да од-
се че те цвет са ста бљи ке, де ча ку од у зео жи вот.

Ка да је крв про ли ве на, на ро чи то то ли ка ко ли чи на кр ви, на сту пи не ка вр ста ди-
вљи не, кр ва вог ха о са у ко јем не ста ју сви фор мал ни ге сто ви до бро до шли це и хра на и 
прет ње. У том тре нут ку се си па још пи ћа, а чуд но је то што та да стар ци из се ла – ко ји, 
прем да му шка р ци, не мо гу да се бра не – че сто и са ми узи ма ју бо це пи ћа, же сто ко 
пи ју и пла чу, јер је по треб на хра брост да би по чи нио кр во про ли ће, али и да би са мо 
се део и по сма трао га. Али же не! Ка ко смо по но сни, кад се освр не мо уна зад, на сво је 
же не ко је су ста ле у фор ма ци ју, јед на до дру ге, пре пле те них ру ку, офор мив ши круг 
око на ших де во ја ка, док је ви со ки и мрач ни чо век по ста јао нер во зан и пљу вао на зе-
мљу – „Шта фа ли овим куч ка ма? Не ма ви ше че ка ња. Уско ро ћу се оле ши ти!“ – а ни ски 
и опа ки ма зио ли це ро ђа ке по гла ви чи не же не (по гла ви чи на же на је би ла у су сед ном 
се лу у по се ти род би ни) и ти хим, кон спи ра тив ним гла сом го во рио о бе ба ма ре во лу-
ци је ко је ће тек до ћи. Ко ли ко схва та мо, же не су та ко ста ја ле у древ ним вре ме ни ма, 
по ред бе лих ли ти ца и пла вог мо ра, и не дав но, у се ли ма у ко ји ма слон пред ста вља 
бо жан ство, и у дру гим ме сти ма, древ ним и но вим. Ипак, у бе сми сле ној хра бро сти 
на ших же на у том тре нут ку би ло је не чег на ро чи то по тре сног, иа ко то ни је мо гло да 
спре чи два чо ве ка да до ђу у се ло и по чи не ужа сне ства ри – ни ка да ни је мо гло да 
спре чи и ни ка да не ће мо ћи – али на сту пио је кра так тре ну так ка да се чи ни ло да је 
ви со ки мрач ни чо век упла шен и не си гу ран, као да му је же на ко ја са да пљу је ка ње му 
ро ђе на мај ка, но тај тре ну так је бр зо про шао ка да је ни ски и опа ки чо век уда рио у 
пре по не же ну што је пљу ну ла, чи ме се фор ма ци ја раз би ла и ви ше ни је би ло пре пре ка 
да се кр во про ли ће на ста ви на уо би ча јен на чин.

Су тра дан се при ча о то ме шта се де си ло пре при ча ва ла у не пот пу ним, ис пре ки да-
ним вер зи ја ма ко је су се до ста раз ли ко ва ле у од но су на то ко је пи тао за њих: вој ник, 
су пруг, же на ко ја во ди за пи сник, мор бид но зна ти же љан по се ти лац из су сед ног се ла 
или по гла ви чи на же на ко ја се вра ти ла од за о ве. Ве ћи на њих се усме ри ла на од ре ђе на 
пи та ња – „Ко је то био?“, „Ко су би ли ти љу ди?“, „Ка ко су се они зва ли?“, „Ко јим је зи ком 
су го во ри ли?“, „Ка ква обе леж ја су има ли на ша ка ма и ли ци ма?“ – али у на шем се лу, 
сре ћом, не ма око ре лих би ро кра та, већ са мо по гла ви чи не же не ко ја је за нас, на кра-
ју кра је ва, ве ћи по гла ви ца не го што је то по гла ви ца ика да био. Она је ви со ка и ле па и 
опа ка и хра бра. Она ве ру је у га ха ра ма ту, ве тар ко ји ов де ду ва то пло, та мо хлад но, 
све за ви си, ко ји сви уди шу – не мо гу а да га не уди шу – иа ко са мо не ки од њих из ди шу 
док тра је кр ва ви ха ос. Јер ти љу ди ни су по ста ли ни шта дру го до го ха ра ма та, јер су 
из гу би ли се бе, сво ја име на и ли ца, и они ви ше не мо гу да твр де да до но се ура ган јер су 
они ура ган. То је, на рав но, ме та фо ра. Али она је сле ди. Она је оти шла пра во до де во ја ка 
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и тра жи ла да јој ис при ча ју шта се де си ло и про на шла јед ну ко ја јој је, под стак ну та 
са о се ћа њем по гла ви чи не же не, ис при ча ла це лу при чу чи ји је крај био нај чуд ни ји јер 
је ни ски и опа ки по ми слио да се за љу био и, ка сни је јој је, док је по ла гао зно ја ву ша ку 
на ње не го ле гру ди, ре као да је и он си ро че – иа ко је био у те жој си ту а ци ји јер је био 
си ро че мно го го ди на уме сто тек не ко ли ко са ти – и да је имао име и жи вот и да ни је 
са мо чу до ви ште, већ де чак ко ји је па тио као што па те сви му шкар ци, и да је ви део ужас 
и да сад је ди но же ли да има де цу с том де вој ком из на шег се ла, мно ге де ча чи ће, сна-
жне и ле пе, и де вој чи це та ко ђе, да, за што не де вој чи це! И да жи ви да ле ко од свих 
се ла и гра до ва, с том вој ском де це ко ја окру жу је и шти ти њих дво је по це ле бо го вет-
не да не. „Же лео је да знам ње го во име“, уз вик ну ла је де вој ка, још увек шо ки ра на тим 
пред ло гом. „Он ни је имао сти да! Ре као је да не же ли да ми сли ка ко је про шао мо јим 
се лом, мо јим те лом, а да ни ко га ни је би ло бри га ка ко се зо ве. То му ве ро ват но ни је 
пра во име, али је ре као да се зо ве...“

Али по гла ви чи на же на је од јед ном уста ла, на пу сти ла про сто ри ју и иза шла у дво-
ри ште.

(С ен гле ског пре вео Дра ган Ба бић)


