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JE PI QUE!1

Три на е сти дан ле жим на ре а ни ма ци ји не да ле ко од Па ри за. Исти на, је дан дан су ме 
од не ли у обич ну бол нич ку со бу, сва лив ши ме са свим не ре дом на кре вет спре ман да 
у на руч је при хва ти све по зе и по ло жа је, ве ли ку цр ве ну пут ну тор бу пр ља вих точ ки ћа, 
цр но-жу ти рук сак, по мо ран џе, ра чу нар, ве ли ки цр ни тер мос, те ле фон. У обич ној јед-
но кре вет ној со би бол ни чар ка Арап ки ња, ко ја ми је до не ла ру чак, освр нув ши се ре че: 
„Па ва ма је ов де као да сте на пра вом од мо ру.“

Уре кла ме је! Сле де ће но ћи, ра но пред зо ру, по но во су ме хит но пре ба ци ли на 
ре а ни ма ци ју. И по но во сам по стао по пут Гу ли ве ра у зе мљи Ли ли пу та на ца, за мо тан у 
цре ва, жи це, цев чи це и фик са то ре. Но, уме сто Ли ли пу та на ца, из но ва ми се при ка зао 
чу де сан свет.

 За тих три на ест да на ни сам ви део ни јед ног фран цу ског ле ка ра. Тек што су ме из-
ву кли из пр вих ко ла хит не по мо ћи у ко ји ма сам у жи во ту био, у за гр ља ју ки се о ни ка, 
гур нув ши ми две цев чи це у нос, до че ка ме сме тен млад ал жир ски ле кар. За узрок 
ње го ве збу ње но сти са знао сам још исте ве че ри, ка да је пред спа ва ње до шао да ме 
оби ђе; рас при чао се и у мо јој бол нич кој со би пре се део до че ти ри ују тро. Шта је он 
све то вре ме ра дио? При чао је о то ме ка ко се раз о ча рао у чо ве чан ство, на при ме ру 
ал жир ске исто ри је. Те но ћи, с ки се о ни ком у но здр ва ма, ни сам баш био мно го за бри-
нут за ал жир ску исто ри ју, али сам стр пљи во слу шао ње го ве ја ди ков ке о то ме ка ко су 
се ал жир ски ре во лу ци о на ри на пре го во ри ма о не за ви сно сти њи хо ве на па ће не зе мље 
са Де Го лом про да ли Фран цу ској, и за што је све до да нас Ал жир ње на ко ло ни ја. Ка ко 
жи ве ти с тим? По са ве то вао сам му не ка кву глу пост. Ни је ми тек та ко у но здр ва ма ху чао 
ки се о ник. „Сви ми у жи во ту сто ји мо на две ски је“, тру ћао сам, „на ски ји сно ва и ски ји 
ре ал но сти. Ски ја сно ва, то је иде ал на ре во лу ци ја. Ски ја ре ал но сти су ком про ми си и 
из да је.“ Док то ре! Зар ни сте при ме ти ли да смо сви фи зич ки не са вр ше ни? Исто то мо же 
да се ка же и за на шу ду хов ност! Не спу штај те се низ па ди ну на јед ној ски ји!

Оти шао је упла кан.
Ле ка ри су се сме њи ва ли, као у бу ни лу. Су тра дан су ме от ко тр ља ли до ле ка ра из 

Ира ка. Истог тре на при тр ча ше ње го ва ин диј ска ко ле ги ни ца са зла том у но здр ви и 
мо дри ка сто цр на ста жист ки ња из Со ма ли је. Ле кар из Ира ка био је нер во зан и не си гу-
ран у се бе. Али је за то био ап со лут но убе ђен да мо ра од мах да ме опе ри ше. Про ве-
рив ши мо је ста ње на пре див ним не мач ким апа ра ти ма, од ме не је зах те вао са мо да 
бу дем по ко ран и, по сма тра ју ћи мо ју ле же ћу не по слу шност, кљу чао од бе са.

Фран цу ски сам го во рио бо ље од ве ћи не коц ка ра ме ди цин ског осо бља ко је ме 
је окру жи ва ло. Сма тра ли су да сам Фран цуз с нео бич ним из го во ром. У гла ви пу ној 

1 „Бо дем!“ (Прим. прев.)
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ки се о ни ка ли чи ли су ми на зри кав це, ци ка де, ска кав це, бу ба ма ре. По ку ша вао сам да 
их при пи то мим као да су до ма ће жи во ти ње, али ни су би ли жи во ти ње, већ ин сек ти.

Го во ри ли смо раз ли чи тим ак цен ти ма на истом је зи ку, али сва ка је реч за њих и за 
ме не има ла дру га чи ји сми сао. За ме не, кад се ка же др ве ће, то су би ле бре зе, а за њих 
пал ме. Да, то је пре ле по, то је бо гат ство и ра зно вр сност све та, али то да Фран цу зи 
не да ле ко од са мог Па ри за сво је здра вље и жи вот пре пу шта ју африч ком се лу на о ру-
жа ном шпри цем, е то ни ка ко не раз у мем. 

Јед на бол ни чар ка из Се не га ла пи та ла ме је имам ли же ну, а ка да сам јој од го во рио 
да имам, пред ло жи ла је да ми по ста не дру га же на. Ме ди цин ска се стра из Ту ни са ме 
је пи та ла шта сам по на ци о нал но сти. Рус. Из ко је зе мље? Из Ру си је. Ни је чу ла за ту 
зе мљу. По јед но ста вио сам јој за да так. Из Мо скве сам. Не што је от при ли ке схва ти ла. 
Та мо жи ви те? Да. И зна те ру ски? За па њио сам се. А зар је мо гу ће дру га чи је? Ис по ста-
ви ло се да она раз ми шља по ла зе ћи од ис ку ства ко је но си из Ту ни са. Та мо има оних 
ко ји го во ре фран цу ски, али не раз у ме ју арап ски. Ми сли ла је да сви у Мо скви го во ре 
фран цу ски, а са мо по не ко још и ру ски.

Бре зе и пал ме, сне го ви и пу сти ње. Тре ћег да на до шла је буч на док тор ка из Тре ћег 
све та. Га ла ми ла је, бе сне ла, ни сам ни схва тио у че му је про блем. Оти шла је, до не ли су 
ми ру чак. Са свим за до во ља ва ју ћи фран цу ски ру чак. По сле руч ка је до шла мо ја дру га 
же на и ре кла да ће ми да ва ти ин јек ци је. Зва ла ме је на фран цу ском pa tron, што се за-
пра во пре во ди као га зда.

„Je pi que!“, об ја ви ла је и све ча но, бол но, убо ла ме у сто мак.
Ко ли ко год то би ло чуд но, пред ве че је до шла ри ђа фран цу ска ме ди цин ска се стра 

с пла вим очи ма. Нај пре сам ми слио да је то ха лу ци на ци ја.
„Je pi que!“, об ја ви ри ђо ко са и ужа сно бол но ми за бо де ин јек ци ју у ру ку.
Рас при ча ли смо се. Ис при ча ла ми је да је има ла му жа, стра шну пи ја ни цу, и на пу-

сти ла га је, и са да хо ће да се уда, све јед но јој је за ко га. Био сам за пре па шћен. И да оде, 
до да ла је, та мо где су пла ни не и мо ре. Што да ље одав де. Али ге не рал но у прав цу 
Азур не оба ле.

„Je pi que!“, лар ма ли су зри кав ци но ћу.
„Je pi que!“, пе ва ле су ци ка де да њу.
Јед на је би ла ска ка вац; то је док тор ка ко ја се из ви ка ла на ме не. По но во је нео че-

ки ва но до шла, тре сла се, дра ла, ма ха ла ру ка ма. Не ка кав из у зет но тем пе ра мен тан еле-
мент Тре ћег све та.

„Je pi que!“, бру ја ле су бу ба ма ре.
Но ћи ма се у ре а ни ма ци ји ду бо ким сме хом из са ме утро бе џун гле сме ја ло ме ди-

цин ско осо бље, бре ча ли су апа ра ти смр то но сне опа сно сти. Тре пе ре ли су цр ве ном 
све тло шћу. Сми рив ши се, ми ло сти во су бле де ли пре ла зе ћи у жу ту све тлост. Из но ва 
су се цр ве не ли и бре ча ли. До тр ча ва ли су зри кав ци. Дру га же на је гу гу та ла. Pa tro ne!

„Ка ко да те узмем за же ну ка да не знам умеш ли да во лиш?“
Сме ја ла се сме хом џун гле.
„Je pi que!“, и та ко за бо де да ме бок још увек бо ли.
До ла зи ли су сту ден ти. Учи ли су их да ми да ју ин јек ци је.
„Ре ци те гла сни је: Je pi que!“
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„Je pi que!“, углас су ви ка ли сту ден ти. 
До ла зи ли су слу чај ни љу ди, за лу та ли у тај ме ди цин ски жи вот. До шао је ду гај ли ја, 

сту дент. Пи та, гр че ћи ли це: „Pas de do u le urs?“
Од био сам опе ра ци ју јер је сва ки ин сект пред ла гао да се опе ри ше не што дру го. 

Ди јаг но зе се ни су по ду да ра ле. И би ло је је зи во. Мо крио сам у ли три ма, ли три ма, ли-
три ма у огром но бу ре, јер су из ме не про те ри ва ли мо кра ћу.

Из не на да се по ја ви ше три ме ди цин ске се стре, укљу чу ју ћи и ри ђо ко су, и по че ше 
да ми по пи су ју ства ри. Об ја сни ле су то чи ње ни цом да у овим кра је ви ма, на до мак Па-
ри за, мно го кра ду. Сва ку ствар су па жљи во про у чи ле. Јед на је из рук са ка из ву кла 
мо ју књи гу Ен ци кло пе ди ја ру ске ду ше, пре ве де ну на фран цу ски, ста ви ла је на сто и 
за чу ди ла се што ја чи там књи ге. То је мо ја књи га, ре као сам. Ви ди мо, ре ко ше оне, за-
кљу чив ши да се ра ди о лич ној сво ји ни. Ја сам на пи сао ту књи гу. Ка ко? По ка зао сам на 
ау то ро во пре зи ме, ко је оне ни јед ном за тих три на ест да на ни су ус пе ле пра вил но да 
из го во ре. Ни су мо гле да схва те за што је мо је пре зи ме на ко ри ца ма и чуд но су ме по-
сма тра ле. Но, ри ђо ко са Фран цу ски ња на јед ном ре че: „Он чи та сво је књи ге!“

За ки ко та ла се, али дру ге ни су схва ти ле ње ну ша лу.
„Ја сам пи сац“, ре као сам по мир љи во.
Ни су схва ти ле.
„Ја сам но ви нар“, по јед но ста вио сам им за да так.
На њи хо вим ли ци ма се нео че ки ва но про мо ли тра чак раз у ме ва ња. Он се пре то чи 

у освит по што ва ња. Уз по што ва ње, оне за ћу та ше.
На ле вом руч ном згло бу имао сам пла сти фи ци ра ну на ру кви цу с ко дом, ка ко ме не 

би за ме ни ли у слу ча ју да се не што де си. Ре ши ле су да по пи шу и мој вен ча ни пр стен. 
За што? Тад схва тих да је то у слу ча ју... за сва ки слу чај...

„Je pi que!“, сте гох пе сни цу и на мр штих се.
Из не на да до ју ри још је дан цвр чак. Мно го ва жан. На чел ник оде ље ња. Се ли мо вас. 

Ку да? Се дим. Кре вет су већ от ко тр ља ли, с цр ве ном пут ном тор бом пр ља вих точ ки ћа. 
Ку да ме во ди те? Ниг де ја не идем. То је нео п ход но. Не. Али схва ти те... Не. Вра ти те ми 
мо је ства ри, од ла зим. Ка ко? Идем пе шке у Па риз. Не сме те. Ја сам Рус, ја све мо гу.

Он за бе зек ну то зи ну.
На кон по ла са та мој кре вет до ко тр ља ше на зад. Сви одах ну ше. По бе дио сам њи хо-

вог глав ног цврч ка, чи та ву бол ни цу, чи тав свет. Оп ко ли ше ме ин сек ти. Ди ви ли су ми 
се. Пла ши ли су ме се. Мо ја дру га же на, скло пив ши дла но ве за мо ли тву, ре че: „Мој 
pa tro ne.“

По бе дио сам. Бо ро ди но! Али на бој ном по љу ни је би ло Фран цу за.
Ин сек ти ме из ву ко ше. До шла је буч на док то ри ца и са оп шти ла да не смем да ле тим 

ави о ном. Ићи ћу во зом. „Ма ка кав воз иде за Мо скву?“, про де ре се она. Ру ски. С ку пе-
ом. Пар на ло ко мо ти ва. Уба цу јеш др ва и он иде. Слу ша ла ме је, оча ра на. Па да снег. 
Пре ста ла је да ви че. Из не на да схва ти да сам про кле то леп и да пу ту јем ру ским во зом.

„Je pi que!“, нај зад ми мо ја дру га же на с љу ба вљу да де ин јек ци ју у ду пе.
Из бол ни це сам иза шао ше па ју ћи.
Ипак су ме они по вра ти ли у жи вот, ти ин сек ти.
Ка ко бих схва тио од че га бо лу јем, у Па ри зу сам се обра тио чу ве ном про фе со ру.
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По на шао се пре ма ме ни по пут те ни се ра ко ји одав но већ ме ха нич ки уда ра лоп ти цу, 
али је уда ра пре ци зно и без гре шке. Ни је ми узео но вац. Три на е сто днев но ле че ње у 
бол ни ци иза шло је мо је здрав стве но оси гу ра ње 2600 евра. По свој при ли ци та мо ме 
до да на да на шњег про кли њу!

Нај зад сјај ни те ни сер ре че да ни сам до спео баш у нај сјај ни ју бол ни цу у око ли ни 
Па ри за.

„Не раз у мем вас“, при знао сам, вра ћа ју ћи се на сво ју ин тим ну ми сао, „ка ко је мо-
гу ће сво је здра вље и жи вот пре пу сти ти љу ди ма ко ји жи ве на дру гој ег зи стен ци јал ној 
плат фор ми. Они су пре див ни. Али бре зе и пал ме, па то је раз ли чи то др ве ће. Ка ко год 
да окре неш.“

Про фе сор је оћу тао. Зна чај но.
„А ка ко сте ви до спе ли та мо?“
„С ае ро дро ма Ру а си Шарл де Гол“, ре кох.
„Ис при чај те ми.“
Ма шта ту има да се при ча? Про фе со ре! Пре те рао сам. Ме сец и по да на сам не у ме-

ре но ждрао и пио сла сна ви на. До ле тео сам у Па риз, из нај мио ау то и оти шао ку ћи; 
жи вим код анар хи ста, Фран соа и Ан дрее. Ку ћа им је за сра на, у аква ри ју му је смр дљи-
ва кор ња ча. У спа ва ћој со би уме сто рас пе ћа ви си де крет Па ри ске ко му не. Тач но из над 
гла ве.

Свра тио сам у Кар фур, то је њи хо ва Рас кр сни ца,2 да ку пим од ре зак за ве че ру. На 
два ко ра ка од про дав ни це на ла зи се са лон ки не ске ма са же, одем да се ја вим. По зна јем 
вла сни цу већ мно го го ди на. Об ра до ва ла ми се: „Имам но ву.“ Ка жем јој: „Су тра ћу до ћи. 
Тек што сам с ави о на.“

„Али она су тра не ће би ти ту.“
По ко ле бао сам се. „Ко ли ко је? Не, то је мно го па ра.“
„А та мо пре ко, с дру ге стра не бу ле ва ра, још је ску пље“.
„Али ми се зна мо.“
„До бро, као и пре. Али и њој да даш но вац.“
„Да ћу јој.“
Ишао сам ку ћи. Осе ћао сам стра шан умор ко ји ми ни је свој ствен.
Су тра у де вет, по ме шав ши ва ло кор дин с бо жо ле ом, оти шао сам по ко ла. На пу ту 

до ко ла из не на да ме об ли хла дан зној и на гру ди ма на јак ни угле дах жу ту зве зду не-
во ље. Ужа сан умор. По след њи је дан ка да ре сто ра ни ра де до де вет. Су тра ће све би ти 
за тво ре но. Са лон за ма са жу та ко ђе. Ма и та вла сни ца је зи во де ре. У ру бље сад да 
пре тво риш, на чи сто да по лу диш. Уве че, пред лет, од ла зим код ру ских по зна ни ка. Дру-
го ви, не мој те ни ка да по сле ве че ре да пи је те вот ку од ани са. Ужа сно је! Пр во се све 
ши ри и опу шта, а но ћу је је зи во, муч но.

Прет ход ног да на сам у сну су срео та јан стве ну при ка зу. Рет ко је са њам, али то је 
мо ја при ви ле ги ја. Си ње по ље, пра зни на, не ка ква из ма гли ца. Хо ћеш ова мо?

По чео сам жуч но да се рас пра вљам.
Та да су ми по сла ли но во упо зо ре ње. Жу ти зид, на ње му LA MORT.

2 Ла нац су пер мар ке та у Мо скви. (Прим. прев.)
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Па то је пре ви ше на гло, дра ги при ја те љи!
Цр ве ни до њи чар ша ви. Пра шња ви. На то пље ни во њем пра шка за уни шта ва ње ин-

се ка та чи та вог по сто је ћег све та. Ђа во љи анар хи сти! Са ми су по бе гли у Ал пе. Ис пу за-
ла је зе ле но-цр на бу ба шва ба и на то а лет ном сто чи ћу се стро по шта ла. А ја уди шем 
пра шак за уни шта ва ње ин се ка та. Про кле та кор ња ча!

Про фе со ре! 
Је сте ли не ка да ви си ли на ве ша ли ма?
Ја сам ви сио.
Че ка ме де се то го ди шњи ца бра ка. Играч ке, шам па њац. Али не мам сна ге.
Уста јем, гр че ви то се хва там за зид. По чи њем да кр кљам, ху чим, ци чим, гу бим дах.
Не ко се тру је и отров ним га со ви ма, а ја? Мо жда су ме отро ва ли?
Се дам на цр ве не чар ша ве, не мо гу. Не мам ва зду ха.
Крај.
Ве ша ла.
Сур ва ло се.
Ка ко су оно де ка бри сти...
На по љу је мрак.
Ка ко ћу ја то до ле те ти до Мо скве?
Ни ка ко.
С му ком по пих врућ чај.
Кре нуо сам по ко ла.
Ус пут сам се пет пу та за у ста вљао, ха ла пљи во ди сао. Сви су ме по сма тра ли и ни шта 

им ни је би ло ја сно. Ишао сам до ае ро дро ма. Из ба цио њу шку кроз про зор. Као да ми 
је би ло бо ље. На ае ро дро му сто је мр тви ави о ни.

Из ла зим из ко ла. Из вла чим цр ве ну пут нич ку тор бу. С му ком је ста вљам на точ ки ће.
А где су ко ли ца?
Ка жу да их не ма.
По чи њем да схва там да се без ко ли ца не ћу до ву ћи до пул та Ае ро фло та.
Гле да ју ме. Ло ше ми је.
По но во сам сео на зад у ко ла, не мо гу да уста нем.
По зва ли су спа си о це.
Спа си о ци сти го ше за три ми ну те.
Дај те прст. Ко ји? Све јед но је. Ки се о ник је сва ка ко у кр ви.
Ма ње од 70, а тре ба 98 по сто.
Уз не ми ри ше се. Од не куд из ву ко ше ко ли ца на рас кла па ње, од ве до ше ме на ме ди-

цин ски пункт. На ме ди цин ском пунк ту су се де ли по ли цај ци и ра до зна ло ме по сма тра-
ли, да ље ме је до че као они жи ле кар па мет них очи ју, с на о ча ри ма и сте то ско пом око 
вра та.

Се део сам с ма ском за ки се о ник. Би ло ми је бо ље. Же лео сам у Мо скву. Во ди те ме 
у Мо скву, до пунк та Ае ро фло та.

Ле кар клим ну гла вом.
Че ка ли смо хит ну по моћ. Док смо че ка ли, они жи ле кар ме је из ву као на ва здух; 

про шли смо по ред по ли ца ја ца.
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Си ја ло је сун це Ау стер ли ца.
Ле кар, ма ле ни Фран цуз, осмех нуо ми се.
Ка жем: „Отро ва ли су ме.“
Он ка же: „Ви де ће мо, раз ја сни ће се.“
Ка же да зна не ко ли ко ру ских ре чи.
Осме ху јем се осме хом бив шег обе ше ног чо ве ка.
Да чу јем!
Он го во ри
Спа си бо
Да
Нет
Сва ка част, по твр ђу јем кли ма њем гла ве.
Он гле да. Још раз ми шља.
„Знам још.“
Хај де, да чу јем.
Он ме гле да и из го ва ра:
НИ ШТА СТРА ШНО. ПИ ЈАН САМ.
Ја, бив ши обе ше ни, у иш че ки ва њу хит не по мо ћи по чи њем гла сно да се сме јем. 

За ми шљам го ми лу на ших пи ја них ту ри ста ко ји јур ца ју у ави он, али их не пу шта ју, већ 
их во де код ле ка ра на пре глед.

Шта му они го во ре, из бе чив ши очи? Шта?
НИ ШТА СТРА ШНО. ПИ ЈАН САМ.
Ве ли ка зе мљо, ду бо ко ти се кла њам. А ја сâм, ко сам? Тво ја че сти ца. И ка ко ће мо, 

бра ћо, жи ве ти да ље?
А глас од го ре:
„Je pi que!“

(С ру ског пре ве ла Ме ли на Па на о то вић)


