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ЧО ВЕК КО ЈИ НИ ЈЕ ВО ЛЕО СВОЈ ПО САО1

Је дан чо век уоп ште ни је во лео свој по сао и кад је већ би ло из ве сно да ће уско ро 
оста ти без ње га, ми мо све га, осе тио је за до вољ ство. 

Ни је во лео свој по сао јер му се чи нио бе сми сле ним. Ни у че му ни је на пре до вао, 
ни је пре те ра но за ра ђи вао, ни шта га ни је ра до ва ло, ни шта се из тог по сла ни је из ро-
ди ло. Тре ба ло се са мо ве ра ти по пла ни на ма (по не кад је та ко ђе во зио мо то цикл) и 
мо три ти на све што се мо гло чи ни ти сум њи вим. Сав по сао се сво дио на па тро ли ра ње 
гра ни цом. Био је гра ни чар.

На том ме сту гра ни ца је би ла при лич но хи ме рич на – пре се ца ла је по то ке на по ла, 
те кла стр мом па ди ном, по не кад окру жи ва ла не ка кав врх и у мла дим смре ко вим шу-
ма ма про се ца ла пра зне ту не ле у ко ји ма су се ко чо пе ри ли бе ли гра нич ни сту би ћи. 

Гра ни чар је ви ше пу та раз ми шљао о тро шко ви ма одр жа ва ња ова кве ли ни је, ко ја је 
на свим ма па ма пред ста вља на ис пре ки да ним цр ти ца ма што, ме ђу тим, ни је од ра жа-
ва ло сву ап сурд ност се че др ве ћа, ко ше ња тра ве, кре че ња сту бо ва сва ке го ди не. Че му 
све то, пи тао се. То ли ко по мет ње, то ли ко људ ског ра да, то ли ко тро шко ва. 

Но, и по ред све га, го ди на ма се тру дио да бри жљи во ра ди свој по сао. Увек је с њим 
био пас, не мач ки ов чар по име ну Бру но, ту га љи ва, али му дра жи во ти ња. До бро се сла-
гао с Бру ном док је ис тра жи вао по гра нич ни по јас. Увек су скре та ли на исту стра ну, увек 
се од ма ра ли на истом ме сту. Мо же се ре ћи да су во ди ли ра чу на да се пре ко гра ни це не 
про ву че чак ни миш, иа ко то у овом кон тек сту глу по зву чи. Јер, на кра ју кра је ва, гра ница 
ни је ни из ми шље на због жи во ти ња, већ због љу ди. Стра жар је ви ше пу та имао при ли ку 
да се уве ри да жи во ти ње не ха ју за ње го ву стро го чу ва ну гра ни цу. Ср не и ли си це пот-
пу но су иг но ри са ле ње го ве бе ле сту би ће и на ци о нал не ам бле ме. Пољ ски ма чор ре дов-
но је од ла зио у обли жње се ло с дру ге стра не и гра ни чар је био си гу ран да од ла зи та мо 
да тра жи мла де мач ки це. Из над гра нич ног по ја са сло бод но су кру жи ли ја стре бо ви.

1 Из вор ник: Ol ga To kar czuk, Fa ce bo ok. Књи жев ни ца је при чу по де ли ла на сво јој зва нич ној FB стра-
ни ци 3. ок то бра 2021. го ди не уз пра те ћи увод ни ко мен тар: „Пре пет на ест го ди на на пи са ла сам 
крат ку при чу за де цу. Она се, из ме ђу оста лог, по ја ви ла и у збир ци при по ве да ка на сло вље ној 1989. 
Де сет при ча о ру ше њу зи до ва, ко ју је на пи са ло де се то ро европ ских ау то ра. При чи це са бра не у 
ан то ло ги ји об ја вље ној два де сет го ди на на кон па да Бер лин ског зи да има ле су за циљ да, по ред 
оста лог, под се ћа ју де цу ро ђе ну по сле де мон та же те фи зич ке и сим бо лич не гра ни це из ме ђу све та 
за пад них де мо кра ти ја и бло ка ’со ци ја ли стич ких’ зе ма ља да као чо ве чан ство ни смо пре ста ли да 
гра ди мо зи до ве. Ове при че је тре ба ло да бу ду гро мо гла сно упо зо ре ње да се ви ше не вра ћа мо у 
та вре ме на. Да нас се ис по ста ви ло да је ова при чи ца зву ча ла про роч ки. 
Као др жа вљан ка Пољ ске и Евро пљан ка, док по сма трам то што се де ша ва на ис точ ној гра ни ци 
Пољ ске, ви дим пат њу љу ди пред сле де ћим, но вим зи дом. Осе ћам се бес по моћ но. Гнев на сам и 
сти дим се. Во ле ла бих да ре чи има ју моћ и да мо гу да ме ња ју свет на бо ље. 
У на став ку вам при ла жем ову при чу“. (Прим. прев.)
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Мра ви су рас про сти ра ли сво је мра ви ња ке с обе стра не и пра ви ли ста зи це пре но-
се ћи пре ко гра ни це мр тве гу се ни це, ко ма ди ће ли шћа, бо ро ве игли це – без ца ри не!

По не кад је сре тао и љу де! На при мер, дез о ри јен ти са не бе ра че гљи ва, ко ји су, по-
не ти бра њем ових шум ских пло до ва, гу би ли осе ћај за пра вац и не хо ти це пре ла зи ли 
гра ни цу. Или пи ја не др во се че ко је су крај ње не у стра ши во гра би ле на пред, пе ва ју ћи 
па три от ске пе сме. 

Та кве љу де ва ља ло је ди сци пли но ва ти и ка жња ва ти. Због то га је гра ни чар имао 
оба ве зу да ле ги ти ми ше не по жељ не го сте, а за тим при ја ви пре кр шај и – ако тре ба – 
ухап си пре ступ ни ке. На рав но, би ло је и оних ко ји су пре ко гра ни це швер цо ва ли раз-
ли чи те ства ри. На при мер ал ко хол, ци га ре те и де ли ка те се. 

Не дав но су гра ни ча ри про шли обу ку о дру гим опа сним по је дин ци ма. Би ле су то 
из бе гли це ко је су бе же ћи из соп стве не зе мље по ку ша ва ле да се не ле гал но и без до-
зво ле до мог ну Евро пе.

Тог ок то бар ског да на про шле го ди не гра ни чар и пас су се упра во пе ња ли уз по-
гра нич ни по јас. Би ло је пре ле по ве дро ју тро и сун це се ла га но бли жи ло зе ни ту не би 
ли пре шло на дру гу стра ну. Гра ни чар је био умо ран и ра до вао се ве чер њем пре но су 
утак ми це. И би ло му је дра го што ће уско ро по ћи у пре вре ме ну пен зи ју, а он да ће 
гле да ти утак ми це кад год по же ли и по шу ми ће ше та ти као и оста ли, пот пу но не ви но, 
без ве чи тог опре за и уни фор ме. 

А он да је угле дао те љу де. Се де ли су на зе мљи у ти ши ни и мо жда дре ма ли. Са мо 
се же на, ко ја је до ји ла де те, љу ља ла на пред-на зад. Бр зо их је об у хва тио по гле дом, 
осе ћа ју ћи ка ко му ра сте при ти сак. Из бро јао их је ше сто ро: два му шкар ца, же на и тро-
је де це. Из гле да ли су из мо ре но, по там не лих ли ца, као да су тек иза шли из сен ке. Би ли 
су у по ха ба ној оде ћи и с ран че ви ма крај но гу. Гра ни ча ру је би ло ја сно да је от крио 
уље зе, из бе гли це, до шља ке, бе гун це, скит ни це ко ји су упра во пре шли гра ни цу. Ни ка-
да не би по ми слио да ће му се то до го ди ти, по го то во не не ко ли ко да на пред од ла зак 
у пен зи ју. 

Био је у пред но сти јер их је ви део (не са мо за хва љу ју ћи пи што љу у фу тро ли за 
па сом), а они ње га ни су. По сма трао их је од о зго и пи тао се шта му је чи ни ти. Сход но 
по зна тим про пи си ма мо рао би оба ве сти ти ба зу и до ву ћи ту оста ле; до ве зли би се 
ве ли ким те рен ским мер це де сом и од ве ли пре ступ ни ке у ка ра у лу. Са слу ша ли би их и 
ста ви ли под кључ. Ве ро ват но би им за тре бао и пре во ди лац. За тим би се ис по ста ви ло 
да не ма ју ни па сош ни ви зу, ни ти би ло ко ји дру ги до ку мент. На кра ју би одр жа ли су-
ђе ње, про гла си ли их кри ви ма за иле гал ни пре ла зак гра ни це и де пор то ва ли та мо 
ода кле су до шли. Та ко обич но би ва ка да љу ди кр ше за кон. 

Чу вар је укљу чио во ки-то ки. За кр чао је. Је дан му шка рац се не ла год но про ме шко-
љио, отво рио очи и по гле дао око ло не по ди гав ши по глед. Гра ни чар је осмо трио ње-
го во ли це и за кљу чио да се чо век упла шио. Прет по ста вио је да су нај ве ро ват ни је 
за лу та ли, да су пре мо ре ни и да стра ху ју шта ће би ти да ље. Та мо до ле где су се де ли 
би ло је по лу мрач но као да се ноћ на сту ден скри ла са мо у па пра ти и ши праж ју. Му-
шка рац је на гла ву на ву као ка пу ља чу и по ку шао да про чи та не што с ма пе ра ши ре не 
по зе мљи. Па да, из гу би ли су се, по ми слио је стра жар и ис кљу чио во ки-то ки. Бру но 
му је до ба цио ре чит по глед као да му го во ри: Раз ми сли до бро шта ти је чи ни ти. 
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Кре нуо је пре ма њи ма. Гле да ли су га пре стра вље ни. Осе ћао је њи хо ву на пе тост, 
би ли су као опру ге ко је ће се од би ти од зе мље и истог тре на сна жно од ле те ти у шум-
ски мрак. Кад је чуч нуо крај њих и по гле дао их при ја тељ ски, же на са де те том му је уз 
ма ло окле ва ње од го во ри ла не си гур ним осме хом. Ре као им је да се не пла ше јер же ли 
да им по мог не и био је си гу ран да су га раз у ме ли. 

– Где смо? – упи та ли су га на не по зна том је зи ку чи ју је сва ку реч раз у мео.
– У Пољ ској – ре као је. – Ку да иде те?
– У Не мач ку – од го во ри ли су и на кон тре на до да ли: – Је смо ли у Уни ји?
– Да – од го во рио је с не ким нео че ки ва ним по но сом. 
На рав но, дво у мио се још трен, али у су шти ни ства ри ов де ни је би ло раз ло га за дво-

у мље ње, ни че га над чим би се тре ба ло ко ле ба ти. Би ла им је по треб на по моћ. Ба цио 
је по глед на њи хо ву тра ља ву, не пре ци зну ма пу и схва тио ку да иду. Прет по ста вљао је 
да их та мо че ка не ко ко ће их од ве сти до же ље не зе мље у ко јој ће би ти си гур ни, си ти 
и мо жда – срећ ни. Шта има ло ше у то ме? Да пре ђу пар че ора ни це без до зво ле? Узео 
им је ма пу и по кре том их по звао да га сле де. По гле да ли су га не по вер љи во. Же на је 
на чи ни ла пр ви ко рак. Ве за ла је пру га сти шал око стру ка и по ло жи ла у ње га тек по до-
је но одој че ко је је истог тре на за спа ло. Му шкар ци су узе ли де цу за ру ке и кре ну ли за 
њим. Бру но их је во дио. По шли су на ни же, пре ма из во ру, ста зом ко ју су ута ба ле жи во-
ти ње, оби ла зе ћи та ко све мо гу ће пред стра же. На кон не ких сат вре ме на си шли су на 
ас фалт и та мо их је гра ни чар оста вио на пар кин гу ко ји је на њи хо вој ма пи био озна чен 
цр ве ним кр стом. Ви део је пар ки ран ау то мо бил на шум ском пу ту. До бро да их је не ко 
че као. 

– Ода кле сте? – упи тао их је на кра ју, иа ко од го вор не би ни шта про ме нио.
Чо век је по ка зао ру ком на ис ток или на југ и мах нуо њо ме не ко ли ко пу та што је 

зна чи ло да до ла зе из да ле ка. Очи дру гог чо ве ка за су зи ше и он их обри са ру ка вом. 
Стра жар је на чи нио гест ра зу мљив на це лом све ту – по ди гао је па лац увис, ши ро ко 
им се осмех нуо, окре нуо се на пе ти и вра тио на сво ју па трол ну ста зу. 

На пу ту на траг до стра жар ске ку ћи це ко ра чао је бр зо иви цом ас фал та, а Бру но је 
трч ка рао око ње га без по во ца и про пи са не бр њи це. Гра ни чар се осе ћао без бри жно, 
а осе ћај му је као ни кад пре го во рио да би мо гао за во ле ти свој по сао.

Сун це је већ дав но би ло за ма кло на дру гу стра ну обо јив ши то је се ње по под не у 
на ран џа сто. Убр за ју ли ко рак, чо век и пас, сти ћи ће још и да по гле да ју и утак ми цу. 

(С пољ ског пре ве ла Је ле на Х. Јо ва но вић)


