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ПУТ НИ ЦИ НОЋ НОГ ВО ЗА
Ни ко по у зда но не зна ка ко је за и ста по че ло. Пр ве ве сти до шле су у че твр так, али 

то ни шта не до ка зу је: ствар је мо гла от по че ти да ни ма или не де ља ма пре тог де цем-
бар ског че тврт ка, кад су тр го вац ду ва ном и про да вац но ви на са ста ни це ка за ли да се 
вој ни ци вра ћа ју и да су те ра не лет ње ве че ри, они са ми, за јед но, сво јим очи ма ви де ли 
Ди је га Ури јар теа ка ко си ла зи с во за што те гли ста клен ке мле ка и до но си ју че ра шње 
но ви не и па ке те с по руџ би на ма ду ћан џи ја.

Хи ме нес, с ки о ска штам пе, и ду ван џи ја Кен трос ра ши ри ли су вест истог ју тра па 
због то га у ва ро ши ве ру ју ка ко су тог да на по че ли да се вра ћа ју, али све је јед на ко 
та ко мо гло от по че ти ра ни је, прет ход ног да на, или прет ход ног че тврт ка, у дру гом возу, 
или у истом во зу, оном што сти же из ју тра, а из пре сто ни це по ла зи та ман што се смрк не 
и ког због то га на зи ва ју ноћ ни воз.

Ка ко су ви де ли Ди је га Ури јар теа док си ла зи с ноћ ног во за. Ка ко су га ви де ли да се 
опра шта од не ких вој ни ка у гип су и за во ји ма на гу жва них у дру гом ва го ну и ка ко је на 
пе рон ско чио из по штан ског ва го на и ка ко су по сле си шла још дво ји ца оде ве ни као 
вој ни ци. Ка ко је дан од њих мо ра да је био Ми гел Сан дерс, уве рен је про да вац но ви на 
и ка ко дру гог, црн пу ра стог и ома ле ног, ни је дан од њих дво ји це ни је пре по знао, ни 
Хи ме нес ни Кен трос.

Та ко су ис при ча ли и ка за ли су да су још ви де ли ка ко су се сва тро ји ца мо ма ка опро-
сти ли од оних што су би ли у ва го ну и он да по гле да ли пре ма ва ро ши већ оба сја ној 
сун цем, али с елек трич ним све тиљ ка ма на ста нич ном тр гу још увек упа ље ним као и 
они ма у из ло зи ма ве ћих про дав ни ца.

Тро ји ца мо ма ка од мах су се раз и шла и сва ки је по шао сво јим пу тем: Ури јар те, глав-
ном ули цом, у сме ру сво је ку ће; не зна нац цр не пу ти по шао је ши на ма пре ма са ла ши ма, 
а онај тре ћи, за ког је Хи ме нес ка зао ка ко мо ра да је Ми гел Сан дерс, пре шао је пре ко 
на си па и за пу тио се ка руд ни ку кре ча. Кен трос ње га ни је пре по знао, али ла ко је то мо-
гао би ти Сан дер сов ма ли, по што Сан дер си жи ве иза бе лог бре га, кад се про ђе руд ник 
кре ча, и да би се сти гло до ку ће Сан дер со ве мај ке би ло је нео п ход но по ћи у том сме ру.

И тог је ју тра све по че ло. Ко ли ко се зна, та да је све по че ло, али је исто та ко мо гло 
по че ти ра ни је, да ни ма или не де ља ма ра ни је. Тог ју тра мно го се о то ме го во ри ло, јер су 
обо ји ца ко ја су се за де си ла на ста ни ци да са че ка ју воз ме ђу тро ји цом вој ни ка што су се 
вра ћа ли пре по зна ли Ди је га, а Ди је га Ури јар теа сви су мно го во ле ли, јер је мо мак био 
син га зде би феа у ме сној за јед ни ци где се коц ка ло, јер је био ка пи тен ко шар ка шке еки-
пе и шам пи он у пе ло ти1 и за то што су у ва ро ши би ли си гур ни ка ко је Ди је го Ури јар те 

1 Тра ди ци о нал на ба скиј ска игра лоп том ко ју су исе ље ни ци пре не ли у ко ло ни је. Та мо се, ме ђу њи-
хо вим по том ци ма, за др жа ла то ком два де се тог ве ка. (Прим. прев.)
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по ги нуо на фрон ту пре мо жда две го ди не и чак су му и ми су по све ти ли. Због то га је, 
пре но због че га дру гог, гла си на по ју ри ла и сви се тог да на се ћа ју па прет по ста вља ју 
да су вој ни ци по че ли да се вра ћа ју тог че тврт ка, пе тог де цем бра.

На рав но да ни ко ни је имао на ме ру да при ча Ди је гу ка ко су га сма тра ли мр твим и 
ка ко су му чак и ми су по све ти ли. Мо ра да је сти гао у оче ву ку ћу, за у век са се бе ски нуо 
вој ну одо ру и усред по ро дич ног ве се ља и ус хи ће но сти што га ви де жи вог и што се 
вра тио, би ће да му ни ко ни је ре као ни шта и да је оти шао на по чи нак, умо ран од пу та, 
за до во љан што по сле то ли ко вре ме на на по кон ле же у чи сту по сте љу.

У цен тру, на плоч ни ку пред по сла сти чар ни цом и за коц кар ским сто лом у ме сној 
за јед ни ци по ја вио се тек у су бо ту по под не, ка да су сви већ зна ли ка ко се вра тио у 
ва рош и по че ли да за бо ра вља ју на по след ње по ча сти и на ми се.

Би ло је, исти ни за во љу, са свим до вољ но и оних што ће из ра до зна ло сти, или да 
би се ше га чи ли, про го во ри ти о ми са ма пред њим, или пред дру ги ма ко ји су на ста ви-
ли да при сти жу. Пред Сан дер сом ни је. Сан дер си жи ве с оне стра не бр да, иза руд ни ка 
кре ча, и ско ро да ни кад ова мо у град не си ла зе; на бав ке оба вља ју у пи ља ри у Сан ти-
ја гу На са ру, а за ве се ља и игран ке од ла зе у дру го се ло, у ком жи ве се стре Сан дер со ве 
мај ке и где су им де ца ишла у основ ну шко лу. Но Ди је го Ури јар те или ма ко од оних 
што су се вра ти ли ка сни је има ли су у сво јој бли зи ни до вољ но ра до зна ла ца или ша љив-
џи ја ко ји ће их оба ве сти ти ка ко их је чи та во се ло, па и њи хо ве ро ђе не мај ке, сма тра ло 
мр тви ма.

Има ту пи та ња ло ги ке: мај ка Фе де ри ка Ор ти са бе ле жи ка ко је при ми ла те ле гра ме 
са у че шћа ко је је по сла ла вој ска, с иви цом хар ти је у цр но обо је ном, и ка ко јој је по сле 
сти гао чек с обе ште ће њем ко ји је унов чи ла у Про вин циј ској бан ци. Ако не све, мно ге 
су мај ке при ми ле че ко ве или те ле гра ме по во дом мр твих срод ни ка. Ло гич на је ствар: 
пре или ка сни је, Ор ти со ва мај ка, Ури јар те о ва – уко ли ко је и она до би ла те ле гра ме или 
че ко ве – или ма ко ја дру га мај ка ко ја је че ко ве или те ле гра ме при ми ла, тре ба ло је о 
то ме да по раз го ва ра са си ном, а би ло их је и ко је су се за пи та ле не ће ли им па ре од 
че ка – сво ту зби ља бед ну – вла да за тра жи ти на зад.

Али ни је по зна то да је Ор ти со ва мај ка или ијед на дру га раз го ва ра ла о то ме са сво-
јим си ном, ни ти у свом дру штву ни ти у дру штву њи хо вих си но ва. Пи та ње те ле гра ма 
и че ко ва су оћу та ле, као што мно ге ства ри мај ке оћу те. Или ће би ти да су од по чет ка 
по го ди ле све?

На по чет ку је био пе то де цем бар ски воз, пр ви по зна ти слу чај, ма да је све јед на ко 
мо гло по че ти и ра ни је. Ка сни је, чи та вог тог ле та, ноћ ни во зо ви сре дом, ко ји увек сти жу 
из ме ђу по ла шест и че тврт до шест ују тро у че твр так, на ста ви ли су да до во зе вој ни ке 
по врат ни ке и мно ге мај ке вој ни ка, ко је су зна ле да их пу шта ју, од ра них са ти из ла зи ле 
би на пе ро не да че ка ју и че ка ле су, и по сле, кад би воз про ду жио пу то ва ње се ку ћи 
по ла ко па ди ну ни ског бр да, на пе ро ну би оста ла хр па же на ко је ри да ју пред ма ло број-
ним, на смрт по спа ним вој ни ци ма. Све су ри да ле: јед не уз бу ђе не што су упра во до че-
ка ле си но ве; дру ге јер су оче ки ва ле да им из тог во за си ђу си но ви ко ји ни су до шли.

Има у ра ту та квих ства ри, а мај ке, ко је су то ли ко крот ке да на свет си но ве до но се 
и да слу же и њих и си но ве дру гих, не мо гу да од у ста ну ка да им си но ви не до ста ју па 
су на ста ви ле да до ла зе на ста нич ни пе рон да че ка ју и че ка ју, мно ге с му же ви ма, или 
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с дру гим си но ви ма ци ви ли ма или са сна ја ма и уну чи ћи ма, и та ко су се че тврт ком од 
ра них са ти об ли ко ва ле го ми ле љу ди ко ји че ка ју ноћ ни воз.

Прем да је по след њих не де ља, у мар ту, или апри лу, ка да је на сту пи ла ки шна се зо-
на, ма ло ко ја мај ка че ка ла.

По след њи вој ник сти гао је кра јем апри ла, сам. Био је то Сер хио Ге бел, син Је вре ја 
ко ји су др жа ли по љо при вред ну апо те ку. На ста ни ци ни је би ло ни ког сем ње го ве мај ке, 
не ко ли ко ком ши ни ца, де вој ке с ко јом се за ба вљао, и Хи ме не са и Кен тро са, ду ван џи-
је, ко ји су раз го ва ра ли о ра ту са Сер хи о вим оцем и при ча ли ка ко је ста ри на пе ро ну 
пу шио јед ну ци га ру за дру гом, на то пљен ки шом, док је че као.

Из гле да да је Сер хио Ге бел иза шао из дру гог ва го на, из љу био мај ку ко ја је пла ка ла 
као што је пла као и сам, не то ли ко за то што је по но во на оку пу с по ро ди цом већ што 
се опро стио од вој ни ка ко ји су пу то ва ли у ва го ну с њим, с ко ји ма је чи тав рат про вео 
и ко ји ће за це ло си ћи у дру гим се ли ма, на по след њим кра ци ма ове же ле зни це.

Ге бе ло вој мај ци ни су по сла ли ни те ле грам ни чек. Уме сто то га сти гло јој је пи смо 
из Ко ман де с че стит ком, бу ду ћи да је син, го во ри ло је пи смо, био ви нов ник јед ног 
хе рој ског ан ти тен ков ског под ви га. Ви дев ши Ге бе ла, у ста рој, шљам па вој уни фор ми, 
ба кан џи из ли за них, без ор де на и без епо ле те ка пла ра ба рем или на ред ни ка, чо век би 
по ми слио ка ко је те ле грам мо гао го во ри ти и ма ко ју дру гу ствар.

– На кон све га што се де си ло, ко је то ли ки мо рон да ве ру је у оно што ка жу те ле гра-
ми...? – пи та Еми лио Рен си, ко ји је упра во осво јио те ле ло то и, на пла тив ши чек, иза шао 
из по ште кад је на и шао на Ге бе ла.

Би ли су то да ни ка да је си ро ти Сер хио об и гра вао цен тар као ва ро шка лу да, оде вен 
у вој ни ка јер му ста ри још ни је ку пио но ву оде ћу ни ти га је по слао да раз во зи ка ми о ном, 
у ко ји и да нас то ва ри ба ло не хер би ци да, и џа ко ве се ме на и кон цен тра та за сви ње.

– Бе сан због че ка и све га што су ми од би ли и због три да на то ком ко јих сам мо рао 
да че кам да ми га унов че на рат сам са свим био за бо ра вио. Иза ђем из по ште, по ђем 
ка Оп шти ни и ту га угле дам, уки пље ног као лут ка... Ма ло на пе ду ни сам љо снуо...!

Увек исто при ча Рен си, ка ко из ла зи из по ште, ума ло не пад не на гу зи цу, и ка ко су 
Ру су2 ис по чет ка мо гли ли це да сло же и да му про ме не глас, све јед но би га пре по знао 
по мо рон ским ви це ви ма: ко има сре ће у кар та ма, не ма у љу ба ви, ка же да му је ре као 
Ге бел, по но се ћи се то бо же што је пред мет то ли ких ва ро шких тра че ва.

Рат је пун гре ша ка. На при мер: у би ци од 22. ав гу ста ар ти ље ри ја је тре ба ло да га ђа 
за тво ре ну фа бри ку „Ду понт“ где је не при ја тељ др жао му ни ци ју и ле ко ве, а га ђа ли су 
дру гу фа бри ку, „Ди нам“, јер су на ста рој ма пи гра да ко ји су по ку ша ва ли да осво је име-
на фа бри ка би ла по гре шно ис пи са на. Ко зна ко ли ко их је ме ђу они ма што ра ди ли су 
у фа бри ци по ги ну ло због гре шке цр та ча ко ји ни је до бро пре ко пи рао во дич кроз пре-
сто ни цу. Сто ти не, или хи ља де осо ба уза луд из ги ну лих због гре шке у пла ни ра њу...! 
Бом бар до ва ње фа бри ке „Ди нам“ са мо је је дан при мер: то ли ко ар ти ље риј ско ра за ра ње 
и то ли ка сту ди о зност ка ко би се по гре шна фа бри ка пре тво ри ла у прах. 

2 На дим ци ко ји су ге ри шу на ци о нал ност ве о ма су че сти у Ар ген ти ни, али не мо ра ју увек би ти 
до слов ни. Та ко Рус мо же би ти и не ко ко по ре кло во ди од Укра јин ца или Је вре ја из тих кра је ва, 
као што Тур чин мо же би ти не ко чи ји су пре ци еми гри ра ли из Ли ба на, или као што је сва ки Шпа нац 
„Га ли ци јац“, а јед на ко то мо гу би ти и ње го ви по том ци. (Прим. прев.)
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Али љу ди се на вик ну, при ла го де се. Јед на ко је у ве ли ким гра до ви ма, као и у ма лим 
се ли ма и ва ро ши ма сред ње ве ли чи не по пут ове, при ла го де се. Ка је та но Са ин, ко ји је 
бо гат ство згр нуо пре про да ју ћи цве ће са са ла ша, ова ко то об ја шња ва:

– По ку ша вао сам да пре ста нем да пи јем. Пио бих ко ли ко ми во ља за вре ме је ла – 
пио сам ви но – али ни вер мут ни ти кап ал ко хо ла кад ни је оброк. Јед не су бо те оти шао 
сам до по сла сти чар ни це, у онај део иза, и сео за сто Хе су са Но блеа, јед ног од вој ни ка 
по врат ни ка. Већ мно го вре ме на бе ше про ху ја ло ка ко су ноћ ни во зо ви по че ли да сти жу, 
али Но блеа још ни сам био по но во ви део. По здра вио сам га као да се ни шта де си ло 
ни је. И он је са мном био при ја тан, али ме је та ко ђе по здра вио као да од на шег про-
шлог ви ђа ња ни је про шло ви ше од не де љу да на. Ко ће га зна ти је ли би ла слу чај ност, 
ко ће га зна ти је ли, од то ли ког ви ђа ња с љу ди ма у по сла сти чар ни ци, по ми слио ка ко 
је и ме не већ био ви део. Пио је бе ло ви но, ја сам при па лио. Код дру ге ту ре већ смо 
при ча ли при че и го во ри ли о глу по сти ма. Ми слим да сам по пио де сет ча ша ви на, и да 
ми ни је би ло ни шта. Он је уз вра ћао истом ме ром, пио је ко ли ко и ја. Био је на по ла 
пи јан, ни је успе вао да се по диг не од сто ла и док је го во рио при лич но је за пли тао је-
зи ком. Али за ме не је то би ло као да се дим с би ло ким дру гим, као да је за аста лом 
уме сто ње га био мој по моћ ник Ро хе лио. По ста не при род но...

Јер оби ча ји су од сва ке ства ри ја чи. Пре ма Пу гли је сеу, аук ци о на ру, оби ча ји на кра-
ју увек пре ваг ну. При ча ка ко је јед ног да на с ко ле гом оби ла зио не ки ранч и ка ко је 
Аве ли но, ко ле га, хтео да по се ти не ког кли јен та, али је он мо рао да се вра ти у град, па 
је он да оста вио ау то по што се Ки рос, још је дан ме ђу вој ни ци ма по врат ни ци ма, по ну-
дио да га од ба ци сво јим ка ми о ном, јед ном ска ни јом.

Ка же Пу гли је се да је сео у ска ни ју и да се ни чег не би ни се тио да ме ђу бри са чи ма 
ни је угле дао рат ни ор ден ока чен о ви зир ко ји се у ка ми о ни ма ко ри сти као за клон од 
сун ца, , онај ни кло ва ни ор ден с угра ви ра ним Хри стом По бед ни ком и ли цем Ге не ра ла. 
Ка же да се се тио, и да је на тре ну так чак остао под ути ском:

– Се ти те се – ка же – ја сам био у ко ми си ји хра ма, та ко да сам био на свим ми са ма, 
укљу чу ју ћи и ње го ву, ону у по мен Ки ро су.

Али Пу гли је сеа је раз го вор с Ки ро сом о ра дио-та ла си ма и ра дио-ама тер ским ства-
ри ма то ли ко за ба вио да је све на мах за бо ра вио па је де ло ва ло као да ска ни ју во зи 
ње гов парт нер, Аве ли но, а не не ки вој ник по врат ник.

– И па зи те, кад сам ја, пре ко па ро хиј ске ко ми си је, већ знао шта се у дру гим се ли ма 
де си ло... – по ја шња ва Пу гли је се.

Али мо же чо век и све да зна, нај ва жни је је шта ра де дру ги: исти на је оно што му 
дру ги пред очи под мет ну, а оста ло ни је ва жно. Чак и То ра га, ко ји ни је же лео да му се 
ћер ка уда за Ора си ја, вој ни ка по врат ни ка с ко јим се де вој ка за ба вља ла, ово при зна је:

– Ни је да сам ми слио ка ко га мо ја ма ла не во ли, ни ти да је мо мак рђав. Али кад ми 
је Ора сио, ко ји је стал но на вра ћао до нас, за тра жио да се њом оже ни, ка зао сам му да 
тре ба да раз ми сли мо, јер сам већ ви део ка ко се Ор лан до ва ћер ка уда ла за јед ног од 
по врат ни ка пре три го ди не и ни је има ла де це. А ба би ца, удо ви ца док то ра Ал ва ре са, 
ко ја се ка сни је и са ма уда ла за вој ни ка по врат ни ка, Мар ке са, већ је две го ди не же ле-
ла да за не се и ни је мо гла, а још је и ба би ца би ла. Ра ди тог стра ха, а не што сам имао 
не што про тив мом ка, ре као сам му да мо рам да раз ми слим. Али да нас ви ше ни ко не 
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мо же да се про ти ви да се мла ди узи ма ју, а ако је отац про тив, тим го ре, спа ва ју по 
мо те ли ма уз друм и су бо том туд кад про ђеш ви диш их пу не омла ди не ко ја се до ве зла 
ро ди тељ ским ко ли ма и кад по гле даш ка кви су ау ти ис пред пар ки ра ни већ ти је ја сно 
ко се та мо ва ља као од ре шен кер...

Та кви су оби ча ји и љу ди се при ла го де, и од оног што не ко мо же зна ти ва жни је је 
шта му оста ли по ка жу. Сад је при хва тљи во да омла ди на узме ау то од оца па с ло кал-
ним цу ра ма оде у мо тел на дру му, у по ноћ, пет ком и су бо том, и исти они ко ји кад су 
би ли мом ци ових ко је су им са да же не не би ни по ми шља ли да те ства ри ра де оста-
вив ши ау то сви ма да га ви де, уз друм, са да до зво ља ва ју да им ћер ке иду у мо те ле као 
да на за ве ти ну иду. И не ко по пут Пу гли је сеа, ко ји је при су ство вао ми си ко ју су да ли 
Ки ро су, мир но мо же да иде у лов на зе че ве с њим, па чак и Аве ли но зо ру уме да до-
че ка игра ју ћи по кер с Ди је гом Ури јар те ом, ко ји се ни је оже нио и по стао је око ре ли 
коц кар ко ји за пла нин ским сто ло ви ма оста вља све што да њу за шан ком, у би феу ста-
рог клу ба, за ра ди.

Ни они са ми ни шта ни су учи ни ли да об ра те па жњу. Ни ко не ка же да су се пра ви ли, 
али ни је да се ви де ло ка ко чи не ишта што би љу ди ма скре ну ло па жњу, као да су и они 
са ми зна ли – мо жда су и зна ли – ка ко ће с вре ме ном це лој ва ро ши по ста ти при род но 
да су им у бли зи ни, да ће се при ла го ди ти.

Не ки пут мо гу ће их је ви де ти за јед но, по дво је, тро је, игром слу ча ја ко ји се де си. 
Ма ри на Ећа гуе јед ном је во ди ла уче ни ке на ау то мо бил ске тр ке и ви де ла је ка ко се у 
кри ви ни, где ве ћи на мом чи ћа во ли да се сме сти и гле да ау те у за ле ту ка ко у њу пу ним 
га сом ула зе, га зе коч ни цу, вра ћа ју у дру гу и кли зе ћи из ла зе, на ла зи Фе де ри ко Ор тис, 
ка ко је у ње го вој бли зи ни Ди је го Ури јар те с му шким дру штван цем из ме сне за јед ни це, 
и на ко рак ода тле ви де ла је Ху а на Мо ли ну, та ко ђе јед ног од њих. Мо жда је би ла слу-
чај ност, али Ма ри на ка же да су, ка да се ма са при бли жи ла да из ва ди Ру бо ли нов ау то 
ко ји се за ку цао у жи ча ну огра ду, сва тро ји ца – Ди је го, Ху ан и Ру бо ли но – оста ли на 
оку пу раз го ва ра ју ћи и ка ко је, ма да је то ли ко вре ме на про шло, ово оста ви ло ути сак.

Има при ли ка – про сла ве кр ште ња, отва ра ња про дав ни ца, вен ча ња – у ко ји ма се у 
за тво ре ном про сто ру на ђу по дво ји ца или ви ше њих, а он да ће се ту увек на ћи и не ко 
да их по сма тра ка ко раз го ва ра ју и за ба вља ју се и тај ће по но во да се за ми сли. Мно ги 
су се за ми сли ли кад се са зна ло ка ко се у дру гим ме сти ма то ни је до га ђа ло. Вест је 
сти гла пре ко љу ди из па ро хи је, ко ји су оти шли на скуп шти ну у Ко ро не ла Ин суу, та мо 
про го во ри ли о ства ри, а Ин су а ни су се за пре па сти ли, и он да су ста ли да про ве ра ва ју 
и сви на кра ју утвр ди ли ка ко су се ма кар у том се лу сви вој ни ци вра ти ли. Тих да на за-
ни мљи во је би ло по сма тра ти их шта ра де, ја шу ли за јед но, или ме ђу соб но шта ко мен-
та ри шу, али ни ко ни је при ме тио да су по не че му дру га чи ји. Узда ли су се ка ко ће вре ме 
– још јед ном – бу ду ћи да је ствар би ла са свим све жа, учи ни ти да ва рош за бо ра ви.

И би ли су у пра ву, јер с го ди на ма све се за бо ра ви ло. У вре ме ка да мно ги па ро ви 
по чи њу да по ди жу ку ће, да пу ту ју у ино стран ство и но ћи про во де по за ба ва ма ка ко 
би ко пи ра ли по на ша ње дру гих и по ка зи ва ли оде ћу и гле да ли у ту ђу оде ћу или у ва зда 
но ве пре ми је ре, па ро ви без де це све су уо би ча је ни ји и сто га ни је рет ко да они, ко ји 
су са мо де лић то ли ких па ро ва без де це што жи вот про во де по ка зу ју ћи оде ћу, та ко ђе 
не ма ју де це. Би ло ка ко би ло, де ца увек на ста вља ју да се ра ђа ју.
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Они што су ро ђе ни у ле то кад је по вра так вој ни ка от по чео, мо ра да су сад око де-
сет го ди на ста ри и си гур но о њи ма не зна ју ни шта. За ову де цу, све то у ве зи с ра том 
ста рач ке су при че и кад раз го ва ра ју с не ким од њих, кад не ким слу ча јем не ћа ци Орти-
со ви или Ви хли ја ни је ви оста ну на са мо с уја ком, игра ју се као да су с би ло ким дру гим 
и уја ци их ба ца ју увис, или их во де у цир кус или у би о скоп кад да ју фил мо ве за де цу 
као што се ма ко ји ујак у ва ро ши за ба вља са сво јим ма лим не ћа ци ма. Та ко, ова ство-
ре ња ра сту не зна ју ћи ни шта, јед на ко као и од ра сли, ко ји зна ју, али ко ји иду око ло не 
успе ва ју ћи да ра за бе ру оно што се све ове го ди не де ша ва ло.

 Због то га их ни ко не ће упу ти ти, и де ца ће од ра сти, жи ве ће, има ће сво ју де цу и 
умре ће не зна ју ћи те ства ри, упр кос то ли ки ма ко ји су их за бе ле жи ли и са чу ва ли за 
слу чај да го ди не учи не да се јед ног да на не ко за ин те ре су је. Мо ри си је учи тељ у основ-
ној: до шао је на за ме ну на не ко ли ко ме се ци, до па ло му се и остао је у ва ро ши. Има 
ди пло му фи ло зоф ског, во ли књи гу и сло бод не да не и го ди шње про во ди ску пља ју ћи 
за пи се и ор га ни зу ју ћи кон кур се оп штин ског Се кре та ри ја та за кул ту ру. Он ће по тврди-
ти тај ути сак да да на шња де ца ни кад не ће са зна ти шта се де си ло.

– То је – ка зао је јед не ве че ри у ка фа ни – као с ри ба ма: сва шта мо гу да зна ју, али 
по след ње че га ће ри ба по ста ти све сна је сте ка ко је жи вот про ве ла у во ди...

– Док је не ко не упе ца... – за кљу чио је Тур чин.
– На рав но – од го во рио је – али он да је већ пе че на, и сла ба јој вај да што је са зна ла 

ка ко је жи вот про ве ла у во ди...
Кад не ма ве тра, у лет њим но ћи ма без ве тра, и та ко ђе зи ми, пред не вре ме, про ла-

зак во зо ва мо гу ће је чу ти у сва ком кут ку ва ро ши. У по ноћ про ла зи Се вер ни, осве тљен, 
јер увек но си имућ не ту ри сте ко ји баш у ча су про ла ска кроз ва рош од ма ра ју по сле 
је ла у ва гон-ре сто ра ну. У по ла два про ла зи Бр зи, те рет ни воз ко ји до ла зи пра зан и 
упр кос име ну сти же ла га но ка ко би се без ри зи ка пре стро јио на дру ге ши не. У че ти ри 
сти же Ме ша ни, ко ји по ла зи у шест по под не из пре сто ни це, с те рет ним ва го ни ма и дру-
гим пут нич ким. Тај у ва ро ши не ста је, али от прав ник от по здра вља љу ља ју ћи цр ве но- 
-зе ле ни фе њер кад про ђе крај ку ћи це де жур ног. Чи та ва ва рош по зна је те во зо ве и 
мо же да их рас по зна по зву ку и по не кад уме да бу де са бла сно, кад се у глу во до ба пре-
неш из сна, што воз ко ји при сти же на јед ном ни је Се вер ни, ни Ме ша ни ни Те рет њак у 
че ти ри, и што би мо гао би ти Но ви воз ко ји до ла зи из су прот ног сме ра и за у ста вља се 
у ва ро ши оте жу ћи ду ги жа ло сни пи сак па ла га но по ла зи, у сме ру ко ји во ди ка пре сто-
ни ци, и од во ди их све, на но во, за у век.

(Са шпан ског пре вео Ду шан Веј но вић)


