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ЈЕД НИМ ОД  ДВА ЈУ ПУ ТЕ ВА

Ишао сам стр мом ста зом, уском иви цом сте не; са обе стра не се про сти -
ра ла бес крај на про ва ли ја. По сле сат вре ме на сти гох до кра ја гре бе на и
спу стих се у долиницу обраслу вла жном ве ге та ци јом. На ње ном кра ју,
из ме ђу др ве ћа, ви де ла се пе ћи на. Ка да сам се при бли жио пе ћи ни, не -
да ле ко од ње ви дех оно га ко га сам тра жио – Нај му дри јег Жи вог Чо ве -
ка За Ко га Ка жу Да Зна Ско ро Све. 

Он ме пр ви при ме ти, уста де и љу ба зно ме до че ка, пред ло жи ми да
сед нем на је дан ка мен, бли зу оног на ко ме је сам се део. Нај му дри ји је из -
гле дао прилично нео д ре ђе но – мо гло би се ре ћи да је, пре све га, стар,
али не пре стар, ли це му је би ло обич но и про сто ду шно, оде ћа – си ве
пан та ло не и зе лен ка ста ко шу ља крат ких ру ка ва. 

Јесам ли се ни сам раз о ча рао? Али чим смо се ли, по чео је да ми при -
ча о се би и сво јој нео бич ној суд би ни, та ко да ње гов спо ља шњи из глед
про сто не ста де. У ства ри, ја сам до шао да га пи там не што о се би, али он
ни је престајао да при ча. А ја сам слу шао – опи си те шког жи во та, опи -
си бор бе за пре жи вља ва ње, бес циљ них и пре ко мер них за до вољ ста ва,
оча ја ња и ен ту зи ја зма. Ка да осе тих да је за вр шио с при чом, од лу чио
сам да га пи там то због че га сам до шао. Али он ме пре ки де: „Чо ве че!
Знам шта хо ћеш да ме пи таш. Ис при чао сам ти свој жи вот, а мо жда и
жи вот мно гих дру гих љу ди. Све вре ме кришом сам по сма трао из раз
твог ли ца и по кре те тво га те ла. Та ко сам и схва тио шта же лиш да ти ка -
жем. Ево шта ћу ти ре ћи: ако си ро ђен без сре ће и без ика кве мо гућ но -
сти да до би јеш чак и ма ло сре ће и ра до сти у од ре ђе ним го ди на ма, а
ве руј ми, мно ги љу ди су та кви, имаш два пу та: да по ста неш до бар чо -
век ко ји без раз ло га во ли жи вот и љу де, или да по ста неш оча јан и зао
из род ко ји мр зи цео свет. Али, опо мињем те! Ве о ма, ве о ма ма ло њих
крене пра вим пу тем. А са да иди.“
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Кре нух, по пех се на гре бен и по ђох уском ста зом са чи је обе стра не
су се отва ра ле бес крај не про ва ли је. Иду ћи, раз ми шљао сам о ре чи ма
му дрог чо ве ка. Прилично мрач не ре чи. Тач но су од го ва ра ле на мо је пи -
та ње, али од го вор ми се ни је до па дао. Ни сам ви део мо гућ ност за сре ћу
и ра дост у свом жи во ту, али ни сам же лео да по ста нем огор чен и лош
чо век. Ни ка ко ни сам хтео. Та ко раз ми шља ју ћи, нео сет но успо рих ко -
рак. На кра ју се за у ста вих и окре нух се. Још ма ло раз ми слих, био сам
збу њен. За тим ду бо ко уз дах нух и жур но кре нух на зад. По но во сти гох
у до ли ну, спу стих се пре ма пе ћи ни и ста дох пред му дра цем. Он је упра -
во ку вао су пу на ма лом плинском решоу. 

– Ка жи, чо ве че! – ис пра ви се он. 
– Знаш... уоп ште ми ни је ла ко да те за мо лим, али... да ли бих мо гао

да оста нем код те бе... не ко вре ме?
– За што?
– Хтео бих да по при ча мо о мно гим ства ри ма, на дам се да ти то не -

ће сме та ти. 
– Па... ме ни је и она ко до сад но, а мо жеш да ми по ма жеш, да доносиш

воду и купујеш шта треба у селу. Да, не мам ни шта про тив да оста неш.
– Ствар но? Мо гу да оста нем? Хва ла ти... мно го ти хва ла! Же лим

мно го то га да те пи там. 
– Си гур но... – са же се му драц над шер пом и про ме ша су пу. 
– Знаш, ствар но се ра ду јем што ми до зво ља ваш да оста нем код те бе.

Он се ис пра ви, по гле да ме и за до вољ но се осмех ну: 
– Ха, зна чи, ра ду јеш се...
– Да, ра ду јем се.
– Да кле, осе ћаш ра дост?
– Да, ра ду јем се што ћу са зна ти мно ге ства ри о се би. 
– А да ли си на у чио да се ра ду јеш?
Осе тих да се ра ду јем и схва тих ка ко се то де си ло на сме шан и нео -

би чан на чин – ја, чо век без ра до сти, ро ђен без сре ће и сва ка квих мо -
гућ но сти за ра дост, ра ду јем се.  

– Е, твој сам – ре кох му и чак ми до ђе да за пла чем од не ког по себ -
ног уз бу ђе ња. 

– Мммм, да.... Мој си! – за до вољ но ре че он. – За то сма тра ју да сам
Нај.... не знам ка ко то зо ву. До бро знам те ства ри! Зна чи, ра ду јеш се, а?
– по тап ша ме он по ра ме ну. 

– Да!
– Хо ћеш ли да оста неш са мном да се ра ду је мо за све, шта год да је?
– Да, баш се ра ду јем да оста нем с то бом...
– Хо ће мо ли да чи ни мо до бро љу ди ма, про сто ето та ко, ра ди за до вољ ства?
– Да, упра во то же лим. 
– Па до бро – луп ну ме по ра ме ну – Имаш ли ци га ру?

110 /  Повеља



– Да.
– Дај да за па ли мо док су па не бу де го то ва. По сле ће мо се на вр ца ти и дре -

ма ће мо ма ло на сун цу. До ве че ћеш оти ћи до се ла по пи во и на мир ни це.
– Да, са да знам за што си Нај му дри ји Чо век На Све ту Ко ји... 
– Да, упра во та ко... дај јед ну ши би цу... Хва ла! – му драц за па ли ци -

га ру и се де. 
– Ех! – се дох и ја на ка мен. 
– М-да! Ја сам Нај му дри ји – причао је – Пре не ко ли ко го ди на био

сам исти, са свим исти као ти.
– Ствар но?
– Да, и до шао сам ов де код јед ног... Није важно...
По пу ши смо ци га ре те, си пао сам су пу у два зде ле, обо ји ца по че смо

да ср че мо, а на кра ју ко ри ца ма хле ба по ку пи смо по след ње ка пљи це. 
– Мно го се ра ду јем што сам ов де – ре кох и уз дах нух. 
– Са да се ра ду јеш, а до ве че, ка да по пи је мо пи во, ка да ис пе че мо ко -

ба си це на жа ру и ма ло за пе ва мо, осе ти ћеш се и срећ ним. 
– Ствар но? – упи тах га уз бу ђе но. 
– М-да-а-а  уобра же но про збо ри  му драц. – Са да иди да опе реш та њи ре. 
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