Емброуз Бирс:

ПАРКЕР ЕДЕРСОН, ФИЛОЗОФ
(Превод с енглеског, Књижевна реч 424/1993.)
– Ваше име, заробљениче?
– Пошто ћу га сутра у зору изгубити, нема сврхе да га кријем. Паркер Едерсон.
– Чин?
– Прилично низак; официри су сувише драгоцени да би им се животи ризиковали на погибељном послу уходе. Ја сам наредник.
– Из којег пука?
– Морате ме извинити. Мој би Вам одговор, ко зна како, могао помоћи да сазнате чије су снаге пред вама. Како сам у ваше линије зашао управо ради сличног сазнања, не долази у обзир да Вам га приуштим.
– Оштроумни сте.
– Ако будете стрпљиви и сачекате до јутра, видећете ме прилично тупог.
– Како знате да ћете умрети сутра ујутро?
– Такав је обичај међу уходама ухваћеним ноћу. Једно од лепих правила професије.
Генерал на то напусти зачас достојанствени изглед прикладан прослављеном
конфедералном официру високог ранга и осмехну се. Но, нико ко је у његовој власти а ван његове милости не би могао видети срећан предзнак у том спољњем и видљивом знаку одобравања. Осмех није био ни срдачан, ни заразан, није се преносио
на друге особе које су му биле изложене – ни на ухваћеног уходу који га је изазвао,
нити наоружаног стражара који је овога довео у шатор и сада стајао мало даље, посматрајући свог заробљеника под жутом светлошћу свеће. Осмех никако није спадао
у дужност тог ратника – његови задаци били су од сасвим друге врсте. Конверзација
се настави. По својој нарави, то је било суђење за најтежи злочин.
– Значи, Ви признајете да сте ухода и да сте дошли у мој логор, тако прерушени, у униформи војника Конфедерације, да у тајности прибавите обавештења у
вези с бројем и распоредом мојих јединица?
– У вези, првенствено, с њиховим бројем. Њихов сам распоред већ знао – злослутан је.
Генерал се наново озари. Стражар, осећајући повећану одговорност, даде
свом лицу оштрији израз и још се мало укрути. Ухода пак, вртећи непрестано свој
клампави сиви шешир око кажипрста, стаде лежерно разгледати око себе. Просторија је била врло једноставно опремљена. Био је то обичан шатор усправних зидова,
око два и по с три и по метра у основи, осветљен једном једином лојаницом. Свећа је
била насађена на дршку бајонета забоденог у чамов сто за којим је седео генерал, а
овај беше заузет писањем, привидно сасвим заборављајући на присуство нежељеног
госта. Земљани под био је застрт старом крпаром. Један још старији кожни куфер,
друга столица и смотак ћебади чинили су, отприлике, остатак намештаја. У штабу
генерала Клеверинга конфедерална једноставност и оскудност сјаја и церемоније до-

стизале су свој највиши степен. На великом ексеру забијеном у стуб шатора на улазу
био је окачен појас с којег је висила дуга сабља, револвер у футроли и, мало бесмислено, један ловачки нож. Генерал је често објашњавао да је то, сасвим неформацијско оружје, успомена из мирнодопских дана када је он био цивил.
Ноћ је била олујна. Киша се сливала преко цираде у слаповима с тупим, бубњавим звуком, који добро познају сви који бораве у шаторима. Под хучним налетима ветра крхка се конструкција тресла и увијала, потежући кочиће и конопце који су
је држали.
Генерал заврши писање, пресави половину листа хартије и обрати се војнику
који је чувао Едерсона:
– Ево, Тасмене, однесите ово мом ађутанту, па се одмах вратите.
– А заробљеник, генерале? – рече војник салутирајући, с упитним погледом
упућеним према оном несрећнику.
– Учините како сам рекао – одврати официр кратко.
Војник узе цедуљу и повијен изиђе из шатора. Генерал Клеверинг окрете своје лепушкасто лице к федералном уходи, погледа му у очи – не нељубазно – и рече:
– Лоша ноћ, делијо моја.
– За мене – да.
– Погађате ли шта сам написао?
– Нешто вредно читања, мислим. И – можда је мало ташто с моје стране –
усуђујем се да претпоставим да је реч о мени.
– Да, текст наредбе у вези с Вашим погубљењем; прочитаће се јединицама за
време смотре. Садржи и нека упутства командиру војне полиције око појединости
тог догађаја.
– Надам се, генерале, да ће приредба бити организована зналачки, пошто ћу
јој лично присуствовати.
– Имате ли каквих посебних захтева? Желите ли, на пример, да Вам дође исповедник?
– Тешко да бих себи осигурао дужи одмор одузимајући њему део његовог.
– Побогу човече! Зар намеравате да одете у смрт само с вицевима на уснама?
Знате ли да је ово озбиљна ствар!
– Како бих то могао знати? Целог свог живота никад нисам био мртав. Чуо
сам да је смрт озбиљна ствар, али никад од неког ко ју је искусио.
Генерал заћута за часак. Човек га је занимао, можда и забављао – тип какав
до тада није срео.
– Смрт – рече – у најмању руку јесте губитак. То је губитак оне среће коју
имамо, и свих прилика за већу.
– Губитак којег никад нећемо бити свесни може се сталожено поднети и стога очекивати без бојазни. Мора да сте уочили, генерале, да од свих мртвих људи, којима као војник имате задовољство да засипате свој пут, ниједан не показује знаке
жаљења.
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– Ако бити мртав и није стање достојно сажаљења, ипак, постајање таквим –
сам чин умирања – изгледа посве непријатна ствар за онога ко није изгубио моћ осећања.
– Бол је непријатан, нема сумње. Никад га не подносим без мање или веће нелагодности. Али онај ко живи најдуже највише је томе изложен. Оно што називате
умирањем јесте напросто последњи бол. Умирање – тако шта заправо не постоји.
Претпоставимо, илустрације ради, да ја покушам да побегнем. Ви подижете револвер који уљудно скривате у крилу и...
Генерал поцрвене као девојка, онда се меко насмеја, откривајући блиставе зубе, благо наже своју лепу главу и ништа не рече. Ухода настави:
– Ви пуцате и ја имам у желуцу нешто што нисам прогутао. Падам, али нисам мртав. После пола сата агоније бићу мртав. Али у ма ком датом тренутку у тих
пола сата био сам или жив или мртав. Нема прелазног периода. Када сутра ујутро
будем обешен догодиће се исто то. Док сам свестан, бићу жив. Кад умрем, бићу несвестан. Природа је, изгледа, уредила целу ствар сасвим у мом интересу, управо онако како бих то сам уредио. То је тако просто – додаде с осмехом – да изгледа једва
вредно труда уопште бити обешен.
Кад је довршио своје опаске наступи дуг тајац. Генерал је седео непомично,
гледајући у човеково лице, али беше очигледно да није регистровао шта је било изречено. Било је то као да су његове очи стражариле над заробљеником, док му је ум
био обузет другим стварима. Једнога часа он дубоко и дуго удахну, задрхта као неко
ко се пробудио из језивог сна и готово нечујно избаци из себе:
– Смрт је ужасна – тако рече тај човек смрти.
– Била је ужасна нашим дивљачким прецима – рече ухода важно – јер нису
имали довољно памети да одвоје идеју свести од идеје телесних облика у којима се
ова испољава. Као што, на пример, један још нижи ред интелигенције, мајмунски,
може бити неспособан да замисли кућу без становника, па чим види срушену колибу замишља унутра неког ко је пригњечен. Смрт нам је ужасна јер смо наследили
склоност да мислимо тако, примењујући на сâм по јам дивље и нестварне теорије једног другог света – као што имена места рађају легенде које их објашњавају, а неразумно владање урађа филозофијама које треба да га оправдају. Ви ме можете обесити, генерале, али ту се завршава ваша опака моћ. Не можете ме осудити на рај.
Генерал је изгледао као да није чуо. Уходина беседа само му је скренула мисли на ток којим се иначе не би кретале, али тамо су оне следиле своју вољу независно, до својих сопствених закључака. Олуја беше престала и нешто од свечаног духа
ноћи удену се у његова премишљања, дајући им ону тамну нијансу натприродне
страве. Можда је у томе било и мало видовитости.
– Ја не бих волео да умрем – рече – не ноћас.
Био је прекинут – ако је уопште намеравао да још нешто каже – уласком једног официра из свога штаба, капетана Хестерлика, командира војне полиције. Ово га
поврати. Одсутни израз ишчезе с његовог лица.
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– Капетане – рече, отпоздрављајући официру – овај човек је северњачки ухода. Заробљен је у нашим линијама с исправама које то доказују и признао је. Какво
је време?
– Олуја је прошла, господине генерале, и месец је изишао.
– Добро. Поведите неколико људи, спроведите га одмах до круга за смотру и
стрељајте га.
Оштар узвик изби с уходиних усана. Он се баци унапред, истеже врат, разрогачи очи, склопи руке.
– Благи Боже – повика промукло, скоро неразумљиво. – Не мислите ваљда
тако! Ви заборављате – ја не смем да умрем пре јутра.
– Ја нисам помињао јутро – одговори генерал хладно. – То је била Ваша лична замисао. Ви умирете сада.
– Али генерале, ја Вас молим – ја Вас преклињем да се сетите: ја морам бити
обешен! Биће потребно неко време да се подигну вешала – два сата – један сат. Уходе се вешају. Ја имам своја права по војном закону. За Бога милога, генерале, погледајте како кратко...
– Капетане, извршите моје наређење.
Официр исука мач и, погледа упртог у заробљеника, показа без речи к излазу
из шатора. Заточеник је оклевао. Официр га дохвати за оковратник и лако гурну напред. Примичући се шаторском стубу избезумљени човек одскочи, с мачјом окретношћу дочепа дршку ловачког ножа, истрже оружје из каније и, одгурнувши капетана у страну, насрну на генерала с бесом лудака, обори га на тле и паде главачке преко њега. Сто се претури, свећа се угаси и гушање се настави у мрклом мраку. Командир полиције прискочи у помоћ своме претпостављеном, али и сам паде преко ускомешаних тела. Псовке и неразумљиви повици јарости и бола допирали су из ковитлаца удова и тела. Шатор беше пао по њима и борба се настављала у пометњи испод његових замршених набора. Редов Тасмен, вративши се са свог задатка и магловито наслућујући ситуацију, баци пушку и, грабећи насумце згужвано платно, узалудно покуша да га свуче с људи који су били под њим. Стражар, који је дотле корачао горе-доле испред шатора не усуђујући се да напусти своје место па макар се небеса рушила, опали из пушке. Пуцањ узбуни логор. Бубњеви забубњаше надугачко
и трубе затрубише збор, извлачећи на месечину гомиле полуодевених људи који су
се облачили у трку и улетали у строј под реским командама старешина. Ово је било
добро: стајући у строј људи су били под контролом. Стојали су под оружјем у тренутку кад људи из штаба и генералове пратње успоставише ред од збрке што беше
настала, подигавши претурени шатор и раздвојивши учеснике необичног сукоба, који су крварили, већ сасвим без даха.
Без даха је, уствари, био један: капетан је био мртав. Дршка ловачког ножа,
који му беше пробио врат и прошао на другу страну, била му је набијена под браду,
а крај јој се беше заглавио испод врха доње чељусти, тако да рука која је задала ударац није могла извући оружје. У руци мртвог човека био је његов мач, чији држак
беше обухваћен стиском што је одолевао снази живих. Сечиво је било испругано крвљу до балчака.
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Подигнут на ноге, генерал јекну, стропошта се натраг на тле и изгуби свест.
Поред огреботина, имао је два убода мачем – један кроз бутину, а други кроз плеће.
Ухода беше задобио најмање озледе. Осим сломљене десне руке, његове ране
нису биле ништа веће од оних које се могу задобити у обичној тучи оружјима датим
од природе. Но, био је ошамућен и изгледао једва свестан свега што се догодило.
Повукавши се мало од својих чувара, згурен над тлом, мрмљао је неразумљиве речи
жалбе и протеста. Његово лице, отекло од удараца и умрљано скорелом крвљу, ипак
је изгледало бело испод рашчупане косе, као лице леша.
– Тај човек није умоболан – рече трупни лекар, припремајући завоје и одговарајући на питање. – Он је претрпео велик страх. Ко је он и шта је?
Редов Тасмен стаде објашњавати. Била је то прилика његовог живота. Није
испустио ништа што би могло, на ма који начин, истаћи важност његове повезаности с догађајима те ноћи. Чим је завршио своју причу, био је готов да је отпочне из
почетка, али нико му не поклони пажњу.
Генералу се утом поврати свест. Придигао се на лакат, погледао око себе и,
спазивши уходу како чучи покрај логорске ватре, под стражом, рекао само:
– Водите тог човека на круг за смотру и стрељајте га!
– Генерал бунца, рече један официр, стојећи у близини.
– Он не бунца – рече генералов ађутант. – Мени је наредба о томе већ стигла.
Био је наредио Хестерлику да је изврши – он ту учини покрет руком у правцу мртвог полицајца – и, тако ми Бога, извршиће се.
Десет минута касније наредник Паркер Едерсон, припадник Федералне армије, филозоф и оштроуман човек, клечећи на месечини и смушено преклињући да му
се поштеди живот, беше изведен пред стрељачки вод од двадесет људи и стрељан.
Кад је плотун одјекнуо кроз оштри поноћни ваздух, генерал Клеверинг, лежећи бео
и непомичан под црвеним одсјајем логорске ватре, отвори своје крупне плаве очи,
пређе задовољно погледом по присутнима и рече:
– Како је све то тихо.
Лекар свечано и значајно погледа у ађутанта. Рањеник је полагано склопио
очи и лежао тако неколико часака; тада му се лицем разли осмех неизрециве сласти,
малаксало изусти „Мислим да ово мора да је смрт“ и издахну.
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Српко Лештарић:
СУЛУДА ПРИЧА
Средином лета 1992. случај је удесио да ја и мој кувајтски пријатељ Сулејман
ел Хлêфи, пре турајући по његовој скромној библиотеци од око три хиљаде јединица,
натрапамо на једно од оних америчких џепних издања под насловом The American
Short Story. Књигу је 1979. године објавила позната њујоршка кућа као збирку предложака за већ снимљене филмове. Свака од девет екранизованих прича из књиге
пропраћена је комадићем сценарија и освртом на укупно дело аутора. На првом месту, испред мајсторија таквих писаца какви су Шервуд Андерсон, Скот Фицџералд и
Хенри Џејмс, нашла се Бирсова ратна сторија под насловом Паркер Едерсон филозоф, објављена први пут пре тачно једног столећа. Нисам је раније приметио ни у
збиркама његових прича, ни у антологијама, а камоли у нашем преводу – пропуст
који лакше могу приписати себи но састављачима збирки.
Сулејман и ја управо смо били окончали срдачну четворосатну свађу око редактуре мога превода Борхесове Пешчане књиге на арапски и једва дочекасмо да заједнички оспемо паљбу по Америма, који, будући одсутни, нису могли да нам противрече. (У ствари, они нису били далеко – њихове војне базе биле су сада ту, јер су
само који месец пре тога, у Пустињској олуји, изјурили Садамове армије и вратили
Кувајт под стег тобожње демократије у рукама диктаторске породице Сабах.
Кувајтска нафтна поља нису више горела, али на градове и мостове широм Ирака
исти ти ослободиоци свакодневно су изручивали товаре бомби из разлога који су
били само њима знани. Исто тако штедро ће их две године касније изручивати по
Босни, а 1999. и на Београд и целу Србију.)
Алкохол је у Кувајту забрањен, али обичаји који владају међу тамошњим људима од пера налажу домаћину да пази да му се страни гост ни у ком погледу не осети ускраћеним. Не треба ни да напомињем да је мој домаћин, будући познат као човек од пера, те добре обичаје поштовао у свакој прилици, па се и знаменити догађај
који описујем од самога почетка збивао уз приметан утрошак печеног бадема и
малолетног (дванаестогодишњег) бурбона марке Jack Daniels. Следствено томе, све
је било праћено обиљем олаких оцена о стилу америчких мајстора кратке приче.
Хлефи беше објавио две мање збирке које су прошле више-мање незапажено,
ја, ако не рачунамо оно мало превода, укупно две своје приче. Плодну дискусију (која је слободно скакала с теме на тему) зачињавали су нужни осврт на нови кувајтски
закон о уметничком стваралаштву и, посебно, на нову балканску драму – теме које
су, с обзиром на стваралачки занос у који смо били запали, обећавале да нашу критичку размену мишљења ускоро преобрате у пријатељско гушање.
Обојица смо од младости познавали Бирсово дело и сад, онако раздрагани,
прочитасмо причу заједно. Кад дођосмо до краја, ја нађох за сходно да приметим да
је она стављена на чело збирке с пуним оправдањем и да је филм снимљен по њој,
мада амерички, морао бити чудо. Мој друг, новинар и уредник преводилачког гласила, изјави да је Бирс репортерска варалица и опсенар, а да су његова огорченост и
„дијаболизам“ били испразан имиџ којим је уживао да саблажњава околину; то,
додао је, већ само за себе јесте извесна заслуга, нормално, али он, исти Хлефи, никада није марио за ратну књижевност, а још мање мари за ратне филмове и мислио
је, све до данас, да то важи и за мене. Не видим ли, запитао ме је, да се арапски писци, који су, додуше, патриотски сентиментални, убише пишући такве приче, а
ипак нико у свету, па ни ја, не жели да их преводи (зар му се нисам онолико жалио,
додао је с горчином, да већина арапских кратких прича не вреди ни кршене паре). Ја
промумлах да би, с обзиром на историјске околности, и неки арапски писци које по6



знајем – нема потребе да сад наводим имена – писали такве ратне приче као беле
лале, не бринући да ли ће их завидљивци прогласити репортерским писцима а шаблонски критичари њихове приче ратном литературом, само да им је драги Алах подарио Бирсов таленат. „Нажалост, на своју и моју несрећу, они га, изгледа, немају“,
ојађено сам прокоментарисао. На то он, водећи рачуна да не запази узвраћене жаоке,
одврати да је за такве компаративне критичке судове ипак потребно бар солидно
практично књижевно искуство. Мекоћа коју сам осетио у његовом гласу изазва ме
да га, и против своје воље, подсетим да се и мој досадашњи преводилачки рад може
сматрати књижевним искуством par excellence и да је сâм твр дио, колико јуче, како
ми мој превод Борхеса на арапски (уз сјајну пропратну причу о чудноватим околностима које су ме нагнале да га се подухватим) обезбеђују истина прескромно, али и
несвакидашње место у славној арапској књижевности. Не чекајући одговор, упозорих га да ми је чаша опет празна, а да ни с његовом случај није ништа бољи.
Пошто је моја последња опаска сместа наишла на домаћински одзив праћен
милозвучним клокотањем из флаше и кратком здравицом, сложисмо се да ми, уствари, можемо једино слутити колико је људски трагично било Бирсово јуначно учествовање у грађанском рату на страни Уније. Очигледно, печат који су ратни доживљаји утиснули у његово потоње стварање није имао никакве везе ни с његовим политичким опредељењима, нити с ранама задобијеним у борби. То је јасно као дан,
закључисмо, из чињенице да га ни његова позната мизантропија којом се од младости сујетно китио није навела на пристрасну мисао – насупрот толиким дичним кувајтским и балканским родољубима данас – да је ма и једно људско биће у неком рату усмрћено заслужено. У овој непредвиђеној сагласности (која је бацала ново и повољно светло на нашу претходну препирку) уочисмо покриће за нову ефектну здравицу. Додатно окрепљени тим кратким предахом, одлучисмо да не губимо време у
претресању непотврђених извештаја да је пргави писац ратних прича под старост
одабрао да нестане без трага, борећи се под заставом Панча Виље у једном рату који
га се уопште није тицао. Заустависмо се на податку да је, славан по ономе за шта је с
правом куђен бар колико и по ономе за шта је био хваљен, тај Амер оставио свету
мноштво страница посвећених бесмислу ратовања и стравичном присуству смрти.
Све жртве ратне пошасти за њега су биле једнаке. Њихову трагедију доследно је
преточио у своју – то је оно што нас сада интересује. Неколико Хлефијевих рођака
и пријатеља, што с кувајтске што с ирачке стране, беше страдало у Пустињској олуји две године раније. Ја пријавих да сам, у вихору који управо витла Балканом, и ја
изгубио разне драге људе који су можда искусили судбину Паркера Едерсона и његовог видовитог творца. Сину нам мисао да ратнику теже од смрти пада немоћ да
одоли изазову мржње зато што ова носи маску родољубља, које је неко већ давно
означио као последње уточиште за ниткове. Изненада схвативши да му је човек
Бирс одувек био идол, Сулејман ђипи са столице, одушевљено диже чашу и дрекну:
– Viva Pancho Villa! Смрт салонским писцима!
– Смрт патриотизму! Живео Шаломон Премудри – одужих му се љубазним
гостинским урликом.
После тог згодног повода предадосмо се угодном булажњењу о варијантама
његовог имена у братским семитским језицима уз позивање на две свете књиге; доказасмо да моје име не би било шовинистичко чак ни кад би долазило од Срб, а не
од срп; осудисмо сва етничка чишћења, похвалисмо спремност скандинавских владара да се возе бициклом по улицама својих престоница, прихватисмо и одбацисмо
нови светски поредак; поново потврдисмо један другоме да је нови закон о уметничком стваралаштву недемократски у својој бити. Ноћ се неумољиво ближила крају.
Освит новог дана поздрависмо ватреним солима чувених народних песама с двају
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традиционално пријатељских полуострва – Балканског и Арабијског. Верујем да сам
кући дошао таксијем, мада се мој домаћин сутрадан клео да ме је он довезао својим
колима. Понео сам био књигу. Наредне вечери одлучих да причу и извод из сценарија преведем.
Овде је прилика да се вратим на нашу причу. Реч филозоф у њеном наслову
опомиње нас да не започињемо читање ако нисмо склони да се, одмах по завршетку,
вратимо на почетак. Непосредно суочавање ратника с моментом смрти Бирсу је опсесивна тема. Једна друга његова прича, славнија од ове али слична њој утолико
што, исто тако, говори о ужасу чекања на извршење смртне казне (с безначајном
разликом што су у њој федералисти ухватили конфедералисту да би га обесили на
мосту, додељујући му кудикамо скромнију, али и отменију улогу да само сања своје
спасење), појавила се код нас још 1965. у маестралном Вучићевићевом преводу. Обе
спадају у најбоље антиратне текстове икада написане и обе су подједнако филозофске: насупрот њиховим „радњама“, које читалац прати с марљивим узбуђењем, сами
догађаји Бирса уопште не занимају, што се види већ из наслова те друге – Догађај на
мосту преко Совине реке, где варљива именица догађај означава једну илузију чије
трајање није превазишло неколико секунди. У овој, где оштроумни извидник сулудо
претендује на филозофски однос према смрти, прави филозоф је његов убица, генерал, који такође гине, јер (изненађење на крају!) чезне за смрћу. Човекова природа
умногоме одређује његову судбину. Мислим да је дијалог био оно што ме је, пре
свега осталог, навело да причу преведем. Верујем да је његова бриљантност, уз упадљиву филмичност радње, била тајни покретач и Баронове (Arthur Barron) одлуке да
напише сценарио. Гледајући тај дијалог у преводу, жалим што причу није превео неко други, јер има финеса које нисам успео пренети. Тешим се да то није увек полазило за руком ни бољима од мене.
Културолошка инкомпатибилност кумовала је овоме већ на почетку приче.
Реализму англосаксонског духа је, изгледа, прирођено да ухићеника ослови том његовом „функцијом“ (prisoner = заробљеник), док на српском то звучи срамотно и
отуда немогуће – бар у мирнодопским условима. Одрекао сам се слободе да први
ред сажмем у просто „Ваше име?“ из бојазни да би још неупућени читалац намах
створио слику у којој јунак приче стоји пред општинским службеником, на шта писац ни по коју цену не би пристао. Свој „прилично низак чин“ ухваћени човек означава речима „a somewhat humble one“, што носи конотацију понизности, а у преводу
се губи. Ауторов раскошни дар за избор речи не пропушта ни једну прилику да проговори о суштини ауторитарности и не оставља ни трунку дилеме о устројству ове
цивилизације. Опозицију оштроуман/туп морао сам исконструисати, пазећи да се
очува игра речи, а да израз не испадне одвише неспретан. У оригиналном тексту сецесионистички часник није био тако издашан с комплиментима: његовом полузаједљивом »You are not without wit“ (доследније од мога превода било би Нисте [баш]
без духа), заробљеник весело парира речима »you will find me dull enough“, из којих
избија горчина пораза (кад будем мртав и отупео сматраћете, напротив, да сам
био глуп). Слично је с „правилима професије“ у самоувереном одговору на злокобно
питање које следи. Корен observe заводи читаоца оригинала, наговештавајући да ће
јутро као време за егзекуцију бити поштовано и од стране судија. Читалац превода
ускраћен је за повратну спрегу која се остварује упадањем у ту фину замку, лакше
препознаје слутњу коју доносе претходно питање и потоњи опис шатора као персонификације генералове шкртости, па у тренутку обрата радње пада с мање висине,
услед чега је на губитку.
Нико није боље од Бирса показао да се о смрти филозофирати може само с
какве-такве удаљености. У рату она је увек близу, непробирљива, једнако језива за
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све. Лаж је да постоје људи који јој се подају спокојно, али постоје тренуци када јој
се поједини људи могу подати без протеста: апатично или јаросно. Ова прича садржи оно нешто што је чини причом. Њен дискурс о филозофији смрти, илузијама које
сами градимо уз помоћ свести и, уопште, о иреалној мапи света по којој се, заправо,
креће наше физичко биће – само је једна њена димензија. Слика нашег ужаса пред
насилном смрћу њен је најупечатљивији, али и најмање важан део. Живот је обмана.
Свет је луд. Не знам шта је важно.
(Кувајт, 1992.)
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