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Ако су прописи крути, људи не морају бити – важно
је само на време схватити одакле ветар дува.

Крајем седамдесетих година главни копнени пут до земаља Средњег истока и
даље, према Индији и Непалу, био је пресечен. Чим се пређе Босфор, широм и диљем
Анадолије жандармерија и друмски разбојници такмичили су се у пљачкању белосвет-
ских путника и то се тако протегло на готово две године.

Током претходне две деценије живописним друмом који води преко Цариграда
пролазили су ројеви младих и старих аутостопера (међу њима 1969. и писац ових
редова), туриста у аутобусима и приватним аутомобилима и читаве армаде друмских
крстарица накрцаних робом. Само неколико година раније кроз Турску смо у два на-
врата прошли и моја супруга и ја и сместа се заљубили у ту земљу и њене људе, вре-
дан и топао свет. Али, сада то више није било питање афинитета, нити личне храбро-
сти. Чак ни прекаљене камионџије у конвојима нису више смеле преко Турске. Егеј-
ско море угибало се под теретом десетина хиљада тешких камиона навезених на ки-
клопске дереглије. Од грчких лука ти бродови возарили су до сиријских и либанских
обала, одакле се могло наставити друмом према Ираку, Ирану и даље.

Мене је на том, најоријенталнијем Оријенту, чекао нови посао. Цели Ирак био је
тада југословенско градилиште, а остаће то и наредних десет врелих лета, упркос
ирачко-иранском рату. Од првог сусрета с Причама из хиљаду и једне ноћи сањао сам
да се настаним у Багдаду и сада, када сам већ био pater familias и полетан преводилац
за арапски, тај сан је требало да се оствари. Планирајући да у Ираку останемо дуже, а
чувши да су кола тамо још скупља него у Југи а бензин непојамно јефтин, супруга и ја
„скокнули“ смо до Келна ауто-стопом. Купили смо највећи полован немачки ауто који
смо нашли и, обишавши њиме у широком луку Холандију, Швајцарску и Италију, вра-
тили се у Обреновац, код родитеља, где су нас чекала деца и где нам је још била „глав-
на база“.

С мотором од две хиљаде кубика и кровним прозором, форд стар осам година
али „као нов“, добио је име Јездимир и задатак да пронесе нас четворо и цело наше
скромно домаћинство кроз мравињаке левантинских лука, затим дуж Еуфрата, преко
Шамске пустиње и послужи нам током прве године – док се не снађемо. И послужио
је: онако млади и „широки измеђ' прстију“, сналазили смо се још пуне три године док
се нисмо домогли зелене гране, а он је увек јездио мирно. Али, на самом старту спре-
мао нам је изненађење.

Пакујући се за пут, једва смо чекали да се изнова нађемо на Оријенту. Није нас
плашило што имамо пара таман за бензин, другу класу на броду и јефтине хотеле у пу-
ту. Ни долара, ни динара вишка. Полако, зарадићемо, време ради за нас, мислили смо.

Посебно смо се радовали Сирији, где смо четири године раније, као скромни
студенти с бебом, живели лепше него код своје куће. Сви су се отимали да нас позову
на ручак или вечеру (ах, та бајна сиријска кухиња!) лекари нису наплаћивали прегледе
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ни лекове за бебу, касапи су нам сами бирали најлепше месо, таксисти нас онолико
пута возали кроз цео град бесплатно. Чак нам је и тамошња полиција прогледала кроз
прсте и издала дозволу за боравак од годину дана, иако смо били дошли „о свом руху
и круху“ и у пасошима имали обичне туристичке визе које важе три месеца.

Младалачке успомене, без иједне сенке... Нисмо ни мислили колико све мора
бити друкчије сад, кад у тај свет ступамо као припадници имућније класе, за воланом
сопственог аутомобила: као неко од кога већ има шта да се наплати, искамчи, дрпи,
мазне и отме. Време је, у ствари, већ помало радило против нас, али ми тога још ни-
смо били свесни.

Најзад, дошао је и дан поласка на пут у славни и престони Багдад! Испоздравља-
смо се с комшилуком и са својима, па дадосмо гас. Све иде као по лоју, Јездимир на-
крцан и прекрцан, и још с четврт тоне терета на крову просто лети! Потом на брод, а
море плаво као мастило, питомо! После два дана и две ноћи пловидбе током које је
наша шестогодишња ћерка из једног од оних апарата за играње у ситан новац добила
– и потом опет потрошила – пуну кофу новчића од по десет центи, око девет ујутро
искрцали смо се у луци Тартус. Камиони се одвезоше на једну страну великог царин-
ског плаца, нас четворо и за нама будући немачки конзул у Багдаду са својом Frau
превезосмо своје аутомобиле на другу.

Наша драга Сирија показа сад и своје друго лице. Уместо прелепих алепских
улица са колонијалним зградама што личе на камене лађе, царинска зона на голој ле-
дини ограђеној жицом – кућица равног крова с две прашњаве канцеларије и чајном ку-
хињицом; са стране, три-четири прозирне настрешнице од рогозних асура, за кола.
Упекла јулска звезда, чесма на плацу не ради, а без папира не можеш никуд, чак ни до
оближњег киоска с роштиљем и кабезама. Срећом, хране и воде још имамо у колима.

Цариник нам покупио документа и нестао. После једно-два сата појави се неки
старац, очито послужитељ, и уђе у зграду да кува чај. Упитам га где су цариници и
шпедитери, а он се само смешка и каже да ће ускоро доћи. „Па што их већ нема?“ пи-
там ја демонстрирајући своје знање арапског јер рачунам да ће ми то јамачно у неком
часу ваљати: можда и више него код других народа који у себи носе подсвесну пер-
цепцију сопствене језичке изолованости, код Арапа важи правило да странац који зна
њихов језик поседује расковник-траву – ону која отвара и гвоздена врата. „Па нема их,
нема, али доћи ће, само што нису, не знам где су (само Алах зна и оно што ми не зна-
мо!) Али ево, попијте чај.“ И донесе нам чај у чашицама које се после сваког конзу-
мента оплакну у приручном лонцу с водом што се не мења до идућег јутра.

Срчемо врели чај колико да убедимо себе да нам је боље него Herr конзулу, који
вози најновију „мечку“ с клима уређајем, али нити зна речи арапски, нити се усуђује
да пије из оних чаша. А није нам ни до чега, као ни конзулу и конзуловици. Време ста-
ло и стоји, деца умиру од досаде и мало-мало па запиткују кад ћемо даље.

Око два, врати се цариник. „Биће све у реду, ако бог да,“ – каже. „Само, ви мора-
те овде оставити кола.“ И показа на нас четворо. „Форд не може у Сирију, то је циони-
стичка фирма, јеврејски ауто.“ „Где оставити кола, аман човече?! Па ми смо у транзи-
ту, не остајемо у Сирији! И откуд израелски ауто, кад је немачки!“ – галамим ја, а при-
сећам се у зло доба да код њих постоји неки пропис о бојкоту фирми које послују у
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Израелу – зато ни кокаколе деценијама није било нигде у арапским земљама. „Тако,
лепо“, поучава ме цариник, „законом је забрањено да твој ауто ступи на сиријско тло,
форд је на црној листи откако има фабрику у Израелу. Ни камиони марке Форд не мо-
гу овамо – кад стигне неки такав, роба се претовара на локалне камионе а тај се враћа.
Али немај бриге, буразеру, аутобус до Дамаска иде на свака два сата. Е сад, ако нећеш
да оставиш кола – следећи брод натраг за Грчку ти је прекосутра...“

Тек ту, после оног буразеру, схватим одакле ветар дува. Пуче ми пред очима кад
је поменуо следећи брод и прекосутра – сигурно не мисли да нас држи на плацу до
прекосутра. Значи, зато њега нема пола дана, чека да се сами сетимо решења! Зато још
нема папира ни за Немца, а код њега као све у реду, ауто му није на црној листи. Доду-
ше, цариник сигурно није измислио оно о бојкоту Форда и забрани, али само од њега
зависи хоће ли тај пропис и применити. Е па, чекај мало, буразеру, и ја сам учио сириј-
ске школе! И одмах кренем у контраофанзиву. „Види ти“, кажем му, „да некако сре-
диш мени папире за транзит док ја теби средим оног немачког дипломату, видиш да
он не разуме. А ни ја ти нећу остати дужан… Грехота, богати, да се деца муче цели
дан на овом сунцу!“

Цариник се спремно закле да ће све учинити за љубав деце (и ако ја добро поу-
чим Немца шта да уради, а кључеви судбине су, дабоме, у Алаховим рукама) и опет га
нестаде. Вратио се поново око пет поподне. Избезумљен од врућине јер више није
имао бензина да држи укључен мотор и хлади се у колима, Немац му гурну пасоше из
којих су лепо вириле две новчанице од по сто долара. Сто по глави – био је то резул-
тат његовог тумачења поука које сам му дао не прејудицирајући баш тарифе. Тих го-
дина двеста долара је била лепа пара. Није прошло ни пола минута, а из суседне кан-
целарије стиже уредна царинска пропратница за мерцедес. Очито, била је спремна још
од преподнева.

Сад, кад се службено лице одобровољило – хер конзул је већ палио мотор и пра-
шио са плаца пут Багдада главом без обзира – наступим и ја. Потрудим се да се види
како стављам неколико новчаница у пасоше, па упитам наивно: „Само кад бих знао
коме да дам бакшиш!“ „Како коме? Па мени!“ – одговори цариник као из пушке и
пружи руку да прими пасоше.

Пружим му Јездимирове папире што иду уз Zoll таблице и наше пасоше са укуп-
но двадесет сиријских лира – око четири долара. Мало смо се још прегањали око суме
(око принципа и прописа смо се већ били сложили), али на сваку његову реч ја бих ис-
палио десет, подсећајући га на то да сам сиријски ђак и наглашавајући да њега то сил-
но обавезује. У ствари, знао сам да је Немац платио довољно за све нас, па нисам од-
ступао ни за милиметар. И збиља, за који минут дођоше папири и за форд – уредба о
бојкоту могла је да сачека следеће муштерије. На растанку, човек ми се лепо извини:
„Грехота што су деца чекала цео дан на врућини.“ „Јесте,“ кажем му, „грехота, али ни-
си ни ти могао тек тако да нас пустиш, и ти имаш децу, је ли?“ „Имам“, смеје се он,
„шесторо, све једно другом до уха и седмо на путу!“

И нека ми још неко каже да су цариници незгодни. Против царинских прописа и
царине као институције нека прича ко шта хоће, али против цариника – нећу да чујем
ни реч!


