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Абдусетар Насир:

БАЛБИНО СЕЛО
(Књижевни лист бр. 101/2011)

Ако пакао не буде довољан за све долазнике, овима
нема друге до да остану на земљи и свете се живима.

Онога дана када је Хасуна Балба умро, сместа  је упућен у пакао због силних
грехова, преступа и злочина које је починио. Али, на вратима пакла саопштише му
да тренутно не могу да га приме, јер је унутра страховита гужва и нема ни једног
јединог слободног места.

Чувар му рече да ће се ускоро отворити други пакао, који ће бити довољан
за другу половину становника. Да би га сасвим умирио, додаде да ће његово име
бити прво на листи чекања, а да дотад мора остати на планети Земљи, на једном
месту које је налик на пакао, како не би био ускраћен ни за делић паклених мука
које су му досуђене.

Хасуна Балба на то рече чувару:
– Ја сам цели живот провео између Туниса и Рабата, пола у Мароку, а пола у

граду Бардо. Волео бих да останем негде на том потезу и сада, док чекам да се
отвори тај нови пакао.

Чувар му одговори тихо, готово шапатом:
– То је било пре него што си умро, Балбин сине, а оно што је било пре него

што си умро, нас се, извини, не тиче.
Каравани људи одевених у плаве хаљине сивих скутова пролазиле су

трновитим путем у правцу пакла и Хасуна Балба не одоле, већ упита чувара:
– Зашто сам само ја изван ове колоне?
– Ови су у паклу већ столећима – одговори му чувар – и сад смо им дали три

сата одмора, да мало предахну, јер су почели да осећају и схватају какве су грехе
својевремено починили на Земљи.

Хасуни се од ужаса заврте у глави кад је чуо оно „столећима“, јер он сам
није пропустио да почини ниједан грех, ниједну срамоту и ниједан злочин, већ се,
напротив, такмичио и отимао да их учини што више.

– Па како се овде проводи време, гос'н чувару? – упита престрављено. –
Мислим, шта раде ови људи да им брже прође време?

Чуварев глас долазио је иза облака који је промицао крај њих:
– Време овде не пролази. Такав је пакао.
– Па зар се не пеку на ватри као што смо слушали?
Чувару је било досадно Балбино глупо запиткивање, па рече:
– Пеку се изнутра. Овде нема ничега осим тишине, празнине, понављања и

преживања успомена, да се не би заборавиле током година.
– А зар им се не планира неки крај после извесног периода мука и патњи?
Чувар му одговори с леденим изразом на лицу:
– Да, сходно количини грехова и њиховој врсти. Неко остаје хиљаду година,

а неко и више. Греси су разноврсни, па тако и казне.
Чувши то, Хасуна само што се не стропошта на тло.
– То значи да ћу и ја исто тако као они! – рече.
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Чувар одврати:
– Ти си исти као они сада, Балбин сине, док се не отвори нови пакао. А ево,

баш нам је стигло име земље у коју ћеш ићи.
Затим одмахну руком показујући да је разговор завршен.

**
Тако Хасуна Балба сиђе у Багдад, јер је то било место по свему најсличније

паклу. Додуше, чувар је за њега био одабрао најпре Газу, затим Рамалу, оба места у
Палестини, и још неко готово непознато место на југу Африке, до ког благодети
цивилизације још нису стигле, али му анђели пакла и обавештајна служба
господара Азраела на крају, пре него што ће сићи на Земљу, предложише да то
ипак буде Багдад.

У Саадуновој улици крај Хасуне пљусну киша гелера од неке ракете и, пре
него што је успео да се заклони иза једног зида, он зачу звиждање куршума који су
се тркали с ветром и прашином, док се цела улица не испуни оштрим мирисом
барутног дима, помешаним с мирисима поморене рибе у Тигру.

Није знао куда би кренуо. Ова земља, о којој је много слушао, личила је
понајвише на ратно поприште, штавише, и била је у правом рату. Дим се дизао из
горњих делова зграда, пси луталице гложили су се око отпадака у којима није било
ничега што би се могло појести, ако се не рачунају кости људи побијених на
улицама. Цели град био је празан, ако се не рачуна страх и ужас који је куцао на
врата кућа и рушевина, док су мачке маукале од глади и понижења. Није се могло
знати шта се збива иза зидова кућа, које су већ дуго биле закључане и ниједна се
врата нису отварала да пруже уточиште од страха који је владао на сваком педљу
Багдада.

Хасуна Балба загњури главу у шаке као да мисли да ће њима заштитити
остатак тела ако га ту погоди какво залутало зрно. Затим се сети да је мртав, да је
душа већ изашла из његовог престрашеног тела и да, ма шта се догодило, неће
поново умрети.

Упркос томе што је поуздано знао да је напустио круг живих, Хасуна Балба
се страшно плашио залуталих зрна – толико, да се, тражећи заклон међу високим
зидовима, умокрио у панталоне. Није могао да се помири с болом од поготка гелера
и ранама које они направе човеку, тим пре што би за њега сада било веома тешко
да се смести у какву болницу. Ко би се уопште потрудио да баш њему добаци појас
за спасавање?!

Видео је једног човека како краде нечији мицубиши, тихо, без трунке
страха. Стартовао је кола и одјурио према северу, смејући се незаштићеним
багдадским улицама које више нико не чува и не надзире.

Током читавих седам дана Хасуна Балба није могао да заспи ноћу ни да
осети страх дању. Лешеви побијених људи, лавеж узбуњених паса и кричави фијук
ракета обесмислили су све називе: ово је пакао сасвим друге врсте, не пакао
Судњег дана. Удови разбацани по мостовима и улицама, поврх камара смећа, нико
за њих и не пита и нико им не прилази, јер смрде тако да се човек занесвести.
Пљачка кућа, установа и министарстава омиљена је разонода, пуко убијање
времена. Људи излазе на сваких сат-два, траже криомице штогод за јело, затим се,
скривајући уздахе, враћају у своја скровишта, где би већ одавно поумирали да нису
јели мачке и магареће месо.
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Хасуна Балба прилази неком ресторану на Тигру. Ресторан је празан, нема у
њему никога и ничега, једино још стоји натпис куфским краснописом на прљавом
зеленом платну: Ресторан „Мир“. Угледао је неког омаленог човека у стању
достојном сажаљења како седи на дасци изваљеној из зида, где је некад
представљала део луксузног ентеријера. Човечуљак га погледа веома сумњичаво и
упита:

– Одакле си, човече? Како си стигао овамо? Ако си мислио да ме опљачкаш,
знај да ја немам ништа!

Хасуна Балба ништа не одговори. Он је трагао за неким безбедним местом,
чије би постојање означило крај трагедије ове јадне земље. Уједанпут, зачу
човечуљка како понавља:

– Грозоте и несреће ће трајати још дуго, трагедија ће потрајати дуже него
што мислиш, а ми ту не можемо ништа, осим да чекамо да куцне наш час.

У том трену, том делићу једног мистериозног времена, експлодирала је
ракета – на једва неколико метара од њих. Сва околна стакла која још нису била
поразбијана, попуцаше, а човечуљак, који само што не беше пресвиснуо од страха,
изусти:

– Саклони Господе, не дај своје слуге, Господе велики! Пакао је био бољи
од овога где сам сад!

Чувши те речи, Хасуна Балба се упиљи у човечуљка, затим загрме:
– Шта хоћеш да кажеш тим сулудим речима?!
И друга ракета паде на неколико метара од њих уз заглушујућу експлозију.

Човечуљак одговори:
– Никад ми нећеш поверовати, и нико ми никад у целој васиони неће

поверовати, али ја сам далеко од сваке логике, поштовани!
На то Хасуна Балба, не чекајући да чује остатак човечуљкових тајни, рече:
– Ти си човек мртав, знам! Био си отишао у пакао, али тамо није било места

међу мртвима, па су те зато бацили у Багдад док се не отвори нови пакао!
Човечуљак устаде, глава му се просто надимала од изненађења. Било је то

нешто више од чуда, нешто у шта се не може поверовати – да се сретне с другим
мртвацем, какав је сам! Да ли је то била некаква свемирска игра коју је неко тамо
играо с њима двојицом, а да они то и не примећују?!

– Откад си ти овде, у Багдаду? – упита човечуљак.
– Од пре недељу дана.
– Ја сам стигао пре два дана – настави човечуљак – и од пре два дана сам

овде, у ресторану Мир, нисам ни мрднуо одавде.
– А зашто се толико плашиш кад си мртав?
Човечуљак само што није прснуо у смех:
– А зашто се и ти плашиш, а знаш да си и ти мртав?

**
Тама мркле ноћи прелива се поврх речних таласа. Назиру се утваре које

урањају у Тигар, утваре које носе оружје, град је настањен њиховим судбинама и
њиховим путевима. Не чује се никакав звук осим јеке бомби, тенкова и борних кола
која бљују ватру на све што се креће. Хасуну и његовог другара човечуљка захвата
убиствена ћутња из страха од речних утвара што излазе из дубина носећи
пешадијско наоружање, на путу ка појасу ватре који су запалили авиони у ноћној
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тмини. Човечуљак укршта прсте руку на темену и гледа у Хасуну, ког је река
престравила, јер је из себе избацила десетине црних људи под маскама. Шта ако
они уђу у ресторан Мир? Шта ли би они урадили том уплашеном бићу које само
што не поломи сопствене прсте на рукама од страха и ужаса?

У књизи Пакао пише да се мртви свете живима када не нађу место за себе
на дан Обрачуна, а ево, сада ће живи доћи да побију мртве у ресторану Мир! Како
је могуће да се обрачуни тако посуврате, и то у једном граду попут Багдада?
Хасуна Балба мисли да то није логичан крај – гос'н чувар није му ништа говорио о
тој грозној казни, а он сада нема другог избора до да умре двапут, насупрот свим
другим божијим створовима!

Одједном, онако како се догађа у још незаписаним древним бајкама које су
се преносиле с колена на колено, појави се неки див, виши од крова ресторана и
испружи руке ка њима двојици, говорећи чудноватим гласом, као у слојевима,
састављеним од шапата и урлања, нежним и грубим истовремено:

– Данас је дошао ред на вас двојицу да идете у пакао. Нови пакао је отворен,
пођите са мном!

Однекуд иза реке избијају звуци таласа, музике, грми и сева, звезде падају с
неба и излећу из подземља, чудесни звук који се не да описати ма колико човек то
покушавао. Тај звук лепи се за поре у кожи, пробија кости, испуњава тело од
темена до врха палца на нози, звук страшан али ипак сличан песми, звук који је
далеко од свега земаљског. Човечуљак само што није заплакао од радости, док је
Хасуна Балба устао. Ходао је сасвим несвесно и рецитовао нешто што му је на
језик дошло од неке силе која је била изван жеље његовог тела.

– Ах, да ми је да сам у неком селу где нема ничега до птица, облака и воде!
На то му див одврати:
– Ти ћеш, Хасуно Балба, заиста отићи у једно добро, мирно село, где ћеш се

спремати за живот у другом паклу.
Затим око ресторана Мир севну блештава светлост и прекри ноћну тмину.

Могла се видети река, река Тигар, која се таласала од крви, текући са севера на југ
и носећи отргнуте удове који ће се даље растурати по стомацима гладних риба.

маја 2004.


