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Био је то један од оних дана у јеку лета кад на дугом путу кроз потес не-
ма ни муве ни вране. Подне упекло, жега заптива дах тишини, гуши и најмање
титраје поветарца и чини од Шаркавијеве Пушионице једини рај украј пута који
вијуга и гори на припеци.

У том часу у Пушионици су била четворица сталних гостију у чије је нов-
чанике сезона памука цуркала по мало, па су били пуни ситнине од сваке сорте.
Разговор је текао млако и развучено.

Осим њих, био је ту и Салих, продавац бодљавих смокава1, који је седео
прекрштених ногу крај своје корпе. Понагавши се мало над њу, беше утонуо у
жалостиван мук и само би, ту и тамо, махнуо руком да отера муве са смокава,
покадшто и с лица.

Шаркави, власник локала, борио се са сном стојећи иза угашеног приму-
са на гас и не слушајући Фереџа, путара, који је, такође прекрштених ногу, се-
део крај једног од стубова на трему Пушионице и упорно тражио – с дугим пери-
одима стрпљивости између два наваљивања – да му Шаркави дозволи да попу-
ши једну дозу дувана с наргила.

Утом уђе незнани намерник.
Био је то неки бедуин, висок и сув као мотка. Беше одевен у кратку и из-

ношену платнену гелабију која му је откривала цеванице с кожом слепљеном за
кости. Око паса је био утегнут широким тканим појасом од вуне, а на глави је
носио мараму боје песка и избледео агал2 из кога су стрчали попуцали конци.
Зној му на шпицастом лицу беше створио мора и реке, а из очију само што му
није линула крв…

Присутни одговорише на његов поздрав и он спусти с раменâ малено јаг-
ње које је дахтало. Кад запита за воду Шаркави му само показа на ћуп укопан у
под. Човек попи све што је било на дну ћупа, потом заузе место на широкој се-
ћији док му се вода из стомака великом брзином селила на лице.

Нашавши се у друштву странца, језици присутних надвладаше дремеж.
Очас крете разговор и они сазнаше одакле је овај дошао и куда се запутио, а ма-
ло је недостајало да потеку и речи омаловажавања кад дознаше да човек нема ни
једне једине камиле, ни пара, а ни хашиша.

Кад досада поче да их наново захвата Салих живну. Престаде да разгони
муве и укључи се у разговор дајући му допринос поетичним хвалоспевом својим
смоквама и њиховој сочности која леже на само срце и напросто га препорађа.

У један мах Салих беше једини који говори, док је осталима пљуштала
вода на уста од његових речи.

Један му учини сефте и купи пет комада, на шта остали изјавише да је
пет много за њега самога. Али се овај није освртао на њихове упадице, само до-
даде да би он могао појести и целу корпу.

1 Плод великог пустињског кактуса налик на онај који се у нас зове свекрвин језик, величине
дечје песнице, меснате коре с четкицама од ситних бодљи. Ако се једе у већој количини изазива
грчеве и затвор. – Прим. прев.
2 Двоструки црни обруч од гајтана, део арапске мушке традиционалне ношње, носе га мушкарци
на глави преко мараме. – Прим. прев.
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Сви се насмејаше на ове речи и, смејући се тако, запиташе „бедуинског
шејха“ шта он мисли. Али смех стаде онога часа кад бедуин рече, својим уљуд-
ним и тихим гласом:

„Ја ћу појести сто комада.“
Сви похиташе да изнесу мишљење да је то превише и да они, штавише,

не верују да би и во био у стању појести тако велику количину овог воћа.
Препирали су се међу собом и спопадали човека и подсмевали му се, али

он остаде при својој тврдњи. Најзад понуди оно јагњешце као залогу својих ре-
чи.

Један извади новчаник и прими опкладу изјављујући да је спреман да
плати свих сто ако их онај чова поједе.

Салих је цветао од радости и љуштио кактусовце, а бедуин је јео. Остали
су, као једна душа, бројали.

Фереџ се такође маче са свога места, заборави на дуван и наргиле, при-
дружи се Салиху, па и он узе љуштити с њим.

Њих двојица заједно нису стизали да прате бедуина – прождирао је пло-
дове један за другим лако и брзо као да их убацује у бунар без дна.

Шаркави је буљио у човека – сан га беше бесповратно напустио – и ша-
путао је све време док је бројао, заједно са својим гостима и Салихом и Фере-
џом.

Кад стигоше до четрдесет, човек попусти опасач.
Негде око шездесет затражи воде и Шаркави похита трком до чатрње да

му напуни чашу.
На деведесет човек поново затражи воде, сручи је у гушу и отегнуто под-

ригну. Полагано и поуздано стиже до сто, а онда поједе још један плод за љубав
посматрачима.

Чим је завршио баци један поглед на лица присутних која беху сушти та-
јац и запрепашћење, сачека још часак да дође до даха, потом упрти своје јагње,
у муклој тишини добаци им поздрав и оде.

Пре но што ће он нестати с видика, све се очи хитро уперише у његов
стомак; тек потом дружини поче да се враћа моћ говора.

Шаркави, који је био из источних крајева, значајно је климао главом, го-
ворећи да је оно један од бедуина са запада и да мора бити да је бацио мађије на
оне воћке и довео џине пре но што је почео јести. Рекавши то, осврте се десно и
лево, призва божије име, па пљуцну себи под пазухо.

Салих додаде своје мишљење:
„Тај у стомаку има глисту која одмах гута смокве, једну за другом!“
Фереџ се накашља и додаде:
„Бедуини су као камиле, имају два желуца.“
Један од оних с набијеним новчаницима изјави да ће бедуин после крат-

ког времена експлодирати и крепати и да ће га они, ван сваке сумње, наћи, за
дан или два, како плута по води у чатрњи, или скупљеног у гомилицу испод мо-
ста.

Није било краја ни конца коментарима, процене и тумачења одоше дале-
ко и умало се све не изроди у тучу.

А онај човек је ишао путем док му први знаци грчева завијаху утробом.
Но, једино што га је занимало било је то да се најео и да га више не пробадају
ножеви глади, а после тога нека буде што хоће.
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БЕЛЕШКА О ПИСЦУ:

Јусуф Идрис (Каиро, 1927–1991) један је од најславнијих арапских писа-
ца. Средином шездесетих напустио је лекарску праксу и посветио се књижев-
ном и новинарском раду. Био је кандидат за Нобелову награду 1988. Приче су
му тематски разноврсне, живих слика, с бројним дијалекатским пасажима у ди-
јалозима и монолозима. Све његове књиге брзо су проналазиле пут до читалаца,
а неке су изазвале бурне реакције, јер на упечатљив начин говоре о апсурдима у
које конзервативно друштво дубоко верује. Идрис је превођен на десетак језика,
а његова целокупна дела издата су у двадесет томова – збирке прича Сиротињ-
ска забава (из које је ова прича), Кућа од меса, Језик Ај-ај, Дно града, Крај све-
та и многе друге, романи Грех, Срамота, Људи и бикови, Црни војник, сценска
дела Циркузант, Слуге, Трећи пол, итд.


