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АН ЂЕЛ КО АНУ ШИЋ

ЧО ВЕК КО ЈИ СЕ ИЗ ВИ ЊА ВА

„Из ви ња вам се”, ре као је у пе ка ри ру ци ко ја му је пру жи ла 
век ну хле ба, ома лен, по гнут чо век, са ше ши ри ћем на гла ви ка кви 
се мо гу ви де ти још са мо у не ким фол клор ним гру па ма. 

То је би ло ње го во пр во из ви ње ње, ко је ће усле ди ти и уста ли ти 
се сва ко днев но, сви ма са ко ји ма би се су срео, у би ло ко јој при ли
ци. Про да ва чи ца је до бро чу ла шта је чо век ка зао, али ни је на то 
обра ћа ла па жњу, због гу жве и лет ње вре ли не ко ја је пр жи ла и иси
ја ва ла сво ју ја ру као хлеб на пећ.

Кад је чо век и су тра дан и на ред ног да на по но вио исто, ра до
зна лост ни је оста ла не ма. Рас пе ла се на је зик.

„А за што ми се из ви ња ва те?”, упи та ла је тр гов ки ња.
Упи та ни је крат ко по ћу тао, ис пи ра ју ћи ре чи у усти ма. Гор ке 

ле ко ве.
„Па, по тро ши ли сте дје лић сво га вре ме на да ме по слу жи те. 

Умо ри ли ру ку, до да ли јој још је дан за мор. Али и очи, кад сте ме по
гле да ли, иа ко то мо жда ни сте же ље ли. А све то кр за. Тро ши. Он да, 
мо жда вас је мо ја људ ска не при ли ка на не ко га под сје ти ла, па ра жа
ло сти ла или раз гње ви ла. Или ко зна, мо жда вам је мој не ко – ва ма 
или не ко ме од ва ших, не ка да дав но учи нио ка кву не прав ду и на
нио бол. А све то чо вје ка ко шта ср ца и ду ше.”

Тр гов ки ња је оћу та ла од го вор, чуд но за ми шље на.
А онај чо век на ко су тра се из ви нио и ком ши ји ко га ни је по зна

вао. Згра да у ко јој ста ну је, го ле ма је. Ули ца ду гач ка, на се об на. А 
он је ту од ско ра. Ни че тврт, не до гле ди вог људ ског ве ка. Ком ши ја 
је остао за те чен, збу њен; а кад се то по но ви ло и сле де ћег пу та, 
ни је мо гао да не за пи та оно што и про да ва чи ца хле ба.

„Ето, сре ли смо се. А то је исто као да сам вас на тре ну так за
у ста вио, од у зео зе ри чак ва шег ис пла ни ра ног вре ме на. По ре ме тио, 
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мо жда, ток ва ших ми сли и осје ћа ња. Ри там ко ра ка. А мо же би ти и 
ово: мо жда је мој не ко ва ма или ва ши ма, или ваш не ко ме ни и бли
жњи ма мо ји ма, учи нио не што на жао, или још те же од то га, дав но, 
дав но. Или не дав но, све јед но, па се то за бо ра ви ло. Због ми ра у ку ћи, 
за ба шу ри ло, што се ре че. Или да ту ствар узме мо ова ко: мо жда је 
баш не ко из мо га ко ље на сво јим по на ша њем, или са мим при су ством, 
до при нио да се ваш не ко те шко огри је шио, јед но став но та ко што 
се мој срод стве ник за те као ту гдје од ста ри на жи ви. На шао се на 
мје сту, и у ври је ме, на ко ме се ни је тре бао на ћи. Ко не срет ник на 
пје шач ком пре ла зу... А зар је мо рао баш ту да жи ви, по ред то ли ких 
зе ма ља и сил них про стран ста ва? Ко му је крив, не го он сам? А ово 
се мо же при ми је ни ти и на ме не, и оне из мо га род стве ни ка. Да ме 
кри во не ра зу ми је те.”

Ком ши ја се че шкао по ме сти ма где га ни је свр бе ло, јер ни је 
знао шта да ка же. Што год је по ми слио, ни је био си гу ран да би баш 
то би ло до бро ре ћи. Од мах нуо је бла го ру ком, и у се би до вр шио 
не из ре че но:

„Чу дак. Смла та... Шта он ту ме ни под ме ће, фи ло зо фи ра...?”
Иза згра де остао је ко ма дић за пу сте лог по ља, ле ди не, ко ју 

гра ђе вин ски пред у зет ни ци ни су сти гли да по је ду. Или им је би ла 
пре си тан за ло гај. На њој су ста на ри, си ро ти ња и пен зи о не ри, за ба
шта ни ли ле ји цу лу ка и са ла те, и по ко ји цве так. Свој грунт огра ди
ли су вр љи ка ма, и не го ва ли га на го ном и рев но шћу ста рог пре тка 
у се би. И он је ту имао свој сâд. Оме ђио га је пла стич ном мре жом, 
зе ле не бо је. Јед ног ју тра пле вио је тра ву, а уско ро је до шла и ком
ши ни ца у свој по се дић, ко ји се гра ни чио са ње го вим.

„Из ви ни те!”, ре као је уме сто до бројỷтре ња. Су сет ка га је крат
ко, с чу ђе њем по гле да ла, окре ну ла му ле ђа, и при хва ти ла се тре
бље ња и би шта ња сво јих бр ђан ских ко ре но ва. По ми шља ла је да 
га упи та да ли је до бро. А он је по но вио сво ју ло зин ку. 

„Не раз у мем, за што ми се из ви ња ва те”, упи та ла је не вољ ко.
„Не знам ка ко да за поч нем, ком ши ни це, а да ме не схва ти те 

ка ко не тре ба. Ето, ме не је мој цр ни вје тар ви јао и раз ви јао дов де. 
За што баш ту – не знам. Да ме ни је она ор ља ви на до ко ту ра ла до
тле, ви би сте сад ње го ва ли дви је ба шти це, и ср це би вам, мо жда, 
би ло ве се ли је и пу ни је. Ова ко, ја сам пре о тео не што што је мо жда 
при па да ло са мо ва ма...”

„Па, на не ки на чин сте у пра ву. Али ма ни те то, ме ни је пре ви
ше и овај ко ма дић. Јед но га да на би ће нам зе мљу штри ке, ком ши ја, 
и пре ко уши ју”, ре кла је.

А већ су тра дан, на ис то ме ме сту, из ви нио се и је жу. За те као 
га је, ско ту ра ног у оклоп њак, ис пред ње го ве ба штен ске огра де. 
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„Е, ма ли мој бо дљив ко, ја сам ти угро зио жи вот ни про стор. Да 
на ово ме мје сту не ма мо га по врт ња ка, би ла би тра ву љи на; ши ка ра. 
И ту би био твој лог, тво ја окућ ни ца, а на шло би се и хра не. Е, кад 
би ка ко мо гло да ти бу деш ја, или ја да по ста нем ти, то би ло пра
вед ни је, па да ово све бу де тво је”, го во рио је на глас. По вр тла ри 
ко ји су га чу ли, а би ло их је до ста то га осун ча ног да на, кри шом 
су се пре кр сти ли, по не ки од њих, и за то ми ли за чуд не ре чи. 

А он ни је пре ста јао да се из ви ња ва.
На ред је, слу чај но или не, до шла ме са ра.
Од се кав ши ко ма дић су кр ви ча стог ме са за ко је је ка зао да је 

ју не ти на, то што је му ште ри ја и тра жи ла, и за мо тав ши га у па пир, 
ме сар је уко че но ста јао као у нео д ли ве ној ста туи, с ду гач ким но жем 
у по диг ну тој ру ци ко ји се је зи во бле скао и бе ла сао у су мра ка стој 
про сто ри ји. Слу шао је па жљи во куп ца ко ји се ма ло час из ви нио. 

„Ето, због ме не сте мо ра ли да за ко ље те то јун че, јад но жи вин
че, или да то за вас учи ни не ко дру ги. Мо жда сте се укр ва ви ли, 
мо жда ни сте, али ва ша ке це ља то не уми је да са кри је. А ла ти ли 
сте се, ма ло при је, хи тро и спрет но но жа, као он да кад сте жи вин
че ту за да ли смрт ни уда рац, и по сли је ко жу де ра ли и тран жи ра ли 
тру пло. Ко га са мо ви ди, а нек мо ли оно ме ко се њи ме слу жи, па не 
био тај ме сар, при зор но жа у не чи јој ру ци сам је по се би ужа сан. 
Но жем не би тре ба ло ни крув ни хљеб сје ћи. То је гри јех, скр на вље
ње све ти ње ко ју он у се би но си. На ши ста ри ло ми ли су га ру ка ма, 
па су опет ду же и бо ље жи вје ли не го ми да нас. И ма ње је би ло зла 
ме ђу љу ди ма. Кад не ко ре же крув, крух или ме со, ја пред очи ма 
од мах ви дим не чи је не по зна то ти је ло. Стра шно! И ето, већ ово мо је 
под сје ћа ње на то мо же не ко га да на ве де на ве ли ко са гри је ше ње. 
На не што стра шно и ужа сно, што се већ де си ло не бро ја но пу та...”

Ме сар је био из не на ђен, и ско ро за па њен. А мо жда и по вре ђен. 
Сме рао је да му ка же да ту сво ју за но вет ку при ча на не ком дру гом 
ме сту, не ко ме дру го ме, а не ње му, до бром чо ве ку и по ште ном тр гов
цу ме сом. Али се су здр жао у по след њем тре ну, по ми слив ши да се 
у оном куп цу кри је, мо жда, за штит ник жи во ти ња, бо рац за очу
ва ње при ро де и ње не еко ло шке рав но те же. 

 А мо жда је и ка кав про во ка тор. Ко зна. Пу ни су их гра до ви, 
по ми слио је.

О је се њим за ду шни ца ма об рео се на град ском гро бљу да уже же 
све ћу пре две го ди не пре ми ну лој су пру зи. Све је вр ве ло од рас пе тих 
на суд се ћа ња, да се хум ци те шко при ла зи ло, што због но вих гро
ба ка, што због оних ко ји при сти за ху на по след њу адре су сво јих 
нај ми ли јих. Гро бље је оте шња ло, и ду бо ко за ба са ло у пу сто по ље, 
на град ској пе ри фе ри ји, сад све же за хум че но. Да се ви ше ни кад не 
вра ти, не го да са че ка Дру ги до ла зак. Као по сле сва ког ра та, смрт 
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је је ди на уве ћа ла и убр за ла сво је по сло ве, утвр ђу ју ћи име так сво га 
по сло дав ца. Они ска, пу нач ка же на ко јој се те шко мо гло за ви ри ти 
у род ни лист, са де чар цем од се дамосам го ди на, чуп ка ла је тра ви
цу, скла ња ла не до го ре ле све ће, са су ше но цве ће и вен це, кад је он 
сег нуо за па ли дрв цем, да уз ра ду је ду шу сво је Је ли це. Је ке.

„Из ви ни те!”, окре нуо се пре ма за ду шни чар ки, ко ју је го то во 
ле ђи ма до ди ри вао, др же ћи упа ље ну во шта ни цу у ру ци. 

Ова се ни је ни освр ну ла, је ди но га је онај ма лац чуд но по гле
дао. А он је по но вио, и утро ји чио: 

„Из ви ни те! Ствар но, из ви ни те.”
Же на се ус пра ви ла, и од ме ри ла, шнај дер ски, пи ја чар ски, па 

пан дур ски, чо ве чуљ ка под ше ши ри ћем.
„Шта из ви ни те?”, го то во да је за ви ка ла, ста вља ју ћи длан на 

уста.
„Ма, ето, знам да ни је ни мје сто ни при ли ка. Али би’ вас мо лио 

да са слу ша те, и не за мје ри те ми. Ме не и мо ју Је ку (чо век се при том 
пре кр сти, гле да ју ћи у хум ку ис пред се бе) до тје ра ла је ов дје она 
ор ља ви на. Не ки ка жу олу ја, а ја не ћу да ври је ђам и ру жим мај ку 
при ро ду, ко ја нас је ство ри ла за јед но са оним Го ре. Ко два су ва 
лист ка, па ли смо ов дје. Она се, си ро та, за ку ћи ла на овом ми ро го
ји шту, а мо ја пе тељ чи ца вје тру још одо ли је ва. А во лио би’ да је 
би ло обр ну то. И да скра тим: да нас ни је до тје ра ло чак дов де, ви 
се сад не би, за јед но са мном, гу ра ли и ти ска ли на ово ме ску че ном 
мје сту, што је је дан ве ли ки гри јех и не прав да. Ви ше би про сто ра 
би ло, хо ћу ре ћи, ове укоп ни це, за ва ше нај ми ли је. Чу до јед но: ко
ме је би ло ти је сно у жи во ту, бу де му, из гле да, и у смр ти... И ваш 
не ко би, кад му до ђе ври је ме, а сви ма до ђе, мо гао ов дје мир но и 
ко мот но за ле ћи. Би ти јед но уз дру го. Ова ко...”

„Ма шта то го во риш, утва ро јед на! По гле дај се са мо ка кав си! 
Бо ље би ти би ло да на вре ме на ђеш се би ме сто у овој пу ста ри! 
По гле дај ко ли ка је! И сам се би ра ку ис ко паш. Мо жда ти се Онај 
од о зго сми лу је, а ни је Му ла ко с то бом, не го што авет но бр сла чиш, 
и не даш мр тви ма ми ра!...”, же на је па да ла у ва тру.

„Из ви ни те. Из ви ни те. Ства а ар но, из ви ни те”, збр зао је чо век, 
при сла ња ју ћи, дрх та во, во шта ни цу уз кр ста чу, за кла ња ју ћи је од 
ве тра.

А на пи ја ци је за ли чи ло да ће чо век иза те зге ско чи ти на гла ву 
оно ме ко ји му се из ви нио.

„Шта ми се из ви ња ваш? Ко сам ја, и ко си ти да ми се из ви ња
ваш? И због че га? Но си те ти кви це и по ми дур ку ћи, и да их у здра
вљу об је ду јеш!”

„Из ви ња вам се! Из ви ња вам! Ви дим ја да сте ви чо вјек ко ме 
се тре ба ви ше пу та из ви ни ти.” 
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„Е, го спе ти, баш би’ во ли ја чут’ раз лог”, сми рио се пи ја чар, 
не пре ста ју ћи да тр па на ва гу зе ле ни ну и во ће. 

„Па, ево ова ко: Мој лик и мо је ри је чи га ну ле су вас, увје рен 
сам, и под сје ти ле на не ка дру га вре ме на. Мо жда и на не што не при
јат но. Као што се мо же ре ћи и у обр ну том сми слу. На чин на ко ји 
го во ри те, мла та ра ју ћи ци је ло ври је ме ру ка ма, и по го то во ка ко 
по слу је те и од но си те се пре ма му ште ри ја ма, ме не је опо ме нуо да 
ви и ја ди је ли мо не што дра го цје но, а за јед нич ко. Не што што је из
гу бље но, точ ни је... тач ни је ка за но, оте то...”

„Шта ми то мо ре мо имат’ за јед нич ког, ро ди ле ти ма сли не?!”, 
не стр пљи во га је, с по спр дом, пре ки нуо зе ле ни тр го вац.

„Род ни крај. Но стал ги ча ри, и не ки љу ди ко ји су од то га со ја, 
из ви ња вам се ако ко га ври је ђам, на пра ви ли су до бру ка ри је ру, раз
ви ли би знис, ви кен дом пре во зе ћи Олу ја ше у оба смје ра, на зи ва ју 
мје сто гдје је чо вјек ро ђен, за ви ча јем. А ја...”

„Је сам ли те, мо жда, тра жи ја да ми при чаш о за ви ча ју, а?! Ја сам 
пре ко то га ста ви ја криж и крст! Да је што год ври ди ја, оста’ би’ у 
ње му. То га ви ше ни ма... не ма! И квит! За ви чај да је до бар, и пуж би 
га има’, а не би, го спе ти, ву ка ри ја још и ку ћу. Ја сам сад дру ги чо
вик... оли рећ’ чо вјек. Јел’ ти ја сно!?”, пи ја чар се ни је мо гао за у ста
ви ти, и чи ни ло се као да ће пре ко те зге кре ну ти за сво јим ре чи ма. 

„Из ви ни те! Из ви ни те! Из ви ни те!”, ори ло се пи ја цом из уста 
чо ве ка ко ји се освр тао ле во и де сно, и сва ко ме од пи ја ча ра по на
вљао исто.

У др жав ној кан це ла ри ји иза звао је нај пре по до зре ње и при
гу ше ни смех, па не ра зу ме ва ње и не го до ва ње. 

„То је наш по сао”, ре кла је слу жбе ни ца. 
„Да”, уз вра тио је онај чо век, и на ста вио: 
„...али ви сте да нас сво ме ре дов ном по слу, до да ли још је дан: 

по твр ди ли сте ми да сам и да ље жив, иа ко у то одав но сум њам. 
Отје ра ли сте, ју трос, мр тво зор ни ка са мо га пра га! А сва ке ве че ри 
кад лег нем, пр во ми он пад не на па мет. То је нор мал на по ми сао 
од ко је не би тре ба ло бје жа ти. Али онај ко ји ва ша вра та отва ра – 
то ме још не тре ба ни поп ни гро бар, не го...”

Не ко ме се отео гла сан смех. Не ко ли ко умор них, те шких гла ва 
ус пра ви ло се као по ко ман ди, оста вив ши, на тре ну так, по стра ни, 
те шке спи се и за мр ше не по сло ве са ко јих се пра ши ло, ди ми ло и 
пу ши ло, и упи љи ло се у стран ку ка кву до сад још ни су има ли.

„А ко му тре ба?”, не стр пље ње је из да ло слу жбе ни цу. 
„Пан дур и по ре зник. Из ви ња вам се!”
 „Ма, дај те! Ви се с на ма за ма ја ва те!... То ми та ко из гле да. Оста

ви те нас на ми ру! Ми ов де ра ди мо. Оба ви ли сте што сте оба ви ли, 
је сте ли, и...”, уме ша ло се ви ше гла со ва. 
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Чо ве ку ко ји се из ви ња ва ни је пре о ста ло ни шта дру го већ да 
се још јед ном из ви ни. По том и ду гач ком, за гу шљи вом ход ни ку, 
му са вих зи до ва и с мно го вра та, ис пред ко јих, с обе стра не, по
гдег де, че ка ху гра ђа ни и по ко ја гра ждан ка, по ну жно сти ка квог 
опо шља ја.

 
И у по врат ку ку ћи, чи нио је исто. 
Из ви ња ва ју ћи се и пу ту ко јим иде.




