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ЂИ ЈА ПИН ГВА

ТАЛИЧНИЛИЈУ*

„Пре зи ме и име?”
„Та лич ни Ли ју.”
„На ис пра ва ма пи ше Ли ју Ха ва, от куд вам сад то ’та лич ни’?”
„Про ме нио сам име, са да се на то ода зи вам.”
„У ре ду, Та лич ни, ре ци те ви ме ни, је сте ли ви Ли ју Ха ва?”
„Дру же, зах те вам да ми се обра ћа те са Та лич ни Ли ју!”
„Слу шај те ви, Та лич ни Ли ју!”
„Из во ли те, дру же...”
„Зна те ли за што вас ли ша вам сло бо де?”
„За то што сам упр тио мр тва ца?”
„О че му ви то?”
„Он да за то што ни је тре ба ло да се сму цам по же ле знич кој 

ста ни ци с Ву фу ом на ле ђи ма.”
„Па кад сте већ та ко па мет ни, за што сте то учи ни ли?”
„Мо рао је да се вра ти ку ћи.”
„Ка квој ку ћи? Где?”
„У ва ро ши цу По ве тар че во, у окру гу Шанг џоу.”
„Пи там за вас!”
„Ло ка лац.”
„Мо лим?”
„Ве лим, одав де сам, из Си ја на.”
„Из Си ја на?”
„Ба рем би тре ба ло.”
„Дру же, би ло би вам бо ље да го во ри те исти ну.”
„Да бо ме.”
„Па за што он да ка же те да би тре ба ло да сте из Си ја на?”
„Па, дру же, ствар но би тре ба ло, по што...”

* Од ло мак из ро ма на Та лич ни Ли ју.
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[1]

Се ћам се, би ло је то тач но три на е стог ок то бра две хи ља ди те. 
Ста ја ли смо код ис точ не огра де на тр гу ис пред же ле знич ке ста
ни це у Си ја ну и че ка ли да ми ми ли ци о нер на пи ше ка зну. Ве тар је 
лу дач ки за ви јао, ли шће се ра ста ја ло од гин коа, ка тал пи и пла та на 
по ре ђа них по обо ду тр га, пре кри ва ју ћи тло бли ста вом цр ве ножу том 
са гом.

Зна те, бри га ме за фла шу та и ба и ја1, али бе лог пе тла пре жали
ти не мо гу. На род у По ве тар че ву ве ру је да се дух умр лог у ту ђи ни 
мо ра вра ти ти ку ћи. Да ду ша не би за лу та ла, за те ло по кој ни ка 
ве зу је се бе ли пе тао, да јој се на ђе као во дич. Пе вац ко га сам ку пио 
тре ба ло је да Ву фу о вом ду ху обез бе ди пут у за ви чај, али је на 
кра ју та пти чу ри на све упро па сти ла. Те жи ла је нај ви ше два и по 
ђи на2, а же на за ва гом је упор но твр ди ла да пти ца има три ђи на. 
На чи сто сам по ши зео.

„Пре ста ни да бу ла зниш, не ма шан се да то пер на то чу до те жи 
три ђи на, то се и од о ка ви ди! Хо ћеш ли да ти ка жем за шта ми 
тре ба?” Ни сам се ис тр тљао, раз у ме се. Знам ја да др жим је зик за 
зу би ма.

Али она је са мо на ста ви ла да кре шти: „Мет ни је на ва гу! Де
дер, мет ни је на ва гу!” Сва та дре ка мо ра ла је при ву ћи по ли ци ју 
и је дан се, да бо ме, ство рио.

Опа зио је вре ћу за спа ва ње уве за ну ка на пом и сме ста ис па лио: 
„Је ли, шта је ово?”, боц нуо је вре ћу пен дре ком. Ве се ли Ши је на 
ме сту по си вео у ли цу, као да га је не ко по суо пе пе лом, а он да је 
бу да ла раз ја пи ла она сво ја ла ја ва уста и ре кла ми ли цај цу да прено
си мо сви ње ти ну. Ej! Од то ли ко ства ри он се за пра се ти ну ухва тио.

„Сви ње ти ну? Па ко још умо та ва сви ње ти ну у вре ћу за спа ва
ње”, по ли ца јац је на ста вио да ћу шка вре ћу све док се је дан крај ни је 
отво рио, а та да је она ку ка ви ца од Ве се лог по ка за ла сво је пра во 
ли це. Ба цио је фла шу ба и та и ја и збри сао ко ли ко га но ге но се. Пан
дур ме сме ста шче пао за гу шу и ве зао ли си ца ма за обли жњу бан деру.

„Мо же те ли, мо лим вас, да ме при ве же те за ле ву ру ку?”, упу
тио сам му искрен осмех. Де сну сам ис те глио док смо ко па ли ја рак. 
Пен дрек ме ово га пу та пот ка чио по мо шни ца ма. „Уо зби љи се!”, 
на ре ди гру би јан, што и учи них.

Му ти ло ми се као да су ми очи пу не кр ме љи на, али на те рао 
сам се да оста нем при бран. Ма сти ло ни је хте ло да ка не из по зор

1 Та и баи (太白 – Tàibái) је же сто ко пи ће ко је је име до би ло по на дим ку 
зна ме ни тог ки не ског пе сни ка Ли Ба и ја, ко ји је био ве ли ки ужи ва лац у пи ћу.

2 Ђин (斤 – jīn) је стан дард на ки не ска ме ра за те жи ну. Је дан ђин из но си 
пет сто гра ма. 
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ни ко вог пе ра, па га је упор но тре скао. Че ло му је би ло пу но кра
те ра и упа ље них бу бу љи ца. По ку шао сам да се но гом под у прем 
о ле лу ја ви пла тан, али ни сам мо гао да га до хва тим. Ку нем вам се, 
ни ка да ни сам ви део кли па на с та ко ро ша вим ли цем! Ви ди се да 
ни је оже њен, чим је жу стар ко не у шкро пље ни ја рац!

За чу се шкљо цај, не ка но ви нар ка се већ ба ци ла на фо то гра
фи са ње.

У тре ну ми по ста де мр ска. Би ла је до те ра на као де вој чу рак, 
са ши шка ма до обр ва, али се ви де ло да га зи три де се ту. Ис пр ва ми 
ни је за па ла за око, али ка да сам је при ме тио, за гла дио сам ко су, 
по пра вио оде ћу и стао по боч ке ка ко би ме сли ка ла из про фи ла. 
Ме ђу тим, иду ћег да на сам ви део да су у но ви на ма ис ко ри сти ли 
сли ку где да јем из ја ву по гу рен као гу да ло, а ис пред ме не ле жи вре
ћа с цвет ним де зе ном из ко је ви ри Ву фу о ва но га. На фо то гра фи ји 
се ле по ви де ла ње го ва обу ћа, не ка кав жу ти гу ме њак с па муч ном 
по ста вом. Ма ми цу му, по ми слих, па ова сли ка је го ра од оне кад 
вас по стро је у ста ни ци. Имам из ра жен нос и пу не усне, али због 
не че га га ду ра ни је хте ла да ме сли ка из про фи ла.

Не ма шан се да сам то ли ко гр дан, та при ка за на сли ци ни ма
ло не ли чи на ме не.

Пу сти ли су ме из по ли циј ске по ста је на кон што је мр тво зор
ник пре дао Ву фу о во те ло по греб ни ку. Ме ђу тим, све јед но сам мо рао 
да се вра тим на же ле знич ку ста ни цу и са че кам ње го ву го спо ђу 
ко ја је до шла да се по бри не око са хра не. Трг је био кр цат и све ти на 
ко ја се већ до хва ти ла но ви на, упи ра ла је пр стом у ме не го во ре ћи: 
„Гле дај те, ено та мо. Ено бу да ле што је по ку ша ла да про швер цу је 
леш, и то во зом! То је Ли ју Ха ва! Ка ква је то њу шка!” Ни сам обра ћао 
па жњу ни кад су по че ли да ме оба си па ју увре да ма: „Гле, љу ско ждер 
из Шанг џо уа!” Осло вља ва ли су ме с „Ли ју Ха ва”, па их ни сам за
ре зи вао, уз то про зи ва ли су љу де из Шанг џо уа за шта сам још ма ње 
ма рио! Та мо ода кле до ла зим, зе мља је то ли ко ис по сна да за ли хе 
жи та ри ца не мо гу да по тра ју це лу го ди ну, па нам на про ле ће оста
је са мо ка ша од су ше ног пер си мо на и пи рин ча них љу ски. Да кле, 
гла си не да су љу ди из Шанг џо уа стра стве ни љу би те љи ре за на ца 
су пот пу но нео сно ва не.3

Тре ба ло ми је ма ло вре ме на да раз ми слим. Ву фу о во те ло се 
на ла зи ло у по греб ном до му, што зна чи да ње гов дух још увек лута 
по тр гу. Мо жда се ве ре по се ма фо ру или чу чи на го ми ли пр же них 
пи ли ћа; мо жда се ди на твр до ку ва ним ја ји ма, хле бу или бо чи ца ма 

3 Из раз 炒面客 (chǎomiàn kè) до слов це зна чи „гост ко ји на ру чу је ре зан це” 
и од но си се на ста нов ни ке си ро ма шни јих про вин ци ја (на ро чи то про вин ци је 
Ган су), где ре зан ци, услед оску ди це, пред ста вља ју основ ну жи вот ну на мир ни цу. 
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ми не рал не во де. Да, за це ло је на не кој од тих те зги ца. Кр ста су ме 
жи га ла, а умор по ла ко об у зи мао, па сам се ухва тио за ле ђа. Утом 
ми си ну: до бра ко ла се не по зна ју по ша си ји, већ по мо то ру, јел те? 
Као што ау то за ви си од мо то ра та ко и чо век за ви си од бу бре га, 
зар не? Кр вљу и ме сом сам из По ве тар че ва, али по што сам бу брег 
про дао не ко ме у Си ја ну, то зна чи да де лом при па дам овог гра ду. 
Био сам вр ло за до во љан сво јим умо ва њем, прем да сам осе тио не
ка кву се ту по ме ша ну с по но сом. Ди гао сам гла ву и бо дро кре нуо 
низ ули цу. 

Ја ни сам Ха ва Ли ју! Ни сам љу ско ждер из Шанг џо уа! Ја сам 
Та лич ни Ли ју, Ли ју из Си ја на!, бат мо јих но гу сам је ис плео ову ко
ра чи цу.

Ка да сам је упо знао, Менг Ји чун ми је ре кла: „Та лич ни Ли ју, 
ти ни ма ло не ли чиш на се ља ка.”

Ми слио сам да гре ши. „Ја ћу ва зда би ти се љак, баш као што 
ов че ти на увек за у да ра на лој”, про це дих јет ко.

Ме ђу тим, она ми ре че да се у Си ја ну на гле да ла сва ко ја ке фе ле 
– чи нов ни ке, по слов не љу де, па чак и ин те лек ту ал це и да не ки од 
њих ни су би ли ни шта про сти ји од ка квог се ља че та. Те ре чи су ме 
та кле пра во у ср це. Од у век сам сма трао да се раз ли ку јем од оста
лих из се ла, ма кар од Ву фуа. Те шко ми је да тај осе ћај пре то чим 
у ре чи, али знао сам да су ми су ђе не бо ље ства ри.

Да ћу вам не ко ли ко при ме ра. Пр во и пр во: до бро ра чу нам 
на па мет. Ма те ма ти ку сам као ма ли ре ша вао из гла ве, без за пи си
ва ња на па пир, чак и кад су у пи та њу би ли тро ци фре ни или че тво
ро ци фре ни бро је ви. Ра дио сам то на свој на чин, ко ји раз у ме се, не 
бих да от кри вам. Дру го, пе ша чио сам и по три де сет ли ја4, на пра
зан сто мак, са мо да бих сти гао на опе ру у Сре зо ву.5 Тре ће, оде ћа 
ми је ста ра, то сто ји, али увек чи ста и уред на. По што не мам пе глу, 
обич но си пам кљу ча лу во ду у ке ра мич ку шо љу и та ко ис пра вљам 
на бо ре на пан та ло на ма. Че твр то, умем да сви рам сјао, то вам је она 
фру ла што се ус прав но др жи. Та мо у По ве тар че ву, до ста љу ди зна 
не што да од гу ди, али са мо сам ја био ви чан на сја оу. Пе то, ако имам 
не ки про блем или по те шко ћу, не до са ђу јем ни ком. Ка да ме му ка 
при те ра, ја се са мо на сме јем и пу стим да про ђе. Ше сто, не под но сим 
љу де с по га ним је зи ком. Шта су вам скри ви ли нечији ро ди те љи? 
Шта вам је кри во не бо? За што их та ко псу је те? Чо век ко ји је отку
пио мој бу брег је на вод но шеф у не кој ве ли кој фир ми, па су ме у 
бол ни ци те ра ли да се те сти рам на го ми лу бо ле сти. Са мо из во ли те, 

4 Ли (里 – lǐ) је тра ди ци о нал на ки не ска ме ра за ду жи ну ко ја из но си пет сто 
ме та ра.

5 Ми сли се на тра ди ци о нал ну ки не ску опе ру.
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ре као сам им. Пре пи па ли су ме уз дуж и по пре ко и на шли су ми 
са мо хе мо ро и де. Бу џа је по хва лио мо ју при себ ност, али ни је про
пу стио да ис ко мен та ри ше ка ко сам мал чи це за пу стио те ло. Уз вра
тио сам с при стој но шћу, иа ко ми је та из ја ва ишла на жив це, чак 
сам му на ра стан ку по кло нио и кор пу све жих ја ја. Сед мо, усне су 
ми бла го по ву че не на го ре, па сам при род но на сме јан. Пре че ти ри 
го ди не ка да је тет ка Ванг про во да џи са ла за ме не, три да на и три 
но ћи сам ду вао у фру лу. Он да ми је ре кла да мо рам да са гра дим 
но ву ку ћу, те сам бр жебо ље про дао ме ри цу кр ви. Али, кад сам 
чуо да су се не ки љу ди из Да ван го уа по тро ва ли про да ва ју ћи крв, 
ви ше ми се ни је да ло. За то сам про дао бу брег и тим нов цем по ди гао 
но ви дом. Та ман што ози дах ку ћу, кад оно – де вој ка се већ обе ћа
ла не ком дру гом. Ма шта обе ћа ла – уда ла се. У ре ду, ка жем се би, 
уда ла се, па уда рим у фру лу још три да на и три но ћи. По сле сам 
ку пио пар жен ских ко жних ци пе ли ца на шпиц. Та што се уда ла, 
мо ра да је има ла кри ве но ге, и бан га ве пр сте, по ми слих, на ћи ћу 
се би пра ву же ну ко јој при ста ју ове ци пе ле.

Раз у ме се, же не са та квим сти лом мо гу се на ћи са мо у Си ја ну.
Те шко ми је да об ја сним за што сам та ко при вр жен Си ја ну, 

ме ђу тим от ка ко је мој бу брег пре са ђен оном бо га ту ну, по чео сам 
да са њам о град ским зи ди на ма и го ле мим др ве ним ка пи ја ма с окру
глим за кив ци ма ве ли ким по пут чи ни је пу не пи рин ча. Са њам и о 
ку ли зво на ри с по зла ће ним цре по ви ма. У тим сно ви ма се дим на 
из бе ље ној сте ни крај кло ну лог бо ра пред бе де мом ста рог гра да.

Ка да сам ко нач но при спео у Си јан, зи до ви и ку ла су би ли исти 
као из мо јих сно ва, а ту се на ла зио и онај по ви је ни бор с обе ље ном 
сте ном до се бе. Не ке ства ри су ми на јед ном по ста ле ја сне. По сто јао 
је раз лог за мо ју очи глед ну фи зич ку не моћ, што ни сам као Ву фу 
мо гао да пре га цам ре ку ду бо ку до па са и да на гр ба чи до те глим 
то вар огре ва од сто пе де сет ђи на. Схва тио сам за што је Ву фу мо
гао да сма же и ту це ку ва них слат ких кром пи ра од јед ном, а ме не 
је од три кром пи ри ћа му чи ла го ру ши ца. На јед ном сам знао от куд 
се тај по спан ко од Ву фуа оже нио, а ја остао бе кри ја. Ка за ћу вам шта 
је по сре ди: ме ни је би ло су ђе но да по ста нем Си ја нац.

[2]

За и ста сам по стао Си ја нац. Ако се чо ве ков жи вот мо же поде
ли ти у ета пе, он да је део жи во та про ве ден у По ве тар че ву нај ви ше 
на лик го ми ли сла ме ко ју ве тар раз но си ка ко му се прох те, а за тим 
до ла зи град ски жи вот.

Ред је да ка жем не што и о Ву фуу. Не ћу ни шта из о ста ви ти. Ви
ди те, нас је суд би на спо ји ла, иа ко је јад ни чак био до зла бо га ру жан 
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и по ма ло груб. На же ле знич кој ста ни ци, а за тим и у по ли циј ској 
по ста ји упор но сам сви ма по на вљао ка ко смо ми не рас ки ди во по
ве за ни. Мо ра да смо се у про шлом жи во ту гад но огре ши ли је дан 
о дру го га, па сад вра ћа мо с ка ма том.

Ву фу је био пет го ди на ста ри ји од ме не, и да је све по ре ду, 
ја бих ње га сле дио, а ова ко се он ва зда ву ца рао за мном. Ри зни чар 
Хан је твр дио да сам ја фин пре ма Ву фуу са мо због оне ње го ве 
мла де сна ше, али то је тр тљао са мо да ми се на ру га. Ко ји ће ми 
же на с то ли ким гру ди ма и зад њи цом као бам бу со во си то? Ја ки се 
из не на дио кад је чуо ка кве же не во лим. Ре као је да се се ља ци ма, 
по пра ви лу, сви ђа ју је дре до ма ћи це с ши ро ким ку ко ви ма јер де лују 
плод но. Не ка му бу де, то са мо до ка зу је да ја ни сам се љак!

Би ло ка ко би ло, Ву фу о ва же на је из ро ди ла тро ји цу си но ва, 
опа ку раз бој нич ку бан ду, ко ју је си ро ти Ву фу је два успе вао да 
пре хра ни. По ве тар че во је увек оску де ва ло с плод ном зе мљом, а 
от ка ко је де ве де се тих ту да про шла пру га, ста ње се са мо по гор
ша ло. На кра ју су сви ко ји су то мо гли, по шли тр бу хом за кру хом 
у град. Ме ђу тим, Ву фу ни је баш нај би стри ји, па сам, по што ни ко 
дру ги ни је хтео, мо рао да га узмем под сво је. Од се ли смо у Сре
зо ву при хва та ју ћи се сва ка квог по сла: гра ђе ви не, ко па ња гро бо ва, 
ме ша ња ци га ла, и зи да ња ка ље вих пе ћи. Је два смо успе ва ли да 
на мак не мо не ку цр ка ви цу пре по ла ска ку ћи, а тек што би се вра
ти ли, већ би до шло вре ме да кре не мо у но ву на по ли чар ску се зо ну. 
И та ко је би ло из го ди не у го ди ну. Сва ки пут кад смо се вра ћа ли 
ку ћи, ја бих у ша ли до да вао: „Ву фу, по бра ти ме, док ти ја шеш ону 
тво ју го спо ђу, ја се си ро мах пе њем са мо на кре вет. Ка жи ми, је л’ 
то по ште но?”

„А шта сам ти ја крив?”, од бру сио би Ву фу.
„Не мој ве че рас ку ћи, хај де да сљу шти мо по ко ју”, до да дох, и 

Ву фу јед не ве че ри ствар но оста де код ме не на пи ћу.
Ка да сам про дао бу брег, у По ве тар че ву ни ко сем Ву фуа ни је 

имао пој ма. „Не мој да си што год ко ме зуц нуо, чу јеш?”, при пре тио 
сам му.

„Бу ди без бри ге. Био сам цр ве но гар де јац6 за вре ме Кул тур не 
ре во лу ци је, и др жао сам Ма о ву знач ку на гру ди ма, а сад ћу да при
бо дем јед ну за те бе!”, ре че то и од не куд из ву че пра ву прав ца ту 
знач ку и за ри је пра во у ме со. Кр ва рио је, па иа ко сам стрг нуо знач
ку, све јед но му је остао ожи љак на гру ди ма.

6 Цр ве на гар да је на зив за сту дент ски по крет мо би ли сан од стра не Мао 
Це дун га за вре ме Кул тур не ре во лу ци је. По крет се ис по чет ка ба вио кри ти ком 
бур жо а ских еле ме на та у ака дем ским сло је ви ма ки не ског дру штва, да би вре
ме ном пре ра стао у сво је вр сну па ра вој ну фор ма ци ју.
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Ри зни чар Хан је ме ђу пр ви ма оти шао за Си јан. Нај пре смо 
чу ли да је два са ста вља крај с кра јем, али он да су по че ле да ко ла ју 
гла си не ка ко се на фа ти рао. Хан је ту до шао као ква сац, па је те сто 
из По ве тар че ва по ла ко на ра ста ло и не ко ли ко љу ди је већ кре ну ло 
ње го вим сто па ма. По ку шао сам да под стак нем Ву фуа: „Хај де мо 
и ми!”, не пре ста но сам му зво цао.

Али ни је по пу штао: „Укла пам се ов де, фи но ми је у Сре зо ву. 
Је дем и обла чим се као и сви оста ли. У Си ја ну ћу штр ча ти као 
чир. Сви снуо бих од то га, ствар но.”

Мр ско ми је би ло да га гле дам та ко пре пла ше ног. Исто као 
да су Си јан ци ти гро ви што про жди ру љу де или не ка кве тро гла ве 
спо до бе. Сла ба вај да од ње га! Пра вио сам се луд и сео на плоч ник 
да ис пу шим јед ну. Не да ле ко од нас, пас је гло дао ко ску без ијед не 
трун чи це ме са. Ку нем вам се, био би у ста њу да до су тра гло ђе ту 
го лу кост. Шут нуо сам га и за ви тлао ко ску на кров пре ко пу та.

Ву фу ме је сум њи ча во по гле дао. „Ако оде мо, хо ће мо ли се 
јед ног да на вра ти ти?”

„Ако ме та мо по слу жи сре ћа, ја се си гур но не вра ћам!”
По гле дао ме је као да сам си шао с ума: „Али, тек си укро вио 

дво соб ну ку ћу!”
„Па шта? Но ва ку ћа ме са мо за др жа ва у По ве тар че ву, пре ће 

би ти да је то дво соб ни ков чег!”, чим сам то пре ва лио пре ко је зи ка, 
знао сам да је ствар око од ла ска у Си јан ре ше на. Бу брег ме је при
зи вао, мо рао сам да по ђем.

„Ако се ствар но не вра ћаш, да ли то зна чи да ћеш ми оста ви
ти ку ћу?”, упи та Ву фу.

„Да бо ме, ево мо жеш и да узмеш ове ци пе ле”, пла нуо сам и 
стао да га ђо ном ту чем по гла ви. Ти ње га ци пе лом, он те бе осме
хом, та кав је био ста ри до бри Ву фу, не го шта. „Хај де да ми узмеш 
чи ни ју су пе без ре за на ца. По не ли смо на ше су ве хлеп чи ће да их 
умо чи мо у су пу, али ни смо мо гли тек та ко да тра жи мо ма ло су пе, 
а да при том не ку пи мо ре зан це, па за то кад је Ву фу узео чи сту чи
ни ју, пре ко рио сам га: „Са мо узми не ку пр ља ву са сто ла.” Та ко ће 
га зда ри ца по ми сли ти да смо већ по ку са ли ре зан це и до пу ни ће нам 
чи ни је вре лом су пом. Ву фу је био то ли ки ти кван да му то ни ка да 
не би па ло на па мет.

Јед ном сам га пи тао: „За ми сли да не ко спа си не чи ји жи вот, 
па он да та спа се на осо ба из ба ви још не ко га. Ако ка сни је не ко од 
те дво ји це мо ра да мре, ко би тре ба ло да ба ци ка ши ку?”

Ву фу ме је са мо сме те но по гле дао: „Ко?”
„Онај што је ско ро спа сен си гур но не тре ба да умре.”
„За што?”
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Уз дах нуо сам и куц нуо га фру лом по че лу: „Де дер, из ма си рај 
ми ма ло врат!” По слу шао ме без окле ва ња. До дир му је био баш 
ка ко тре ба, ни пре јак ни ти ме ти љав, а бо га ми знао је да утре фи и 
аку пре сур не тач ке.

Ја Ву фуу ни сам спа сио жи вот, али ако ће мо пра во, био ми је 
и те ка ко по тре бан. Слу шао ме је јер је знао да сам већ уло жио 
до ста па ра и тру да бри ну ћи се о том бу здо ва ну.

„Па куј пр ње, Ву фу”, ре кох му, „Иде мо за јед но.”
...

Пре вео с ки не ског
Бо јан Та ра бић




