
404

ВИЛИЈАМ ХОУП ХОЏСОН

ДОЗИВАЊЕ У ЗОРУ

Они ма ко ји су из ра зи ли сум њу у по гле ду ве ро до стој но сти 
ве ли ког Сар га шког мо ра, твр де ћи да су ро ман тич не осо бе но сти 
овог из у зет ног мо ра тра ве умно го ме пре у ве ли ча не, ука зао бих да 
је ова ма са мор ског ко ро ва што вре ба у сре ди шњим де ло ви ма 
Атлант ског оке а на не по сто ја на, не ну жно усред сре ђе на на јед ну 
област, већ да се фи зич ки кре ће сто ти на ма ми ља у скла ду с олу
ја ма и пре вла да ва ју ћим ве тро ви ма, прем да увек с из ве сним огра
ни че њи ма.

Оту да је мо гу ће да су љу ди ко ји су се упу шта ли у по тра гу за 
њом и ни су је на ла зи ли та мо где су је оче ки ва ли, не раз бо ри то 
сма тра ли да је она тек не што ви ше до оби чан мит, на стао око тих 
за чуд них по вр ши на и ма лих ску пи на тра ве на ко је су мо жда на
ба са ли. А све то вре ме не где на се ве ру или ју гу, ис то ку или за па
ду, та не из мер на, ко ле бљи ва ма са мор ске тра ве ле жа ла је мир но, 
са мот на и не про ход на – гро бље из гу бље них бро до ва, ко ро ва и 
за бо ра вље них ства ри. Што ће мо ја при ча и до ка за ти сви ма ко ји је 
про чи та ју.

Бе јах, у вре ме тих зби ва ња, пут ник на ве ли ком бар ку од осам 
сто ти на и де ве де сет то на, на пу ту ка Бар ба до су. Пра ти ло нас је 
ве о ма ле по и при јат но вре ме с про ме њи вим ве тром пр вих два де
сет да на, због че га је по са да има ла мно го по сла око кр сто ва.

Два де сет и пр вог да на, ме ђу тим, вре ме се по гор ша, те ка пе
тан Џон сон с мра ком при кра ти је дро све до глав не вр шња че и 
за у ста ви ла ђу.

Упи тао сам га за раз лог тог по ступ ка, бу ду ћи да ве тар ни је 
био не у о би ча је но јак. Од вео ме је до ле у са лон и та мо ми по мо ћу 
ди ја гра ма по ка зао да се на ла зи мо уну тар ис точ ног обо да ве ли ког 
ци кло на ко ји се кре тао ка се ве ру из де ла на до мак по лу та ра, али 
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је не пре ста но на ги њао ка за па ду док је на пре до вао. За у ста вив ши 
брод као што он бе ше учи нио, ка пе тан је омо гу ћио ци кло ну да 
про ду жи сво је пу то ва ње ка за па ду и нас оста ви на ми ру. Да је пак 
на ста вио да пло ви, од вео би нас на по слет ку у са мо ср це олу је, где 
смо вр ло ла ко мо гли оста ти без јар бо ла или чак по то ну ти; јер бес 
је тих олу ја чу де сан ако им се чо век за и ста на ђе у до ма ша ју.

Ка пе тан ми је из ло жио сво је ми шље ње и раз ло ге за прет по
став ку да је та олу ја, чи ји смо са мо руб осе ти ли, та ко ре ћи, ци клон 
при лич но нео бич не сна ге и ве ли чи не. Уве рио ме је исто та ко да ће 
у освит су тра шњег да на са свим ве ро ват но по сто ја ти из ве стан до каз 
то га, у ви ду огром них по вр ши на плу та ју ће тра ве и ко ро ва на ко је 
ће мо вр ло из ве сно на ба са ти кад он по но во упра ви брод да за у зме 
курс ка ју гу. Те ма се мор ске тра ве, оба ве стио ме је, отр гле су се из 
Ве ли ког ви ра у Атлант ском оке а ну, где су се го ле ме ко ли чи не ње 
са би ра ле и пру жа ле – ис пре ки да не или не – мно гим сто ти на ма 
ми ља. Би ло је то ме сто ко је су сви ра зум ни мо ре плов ци же ле ли 
да из бег ну. 

По том, све се ис по ста ви као што је ка пе тан пред ви део. Олу ја 
се то ком но ћи из са та у сат сми ри ва ла док је ци клон про ми цао ка 
за пад ни ма мо ри ма; та ко да, пре не го што је зо ра за ру ди ла, плу та
смо на по вр ши ни уне ко ли ко ис цр пље ни ги ба њем во де на кон про
ма кле олу је, но го то во без и нај ма њег да шка ве тра.

У по ноћ си ђох на по чи нак; али опет се за не ко ли ко ча со ва на
ђох на па лу би јер бе јах не спо ко јан. За те као сам ка пе та на Џон со на 
ка ко ше та го ре с пр вим офи ци ром и по што сам га по здра вио, оти
ђох до огра де са за ве трин ске стра не да по сма трам освит зо ре ко ја 
је чак и тад бла го оба сја ва ла ис точ но не бо. Сва ну ла је тек уме ре ном 
бр зи ном, јер још ни смо би ли за шли у тро пе, и по сма трао сам је вео
ма пом но бу ду ћи да ме је све тлост пра ско зор ја од у век нео бич но 
при вла чи ла.

Пр во се на ис то ку по ја ви ло бле до тре пе ре ње све тло сти, са свим 
чу де сно, сти гло је та ко ти хо на не бе са да је мо гло би ти и са бла сно 
све тло што по тај но ухо ди усну ли свет. А он да, чак и док сам по сма
трао ту по ја ву, по се ве ру се рас пр ши ше не жне ни јан се ру жи ча сте, 
а по том и за га си та на ран џа ста све тлост по сред не ба. Убр зо се ука
за не из мер ни обрис зе ле ни ла, по све ча роб ног, ви со ко на не бу, а из 
тог зе ле ног и ете рич ног сја ја пот пу не ти ши не па до ше за ве се жу те 
по пут ли му на ко је под ста ко ше очи да се кроз њи хо ву ми сте ри ју 
за гле да ју у из гу бље ну да љи ну та ко да ми ми сли бе ху при лич но 
да ле ко од овог све та. 

А та све тла су ра сла и ја ча ла, као да је у њи ма био сна жан 
пулс, те се чу до све тло сти пра ско зор ја не пре ста но пру жа ло пред 
очи ма, све по сто ја ни јим бле шта ви лом, док се ис точ но не бо не 
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ис пу ни за га си том и про зрач ном бо јом ли му на, про ша ра ном по
пре ко обла ци ма про зир ног си ви ла и не жног сре бра. Те се на по
слет ку ука за ма ло све тло на пу чи ни, чу де сно и ту роб но, од ко јег 
се цео тај бес крај ни оке ан пре мет ну у још ве ћу ми сте ри ју.

И да ка ко, док сам та ко по сма трао мо ре, не што пре ки ну сла
ба шно ра ђа ње све тла из над во да, али што ис пр ва ни сам мо гао да 
ви дим тач но. Из из ма гли це из гу бље ног об зор ја убр зо се из диг ну 
ма ла и злат на ди во та, па сам знао да је сун це го то во иза шло из 
тми не. И та злат на све тлост на чи ни оре ол у том де лу да ле ко га 
све та, ба цив ши зрак пре ко та јан ства мрач них во да. По том сам 
до не кле ја сни је ви део то што је ле жа ло на во ди, из ме ђу ме не и 
уда ље не све тло сти зо ре. Ра ди ло се о огр ом ном, на из глед ни ском 
остр ву усред ча мо ти ње оке а на. Но, ка ко сам до бро знао из ма па, 
ни је би ло ни јед ног остр ва у тим кра је ви ма; за кљу чио сам, сто га, 
да се за си гур но ра ди о остр ву мор ске тра ве, о ко јој је ка пе тан 
прет ход ног да на при чао.

„Ка пе та не Џон со не”, по звао сам га, ти хо, јер де ло ва ло је да 
та ко ду бок мук вла да око бро да. „Ка пе та не Џон со не. До не си те 
дво глед.” И убр зо смо по сма тра ли тми ну ко ја је иш че за ва ла на тој 
плу та ју ћој зе мљи олу је.

Сад док смо пом но гле да ли то мир но си ви ло мо ра на сла бо 
ви дљи вом остр ву, ис пу ни ме дво стру ко ја че осе ћа ње ми сте ри је и 
пот пу ни та јац осви та да на, те све тла и ју тар њи на ук ко ји се са сва
ким пра ско зор јем не мо при по ве да из над све та. Чи ни ло ми се да 
из но ва и крај ње ја сно чу јем сва ки звук и нео д ре ђе ни шум око се бе; 
та ко да ми је сла ба шно шкри па ње јар бо ла и ко но па ца зву ча ло као 
про дор но до зи ва ње у тој ти ши ни док је мо ре про из во ди ло ту пе и 
вла жне зву ке уда ра ју ћи у мо кре бо ко ве бро да, а од ба та не чи јих 
ко ра ка на прам ни ци учи ни се да це ла ла ђа од је ку је пра зно.

Али кад сам ослу шнуо де ло ве мо ра у да љи ни, чак и док сам 
с осе ћа њем за ди вље но сти по сма трао оно са бла сно остр во на по ла 
ви дљи во у зо ри, као да ни кад ни ка кав звук та мо ни је по сто јао, 
из у зев што је мо жда не ки вла жни ве тар ту ма рао уза луд но у да љи
на ма оке а на.

Све ће вам ово по мо ћи да до не кле раз у ме те рас по ло же ње 
ко је ме је би ло об у зе ло; за и ста, ми слим да то рас по ло же ње ни је 
би ло са мо мо је; јер ка пе тан је био ве о ма тих, и рет ко је про го ва
рао, не пре ста но за гле дан ка си вој тми ни остр ва у зо ри.

А за тим, док је сун це ја сно ба ца ло пр ви зрак сун ца пре ко из
ма гли ца скри ве ног об зор ја, за чу се тих, та ну шан звук из све ко ли
ког пра ско зор ја овог све та. Као да чух си тан глас ми ља ма уда љен, 
ка ко ми при сти же с бес крај не раз да љи не.

„Си не чо веч ји!”
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„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”
Зву чао ми је вр ло сла бо и на из глед из гу бље но у це лој тој 

ми сте ри ји ис точ но га мо ра, до је здив ши из спо ко ја зо ре. Ка ис то ку 
су се пру жа ли са мо пра зни на и си ви ло, и тре пе ра ви сјај зо ре, и пр ви 
зра ци ју тра над сре бр но си вим ле ска њем мо ра. Са мо то, и ни ска 
по вр ши на остр ва од мор ске тра ве, мо жда по ла ми ље ка ис то ку – 
пу ста се на, не чуј на на во ди.

При сло нио сам ру ку на ухо и ослу шнуо, гле да ју ћи у ка пе та
на; и он је јед на ко слу шао, пр во осмо трив ши до бро при зор сво јим 
дво гле дом. Али сад је зу рио у ме не на по ла упит ним по гле дом.

Сун це се уз ди за ло из над ру ба си вог и све тлу ца вог оке а на 
по пут ка квог пла ме ног дру ма, на по ла пре се че но су мор ном по вр
ши ном трав на тог остр ва. У том тре нут ку опет се за чу:

„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”, до пи ра ло је из ју тар ње све тло сти ко ја се пре

си ја ва ла на ис точ ном мо ру. Да лек, слаб и са мо тан бе ше тај глас, 
и та ко та нан и ете ри чан да је мо гао би ти и не ки дух што не ја сно 
до зи ва из си вог про стран ства – сен ка гла са ме ђу не у хва тљи вим 
сен ка ма.

За гле дах се на све стра не по це лом мо ру и за и ста, на сва кој стра
ни ви дех да је пре кри ве но острв ци ма од тра ве, ја сно уоч љи вим на 
сре бр ној бо ји ју тар њег мо ра дуж спо кој них ми ља ка хо ри зон ти ма. 
Док сам гле дао та моам о с из ве сном за па ње но шћу, опет ми је до 
уши ју до про сла ба шан звук – као да сам чуо ти ху, при гу ше ну 
ме ло ди ју на ис то ку, ко ја је зву ча ла пот пу но не ве ро ват но, да ле ко 
и не ствар но из над мр мо ра во де. Ре ска и ча мот на но не ја сна бе ше; 
убр зо је ви ше ни сам чуо.

Ка пе тан и ја смо се че сто згле да ли за то вре ме; и по но во смо 
пре тра жи ли про стран ство ис точ ног мо ра и пу сто ли ну на ду гом, 
ни ском остр ву од тра ве; али ниг де ни чег ни је би ло што би нам 
мо гло по мо ћи да раз у ме мо ту по ја ву ко ја нас је згра ну ла.

Пр ви офи цир је та ко ђе ста јао крај нас и ослу шки вао. Чуо је 
чуд но ти хо до зи ва ње и ме ло ди ју; али ни он ни је знао ни ти раз у
мео ни шта што би нам по мо гло да про су ди мо о че му је реч. 

Док смо пи ли ју тар њу ка фу, ка пе тан Џон сон и ја смо раз го ва
ра ли о том та јан стве ном до га ђа ју и ни ка ко ни смо мо гли да до ђе мо 
до пре ци зни јег за кључ ка, из у зев да се мо жда ра ди ло о не кој уса мље
ној олу пи ни за гла вље ној у тра ви ве ли ког остр ва што се пру жа ло 
ис точ но од нас. То је уи сти ну би ло до вољ но до бро об ја шње ње, 
са мо да смо мо гли пру жи ти до ка зе за ње га. У ту свр ху, ка пе тан је 
на ре дио да се спу сти је дан ча мац с број ном по са дом, у ко јој ће 
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сва ки чо век би ти на о ру жан му ске том и са бљом. По врх то га, у 
ча мац је спу стио и две се ки ре и три хар пу на или ко пља с дво стру
ком оштри цом за лов на ки то ве, са се чи ви ма од го то во два ме тра, 
вр ло оштра и ши ро ка по пут мог дла на.

Ме ни је до де лио два пи што ља, чи ме се и он опре мио, а обо ји ца 
смо има ли лич не но же ве. И по све му ово ме мо же те да ви ди те, као 
што сам већ ре као, да су ка пе та ну прет ход не аван ту ре с том тра вом 
би ле по зна те и да је знао за опа сно сти ко је су јој би ле осо бе не.

За пу ти смо се убр зо по ју тар њој ве дри ни пре ма огром ном 
остр ву мор ске тра ве ко је је ле жа ло на ис то ку. Остр во је би ло, ре
ци мо, го то во две ми ље ду го и, ка ко смо от кри ли, ви ше од по ла 
ми ље ши ро ко, или ка ко мор на ри ре ко ше, „с бо ка на бок”. До шли 
смо до ње га вр ло бр зо, па ка пе тан Џон сон на ре ди љу ди ма да спу
сте ве сла кад смо би ли на два де се так хва то ва од са ме сре ди не 
остр ва ко ја се на ла зи ла на спрам бро да. Ту смо на крат ко за ста ли 
и по сма тра ли тра ву дво гле дом, пре тра жив ши је са свих стра на, 
али ниг де не ви де смо ни знак ика кве олу пи не, ни ти траг ко ји би 
ука зи вао на по сто ја ње људ ског жи во та.

Но, тра го ви ма по сто ја ња мор ских жи во ти ња ни је би ло кра ја 
бу ду ћи да је де ло ва ло ка ко сва та тра ва по спољ ним обо ди ма вр ви 
од ра зних ство ре ња иа ко ми то ис пр ва ни смо мо гли да опа зи мо због 
слич но сти њи хо вих бо ја са жу ти лом ко ро ва, ко ји је био ве о ма жут 
по та на ним обод ним вла ти ма што су се пру жа ле по во ди. Уну тар 
те острв ске ма се ви део сам да по сто ји там на и зе ле ни ја ни јан са 
жу те, те сам та мо от крио да је та зе ле на за га си тост бо ја огром них 
ста бљи ка тра ве ко је су са чи ња ва ле глав ну ма су остр ва, по пут 
број них бес крај них ужа ди или зми ја, жу то зе ле них, на ква ше них 
и ту роб них, што ту ма ра ју уну тар сво јих на мо та ја, за во ја и ве ли ких 
спле то ва ко ји су тво ри ли та ко не из ме ран и су мо ран ла ви ринт. 

По што смо при лич но до бро осмо три ли тај део, окре ну ли смо 
се ка се ве ру и ка пе тан Џон сон на ре ди љу ди ма да ве сла ју по ла ко 
дуж оба ле тог ве ли ког остр ва од тра ве. Та ко смо про шли це лу јед
ну ми љу све док ни смо до шли до кра ја и окре ну ли ча мац ка ис то ку 
ка ко би смо пре шли на дру гу стра ну. Све то вре ме док смо ишли 
да ље, ка пе тан и ја смо не тре ми це по сма тра ли остр во и мо ре око 
ње га по мо ћу сво јих дво гле да.

Та ко сам ви део хи ља ду при зо ра ко ји су ми да ли по во да да се 
за ни мам и чу дим јер су се у тра ви на ру бо ви ма остр ва жи ва би ћа 
кре та ла ме ђу ње ним вла ти ма, а мо ре се че сто ви де ло на том по те зу, 
као и пре си ја ва ње нео бич них ри ба, вр ло број них и ра зно ли ких. 

По том сам обра тио пом ну па жњу ка ко бих за бе ле жио та мно
го број на ство ре ња што су жи ве ла у тра ви јер од у век ме је за ни мао 
мор ски ко ров због мно штва при ча ко је сам био чуо о ње му, и од 
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ка пе та на Џон со на и од дру гих мор ских ву ко ва што су би ли за по
вед ни ци бро до ва на мо јим пло вид ба ма. Не сум њи во су та остр ва 
и на го ми ла не ску пи не ко ро ва би ле део истог оног мо ра тра ве ко је 
је ка пе тан Џон сон увек на зи вао Ве ли ким ви ром. Као што ре кох, 
до бро сам обра тио па жњу ка ко бих за бе ле жио ка кав сој ство ре ња 
је жи вео у тој тра ви, те сам та ко уско ро при ме тио да је кра ба би ло 
ви ше не го ичег дру гог, ко ли ко је до мет мог дво гле да ус пео да ми 
по ка же. Јер кра ба је би ло на све стра не и све су би ле жу те по гор
њем де лу те ла исто као тра ва. Не ке су би ле ма ле као врх пал ца, а 
мно ге и ма ње, ре као бих, да сам био бли же да их уо чим. Али оста
ле, што су ми ле ле ме ђу вла ти ма тра ве, за си гур но су би ле ши ро ке 
и чи та ву сто пу пре ко ле ђа, и све су би ле жу те, та ко да су, осим кад 
се кре ћу, мо гле да оста ну у пот пу но сти скри ве не за то што им се 
бо ја по кла па ла с ни јан са ма ко ро ва у ко јем су жи ве ли. 

Опло ви ли смо се вер ни крај остр ва и уви де ли да је оно, као 
што сам већ ре као, не што ши ре од по ла ми ље или мо жда три че
твр ти, ко ли ко смо мо гли да про це ни мо по у зда но. И до зво ли те ми 
ов де да вам ка жем ка ко је ви си на остр ва из над мо ра, што смо тад 
про це ни ли бу ду ћи да смо би ли ве о ма ни ско у чам ци ма и гле да ли 
од о здо у тра ву, би ла око до брих два де сет или два де сет пет сто па 
из над оке а на. Нај ви ши део био је у сре ди шњим де ло ви ма, та ко ре ћи 
у уну тра шњо сти остр ва, из гле дом на лик на ка кву они ску и гу сту 
шу му с ви шим др ве ћем у сре ди ни, са свим из гу бље ну у џун гли 
нео бич них пу за ви ца. И то је нај бо ље по ре ђе ње ко је мо гу да по ву
чем из ме ђу остр ва и не чег на коп ну.

За о би шав ши се вер ни крај остр ва, кре ну ли смо ка ју гу дуж 
це ле за пад не оба ле под ко ро вом у же љи да га у це ло сти опло ви мо 
и по мо гућ ству от кри је мо узрок и ме сто оног чуд ног до зи ва ња у 
зо ру. Би ло је за и ста је зо ви то про ла зи ти ту да; јер не пре ста но смо 
отва ра ли не ки мра чан про стор на лик пе ћи ни, там но зе лен и су мо
ран, што се пру жао ка уну тра шњо сти тра ве, ме ђу оним ве ли ким 
ста бљи ка ма. И че сто је де ло ва ло да се не што та мо кре ће. И вла
да ла је ти ши на у це лој тој че мер ној пу сто ши, сем кад би се не ки 
ве трић нео бич но по и грао из над ње, од че га би жу те вла ти тра ве 
ма ло за шу шка ле на том ме сту уз зву ке што су под се ћа ли на ти хе 
уз да хе, као да су ка ква жа лоб на би ћа вре ба ла у тој ма си му кле 
тми не. А кад би ве трић про шао пре ко мо ра, на ста ла би два пу та 
ду бља ти ши на, та ко да ми је би ло ми ло што смо др жа ли ча мац 
по да ље од тра ве. 

Та ко смо се, све па жљи ви ји и ти ши због је зи во сти тог вла жног 
и са мот ног остр ва ко је нам је сад до не кле по че ло да ути че на рас
по ло же ње, спу сти ли до ју га дуж оба ле са ње го ве за пад не стра не. 
Док смо ишли, све ве ћи мук и опрез су нас об у зи ма ли, та ко да су 
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мор на ри по та па ли ве сла го то во без ика квог зву ка, али су ве сла ли 
па жљи во, сва ки вр ло пом но и на пе то за гле дан у сен ке уну тар те 
сил не трав на те ма се.

За де си ло се да је је дан од њих не на да но пре стао да ве сла, по
сма тра ју ћи вр ло пре да но и пре пла ше но не што што је при ме тио 
усред тми не ко ја је вре ба ла ме ђу чу до ви шним ста бљи ка ма тра ве. 
На то сви љу ди учи ни ше исто и за у ста ви ше ве сла ка ко би у стра ху 
пи љи ли у мрач не пре де ле ко ро ва, уве ре ни да је онај чо век ви део 
не што вр ло стра шно.

Ка пе тан ни је по ку шао да уко ри љу де, већ је и он зу рио, као и 
ја сâм, не би ли уо чио шта је то онај чо век ви део. И убр зо сва ки за 
се бе от кри о че му се ра ди, али ис пр ва је је ди но де ло ва ло као да 
пи љи мо у огром ну и огав ну го ми лу ста бљи ка тра ве у уну тра шњо
сти, да ле ко од обо да остр ва. Но, вр ло уско ро та ствар по ста де ви
дљи ви ја оку и ви де смо да се ра ди о не кој вр сти ри бе по пут го лу ба 
уха на или хо бот ни це што ле жа ше ме ђу тра вом, вр ло мир но, у сен
ци исте оне тми не, и бо је као и ко ров ко ји јој бе ше дом. То би ће је 
би ло огром но, ко ли ко ми је по глед от кри вао, на из глед про стр то на 
све стра не ме ђу тра вом. 

Ка пе тан Џон сон уста де с ме ста на кр ми чам ца и ти хо ре че љу
ди ма да спу сте ве сла у во ду вр ло па жљи во ка ко би смо по но во за пло
ви ли, што су они и учи ни ли с из у зет ним опре зом док је ка пе тан 
за кор ми ла рио чам цем та ко да смо се не ко вре ме од ми ца ли од остр ва, 
те нам је рас по ло же ње убр зо по ста ло ве дри је бу ду ћи да смо се уда
ља ва ли од та ко стра шне и ужа сне не ма ни. 

Пло ви ли смо та ко го то во це лу ми љу ка ју гу, др же ћи се по
да ље од оба ле остр ва, и уско ро смо ви де ли ка ко се тра ва из ви ја у 
не што по пут спру да или рта од сво је глав не по вр ши не. За о би шли 
смо то у ши ро ком лу ку и от кри ли да је оба ла остр ва уву че на у 
ду бо ки за лив, а у тра ви тог за то на ви де смо не што због че га прет
по ста ви смо да смо от кри ли ме сто ода кле је до ла зи ло оно нат при
род но до зи ва ње у зо ру; јер ме ђу тра вом се, бли зу ње не иви це, на
ла зио труп ла ђе без ијед ног јар бо ла, ма да не ја сно ви дљив бу ду ћи 
да га је ко ров скри вао и пре кри вао.

Сви смо се не из мер но уз бу ди ли због тог при зо ра, а ка пе тан 
на ло жи љу ди ма да при о ну на ве сла. И за и ста, на јед ном ви ше ни смо 
осе ћа ли страх од при та је них чу до ви шта због ко јих смо прет ход но 
би ли та ко ти хи и опре зни. По што су љу ди из све сна ге за ве сла ли, 
вр ло бр зо сти го смо на оба лу за ли ва где је по чи вао на пу ште ни 
брод и ви де смо да се на ла зи не ви ше од от при ли ке де сет јар ди 
уну тар тра ве ко ја бе ше ве о ма ни ска и рав на на том по те зу око 
ње га. Али иза бро да тра ва се уз ди за ла, мрач на и ту роб на, два де
сет и ви ше сто па увис, и ра сла пре ко ње га.
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Ста ли смо по том, за пи та ни ка ко је нај бо ље да при ђе мо том 
бро ду, а све вре ме док је ка пе тан о то ме раз ми шљао, ја сам дво
гле дом осма трао олу пи ну, с не ве ли ком на дом да ће мо на ћи ико га 
на њој. Јер би ло ми је сад ја сно ко ли ко је ста ра и ка ко је про па ла 
услед го ди на и вре мен ских при ли ка, у це ло сти об ра сла тра вом, 
ко ја као да је ра сла кроз др во на бо ко ви ма бро да иа ко је то би ло 
го то во не за ми сли во. Но, от кри ли смо да је сте та ко кад смо се 
при бли жи ли олу пи ни. Пре тра жи вао сам за тим тра ву по ред ње 
ка ко бих ви део да ли има не ких чу до ви шних ри ба у бли зи ни. Ка
пе тан Џон сон је чи нио исто, али ни шта ни смо на шли. Ка пе тан је 
он да из дао на ре ђе ње да се ча мац уву че у ко ров, па смо се про би
ја ли кроз ни ску тра ву до брод ског бо ка. 

Док смо на пре до ва ли кроз тра ву, за па њи ло нас је кад смо уви
де ли ко ли ко жи во та је скри ве но у њој, са свим не при мет ног. Јер сва 
је тра ва око чам ца сад вр ве ла од си ћу шних кра ба што су тр ча ле 
дуж вла ти и ма њих ста бљи ка, док је во да ко ја се ви де ла из ме ђу 
из ра шта ја тра ве би ла кр ца та жи вим би ћи ма – ве ли ким ра ко ви ма 
на о ко круп ни јим од ко зи ца што су јур ца ли на хи ља ду стра на од
јед ном и ша ре них ри ба ко је су бр зо про ми ца ле. Из са ме тра ве 
без број ни ин сек ти чуд но ва тог со ја иска ка ли су по пут бу ва, са мо 
што су би ли сто ти ну пу та ве ћи. Дватри пу та, док смо про ла зи ли 
чам цем кроз тра ву, уз не ми ри ли смо огром не кра бе ко је су ле жа ле 
зло вољ но или вре ба ле плен. Јед на од њих, ле ђа ве ли ких као по кло
пац лон ца, ухва ти се за ве сло јед ног од мор на ра кле шти ма и про би 
бр зо и ла ко тан ко др во ло па ти це. По сле то га по бе же, го ро пад на и 
жи вах на, за тре сав ши тра ву у про ла зу, што ће вам до ча ра ти ка кву 
је енер ги ју и сна гу има ло то ство ре ње.

За не ко ли ко ми ну та смо се про би ли до бро да, по мо ћу се ки ра, 
но же ва и ве са ла. Ка пе тан ни је же лео да се са бље ко ри сте за тра ву 
јер су оне би ле оруж је и та ко је мо ра ло да оста не.

Кад смо при шли бро ду, ви де ли смо да му је тра ва у пот пу но сти 
про ра сла кроз бок, као да је пу сти ла ко ре ње у ње го вом др ве ту. То 
нас је све до не кле за пре па сти ло, као и још мно го то га што смо от
кри ли. Јер кад смо кре ну ли да се пе ње мо уз бок бро да, схва ти ли 
смо да је др во омек ша ло и ис тру ну ло, те да је по пут сун ђе ра, па 
смо мо гли да за би ја мо вр хо ве ци пе ла у труп и та ко сва ки за се бе 
сме ста на пра ви мо ме р де ви не до вр ха. 

Кад смо се ис пе ли на нај ви ши део олу пи не и по гле да ли брод, 
ни чег ни је би ло сем око сни це са чи ње не од бо ко ва, прам ца и кр ме, 
бу ду ћи да ни јед на па лу ба ни је по сто ја ла и да су гре де што су их 
др жа ле де ли мич но не до ста ја ле, а тек по не ка од пре о ста лих би ла 
је це ла. Дно бро да би ло је го то во са свим ис тру ну ло та ко да је из
о бил на тра ва ра сла од о здо, где се ви де ла во да, вр ло мут на и там на. 
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Тра ва је ра сла кроз бо ко ве ла ђе или пре ко огра да, баш ка ко је из гле
да и од го ва ра ло тој нео бич ној биљ ци, ако смем та ко да је на зо вем.

Пун че ме ра бе ше по глед на до ле, у тај на пу ште ни труп ко ји је 
од по та па ња чу вао за гр љај ко ро ва већ сто ти ну го ди на или мо жда 
две. Кад сам пи тао ка пе та на за ста рост бро да, про це нио ју је на 
не што ви ше од че ти ри ве ка, го во ре ћи та ко уче но о ис тру лој кр ми 
и прам цу, те о об ли ку и по став ци др ве ног ко сту ра, да ми је би ло 
ја сно ка ко по се ду је ве ли ко зна ње о тим те ма ма.

Убр зо, по што се ни шта ви ше ни је мо гло ура ди ти, си ђо смо у 
ча мац, за би ја ју ћи вр хо ве ци пе ла у ме ки труп ста рог бро да да би смо 
има ли упо ри ште. А пре не го што смо га на пу сти ли, од ло мих ко мад 
јед ног ма њег труп ног ре бра ка ко бих имао успо ме ну на ту аван ту ру.

И по том се из ву ко смо из тра ве, срећ ни што смо је се ота ра си
ли сад кад нам је страст за пу сто ло ви ном по ма ло уми ну ла, а се ћа ње 
на оно што вре ба у њој још увек би ло сна жно при сут но у на ма. 
По том смо за вр ши ли оби ла зак око остр ва, за чи је је опло вља ва ње 
би ло по треб но пре ћи ви ше од се дам ми ља. За тим смо до шли до 
свог бро да, вр ло жељ ни до руч ка, као што мо же те за ми сли ти.

Цео тај дан про ђе без ве тра и че сто сам по ди зао дво глед ка 
острв ци ма тра ве ко ја су пре кри ва ла дру ге де ло ве мо ра, али ни
јед но од њих ни је би ло из ра зи то ве ли ко или ви со ко прем да сам 
под се ћао се бе да би из гле да ла ви ша кад би смо им се при бли жи ли 
чам цем. У шта смо се уве ри ли јер смо то по под не ис ко ри сти ли да 
иде мо чам цем од јед ног острв ца до дру гог. На шли смо из о би ље 
кра ба, ри ба и сит них ство ре ња, али ни је дан траг олу пи не или људ
ског жи во та. Вра ти ли смо се на брод уве че и ду го раз го ва ра ли о 
нео бич но сти оног до зи ва ња што је до пр ло до нас у зо ру, али ра зум
но об ја шње ње ни смо мо гли да до ку чи мо. Уско ро сам оти шао у 
кре вет, из мо рен од мањ ка од мо ра прет ход не но ћи. 

Ка пе тан ме је др му са њем про бу дио у ра но ју тро, а кад сам се 
ва ља но ра са нио, ре као ми је да по хи там на па лу бу, да је мо ре још 
мир но и да су по но во чу ли онај глас у зо ру ко ја је упра во сви та ла.

Чув ши то, од ју рио сам с ка пе та ном Џон со ном на па лу бу и та мо 
на крм ни ци за те као дру гог офи ци ра с дво гле дом, за гле да ног пре ко 
пу чи не ка ис то ку, пре ма остр ву тра ве ко је се је два на зи ра ло сем 
као не ја сна сен ка, ни ско спу ште на из над во де. 

Дру ги офи цир по ди же ру ку ка на ма и про шап та „Пст!” и сви 
по че смо да ослу шку је мо. Ни ка кав звук се ни је чуо из ве сно вре ме, 
а ја сам до тле по стао све стан по све чу де сне ле по те пра ско зор ја. 
Не бо на ис то ку де ло ва ло је као да је уто ну ло у во де ти хог сма раг да, 
од нео бич не и ја сне зе ле не до про зрач но сти тре пе ра вог зе ле ни ла 
ко је се за си гур но про те за ло до са мих гра ни ца веч но сти, у за га си
тим све тли ма што су но си ла свест кроз ете рич не ду би не све ми ра, 



413

све док се ду ша не би из гу би ла у бли ста вој зо ри, по здра вив ши не
зна не ду хо ве. Ово је не спрет но сро чен опис на чи на на ко ји је све
тост тог при гу ше ног све тла и чу да уми ри ла са мо мо је би ће не мом 
сре ћом. По том се, чак и док сам за па дао у то ста ње све сти, с мо ра 
на ис то ку и из све те ти ши не у зо ру, по но во за чуо онај да ле ки и 
не ја ки глас:

„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”, чу ло се ти хо, сла ба шно и не ве ро ват но из пот

пу ног му ка чу де сно сти и ти хе ча ро ли је на ис то ку. Зе ле ни ло ни жих 
по те за не ба бле де ло је док смо ослу шки ва ли без да ха, а ви со ко 
го ре про ми ну мр ља љу би ча стих све та ла и сто пи се са све ши рим 
ва тре ним обла ци ма на не бе ским ви си на ма, а за тим се при дру жи 
то пли јим све тли ма и сре бр но си вом бле ди лу ра ног ју тра. И да ље 
смо че ка ли.

Убр зо се на ис то ку по ја ви злат на то пли на на би сер ном спо
ко ју ни ског не ба, а руб сун ца по ди же се мир но и са мо у ве ре но из 
из ма гли це, ба цив ши цео сноп све тло сти пре ко мо ра. У том тре нут
ку да ле ки, из гу бље ни глас по но во се огла си:

„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”, до је зди нео бич но до нас пре ко утих ну лог 

мо ра, као да по ти че из не из мер них и бес крај них да љи на – глас сла
ба шан и са мо тан, мо жда на лик до зи ва њу ка квог ду ха што из ју тра 
ри да. Док смо се згле да ли и без ре чи по ста вља ли пи та ња, за чу се 
и не ја сна, не појм љи ва ме ло ди ја – да ле ко, да ле ко пре ко мо ра, тек 
да би убр зо по но во не ста ла у ти ши ни. Ни ко од нас ни је мо гао да 
до ку чи шта би она мо гла да на го ве сти.

На кон до руч ка тог да на ка пе тан Џон сон на ре ди да се спу сти 
ча мац и сме сти број ну по са ду у ње га, на о ру жа ну као и прет ход ног 
пу та. По том се оти сну смо ка остр ву тра ве, али пре не го што смо 
си шли с бро да ка пе тан ски ну ма ње брод ско зво но ко је је ви си ло 
на кр ме ни ци да би смо га по не ли на ча мац, као и свој рог за ко ман
до ва ње.

Це ло то ју тро про ве ли смо пло ве ћи на но во око ве ли ког остр ва 
тра ве, а на сва ких сто ти ну хва то ва ја сам уда рао у зво но, а ка пе тан 
до ви ки вао кроз тру бу ка уну тра шњо сти остр ва и пи тао има ли 
ка кав на пу ште ни брод с из гу бље ним љу ди ма скри вен у ср цу ко ро
ва. Но, ни смо мо гли да зна мо да ли му се глас про но сио кроз тра
ву или га је она при гу ши ва ла, али смо мо гли да бу де мо си гур ни 
са мо у јед но – да ни ка кав од го вор ни је сти гао из све те пу сто ли не 
под тра вом, ни ти на зво ња ву, ни ти на на ше до зи ва ње.
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Та ко смо на пра ви ли пун круг око остр ва и ни шта ни смо са зна
ли, сем што сам ја, кад смо се јед ном об ре ли тик уз оба лу, ви део 
уи сти ну мон стру о зну кра бу, два пу та ве ћу од би ло ка кве ко ју сам 
икад ви део, да ле ко ме ђу огром ним ста бљи ка ма тра ве. Та кра ба је 
би ла там не бо је, као да је же ле ла да се укло пи у там не ни јан се ко
ро ва у уну тра шњо сти, па сам по то ме за кљу чио да жи ви да ле ко 
уну тар тми не сре ди шњих де ло ва тог нео бич ног остр ва. А за пра во, 
ка ко сам раз ми шљао, шта смо мо гли да пре ду зме мо и да смо про
на шли брод да ле ко у уну тра шњо сти тра ве? Јер ка ко би би ло ко ји 
чо век мо гао да се су о чи с чу до ви шним би ћем по пут тог, а за си гур
но би би ло без број та квих не ма ни у сре ди шњем де лу остр ва, не 
ра чу на ју ћи оног уха на што је та ко ђе на се ља вао тра ву пу стог и са
мот ног остр ва. 

Вра ти смо се на по слет ку на свој брод, про шав ши опет по ред 
оног ча мот ног тру па на обо ду трав на тог остр ва. Се ћам се да сам 
раз ми шљао о ду гим сто ле ћи ма што су про шла от ка ко је та ста ра 
ла ђа не ста ла.

Кад смо се вра ти ли на брод, ка пе тан Џон сон се по пео на глав ни 
јар бол, а и ја с њим. С око ва на вр ху до дат но смо про у чи ли уну тра
шње де ло ве ве ли ког остр ва, али тра ва се на све стра не уз ди за ла 
у обил ној ма си гад ног жу ти ла, а по не где би се та бо ја пре мет ну ла 
у за га си ту зе лен ка сту ни јан су, та мо где је ко ров био скри вен од 
све тло сти. Убр зо смо пре ста ли да осма тра мо остр во јер би за сво
ђе ност и ис пре пле та ност тих чу до ви шних вла ти с ла ко ћом при кри
ла и це лу фло ту бро до ва уко ли ко би им не до ста ја ли јар бо ли.

Да ли је не ки брод био скри вен у тој трав на тој пу сто ши – ко 
то мо же ре ћи? А и ако не ки брод је сте био скри вен и за ро бљен да
ле ко у уну тра шњо сти те тра ве и об ра стао њо ме, ко ли ко је би ло 
ве ро ват но да се на ње му на ла зи ло ијед но жи во би ће? Јер мо ра те 
има ти на уму људ ске по тре бе сва ког та квог за то че ни ка, а мо ра те 
се се ти ти и чу до ви шних не ма ни што су ту ма ра ле у тој огром ној 
ма си тра ве... И опет, да се уну тар тра ве на ла зио брод и не ко људ ско 
би ће на ње му, за што би се оно гла са ло оним чуд ним до зи ва њем 
у зо ру, пре ко мо ра, а да не од го во ри на на ше по зи ве? О све му сам 
то ме хи ља ду и ви ше пу та раз ми шљао, али ни сам не мам пра ви 
од го вор, из у зев да се та мо мо жда на ла зи ла не ка јад на, из бе зу мље на 
ду ша што се очај нич ки још опи ра ла смр ти то ком тих са мот них го
ди на, на из гу бље ном бро ду скри ве ном у мор ској тра ви. То је је ди но 
об ја шње ње ко је је ма кар из бли за за до во ља ва ло мо ју по тре бу за 
ра су ђи ва њем. И уи сти ну, би ло би чуд но ако тај не ко ни је тек уса
мље ни без ум ник, што по здра вља сва ку зо ру нео б у зда ним и бе сми
сле ним ре чи ма и пе ва њи ма ко ја, ре кло би се, мо гу да зна че не што 
са мо убо гом, по ре ме ће ном уму.
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Али да ли је та ко би ло или је у тој пу сто ло ви ни би ло по сре ди 
не што ван на шег не при стра сног зна ња, не мо гу са свим да про це ним. 
Мо гу са мо да вам ка жем да смо у освит тре ћег да на тог за тиш ја по
но во чу ли оно да ле ко и нео бич но до зи ва ње ко је је до пр ло до нас 
кроз мук и си ви ло с ис точ ног мо ра, где се пру жа ло остр во од тра ве. 
Ве о ма ти хо и са мот но бе ше до зи ва ње:

„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”, до ла зио је до нас дуг, раз ву чен и при гу шен 

уз вик, као из бес крај не да љи не. Зо ра је ру де ла и от кри ва ла ја сне 
на зна ке ве тра. Но, пре не го што се ве тар спу сти до нас, гор њи руб 
сун ца по ди же се из над цр ног и су мор ног об зор ја, на из глед вр ло 
ча мот ног и за бра ђе ног ве тро ви том су ма гли цом. Мо ре је би ло олов
но, а сун це нас оба сја сно пом гри ми зне све тло сти, ве ли чан стве не 
а ипак не ка ко ту роб не, и у том тре нут ку чу смо онај да ле ки, сла
ба шни глас по след њи пут:

„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”
„Си не чо веч ји!”
А по том и ону не ра за зна тљи ву, при гу ше ну ме ло ди ју ко ја се 

сад то ли ко сла бо чу ла да го то во ни смо ни зна ли да ли је слу ша мо 
или не; јер ве тар је на ле тев ши про из во дио тих, го то во не при ме тан 
звук из над мо ра. Убр зо ве тар за мра чи мо ре на се ве ру и на пу ни 
нам је дра док су мор на ри за кре та ли кр сто ве. И за пло ви смо по ред 
ду ге пу сто ли не ве ли ког остр ва од тра ве и на ста ви смо пло вид бу, 
оста вив ши ми сте ри ју оног гла са шу му мо ра и у дру штву свог ве
чи тог та јан ства.

Превео с енглеског
Игор Цвијановић 




