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КОР МАК МА КАР ТИ

ДВЕ ПРИ ЧЕ

БДЕ ЊЕ ЗА СУ ЗАН

„Ко кре вет спре ма де ви,
Ка жи, пти чи це, искре но?” –

„Цр кве њак се ди
Што гроб ко па ви спре но.”

Вол тер Скот

Би ло је де вет са ти јед ног бли ста вог су бот њег ју тра у ок то бру. 
Ве ве ри це очи то већ бе ху оти шле да дрем ну као и сва ког ју тра у 
то вре ме, а Вес се по ма ло уко че но при ди же из бу си је у сен ци хи
ко ри је. Не ка кво на ран џа сто сун це бр зо се из ди за ло на ис то ку и 
су ши ло ка пљи во др ве ће то пло том не у о би ча је ном за то до ба го
ди не. Вес на сло ни пу шку на др во и от коп ча јак ну. По ма ло на је ђен 
што је про ма шио ве ве ри цу. Ви део је био че ти ри или пет ко ма да, 
али му се та је ди на на ме сти ла на ни шан – та што је скли зну ла низ 
др во пра во пред ње га. Кад је опа лио, ве ве ри ца је од ско чи ла од 
ста бла и Вес је на трен по ми слио да ју је по го дио. Он да ју је чуо 
ка ко ска ку ће по су вом ли шћу.

Вес по ди же пу шку и по ла ко кре ну ку ћи. Мо рао је још да по
ко си дво ри ште. До бро ута ба на ста за во ди ла је кроз хла до ви ну 
мла дих ли шћар ских ста ба ла – хра сто ва и хи ко ри ја. Вла жно шум
ско тло под те пи хом од ли шћа ме сти мич но је пре се цао си ви креч њак 
об ра стао ма хо ви ном. Ста за је во ди ла по ред оста та ка на пу ште ног 
ка ме но ло ма. Вес за ста де да хит не ка мен у ру пу од ка ме но ло ма 
пу ну во де пре кри ве не зе ле ним ал га ма на по вр ши ни. Он да скре ну 
на пру гу. Ту да је пут до ку ће био ду жи и не згод ни ји за пе ша че ње 
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због на тру лих пра го ва и по хот них ор ло вих нок ти ју. Рас кли ма не 
ши не би ле су сме ђе и зар ђа ле од за пу ште но сти. Вес је хо дао по 
њи ма, па жљи во је ишао но гу пред но гу и кли зао с њих сва ких не
ко ли ко ко ра ка. Пра тио је тра су ста ре же ле зни це све док се ни је 
одво ји ла ка ис то ку пре ко сме ђих, по жње ве них по ља. По том Вес 
на но во скре ну у шу му. 

У цр ве ном, гли не ном јар ку ис пра ном ки ша ма са гну се и по
ди же спљо ште но та не ста ре ду ге пу шке. Очи сти га од бла та и 
осмо три. До бро. Вес се за пи та кад ли је ис па ље но, ко га је ис па лио, 
и у шта, или у ко га. Мо жда га је не ки од пр вих до се ље ни ка или 
ис тра жи ва ча упу тио ка ин ди јан ском на па да чу. Ве ро ват ни је је да 
је би ло на ме ње но је сти вој ло ви ни у не ко ка сни је до ба, кад ви ше 
ни је би ло ни јед ног Ин ди јан ца. Мо жда је ис па ље но пре све га три
де сет или че тр де сет го ди на. Ста ре спред ња че су се ко ри сти ле у 
том кра ју све до не дав но, знао је то.

Док је Вес по сма трао та не, шу му на ста ни ше ду хо ви вит ких, 
та на них гра ни ча ра с ба рут ним ро го ви ма и фи ше кли ја ма пу ним 
олов них ку гли пре ба че ним пре ко ра ме на ко ји су но си ли ме син гом 
оп то че не пу шке ду гих це ви са сме ђим и злат ним кун да ци ма од 
ја во ро ви не. 

Вес гур ну ре ли кви ју у џеп и у ти ши ни кре ну шу мом за по сед
ну том утва ра ма из дав ни на. 

Ве ро ват но га от кри ве на пу шча на ку гла на гна да по тра жи 
чи сти ну с гро бо ви ма. Био је већ јед ном та мо с ма лим Фор до вим 
и по ми сли да би је опет мо гао на ћи.

Убр за ко рак док не иза ђе на пут. Пре ђе на дру гу стра ну, пре
ско чи не у глед ну огра ду од бо дљи ка ве жи це и кре ну пре ма хум
ка ма. По др ве ћу су ви си ле бли ста ве па у ко ве мре же оки ће не ро сом, 
на ко је је Вес по вре ме но на и ла зио, а и сун це је по сте пе но си ја ло 
све ја че за ње го ву то плу оде ћу.

Гро бље ни је би ло тач но та мо где се се ћао да се на ла зи и го то
во да је пу ким слу ча јем на ба сао на ње га. Док је ула зио на то за
бо ра вље но ме сто по чин ка, сна жно и са мот но аве тињ ско осе ћа ње 
обра зо ва се у ва зду ху.

Ту ме ђу гроб ни ца ма, кр жља ви бо ро ви дрч но су ра сли ме ђу 
хра сто ви ма и хи ко ри ја ма. Ка ме ње се по тај но угне зди ло ме ђу ис
пре пле те не ор ло ве нок те, смек ша но ма хо ви ном и на гри зе но зу бом 
вре ме на на онај при ро дан на чин што оча ра ва љу би те ље ста ри на. 

Вес је хо дао ме ђу тим ка ме њем, за ди зао на пад не ло зе и ко ро
ве и чи тао нат пи се. Бе ху та ко ста ри. Та ко за бо ра вље ни; на ро чи то 
за бо ра вље ни. Тек ко ју сто пу ис под тог тла ле жа ле су кре да сте 
ко сти љу ди ко ји су, сва је при ли ка, хо ди ли ту да баш као и он сад. 
Де ло ва ло је да је и са мо об ра сло ка ме ње уста вље но у том пре ла зном 



247

ста њу рас па да што још под се ћа на по зна то, што за ста је у па ду ка 
древ но сти ма не пре по зна тљи вим и те шко до ку чи вим у по гле ду 
по ре кла. 

При ме ра ра ди, 1834. би ла је го ди на ко је се чо век мо гао се ти ти. 
Те го ди не је, пи са ло је на ка ме ну, Из вор Жи во та узео се би сво је 
– из ве сну Су зан Лед бе тер. Су зан је жи ве ла на овом све ту пу них 
се дам на ест го ди на.

Од јед но став но из ду бље ног ка ме на, мер ме ра пре то че ног у 
спо ме ник, од над гроб ног ка ме на, до пре жи ве ле це ло ви те спо не са 
жи вом осо бом, не кад то пле кр ви. Вес за ми сли Су зан:

Има ла је пла ве очи и злат ну ко су, би ла не жна и бли ста ва у 
ха љи ни од до ма ћег пре ди ва. (1834. је би ла го ди на ко је се чо век 
мо гао се ти ти; не као 1215. или 1066, већ пра ва го ди на.) Су зан је 
се де ла за сто лом с ро ди те љи ма и бра ћом и с опро сти вом гор до шћу 
по сма тра ла оброк ко ји су она и мај ка при пра ви ле.

На сла га не ко ма де злат не про је ко ја се пу ши ла, спрем не да 
их на то пи све же ту чен ма слац. Чи ни је ра шта на и па су ља, обе по
тан ко про же те уку сом чва ра ка. И ми ри сни пла дањ пр же не свињ
ске пе че ни це. Ку ва не ја бу ке са би је не у окр ње ној пла вој чи ни ји од 
пор це ла на и зе мља ни врч хлад не мла ће ни це што је обе ћа вао пре дах 
од днев не вре ли не. Док је гле да ла бра ћу ка ко је ду, Су зан је ис пу
ња вао жен ски по нос.

Су зан би тре ба ло да има мом ка, а мо мак је за чу до ли чио на 
Ве са. До ла зио је да се удва ра, штр кља сти осам на е сто го ди шњак 
там них, озбиљ них очи ју и хи трог осме ха. 

О то плим лет њим ве че ри ма се де ли су на тре му ис пред ула за 
и при ча ли о све му што су зна ли: ком ши ја ма и на ро ду и усе ви ма и 
де тињ ству и ро ди те љи ма. Деч ко је по ку ша вао да јој при ча сме шне 
при че ко је је чуо од му шка ра ца у рад њи Џо ша Му ра, али оне ни
кад ни су има ле исти при звук. Она се сме ја ла или сме шка ла, али 
он је осе ћао ис пра зну јед но лич ност у њи хо вом по на вља њу. Те јој је 
при чао о оно ме што са ња, ис пр ва сра ме жљи во, али увек там но ок 
и озби љан. Го во рио је при јат но и по ла га но и по вре ме но ди зао 
по глед с тла да би је на крат ко осмо трио или би јој не хо ти це од у зео 
дах крат ким осме хом.

Раз го ва ра ли су о смр ти и пе ца њу гр ге ча и пле са њу ка дри ла, 
и као да се око њих гра нао еп о жи во ту. Де ли ли су ве ли ко обо стра
но раз у ме ва ње.

И та ко су се за љу би ли; он пр во у ње не очи и ша ке, а он да у 
ра ме на и ме ке, обле бо ко ве; она у ње го ве ру ке и врат и не у кро ти ву 
сме ђу ко су.

Ни је да су го во ри ли о то ме. Ни реч о љу ба ви ни су раз ме ни ли, 
а но ћу, кад би је по љу био док је ста ја ла на тре му и на пре чац се 
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окре нуо и кре нуо ка ка пи ји, де ло ва ло му је да ће јој за си гу р но ре ћи 
ка ко се осе ћа. Окре нуо би се на ка пи ји и по гле дао на зад и ви део је 
ка ко сто ји сва бли ста ва под је се њим зве зда ма и по же лео да по тр чи 
ка њој и сти сне је у на руч је и про шап ће јој лу до сти на уво. Али 
би са мо по ди гао ру ку, као и она, и пра зан од ле пр шао ку ћи под 
ста бли ма ши ба ним ве тром ко ја су го во ри ла у име не мих зве зда:

Хо диш ову да, као што су и мно ги дру ги хо ди ли. Пра ста ри 
хра сто ви су их ви де ли. Жи вот ни со ко ви ју ре кроз ове из у ви ја не 
гра не као што вре ли те ку кроз тво је ве не – не ко вре ме. Раз гра на ти 
ја блан уко ре њен у по то ку не ха је за ста бла што су си са ла вла жну 
зе мљу пре ње го вог ро ђе ња, већ са мо за зе мљу и сун че ву то пло ту, 
и се ме. Хо диш ову да. Ме се чи ном огре јан док ве тар те љу би, хо диш 
ову да … не ко вре ме.

И мо мак је од ле пр шао ку ћи и умор но ле гао у кре вет и окре тао 
се и пре вр тао то ли ко да су ко ноп це под ду ше ком мо ра ли до те за ти 
дру ги пут за две не де ље.

У ок то бру пр ви мраз за ле ди ту за ба че ну до ли ну. Же тва је 
би ла го то ва и те кле су при пре ме за зи му. Ве ли ке за ли хе хра не од
ла га ле су се у по дру ме у зе мљи и пле сни ве су ша ре. Сна жан ми рис 
ди ма од др ва уз ди зао се над до ли ном и обе ћа вао мир и то пло ту у 
зим ским но ћи ма крај при јат не ва тре. Сла сна аро ма сви ње ти не 
што се ку ва ла на по љу у ве ли ким цр ним ка за ни ма све до чи ла је о 
бо га тим тр пе за ма и ужи ва њу уну тар то плих ку ћа. Би ло је то вео
ма до бро до ба го ди не. До ба го ди не кад се чо век са за до вољ ством 
освр ће на ва ља но од ра ђен по сао то ком ле та.

За Су зан је то би ло ве о ма до бро до ба го ди не. Стал но је би ла 
за у зе та бес крај ним кућ ним по сло ви ма ко ји јој ни су ни нај ма ње 
сме та ли. Је два их је, у ства ри, би ла и све сна и не јед ном из не на ђе на, 
кад би се окре ну ла не ком за дат ку, да ви ди да га је већ оба ви ла.

Да је би ла су је вер на, мо гла је ус твр ди ти да је ка ква ви ла 
опра ла па ра дајз ко ји је оста ви ла на кре ден цу.

Мо жда јој се у ми сли ма до не кле пре ви ше мо тао ви сок, ви так 
и там но ок му шка рац (за њу је био и те ка ко му шка рац, а мо жда је 
и био). До тад још ни је би ло озбиљ ног раз го во ра ме ђу њи ма, али 
зна ла је, и би ла вољ на да га пу сти да не жу ри. Пи та ње ње не бу дућ
но сти ре ши ло се са свим при јат но и мла дост јој је го во ри ла да је 
све у ре ду. Дај му вре ме на; све ће би ти у ре ду. 

И мо мак је исто та ко био за у зет оба ве за ма. Би ло је то до ба 
го ди не кад има по сла, до бро до ба го ди не. Све жа ју тра су го то во 
си лом те ра ла из кре ве та. Пр же на ја ја и ко ба си ца би ли су мно го 
уку сни ји кад се у ва зду ху осе ти мраз. Чим се из ге гао на вра та мла
та ра ју ћи ко фом за мле ко, оштар ва здух му ис пу ни но здр ве за но
сним обе ћа њи ма.
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Ко ко ши се раз бе жа ше кад им је при шао и нер во зно за ко ко
да ка ше. За мах нуо је ко фом пре ма њи ма и на сме јао се кад су се 
ус па ни чи ле. Док је про ла зио по ред хр па др ва, са за до вољ ством је 
при ме тио да су го то во све це па ни це исе че не и по сла га не вој нич
ки уред но из ме ђу два ди ре ка уда ре на у тло. Има ли су пу на три и 
по ку би ка пот па ле од на це па них тро у гла стих тре шчи ца жу те бо
ро ви не. И сам ва здух као да је био ле пљив од за ма шног оби ља. 
До шав ши до шта ле (ма ле шу пе од си ве да ске пре пу ште не вре мен
ским при ли ка ма), сма као је ко жну врп цу с кли на и ушао уз гла сан 
и ср чан по здрав упу ћен из не на ђе ној му за ри.

Днев не си ле пре кри ле су шум ско тло де бе лим сло је ви ма крц
ка вог сме ђег ли шћа, от па лог с по лу го лог др ве ћа. До вољ но ду го 
је то ли шће пра ви ло хлад над шу мо ви тим вен ци ма и па ди на ма. 
Сад се вра ћа ло зе мљи да ис тру не и по да ри жи вот и хра ну сво јим 
не ро ђе ним на след ни ци ма. До вољ но ду го, ли шће.

Го ди на бе ше 1834. и би ве о ма ле па го ди на. Бе ше је сен, а то 
је до бро до ба го ди не.

У сте но ви тој, шум ској до ли ма ла се тра ге ди ја од ви ја ла. Ли
си ца, по ма ло мр ша ва (чак и ли си це хо да ју буч но по су вом ли шћу), 
ус пе ла је да пре се че пут до ку ће у го ми ли ка ме ња ве о ма упла ше
ној пру га стој ве ве ри ци. Ли си ца ис ко чи пра во пред ве ве ри цу, али 
пре не го што је ус пе ла да за ри је оштре зу би ће у кр зне ни плен, ве
ве ри ца јој кли зну кроз но ге. Ли си ца се мах ни то за вр ти укруг и опет 
на ср ну, шче пав ши овај пут ве ве ри цу пред њим ша па ма. Опре зно 
спу сти гла ву да за вр ши лов. Отво ри че љуст и по пу сти при ти сак 
ша па ма, али пру га ста ве ве ри ца би пре бр за за њу. Зу би јој у пра зно 
шкљоц ну ше, ја сно и звон ко на мра зном ва зду ху. 

Ве ве ри ца као злат но сме ђа му ња јур ну ка про це пу у сте њу. 
Тек што сти же до тог уто чи шта, ли си ца је, спо јем хи тро сти и сре ће, 
по кло пи јед ном ша пом. Али ве ве ри ца је би ла у про це пу, а ли си ца 
ни је мо гла да гур не до вољ но ду бо ко шпи ца сту њу шку кроз пу ко
ти ну да би је до ку чи ла. Ве ве ри ца се, шта ви ше, ми го љи ла да ље 
упр кос при ти ску ли си чи не ша пе, све док се ни је угла ви ла из ме ђу 
ка ме ња та ко да је ли си ца ни је мо гла из ву ћи. Ли си ца за би њу шку 
у про цеп што је ду бље мо гла, али јој то пли воњ пру га сте ве ве ри це 
оста де пе даљдв а ис пред но са, те за цви ли као ку че. Гре ба ла је и 
кан џа ма бо ла ве ве ри цу док је ни је рас кр ва ри ла и уби ла, а он да гла
сно оњу ши ва здух и очај нич ки за цви лив ши по след њи пут отрч ка
ра по буч ном ли шћу, те оста ви ве ве ри цу сит ни јим ме со жде ри ма.

По ста ло је су ви ше хлад но за очи ју ка ње на по љу. (Био је ок то
бар и до ли на се пре си ја ва ла од мра за под ду гим и ко сим зра ци ма 
ју тар њег сун ца.) Вре ме је би ло до бро за лов и шу ме би по вре ме но 
од зва ња ле од оштрих пра са ка пу ша ка или ду бљег и му кли јег зву ка 



250

пти чар ских сач ма ри ца. Али по ста ло је су ви ше хлад но за очи ју ка ње 
на по љу. Су зан и мо мак су по не кад се де ли у днев ној со би ње не 
ку ће о про хлад ним ве че ри ма и раз го ва ра ли за јед но с ње ним ро ди
те љи ма и бра ћом. Бра ћа су би ла тр пе љи ва, али и по ма ло рас по
ло же на да те ра ју ша лу, па је мом ку би ло не при јат но с њи ма.

Не кад би сви оти шли на спа ва ње и на крат ко оста ви ли њих 
дво је на са мо пре не го што би мо мак мо рао да кре не ку ћи. У тим 
при ли ка ма мо мак би се ус пла хи рио и ви ше не го кад је це ла по ро
ди ца би ла у со би.

Ре као би: „Е па, Су зан, бо ље да кре нем по ла ко.” А она би ре
кла: „Ох, не мој још да идеш, ни је та ко ка сно.” А он би ре као: „Па 
мо ра ћу да кре нем, уско ро”, и по гле дао је мр ко док она не би по гну
ла гла ву и сра ме жљи во се осмех ну ла, а он би јој по ма ло не спрет но 
при шао и по љу био је у образ. Она би ди гла по глед, тек не знат но, 
а он би је ухва тио за ра ме на и по љу био у уста. Ни кад ни шта ни је 
би ло та ко не жно и то пло и та ко слат ко и ми ри сно. Др жао би је 
не ко вре ме, без ре чи, али му је ва здух мал чи це за ста јао у гр лу, па 
ни ка ко ни је ве ро вао ро ђе ном гла су. По сле из ве сног вре ме на она 
би га по гле да ла, при лич но од ва жно, ми слио је, и пи та ла хо ће ли 
се ви де ти су тра, или да ли ће би ти код Ар ву да у су бо ту уве че, или 
шта већ, а он би од го во рио што је бо ље мо гао, по љу био је у образ 
и ре као да мо ра да кре не и ди гао се уко че но и ус пра вио он да сто
ич ки, или се мо жда про тег нуо, и по том кро чио кроз со бу, с не ла
го дом, и узео ка пут.

На вра ти ма би га по љу би ла ве о ма зна чај но и он би из ле тео 
на оштри ноћ ни ва здух и пре тр чао нај ве ћи део пу та до ку ће. Зве
зде су обе ћа ва ле да ће се су тра на ве че по но во ви де ти.

Су зан је ста ја ла на вра ти ма док не би не стао из ви да, ди са ла 
ве о ма ти хо и за ми шља ла да је и да ље ту и да је др жи у на руч ју.

Он да би од не ла све тиљ ку у сво ју со бу и по гле да ла се да ви ди 
шта га то на њој те ра да ми сли да је она та ко крх ко пар че по р це ла на.

Свла че ћи се бр зо у хлад ном со бич ку, уле те ла би у кре вет. Ви
де ће га опет су тра на ве че.

Зве зде се вра ти ше; ако им је сјај бле део, он да је то за то што 
је дан део ле по те ви ше ни је био ту да их при ми. У очи ма су му се 
ма гли ле и ви то пе ри ле у сла ном мо ру. Го ди на бе ше 1834. и бе ше 
ок то бар. 

Ка ко је умр ла? Не ми ка мен ни је све до чио. По сто ја ло је мно го 
на чи на.

Мо ре љу ба ви и жа ло сти по ди же се у Ве су. Круп не су зе на
хру пи ше јед на за дру гом низ обра зе. Об гр ли не у мо љи ви ка мен и 
за ри да за из гу бље ном Су зан, за све из гу бље не Су зан, за све љу де; 
та ко див не, та ко па те тич не, та ко из гу бље не и уве ле и нео пла ка не.
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Ка сни је се Вес при ди же, ис це ђен и пра зан. По диг ну пу шку 
и кре ну ку ћи. По чи ња ло је да ду ва. Го ми ли ца опа лог ли шћа по
ско чи, по и гра му се пред но га ма и од ле те ис пред ње га, а он да 
раз у зда но скре ну уко со на де сну стра ну и раз и гра но кли сну осун
ча ним шум ском пу тељ ком док је по ска ки ва ла и пле са ла пред ве
тром у па ро ди ји жи во та.

Вес се осмех ну. Ли шће се умо ри и с уз да хом спа де с гра на.
До вољ но ду го, ли шће.
Осмех ну се и кре ну ку ћи, леб де ћи чак и над ви тим др ве ћем.
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УТА ПА ЊЕ

Чим се ко мар ник на ула зним вра ти ма за лу пио, за шао је иза 
угла ку ће ка ко би се са крио од по гле да, по том по тр чао ка дрв ни ку 
и за ма као иза ње га да се не ви ди из ку ће. Бе ба је дре ма ла. Не ће 
оти ћи пре да ле ко. Док је ста јао у сен ци ба гре ма, гле дао је уна о ко ло. 
Не ко ли ко оса ле лу ја ло је на предна зад у сен ци под стре хом. Про
шав ши иза дрв ни ка и кроз ка пи ју што је раз два ја ла огром ну, за
пу ште ну жи ву огра ду, до шао је пре ко пар це ле до ста рог за хо да. 
По ву као је ис тру ну ла вра та па жљи во ка се би; да ске су би ле де фор
ми са не и ме ке, бар шу на сте од за га си то зе ле не па ти не. Јед на да ска 
је не до ста ја ла от по за ди, па је та нак зрак све тло сти про ви ри вао 
уну тра. На по ду је још ле жао ста ри ка пут ко ји је до нео та мо за Су зи, 
по што ју је ис пра тио, пр вог да на кад се по ја ви ла сва мр ша ва; вр те
ла је ре пом, а си се јој се ви ше ни су ву кле по тлу. Кр зно јој је би ло 
за мр ше но у сплет бе лих дла ка и још је за у да ра ла на сла би воњ 
уки слог мле ка од ку чи ћа. Они су оти шли у но ви дом не де љу да на 
ра ни је. За ко ра чио је уну тра и за ви рио у ру пу, те је, кад су му се 
очи при ла го ди ле та ми, ус пео да на зре два си ћу шна тро у гла ко ја 
су се до ди ри ва ла вр хо ви ма. 

У ћо шку, крај ње го ве пе те у бу ђи је од ма рао цвр чак, чи је су 
се ан те не њи ха ле у на су мич ним лу ко ви ма. Ви део га је и по сег нуо 
да га до хва ти, али је цвр чак по ско чио, уда рио у опла ту се ди шта 
и по но во пао на под. Бр зо је стао на ње га и по том га по ку пио. Још 
је тр зао но гом у спо ром, ле тар гич ном рит му; гу ста бе ла теч ност 
цу ри ла је из ње га. Ба цио га је у ру пу и наг нуо се да гле да. Ви део 
је ка ко се не жно по ви ја у ела стич ној мре жи. Цр на удо ви ца је кре
ну ла оба зри во ка ње му, а кад му се при бли жи ла, по че ла је да тка 
но га ма из над ње га као да из во ди не ка кав по след њи об ред. Уско ро 
се но га цврч ка сми ри ла. Он се по том наг нуо ма ло на пред, ис пу стио 
с је зи ка огром ну кап пљу вач ке, ко ја је про шла крај об лич ја у ру пи, 
пре ла зе ћи из бе ле бо је у си ву у све мр кли јем мра ку. Па ук се уко
чи. На ци љао је бо ље, па је дру га ка пља пљу вач ке па ла на пра во 
ме сто, пре крив ши обри се. Па ук по бе же од жр тве у мрач на скро
ви шта пле сни вог вре те на, те гле ћи тан ку нит пљу вач ке што је 
ви си ла у слу за вим пе тља ма ме ђу влак ни ма мре же.

Он по том иза ђе на по ље и опре зно за тво ри про па ла вра та. 
Сун це је би ло ви со ко у кро шња ма хра сто ва из над да ље стра не 
ку ће. Не ко ли ко пла вих шој ки про ми ну ме ђу ли шћем. Окле вао је 
на трен, а за тим скре нуо на ста зу ка ћо шку има ња. Ту је пре шао 
пре ко улег ну ћа у огра ди од ор ло вих нок ти ју и за пу тио се ка шу ми. 
Уско ро је до шао до ста рог за пре жног пу та што је ви ју гао про ша ран 
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и спо ко јан на ју тар њој све тло сти кроз ка пља во др ве ће. Кре нуо је 
пу тем низ бр до и ву као но ге кроз ли шће, из о кре ћу ћи њи хо во вла
жно на лич је. За стао је јед ном, уз брао пу ну ша ку ср цо пу ца, тут нуо 
га у уста и по ла ко кре нуо да ље, пљу ју ћи ус пут док су му се ра ме на 
без бри жно ге га ла.

Пут је оштро за ви јао и ви ју гао низ бр до све док ни је из био на 
иви цу шу ме где се на крат ко ис пра вио пре не го што је не стао у зу
ја вом по љу иза ко јег се пру жао низ вр ба и то по ла што су обе ле жа
ва ле ток по то ка. И да ље је осе ћао тра го ве точ ко ва под но га ма док 
се про би јао кроз тра ву ко ја је се за ла до ко ле на или опре зно про ла
зио из ме ђу спо ра дич них жбу но ва ку пи не. По том је раз гр нуо за
ве су од вр ба, зе ле них и злат них по што су се окре та ле на сун цу да 
би он мо гао да про ђе. Чуо је ка ко сла ба шна во да жу бо ри чак и тад, 
чак пре не го што је из био из вр ба на ме сто где се мост пру жа и 
спа зио кроз зе ле ни ми ље во де ну ле пе зу у да љи ни на ме сту где се 
сун це про би ја ло и игра ло на ис тач ка ној по вр ши ни на лик сре бре
ним пче ла ма.

Иза шао је на мо стић па жљи вим ко ра ком. Из ви то пе ре не да ске 
би ле су ис пу ца ле и до тра ја ле, из бле де ле го то во до ме тал но си ве 
ни јан се. Це ла струк ту ра би ла је опа сно на бре кла на сре ди ни, по
пут из ра бље не му ле. Сео је на то пле да ске, по том се опру жио на 
сто мак и за гле дао пре ко иви це у во ду ис под мо ста. По ток је те као 
пли так и би стар. Дно ко ри та је би ло про ша ра но сме ђом и злат ном 
бо јом по пут ко же ле о пар да на ме сти ма где је сун це про ви ри ва ло 
кроз ли шће и гра ње из над во де. Бе ли це су плу та ле под углом у 
од но су на спо ру стру ју. Кроз ста кла сту во ду по сма трао је си ћу шне 
сен ке ка ко пре ла зе пре ко ле ђа ле о пар да, ти хе и ле пр ша ве по пут 
ле та пти це. На шао је не ко ли ко бе лих ка мен чи ћа по ред лак то ва и 
ба цио их бе ли ца ма; вр те ле су се и ле ска ле док су се спу шта ле по
ла ко до дна, пра те ћи ми ни ја тур не ме ху ри ће што су ста ја ли у крат
ко трај ним вре жа ма пре не го што би се по ди гли и иш че зли. Бе ли це 
су по хи та ле да ис тра жу ју. Пре кр стио је ру ке ис под бра де. Сун це 
је би ло то пло и при ја ла му је ње го ва то пли на на ле ђи ма под фла
нел ском ко шу љом. 

По том је бла га стру ја до не ла ис под мо ста ма ле но ку че, ко је се 
ва ља ло и тум ба ло по дну по то ка, пре вр ћу ћи се у спо рој во ди као 
да не ма те жи ну. По сма трао је не схва тљи во. Ко тр ља ло се по ла ко 
тек да би се за гле да ло у ње га сле пим очи ма, окре нув ши бе ли сто
мак пре ма не жно ра су тој сун че вој све тло сти, уко че них и ис пра
вље них но гу у ста ву веч ног от по ра. От плу та ло је да ље, скри ло се 
на трен у из ду же ној сен ци, по ја ви ло, а за тим кли сну ло под ко ва но 
сре бро во де не по вр ши не, и не ста ло.
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Ус пра вио се хи тро, про тре сао гла вом и за гле дао се у во ду. Бе
ли це су плу та ле у во де ној стру ји по пут про јек ти ла за у ста вље них 
у ле ту; во де ни па ук кли зну.

Би ли су цр ни и бе ли, би ли су цр ни и бе ли... из у зев јед ног са
свим цр ног. Пре ђе мост и кре ну за њим, а за тим ста де. Кад се окре
нуо, очи су му би ле раз ро га че не и бе ле. Вра тио се и кре нуо уз 
по ток ста зом што је ви ју га ла из над ни ских об ур ва них оба ла. По
сма трао је во ду док је ишао. Ма ле не бр зи це те кле су кроз ни зо ве 
по то ча р ке ко ју је во да пре пла ви ла и од не ла са со бом, из ме ђу сте на 
на ко ји ма су се на ку пи ли пу же ви оба ла ри. Рак из ви ри ис под сви
је ног де бла то по ле. У јед ном ја зу нео бја шњи ва ци пе ла је до сто јан
стве но ле жа ла.

На оку ци од мах ис под ме ста где је по ток про ла зио ис под же
ле знич ког мо ста, стру ја се вр тло жи ла бр же, па је на ред ни јаз био 
ду бок. Због за во ја ко ји је по ток пра вио, сун це му је сад ту кло у очи 
и ни је мо гао да ви ди во ду. По жу рио је ка пру зи, пре шао бе тон ски 
мо стић и спу стио се низ дру гу стра ну, кроз тр шча ни че стар. Кад 
је до шао до по то ка, био је на врх оба ле; ис под ње га се стру ја ле ска
ла у бр зом клан цу где се во да мре шка ла и та ла са ла. Ис под то га, 
у ћи ли бар ским ду би на ма ја за, на зи ра ла се там на вре ћа од сар ги
је. Сео је по ла ко, оба мро и оп хр ван. Док је зу рио, ма ла гла ва се 
по мо ли кроз по де ро ти ну на вре ћи. Ма ло се по ву кла на зад на трен, 
а за тим, трг ну та скре та њем стру је, ма ла цр нобе ла при ли ка се 
ука за, склуп ча на по пут фе ту са. Де ло ва ло му је као да при су ству
је под вод ном ро ђе њу не ког фан та стич ног ор га ни зма из ду би на. 
Ку че се нео д луч но њи ха ло на трен пре не го што је не ста ло из 
ви да од не се но бр жим то ком.

Ни је ис пу стио су зу, са мо је осе тио огром ну пра зни ну ко ја је 
још док је се део пре пу сти ла ме сто осе ћа ју бе са што је по ла ко ку љао 
у ње му. Устао је по том и от ки нуо ду гу гра ну вр бе. Ло мио ју је 
го редо ле пре ко ко ле на, не би ли је пре по ло вио, али би ла је твр да 
и жи ла ва, па је од у стао по сле из ве сног вре ме на. Вра тио се кроз 
тр ску на пут и на дру гу стра ну где је би ла огра да. Ишао је дуж ње 
док ни је на шао по ки да ну нит у жи ци. Из ву као ју је на по ље, па је 
по сле ма ло увр та ња зар ђа ли крај пу као. Вра тио се до по то ка где 
је жи цом са ви је ном у ку ку на кра ју по ку шао да из ва ди вре ћу с дна 
ко ри та. Жи ца је би ла су ви ше ду га да би је кон тро ли сао, па ју је 
стру ја но си ла са со бом; тре ба ло му је го то во по ла са та док ни је 
за ка чио вре ћу. На мо та вао је жи цу у ру ци, а кад ју је из ву као, за 
њом се ука за вре ћа, те шка и бе жи вот на. Из ва дио ју је из во де и 
пре нео је оба зри во на оба лу. Би ла је тру ла и за у да ра ла је. Кад ју је 
отво рио, уну тра је оста ло још са мо јед но ку че, оно цр но, склуп ча
но из ме ђу две ци гле и с огр ом ним ра ком ко ји му је до по ла из ду био 
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ту нел у ме ком, мо кром сто ма чи ћу. За био је жи цу у ра ка и из ву као 
га на по ље, раз ву кав ши за њим траг по га них, зе ле них из ну три ца. 
По ку шао је да их вра ти уну тра вр хом ци пе ле. Опет се вра тио на 
пут и пре гле дао шан че ве дуж ње га све док ни је на шао па пир ну 
ке су, ко ју је до нео на зад и у њу га дљи вим пр сти ма по ло жио ма
ле ни леш. По том се про би јао кроз гу сто ра сти ње док ни је иза шао 
на по ље, пре шао ди ја го нал но пре ко ње га и ушао у шу му, све га 
не ко ли ко ме та ра од за пре жног пу та. Кре нуо је пу тем док се крај 
ње га кла ти ла ма ла, пр ља ва ке са. Ко ра чао је као у тран су, ме ха нич
ки, ту пог по гле да.

Кад је до шао ку ћи, Су зи је до тр ча ла пре ко дво ри шта да га 
до че ка. Из бе гао ју је и ушао уну тра на стра жња вра та, па жљи во 
их за тво рив ши за со бом. У ку хи њи је за стао и ослу шнуо. У ку ћи 
је вла да ла ти ши на; још је чуо ка ко му ср це би је. Зу ба та све тлост 
пре пла вљи ва ла је ста кле на ок на из над су до пе ре. По том ју је чуо 
ка ко ка шље – увек је ка шља ла – и ослу шнуо па жљи ви је. Би ла је 
у спа ва ћој со би. Ослу шки вао је крај вра та, а по том их ти хо отво
рио. За сто ри су би ли на ву че ни, а на ме сти ма где их је сун це би ло 
пре кри вао их је за га си то на ран џа сти од сјај ко ји је про жи мао ва
здух, ва здух за си ћен сла ба шним во њем бе би ног ури на, во њем 
ће ба ди, пу те но оду ран и ин ти ман.

Ста јао је у до врат ку цео је дан бес ко на чан трен. Ње гов сле де ћи 
по тез био је по сле ди ца кул ми на ци је свих за ми сли на по ла уста но
вље них не са мо док се вра ћао с по то ка, већ од тре нут ка кад је 
бе ба сти гла. Без број не од ба че не, ре ви ди ра не или по ри ца не ми сли 
ко је су кљу ча ле не где у скри ве ним ку ци ма ње го вог ума су ко бља ва
ле су се и ста па ле. По ди гао је смр дљи ву ке су и по гле дао је. Би ла 
је на то пље на во дом, а кроз ис кр за ни про цеп на дну ви ри ле су си
ћу шне цр не дла ке по пут па у ко вих но гу. Ка сни је, кад је раз ми шљао 
о то ме, чи ни ло му се да ни је он при шао ко лев ци у углу со бе, за ди
гао ме ка но, пла во ће бе, и по ред усну ле при ли ке, ма ле и сме жу ра
не, ба цио ку че и по том их обо је пре крио ће бе том. Не ја сно се се ћао 
да је ви део зе ле не из ну три це ка ко цу ре на чар шав док је ће бе 
па да ло пре ко њих.

Сад га че ка да до ђе ку ћи; уско ро ће ве че ра. Се ди на кре ве ту, 
ум му је без ме ран зид спрам ко јег са мо си ва ша ра, сви је на по пут 
огром ног оти ска пал ца, по ла га но осци ли ра. Ње го ва мај ка је јед ном 
ти хо ушла у со бу, али бе ба се ни је про бу ди ла. Че ка га да до ђе ку ћи. 

Пре вео с ен гле ског 
Игор Цви ја но вић




