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КОР МАК МА КАР ТИ

СА ТРИ

У пр вим ме се ци ма тог ле та нов ри бар се по ја вио на ре ци. Са
три га је ви део по гр бље ног над ве сли ма у чу ну на пра вље ном од 
ма те ри ја ла ко ји је во да из ба ци ла, ста рих ку ти ја и ле тви ца од гај би 
ис пи са них ша бло ном и де ло ва на ме шта ја спо је них ли ме ним зна
ко ви ма за про дав ни це и плат не ним дроњ ци ма по шкро пље ним 
пре ма зи ма ка тра на. Тај скле па ни ча мац по рет кој ма гли те рао је 
на мрго ђе ни ве слач ко ји ни је гле дао ни де сно ни ле во.

Сто је ћи за Тар не ро вом те згом, Са три је зу рио у ду ги ста кле ни 
одар. Ка пљи це во де кли зи ле су по те шким ко сим пло ча ма у њи хо
вим ни кло ва ним и пор це лан ским усе ци ма. Уну тра, на ло мље ном 
ле ду под при гу ше ним све тлом и овлаш оки ћен гран чи ца ма пер
шу на ле жао је сом с та њи ром преч ни ка два де сет три цен ти ме тра 
у усти ма. Стар ци су не пре ста но при ла зи ли да за ви ре и про ко мен
та ри шу. На ши ро ком жу том бо ку би ла је кар ти ца. На њој је пи са ло: 
Ухва ћен у ре ци Те не си 9. ју на 1952. Теж. 39,5 кг.

Бро ју тро, Са три, ре че про да вац ри бе.
Где си ово ухва тио, мај ку му?
Не ки Ин ди ја нац ми га до нео ју трос. Шта ка жеш, ка ква ри ба?
Ни сам ни кад ви део ве ћег со ма.
Ста ри Берт Вин сент је свра ћао ма ло пре, ка же да је то нај ве ћа 

ко ју је он лич но ви део.
Прет по ста вљам да ти овог ју тра не тре ба ви ше ри бе.
Овог ју тра не.
Са три про ђе кроз пи јач ну згра ду и кре ну ка цр нач кој че твр ти 

са сво јом ри бом.
Уве че је по сма трао Ин ди јан ца ка ко се оти ску је са јед ним 

стру ком ис под же ле знич ког мо ста на јар мо ви ма. И ка ко се вра ћа. 
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Скре нуо је у пла ву сен ку под ли ти цом и от пло вио из ви да. Три де
сет де вет и по ки ла, про мр мља Са три.

Кад се спу стио низ ре ку ују тро, гле дао је да ли ће спа зи ти 
Ин ди јан чев чун. Ви део га је ка ко се не хај но љу ља ис под стр ме сте
не на ју жној оба ли. Ђу бре је ви си ло у ли ја на ма на ли цу ли ти це, а 
тан ка ра сед на ли ни ја на гло се из ви ја ла на го ре и вра ћа ла до ле све 
док ни је до пр ла до ру ба пе ћи не три де сет ме та ра из над ре ке. Од о зго 
га је по сма трао ри бар. Са три по ди же ру ку. При ли ка на ли ти ци 
учи ни исто. Са три спу сти ве сла у во ду и по ђе да ље.

Кад се вра тио уз вод но, Ин ди ја нац је чи стио ри бу на сте ни у 
под нож ју ли ти це. Кад је ви део Са три ја, устао је и по гле дао ка пе
ћи ни и обри сао ру ке о бо ко ве фар мер ки.

Са три на те ра чун крај сте не и уву че ве сла уну тра. Из ме ђу 
сте на се на ла зио пли так ба зен, а са ње го вог дна без број не ри бље 
гла ве зу ри ле су увис кроз му ље ви ту во ду у про ша ра ну сун че ву 
све тлост за њих мр твог све та. Спле те на цре ва то ну ла су у тми ну, 
а не ко ли ко кон зер ви се пре те ћи пре си ја ва ло. Ка ко је, ре че.

Ехеј, ре че Ин ди ја нац.
Ка ко иде?
До бро.
Ви део сам оног пла вог со ма код Тар не ра. Не знам ка ко си ус пео 

да га уба циш у тај ча мац.
Да, ре че Ин ди ја нац.
Са три по гле да ка во ди, а он да опет ди же по глед ка Ин ди јан

цу. Ви сок не зна нац с ко жом бо је оке ра у из де ра ним ба кан џа ма и 
бед ној оде ћи, по це па на ко ле на и лак то ви не за кр пље ни већ јед но
став но на бра ни и гру бо за ши ве ни. За ко шу љу је био за де нуо два 
пор це лан ска ока спо је на оја ча ном жи цом ко ја су се не кад по ме ра ла 
у ло ба њи ка кве лут ке. 

Ја жи вим та мо уз вод но, ре че Са три. Од мах из над мо ста у оној 
пр вој ку ћи на во ди.

Ин ди ја нац кли му гла вом. Ви део сам те, ре че. На сун цу му је 
ко са ко ју је сам ши шао из гле да ла пла во, а очи су му би ле цр не. Са
три ни је мо гао да од ре ди да ли гле да у ње га или у ње го ве ци пе ле.

Ја ово ли ке хва там. Са три по ди же нај ма њег со ма из чам ца.
Тре ба ти ма ма ца?
Ма ма ца?
Да.
Ка квих имаш?
Че кај да ти до не сем.
Са три га је по сма трао ка ко ве сла да са вла да стру ју. По пео се 

уз ли ти цу као ко за.
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Кад се вра тио, пру жио је те глу Са три ју. Са три је узе и по гле да 
у њу и окре ну спрам сун ца и од вр ну по кло пац и по ми ри са. Бо же 
са чу вај, ре че.

Ин ди ја нац је чу чао на ка ме ну да га по бли же осмо три и сад 
се ода ла ми по бу ти ни и на сме ја.

Је бо те, ре че Са три. На та као је по кло пац пре ко оног стр ва. 
Не мој да га ми ри шеш, ре че Ин ди ја нац, це ре ћи се.
Сад ми ка жеш. Ис пру жио је ру ку и наг нуо те глу. Хо ће ли оста

ти на уди ци?
На рав но.
Е па, хва ла. Мо жда ухва тим јед ног од оних ве ли ких др ко ша.
Да, ре че Ин ди ја нац.
Са три спу сти те глу на се да ло и оти сну се о сте не. Хва ла још 

јед ном, ре че. На и ђи до ме не.
Ин ди ја нац је стао и за ву као ру ке у џе по ве и бла го тр знуо 

бра дом. Ва жи, ре че.
Сле де ће не де ље га ни је ви део. Ни је би ло ша ша вог чам ца. 

Са три је ис про бао ма мац, али тај за дах, смрад из ри га не по враћ ке, 
ни је мо гао да под не се. Не пре ста но је прао ру ке по што га је на та као 
на уди це. Тре ћег ју тра је ухва тио две кор ња че и пу стио те глу да 
по то не у смећ ка сто си ву во ду за по след њим мам цем и вра тио се 
на се че не ко ма де ке де ра и ку гли це од те ста.

У по не де љак ују тро не ко му је за ку цао на вра та, па иза ђе на 
све жи ну пра ско зор ја и та мо за те че Ин ди јан ца. Но сио је исту оде
ћу, исте ци пе ле. Пар оч них ја бу чи ца и да ље за де нут за џеп. Де си, 
ре че.

Уђи, ре че Са три.
Ка ко си про шо с мам цем?
До бро. Стал но су ми се ка чи ле кор ња че.
Ех. Кор ња че. На ср тљив ке, а?
Да. Па зи гла ву.
Ин ди ја нац се по гнуо и ушао и окре нуо.
Се ди. Са три је нео д ре ђе но по ка зао ру ком мрач ну уну тра шњост.
Оне су до бре за је ло, ре че Ин ди ја нац. Не ма бо љег ме са.
Је су, знам. Али их је гад но спре ми ти.
До не си је ме ни. По ка за ћу ти ка ко се сре ђу је.
Хо ћеш ка фу?
Мо же.
Сад ће мо, за ми нут. Хај де, се ди.
Ин ди ја нац се де на кре вет и пре кр сти но ге.
Ни сам те ви део не ко ли ко да на.
Не.
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Са три за хва ти во ду из кан те за маст и на су је у џе зву и за па ли 
го ри о ник. Од ме рио је ка фу. Знао сам јед ног стар ца ко ји је пу шком 
ло вио кор ња че на ре ци. Ма да ни кад ни сам ви део да про да ју ме со.

Да, па… Ја про да јем по не кад.
Са три при ста ви џе зву на го ри о ник и по кло пи је и по ја ча пла

мен. До хва ти пра зну шо љу. У њој је био склуп чан мр тав па ук, па је 
из ба цио па у ка у ђу бре и ис прао обе шо ље. Кад је ка фа про вре ла, 
на суо је пу не шо ље и окре нуо се и до дао јед ну Ин ди јан цу.

Он при хва ти шо љу озбиљ но и ду ну у њу. Осе тио се на сна жан 
ки сел каст ми рис ди ма, ма сти и ри бе. Рет ке ма ље на ње го вој глат кој 
ко жи. Ру ке тан ке, с из ду же ним ми ши ћи ма и пла вим ве на ма. 

Ни сам ни кад про бао, ре че Са три.
Про бао шта?
Кор ња чу. 
До ђи не кад до ме не, на пра вим ти.
Ва жи, ре че Са три.
Ин ди ја нац от пи гу тљај ка фе и по гле да га пре ко иви це шо ље 

озбиљ ним цр ним очи ма. Стр па ли ме у за твор, ре че.
Кад?
Про шле не де ље. Тек сам иза шо.
За што су те ухап си ли?
Ски та ње. Знаш. Већ су ме јед ном хап си ли.
Ка ко си иза шао? 
Да ли ми да ме тем. Да ли ми да чи стим и он да ми да ли да идем. 

Ју трос сам до шо и не ма ми чам ца.
Где си га оста вио?
Ма ло ни же. Ми слим да су га не ки де ча ци оте ра ли.
Је си ли га тра жио?
Је сам.
Са три га је по сма трао. До бро, ре че. Узе ће мо мој ча мац, па ће мо 

да ви ди мо има ли га.
Пла ти ћу ти.
У ре ду је.
Узео је ци пе ле и ча ра пе. Ти реч ни па цо ви ће укра сти све што 

ни је за ко ва но.
Мо жда су га по то пи ли.
Да ли би по то нуо?
Ако ста виш до вољ но ка ме ња.
Са три за вр те гла вом.
Спу сти ли су се низ ре ку, Са три је ве слао, а Ин ди ја нац из ба

ци вао во ду из чам ца. По ви ја ли су се је дан пре ма дру гом док су 
оба вља ли свој део по сла.

Био је не ки па клен цр ња та мо, ре че Ин ди ја нац.
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Где то?
У за тво ру. Био је је дан ве лик огро ман цр ња. Ту кли су га по 

це лом за тво ру. Уле те уну тра и раз би ју му гла ву пен дре ци ма. Он 
убр зо до ђе се би и поч не опет да их псу је.

Са три спу сти ве сла.
Не ко ли ко чу ва ра је за ра ди ло мо дри це од ње га, ре че Ин ди ја нац.
Је ли иза шао?
Је сте. Не ко је до шо и из ву ко га ју че.
Са три је на ста вио да ве сла.
Про шли су крај по след њег мо ста и оку ку на ре ци. По сма тра ли 

су оба лу.
Да ни је оно? ре че Са три, по ка зав ши ру ком.
Ин ди ја нац за кло ни очи. Ни је, ре че. Оно је не ко сме ће.
Са три обри са око о ра ме слег нув ши и про ду жи да ље.
Хо ћеш да ја ма ло ве слам?
Не. У ре ду је.
Про на шли су чун по то пљен у пли ћа ку по ред вр ха остр ва. Са

три при ђе по ред и по ло жи ве сла уна зад. Ин ди ја нац уста де.
Је ли про би јен? ре че Са три.
Не. Ми слим да ни је.
Си гур но су још ту на остр ву.
Ин ди ја нац осмо три за па ре не по те зе тр ске и вр бе. Зви ждов ка 

је пре ла зи ла пре ко му ље ви тог спру да по пут пти це у стре ља ни. 
Са три ис ко чи с ко ноп цем у ру ци и он да из ву ко ше чун на оба лу.

Пу те љак је во дио у уну тра шњост остр ва кроз ко ров. Хо да ли 
су опре зно. Ма ли дро здо ви су кру жи ли и кре шта ли.

Иза шли су на чи сти ну где су угље ни са ни шта по ви и цр но ка
ме ње озна ча ва ли траг ва тре. Не ко ли ко пра зних кон зер ви па су ља. 
Об и шли су ли ва ду.

Из гле да да су збри са ли, ре че Са три.
Да.
Ни су мо гли од ма ћи да ле ко.
Не ка их, ре че Ин ди ја нац.
Ми слиш?
Ма да.
До бро.
Окре ну ли су се и де фи лу ју ћи оти шли са чи сти не, Са три иза 

Ин ди јан ца. Ви ли ни ко њи ци су не пре ста но уз ле та ли с вр хо ва ша ша 
по пут ки не ских зма је ва.

Ка ко се зо веш? ре че Са три.
Ин ди ја нац се освр ну и по гле да уна зад. Мајкл, ре че.
Та ко те зо ву?
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Опет се окре ну. Не, ре че. Зо ву ме Тон то или Ва ху или По гла
ви ца. Али зо вем се Мајкл.

Ја сам Са три.
Ин ди ја нац се осмех ну. Са три је по ми слио да ће мо жда ста ти 

и пру жи ти му ру ку, али ни је.
Из ба ци ли су во ду из чам ца и спу сти ли га у ре ку, а Са три га 

је оти снуо на све тло сме ђе во де. Ин ди ја нац је узео ве сла и упра вио 
га уз вод но. Шта сам ти ду жан? ре као је.

Баш ни шта.
До бро. До ђи до ме не да ти сре дим ту кор ња чу.
Са три по ди же ру ку. Ва жи, ре че. Па зи се по ли ци је.
Ин ди ја нац спу сти ве сла у во ду и кре ну.
Са три уђе у свој чун и пре ђе на зад њи крај и од гур ну га о спруд 

ве слом. Ин ди јан чев скле па ни ча мац убр зо је од ма као да ле ко уз 
ре ку, а све тлост се тре пе ра во од би ја ла од ве са ла на ме сти ма где 
су би ла по ло мље на и спо је на при ку ца ним и спљо ште ним кон зер
ва ма од хра не. Он да и он спу сти ве сла у во ду и кре ну ка уну тра шњо
сти остр ва. Мо трио је на би ло ка кав траг ло по ва дуж оба ле и ви део 
њу шку би зам ског па цо ва ме ђу вр ба ма и ви део ле гло ча пљи ца како 
зе ва ју у свом па пер ја стом гне зду у ша шу, кла са сте кљу но ве и ле
пљи ва гр ла, ру жи ча сту ко жу и мла до пер је и но ге без ко сти ју што 
штр че на о ко ло. Скре нуо је бли же ка оба ли да ви ди. Ка кве нео бич
не уза не звер чи це. Док је про ла зио спрам њих, крај ува му про зу ја 
ка мен. Са гнуо се и по гле дао ка па пра ти на оба ли, али пре не го што 
је ус пео да се са бе ре још је дан ка мен за зви жда из вр ба и по го ди га 
у че ло и он па де на ле ђа у чам цу. Не бо је би ло цр ве но и ви со ко и 
спи рал но се из ви ја ло по пут ја го ди це огром ног пал ца, а уну тра шња 
стра на зу ба му на јед ном ту по утр ну. Јед но ве сло скли зну с ви љу
шке и от плу та низ во ду.

Во да од не се чун по ред при ста на и да ље по ред кра ја остр ва. 
Са три је ле жао опру жен на дну чам ца, а крв му је об ли ва ла очи. 
Гра на др ве та по ја ви се спрам не ба. Уз ву као се, при хва тив ши бок 
чам ца. Осе ћао је при ме су гво жђа у гр лу и ис пљу нуо кр ва ву слуз 
у во ду. Клек нуо је из над стра ни це чам ца и по лио се во дом по ли цу, 
а ли це му је би ло љи га во од кр ви и крв је плу та ла на во ди у згру
ша ним ни ти ма. Не жно је до та као ја ја сти оток. Це ла ло ба ња му је 
пул си ра ла, чак су га и очи бо ле ле. По гле дао је уз вод но ка остр ву 
и бе сно опсо вао. Дру го ве сло је пли ва ло не ко ли ко ме та ра низ ре ку, 
па се за пу тио ка ње му. Све тло је и да ље жмир ка ло на сте но ви тим 
пли ћа ци ма и крв му је ка па ла с че ла и би ло му је му ка. До хва тио 
је од лу та ло ве сло и вра тио се уз вод но ка глав ном ка на лу. По сма
трао је оба лу остр ва, али ни шта ни је ви део. Убр зо му је ста ло крва
ре ње на гла ви.
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Дол иза ђе на вра та код Аба и од ме ри га од гла ве до пе те. Хах, 
ре че. Шта ти се де си ло?

Не ки скот ме по го дио ка ме ном.
Ммммм, ре че она, за вр тев ши гла вом. Уђи.
Ка ко је Аб?
За тво ри ла је вра та за њим.
Са три скре ну у за гу шљи ву и за мра че ну со бу. Што ми ни си 

ре кла да је сје бан?
Не мо гу му ни шта.
Где је, уну тра?
Јед ном ру ком му је по ка за ла и раз гр ну ла за ве су. Ис пр ва га 

ни је до бро ви део, али по сте пе но се ука за ше црн че ве по лу за тво
ре не и оте кле очи, ње го во бли ста во из об ли че но ли це. По вре ђе на 
уста су му се бол но по кре та ла. Ре као је: Хеј, мом че.

Са три је чуо ка ко уди ше у ти ши ни. Хеј, Абе, ре че. Ка ко си?
До бро је. Та ман сам за дре мо. Где си по шо на ва квој вру ћи ни? 

Је си ува тио ко ју ри бу?
Ни шта вред но по ме на. Је ли ти до ла зио док тор?
Гр лен смех за тре се уле гле опру ге на кре ве ту. Пре ме стио је 

гла ву на ја сту ку као да тра жи мрач ни је ме сто где ће је по ло жи ти. 
Шта ће ми док тор?

Ми слим да ти тре ба по моћ.
Мо же би ти. Ал не тре ба ми ни ко да ме кр пи ил да се мо ли за 

ме не.
Да ти до не сем не што?
Јок, мом че. Не тре ба ми ни шта.
Не ко ми је ре као да си хтео да пре би јеш све у град ском за тво ру.
А шта да ра диш с том бе лом ба гром. Мо ра ју до би ти по гла ви 

сва ко ма ло. 
Се ћам се кад су по след њи пут по ку пи ли Бер да и Се ма Сла се ра, 

по ли цај ци су не де ља ма ше па ли по Нок сви лу у за во ји ма и шљи ва ма.
Џо унс се на сме ја се би у бра ду.
Ка ко ства ри сто је, ре као бих да ће та ко би ти и ове не де ље.
Ах, ре че Џо унс. Ал ме ни да је да се до ко пам са мо јед ног.
Ко ји је то, Квин?
Џо унс ни је од го во рио. Ка ко је онај твој ма ли дру гар? ре че. 

Ни је се још уда вио у оном чам цу, а?
Још ни је.
На вра ћо је не ки дан ов де да про да ба би опиљ ке, ка ко је ре ко.
Опиљ ке?
Та ко је ре ко. Ме ни су ли чи ли на го лу бо ве. За па ко во их је и 

све по ре ду. Ни је он баш нор ма лан, је л’ та ко?
Луд је у сто гра ди.
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Џо унс се на сме ја се би у бра ду. Идем до гра да. Да ти до не сем 
не што?

Јок.
Си гур но ти не тре ба ни шта.
Окре нуо је из у би ја но ли це. Мо же јед на услу га, мом че.
Ре ци шта ти тре ба.
Иди до го спо је Мај ке. Ре ци јој да би мо ро да је ви дим.
Зар Дол не ће да оде до ње?
Дол не ће да пе тљам с њом. Ал не ће је оте ра ти ако до ђе ва мо. 

Ре ци јој.
Шта још?
То је све. Био бих ти вр ло за хва лан.
До бро. Чу вај се и ви ди мо се ка сни је.
Ва жи, ре че цр нац.

Пре шао је пре ко по ља и про шао Аве ни ју фронт и скре нуо на 
стр ми пу те љак од шља ке по ред ја та пи ли ћа и успа ва ног пса. Пу
те љак је во дио кроз ба гре мо ву шу му, па су огром не ма ху не ви си ле 
по сву да на сун цу, за пр ља не и скри ве не под па пи ри ма до не се ним 
ве тром и на би је ним ме ђу по цр не ле гор ње гра не, ша то ри од но ви
на и ђу бре та и оста ци зма је ва ис це па ни и на ки сну ли и на са ђе ни 
на тр ње ба гре мо ва. Пре шао је пре ко гво зде не ка на ли за ци о не це ви 
што је до по ла ви ри ла из зе мље и спу стио се у ста ру креч њач ку 
ја му ко ја бе ше на пу ње на град ским ђу бре том и по рав на та пре мно
го го ди на. Сад је то би ла ма ла чи сти на са шу пом од го ле да ске на 
сре ди ни. Са три си ђе ста зом и иза ђе из сен ке по след њих ста ба ла. 
Свра чак про ле ти. Не ко ли ко кри ча вих пти ца из уну тра шњо сти 
наг ну ло се с гра на да га осмо три, ги зда ва ду го ре па пе рад, ни је 
знао ко је вр сте. Њи хо во из ми та ре но пе р је ле жа ло је по пра шња вом 
дво ри шту. При шао је вра ти ма и по ку цао на дла ни цом.

Отво ри их жен ски па ту љак мрк као угаљ у цр ни ни с ма лим 
на о ча ри ма злат ног окви ра на лан цу око вра та. Је два да је има ла 
ме тар и два де сет, ша ка по ло же на на ква ку по крај уха као да је де те 
или дре си ра ни кућ ни мај мун. По гле да ла је Са три ја и ре кла: Е, ти 
ни си до шо због се бе, ре кла бих.

Ни сам, го спо јо, ре че. Окре ну ла је гла ву и бла го је на кри ви ла. 
Ре као је: До шао сам због Аба Џо ун са. Хтео је да пи та да ли би сте 
до шли до ње га.

Уђи, ре кла је и по ме ри ла се уна зад.
Ушао је с чуд ним осе ћа јем по кор но сти. Кад је за тво ри ла вра та 

за њи ма, на шли су се у го то во пот пу ном мра ку. По ве ла га је ход
ни ком и кроз вра та за стр та за ве сом. Цр не дра пе ри је би ле су при
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ку ца не на ра мо ве про зо ра. На зи рао је сто и не ко ли ко сто ли ца и 
ма ли кре вет.

Се ди, ре кла је.
Сео је за сто и по гле дао око ло. Она бе ше иза шла из со бе. 

Нео бич ни ефек ти на ста до ше из по лу мра ка, на лик утва ра ма у сну. 
На сто лу се на ла зио цео асор ти ман сре бре них ва за и свећ ња ка и 
су пе них чи ни ји ца и зде ла пре кри ве них ли сто ви ма жу тог це ло фа на. 
Уну тра је био и ка мин с по ло мље ном ре шет ком ло жи шта по ста
вље ном на ци гле, а из над по ли це ка ми на ви си ло је фа се ти ра но огле
да ло. На по ли ци лам па, ва за, мер мер ни сат. Не што на лик пре па
ри ра ној пти ци. Ма њи пред ме ти скри ве ни у тми ни. Елек трич ни 
вен ти ла тор на сто лу окре тао се с јед не стра не на дру гу и за си пао 
га пе ри о дич ним на ле ти ма во ња вог ва зду ха. Цвет не та пе те би ле су 
за ле пље не на го ле да ске стра ћа ре, а њи хо ви спо је ви су се раз и шли 
и по це па ли па пир. По сву да су ви си ли пор тре ти цр на ца, нео бич не 
по ро ди це чи ја су ли ца озбиљ ним по гле дом по сма тра ла из сво је 
па пир не про шло сти. Ви си ле су у мра ку као га ле ри је про кле тих. 
Њи хо ва оде ћа кућ не из ра де. 

Чуо је шкри пу вра та по дру ма. На ог њи шту по се че но цве ће у 
пла вој кан ти за угаљ се ус ко ме ша и за дрх та.

Чуо ју је ка ко до ла зи спо ља, ре зу на вра ти ма и шум по вла че ња 
ње не ме ке обу ће. Ушла је и за тво ри ла вра та за со бом. На све тлу, док 
су се вра та за тва ра ла, ви део је чи ви лук на ко јем су ви си ле ва шар
ске пти це што су се њи ха ле и окре та ле на жи ца ма кад за ду ва ве тар. 
При шла му је и при хва ти ла му гла ву ру ком и по диг ну ла не што 
сит но нео бич ног об ли ка умо та но у врх ста ре ча ра пе. Са три по ди же 
ру ку да се од бра ни. Че кај ма ло, ре као је. Шта је то?

Бу ди ми ран, ре кла је.
Наг нуо се на зад. Ње на по длак ти ца у ње го вој ша ци по пут 

тре шчи це.
Ка ко је ле по би ти глуп? ре кла је. Лед, деч ко. Се ди с ми ром сад.
За ва лио се у сто ли цу, а она је по ло жи ла хлад ну мо кру кр пу 

пре ко чво ру ге на ње го вом че лу и узе ла му ша ку у сво ју, у ма лец ку 
ша ку ко ја би те под се ти ла на вре ме кад си до ди ри вао мај му ну ру ке 
кроз ре шет ке или кад си имао ра ку на за кућ ног љу бим ца. На ве ла 
му је ру ку до ле да и оста ви ла је ту. Ре чи ца во де му по те че низ нос. 
Осе тио је да му гла ва при јат но бри ди.

До не си ма ло ово га и Џо ун су, ре као је.
Шта му је?
Гад но су га пре ту кли про шле не де ље у за тво ру. Ми слим да 

за то же ли да те ви ди.
Баш ње га бри га за то. Он оће да по би је сво је не при ја те ље, то 

он оће.
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По би је не при ја те ље? Са три је био по гнуо гла ву да во да ка пље 
с ње.

Ммхмм.
Ко је не при ја те ље?
Док је ста ја ла по ред сто ли це на ко јој је он се део, очи су јој биле 

у рав ни с ње го ви ма. По гле да ла га је. Ли це на ко јем је по чи ва ло 
све и ни шта. Лик ис кле сан од хлад ног цр ног во ска. По ка за ла му је 
ша ком, ис пру жив ши ру ку и ука зав ши на свет што је оп сто јао иза 
тан ких да шча них зи до ва и иза ба гре мо ве шу ме, по кре том и озбиљ
ним и от ме ним ко ји је пре по зна вао бес крај не ар ми је не по ко ле бљи
вих бле до ли ких. То је би ло све. Гур ну ла је прст у уста да по де си 
зу бе. 

Са три је устао и ре као да мо ра да по ђе.
Рас кло ни ла је за ве су, па је про шао кроз њу и кре нуо ка вра

ти ма. За стао је на њи ма с ру ком на ква ци. Шта да ка жем Џо ун су? 
ре као је.

Не мо гу да си ла зим до ле.
Ја ко му је ста ло да до ђеш.
Ммхмм.
По треб но му је да до ђеш.
Знам то.
Мо гу ли да га до ве дем ова мо?
Зна он где сам ја.
До бро.
Отво рио је вра та. Бе ла све тлост сун ца га за сле пи. Хва ла за лед, 

ре че.
Ммхмм, ре че она.
Кад је сти гао до ули це, лед се бе ше ис то пио, па је стао код 

Ха у ар да Кле вин ге ра да узме још јед но пар че. По ди гао је зар ђа ли 
по кло пац шкри ње за пи ће и пре брао фла ше хлад не во де ка ко би 
на шао ко мад од го ва ра ју ће ве ли чи не, глат ки об ли ци кли зи ли су 
уна о ко ло ме ђу вра то ви ма фла ша с па пи ри ћи ма и ли сти ћи ма ољу
ште не фар бе. Во де ни ца га је по сма трао из сто ли це за љу ља ње и 
кад се Са три по ди гао из над по клоп ца и при љу био се би ко мад ле да 
на че ло, овај се на сме јао и за соп тао и за љу љао и за вр тео гла вом.

Ха, ха, ре че Са три.
Ко ти је рас цо по гла ву, ду шо?
Са три се наг ну на зад. На кар тон ском пла фо ну би ли су при бо

де ни ко ма ди ћи па пи ра чуд но ва тог об ли ка.
Ко ме си стао на жуљ, Са те?
На ле тео сам на вра та.
Хи хи, ки ко тао се Во де ни ца.
Где ти је да нас оно тво је опи че но дру штво?
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Ме ђу све том.
До бро је, ре че Са три. Др жао је лед на гла ви и иза шао. Кле вин

гер, за ва љен на сто ли ци с пре кр ште ним ру ка ма, отво ри јед но око 
кад је про шао по ред шан ка и по но во га за тво ри. Са три се по пе 
уз бр до ка гра ду.

Би ло је ка сно по под не кад се вра тио. Се део је на тре му и по
сма трао ре ку ка ко про ти че. Пре не го што је пао мрак, устао је и 
оти шао уз ре ку до Аба Џо ун са.

Дво ји ца бе ла ца су пи ла пи во у углу, а Дол је пе кла хам бур ге
ре на ма лом ре шоу у ку хи њи ци. Про шао је кроз ту про сто ри ју и 
раз ма као за ве су. Кре вет је био пра зан. Раз ма као је пла стич ну за
ве су за ка ду с дру ге стра не. Џо унс је ста јао за пи со а ром, под у прт 
јед ном ру ком о зид. Но сио је га ће ка ки бо је, а чак и на при гу ше ној 
све тло сти што је до пи ра ла с про зор че та окре ну тог ре ци Са три је 
ви део та кве га лак си је ожи ља ка и ста рих сад за ра слих раз де ро ти на 
и глат ке и мо дре тра го ве од ша во ва да му се отео уз дах. Из гле дао 
је као не ко тма сто филм ско чу до ви ште скр пље но од де ло ва на ђе
них на гро бљу и за ши ве но рав но ду шном ру ком. Са три пу сти за
ве су да пад не.

Шта је ре кла, мом че?
Ре кла је да ти до ђеш го ре код ње.
Гле дао је у под у иш че ки ва њу од го во ра. Џо унс ни је од го ва рао.
Ре као сам јој да ти је по треб но да она до ђе, али ни је хте ла ни 

да чу је.
До бро.
Хо ћеш да по ку шам по но во?
Јок. Иди се ди та мо и узми пи во.
Шта ми слиш, да ли би мо гао да из др жиш до го ре?
Иза ћи ћу го ре за ко ји дан.
Са три се вра ти у пред њу про сто ри ју.
Оћеш хам бур гер? ре кла је Дол.
Са три ре че да хо ће.
Из ва дио је пи во из рас хлад не шкри ње и оти шао у да љи угао 

и сео. Она два чо ве ка су га по сма тра ла. Са три по тег ну ве лик гу
тљај из фла ше и спу сти је на мер мер по крај лак та. Она се до ву че 
у кућ ним па пу ча ма и спу сти пред ње га те жак та њир с хам бур ге
ром и не ко ли ко ки се лих кра ста ва ца и вра ти се на зад.

Хеј, ре че је дан од оне дво ји це.
Са три га по гле да.
Ка ко је он до био пр ви? До шо је по сле нас.
Она по ди же по глед иза пул та од шпер пло че. Јед но око јој је 

жмир ка ло. Из гле да ла је бес крај но умор но. Он ра ди ов де, ре кла је.
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Они по гле да ше Са три ја. Он по ди же хам бур гер и за гри зе ве
ли ки за ло гај. Хам бур гер је био по ште но за би бе рен. Гу ста маст и 
ма јо нез ка ну ше на та њир.

Хеј, дру же, ра диш ов де?
Са три их по гле да. Ни су из гле да ли до бро.
Мо го си нам до не ти још по јед но пи во, дру же ста ри.
Он по ка за на Дол. Ре ци те њој, ре као је.
Па мај ку му, ре кла је да ра диш ов де. Ни си ко но бар?
Је бо те, деч ко, мо жда да је мо до бар бак шиш, а да ти то и не знаш.
Са три спу сти пи во и наг ну се на пред на сто ли ци. Ре ћи ћу вам 

не што, глу па ве др ка џи је, ре као је. Ако на те ра те оног ско та та мо да 
иза ђе на по ље она ко бо ле стан ка кав је сте, уби ће вас на ли цу ме ста.

По гле да ли су ка уну тра шњо сти ку ће где је по ка зао. Је дан се 
окре ну пре ма дру гом. Је л уну тра? ре че. 

Је би ме ако знам.
Ми слио сам да је у за тво ру.
Са три по гле да Дол. Она је окре та ла пље ска ви це, мр зо вољ но 

ли це јој се пре си ја ва ло од ма сти и па ре.
Ви ди мо се на по љу, пич ко, ре као је чо век за сто лом.
Не ма про бле ма, ре че Са три. До вр шио је хам бур гер и ис ка пио 

пи во и устао. Спу стио је та њир и фла шу на шанк и обри сао уста 
ру ка вом.

Ко ли ко сам ду жан?
Ни шта.
Хва ла, Дол.
Не до во ди ми ону ве шти цу ва мо.
Са три се осмех ну. Ни не ће да до ђе, ре као је.
Ммхмм. Она иза ђе из шан ка с та њи ри ма, а Са три про ду жи 

ка вра ти ма. Ослу шнуо је хо ће ли они љу ди не што ре ћи, али ни су.
За ву као се у кре вет не упа лив ши лам пу и про бу дио не ду го 

на кон сви та ња и иза шао на ре ку да за тег не стру ко ве. 
Кад се вра тио уз во ду с уло вом, Ин ди јан чев чун је био при

ве зан за сте не под ли ти цом, а Ин ди ја нац му се ја вио с ње ног вр ха 
про дор ним зви жду ком.

Са три му мах ну.
Ин ди ја нац ску пи ша ке око уста и до вик ну му да при ста не. 

Са три по ди же ле во ве сло пло шти ми це и при ђе у сен ку сте ња. Ин
ди ја нац је си ла зио од о зго ста зом. Са три је по ди гао ве сла и че као.

Уло вио сам нам кор ња чу, ре че Ин ди ја нац. Са гнуо се да по гле
да Са три ја. Шта ти се де си ло?

Шта?
По ка зао је на Са три је ву гла ву. Са три не жно до та че ра ну пр стом. 

То сам ју че за ра дио. Од тво јих дру га ра. 
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Мо јих дру га ра?
Кад сам се вра ћао по што сам те оста вио, не ко ме пре срео и 

га ђао праћ ком. 
Бо га ми је озби љан стре лац.
Са три ди же по глед да ви ди да ли се Ин ди ја нац сме шка, али 

ни је. Устао је и спу стио се низ сте не. До ђи, ре че. Да ти по ка жем 
ве че ру.

Са три иза ђе из чам ца по мо ћу ко ноп ца и при ве за га. Ин ди ја
нац је већ био до хва тио ка нап из ме ђу сте ња и из вла чио га јед ном 
па дру гом ру ком. Гло ма зно ство ре ње се по ја ви и не ста де. Ушло 
је у сен ку ду бо ке во де под сте на ма и по то ну ло по ла ко ме ђу ус ко
ме ша ним ри бљим гла ва ма. Са три за кло ни очи од сун ца. Ство ре ње 
се по ди же, по ву че но за гла ву, сен ка бо је ма хо ви не по при ми об лик, 
из бра зда на ло ба ња под ко жом. Ин ди ја нац је упро но га ма о тло и 
из ву као га из ре ке на сте ње где се оно це ди ло и шћу ћу ри ло, по сма
тра ју ћи их жмир ка вим зло коб ним свињ ским очи ма. Би ло је ве за
но за до њу ви ли цу ко ма дом жи це и Ин ди ја нац узе жи цу и по ву че 
је. Кор ња ча устук ну и за сик та, раз ја пив ши че љу сти. Ин ди ја нац 
из ва ди пе ро рез и отво ри га и на тег ну кор ња чин оп сце ни врат и 
хи трим по кре том се чи ва на го ре од се че јој гла ву. Са три ма хи нал но 
уз мак ну. Кор ња чи на из бра зда на гла ва ви си ла је са жи це, а ме ђу 
упр тим пред њим но га ма оста ла је да зја пи цр на и сме жу ра на псе ћа 
пич ка ко ја је по ла ко из ба ци ва ла угру шке го то во цр не кр ви. Крв 
је те кла пре ко ка ме ња и ка па ла у во ду, а кор ња ча се спо ро окре ну 
на сте ни и кре ну пре ма ре ци.

Ин ди ја нац раз ве за жи цу и ба ци гла ву у ре ку и до хва ти кор
ња чу за реп и окре ну је пре ма Са три ју да је при хва ти, оста вив ши 
кр вав траг иза ње.

Са три пру жи ру ку да је ухва ти за зад њу но гу, али кад јој је 
до та као ша пу, она се уву че под кр љу ша сту стре ху окло па.

Ту, мо жеш је ухва ти ти за реп.
Ухва тио ју је из над Ин ди јан че ве ру ке и по нео обез гла вље ну 

кор ња чу. Крв је ка па ла и шкро пи ла ка ме ње.
Ко ли ко ми слиш да је те шка?
Не знам, ре че Са три. Ве ли ко чу до. Пет на е стак ки ла?
Мо же би ти. Спу сти је до ле да је сре ди мо.
Са три спу сти кор ња чу на сте ну, а Ин ди ја нац пре тра жи око

ли ну док не на ђе по ве ли ки ка мен.
Па зи, ре че.
Са три устук ну за ко рак.
Ин ди ја нац по ди же ка мен и уда ри њи ме по ле ђи ма кор ња че. 

Оклоп по пу сти уз гње цав звук кр ха ња. 
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Ни сам ни кад ви део да не ко ова ко чи сти кор ња чу, ре че Са три. 
Али Ин ди ја нац је већ кле чао и се као по ло мље не пло че окло па 
пе ро ре зом и ба цао их у ре ку. От ки нуо је ме со кор ња че од пла стро
на и ис ти снуо пал цем су ви шну утро бу. Одрао јој ко жу с но гу. Оно 
што му је сад обез гла вље но ви си ло у ша ци кад га је по ди гао увис 
бе ше вла жна си ва фе тал на ма са, не ја сни ата ви зам, мли тав и ка пав. 

Има мно го ме са, ре че Ин ди ја нац. По ло жио ју је на сте ну и 
са гнуо се и мах нуо оштри цом но жа по во ди.

Ка ко је спре маш, ре че Са три.
Ста вим у ло нац и по ла ко ку вам. Мно го по вр ћа. Мно го цр ног 

лу ка. Имам и не ке сво је ства ри ко је ста вим. До ђи да ти по ка жем.
Мо рам пр во до гра да да про дам ову ри бу. Ко ли ко јој тре ба 

да се ску ва?
Триче ти ри са та.
А да на вра тим ве че рас?
Мо же.
Са три је гле дао у вре ћа сто об лич је оде ра не кор ња че што се 

це ди ла из Ин ди јан че ве ру ке.
Гле дај да до ђеш, ре као је Ин ди ја нац.
Сти жем.
Од гур нуо се у чу ну и узео ве сла. Ин ди ја нац по ди же кор ња чу 

и за њи ха је пред њим као кан ди ло.

(од ло мак)

Пре вео с ен гле ског
Игор Цви ја но вић




