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ВЛА ДИ МИР КО НЕЧ НИ

РТ ДО БРЕ НА ДЕ

(II део)

16.

Дру ги бу кет Урош je те ве че ри тач но у осам ча со ва дао Жа
не ти, Џеј мсо вој су пру зи, на пра гу њи хо ве ма ле ле пе ку ће у Странд
фон теј ну. Це ла по ро ди ца га је до че ка ла, из у зев Еме. Се ли су у ма ли 
са лон, а Џејмс је, пре не го што је по слу жио пи ће, из и шао у ход ник 
и вик нуо на спрат: „Ема, про фе сор Урош је сти гао. При дру жи нам 
се, мо лим те!” И као да је то че ка ла, Ема је од мах ти хо си шла низ 
сте пе ни це. Би ла је еле гант но об у че на, као за ва жан из ла зак. Тир
ки зна ха љи на је при ста ја ла ње ној там ној ко жи. Урош је ско чио на 
но ге. Ру ко ва ли су се. Гле да ла га је пра во у очи, ма ло се сме ше ћи, 
без мр го ђе ња као у ње го вом ста ну кад му је по ро ди ца да ла ку ти ју 
са Гор до но вим до ку мен ти ма по кри ве ним Еми ним ау то пор тре ти ма. 
Се ла је тач но пре ко пу та Уро ша.

Сви су пи јуц ка ли не ко по лу слат ко бе ло ви но. Раз го вор је стао, 
вла да ла је пот пу на ти ши на. Урош је ми слио да зна за што и ка ко да 
пре ђе на ствар. Из ви нио се, оти шао у ход ник и вра тио се са сво јом 
та шном. Из ње је из ва дио ве ли ки ко ве рат уни вер зи те та у Дур ба
ну. Пре шао је пре ко со бе и дао га Еми: „Ово је Ва ше”. Већ пре не го 
што се вра тио до сво је фо те ље, чуо је Емин ус клик срећ ног чу ђе
ња, ко ји се од мах про ши рио на дру ге кад су ви де ли шта др жи у 
ру ка ма. „Хва ла, хва ла...” му ца ла је. А Урош... он се опет за љу био. 
То му се ла ко и че сто де ша ва ло – као и ње го вом во ље ном Ду ки ју, 
Јо ва ну Ду чи ћу. Је дан из Тре би ња, дру ги из Бе о гра да, све сам „ви
тез на бе лом ко њу”.
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Окре нуо се ро ди те љи ма и ре као им да са ма ку ти ја са Еми ним 
име ном на њој ви ше не по сто ји, а да су Гор до но ви па пи ри на пу ту 
на без бед ну адре су у Не мач кој. Сви ма је ви дљи во лак ну ло, на ро
чи то Жа не ти, Гор до но вој се стри. При тр ча ла је Уро шу и по љу би ла 
га у обра зе. „Мо ра те три пу та, та ко ми ра ди мо у Ср би ји”, ре као је. 
И то се до го ди ло. Ви део је Еми не цр не очи пре ко ра ме на ње не мај ке 
– ца кли ле су се. 

Као што је Урош прет по ста вљао, два по ли цај ца у ци ви лу били 
су код њих прет ход не ве че ри. Из ви ни ли су се што им пре ки да ју 
обед и по ка за ли им на ре ђе ње ис тра жног су ди је по ко ме је по ро ди
ца ду жна да до ста ви сва до ку мен та и ин фор ма ци је у ве зи са Гор
до ном, „ко ји је пре кр шио за ко не X, Y и Z”. Он да су ис пре вр та ли 
са др жај свих ор ма на, ко фе ра и га ра же. У од ла ску су се по но во 
уч ти во из ви ни ли. Џејмс је искре но об ја снио Уро шу да су па пи ри 
би ли опа сни не са мо за Гор до на, ко ји се не ће вра ћа ти у сво ју зе мљу, 
не го и за све њих, на ро чи то за Ен др јуа и Ему, ко ји су у про шло сти 
по мо гли, „на си тан на чин”, не ким школ ским дру го ви ма, „чла но ви
ма под млат ка АНК”. Уро ше ве очи су се по но во су сре ле са Еми ним. 
Ду го су се хлад но по сма тра ли и оста ли су то га по ста ли све сни. 
Он да је Урош, у маг но ве њу схва та ју ћи озбиљ ност си ту а ци је и 
мо гу ћу опа сност по се бе – по ње га, на ив ног љу бав ни ка у не ка квој 
лу ка вој жен ској клоп ци – и обра ћа ју ћи се Ен дру ју и Еми, али гле
да ју ћи са мо њу, ре као, сме ше ћи се сар ка стич но: „У че му сте по
ма га ли тим АНК ју ни о ри ма, сво јим ’дру го ви ма’, ни је ваљ да у 
на ла же њу жр тве за ’огр ли ча ре ње’?”

Ема се сил но угри зла за усну, по гну ла гла ву, а по том без речи 
отр ча ла на спрат. Ен др ју је по гле дом оши нуо Уро ша и по пео се за 
њом. Са свим сми ре но, уста ју ћи, Урош је ре као Џеј мсу и Жа не ти: 
„Ми слим да тре ба да идем.” Ни су му до зво ли ли. Био им је драг, 
био је хра бар, учи нио им је жи вот ну услу гу. Мо ли ли су га да разу
ме њи хо ву де цу и где и ка ко жи ве. Ни су она чи ни ла ни ка кве стра
хо те, би ла су по ште на и пра вич на. Ско ро бу квал но су га од ву кли 
за тр пе за риј ски сто. Пре ве че ре, Џејмс је оти шао на спрат и вра тио 
се са мо са Ен др ју ом. „Ема ни је љу та не го ту жна, ве о ма јој је жао 
што ло ше ми сли те о њој... а Ен др ју...”. Ен др ју је на гло при шао 
Уро шу, сна жно је сте гао ње го ву де сну ру ку са сво је две, и ду бо ко 
се, чи ни ло се искре но, из ви нио: „Мо лим Вас... из ви ни те... ни је 
та ко ка ко сте ми сли ли. Имај те по ве ре ња у све нас. Ни кад ни шта 
ло ше ни смо учи ни ли. Са мо је по не кад ја ко те шко ов де...” 

Сви су се сми ри ли и је ли уку сне ства ри ко је је Жа не та при пре
ми ла: са ла ту по пут Niçoise, али бо љу, и ло сос са остри га ма, кра
став чи ћи ма и ми ни ја тур ним лу ком. Од лич не до ма ће ко ла че. За тим 
су се вра ти ли у днев ну со бу и пи ли ка фу и ју жно а фрич ки брен ди. 
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Све вр ло спо кој но и ци ви ли зо ва но до ка сно у ноћ. Ен др ју је би рао 
му зи ку: Кри стоф Ви ли балд Глук, Фран сис Пу ланк... али се Ема 
ни је по ја вљи ва ла. Ко нач но су се опро сти ли и Џејмс је ис пра тио 
Уро ша до ау та. Кад се спре мао да уђе у ње га, кућ на вра та су се 
на гло отво ри ла и низ сте пе ни це је стр ча ла Ема. Ста ла је пред њих 
дво ји цу ма ло нео д луч но, али је он да про збо ри ла, по ка зу ју ћи на 
ку ћу: „Та та, уђи ти...” Џејмс је при ја тељ ски, чак очин ски, по гле дао 
Уро ша, сте гао му ми ши цу, про ша пу тао „хва ла” и по слу шао кћер. 
Кад су оста ли са ми, Ема је не жно узе ла ње го ву ру ку и у њу тут
ну ла ко ве рат са сво јим ау то пор тре ти ма. „Ово је са да Ва ше ви ше 
не го мо је. Спа си ли сте ме ужа сних ис пи ти ва ња о до ку мен ти ма 
ко ји су би ли у тој про кле тој ку ти ји ис под мо јих цр те жа. За др жа
ла сам са мо јед ну сли ку... а и њу ћу Вам, на дам се, да ти јед ног да на. 
За и ста ни сам на пад на де вој ка, али ето, при зна јем да бих ве о ма же
ле ла да Вас опет ви дим.” По љу би ла га је три пу та овлаш у обра зе 
и утр ча ла у ку ћу.

Сле де ћег ју тра око де сет, Урош се упра во вра тио са тр ча ња 
и сун чао се на бал ко ну, кад је пред ку ћу сти гао скром ни нео бе ле
же ни ау то мо бил из ко га су иза шла два обич на сре до веч на чо ве ка 
у фар мер ка ма. На вра ти ма су се уч ти во пред ста ви ли и по ка за ли 
му ле ги ти ма ци је ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, ре со ра по
сло ва са стран ци ма. На тај уч тив при ступ и Урош је био уч тив: 
„Шта мо гу да учи ним за вас, го спо до? Не ки про блем с мо јој ви зом? 
Из во ли те, уђи те.” Скло нио се у стра ну ми сле ћи на Еми не ау то пор
тре те ко ји су би ли ра су ти по ра зним ко ма ди ма на ме шта ја у ње го
вој спа ва ћој со би. Но, ма да је из гле да био до ста не спо со бан као 
шпи јун, био је од ли чан коц кар: „Хва ла, го спо ди не про фе со ре, али 
ми не ма мо до зво лу да уђе мо у Ваш стан. На ша ин струк ци ја је да 
Вас, као стра ног др жа вља ни на, при ја тељ ски, али зва нич но, упо
зо ри мо да се не дру жи те и не збли жа ва те са по ро ди цом Џеј мса X. 
у Странд фон теј ну. Већ је утвр ђе но да је њи хов бли ски ро ђак пре
кр шио ва жне за ко не Ре пу бли ке Ју жне Афри ке. Све у ве зи са њим 
мо же и ње го ву по ро ди цу и Вас да до ве де у ве о ма не при ја тан по
ло жај.” И то је би ло све.

Тек кад су оти шли, оро си ли су му се че ло и врат. Све су зна
ли. Пра ти ли су га си ноћ и мо жда би ли све до ци чи та ве за вр шне 
сце не пред ку ћом. Мо жда при слу шку ју те ле фо не. Мо жда је, због 
ју че ра шње по ште, бо ље да се не ви ђа у гра ду са Али сон. Јад на Ема, 
јад ни сви они. Оти шао је до Али со ни ног ста на зад њим сте пе ни
штем. Од мах је отво ри ла вра та. Ви де ла је нео бе ле же ни ау то. На
миг ну ли су јед но дру гом. Он ју је узео за обе ру ке и по љу био у 
че ло као да је он тај ко ји је по ла ве ка ста ри ји. По љу био ју је за све 
– за до бро ту, за бри гу, за не ка да шњу стра вич ну пат њу. А сле де ћег 



816

да на на шао је на чин да раз го ва ра са сво јим по зна ни ком, про фе со
ром фи зич ке хе ми је Зу лу по ре кла, и за мо лио га да оба ве сти Џеј мса 
о по се ти по ли ци је. Ему ни је по ми њао, ма да га је то бо ле ло.

17.

Тог да на Су за на га је на шла на уни вер зи те ту. Ско ро је био за
бо ра вио на њу и она је, као мач ка с ме ким сјај ним кр зном, од мах то 
спа зи ла у ње го вим очи ма. Же не, уоп ште но го во ре ћи, не во ле кад 
им се не ки му шка рац ко ји им се не ка да ди вио ви ше не ди ви, чак ни 
за мо ме нат (или то бож не ди ви, ми сле оне, јер су та ко ле пе и не
за бо рав не). Чвр сто је и ду го за гр лив ши, од мах је по твр дио ње ну 
хи по те зу о „то бож не ди ви”. Ни је би ло сум ње да је ужи вао у чвр
сти ни и ве ли чи ни ње них гру ди упр кос ње ном ста ту су за бра ње ног 
во ћа – или баш због то га. Ка ко је би ла мла да и све жа, у по ре ђе њу 
са три де сет пе то го ди шњом Ана бе лом, ста ри јом од ње га; ка ко бела, 
као и он сам, у по ре ђе њу са Емом; ка ко све сна, у из ве сној ме ри, по
ли тич ких про бле ма у Ју жној Афри ци, али у су шти ни не так ну та 
тим не прав да ма. Јед на про тив реч ност по врх дру ге. 

По гле да ла га је стро го и вра го ла сто, са свим вр шњач ки, ка кав 
је њи хов од нос био од по чет ка: „Ви дим упр кос твом пре тва ра њу 
да си пот пу но за бо ра вио да смо се до го во ри ли да про ве де мо мој 
два де се ти ро ђен дан за јед но у Сте лен бо шу, пи ју ћи од лич но ви но! 
Схва таш, кроз два да на, 10. фе бру а ра, пу ним два де сет го ди на, 
ви ше не ћу би ти на ив на ти неј џер ка! Тач но ме сец да на по сле тво је 
не сум њи во гра ци о зне Оди ле из Шар тра...” За ста ла је, па на ста ви
ла, гле да ју ћи га па жљи во и ла жно се сме ше ћи: „Па, хај де, ре ци ми 
по ште но, је л’ она још увек у твом не вер ном му шком ср цу, ина че 
пре пу ном ге о ло шког ка ме ња, или је већ не где да ле ко, на ле пр ша
вом фран цу ском хо ри зон ту?” Про зрео је Урош све то, го во ре ћи, 
„До бро, ре ци ми кад си ку пи ла ме тлу и по ста ла ве шти ца или 
вра ча ра?” И та ко су се до го во ри ли да ће уто рак про ве сти цео дан 
за јед но. 

Све се од ви ја ло ма хом по Уро ше вом пла ну за при јат ну за ба
ву с по ма ло раз ма же ном де вој ком. У де вет ча со ва, по ло шем вре
ме ну, хлад ном и облач ном, с ки шом и олуј ним ве тром, по че ли су 
да се пе њу на опа ки Ђа во љи врх [De vil’s Pe ak] Сто не пла ни не. Сти
гли су на се дло тог бр да већ у де сет, уз по моћ Уро ше вих ме то да 
го ни ча ро бо ва. Ви дљи вост је би ла од два де сет до сто ме та ра, за
ви сно од ма гле и обла ка. А он да је су ма ну ти Урош за же лео да по
ста ви не ка кав ре корд по оштр ој, не пре кид ној стр ми ни и ужа сном 
вре ме ну, та ко да су сти гли од се дла до вр ха, с ве тром у ли це, за 
не пу них че тр де сет ми ну та, ни кад не за ста ју ћи – то ком ко јих је 
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Урош ма ло ву као Су за ну за ру ку, а ма ло је но сио. На вр ху, он је био 
сре ћан и оза рен. А Су за на – два де се то го ди шња, сна жна, ви со ка 
де вој ка – се ла је на зе мљу без да ха и за пла ка ла. „Ужа сан си! Ни си 
ми ово уна пред ре као! И ни шта се не ви ди!”, цви ле ла је. „Па шта?”, 
од го во рио је Урош, ко ба ја ги по вр шно и ци нич но. „Обо је зна мо 
вр ло до бро шта је та мо до ле. За што мо ра мо то одав де да ви ди мо?”

И та ко су њих дво је игра ли ан тич ке уло ге пра вог му шкар ца 
и пра ве же не, ро ле ко је нер ви ра ју оне фе ми нист ки ње ко је се ни кад 
ни су по пе ле са ме на Ђа во љи врх по нај го рем вре ме ну, ни ти их је 
ико икад но сио та мо упо ла с љу ба вљу, а упо ла са стра шћу. Јер 
др жа ти Су за ну та ко бли ско иза зи ва ло је страст. По го то ву ње на 
слат ка пре пу ште ност, ко ја се на из ве стан на чин гра ни чи ла са по
хо том. 

Кад су си шли до ау то мо би ла, ма да је би ла то пло об у че на, 
Су за на је дрх та ла од умо ра. Се ла је на руч ну коч ни цу и за гр ли ла 
га. Он је ус клик нуо, „хеј”, а она га је по љу би ла у сле по оч ни цу и 
ма зно ре кла, „баш си су ров”. У та квом флер ту и пред ска зу ју ћим 
игри ца ма про те као им је цео дан. Стал но је во зио Урош. Пре ко N2 
и R310 сти гли су у Сте лен бош (на зван по Си мо ну ван дер Сте лу, 
1679), чу ве ни ви но гра дар ски крај ис точ но од Кејп та у на. До руч
ко ва ли су. Раз го ва ра ли. Ше та ли по вре ме ну ко је се раз ве дра ва ло 
за њих. Го ле пла ни не, раз ли чи тих сли кар ских ни јан си си вог, са 
оштрим вр хо ви ма и око ми тим па ди на ма, ста ја ле су, чи ни ло се, 
на до хват ру ке у кри стал но чи стом ва зду ху. А ка сни је тог да на, 
не бо је би ло та ко лу до пла во као да је ка ли фор ниј ско или ја дран
ско или три глав ско или егеј ско. 

А око њих, ви но гра ди. Љу бље ни и па же ни као да су бе бе. Све 
то су ство ри ли африч ки Хо лан ђа ни, ма хом та ко што су до не ли 
сво је на ви ке да но ноћ ног ра да и не пре ва зи ђе но зна ње на вод ња ва ња. 
На рав но да су Хо тен то ти, Бу шма ни (Bo sje mans, „љу ди из гр мља”) 
и дру ги ту ве ко ви ма ра ди ли за ма ле па ре, али мно го ве ће не го што 
су их са ми дру га чи је успе ва ли да ство ре у овим по лу пу стињ ским, 
не го сто љу би вим пре де ли ма. Ше та ју ћи уским ста за ма из ме ђу ви
но гра да, по сун цу ко је је већ пе кло, Урош је раз ми шљао на глас. 
А Су за на – па мет на, обра зо ва на, сво ја Су за на – до да ва ла је са мо 
оно што је зна ла чи ње нич ки. Уз др жа ва ла се да лу пе та су пер и ор
но, ра си стич ки, a још ма ње „по ли тич ки ко рект но”. Сло жи ли су се 
Су за на и Урош да су Хо лан ђа ни, ко ји су по ста ли Афри ка не ри у 
се дам на е стом ве ку, све у том кра ју ство ри ли. Без њих ов де не би 
би ло плод но сти и вр хун ских ви на. Би ло би „па ра на бр зи ну” гло
бал ног агро би зни са, с ано ним ним вла сни ци ма ко ји у сво јој би ти 
не би би ли Афри кан ци и не би би ли истин ски уко ре ње ни у овој 
чу де сној зе мљи. 
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18.

И та ко, Су за на и Урош од ла зе на де гу ста ци ју у не ко ли ко вр хун
ских ви на ри ја, али на кра ју у чу ве ни „Ме ер луст” [Me er lust]. Та мо 
је Ђор ђо да ла Ћа [Gi or gio dal la Ci a] го спо дар, од но сно мај стор, од
но сно умет ник по дру ма („cel lar ma ster”), али и, зва нич но, Ca va li e re 
ита ли јан ске др жа ве. У тој ви на ри ји Урош је био ра ни је, по пре по
ру ци, и од лич но се сла гао с Ђор ђом. Он је из Уди на, градa ко ји је 
Урош још у де ча штву упо знао. Мај ка га је но стал гич но во ди ла од
ма ле на у Уди не и Трст, јер је ње на се стра, ду го пре Дру гог свет
ског ра та, жи ве ла у Тр сту са сво јим та да шњим му жем, ге не рал ним 
кон зу лом Кра ље ви не Ср би је. Од мах су Ђор ђо и Урош ус по ста ви ли 
кон такт по ми њу ћи пре ле пу срп ску цр кву Св. Спи ри до на у Тр сту, 
из сре ди не де вет на е стог ве ка. По сле ду гих раз го во ра о ви ни ма на 
че ти ри кон ти нен та, Ђор ђо је та да ре као Уро шу да га пре по зна је 
као рет ког љу би те ља и по зна ва о ца ви на ко ји се „не пра ви ва жан” 
и да ће увек би ти до бро до шао. 

А баш тог да на кад је Урош у ви на ри ју сти гао са Су за ном, де
ша ва ло се бра ње гро жђа pi not no ir, и та ко су се они на шли у со би 
за де гу ста ци ју но вог Ме ер луст мер лоа [Mer lot]. Су за на је за мо ли ла 
Уро ша да не по ми ње њен ро ђен дан Ђор ђу, јер ни је же ле ла ни ка кав 
по се бан трет ман. Ка ква рет ка де вој ка, ми слио је Урош. По сле де
гу ста ци је, по сма тра ли су ка ко се огром на ма са гро жђа pi not no ir, 
ко ме је до да та из ве сна ко ли чи на са свим зе ле ног гро жђа да би се 
до би ла све жи на, си па у ма ши ну ко ја от кла ња зе ле ни део, ло ми 
ко жу гро жђа да ис пу сти сок, а да не здро би се ме, што би до да ло 
ви ну гор ку ни јан су. 

При ја тан, дуг раз го вор са Ђор ђом по том је усле дио у пле ме
ни том окри љу ви на ри је. Уро шу се учи ни ло да се Су за на осе ћа за
по ста вље ном, па јој је, док је Ђор ђо до но сио још јед но ста ро ви но 
за де гу ста ци ју, об ја снио да је Ђор ђо из Фри ју ли ја, са се ве ро и сто
ка Ита ли је, с мај ком из Ти ро ла, и да је ма ње под ло жан по вр шном 
ау то мат ском флер ту са сва ком ле пом же ном по пут сце на у фил мо
ви ма Де Си ке и Ма стро ја ни ја. Оћу та ла је, па се на сме ја ла: „До бро, 
али шта те бе са да спре ча ва?” По љу би ли су се са свим не дру гар ски.

И та ко се њи хов дан на ста вио. Кад их је и по ред де гу ста ци ја 
и Ђор ђо вих усрд них по ну да да пре спа ва ју у ви на ри ји, Урош без
бед ном во жњом вра тио у Кејп та ун, Су за на се се ти ла да је ро ђе на 
тач но у 20.43 и да же ли да тај тре ну так про сла ви на не ком ег зо тич
ном ме сту. Од лу чи ла је да то бу де је дан но ви мек сич ки ре сто ран 
у ко ме ни кад ни је би ла. Урош је био не при јат но из не на ђен. „За што 
та мо?”, пи тао је. „За то што ти по вре ме но жи виш у Ју жној Ка ли
фор ни ји, а та мо има мно го Мек си ка на ца!” Урош је знао да тре ба 
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да бу де дир нут, али се у се би сме јао. Ве о ма је те шко при пра ви ти 
ау тен тич не, уку сне мек сич ке чор бе и је ла, а ла ко сман др ља ти го
је ће по лу сме ће. На кра ју, ус пео је да спре чи Су за ну да по је де ви ше 
од јед не по за ма шне ке са ди ље, а он се не ка ко из бо рио са сво је две 
јад не фла у те. Уч ти во је спре чио кел не ра из Ин ди је да Су за ни на
мет не мез кал са чу ве ним цр вом на дну фла ше. Ипак, мо рао је да 
до пу сти сла ду ња ве мар га ри те са јеф ти ном те ки лом, па су се њи ма 
ра до сно куц ну ли у 20.43. 

Су за на је си ја ла од сре ће, а то је Уро шу би ло нај ва жни је. Без 
ње го ве по мо ћи, од би ла је на ме тљи ве му зи ча ре из Бо цва не, све са 
сом бре ри ма. Уз не ка кав сла до лед, по гле да ли су се. Би ла је са мо 
ма ло цврц ну та. Скли зну ла је по клу пи око окру глог сто ла до Уро ша 
и за гр ли ла га: „Мој дра ги Уро ше, сад ми је два де сет го ди на. Ни
сам се ју че ро ди ла. Ни сам не ви на шце. Же лим те од мо мен та кад 
смо се сре ли у ку ћи мог до сад ног стри ца. Не ин те ре су је ме шта 
он сум ња и ми сли о на ма, ни ти шта је го во рио мо јим ро ди те љи ма 
од тре нут ка кад сам те пред њим за мо ли ла да ме по ве зеш у Кејп
та ун. А они... они су за о ку пље ни пла ни ра њем на шег бе га из ове 
див не зе мље у ко јој су се обо је ро ди ли и у ко јој су ме ни да ли жи
вот. Је ди ни ко ји ћу икад има ти. И за то... знам да и ти ме не же лиш. 
Осе ти ла сам тво је очи на свом те лу кад сам ја би ла за во ла ном из 
Јо бур га на Кејп. На ро чи то си про у ча вао мо је но ге све до вр ха 
крат ких пан та ло ни ца. Знаш до бро да сам их због те бе та да обу кла. 
Же не су про ра чу на те у та квим ства ри ма, а ја сам и та да, са де вет
на ест го ди на, у пот пу но сти би ла же на. А оне но ћи у Ким бер ли ју, 
сва ко у сво јој со би, то је би ло бе сми сле но уз др жа ва ње.”

Он да га је Су за на за гр ли ла и не жно му ста ви ла свој је зи чић 
у уво. Иза шли су за гр ље ни. „Во зи нас до мог ста на, мно го је бли жи 
од твог. Не ин те ре су је ме шта ће мо је ци мер ке ми сли ти. Ни шта 
ће ре ћи мо јим ро ди те љи ма ако им се при ли ка ука же. Све ће би ти 
у ре ду док до бро по ла жем ис пи те... а они су ла ки. На мер но су та
кви да би сви ме ди о кри те ти ус пе ли да по ло же.”

Ка сни је је Су за на ва тре но по ме ра ла ку ко ве под Уро шем на 
те пи ху сво је со бе. Сте ња ла је, по ма ло ври шта ла и по ма ло га гре
ба ла. А он? Све је ра дио ве што, али ма хом од сут но. Ћу тао је и био 
дру где у ми сли ма. При ме тио је, ме ђу тим, да су ње ни обра зи би ли 
као буј не цр ве не ру же пу не сне га. Се тио се да тре ба да јој шап не, 
„Сре ћан ро ђен дан мо ја ле по ти це!” Док су ка сни је ле жа ли за гр ље
ни ре кла му је: „Сле де ћи пут ће мо слу ша ти Атлан тик док во ди мо 
љу бав у твом кре ве ту.” Урош је по ми слио да је тај план ви ше не
из бе жан не го при вла чан. Кри ви ца, кри ви ца... 

Ме ђу тим, ни је би ло су ђе но да се план икад оства ри. Са мо 
не ко ли ко да на ка сни је, Урош је от пу то вао сво јим унајм ље ним 
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ау то мо би лом пре ко хи ља ду ки ло ме та ра на се вер, у пу сти њу Ка
ла ха ри у На ми би ји, у бли ско су о ча ва ње са смр ћу. Кад се по вре ђен 
ави о ном вра тио у Кејп та ун, ко ла хит не по мо ћи су га од ави о на 
од ве зла пра во у бол ни цу. А та да је Су за на већ би ла у Јо бур гу, по 
ро ди тељ ској стро гој на ред би. На и ме, те ле фо ни ра ли су мно го пута 
оног 10. фе бру а ра да јој че сти та ју ро ђен дан. Су за на ни је од го ва
ра ла, па су по зва ли јед ну од ци мер ки. Та је од лу чи ла да по мог не 
за бри ну тим ро ди те љи ма, го во ре ћи им, са окле ва њем и у по ве ре
њу, да је Су за на без бед но код ку ће, али у сво јој со би са не ким 
про фе со ром. И стриц Крис био је ро ди те љи ма од по мо ћи, све им 
про ту ма чив ши, ма да за пра во ни је знао ни јед ну чи ње ни цу – па 
шта, по сто ји мно го и та квих на уч ни ка.

19.

ЦР НА НЕ ДЕ ЉА. Тог да на, у не де љу 15. фе бру а ра 1987. го ди не, 
Урош је у зо ру по чео да во зи из Кејп та у на пра во на се вер и по сле 
се дам ча со ва не пре кид ног пу то ва ња ло шим пу тем, кроз мо но то не 
по лу пу стињ ске пре де ле, пре ва лио не ких 560 ки ло ме та ра и сти гао 
у Спринг бок, ме сто са не ко ли ко ба ра ка, два јад на др ве та и пум
пом. Ода тле му је би ло по треб но још пре ко два са та, по још ужем, 
ло ши јем и до сад ни јем пу ту, и по још ве ћој вру ћи ни, да пре ђе не ких 
110 км до гра ни це са Ју го за пад ном Афри ком, ма да го то во ни ка
квих гра нич них обе леж ја и фор мал но сти та мо ни је би ло.1 Чим је 
пре шао ту не ви дљи ву ли ни ју, пут се су зио, за о блио и по шљун чио 
оштрим шкриљ цем. Не ве ро ват но су ва жа ра се по ве ћа ва ла, али се 
Урош ни је мно го зно јио, јер та мо ки ша не па да и по осам и ви ше 
го ди на. Био је у нај су вљој зе мљи на африч ком кон ти нен ту ис под 
Са ха ре, у ју го за пад ном де лу пу сти ње Ка ла ха ри. 

Циљ ње го вог пу то ва ња био је да ау том шестсе дам да на пу
ту је од јед не си ћу шне, ис пр же не на се о би не до дру ге, по на зо ви пу
те ви ма, шљун ча ним и зе мља ним, у за пад ном Ка ла ха ри ју, бли зу 
гра ни це са Бо цва ном. За што, без ика кве по тре бе, оста вља ју ћи иза 
се бе див ни Си По инт у Кејп та у ну? И Су за ну... Но, Урош је осе ћао 
да та де вој ка у овом пу то ва њу игра ма лу уло гу. Ни је бе жао од ње, 
ни ти је бе жао од кри ви це пре ма Оди ли. Да га је не ко, ко га ни је 
по зна вао, пи тао за раз лог са мот ног пу то ва ња у су ро ву, бес крај ну 
ка ме ни топе шча ну пу сти њу, у ко јој, на вод но, баш ни шта не ма да 
се ви ди, ве ро ват но би до био од го вор: „Да, не ма ни шта да се ви ди, 

1 Ју го за пад на Афри ка [So uthWest Afri ca, SWA]. У то вре ме, још од 1915. 
го ди не, све до не за ви сно сти но ве На ми би је 21. мар та 1990, том зе мљом упра вља
ла је Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка [R SA].
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али има да се осе ти – це лим те лом. А осе ћа се ду бље кад си сам. 
Уо ста лом, тре ба Ка ла ха ри ви де ти и ући у ње га за то што по сто ји, 
за то што је ту...” Мо жда би до дао, ако то не би обе зна ни ло са го
вор ни ка и об зна ни ло ње го во не зна ње: „Се ћа те се да је Ма ло ри то 
на вео као раз лог за свој успон на Еве рест?” 

Во зио је да ље на се вер, још не ких 130 км. Пре ма за па ду, у 
прав цу крај ње не го сто љу би ве оба ле Атлан ти ка, да ле ке, сва ки чо век 
се на да, као смрт, би ла су, у пу стињ ском ка ме ња ру, вру ћа вре ла 
Аи Аис и ка њон Ри бље, ма да рет ко по ја вљу ју ће, ре ке [Fish Ri ver 
Canyon], ко ји, сма трао је Урош, мо ра да су би ли фа та мор га на белaца 
са сун ча ни цом, или пак „вре ме сно ва” Бу шма на, ар ха ич них по пут 
ау стра лиј ских або ри џи на. Но, Уро ша ни је ин те ре со ва ло да то 
про ве ра ва и на те рао је свој ја пан ски ау то да во зи још де ве де се так 
ки ло ме та ра по не по сто је ћем пу ту пре ма не че му што се на ма пи 
зва ло Гру нау (не ки лу ди Не мац је не кад дав но ту сти гао и он да...?). 
Од ра ног де тињ ства на срп ским пла ни на ма са мај ком, во лео је Урош 
ком па се, али је уз њих ве ро вао у свој осе ћај. Би ло је већ ра но ве че, 
али је сун це још увек би ло из над хо ри зон та. Стао је, иза шао из 
ау та и по гле дао уна о ко ло. Не до глед на пу сти ња. Већ не ка два са та 
ни је су срео дру га ко ла. Ста вио је пр сте на сво је ли це и осе тио за
тег ну тост ко же на че лу и ја го ди ца ма. На сме јао се. Не зва на, Су за на 
му је сти гла у по се ту. Ма да ни кад ни је би ла ниг де бли зу Ка ла ха ри ја, 
чу ла је о не чу ве но су вом ва зду ху пу сти ње и по кло ни ла му, ша ле
ћи се, сво ју жен ску кре му за ли це. Урош ни кад ни је био „Ср бен да”. 
На шао је кре му у тор би и по ла ко је са ужи ва њем ма зао по свом 
го то во рас пу ца лом вра ту, ја го ди ца ма и усна ма.

А за тим, мо жда два на е стак ки ло ме та ра да ље пре ма Бо цва ни... 
цр на не де ља (ка ко је Урош ка сни је за пи сао ле вом ру ком). Де сна 
пред ња гу ма је пу кла! По што се Урош свим си ла ма тру дио да не 
до зво ли да се ау то са пу та је два ши рим од се бе сур ва у ка ме ни јен
дек, овај се по преч ке за у ста вио тек кад се пре вр нуо на кров. То ком 
пре вр та ња, Урош је ја сно чуо крц ка ње сво је де сне ру ке ко ја је би ла 
на сло ње на на отво рен про зор.2 Да ли по сле крат ког пе ри о да не све
сти или не, ни је био си гу ран, за те као је се бе ка ко бес по моћ но ви си, 
гла вом до ле, са си гур но сног по ја са. Осе ћао је стра ви чан бол. По
сте пе но је по чео да се тру ди да ди ше ре ђе и ду бље, да се сми ри. 
Врат и ле ђа су му би ли угру ва ни, али их је осе ћао, као и ле ву ру ку 
и но ге. Ма да му је де сна ру ка очи глед но би ла сло мље на, пре лом 
из гле да ни је био отво рен. И ма да је сло мио ру ку уда ром кроз отво
рен про зор, све би би ло мно го го ре да се за тво рен про зор сло мио у 
пре вр та њу. Осим то га, пот пу но отво рен про зор пру жао је мо гућ ност 

2 У Ју жној Афри ци во зи се ле вом стра ном пу та, па је во лан на де сној стра ни.
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да се до пу зи по кро ву пре вр ну тих ко ла до про зо ра и не ка ко из ми ли 
кроз ње га. И та ко је Урош уба цио свој мо зак у пр ву пост тра у мат
ску бр зи ну: с на по ром се осло бо дио си гур но сног ре ме на и ми ли
ме тар ски пре ци зно, чу ва ју ћи де сну ру ку, ми лео као зми ја док 
ни је про ву као гла ву и ра ме на кроз про зор, а за тим се ба тр гао и 
из ви јао на ле ђи ма као ра ње на жи во ти ња, по ла ко из вла че ћи це ло 
те ло по шкриљ цу оштром као ста кло.

Ду го је ле жао на ле ђи ма гле да ју ћи у не бо и ску пља ју ћи сна
гу, с де сном ру ком па жљи во по ста вље ном на сто мак. Ра ме на кост 
би ла је зна чај но сло мље на, а знао је Урош да је ту кост, ху ме рус, 
за пра во те шко сло ми ти. Но он је ус пео... ха, ха. Ипак, ка ква сре ћа 
да пре лом ни је отво рен – ин сек ти, ин фек ци ја... По ла ко је ус пео да 
се диг не на ко ле на, а за тим ста не ус прав но. До ња по вр ши на ау та 
му је би ла од врат на, са мо што ни је по че ла да по ме ра точ ко ве у 
ва зду ху по пут не ке ужа сне огром не бу бе ти не пре вр ну те на ле ђа. 
Тр гао се и од лу чио да не сме да се по но во оне све сти од шо ка и 
сла бо сти. 

Укљу чио је дру гу мо жда ну бр зи ну. Ски нуо је ма ји цу са се бе 
и упо тре био је као по вез за ла кат. Сад је на се би имао са мо шортс 
и ста ре па ти ке, по год не за во жњу. Ус пео је да отво ри јед на од зад
њих вра та и са дна ау та, од но сно кро ва, узме фла шу во де и ма лу 
тор би цу са до ку мен ти ма и нов цем. На пио се во де, а он да мо крио. 
По сле ма ло вре ме на, спу стио се опет го лим ко ле ни ма на су ро во 
ши ља то ка ме ње по ред ко ла. Уба у љао је у њих и упор но пи пао и 
тра жио, по но во бли зу не све сти, све док ни је на шао свој ни кон. 

Без успе ха по ку шао је да отво ри пр тља жник на ни са ну. По ла ко 
је при шао иви ци је зи вог јен де ка. У све сти је ви део се бе у смр ска ном 
ау ту ме ђу стен чу га ма. Ту не где, на шао је по го дан ка мен и уда рио 
не ко ли ко пу та у бра ву пр тља жни ка. Ни шта ни је би ло исто ле вом 
ру ком. Ипак се пр тља жник отво рио и ње го ве тор бе, фа сци кле и 
ми не ра ло шке ма пе ра су ле су се по тлу. Од све га је узео са мо још 
јед ну фла шу во де и ма ји цу, а оста вио све оста ло. 

Тек та да је Урош че сти то по гле дао уна о ко ло. Бес ко нач на пу
сти ња. Ов де га не ће на ћи до бри љу ди. Мо ра да по ђе, да хо да без 
од мо ра у ју го за пад ном прав цу. Се ћао се да је не ко ли ко де се ти на 
ки ло ме та ра уна зад ви део јед ну ку ћу ко ја је из гле да ла на се ље на. 
Де сна ру ка и ра ме бо ле ли су га час ужа сно оштро, час по тму ло, и 
би ло је си гур но да ће се на ду ва ти у По па је ве ди мен зи је по сле срка
ња кон зер ве спа на ћа. Ипак, мо гао је да се осло ни на од лич ну фи
зич ку кон ди ци ју ко ју је сте као пе ња њем и тр ча њем. 

Би ло је око по ла се дам уве че. По шао је, укљу чен у тре ћу бр зи ну. 
По сле два де се так ко ра ка, окре нуо се пре ма пре вр ну том ту жном 
ау ту, баш кад се ди гао крат ко трај ни ви хор. Ви део је сво је бе ле шке, 
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пи сма и спи се ка ко се бе ла са ју, за ви тла ни у пу сти њу. Крат ка, усрд на 
мо ли тва, док је гле дао у још све тло не бо. Би ће му опро ште но што се 
кр сти ле вом ру ком. Све ће би ти до бро, ми ло сти ви Бог... и Оди ла... 
ће му по мо ћи. 

По ја вио се бле ду њав пун ме сец. „Ме се чи на над Ка ла ха ри јем”, 
за грак тао је Урош, „е то ва ла не ће би ти на слов сле де ће сла ду ња ве 
пе сме Френ ка Си на тре... до бро је, бол ми још ни је уни штио сми
сао за иро ни ју”, мр мљао је хра па во.

20.

Про ла зи ли су са ти, а Урош је упре гао сву сво ју гво зде ну вољу 
да хо да рав но мер но и не пре ста но. На јед ном ме сту, ко мар ци су 
љу то на па да ли ду бо ке, кр ва ве огре бо ти не на ње го вој ша ци и по
длак ти ци. „Од куд ови у пу сти њи?”, пи тао се. Кад су га ин сек ти 
нај ви ше је ди ли и кад га је пре лом нај ви ше бо лео, убр зао би ма ло ход 
из срп ског ина та и од зви ждао по че так Ба хо вог Ше стог бран ден бур
шког кон цер та, због ње го вог упор ног, нео до љи вог ба рок ног рит ма. 
Пред ста вљао је у све сти ле пе ства ри у свом жи во ту. Про пи ти вао 
је се бе, с ме не на уштап, о раз ло зи ма за по је ди не об ли ке свог по
на ша ња. Се тио се Ду чи ће вих ре чи: „Ко сми сао жи во та не тра жи, 
не жи ви; али ко га тра жи, ни кад не ће би ти сре ћан” – или та ко не
ка ко. Но Урош је уз вик нуо: „Не! Не, Ду ки! Го во ри за се бе. Ја сам 
сре ћан за то што тра гам...” А за тим је до дао, „та ко је то са ми ло звуч
ним фи ло зоф ским уоп шта ва њи ма”.

У јед ном мо мен ту, мо ра да је већ би ло по сле по но ћи и при вре
ме но је био ма лак сао, мо жда се чак на ла зио у не ком ста њу ау то хип
но зе или по лу бу ни ла, из гле да ло му је да ви ди од сјај ау то мо бил
ских фа ро ва у јед ном из не нанд ном и бе сми сле ном са о бра ћај ном 
зна ку. Пр во осе ћа ње: огром на ра дост, спа си о ци! Дру го и, по ми слио 
је, тре зве ни је осе ћа ње: огро ман страх. Дру го је пре ваг ну ло, па се 
што је па жљи ви је мо гао са крио у јен де ку, ре ски ра ју ћи пад и но ву 
по вре ду. Знао је, на и ме, да је у овом де лу Ка ла ха ри ја би ло АНК 
ге ри ла ца и обич них бан ди та ко ји су се из Бо цва не пре ба ци ва ли 
у Ју го за пад ну и Ју жну Афри ку. Мо жда су на и шли на ње гов ау то 
и већ га опљач ка ли? А сад су тра жи ли во за ча? Има ло је од ње га 
шта да се укра де – па сош, но вац, ни кон. Кад му се ср це по сле не
ко ли ко ми ну та сми ри ло, мо жда је, она ко згр чен, на крат ко из гу био 
свест или за спао. Ка ко год, схва тио је да, ма да онај од сјај ни је био 
ха лу ци на ци ја, био је са мо од сјај пу ног ме се ца, са да ве ли ког и 
јар ког, на окру глом пар че ту ме та ла ко ји ни је при па дао пу сти њи. 
Из ми лео је из јен де ка и на ста вио да хо да, за дир ку ју ћи се бе због 
па ни ке.
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Хе рун Те рон [Je roen The ron] – Уро шев спа си лац и нај див ни ји 
Афри ка нер на све ту! Упо зна ли су се, ако се та ко мо же ре ћи, не
ко ли ко ча со ва по сле од сја ја ме се чи не на ме та лу, та ко што је Урош 
ко нач но сти гао до ку ће ко ју је ра ни је за па зио и по чео не ким ка ме
ном да не кон тро ли са но лу па на ви со ка де бе ла вра та дво ри шта, ипак 
се до се тив ши да ко ри сти и ен гле ски и афри канс док је ви као, „Help! 
Help mij!” Дво ри ште је би ло огра ђе но ви со ком ка ме ном огра дом 
и у ње га је уско ро из ку ће ушао не ко са пси ма ко ји су ду бо ко ре жали 
без ла ја ња. „Help! Help mij!” Не ко ли ко ре за је по ву че но са вра та 
и он да је пред Уро шем ста јао ви со ки сме ђи Афри ка нер при јат ног, 
отво ре ног ли ца, са упе ре ним ау то мат ским пи што љем у де сној руци 
и са два огром на, ре же ћа, али не ска чу ћа пса на вр ло крат ком ка
ји шу у ле вој. Пот пу но ис цр пљен и у бо ло ви ма, Урош је ипак при
ме тио да на вра ти ма са ме ку ће сто ји же на са упе ре ном пу шком. 
Це лу ту не ствар ну сце ну Урош ни кад ни је за бо ра вио.

Хе рун, ко ји је био рен џер у Ка ла ха ри ју, у маг но ве њу је све схва
тио. Пси ма је стро го на ре дио да оду у сво је ку ћи це у углу дво ри
шта, а он и же на, ко ја је при тр ча ла, за јед но су уве ли Уро ша у ве ли
ку днев ну со бу ни шта не го во ре ћи. Чим је сео, Урош се уба цио у 
че твр ту бр зи ну, од лу чив ши да се не оне све сти, да се не жа ли на 
би ло шта и да не за спи – јер му је же на, Хе ру но ва су пру га Ло те, 
на ре ди ла да по пи је ве ли ку ча шу не ка квог брен ди ја. Док је он с 
ужи ва њем пи јуц као, Ло те му је па жљи во ал ко хо лом и јо дом очи
сти ла нај го ре огре бо ти не. „До бар ста ри лек,” по ми слио је Урош 
о брен ди ју, а на глас је ре као: „Хва ла, хва ла... има те див ну ка ме ну 
ку ћу, као да је твр ђа ва.” Хе рун и Ло те су се на сме ја ли, али се он 
уо зби љио и ре као да би ку ћа до и ста мо гла да из др жи кра ћу оп са
ду. Чак и њи хов де се то го ди шњи син већ зна да ру ку је пу шком, а 
и осмо го ди шњу ћер ку ће на у чи ти. Хе рун је до дао да у око ли ни 
на рав но има ка ме ња и шкриљ ца за град њу у из о би љу, као и да су 
не при ја те љи за са да ма ло број ни, али да су опа ки и уве жба ни. 

Би ло је по ла че ти ри ују тро. Урош је да кле хо дао пу них де вет 
ча со ва. На осно ву ње го вог опи са, укљу чу ју ћи и бе сми сле ни са о
бра ћај ни знак, Хе рун је прет по ста вио да је пре вр ну ти ау то уда љен 
три де се так ки ло ме та ра се ве ро и сточ но. Ови до бри љу ди гле да ли 
су Уро ша са из ве сним ди вље њем и по ну ди ли стран цу да му на ме
сте кре вет. Он је то од био да би се уште де ло у вре ме ну и да би по 
сва ку це ну остао све стан.

21.

По сле то га, усле ди ли су до га ђа ји ко јих је Урош чи та во вре ме 
је два био све стан. У по ла се дам ују тро, сти гла су из Ка рас бур га, 
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пу стињ ског ме стан ца де ве де се так ки ло ме та ра ис точ но, два уч ти
ва по ли цај ца, обо ји ца Афри ка не ри. Од ве зли су Уро ша и Хе ру на 
до пре вр ну тог ау та, ко ји је био уда љен тач но два де сет и осам ки
ло ме та ра. И ти пу стињ ски по ли цај ци ко ји су сва шта ви де ли би ли 
су им пре си о ни ра ни Уро шем и на зва ли ње го во прег ну ће под ви гом. 
Оста ви ли су Уро ша у по ли циј ском ау ту да се не би не где спо та као, 
а њих дво ји ца су са Хе ру ном не у мор но хо да ли по пу сти њи са ку
пља ју ћи раз ве ја не па пи ре. Све су их ста ви ли у Уро ше ве тор бе и 
пре ба ци ли их у по ли циј ски ау то. 

Од ве зли су га пра во у ам бу лан ту у Ка рас бур гу где му је не ве
ро ват но љу ба зан ле кар, ста ри ји Афри ка нер др Кра ус, ста би ли зо вао 
ру ку и ура дио ренд ген. Са мо је дан пре лом, ве о ма зна ча јан, али 
сре ћом без сплин те ра. Урош је имао та ну шни осећаj у пр сти ма 
ру ке, али је крв до пи ра ла у длан са мо јед ном од две ар те ри је. Ис под 
лак та, ру ка му је ви си ла по пут мр тве ри бе. Да кле не што до брих 
ве сти, не што за бри ња ва ју ћих. Док му је ле кар све то го во рио, мла
да бол ни чар ка, та ко ђе Афри ка нер ка, као мај ка или се стра др жа ла 
га је за ру ку, јер је зна ла да му је те шко. Прет ход но му је опра ла 
ли це и сто па ла, и на шла бол нич ке ча ра пе и пер тле за ње го ве па тике 
ко је су чу дом пре жи ве ле ду го хо да ње по шкриљ цу. 

Тре ба ло је од ве сти Уро ша у Апинг тон [U ping ton], две ста и 
пе де сет ки ло ме та ра ју го и сточ но, пре ко гра ни це у Ју жну Афри ку, 
ода кле је мо гао да ухва ти ави он ди рект но за Кејп та ун. Но то би 
зах те ва ло бар три и по са та во жње, а би ло је ма ло ле то ва из Апинг
то на. И та ко се тај ле кар ве ли ког ср ца, из крај ње за би ти ка ла ха риј
ске На ми би је, ско ро без окле ва ња од лу чио да сво јим ма лим ави
о ном, че тво ро сед ним Пај пе ром, пре ба ци Уро ша у Апинг тон – и, 
ин си сти рао је, бес плат но. 

Ле те ли су бр зи ном од 280 км на час, пре ко Зе мљи не по вр ши
не на лик на Ме се че ву, усред ко је је ви ју га ла ре ка Оранџ, гра ни ца 
из ме ђу Ју го за пад не и Ју жне Афри ке. Гле да ју ћи тај фан та сти чан 
при зор Ка ла ха ри ја, са Бо цва ном са мо око 130 км на се вер, Урош је 
за бо ра вио сав бол и сву бри гу за сво ју је ди ну де сни цу. Се тио се 
пр вог пу та кад је ви део ре ку Оранџ. Са Су за ном у ау то мо би лу, пре
шао је пре ко мо ста код Хо уп та у на, че ти ри сто ти не ки ло ме та ра 
ју го и сточ но, на ула ску у Ве ли ки Ка ру. Ка ко му се дав но то чи ни ло. 
А ре ка је и та да би ла жу то мр ка као што је из гле да ла из ва зду ха. 
Др Кра ус је без бед но ате ри рао свој ави он чић у Апинг то ну пе де сет 
ми ну та по сле по ла ска из Ка рас бур га. Урош се то пло опро стио од 
ле ка ра и ку пио кар ту од 157 ран да (ма ње од се дам де сет до ла ра) за 
Кејп та ун. Мо рао је да че ка пре ко три са та за свој дво ча сов ни лет 
SAA 349 у 20.10. Упр кос тем пе ра ту ри од 38 сте пе ни у ае ро дром ској 
згра ди, опет је на те рао се бе да не спа ва, да не би слу чај но про пу стио 
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тај би тан лет. То је био огро ман на пор, Уро ше ва пе та мо жда на 
бр зи на. Сло ва су му ска ку та ла пред очи ма, али је он упор но чи тао 
бро шу ре о Апинг то ну, о ре ци Оранџ на ко јој гра дић ле жи пре ко 
сто го ди на и о Ка ла ха риОранџ му зе ју – као и о ста туи Ма гар цу 
ко јом ме шта ни за хва љу ју до број жи во ти њи за њен до при нос раз
во ју ре ги о на. 

Ни у ави о ну ни је спа вао, мо рао је да бу де све стан све га кад 
стиг ну. Стју ар де се су га ма зи ле. Пре ле те ли су пре ко 650 ки ло ме
та ра за сат и два де сет ми ну та. У Кејп та у ну, из ве ли су га пр вог из 
ави о на, по ред ко га су че ка ла ко ла хит не по мо ћи. У бол ни цу је па
жљи во уве ден у 21.40. Из ра чу нао је: про шло је тач но два де сет и 
се дам ча со ва од кад се ње гов ау то пре вр нуо, а све то вре ме без сна...

22.

Бол ни ца ни је би ла ма ко ја, не го нај бо ља на африч ком кон ти
нен ту и чу ве на мно го ши ре, Gro o te Schu ur. Из ме ђу оста лог, Хро
те Схур, „ве ли ки ам бар”, би ла је бол ни ца у ко јој је 3. де цем бра 
1967. др Кри сти јан Бар нард [Chri sti aan Bar nard] из вр шио пр ву 
успе шну тран сплан та ци ју ср ца са чо ве ка на чо ве ка. Ср це је би ло 
у гру ди ма же не, бел ки ње Де ни зе Дар вол [De ni se Dar vall], по ги
ну ле у са о бра ћај ном уде су, а до био га је Лу ис Ва шкан ски, Је вре јин 
из Ли тва ни је [Lo u is Was hkansky]. Мо жда је то не ко ме чуд но, али 
се Урош осе ћао по ча ство ва ним што је сти гао баш у ову бол ни цу 
о ко јој је до ста знао: ако мо ра у бол ни цу, не ка бу де ова. И пре до
ла ска у Ју жну Афри ку, а по го то ву то ком бо рав ка у Кејп та у ну, 
на у чио је мно го о Афри ка не ру Кри сти ја ну Бар нар ду и о ње го вим 
пр вим тран сплан та ци ја ма у бол ни ци Хро те Схур.

Од мах су га по крет ним кре ве том од ве зли у оде ље ње за тра у ме. 
Не ко ли ко ле ка ра, сним ци, те сто ви, ди јаг но за: зна чај но сло мљен 
ху ме рус без сплин те ра, по вре де ша ке и по длак ти це, мо гу ћа ком
пре си ја ра ди јал ног нер ва, шок, стрес, де хи дра ци ја. Тек по сле по
но ћи су га сме сти ли у дво кре вет ну со бу ин тен зив не не ге и очи глед
но при ме ни ли сна жну се да ци ју. Го то во од мах је за спао, али је 
ипак не ко ли ко се кун ди пре то га при ме тио да је у дру гом кре ве ту 
„Кејп обо је ни” чо век. Зад њим трач ком све сти се на сме шио.

По се та глав ног де жур ног ле ка ра са по моћ ни ци ма и сту ден
ти ма по че ла је у по ла осам ују тро. Про бу ди ли су га, али ни је био 
ду го бу но ван. На про тив, на оп ште чу ђе ње убр зо је био спре ман 
да раз го ва ра и по ста вља де таљ на пи та ња. Док тор Јан сен [Jan ssen] 
био је то пао, уч тив, от мен Афри ка нер ка сних пе де се тих го ди на. 
Из ме ђу ње га и Уро ша бр зо се раз ви ла од ре ђе на при сност, раз у ме
ва ње ме ђу ин те лек ту ал ци ма. Пре мно гих дру гих пре гле да, од мах 
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је дао Уро шу сјај ну вест: ра ди јал ни нерв био је „жив”, Урош је мо
гао да је два при мет но диг не и спу сти руч ни зглоб.

Не што ка сни је, по што је при вре ме но от пу стио сво ју сви ту 
аси сте на та и сту де на та, а пре не го што су до шли те ра пе у ти и тех
ни ча ри за ста вља ње гип са, др Јан сен је сео по ред Уро ше вог уз гла
вља и обра тио му се ве о ма ти хим гла сом, го то во ша па том: „Же лео 
бих не што да Вас пи там што не ма ве зе са Ва шим здра вљем. На дам 
се да се не ће те на љу ти ти. То чи ним на осно ву оно га што сам за кљу
чио о Ва ма. Да кле, да ли сте при ме ти ли ко је је ра се чо век у кре вету 
на дру гом кра ју ове со бе, то јест, ра се по за ко ни ма ове зе мље?” 
Урош се са мо крат ко на шао у чу ду, а за тим је спрем но од го во рио: 
„Ве ро ва ли или не, још си ноћ сам при ме тио. То се ов де зо ве ’Кејп 
обо је ни’, зар не?” Ле кар је на ста вио: „Да... и?” Сад је Урош схва тио 
че му ово во ди, али је осе тио и да су њих дво ји ца исто ми шље ни ци, 
па је искре но ре као: „И? Не ма ’и’. Чо век к’о чо век!” Др Јан сен се 
на сме шио, па на ста вио: „Ви на рав но зна те о тран сплан та ци ја ма 
ср ца ко је је док тор Кри сти јан Бар нард ура дио ов де пре два де сет 
го ди на. Био сам лич но при су тан – не у опе ра ци о ној са ли, био сам 
још млад, та мо је он имао свог бра та и још три де сет нај и ску сни јих 
љу ди – али у бол ни ци. Да ли зна те о ру жној пре пир ци, за и ста гад
ној сва ђи, ко ја се во ди ла у зе мљи о јед ном од слу ча је ва?” Чи тао је 
Урош и о то ме, де таљ но. „Да, знам по не што”, ре као је, па на ста вио: 
„У пр вом слу ча ју и до нор и при ма лац би ли су бел ци... али у дру
гој тран сплан та ци ји, оној по чет ком 1968, до нор је био ’Кејп обо
је ни’ – се ћам се да је био мла дић од два де сет и пет го ди на ко ји се 
стро по штао на пла жи – а при ма лац је био бе лац, зу бар Блај берг 
[Phi lip Bla i berg]. И око то га се грд но ус та ла са ло јав но мње ње... О 
то ме се пи са ло по це лом све ту... Зар ни је Блај берг жи вео ско ро две 
го ди не то ком ко јих је ’Кејп обо је но’ ср це ку ца ло у ње му?” 

Ле кар га је ду го бла го по сма трао, с ве ли ком на кло но шћу: „Де
вет на ест и по ме се ци, дра ги про фе со ре. Ме не и дру ге ле ка ре Афри
ка не ре, а нај ви ше са мог Кри сти ја на, би ла је ужа сна сра мо та. Он је 
хра бро го во рио о то ме, али се нај бо ље из ра зио отац оне јад не Де
ни зе Дар вол, у пр вом слу ча ју пре са ђи ва ња ср ца, кад је од мах дао 
до зво лу да се ње но ср це пре са ди у Лу и са Ва шкан ског... ре као је, 
’по моћ оном ко ји па ти не зна за ра сне за бра не’. У то вре ме, ни је се 
усу дио тај до бри чо век, ко ји чак ни је био вер ник, да но ви на ри ма 
ка же мно го ја че ре чи, али смо ве ли ка ве ћи на нас у Хро те Схур то 
осе ћа ли... Но ства ри се ме ња ју у овој зе мљи, као што мо же да се 
ви ди и у овој со би! Пре шестсе дам го ди на Ви би сте би ли са ми у 
со би без об зи ра што сте ду бо ко спа ва ли... Уз гред, ди вим се Ва шој 
хра бро сти у Ка ла ха ри ју. Знај те да ћу Вам увек би ти при ру ци док 
се опо ра вља те у Кејп та у ну.”
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23.

Не ко ли ко да на ка сни је, Урош је по но во био у свом ста ну у Си 
По ин ту, с тим што је сва ка два да на ишао на пре гле де у Хро те Схур. 
Во зи ли су га при ја те љи и ко ле ге са уни вер зи те та. По не кад је так
си јем ишао у про дав ни це и та да је при ме тио да га про сја ци, бес
кућ ни ци и ганг стер чи ћи гле да ју дру га чи је не го ра ни је: по стао је 
по жељ на, ла ка ме та, жр тва. Кад се чо ве ку де си шта се ње му деси ло, 
поч не дру га чи је да раз ми шља о ин ва ли ди ма, сле пи ма, ста ри ма. 
Све стан је био Урош да то ни је ни но ва ни на ро чи то ми ло срд на 
ми сао, али ипак... про ме нио се.

Че сто би се у ве чер њим са ти ма и но ћу се ћао аго ни је оног мар
ша кроз пу сти њу, сво јих упор них, гро зни ча вих ми сли о љу ба ви и 
бла го сти сво је мај ке, о љу ба ви и пре да но сти Оди ле. Још та мо, у 
Ка ла ха ри ју, раз ми шљао је о не за ми сли вим пат ња ма љу ди и же на 
у ра то ви ма и ло го ри ма. Иден ти фи ко вао се са они ма чи ји је бол био 
не у по ре ди во ве ћи и ду жи од ње го вог, а ко ји су ипак пре жи ве ли. 
Фил мо ви су о њи ма. Они ко ји не пре жи ве су са мо де кор у ви ду 
го ми ла ле ше ва и ко сту ра. А о они ма ко ји не ста ну нај че шће се 
тро ши ма ло филм ске тра ке, као што је био слу чај чак и са јед ним 
Рок фе ле ром ко ји је не стао у ви со рав ни ма Па пуе Но ве Гви не је баш 
у ме се цу кад је Урош био та мо не ко ли ко го ди на ра ни је.

Док је био у бол ни ци, ни је же лео ни са ким да раз го ва ра те
ле фо ном осим са сво јом мај ком у Бе о гра ду и са Оди лом у Шар тру. 
Дир љи во, те шко, плач. Ме ђу тим, истог да на кад се вра тио у стан, 
по звао је уни вер зи тет и раз го ва рао са Ана бе лом. За пре па сти ла се 
и ре кла да ће од мах до ћи код ње га са го ми лом по ште и ИБМ елек
трич ном пи са ћом ма ши ном. Кад је сти гла, но се ћи гло ма зну ма
ши ну и тор бе пу не па жљи во иза бра не хра не, за гр ли ла је чвр сто 
ње го во ле во ра ме (ма ло је и то бо ле ло) и по љу би ла га у уста, образ 
и врат. Чим су се ли на бал кон, ре кла је да ју је Су за на зва ла у кан
це ла ри ју два да на ра ни је, пре свог ле та у Јо бург, и оста ви ла свој 
та мо шњи број. Би ла је ус пла хи ре на; ка за ла је да из не на да мо ра да 
от пу ту је, а ти ни си од го ва рао на те ле фон, те је ми сли ла да си још 
у Ка ла ха ри ју. 

Ти хо су раз го ва ра ли. Урош ни је чуо ни ма ло па ко сти у Ана
бе ли ном гла су. За ми шље но је гле да ла у пу чи ну, не где у прав цу 
Ман де ли ног па кле ног острв ца са вла жним за тво ром и вре лим, 
отво ре ним руд ни ком кре ча. По сле јед ног гу тља ја ви на, Ана бе ла је 
од јед ном ре кла, гла сни је: „И ја пу ту јем... кроз три да на! Од лу чи
ла сам док си био на пу ту. Вра ћам се у То ри но, за у век. Не ма ов де 
бу дућ но сти за ме не. Без ика квог сти да бе жим као па цов са бро да 
ко ји то не... Не до ла зи у об зир да жи вим у зе мљи ко јом вла да ју црн ци 
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и квит!” Сми ри ла се и до да ла: „Не же лим да те ста вљам на та пет 
и пи там шта искре но, ду бо ко, ми слиш о то ме.” 

Урош јој је био за хва лан. Рас та ли су се као ста ри при ја те љи. 
Он ју је не жно по ми ло вао по обра зу, а она га је још не жни је по љу
би ла у угао уста и отр ча ла пре ма вра ти ма. Још је чуо ње не пот пе
ти це на сте пе ни шту, кад је за зво нио те ле фон. Био је си гу ран да је 
то Су за на. Све су об ја сни ли јед но дру гом, а она је го во ри ла по ви
ше ним, ис пре ки да ним гла сом: „Ка ква стра хо та! Хва ла Бо гу да си 
жив и мо лим се да се бр зо опо ра виш. Та ко бих во ле ла да бу дем код 
те бе и по ма жем ти у све му. А уме сто то га сам ов де... ужас. Оно 
ци мер ки но бих још и за та шка ла, али Кри со во под ба да ње мо јих 
ро ди те ља... мој дво лич ни, па ко сни стриц! Ко зна ка кве се га до сти 
вр те у ње го вој гла ви. На го во рио је мо је ро ди те ље да ми не до зво
ле да се вра тим у Кејп та ун док не бу де си гур но да си оти шао, а он 
ће то лич но про ве ра ва ти! Ужас! А та ко те во лим... Ка ко бих хте ла 
да бу дем по ред те бе и не гу јем те. Стра шно ми је те шко чак док 
са да раз го ва ра мо...” Ни ка кви Уро ше ви уми ру ју ћи то но ви ни су 
по ма га ли и он је сам се би зву чао пра зно до се бич но сти. На кра ју 
је Су за на ре кла: „Знам да ми слиш да ти је жао, али мо жда ти је и 
ма њеви ше све јед но. Имаш Оди лу! А ја сам и ме сец да на ба ла ви ја 
од ње!” По ку ша ла је да се на ша ли кроз су зе, па на ста ви ла: „Бр зо 
ћеш ме за бо ра ви ти, али сам си гур на да сво је жи во ти ње у Кру ге ру 
и Сто ну пла ни ну ни кад не ћеш!”3 

24.

Без те шко ћа сре дио је све са рен та кар ком па ни јом; пре вр ну ти 
там но пла ви ни сан већ је пре ве зен у Кејп та ун и мо ћи ће да се по
пра ви. За тим су на сту пи ли да ни Уро ше вог спо рог али не сум њи вог 
опо рав ка. Све ма ње пи лу ла за бол и сан. Све успе шни је ве жбе за 
пр сте. Му зи ка, мно го му зи ке. Мно го ку ца ња јед ним пр стом ле ве 
ру ке на пи са ћој ма ши ни. Из бе га ва ње би ва ња на сун цу због зно је ња 
и по вре ме ног не сно сног свра ба ис под ма сив ног гип са ног окло па од 
ра ме на до лак та. Спо кој не шет ње на пла жи у ка сно по сле под не. Број
не ко ле ге и но во сте че ни при ја те љи по се ћи ва ли су га и по ма га ли 

3 Би ла је у све му у пра ву та пре ле па, па мет на и ра но са зре ла де вој ка. Њу је 
за бо ра вио, див не жи во ти ње у Кру ге ру ни је. Ни Сто ну пла ни ну. А је да на ест го
ди на ка сни је, 1998. го ди не, у Керн су [Ca irns, Qu e en sland] у Ау стра ли ји, су срео се 
из не на да на не ком кон гре су ге о ло га са Кри сом Гри ном. Пре зри во га је по сма
трао док му је тај вај ни ан ти ра си ста, ли бе рал ни ле ви чар, об ја шња вао за што је 
1994. го ди не, тик пред уки да ње апарт хеј да и до ла ска Нел со на Ро ли хла хле Ман
де ле на власт, по бе гао гла вом без об зи ра у Ау стра ли ју. По што Урош ни је же лео да 
Кри су упу ти ни јед ну при стој ну реч, а ка мо ли при хва ти ње гов бе стид ни по зив 
на пи ће, ни је га пи тао о Су за ни – ма да га је, раз у ме се, свр бео је зик.
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му на раз не на чи не. Ше ли и До ни до шли су два пу та из Ве ли ке Кон
стан ци је са сјај ним ви ном, во ћем и цве ћем. Го спо ђа Али сон (не
ка да шња Ха на) до но си ла му је уку сне обро ке, слу ша ла му зи ку с 
њим (укљу чу ју ћи панк рок!) и упр кос Уро ше вом про те сту до дат но 
пла ти ла сво јој кућ ној по моћ ни ци да чи сти и ње гов стан. Сти за ла 
му је по шта из це лог све та пре ко уни вер зи те та. Би ло је мно го 
дирљи вих те ле фон ских раз го во ра са Оди лом, то ком ко јих ни су 
по ми ња ли ње ног оца. Обо је су ду бо ко же ле ли да се ви де што пре. 
Због то га је про ме нио свој план по врат ка у Ка ли фор ни ју и ре шио 
да из Кејп та у на од ле ти пра во у Па риз, где би му се Оди ла при
дру жи ла из Шар тра.

Здрав стве но ста ње га је на те ра ло на још јед ну од лу ку, а ова му 
ни је ни ма ло при ја ла. Урош је био од го во ран на уч ник ко ји ни је 
во лео да кр ши обе ћа ња, но би ло је ја сно да би пу то ва ње из гра да 
у град са сло мље ним ху ме ру сом би ло су лу до. И та ко је уч ти во 
от ка зао сво ја пре да ва ња на уни вер зи те ти ма у Порт Ели за бе ту, 
Дур ба ну, Блум фон теј ну и Пре то ри ји. 

По ла ко се опра штао од те фан та стич не зе мље и тог спек та
ку ла р ног гра да. И Ју жну Афри ку и Кејп та ун за во лео је свим ср цем 
и одо ма ћио се. Ипак, имао је бур на и ве о ма ра зно ли ка осе ћа ња. 
Ста вљао је тач ку на свој бо ра вак, ме ђу тим...

25.

Ме ђу тим, из не на да се по но во по ја ви ла Ема. До шла је не на
ја вље на у ње гов стан са мо дан по што је ја вио ње ним ро ди те љи ма 
о сво јој ау то мо бил ској не сре ћи и от пу сту из Хро те Схур. Сти гла је 
већ око де сет ча со ва ују тро – све жа, пре ле па, за ди ха на. „Тр ча ла 
сам од ау то бу ске ста ни це. До шла сам да Вам по мог нем, ако ми до
зво ли те. Знам да Вам је те шко са мом по ку ћи без де сне ру ке. Све ћу 
учи ни ти да Вам олак шам...” Збу ње но је за ста ла, а он је ста јао као 
уко пан и ду го нем; а за тим: „До шли сте ова ко ра но чак из Странд
фон теј на, од ку ће? Ва ши зна ју за то?” „На рав но да зна ју. Осим 
то га, ме ни је два де сет и че ти ри го ди не.” При шла му је бли зу и по
сма тра ла га од гла ве до пе те. За тим је по ди гла ње го ву ле ву ша ку 
ближе сво јим очи ма, а по том и де сну, са свим ма ло и нео бич но не
жно. „Нок ти су Вам пре ду гач ки. Се ћам се кад ми је би ло два на ест 
го ди на, уга ну ла сам зглоб де сне ру ке и ма ма је мо ра ла да ми се че 
нок те. Дај те да то учи ним за Вас.” 

Та ко је по че ло њи хо во дру же ње. До ла зи ла је сва ких дандва 
и оста ја ла са ти ма, али ни кад ни је пре спа ва ла, чак ни на со фи у 
днев ној со би. Збли жи ли су се по сте пе но, без бу квал ног сек са и го
ли ша во сти, али са ин тим ним фи зич ким до ди ри ма. Че сто је са њима 
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би ла и Али сон. Кад би те ле фон за зво нио, и би ло би очи глед но да 
Урош не же ли слу ша тељ ке, њих две, или Ема са ма, из ла зи ле би 
на те ра су. Би ло је ја сно да Али сон ве о ма сим па ти ше мла ду „обо
је ну” же ну, а Ема је, уз по моћ Уро ша, бр зо сте кла по ве ре ње у њу. 
Све је би ло склад но и не ви но у том ма лом дру штву. По ли ци ја ни је 
по ка зи ва ла ин те рес. Че сто се утро је во дио раз го вор о Еми ном уја
ку Гор до ну и о ње го вој по ну ди да Еми и Ен др јуу на ба ви аме рич ке 
ви зе. Ме ђу тим, Ема је сва ком при ли ком од луч но го во ри ла да су 
и она и њен брат чвр сто ве за ни за сво ју зе мљу и на ро чи то за Кејп
та ун, и да ће ту оста ти без об зи ра на све те шко ће. Ема би та да 
ре кла сме ју ћи се: „Не же лим да жи вим дру где. Бли зу на ше ку ће 
у Странд фон теј ну, ко ју знаш, на Ла жном за ли ву, по чи ње то пли 
Ин диј ски оке ан. Он иде уз бо ју мо је ко же бо ље не го Атлан тик и 
Па ци фик!” Здра во лу ка ва, ис ку сна го спо ђа Али сон би та да по сла ла 
Уро шу зна ча јан по глед у сми слу: „Ве руј овој де вој ци. Не об ле ће 
она око те бе да би је од вео у Аме ри ку.” Он се пра вио да не при ме
ћу је ту по ру ку. Ни по што ни је же лео да по сра ми Ему.

Обо стра ној фи зич кој при влач но сти по не кад је би ло те шко 
од у пре ти се, али су се тру ди ли. Ипак, јед ном при ли ком из би ло је 
из Еме при род но пи та ње: „Шта ти се до па да на ме ни?” Урош није 
же лео да јој ка же не што јед но став но што же не, бар не ке, или бар 
ка ко је он то за ми шљао, нај ви ше во ле да чу ју, на и ме – „све!” Уме
сто то га, оти шао је до по ли це и вра тио се са при мер ком Те се од 
д’Ур бер ви ла То ма са Хар ди ја. „Ово ме сто сам обе ле жио у књи зи 
пре не ко ве че ми сле ћи на те бе. Пи ше ста ри Хар ди: ’Та ње на, сре
ди ном на ви ше на пу ће на гор ња усна, ма ми ла је, дра жи ла, чи ка ла, 
за но си ла до лу ди ла ма кар и са мо ма ло ва тре ног чо ве ка.’ Те са је, 
знаш, би ла за но сна ле по ти ца.” На рав но да је вид но по цр ве не ла 
упр кос свом те ну бо је чо ко ла де са триче твр ти не ка ка оа. 

Кад је оста ло са мо три да на до Уро ше вог ле та за Па риз, Оди
ли ни по зи ви су уче ста ли. Пра ве ћи се да не обра ћа па жњу, у јед ном 
мо мен ту кад су ду го ћу та ли др же ћи се за ру ке, Ема га је ти хо 
упи та ла да ли је про пу стио да у Кејп та у ну ви ди не што што му је 
ва жно. „И да ме не пи таш”, ре као је Урош, „че сто ми слим о из у
зет ним ства ри ма ко је ни сам ус пео да ви дим и ура дим не са мо у 
Кејп та у ну не го и дру где у овој тво јој не ствар ној зе мљи. Мно го ми 
је да ла, али и мно го за др жа ла... Ето, ни сам ус пео да уђем ду бље у 
Ка ла ха ри. Ни ти да се вра тим у Кру гер и по но во по ми лу јем сво ју 
жи ра фу и по ша љем по љу бац, пре ко ре ке, сво јој ге пар ди ци у Мо
зам би ку. Чак сам имао по зив од јед ног до брог мом ка, та мо шњег 
рен џе ра Стеј на, да с њим ле тим хе ли коп те ром над ре ка ма Оли фант 
и Лим по по... Али кад ме пи таш о Кејп та у ну, де сио ми се за и ста 
не ве ро ва тан про пуст. За ми сли, ни сам се од ве зао на Рт до бре на де... 
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са мо осам де сет ки ло ме та ра одав де! А сад не мо гу да во зим...” Као 
да јој се не ка ква нео д ре ђе на, а ве ли ка, же ља из не на да ис пу ни ла, 
Ема је од мах уз вик ну ла: „Па ура ди ће мо то за јед но, већ су тра ако 
хо ћеш! По зај ми ћу ау то од Ен др јуа. Ње му ће би ти дра го да не што 
учи ни за те бе.”

Сле де ће ју тро у де вет, Ема је пред Уро ше вом ку ћом пар ки
ра ла је дан там но пла ви ни сан лен гли са че тво ро вра та. Урош је ста
јао на сво јој те ра си, а она је иза шла из ау та и ве се ло му вик ну ла, 
„Си ђи... хај де мо!” Урош јој је од сут но мах нуо јер је био за па њен. 
Ње гов Ка ла ха ри ау то је вас кр сао!Ен др ју ов ау то био је иден ти чан 
мо дел и исте там но пла ве бо је као онај ко ји се са Уро шем пре вр нуо. 
Суд би на...

Ема је во зи ла си гур но и сми ре но („као Су за на”, ми слио је 
Урош) по ред пла жа Клиф тон и пре див ног за ли ва Кампс, са ње го
вим ср пом пал ми и ре сто ра на, на ста вља ју ћи на југ све до ме ста 
где je овај ау топу т про ла зио ви со ко из над спек та ку лар не пла же 
Лан дуд но – на ко јој је Урош ра ни је тр чао и пли вао и чи тао и за
хва љи вао се оке а ну што га во ли – као и обли жњег ну ди стич ког 
пе шча ног за ли ва [Sandy Bay]. По сле то га, пут се окре нуо од оба ле 
и по пео до вр ха [Chap man’s Pe ak], са ко га је мо гла да се осе ти сва 
не ствар на ле по та ове оба ле: ме ди те ран ска ве ге та ци ја, из ма гли це 
ту и та мо, стр ма бр да ко ја се сур ва ва ју у Атлант ски оке ан. Не што 
ју жни је од тог ме ста, Урош је угле дао нај са вр ше ни ју пла жу ко ју 
је икад игде ви део, Норд хук [No ord ho ek]. То је био си ме трич ни 
ши ро ки лук не ве ро ват но бе лог пе ска, пот пу но пра зан осим јед не 
же не на ко њу, окру жен буј ним суп троп ским др ве ћем и дру гим 
ра сти њем. Ема и Урош су јед но вре ме зу ри ли у тај при зор као 
ома ђи ја ни, а он да су ду го гле да ли јед но у дру го и љу би ли се. 

На ста ви ли су на југ обал ским пу тем по ред ме ста Ко мет ће 
[Kom me tji e], са ру жним ку ћи ца ма си ро ма шних цр на ца и по не ког 
бел ца. По сле на се ља Скар бо ро [Scar bo ro ugh], пут се по но во пео и 
уско ро су ушли у при род ни ре зер ват Рта до бре на де. У сле де ћих 
је да на ест ки ло ме та ра до са мог Рта, де си ла се иста ствар ко ју је 
Урош при ме тио, и опи сао Еми, на при ла зи ма дру гим „за вр ше ци ма 
зе мље” [ fi ni ster ra] са слич ном кли мом, на ро чи то на Ca bo de São 
Vi cen te, ју го за пад ном ћо шку Евро пе у Пор ту га лу. Др ве ће по ста је 
ни же, па па ту ља сто, па пот пу но не ста је; жбу ње је жго ља во, као 
да бе жи од ве тра, бо ри се за жи вот. И на кра ју са мо сте не. Дир љив, 
су ров при зор. 

Ниг де ни је би ло жи вог ство ра, осим не ких, та ко ђе за кр жља
лих, при пад ни ка по ро ди це ба бу на са Рта [Ca pe ba bo ons] ко ји су 
пре вр та ли кан те за от пат ке и је ли ко ре по мо ран џи. Ема је до ве зла 
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ау то до кр ста ко ји је био по све ћен пор ту гал ском мо ре плов цу ко ји 
је 1488. го ди не пр ви за бе ле жио пло вид бу око Рта до бре на де. Био 
је то Бар то ло меу Ди јаш [Bar to lo meu Di as], пле мић из кра љев ске 
по ро ди це, а ипак за ди вљу ју ће јед но ста ван, хра бар мор нар. Он је 
ово сте ње на звао Рт бу ра [Ca bo das Tor men tas]. 

За тим су Ема и Урош по шли пе шке низ па ди ну и пра вим чу
дом сти гли на ма лу пу сту пла жу са за сле пљу ју ће бе лим пе ском. 
Иза шли су из ау та и за гр ље ни ду го по сма тра ли тир ки зне, за пе ну
ша не та ла се. „Ви ди ка ко се са вр ше но, а увек дру га чи је, не у мит но 
раз би ја ју...”, про ша пу тао је Урош, „и та ко то чи не, баш у овом 
тре ну, на це лој на шој пла не ти”. По сле не ко ли ко ми ну та на ста вио 
је: „Се тио сам се не ких сти хо ва, слу шај: 

’Са да, док ог ње ни ве тар, / пу стињ ски ве тар Све те Ане, / раз
го ни вар ни це / овог да на у по зном ок то бру – / да ну мог ро ђе ња – 
уска чем у та лас ко ји се раз би ја. // Он да се ус пра вљам / и док оке
ан тут њи, / а па ху ље пе пе ла не чуј но па да ју, / уска чем у та лас ко ји 
се раз би ја’.”

„Див но, чуд но, ту жно...”, ти хо је ре кла Ема. „Ко је то на пи сао? 
Ти?” „Ја”, од го во рио је Урош, „пре не ко ли ко го ди на у Ка ли фор
ни ји. Баш на свој ро ђен дан, био сам бли зу ве ли ког по жа ра тик уз 
оба лу Па ци фи ка. На шао сам уто чи ште у оке а ну... Но, то су са мо 
не ки од сти хо ва. Би ло је у тој пе сми и дру гих ства ри – тр кач ких 
ко ња ко ји су њи шта ли у стра ху од бли ских пла ме но ва, се ћа ња на 
по жа ре и пе пео по сле бом бар до ва ња мог род ног гра да, као и на 
пе пео по сле кре ми ра ња дра ге ми осо бе... По сле мно го дво у мље ња, 
об ја вио сам ту пе сму под на сло вом ’Пе пео’ у јед ном ча со пи су у 
Ср би ји”. 

Ћу те ћи су при шли бли же та ла си ма. Урош са две здра ве ру ке, 
или јед ном здра вом а дру гом ам пу ти ра ном, би сад зба цио све са 
се бе и ба цио се у њих. Али сад... са сво јом сло мље ном ру ком и гло
ма зним гип са ним окло пом, бо јао се па да чак и у пли ћа ку. Ка ко 
фи зич ка не моћ, па да је и при вре ме на, обо га љу је чо веч је мо жда не 
про це се, ка ко се чи тав емо ци о нал ни жи вот ме ња. 

Ста ја ли су за гр ље ни, Ема и Урош, у во ди је два до чла на ка. 
Ема је све раз у ме ла. Зна ла је ка кав је пли вач и ви де ла ње гов страх. 
По ло жи ла му је не жно гла ву на ра ме и про ша пу та ла, „не бри ни, 
Уро ше мој, све ће би ти до бро, би ћеш као нов!” Он да ју је Урош на
у чио сво јој мо ли тви. Оку си ли су во ду, по мо ли ли се и пре кр сти ли 
се пра во слав но. Во да је би ла ле де на, ово је још увек био Атлан тик 
и још бли же Ан тарк ти ку не го у Кејп та у ну. 

Вра ти ли су се за о би ла зно до ау та, а Ема их је од ве зла до ме ста 
на ко ме је био знак: 3 km to the Ca pe. Од јед ном, Ема је за у ста ви ла 
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ау то по ред пу та и окре ну ла се пре ма Уро шу. „Дра ги мој, ти ћеш да 
во зиш ова три ки ло ме тра до До бре на де. С во ла ном ту где је, на 
де сној стра ни, те би не ће би ти про блем да ме њаш бр зи не ле вом ру
ком. А ако не мо жеш, ја ћу их ме ња ти кад ти при ти снеш ква чи ло. 
Тво ји пр сти на де сној ру ци су већ сна жни ји, ла ко ћеш при др жа
ва ти до њи део во ла на.” Урош је у се би био оду ше вљен овом де
вој ком и ње ном иде јом. Раз у мео је ње ну пле ме ни ту на ме ру, али 
је ипак упи тао, „А за што тај ри зик са Ен дру ју о вим ко ли ма?” Она 
је од мах од го во ри ла: „Он би био сре ћан... ра до би по ло мио ру ку 
уме сто те бе. Као што бих и ја... А ова иде ја? То сам сми сли ла док 
смо до ла зи ли ов де. Ро ман тич на сим бо ли ка и ма ло су је вер ја. Во
зе ћи сво јим две ма ру ка ма до Рта, по го то ву у ко ли ма иден тич ним 
оним ко ја су те из да ла у пу сти њи, ти ћеш по бе ди ти Ка ла ха ри. И 
Ди а шов Рт бу ра. А за слу жи ћеш нај бо љу на ду”. Урош је раз у мео, 
а Ема је ис ко чи ла из ау та и об и шла га. Урош је сео за во лан и као 
од ша ле их до ве зао до кра ја пу та.

Ту се на ла зио је дан ру жни за тво ре ни ки оск и ни ко осим њих. 
Чак и за ба бу не, ово је би ло пре да ле ко и не из да шно. По пе ли су се 
уз стр мо сте но ви то бр да шце, па он да уз око ми те сте пе ни це. Та да 
је пу кла бес крај на пу чи на. Сле де ћи кон ти нент, пре ма ју гу, под 
огром ним, не за ми сли вим око ви ма ле да, био је Ан тарк тик. Би ли су 
на са мом дну Афри ке, ве ли чан стве ног зе ле ноцр ног кон ти нен та, 
ма да те бо је на Рту ни су би ле при сут не.4 Др жа ли су се за ру ке не
ко ли ко ми ну та. Ово је био све ча ни мо ме нат за њих, као што би био 
за све љу де ко ји обо жа ва ју сво ју је ди ну пла не ту.

Ме ђу тим, они су же ле ли да бу ду још бли же ме сту где су се 
два огром на свет ска оке а на су да ра ла и ме ша ла. Нео бич но па жљи
во, а ипак нео пре зно, си шли су низ сте не без ста за. Се ли су кад 
ни су мо гли ни же. Би ло је до вољ но ме ста са мо за њих дво је. Са 
дна про ва ли је, тек че тр де се так ме та ра ни же, ху ча ли су оке а ни у 
гро тлу и ска ка ли де се так ме та ра увис – а то је био дан без ве тра. 
Ду го су се де ли, а он да је Урош по чео да је љу би и раз де ва. Ужи вао 
је са сво јим ли цем у ње ним чвр стим, на гим, Кејп обо је ним гру
ди ма. Кри ци га ле бо ва са чу де сног Рта. Ема ни је ви ше мо гла да 
из др жи. От коп ча ла је ње гов шортс и ни ско са гну ла гла ву. 

Док је Еми но ли це спо кој но ле жа ло на ње го вом го лом сто ма
ку, по ла ко се низ Уро шев образ ско тр ља ла јед на круп на су за.

4 Ге о граф ска чи ње ни ца је сте да је нај ју жни ја тач ка Афри ке за пра во Иглени 
рт [Ca pe Agul has], не ких 160 км ис точ ноју го и сточ но од Рта до бре на де, али на 
то ни ко у Кејп та у ну не обра ћа па жњу. Ва жно им је да то пла во да за ку па ње по
чи ње већ у Ла жном за ли ву, у Ма у зен бер гу и Странд фон теј ну, од мах ис точ но од 
њи хо вог див ног Рта.
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Кад га је до ве зла на траг у Си По инт, Ема и Урош су се као 
ма ло лет ни ци ду го гр ли ли у ко ли ма. Ема га је под се ти ла на оне 
пр ве по љуп це ко је му је да ла пред ку ћом сво јих ро ди те ља и на 
сво је обе ћа ње да ће му кадтад да ти и свој је ди ни ау то пор тет који 
је та да за др жа ла. „По не ла сам га да нас, пред о се ћа ла сам...”, ре кла 
је и из ва ди ла сли ку из пр тља жни ка. Из истог та квог пр тља жни ка, 
се ћао се Урош, пре крио је Ка ла ха ри спи си ма. А на сли ци, Ема је 
би ла на га. Де ли кат но на га, али са свим на га. „Би ла бих ужа сну та 
да су је по ли цај ци на шли у оној ку ти ји”, про ша пу та ла је. Урош, 
по лу за љу бље ни му шка рац у нај бо љим го ди на ма, тре ба ло би да 
има не са мо сна жну во љу не го и ма зо хи стич ко осе ћа ње кри ви це 
па да не по зо ве мла ду же ну по пут Еме да с њим про ве де ноћ – слу
ша ју ћи оке ан, му зи ку, ле пе ла жи, обе ћа ња... Ни је је Урош по звао; 
а да је сте... ни кад не ће са зна ти шта би Ема од го во ри ла.

Два да на ка сни је, Урош је так си јем оти шао на ае ро дром. Ни
је до зво лио ни ко ме да га пра ти. Кад је так си по шао, окре нуо се да 
још јед ном по гле да број 14, Prin ce Ed ward Man si ons, Be ach Road, 
Sea Po int, Ca pe Town 8001, RSA. И опет му се јед на су за ско тр ља ла 
низ образ... не за Оди лу, не го за Ју жну Афри ку.

(крај)




