
СМА РАГ ДНИ ОД СЈАЈ У ВА ЗДУ ХУ
За ма ње од го ди ну да на из гу био је мај ку, оца, и љу бав свог жи во та, за шта је не кад, 

а по вре ме но и са да, сма трао Џу ли ју; и то ком те го ди не, или бо ље ре че но, то ком ње ног 
су и ци дал ног епи ло га, два пут је био при мљен у пси хи ја триј ску бол ни цу у Шар лот сви-
лу, где се за вре ме оба бо рав ка, јед ном на је сен и јед ном на ред ног ле та, три ју тра 
не дељ но, по не дељ ком, сре дом и пет ком, пе њао на опе ра ци о ни сто и је цао зу ре ћи у 
пла фон док су му док то ри по де ша ва ли пулс, ле пи ли елек тро де на че ло, ста вља ли 
ме рач ки се о ни ка на прст, а он да му за ба да ли иглу у ру ку и го во ри ли, док су ма ши не 
пи шта ле, а ане сте тик ка пао из пи пе те ка ње го вој ве ни, да бро ји уна зад од сто; а са да, 
го ди ну да на ка сни је, био је на пу ту ка де по ни ји где је хтео да ба ци све сли ке и цр те же 
ко је је Џу ли ја на пра ви ла у ме се ци ма кад се ис кра да ла да спа ва с дру гим чо ве ком за 
ког се на кра ју и уда ла, и ко лек ци ју стри по ва – ви ше ку ти ју на тр па ну стри по ви ма, не-
го ко лек ци ју – ко ју је чу вао од де тињ ства. Одав но је за бо ра вио на сво је стри по ве; а 
он да, пре не ко ли ко да на, на ле тео је на њих на пра шња вој по ли ци у зад њем де лу га-
ра же док је тра жио ку ти ју с му ни ци јом.

Би ло је вла жно су бот ње ју тро. Олу ја је про тут ња ла у пр вим са ти ма на кон сви та ња. 
Са да су ки ша и ве тар про шли, а сун це је оба сја ва ло ло кве на пу ту и сре бр не кро во ве 
ста ја и ам ба ра ко ји би про бле сну ли кроз гра ње, док је те рао ста ри пла ви мер це дес 
– при па дао је ње го вом оцу и ње го вом де ди пре то га – кроз пре део у ком је од ра стао. 
Мо жда у по врат ку свра ти на фар му Фокс ран по га лон све жег мле ка. Или бо ље не. 
По пи ће шо љу, две, па ће он да за ме сец да на мо ра ти да ко па по фри жи де ру да би по-
ба цао остат ке. При се тио се да тре ба да уси са днев ну со бу и очи сти до њи WC. Ње го во 
име би ло је Би ли Френч и имао је ло вач ку пу шку бра у нинг .30-06 А-болт у пр тља жни-
ку мер це де са. Ни је био за лу ђен оруж јем ни ти је ло вио. Био је ва јар и на став ник ли-
ков ног. Во лео је с вре ме на на вре ме да ста не на пу ту од шко ле до ку ће и пу ца у кон-
зер ве на зар ђа лој огра ди ко ја је окру жи ва ла на пу ште ни па шњак, на ком је ме ђу тра вом 
и ву тр ом, из гу био не ви ност са Ме ри До ен. Сто го ди на му ни је па ла на па мет, а он да је 
не дав но на ле тео на њу – ка кво из не на ђе ње, на кон то ли ких го ди на – у ба ру у Ве ли ју. 
Истог тре на ју је пре по знао – се ћао се ње ног ше па ња – али она се тек из дру гог, тре ћег 
по ку ша ја се ти ла ње го вог име на. Сме ја ли су се то ме, и ча стио ју је пи ћем, па он да она 
ње га, и сад, ево, пре ла зи пре ко пла ни не и ве че рас до ла зи код ње га на ве че ру.

Ре као јој је у по ла осам.
На пу ту је ле жа ла обо ре на гра на. Ишао је ма лом се о ском ста зом, пре чи цом из ме-

ђу два пу та, рет ко ко ри шће ном. За у ста ви мер це дес, од ве за по јас и иза ђе. Гра на ро га-
ча се от ки ну ла на ве тру. Би ла је ду гач ка и увр ну та, ис кри вље ним гран чи ца ма и ма њим, 
тр но ви тим из дан ци ма. Те сте ра и се ки ра су му оста ле код ку ће, али мо жда би мо гао 
по ву ћи гра ну за врх и за фр ља чи ти је с пу та – за фр ља чи ти мо жда ни је би ла пра ва реч 
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– пре ву ћи и скло ни ти с пу та, до вољ но ма кар да мо гу ко ла да про ђу. Пру жи ру ку кроз 
ли шће и згра би тан ки из да нак ко ји је штр чао у ва зду ху. Ни је би ло цве то ва на ње му 
– бе ше ка сно за то – али се ме ро га ча је ни ца ло и мно го га се про су по бе то ну.

Згње чи ко мар ца и ухва ти гра ну обе ма ру ка ма. Др во је би ло вла жно, и крај гра не 
се из ви јао и кри вио док је ву као. Пре ђе на де бљи део, чвр сто уса ди сто па ла и наг ну 
се уна зад. На кон че ти ри или пет те шких хо-ру ка на пра вио је, чи ни ло му се, до вољ но 
про сто ра да про ву че ко ла. Сав се за ди хао, а ма ји ца му бе ше вла жна и ле пљи ва. Се де 
за во лан и ла га но кре ну су прот ном тра ком. Тло по ред иви це пу та би ло је стр мо, а 
зе мља на до је на ки шом. Док је оби ла зио гра ну, точ ко ви ма де лом на иви ци, ау то се 
наг ну на ле во и на ста ви да се по ме ра; ис под, као да от па де ко мад зе мље. Би ло је за па-
њу ју ће: тек ма ле но кли зи ште и мер це дес је по ле тео до ле. Он да се точ ко ви уко па ше, и 
на гло, ма ло да ље од пу та, под стр мим углом, ау то се сми ри и ста де. Би ли на га зи коч-
ни цу. Згра би во лан. Кад скло ни ру ке, ви де да га је др во из гре ба ло. Цу ри ла му је крв. 

„Сра ње, је бо те. Сра ње“, ре че на глас.
Уга си мо тор. Прет ход не но ћи ни је спа вао. Не због му ња и гро мо ва – пре гле дао је 

сва умет нич ка де ла ко ја је Џу ли ја оста ви ла умо та на у рол не или на сло ње на на зид у 
спа ва ћој со би на спра ту ко ја јој је слу жи ла као ате ље. Са да су би ла на ба ца на на зад-
њем се ди шту. Сли ке, ми слио је, ни су та ко моћ не као цр те жи ко ји, иа ко ма ње-ви ше 
пре ци зне ана ли зе њи хо вих пан да на на уљу, све ру рал ни пеј за жи Вир џи ни је – др ве ће 
у по љу, ба ра на из да ху, уру ше на ку ћа у сен ци пла ни не – ипак у се би има ју тра чак не чег 
ап стракт ног са бри са ним и за ма за ним де ло ви ма и по де бља ним тра го ви ма олов ке, и 
у по ре ђе њу са до ра ђи ва ним и пре ра ђи ва ним сли ка ма, не чег тр о ди мен зи о нал ног. 
Сли ке као да су по сто ја ле у ви ду нео бич но рав них по ља – Би ли ја су под се ћа ле на ра-
ну аме рич ку на и ву – и гле да ју ћи их, и при ча ју ћи та да са Џу ли јом о њи ма, схва тио је 
ка ко је на мер но ис кре та ла све тло и сен ку. „Тра гам за не чим че га за пра во и не ма”, 
јед ном је ре кла.

Пла шио се да ће сво јом те жи ном пре тег ну ти ко ла на јед ну стра ну и по кре ну ти 
но во кли зи ште – ау то је већ оти шао ме тар, ме тар и по, а бан ки на је од ле те ла још три 
ме тра да ље. Чуо се жу бор во де. Знао је овај пре део, или је бар та ко ми слио, али све-
јед но би га сва ки пут из не на дио. 

Обри са ру ке о пан та ло не. Овог пу та ла га но, по но во сти сну коч ни цу. По ла ко отво-
ри вра та са во за че ве стра не.

Ка ко год, ње ни цр те жи и сли ке – ни је пла ни рао да их ба ци, али чи ње ни ца да су се 
на ла зи ли у ње го вој ку ћи би ла је ужа са ва ју ћа. Не ко вре ме је ми слио да ура ди не што 
с њи ма. На рав но, пр во је по ку шао да јој их вра ти, али му је ре кла – у пр вих пет, шест 
те ле фон ских раз го во ра на кон ње ног од ла ска, пре две го ди не – да јој ње ни ста ри ра-
до ви ни шта не зна че. „Не ба вим се ви ше том вр стом сли кар ства”, ре кла је. „Са да се 
ба вим пот пу ни јим ре а ли змом.”

„Фо то-ре а ли змом?”, пи тао је.
„Не, ни шта слич но.”
Ста јао је у ку хи њи у ча ра па ма и до њем ве шу, пи ју ћи бур бон и ко лу – пи ће ње го ве 

мај ке. Лед је зве ке тао у ча ши. Под је био ка фен и пр љав, ва пио је за ри ба њем. 
Џу ли ја је ре кла: „Би ли, пи јеш.“
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О бо же, ка ко без бед но иза ћи из мер це де са? Низ бр ди ца је стр ма, а тра ва мо кра. И 
шта ако успе и до че ка се чвр сто на обе но ге, а он да се ау то сру чи на ње га? 

Ши ром отво ри вра та и сти шћу ћи њи хов оквир ка ко би одр жао рав но те жу, ис па де 
на по ље на стр ми ну. Је беш Џу ли ју. Сад би узео ње не сли ке и ба цио их у шу му. 

Имао је тра ве у пре тин цу за ру ка ви це. Мо же ли би ти да је ту не где за лу та ла и ко ја 
пи лу ла Ати ва на? Са да је тре ба ло по тег ну ти око ло, уз бр до, до су во за че ве стра не, про-
ву ћи ру ку кроз про зор и на пи па ти шта год се мо же на ћи у пре тин цу за ру ка ви це. Али, 
ко би ре као? До шао је на по ла пу та око мер це де са, а це ли ау то као да се тре сао и 
по дрх та вао. Би ли је по сма трао ка ко кре ће у још је дан спуст – чи ни ло се као да ко ла 
отре са ју бла то с точ ко ва – а он да се ско тр ља ше низ на гиб, кроз бла то па низ тра ву, 
кли за ју ћи се и ко нач но се за у ста вив ши у под нож ју бр да, на за рав ни пу ној мле чи ке.

Осе ти кап ки ше, он да још јед ну. Иа ко ни је би ло обла ка на ви ди ку, мо гао је да осе-
ти те жи ну ни ског при ти ска ка ко се спу шта. Ва здух је имао сма раг дни од сјај. Пти це и 
дру ге жи во ти ње се уми ри ше; свет је био не по ми чан, као што би ва пред не вре ме. 
Ми слио је на Ме ри. Пре не го што је ус пео да је по ва ли, још у сред њој – она је би ла 
че твр та го ди на, а он тре ћа, са ма та чи ње ни ца би ла је сен за ци о нал на – већ је иза се бе 
има ла је дан або р тус и јед ну брач ну по ну ду. 

Ма ло је хо дао, ма ло се кли зао низ бр до. Мер це дес је че као у ја ру зи из ме ђу шу ме и 
бан ки не. По но во за чу жу бор во де – мо ра да је не ки по ток бли зу. Ла га но спу сти ру ку 
у џеп и из ва ди те ле фон. Ру ке су му би ле у ха о су од по се ко ти на. Га ра жа у ко јој је др жао 
мер це дес би ла је на дру гој стра ни Шар лот сви ла, бли зу Мар ко ве и Џу ли ји не фар ме, у 
сва ком слу ча ју, пре да ле ко да би ода тле сти гао те гљач. Мо же ли се вра ти ти го ре на 
пут? Ни је из гле да ло да има мно го про сто ра за ма не ври са ње. 

Сва ко днев не фру стра ци је, чак и оне ве ли ке, ни су га ви ше над вла да ва ле, бар не 
она ко ка ко су то чи ни ле ве ћи део ње го вог жи во та. Био је пси хо ти чан и узру јан што је 
про ис ти ца ло из ње го ве жа ло сти, и би ло му је те шко да се при се ти ка ко је то не кад 
тач но из гле да ло: не жа лост – то га је још имао на пре тек – не го по тре ба да умре. Све 
је би ло ту. Бра у нинг је на пу њен. Не ко ли ко пу та га је при пре мио и др жао при ру ци. 

На ми ри сао је олу ју. Мо жда ће мо ћи не ко вре ме да во зи по ред пу та. Сун це је би ло 
ви со ко. Би ли ста ви те ле фон у џеп и вра ти се у мер це дес. Чи ни ло се да су ко ла у ре ду. 
Во зио је по ла ко. Био је у ши ро ком, али про ход ном јар ку. Во жња ни је би ла ло ша. Ја рак 
је за кре тао бла го уде сно и он да до ла зио до рав ног де ла ко ји је Би ли ја под се ћао на 
рим ски пут ко ји су он и Џу ли ја пре пе ша чи ли док су би ли на оном муч ном од мо ру у 
Ита ли ји, те зи ме пре не го што је оти шла.

Ишли су да ви де Ти је по ло ве сли ке и фре ске. Би ли је по чео да по ми ње Ти је по ла 
на кон што је у Ва шинг то ну ви део сли ку „Ба хус и Ари јад на”, а и Џу ли ји се до пао. По сле 
Бо жи ћа у Ри му, се ли су на воз за Ве не ци ју и про ве ли не де љу да на хо да ју ћи по хлад-
но ћи, ис тра жу ју ћи цр кве и па ла цое и лу та ју ћи по Га ле ри ји Ака де ми је, где су обо је 
оста ли оча ра ни „От ми цом Евро пе”, ма да из раз ли чи тих раз ло га. Џу ли ја је би ла оду-
ше вље на спа ја њем обла ка и мо ра у да љи ни у де сном углу сли ке, док је Би ли био оп сед-
нут на до ла зе ћим па пер јем обла ка са ле ве стра не, спи ра лом ро зе и си ве – под се ћа ло 
га је на пе чур ку – ко ја екс пло ди ра увис из ка ме ни тог уз ви ше ња на ком Зевс, у об лич-
ју би ка, за во ди фе ни чан ску прин це зу Евро пу, оде ве ну у бе ло и окру же ну двор ским 



да ма ма. Облак пре ти да их све збри ше, али Евро па и ње на сви та де лу ју крај ње рав-
но ду шно или не све сно. Она се ди усто ли че на на Зев со вим ле ђи ма. Дру га два би ка 
че ка ју у бли зи ни. Слу шки ња че шља Евро пу, а дру га јој пе ре но ге; па сти ри и паж Афри-
ка нац сто је на услу зи, а пу ти ле те и ури ни ра ју од о зго, док цр на пти ца џе џи на чуд ном 
ма лом ку му лу су ко ји леб ди из над прин це зи не гла ве.

На и ђе на по ток. Из ви рао је из шу ме и ути цао у бе тон ску цев ко ја се као ту нел пру-
жа ла ис под пу та. Део бли зу др ве ћа де ло вао је плит ко. Мо гао би да упра ви ау то та ман 
та ко, пре ко и из ме ђу ка ме ња. Али кад стиг не на дру гу стра ну, куд он да? Др ве ће се 
на сла ња ло на бан ки ну и пут је био за ра стао. Би ли је ипак ишао ла га но на пред. Био је 
ра до знао. Под мер це де са ни је ви сок и ка да точ ко ви упа до ше у во ду, Би ли чу и осе ти 
ка ко бра ник стру же о ка ме ње. Цим ну ко ла, не пре ко, не го уз по ток – мо жда би мо гао 
да га пра ти до не ког по ља или дво ри шта не где уз вод но. Ста рач ки дом где су ње го ви 
ро ди те љи за вр ши ли жи вот био је на пу ту ко јим је до шао тог ју тра, не на ма лој ста зи, 
већ на ве ћем пу ту на ње ном кра ју, ко ји во ди са бр да до ле до гра да. У да љи ни угле да 
му њу и про ви ри кроз шо фер шајб ну ка там ним обла ци ма ко ји су са да про ла зи ли не бом 
из над пла ни не Аф тон. 

Упа ли све тла и бри са че.
У бол ни ци је имао ха лу ци на ци је. Се тио се ка ко се у ку па ти лу гле дао у огле да лу – 

би ло је ме тал но, не ста кле но – и ви део сво је ли це ис кри вље но. Знао је да не тре ба да 
ве ру је у оно што ви ди, али с дру ге стра не, и ни је знао, да ле ко од то га: ту, пред њим 
би ла је ње го ва ис кри вље на, де фор ми са на ло ба ња. Са да, док се во зио кроз шу му, Би-
ли се при се ти да је ду го вре ме на, вре ме на у за кљу ча ном оде ље њу и вре ме на ње го вог 
бо ле сног мо зга и ис це па них опро штај них по ру ка Џу ли ји, осе ћао пец ка ње. Осе ћао га 
је у сле по оч ни ци. Знао је, би ло је не ка ко и ствар но и уми шље но, до зи ва ње, свраб, 
по тре ба за мет ком. На рав но, увек би по ми слио на бра у нинг, да га на пу ни и на ме сти 
на по ду днев не со бе, или мо жда та мо на зад у ам ба ру, мо жда да пр во про стре це ра ду.

Ам бар је био на бр ду иза ње го ве ку ће – та мо се ба вио умет но шћу. Кад ни је сед ма-
ке учио да цр та ју, пра вио је ве ли ке не у ред не ин ста ла ци је ко је је на зи вао го ми ла ма 
сме ћа. Осим пу шке и стри по ва и Џу ли ји них ра до ва, на зад њем се ди шту мер це де са 
имао је и два де се так кон зер ви ко је је са чу вао са из ле та на па шњак за пуц ња ву. Пла-
ни рао је да их упо тре би у јед ној ин ста ла ци ји. Тре ба ло му је још, али ни је јео мно го 
кон зер ви ра не хра не, а лич на упо тре ба ма те ри ја ла ко ји је ко ри стио у сво јим ра до ви-
ма би ла је за ње га кључ на.

Ствар је код Ме ри би ла у то ме што ње но ше па ње из гле да до бро. Ни је се мно го 
при ме ћи ва ло то ше па ње. Има ла је јед ну кра ћу но гу. Би ли се се ћао ка ко се ше пу ри ла 
ход ни ком у сред њој шко ли, пре три де сет го ди на. Њен отац био је се о ски док тор, онај 
тип ко ји уста не из кре ве та и од ве зе се у бр да у би ло ко је до ба да на или но ћи да по-
мог не љу ди ма ко ји не ма ју па ра да си ђу с пла ни не у град. Ме ри је би ла го ди ну да на 
ста ри ја од Би ли ја, али му је да ла да јој за ву че ру ке у га ћи це. Во зио је би цикл пу тем 
250, по ред епи скоп ске цр кве до ње не ку ће. Ни кад ни је би ло ни ког сем ње. Би ла је 
иза зов на и гра ци о зна и ни ма ло сти дљи ва. Се ћао се ка ко је ста ја ла на кра ћој но зи док 
је дру гу из ба ци ла, пр сти ма до ти чу ћи под, у пле сач кој по зи.
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Оно што је тре ба ло да ура ди је сте да по пра ви ко ла. Био је то мо дел 220S из 1958. 
са бе лим кро вом и си вом уну тра шњо шћу, већ ду го вре ме на имао је рђе по ка ро се ри-
ји, а ис под, на ша си ји, хро ма. Би ли ни је био луд за ау то мо би ли ма и ни је знао да би овај 
био вре дан чи шће ња. Љу ди су се ну ди ли да га ку пе. Се ћа се ка ко се во зио у ње му са 
де дом, ко ји ни кад ни је ишао бр же од че тр де сет на сат. За пра во, де да је при чао о то ме 
ка ко је во зио ста ри форд кроз ко ри та по то ка, та мо три де се тих го ди на. 

Би ли по те ра ко ла уз стр ми ну по кри ве ну ма хо ви ном па пре ко ма лог во до па да. 
Гра не су гре ба ле кров.

На кон што је Џу ли ја оти шла, док му се ста ње по гор ша ва ло, хо дао је и по ме рао се 
као смр вљен не ким ја чим об ли ком гра ви та ци је. Ва здух га ја с при ти скао, ни је мо гао 
да се из ву че ис под ње га. Би ло је да на кад би се склуп чао на по ду и обе ћао се би да ће 
уско ро, уско ро, уско ро – би ће то по клон са мом се би – од ше та ти до ам ба ра и ле ћи с 
пу шком. 

Ау то је био пре пла вљен. Или ни је баш са свим, али по ток се по ди гао и точ ко ви су 
пра ви ли тра го ве по во ди. Мер це дес ни је имао мно го убр за ња и во лан је био ла бав. 
Би ли на га зи пре ко ви со ког ка ме на или ко ре на – те шко је би ло ви де ти – и из не на да, 
стр мо гла во, точ ко ви про па до ше на пред, ау то тре сну до ле и за у ста ви се. 

Би ли сти сну гас. Мо тор је ту ри рао и ко ла су се тре сла, али се ни су мр да ла. По но во 
да де гас, и зад њи точ ко ви се за вр те ше, ви тла ју ћи по ток и ба ца ју ћи бла то. Уба ци ме њач 
у лер. Уда ри гром, бли зу и гла сно. Би ли по сег ну пре ко се ди шта, отво ри пре ти нац за 
ру ка ви це и по че да на пи па ва тра ву. Ту су би ли па пи ри за ре ги стра ци ју, и бо чи ца пи-
лу ла, ње го вог ати ва на; ту су би ла и ње го ва кле шта (не дав но је по чео да при пре ма 
кон зер ве, ки да ју ћи их и кри ве ћи пре пу ца ња), и џо инт и упа љач и во зач ке ру ка ви це 
ко је је ње гов де да но сио, а Би ли јев отац оста вио у ау ту на кон што је овај умро па их 
је Би ли оста вио у ау ту на кон што је ње гов отац умро. Узе ру ка ви це и опи па – ка ко су 
ста ре, а он да уву че ру ке у њих.

Са или без – дво у мио се шта му је бо ље.
Ста ви пи лу ле у џеп ко шу ље, уга си мо тор, бри са че и све тла. При се ти се ка ква се 

му ка би ла над ви ла над њим: сву да је тих да на ишао по гну те гла ве, мар ши ра ју ћи уко-
че но на пред, по ја ча ва ју ћи бол са мим кре та њем; али кад би по ку шао да на пи па ода кле 
бол до ла зи, ни је мо гао да на ђе то ме сто.

Без све та ла би ло је мрач но у шу ми. За па ли џо инт и уну тра шњост ко ла за си ја. Џу-
ли ји не сли ке би ле су по за ди. Ко ри сти ла је тан ке ки сто ве и не кад се пи тао, кад би је 
ви део ка ко сли ка, о че му ли раз ми шља док по ла ко на но си бо ју на плат но. Из дах нуо 
је дим и по сма трао мла ди це на ру бу по то ка ка ко се по ви ја ју под бу ји цом. 

При ча ла му је док су ста ја ли за јед но у Га ле ри ји зу ре ћи у „От ми цу Евро пе” о је дин-
стве ном обла ку ко ји се над ви ја над Евро пом, ње го вој пот пу ној не по ве за но сти са оста-
лим, при род ни јим обла ци ма ко ји до ми ни ра ју сли ком као це ли ном, па оним де ли кат-
ним, бле дим на хо ри зон ту, о вр тло гу там ни јег обла ка ко ји се по ди же иза сте на. „Код 
Ти је по ла ни шта не иде ни са чим”, ре кла је. „Про стор ни од но си се не по кла па ју. Не 
ра ди се са мо о то ме да љу ди ле те с ан ђе ли ма кроз ва здух. Ка кав свет ми ов де ви ди мо? 
Сли ке у свим тач ка ма во де по глед ка бес кра ју.” Мо жда је на слу ти ла ње гов соп стве ни 
усуд, ње го ву кри зу пер цеп ци је, ка да је, де вет ме се ци ка сни је, и опет на ред не го ди не, 
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ле жао на опе ра ци о ном сто лу, пла чу ћи и др же ћи се стру за ру ку док су га док то ри 
при пре ма ли. Бол нич ки пла фон био је од пе ну ша во бе лих пло чи ца са флу о ре сцент ним 
све тли ма и док то ри су Би ли ју из гле да ли као да ле ви ти ра ју под њи ма, под тим све тли ма 
– као да су они, док то ри, си шли са не бе са да из ве ду ову елек тро кон вул зив ну те ра пи ју. 

Не ко се при бли жа вао ко ли ма. Си лу е та се кре та ла из ме ђу др ве ћа по ред по то ка. 
Био је то де чак са ки шо бра ном, мр шав, без ма ји це, у фар мер ка ма. Си шао је до оба ле 
и до бљу згао кроз во ду до ко ла с ки шо бра ном из над гла ве. Би ли спу сти про зор. Ки ша 
пљу сну уну тра, пот пу но га смо чив ши. 

„Је сте ли ви док тор?”, ре че де чак.
„Док тор?”, упи та Би ли. 
„Лу тер је ре као да је ви део фа ро ве. Мо ли ли смо се да стиг не те. Је л’ ви то пу ши те 

тра ву?”
„На су као сам се на овај ка мен”, ре че Би ли.
„Ви дим”, од вра ти де чак.
„Ле по сам на пре до вао и он да, сле де ће што ви дим, точ ко ви са мо шлај дра ју.”
„Ни је баш па мет но во зи ти кроз по ток по олу ји”, ре че де чак.
Би ли по ди же про зор. Отво ри вра та и из ба ци но гу. Ка мен је био кли зав и ма си ван; 

по ток са мо што га ни је про гу тао. Из ву че се пот пу но из ко ла и ста де. Још увек је но сио 
де ди не во зач ке ру ка ви це и др жао џо инт. Спу сти јед но сто па ло у по ток, уско чи и ба ци 
се ка оба ли где му но ге по то ну ше у вла жно тло. „До бро сам”, ре че. „Ус пео сам.”

„Зар не ма те ле кар ску тор бу?”, упи та де чак.
Чи ни ло се да има два на ест или три на ест го ди на, от при ли ке као Би ли је ви ђа ци, али 

ни је га пре по знао.
„У пи та њу је на ша мај ка”, ре че де чак.
„Ва ша мај ка?”
„Она је ова мо уз бр до.” Др жао је ки шо бран из над Би ли је ве гла ве, а овај упи та: „Шта 

јој је?”
„Рак.”
„Жао ми је”, ре че Би ли.
„Она је ова мо”, ре че де чак.
Ни је би ло по треб но за кљу ча ва ти ко ла или узи ма ти кључ. Би ли ста ви џо инт у џеп 

ко шу ље по ред пи лу ла – скроз ће се по ква си ти; тре ба ло је да га оста ви у ко ли ма, али 
сад се ни је мо гло ни шта учи ни ти – па ре че: „Сум њам да ћу мо ћи да јој по мог нем, чи сто 
да знаш”, а он да ипак кре ну, иду ћи не ко ли ко ко ра ка иза де ча ка, до ме ста где је овај 
пре га зио по ток док је до ла зио. Би ли је по сма трао де ча ка ка ко га ца пре ко во де, а за тим 
за шљап ка за њим. По ток је ов де био ду бок и брз. С ко ли ма ће све би ти у ре ду или 
не ће. Би ли се од у пи рао стру ји и ис ко бе љао на оба лу, а он да он и де чак по тег ну ше 
на пред, кли за ју ћи се по бла ту и ма хо ви ни, скла ња ју ћи гра ње ис пред очи ју. Би ли се у 
јед ном тре нут ку са пле те, а де чак је при др жа вао ки шо бран из над ње га све док ни је 
устао. Ки шо бран је био по це пан и ис кри вљен и во да је си па ла Би ли ју за врат.

Пре ђо ше пре ко успо на, а за тим кре ну ше да се спу шта ју низ не што што је ли чи ло 
на ста зу – мо жда је зе мља ту не кад би ла раш чи шће на – трав на ти, отво ре ни кор зо 
из ме ђу др ве ћа. Ста за је во ди ла до удо ли не. Ту се на ла зи ла ко ли ба, за пра во шу па, с 
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кро вом ко ји је про па дао и ма лим коц ка стим про зо ри ма и дим ња ком ког је про гу тао 
бр шљан. Уз ко ли бу је био и трем, ма да од ње га ни је мно го оста ло, тек не ко ли ко да са-
ка из диг ну тих на го ми ли ка ме ња, без сте пе ни ца ко је би во ди ле од дво ри шта до ула за. 
Ко ли ба је има ла дво ја ула зна вра та, чуд но – јед на по ред дру гих. Би ли ни је ви део не ки 
ве ћи пут ни ти ко ла пар ки ра на у бли зи ни, али је би ло сме ћа по зе мљи. 

Де чак ско чи на трем, за тво ри и отре се ки шо бран, па стре се бла то са ци пе ла. Би ли 
се по пе на трем – мо рао је да се од гур не – и зба ци ило ва чу с пе та. Де чак гур ну вра та 
с ле ве стра не. „До вео сам док то ра”, ре че они ма уну тра.

„Уве ди га”, ре че чо век.
Де чак при др жа вра та. Би ли је мо рао да се са гне да би ушао. Во да се сли ва ла низ 

ње га на све стра не. На не ким ме сти ма ни је би ло по да па је хла дан ва здух стру јао као 
под зем на про ма ја. Кров је про ки шња вао. Два про зо ра, је дан са зад ње, дру ги са боч-
не стра не ко ли бе, про пу шта ли су бле ду све тлост – ока на ни је би ло, ако су их икад и 
има ли.

Би ли је ве очи су се при ви ка ва ле. Ко ли ба је из ну тра из гле да ла ве ћа не го спо ља. 
Ка ко је ушао ле во од вра та, ви део је го ми лу тор би и ко фе ра. Пре град ни зид ишао је 
по сре ди ни, де ле ћи про стор – то је об ја шња ва ло два ула за – а ту су би ла и уну тра шња 
вра та, на по ла зи да, ко ја су во ди ла на де сну стра ну ко ли бе. Со ба с ле ве стра не, у ко јој 
се са да на ла зио, би ла је ви со ка мо жда три ме тра, а ду бо ка око че ти ри. Ка мин и дим-
њак би ли су на дру гој по ло ви ни.

Би ли ви де кре вет при гу ран под про зор у зад њем де лу ко ли бе. У ње му је ле жа ла 
же на, а чо век је ста јао из над ње. Чо век се обра ти де ча ку на тре му: „Кеј ле бе, спу сти тај 
ки шо бран и дај док то ру не што да се осу ши.”

Би ли за чу ка ко се дру га ула зна вра та отва ра ју и за тва ра ју, и чу ка ко се де чак кре ће 
иза пре град ног зи да. Мо гао је да осе ти ка ко ње го ви ко ра ци од је ку ју кроз да ске на 
по ду.

„Она се му чи”, ре че чо век Би ли ју.
Кре вет је био ста ра гво зде на кон струк ци ја са ду ше ком од о зго. Же на је би ла умо-

та на у ка пут и има ла го ми лу оде ће уме сто ја сту ка. Ки ша је пр ска ла по сим су из над 
кре ве та, али из гле да да ни је сти за ла до ње.

„Це лу ноћ је по ме ра мо од ћо шка до ћо шка, сем на ме сти ма где не ма по да. Во да 
увек иде за њом”, об ја сни чо век.

„При лич но гад на олу ја”, ре че Би ли.
Па зе ћи где ста је, у гње ца вим ци пе ла ма, не ка ко пре ко оште ће ног по да до ђе до 

кре ве та.
„Не мој те про па сти”, ре че чо век.
Био је ће лав и нео бри јан – имао је бра ду од три да на. Те шко је би ло од ре ди ти да 

ли је стар, или је Би ли је вих го ди на, а при чао је на гла ском ко ји је Би ли ја под се ћао на 
го вор са Апа лач ких пла ни на ко ји је чуо у де тињ ству, али ко ји, без об зи ра на то, ни је 
мо гао тач но да пре по зна – ни је био ло кал ни. 

„Би ћу па жљив”, ре че Би ли. Осе ћао се као да гле да кроз ма глу. Ки ша ко ја је пр ска ла 
по сим су ства ра ла је из ма гли цу, али ту је би ла и тра ва ко ја му је ре ме ти ла рав но те жу, 
му ти ла пер цеп ци ју. 
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Код кре ве та, Би ли се са гну и ви де же ну ка ко дрх ти ис под ка пу та ко јим је би ла по-
кри ве на. За тим се уми ри. Вра та на пре град ном зи ду се отво ри ше, по ја ви се де чак и 
да де му вла жну, пр ља ву ствар, не ки пе шкир, ваљ да. 

„Хва ла”, ре че Би ли.
Чо век ре че де ча ку: „Иди на ђи бра та и ре ци му да је сти гао док тор.” Де чак иза ђе из 

со бе кроз глав на вра та. Би ли ју чо век ре че: „Ни смо пла ни ра ли да се за др жа ва мо ов де.”
Ста ја ли су из над же не у кре ве ту. За што ни је би ло сто ли ца? Све је из гле да ло рас па ло 

и тру ло.
Би ли клек ну. Чо век ре че: „Знам да се не мо же ни шта учи ни ти”, па и он клек ну. 
Же на је ле жа ла за тво ре них очи ју и отво ре них уста. Ко жа јој је би ла рас тег ну та, а 

усне ис пу ца ле. Чо век ре че Би ли ју да већ не ко вре ме ни је ни је ла ни пи ла. Он и Би ли 
се по гле да ше из над ње. У јед ном тре нут ку Би ли ју за лу па ср це. Чо век га је про ма трао. 
Би ли спу сти по глед. Чо век ре че: „Ви ни сте док тор, зар не?”

„Не, ни сам. Жао ми је.”
„Али сте ов де.”
Би ли об ја сни: „Пре да јем у основ ној шко ли, ту у Кро зе ту. Ишао сам на де по ни ју да 

по ба цам не ке ства ри.”
„Де по ни ја ни је на ову стра ну.”
„Пут је био за кр чен. Кре нуо сам уз по ток и на су као се на ка ме ње.”
Би ли за чу ко ра ке на тре му. Вра та се отво ри ше и ко ли ба се за тре се док су Кеј леб и 

ње гов брат ула зи ли. Брат је био ве ћи од Кеј ле ба и но сио је там ну ма ји цу. Ста ја ли су 
је дан до дру гог це де ћи се у под нож ју кре ве та, и Би ли се при се ти ка ко је се део по ред 
мај чи не са мрт не по сте ље, да ју ћи јој ме ша ви ну мор фи јум ских ка пи и ати ва на, сти шћу-
ћи јој ру ку и го во ре ћи да ће му не до ста ја ти, док јој је дах по ста јао све ре ђи и ре ђи. 

Же на у кре ве ту уз дах ну. Там на ко са јој се рас пр ши око гла ве.
Чо век ре че де ча ци ма: „Хо ћу да си ђе те до по то ка и до ве зе те док то ро ва ко ла.”
„На су ка ла су се”, ре че Кеј леб.
„То ми је и док тор ре као”, ре че чо век и до да де, „Нас дво ји ца ће мо оста ти с њом.”
„Мо жда их је бу ји ца од не ла”, ре че Кеј леб.
„Иди те ви ди те. Хај де.”
Бра ћа се од мак ну ше од кре ве та.
Чо век упи та Би ли ја ка ко се зо ве, и у том тре нут ку, Би ли ни је мо гао да про го во ри 

– пре ви ше му се вр те ло да би при чао. По ди же ру ку и још ви ше и бо ље ушу шка же ну 
у ка пут, на ме шта ју ћи јој краг ну ис под вра та; скут ка пу та јој је до се зао го то во до сто-
па ла. Ви део је да но си ча ра пе. Сто па ла су јој би ла ма ју шна. Тре сао се.

По ку шао је да удах не још ду бље. Осе тио је ка ко се де ди не ру ка ви це ску пља ју и 
сте жу док му се су ше на ру ка ма. 

„Мо гу јој по мо ћи”, ре че ко нач но.
Су мор на све тлост је ула зи ла на про зор, као да ка пље кроз зра ке од о зго. Би ли је 

слу шао ки шу ко ја се сти ша ва ла. По сег нуо је у џеп ко шу ље и не спрет но се до ко пао 
бо чи це пи лу ла. Ре че: „Ово ће јој по мо ћи да се од мо ри.“

Тре ба ло му је вре ме на да отво ри бо чи цу. За ви ри у њу. Пла ни рао је и сам да узме 
јед ну, мо жда и ви ше. Али оста ло је са мо не ко ли ко; ни је узео не го упи та чо ве ка: „Има те 
ли во де?”
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„Во де?”, ре че чо век.
„Има те ли сла ви ну?”
„Не“, ре че чо век. „Пум па је ва мо иза.”
Би ли је у јед ној ру ци др жао отво ре ну бо чи цу. Дру гом ру ком је кре нуо ка про зо ру. 

Из ба ци ру ку да ухва ти ма ло ки ше у по кло пац. Ре че чо ве ку: „Гле дај те са да шта ра дим.” 
Он да по ди же по кло пац из над же ни них уста. Пу сти јед ну кап, па још јед ну.

Ис тре се пи лу лу из бо чи це. 
„Ова ко”, ре че.
Над не се се над же ну. Не си гур но је др жао пи лу лу из ме ђу пал ца и ка жи пр ста, из ме-

ђу штр че ћих ша во ва ру ка ви це. Тут ну пи лу лу же ни под до њу усну, бли зу обра за а он да 
ис пру жи ру ку да ухва ти још ка пи. „Дај те јој во де са пи лу лом.”

Ис тре се по кло пац, вра ти га на бо чи цу и ре че чо ве ку да јој да је че ти ри, пет днев но. 
„Тре ба ло би да бу де до вољ но да пре гу ра”, ре че.

„Хва ла вам на љу ба зно сти”, ре че чо век.
За ко ји трен, Би ли се од ма че од кре ве та. Ко ра чао је пре ко по ло мље них да са ка на 

по ду и отво рио ула зна вра та. Гро мо ви су се ва ља ли не где у да љи ни. Ста јао је на тре му, 
на ки ши ци, и по ку ша вао да уми ри дрх та ви цу.

Ни је то од шо ка. То је од уда ра у мо зак ко ји узро ку је шок. Да је се атро пин да би 
ср це на ста ви ло да ра ди. За тим ане сте тик, и по сле то га сук си нил хо лин, ко ји па ра ли-
зу је те ло. Нео п ход ни су апа ра ти за одр жа ва ње. Ме рач при ти ска чвр сто омо тан око 
члан ка спре ча ва да сук си нил ко лин стиг не до сто па ла где се, ка да до ђе до шо ка, удар 
пре по зна је по гр че њу пр сти ју. Гла ва и ср це су жи ца ма по ве за ни: гла ва са ен це ло гра-
фом; те ло са елек тро кар ди о гра фом. Гу ма за гри же ње иде из ме ђу зу ба, а ма ска са 
ки се о ни ком по кри ва ли це. Ане сте тик има сла ду њав ми рис; па ци јент гу би свест де сет 
до пет на ест се кун ди на кон што уђе у кр во ток. На кон то га, док тор ста вља па пу чи це 
на че ло. У нај бо љем слу ча ју, удар, гр че ње, тре ба ло би да тра је два де сет, три де сет, 
че тр де сет се кун ди. Ако тра је ду же или кра ће, сма њу је се ефе кат. У кр ви мо ра би ти 
до вољ но ане сте ти ка да па ци јент оста не у не све сти, али не то ли ко да на то пи мо зак и 
смек ша удар. Ане сте тик крат ко де лу је, и про це ду ра је го то ва за не ко ли ко ми ну та. 
Ане сте тик де лу је, све по ста је цр но, и од јед ном, као да се ни шта ни је де си ло, глас ме-
ди цин ске се стре пи та: „Мо же те ли ми ре ћи где се на ла зи те?”

Чуо је звук и ви део све тла. Био је то мер це дес ко ји је ишао ка ње му про ла зе ћи по-
ред др во ре да. 

Си ђе са тре ма у бла то.
Де чак је во зио. Брат је се део по ред ње га. Де чак је пар ки рао ис пред Би ли ја као 

вра тар у ре сто ра ну. Спу стио је про зор и вик нуо: „До ве зли смо ко ла.”
„До ве зли сте ко ла”, ре че Би ли.
„Бу ји ца их је за ма ло од не ла низ пла ни ну.”
„Био сам си гу ран да већ је сте.”
„Сти гли смо на вре ме”, ре че де чак, а Би ли ре че, „Ва ша мај ка спа ва.”
Де чак иза ђе оста вив ши Би ли ју отво ре на вра та. „Хај де”, ре че бра ту.
Ха у ба и кров су би ли пре кри ве ни ли шћем, а огре бо ти не и улу бље ња су се пру жа-

ли дуж це ле ка ро се ри је, где год је за стру гао по ка ме ну.
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Де чак по ка за: „Во зи те из ме ђу др ве ћа и не пре ла зи те по ток. Пра ти те па ди ну пла-
ни не. Скре ни те ле во код пру ге. Та мо је про би је на огра да. Про ђи те ту да и иди те пре ко 
по ља. Та мо има на пу ште на ку ћа и је зер це. Про ђи те по ред ку ће до ка пи је. Пут је са 
дру ге стра не.”

„До бро”, ре че Би ли.
По сма трао је ка ко се бра ћа пе њу на трем, отре са ју бла то с ци пе ла, про ла зе кроз 

де сна вра та и ула зе у ко ли бу.
Би ли ру ком обри са ли шће с ау та – пр во кров, он да ха у бу – и из ву че још ли шћа 

ис под бри са ча. Уђе у ко ла. Ки ша је ско ро пре ста ла. По ди гао је про зор, за сва ки слу чај. 
Згу ље ни дла но ви су га бо ле ли ис под ру ка ви ца, али мо гао је да др жи во лан.

Иза шао је из удо ли не, а си во не бо отва ра ло је ви дик. Чуо је вр то гла ви по ток с ле ве 
стра не и на ста вио. Ни је про шло мно го, и већ је мо рао па жљи во да во зи из ме ђу др ве-
ћа и ис под гра ња. Тек де ли ћи не ба би про бле сну ли. Је лен ис ко чи пред ау то и упла ши 
га; не ко ли ко пу та је мо рао да се вра ћа и за о би ла зи обо ре на ста бла. Ни је знао до кле 
је до гу рао, али осе ћао је ка ко се пла нин ска па ди на уз ди же с ње го ве де сне стра не.

На ђе се на ши на ма пре не го што је то и схва тио. Би ле су пра ста ре и по ло мље не, 
за ко па не у тра ву. Скре нуо је ле во и пра тио их. Мер це дес је по ска ки вао пре ко за де-
бља лих чво ро ва. На кон ки ло ме тар, два, угле да по ље и огра ду о ко ји ма је де чак при чао, 
а иза по ља на пу ште ну ку ћу и је зер це. По пу стио је во лан и без жур бе пре ла зио пре ко 
на то пље не тра ве. За у ста ви се ис пред ку ће, из ба ци ме њач из бр зи не и иза ђе. Ка пи ја 
је би ла за кљу ча на. По ву че ка та нац. „Је бем ти”, ре че и вра ти се до ко ла.

Отво ри ге пек и узе бра у нинг, от коп ча фу тр о лу и из ву че пу шку. Из ва ди ме так из 
ку ти је и на пу ни је. По ђе и за у ста ви се на не ка три ме тра од ка пи је, по ди же пу шку па 
на ни ша ни. Опа ли јед ном. Ка та нац од ско чи и сми ри се. Би ли из ба ци ча у ру, оде до ка-
пи је, ски ну раз не се ни ка та нац с лан ца, од мо та ла нац са огра де и отво ри је. Од нео је 
пу шку, ла нац и ка та нац у ко ла. Пре не го што је за тво рио ге пек, вра ти се до ме ста са 
ког је пу цао. Чи тав ми нут је тра жио ча у ру. По ди гао ју је из тра ве и ба цио у тор бу са 
оста лим ства ри ма. Пре не го што је за тво рио пр тља жник, отво ри ку ти ју са стри по ви ма. 
Ни је из ва дио ни је дан. Ма ње ви ше знао је шта све има. Тре ба ло је да их да де ча ци ма. 
За тво ри пр тља жник, ски ну јед ну ру ка ви цу и окре ну хит ну. Опе ра тер, же на, ре че: „Ко ји 
је ваш хи тан слу чај?”

„Же лим да при ја вим да же на уми ре, же на уми ре”, ре че.
„Мо лим вас, ре ци те ми ка ко се зо ве те?”
„Зо вем се Би ли Френч.”
„Где се на ла зи те?”
Би ли по гле да око се бе. „Ми слио сам да сам ис под пла ни не Аф тон, али не што ни је 

у ре ду. Ја сам у не ком по љу. Ту су на пу ште на ку ћа и је зер це.”
„Мо же те ли би ти ма ло пре ци зни ји?”
Би ли ре че: „Она је у ко ли би на пла ни ни. Та мо су чо век и два де ча ка. Иди те пре ко 

по ља и уз не ку зар ђа лу пру гу. Ту је у шу ми не ка ста за или про лаз или та ко не што.”
„Тре ба ми тач на адре са, го спо ди не.”
„Не ма адре се.”
„Мо рам зна ти где се же на на ла зи”, ре че опе ра тер.
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„Не знам”, ре че он.
„Го спо ди не?”
„Ни сам си гу ран.”
Спу сти слу ша ли цу.
Уга сио је те ле фон и оста вио га у пре ти нац за ру ка ви це. Вра ти ру ка ви цу на ру ку. 

Ста ви по јас, кре ну пу тем гле да ју ћи на обе стра не.
Би ло је су ви ше ка сно да иде до де по ни је. Ме ри до ла зи, а он мо ра да се спре ми. 

Раз ми шљао је да из дин ста зе ца. Има ли вре ме на за то?
Ле во или де сно? Скре ну ле во.
Док је во зио, од лу чи да још ма ло за др жи Џу ли ји не сли ке. Мо гао би да на пра ви 

ме ста на та ва ну или да их сме сти под це ра ду у ам ба ру.
Ишао је пре ко па низ бр до. С јед не стра не су се пру жа ле пла ни не, а с дру ге па шњак. 

Не бо из над пла ни на је све тлу ца ло. Уско ро ће иза ћи сун це и дан ће се по но во за пла-
ве ти. Био је си гу ран да ће га тај пут од ве сти до не ког по зна тог ме ста, са мо ако бу де 
во зио до вољ но ду го. Спу сти про зор и осе ти да шак ве тра на ли цу. Вла жан и све тлу цав, 
пут је кри ву дао пре ко бла гих под нож ја бр да, а др ве ће по ред као да је по ста ја ло зе-
ле ни је и буј ни је под на до ла зе ћим све тлом, а уско ро га је и ми мо и шао ау то из дру гог 
сме ра; ма ло да ље низ пут, за пра во на и ђе на ку ћу ко ју пре по зна. Успо ри и скре ну на 
при ла зни пут. Ка ко је до спео та ко да ле ко од ку ће? Био је скроз иза Вајт хо ла.

На не бу су би ли па пер ја сти бе ли обла ци и не ко ли ко пти ца. Гр мља ви на је ко нач но 
пре ста ла. 

Би ли си ђе са при ла зног пу та, ла га но се спу сти на ко ло воз, по гле да у оба сме ра и 
кре ну истим пу тем ко јим је и до шао.

(Са ен гле ског пре ве ла Ти ја на Сла до је)




