
133

ЛИ
Ц

Е
Тим Готро

ОДЛАЗАК НА ВОДУ
Зо ра је ви ше ли чи ла на су тон. Об зор је је би ло бли ста ва ли ни ја бо је бре скве, а по-

над ње га су се ди за ле си ве за пе те од обла ка с ба кар ним дном, сва ка ве ли чи не ома њег 
гра да. Ста рац је иза шао на стра жњи трем сво је ку ће са шо љом ка фе у ру ци и по гле дао 
ка ис то ку пре ко за то ке док се пра у нук ге гао за њим с ру ка ма у џе по ви ма, де чак од 
сво јих де вет го ди на. Клод Ле дет је имао осам де сет осам, а ко жа му је би ла као сук но 
еро ди ра но од сун ца и пу но из бле де лих кра те ра и пур пур но цр вен ка стих мр ља. По-
гле дао је свој ма ли при стан у за гр ља ју с остр вом.

„Да нас иде мо у ри бу, скроз на ушће ре ке.“
„Ре ке?“ Де ча ков глас се ви со ко ви нуо у пи та њу. 
„Ми си си пи ја“, брец нуо се пра де да. „Знаш ли ти ишта?“
Де чак се осмех нуо, бле скаст и љу бак. „Знам да је да ле ко, де да Кло де. За твој ча мац.“
Ста рац се окре нуо пре ма за па ду, да осмо три вре ме. По не кад је ви део шта је ту, а 

по не кад би му ум на нео успо ме не пре ко са да шњо сти, па би ви део шта је ту би ло про-
шле го ди не, или де це ни ју пре то га, или ше зде сет го ди на ра ни је кад је по ди гао сво ју 
др ве ња ру на ви со ким ши по ви ма. Прет ход ни дан је ви део ка ко про ла зи ве ли ки др ве ни 
ло гер Два си на што ва ди остри ге, под пу ним то ва ром, па је мах нуо ро ђа ци ма Ан ри ју 
и Ре неу ко ји су се де ли на па лу би и сор ти ра ли улов из ву чен ко чом то ком њи хо вог за-
ку па, прем да су Ан ри и Ре не још одав но умр ли од ста ро сти, а Два си на ле жао и тру лио 
на дну је зе ра Борн. По не кад је исто вре ме но ви ђао при зо ре из не ко ли ко раз ли чи тих 
де це ни ја, пар не те гља че, при о бал не је дри ли це, пот пу но но ве јах те од ма ха го ни ја, 
ску те ре и де цу про ду ва ну ве тром на њи ма ка ко се тр ка ју на вр хо ви ма та ла са док у 
вре ме ну за лу та ле сли ке је зде јед на по ред дру ге и пре кла па ју се као све же очи шће не 
остри ге у чи ни ји.

Клод је спу стио по глед ка де ча ку. „Шта ћеш ов де?“
„Тет ка Брен да ни је мо гла да до ђе да нас. Оти шла је док то ру, има грип.“
„Она нај ста ри ја ни је мо гла да до ђе?“
„Су зи?“
„Баш та. То ли ки ме оби ла зе, не мо гу ви ше да их по хва там.“
Де чак га је пом но по гле дао. „Ба ба-тет ка Су зи ти је ћер ка.“
Ста рац је кли мао гла вом окре нут за па ду. „Де по не си два шта па с тре ма и мо ју ку-

ти ју. Ја ћу из ба ци ти во ду из чу на.“
„Муж ње не при ја те љи це је по ги нуо на оној плат фор ми пре три не де ље. Гад но је у 

за ли ву.“
„Ра дио ми пре го рео, а на оној враж јој те ле ви зи ји ни шта не раз у мем.“
„Сви при ча ју о то ме. Ни си чуо?“
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Клод се ухва ти за бра ду об ра слу че ки ња ма. „Тре ба нам ко ји дво пек, ма ло на ре ска 
и фла ша во де.“

Де чак спу сти кач кет на сво је увој ке. „Ни сам знао да ће мо ићи у ри бу.“
Убр зо су њих дво ји ца би ли у др ве ном чу ну док их је ка ис то ку гу рао Кло дов чем-

пи он са пет ко ња, ди мљи ви ста ри мо тор ко ји је ста рац мо рао да трг не де сет пу та пре 
не го што уоп ште за брек ће – од пр вих не ко ли ко тр за ја старт ног ка на па огла сио би се 
тек као уз не ми ре на ко кош. Ча мац дуг три и по ме тра др му сао се и ви ју гао, да би по сле 
из ве сног вре ме на ус пео да до стиг не бр зи ну од пет на е стак ки ло ме та ра на час док је 
се као во ду из ме ђу до ка ве ли ког про из во ђа ча шкампa и на до ла зе ћег ко ча ра јед не 
кор по ра ци је.

Де чак се окре нуо и по гле дао то пло ви ло док се кор ми лар на ги њао из ка би не да 
их осмо три. „Де да Кло де, је си си гу ран да хо ћеш да иде мо све до ре ке?“

Ста рац ни је од го во рио док је по сма трао где је про лаз ка за ли ву, ко ји је ви део на кон 
ми нут и скре нуо ка ње му, а он да два ми ну та ка сни је скре нуо с тог прав ца кад су та ла си 
ви со ки чи тав ме тар про др ма ли и за љу ља ли чун. По че ли су да пра те трав на ту за ле ђи ну 
остр ва без ку ћа, и ишли да ље ка ис то ку, ду жом, али мир ни јом тра сом.

По сле не ко ли ко ки ло ме та ра по че ли су да про ла зе по ред ка на ла нафт не ком па ни је 
усе че них у мо чва ру и сле ва и зде сна, а мо тор је уда рио у пањ, по ско чио и улу до брек-
тао у ва зду ху док Клод ни је ус пео да на ђе пре ки дач за га ше ње. Док је он ме њао си гур-
 но сни клин од се че ним ек се ром, де чак је пи тао от куд пањ у на отво ре ном мо ру.

„Е, мој Џе ки, ов де пре ни је би ла во да.“
Де чак по че ша там ну ко су под кач ке том. „А шта је би ло?“
„Ех. Коп но, лу до ма ла. Ви диш ка ко ово где смо сад ли чи на ла гу ну? Дав но не кад, то 

је био дуг, узак усек, ни три де сет ме та ра ши ри не.“ Ди гао је по глед с оног што је ра дио. 
„Све је ово би ло коп но. Та мо су би ли кам по ви, али су све и је дан до па ли под во ду. Не ки 
се љак је он де уз га јао ше ћер ну тр ску у пра вом прав ца том по љу. Се ћам се пу та. Свет 
се то пи због ових ка на ла за наф та ше.“

„Мо жда би тре ба ло да се др жиш да ље од оба ле где не ма ових па ње ва“, ре као је 
де чак ти хо.

„Јест ва ла. Иза ћи ћу још да ље куд се пре ишло.“
На кон још осам ки ло ме та ра остр во је оста ло зде сна, а они су ста ли на пу чи ни. 

„Ни је пре ви ше уз бур ка на.“ Клод је по ка зао на ду гу, уву че ну оба лу, ки ло ме тар и по на 
се ве ро и сто ку, у ко ју је би ло усе че но пет ка на ла. „Мо же мо та мо и он да да се про ву че мо 
низ ону ду гу оба лу уз ре ку с ју жне стра не, оби ђе мо мо ло ве на ушћу и да се уси дри мо 
на не ком ма лом за во ју ме ђу сте на ма где је мир но. Та мо се за вла чи ка нал ски гр геч.“ 
Опет је по гле дао пре ко во де. „Та мо су не кад би ли чем пре си, он де. Чак је би ло и ма ло 
из диг ну то.“

Мо тор је ра дио у ле ру, а њих дво ји ца су про ма тра ли ши ро ки, ус та ла са ни ка нал 
ко ји је тре ба ло да пре ђу. У ва зду ху се осе ћа ло не што ви ше од опо рог ми ри са мо чва-
ре. Пра де да је гур нуо ру чи цу мо то ра и чун по ла ко кре ну да убр за ва. Љу ља ли су се на 
не мир ној во ди, али им је ча мац за хва тио тек ко ји ли тар во де за то што је ста рац још 
знао ка ко да са вла да та ла се.
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Бли зу лу ка мо чва ре и ван ја ких стру ја, ча мац је за се као ри ђа сту во ду чи ја је по вр-
ши на би ла оп хр ва на смра дом на лик ис па ре њи ма из ка кве ра фи не ри је. „Шта је ово, 
мај ку му“, по ви као је ста рац да над гла са мо тор.

„Де да Кло де, шта ово смр ди?“ Де чак се наг нуо да по гле да во ду.
„Не знам, си не. Би ће да смо на и шли на ма ло наф те.“
Али док је чун кли зио по во ди, ви де ли су да не иду кроз ма ло наф те, већ ши ро ким, 

ду  бо ким ба зе ном цр вен ка сте си ро ве наф те на не те на оба лу ко ја је сад пре тва ра ла 
мо ч вар ну тра ву у пе ре це од ка тра на. Ви де ли су пе ли ка не ка ко дрх ту ре дуж оба ле као 
брон за ни ду хо ви што се гу ше под бле шта вим чар ша фи ма. За ма за ни чун као да се из гу-
 био у не пре глед ном ре зер во а ру си ро ве наф те, гу сте као ле пак. По гле дав ши ван чам-
ца, Клод је ви део да во де на пум па мо то ра ву че чи сту наф ту и из ба цу је је увис у ви ду 
смр дљи вог га са. Уга сио је мо тор, у стра ху да би и са мо мо ре око њих мо гло да пла не.

„Ово је си гур но не што од оне плат фор ме што је екс пло ди ра ла“, ре као је де чак.
„Шта? Ка кве плат фор ме? Ми слиш оне пар не елек тра не код Норт Па са?“ Стар цу се 

вр те ло у гла ви, би ло га је страх и умом је на јед ном од лу тао у да ле ку про шлост. На 
ис то ку је ви део ви ше во де не го што се се ћао. Отво ре ни За лив се про те зао све до на-
ран џа стог тро у гла ко ји озна ча ва еро ди ра но ушће ре ке. Пи тао се шта се до го ди ло с 
коп ном, с ува ла ма пу ним ри бе, мо чва ра ма где су се мре сти ли шкам пи, хра сто вим 
лу го ви ма, бре жуљ ци ма пре кри ве ним бе лим ча пља ма; ка ко је ме сто ко је је та ко из да-
шно хра ни ло сва ког ко је пло вио њи ме мо гло ова ко да се рас пли не, исто ри ја и гро бље 
и цр ква и пут и дом.

Че ка ли су. Сун це је би ло ви со ко, био је мај у Лу и зи ја ни, а вре ли на је ку ва ла наф ту 
и пре тва ра ла је у гас док је чун ле жао уко пан у ме сту. По сле сат вре ме на де чак је по-
чео да по вра ћа са чам ца. Клод је спу стио ру ку у во ду и из ву као је пре кри ве ну цр но-
цр ве ном ма сом до по ла по длак ти це. Де чак је опет ри гао, а и сам ста рац је осе тио 
вр то гла ви цу и муч ни ну. По ву као је старт ни ка нап с ми шљу да би тре ба ло да кре ну ка 
отво ре ном мо ру на ју гу. Др му са ју ћи се пре не го што је уста лио бр зи ну, ча мац се ву као 
кроз наф ту док се пра мац на јед ном ни је уз ди гао на шта – пањ хи ља ду го ди шњег чем-
пре са или јед ну од ми ли он ба че них це ви? Труп чу на је по ле тео ви со ко и кли знуо 
уде сно, ба цив ши Кло да Ле де та у од врат ну во ду ри ну, и док је то нуо, из ло мље на вер-
зи ја са да шњо сти вра ти му се у ум, и од мах је знао да се мо ра вра ти ти на по вр ши ну 
за то што ће де чак, био је уве рен, ско чи ти за њим, а вест ко ју је про чи тао три де сет 
го ди на пре то га, о де ди и уну ку ко ји су оти шли у ри бу и ни су се вра ти ли кад су ре кли, 
си ну му у гла ви, јер кад су ше ри фо ви љу ди пре тра жи ва ли дно ка на ла су тра дан ују тро, 
ку ке су из ву кле де ду и уну ка чвр сто сти сну тог у ње го вом на руч ју. Ми ли бо же, по ми-
слио је, по мо зи.

Вр по љио се да се са бе ре, али ни је мо гао да ви ди где је го ре а где до ле док ни је 
осе тио да га де сет пр сти ћа ву че за ко шу љу и знао је да је Џе ки у во ди с њим и да се 
бо ри на сле по из не ке срод нич ке по тре бе ко ју ни ко не раз у ме, и сад је Клод знао где 
је го ре, па је ра ши рио ру ке, стег нуо пе сни це и окре нуо их обе пре ма не бу, се тив ши 
се да не удах не ва здух пре ра но кад му гла ва из би је на по вр ши ну. За пра у ну ка је знао 
да не пли ва до бро, па је де чак про гу тао мно го наф те ко ја му је сад уда ра ла на но здр-
ве док је ис ка шља вао ту одур ну во ду. Ста рац га је ухва тио за око врат ник и с му ком 
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пре шао пе де се так ме та ра ка оба ли, спор као џи нов ска во де на бу ба, и до хва тив ши дно 
но га ма, пре хо дао оста так пу та где су па ли на тан ки гре бен од шкољ ки и по че ли да 
ис ка шља ва ју и по вра ћа ју уза вре ле, цр ве не по то ке наф те све док се ни су го то во оне-
све сти ли од на по ра. Се де ли су као пти це уле пље не наф том и по сма тра ли чун, ко ји је 
при стао на жал да ле ко с дру ге стра не пу чи не, на зад на остр ву. За сат је де чак по чео 
да ви че да му ко жа го ри и да не мо же да ди ше. Клод је из ву као ма ра ми цу и обри сао 
нај гу шћу наф ту са Џе ки је вих ли ца и очи ју, али бе ла ко жа ни је мо гла по све да се очи сти 
и др жа ла је бо ју тан ко раз ма за ног ка тра на. Ста рац је ста јао и си шао с на сла га шкољ ки 
на тра ву, али би ли су ки ло ме три ма да ле ко од би ло ка кве гра ђе ви не, па је мо гао да 
ви ди са мо ка ко се ве ли ка, рав на мо чва ра про сти ре ка се ве ру. Ки ло ме три ма да ле ко, 
не ки брод про ђе пра во у За лив и хе ли коп тер над ле ти ви со ко го ре, на пре ко шестсто 
ме та ра. Мо ра ће јед но став но да са че ка ју.

Клод је се део по ред Џе ки ја, али је де ча ка бо лео сва ки до дир, па га је ста рац са мо 
по сма трао и спа вао, ку њао ту и та мо, да би се на гло про бу дио за бо ра вив ши где је, ко 
је та упла ка на осо ба по ред ње га, за што на вра ту и ле ђи ма има опе ко ти не и пли ко ве. 
Око че ти ри са та ви де ли су јед ног спорт ског ри бо лов ца и Клод је устао и за ма хао ко шча-
 тим ру ка ма. Уне се ни су у ума зан нов ча мац и из не се ни на коп но на остр ву где су их 
ко ла хит не по мо ћи Ауто-пу тем 1 пре ве зла у бол ни цу. Ста рац је та мо про вео јед ну ноћ 
јер то ли ко је тре ба ло се стра ма да га ори ба ју и про ве ре му крв не ко ли ко пу та. Упр кос 
свим за бра на ма про шао је низ ход ник, по ред све ште ни ка, кроз гу жву ро ђа ка и при ја -
те ља, или љу ди за ко је је прет по ста вио да су то, да ви ди Џе ки ја, ко ји је био при кљу чен на 
апа рат за ди са ње, с мо дрим кап ци ма и хлад ним ма ху на стим пр сти ма. Клод је ду го че  као 
да ви ди да ли ће де чак отво ри ти ма кар јед но око и ви де ти да је ње гов пра де да до бро. 
Али ни је. Се стре су очи сти ле Џе ки ја, али је ми рис наф те ви сио у со би као не зван дух.

Не де љу да на ка сни је, род би на је Кло ду од у зе ла ча мац, а он да и ауто мо бил, ко ји 
сва ка ко већ три го ди не ни је био во зио. Јед ног утор ка се про бу дио и обу као за по сао 
у фа бри ци за пре ра ду ри бе, за тво ре ној већ два де сет го ди на, па му је ћер ка мо ра ла 
да ка же да са мо сед не на ма ли трем и по пи је ка фу. Он је уме сто то га оти шао до свог 
при ста на и ста јао на са мом ње го вом кра ју, ука зу ју ћи ни ко ме око се бе ка ко је коп но ту 
не ста ло у од но су на ју че. То ли ко во де, а не маш где да одеш. Окре нуо се на трен и ви део 
про се ду ћер ку ка ко се ди на пле те ној сто ли ци на тре му с гла вом за ро ње ном у ша ке. 

Мо тор не ког чам ца му за брек та у уши ма и, по гле дав ши опет во ду, ви де ста рог 
уја ка ме сје Аба ди ја, чак из Тај гер Ај лан да, ка ко иде у свом ду гом чу ну ко ји те ра јед но-
ци лин дрич ни уну тра шњи мо тор. Са се вер не стра не од уја ка ју рио је тек офар ба ни 
Астек, ло гер с је дри ма у вла сни штву Че ха ко ји су жи ве ли на ре ци, a из ме ђу њих је хи  тао, 
али се бли жио, Два си на с па лу ба ма пу ним вре ћа остри га, а на врх ње го вог прам ца ста-
 јао је Џе ки и уз диг ну тим ру ка ма ши ро ко ма хао осун ча ним ша ка ма. 

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)




