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ПЧЕ ЛИ ЊА УСПА ВАН КА
Кеј тлин је би ла у по лу буд ном ста њу, ослу шку ју ћи зу ја ње пче ла ко је је до пи ра ло са 

ње ног бал ко на. Звук у да љи ни де ло вао је по ја ча но, ста па ју ћи се с ње ним сном. Ста ја ла 
је у уској, плит кој ре ци ко ја је би ла окру же на су шним пре де лом. Ма ло да ље у бла го 
ис па ра ва ју ћој во ди ста ја ла је ње на дав но пре ми ну ла мај ка, са да мла да же на ду ге пла-
ве ко се, и по ку ша ва ла да јој не што ка же. Али иа ко су се ње на уста отва ра ла, ни је се 
чуо ни ка кав глас, већ са мо при гу ше но зу ја ње ин се ка та. Кеј тлин је скре ну ла по глед ка 
оба ли на ле вој стра ни и ви де ла два чо ве ка по ред др ве не ко ли бе ко ја је на вр ху има ла 
крст од ме син га. Би ли су са гну ти и по ку ша ва ли да са вла да ју не ку жи во ти њу. Ка да је 
вра ти ла по глед на зад, ви де ла је ка ко са да ста ра мај ка се де ко се пли ва ка њој и беш-
чуј но се сме је. Од јед ном су сли ке по че ле да не ста ју и са мо се за др жа ло бру ја ње као 
из ро ја. Кеј тлин је по гле да ла на сат и ви де ла да је пет на ест ми ну та до осам ују тру. 

Уста ла је и оти шла у ку хи њу да спре ми ка фу. Узе ла је по ла бе ге ла ко ји је ју че ку пи-
ла и ста ви ла на плех у за гре ја ну рер ну ка ко би био то пао и крц кав. Док је пи јуц ка ла 
не за сла ђе ну ка фу, Кеј тлин је раз ми шља ла о свом жи во ту. Ро ђе на је у Ир ској, у гра ди-
ћу на оба ли мо ра, али го то во да ни је има ла ни ка ква се ћа ња на тај пе ри од. Је ди но што 
јој је оста ло у пам ће њу је сте се де ње с мај ком крај при ста ни шта, где ју је оча ра ва ло 
мре шка ње та ла са, њи хо во сла ма ње о др ве не труп це и га ле бо ви ко ји су уз пи ска ве 
гла со ве про ма тра ли во де ну по вр ши ну. Ка да је има ла шест го ди на, ими гри ра ла је с 
ро ди те љи ма у Сје ди ње не Др жа ве. Ис пр ва су сви жи ве ли у про стра ном ста ну на гор-
њој за пад ној стра ни Мен хет на с ње ном тет ком, ко ја се до се ли ла из Да бли на у Њу јорк 
још то ком 1930-их го ди на. На кон не ко ли ко го ди на, ро ди те љи су ку пи ли стан у истом 
кра ју и Кеј тлин је жи ве ла с њи ма све док се ни је упи са ла на ко леџ. Би ла је у сво јим 
три де се тим го ди на ма ка да је ис кр сла при ли ка да се за по сли у ре ли ги о зној сред њој 
шко ли у Ри вер деј лу, мир ној обла сти с мно го зе ле ни ла се вер но од Мен хет на. Та да се 
усе ли ла у но ви стан у згра ди на Аве ни ји Ар линг тон, уз ули цу Хен ри Хад сон пар квеј и 
не да ле ко од мо ста ко ји је по ве зи вао овај крај Бронк са с Мен хет ном. Ка то лич ка шко ла 
„Све ти Га бри јел“ на ла зи ла се са мо не ко ли ко ми ну та хо да од згра де у ко јој је ста но ва-
ла, на углу Аве ни је Не дер ленд и за пад не 235. ули це. 

Би ла је на став ни ца умет но сти пре ко три де це ни је. Не дав но се пен зи о ни са ла па је 
има ла до ста сло бод ног вре ме на да по све ти сво јим дру гим стра сти ма, а по себ но љубави 
пре ма жи во ти ња ма, биљ ка ма и ду хов ној кон тем пла ци ји. Ужи ва ла је да про во ди време 
на сво јој бал кон ској оа зи ко ју су чи ни ле ра зно бој не биљ ке и ма ла ко ло ни ја пче ла. Кад год 
је слу ша ла њи хо во зу ја ње и по сма тра ла их ка ко леб де и об ле ћу из над цве то ва и сво-
јих ма лих ко шни ца, осе ћа ла се ре лак си ра но, чу де сно, и ис пу ње на уну тра шњим ми ром. 

Кејл тин је са шо љом ка фе иза шла на бал кон и се ла на др ве ну сто ли цу. Угле да ла је 
пче лу ка ко се оте жа но кре ће на по ду бал ко на. Шта се до го ди ло не срећ ном ство ре њу? 
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Из гле да као да се не осе ћа до бро, по ми сли ла је и хте ла да је узме и пре ба ци на ма ли 
сто, ка да је за чу ла звон це. „Ура ди ћу то ка сни је“, ре кла је са мој се би и кре ну ла ка ход-
ни ку. Кроз шпи јун ку је ви де ла су сет ку са спра та ис под ње ног. Чим је отво ри ла вра та, 
су сет ка је по че ла да јој се обра ћа.

„Из ви ни те што вас уз не ми ра вам, али ва ши кућ ни љу бим ци ми пра ве про блем. 
Ре кла сам вам још ра ни је да пче ле до ла зе на мо ју те ра су. Муж ми је алер ги чан на отров 
пче ле, а на ше де те се ужа са ва од ин се ка та. Спо ме ну ла сам то на стој ни ку и ре као ми 
је да ће по гле да ти у пра ви ла кућ ног ре да, али ми слим да ни је ле гал но др жа ти пче ле 
на бал ко ну ста на. Не во лим да се сва ђам, али у по след ње вре ме је по ста ло ја ко фру-
стри ра ју ће. Чак смо скроз пре ста ли да ко ри сти мо те ра су.“

„Ни сам зна ла да од ла зе да ле ко од сво јих ко шни ца“, од го во ри ла је Кеј тлин. „Пче ле су 
до бро на мер на ство ре ња, си гур на сам да не би по вре ди ле ни јед ног чла на ва ше по-
ро ди це. Не мо гу да за ми слим да пред ста вља ју прет њу би ло ко ме.“

„Не же лим да увла чим у ово на стој ни ка згра де ако не мо рам, али це ла ствар по-
ста је не под но шљи ва. Хо ћу да ја и мо ја по ро ди ца има мо при ступ соп стве ној те ра си, а 
не да ме та мо стал но пре па да ју ва ши ин сек ти. Пред ла жем да им на ђе те но во ме сто... 
Бал кон ни је ме сто за пче ле!“

Су сет ка је на пра ви ла ки сео из раз док је из го ва ра ла по след њу ре че ни цу. Би ла је 
зде па ста, крат ке сме ђе ко се, му шких цр та ли ца, у пре ду гач кој ма ји ци и с ја пан ка ма на 
но га ма. Кеј тлин је из гле да ла су прот но: бла го по гну тих ра ме на, мр ша ва и ни ска, там но-
пла ве ко се ску пље не у пун ђу, с тан ким усна ма и ке сте ња стим очи ма на лик пти ци. На 
тре ну так су се про ма тра ле у ти ши ни, као да их је не ка скри ве на си ла за ро би ла и спре-
ча ва ла да на ста ве раз го вор. По шав ши на зад ка сте пе ни ца ма, су сет ка је ја пан ка ма 
пра ви ла ши штав звук по по ду ко ји је из ра жа вао њен бес. Кеј тлин је за тво ри ла вра та 
и вра ти ла се у ку хи њу. Сви би хте ли да жи ве као да свет при па да је ди но љу ди ма, по-
ми сли ла је. За што су пче ле про блем? То су сјај на и чу де сна ство ре ња, са соп стве ном 
ми си јом на овој пла не ти. Бог их је ство рио с раз ло гом, за кљу чи ла је свој уну тра шњи 
мо но лог. Узе ла је оста так бе ге ла и на ста ви ла до ру чак, кад се од јед ном се ти ла бо ле сне 
пче ле на по ду бал ко на. Бо ље да по гле дам да ли јој ика ко мо гу по мо ћи, по ми сли ла је 
Кеј тлин, али је са че ка ла док ни је до вр ши ла по след њи за ло гај.

За те кла је пче лу на истом ме сту где ју је и пр ву пут ви де ла. Ви ше се ни је по ме ра ла. 
Кејл тин се са гну ла да по гле да из бли за. Из гле да ло је да је пче ла мр тва. Па жљи во ју је 
узе ла и вра ти ла се у днев ну со бу. Ста ви ла је ин сек та на пар че ре клам ног па пи ра и 
на ста ви ла да по сма тра ма лец но те ло ко је је све до пре не ко ли ко ми ну та жи ве ло и 
бо ри ло се да оста не жи во. Шта јој се де си ло? На чин на ко ји је не ста бил но хо да ла по 
по ду био је ја сан знак да с њом не што ни је у ре ду. Кеј тлин је ви ђа ла у до ку мен тар ним 
еми си ја ма да ин сек ти уме ју да ими ти ра ју смрт кад им пре ти не ка жи вот на опа сност 
и да у та квом ста њу мо гу оста ти са ти ма, не кад чак и да ни ма. Да ли је мо гу ће да је пче-
ла и да ље жи ва и да је при вре ме но упа ла у не по крет ну ко му не би ли се за шти ти ла 
од не во ље зна не са мо ње ној вр сти? 

Кеј тлин је од лу чи ла да пче лу оста ви на том ко ма ди ћу па пи ра и чу ва на по ли ци иза 
ста кле них вра та у днев ном бо рав ку. Мо жда ипак по сто ји на да за њу, по ми сли ла је, 
али је у исто вре ме осе ти ла из не над ни на лет ме лан хо ли је. Иа ко је био сун чан април ски 
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дан и стан ис пу њен све тло шћу, по сто ја ли су мрач ни ку ци и сен ке ко ји су у њој бу ди ли 
чуд не осе ћа је. Као да су ти там ни ји де ло ви ста на – иза со фе, око ко мо де и у ход ни ци-
ма, би ли из во ри еле ме на та ко ји су ко ег зи сти ра ли са све тло шћу и по кре том жи во та: 
стаг на ци је, мра ка и рас па да ња. Зна ла је да у ова квим тре ну ци ма се де ње на бал ко ну 
и по сма тра ње пче ла ода гна ва су мор не ми сли, али је има ла осе ћај да овог пу та тај трик 
не ће има ти же ље ног ефек та.

По сто ја ло је још јед но ме сто где је Кеј тлин во ле ла да ме ди ти ра. Не да ле ко од ње не 
ули це на ла зи се парк ко ји је део Ра о ул Во лен бер го ве шу ме, рас про стра ње не пре ко 
стр мог те ре на што во ди до сте но ви те оба ле ре ке Хад сон. Парк ни је био са чи њен од 
кул ти ви са ног зе ле ни ла и клу пи ца, већ од ди вљег ра сти ња и при род не шум ске ве ге-
та ци је. Бли зу ула за на Аве ни ји Да глас, на ма лом про план ку из ме ђу ви со ког др ве ћа, 
на ла зи се скло ни ште за лу та лих ма ча ка са др ве ним ку ћи ца ма, где су оне но ћу спа ва ле, 
а пре ко да на се од ма ра ле. Кејл тин је по се ћи ва ла ово ме сто ба рем је дан пут не дељ но, 
до ла зе ћи да на хра ни мач ке и уро ни ум у спо кој и ти ши ну тог скри ве ног кут ка ур ба не 
ди вљи не. Ту се осе ћа ла сми ре но, док је се де ла на не ком де блу, до ди ри ва ла ме ка ну 
там но зе ле ну ма хо ви ну на ка ме њу, слу ша ла ра зно ли ке птич је зву ко ве и по сма тра ла 
мач ке ка ко ту ма ра ју по свом шум ском уто чи шту. Јед на мач ка јој је при шла, с из ра зом 
ли ца ко ји је ис по ља вао по ве ре ње, при сност, али и не што зло на мер но. По ма зи ла је по 
гла ви, а она јој је уз вра ти ла с јед ним мјау и окре ну ла се, оти шав ши на дру гу стра ну.

Кеј тлин је угле да ла дво је љу ди ка ко ула зе у парк и пре по зна ла их. Био је то мла ди 
пар из ис точ не Евро пе ко ји је жи вео у су сед ству, али са да се ни је мо гла се ти ти њи хо-
вих име на. Зна ла је да не ко од њих дво је сту ди ра на Уни вер зи те ту Ко лум би ја, али је 
за бо ра ви ла ко. При ме ти ли су је и ја ви ли јој се, а она им је уз вра ти ла по здрав. На тре-
ну так су за ста ли, окле ва ју ћи да ли да јој при ђу или не, и на ста ви ли да се ка ме ним 
сте пе ни ца ма спу шта ју низ шум ску па ди ну. Кејл тин је во ле ла да са њи ма при ча и че сто 
је на њих на и ла зи ла на углу Ар линг то на и за пад не 235. ули це где су они до ла зи ли да 
хра не го лу бо ве. На истом том ме сту је ре дов но ви ђа ла још јед ног при ја те ља из ком-
ши лу ка, Ен ди ја, ко ји је во лео да хра ни ве ве ри це и пти це, док су не ке од тих по лу пи-
то мих жи во ти ња је ле ки ки ри ки ди рект но из ње го ве ру ке. У зе мљи ко ја јој је и да ље 
де ло ва ла стра но и хлад но, где су љу ди би ли оту ђе ни и пре ви ше оп те ре ће ни са мим 
со бом да би би ло шта дру го при ме ти ли, при ја ло јој је да раз ме ни по ко ју реч с овим 
су се ди ма ко ји су та ко ђе бри ну ли о жи во ти ња ма. Али у овом тре нут ку ка да јој је био 
по тре бан од мор од љу ди, би ло јој је дра го да је мо гла да се пот пу но пре пу сти ме ди-
та ци ји и ми ру с мач ка ма. Ова ма ло по зна та и сла бо по се ћи ва на шу ма Њу јор ка, ко ју су 
са мо ме три де ли ли од ве ли ких стам бе них згра да и ули ца Ри вер деј ла, би ла је свет за 
се бе: про стор ко ји је по сто јао уну тар дру гог про сто ра, са соп стве ном ат мос фе ром 
ис пу ње ном там ни јим све тли ма, хлад њи ка вим и вла жним ва зду хом ко ји је до пи рао с 
ре ке, и мно штвом зву ко ва ра зно ра зних пти ца ко је су се оку пља ле ви со ко на гра на ма 
и хи тро пре ла зи ле са јед ног др ве та на дру го.

Кад се Кеј тлин вра ти ла у стан, сун це је већ би ло ни ско на не бу, оба сја ва ју ћи бал кон 
ко ји је гле дао ка се ве ро за па ду. Про ве ла је ви ше вре ме на у пар ку не го што је ми сли ла, 
али се по ка за ло да је би ло вред но про ве сти чи та ве са те у том за ча ра ном про сто ру 
ме ђу мач ка ма, пти ца ма и др ве ћем, јер се ви ше ни је осе ћа ла ме лан хо лич но и по ти ште но. 
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За ко ра чив ши на бал кон, при ма кла се ку ти ја ма уну тар ко јих су би ле ма ле ко шни це и 
по сма тра ла ка ко пче ле бли ста ју но вим бо ја ма под злат ним сја јем за ла зе ћег сун ца. „Чу-
де сни ма ле ни об ли ци жи во та“, ре кла је Кеј тлин са мој се би. Са да је осе ћа ла да је са-
вла да ва по днев ни опу шта ју ћи умор, ко ји че сто до ла зи на кон вре ме на про ве де ног на 
отво ре ном ме сту, на све жем ва зду ху. Осе ти ла се по спа но и оти шла да лег не на ка уч 
у днев ној со би. Ни је мо гла да се се ти ни ка да је за спа ла ни ка да се про бу ди ла из дрем-
ке, али са да је ста ја ла у ку хи њи, по ред шпо ре та и су до пе ре. И да ље је био дан и све тло 
уну тар ста на. Кеј тлин је окре ну ла по глед на ле во ка да је од јед ном чи тав про стор по чео 
бр зо да се стам њу је, као да је из не на да не ста ла стру ја иа ко ни је би ло ни ка квог ве штач-
ког осве тље ња. Има ла је ути сак као да се не ка ква ма ши на на гло га си, или је то би ло 
га ше ње са мог жи во та, и да не мо же из бе ћи оно што сле ди. Би ла је пре стра вље на јер 
је зна ла да ће је уско ро про гу та ти та ма ко ја се на пра сно спу сти ла у њен дом. Све се 
од и гра ло то ком не ко ли ко се кун ди, али Кеј тлин је би ла убе ђе на да је ово крај и да не-
за у ста вљи во то не у пот пу но мра чан про стор где не ће ни шта мо ћи да чу је и ви ди. 
Те ло је по че ло да јој се тре се и од јед ном се про бу ди ла, схва тив ши да је има ла ноћ ну 
мо ру. Ме ђу тим, осе ћа ји су би ли то ли ко ствар ни да је и да ље дрх та ла, ми сле ћи ка ко је 
је два из бе гла пад у без дан.

Тре ба ло јој је не ко ли ко ми ну та да се сми ри и ка да је до шла к се би, освр ну ла се 
уна о ко ло и ви де ла да је ноћ и да днев на со ба ле жи у мра ку. Упа ли ла је лам пу и на ста-
ви ла да ле жи на со фи. Он да је при ме ти ла да не ка кво зу ја ње до пи ре од не куд. „Ка кав 
је ово звук?“, за пи та ла се, „не мо гу ће је да га пче ле про из во де, са да ка да је ноћ и ни су 
буд не.“ Од јед ном је по ми сли ла на мр тву пче лу ко ју је оста ви ла иза ста кле ног ка би не та. 
„Жи ва је!“ Кеј тлин је уста ла са со фе и отво ри ла вра та ка би не та, али на по ли ци је ви-
де ла ма ло бе жи вот но те ло ин сек та на ли сту хар ти је, у истом ста њу у ко јем га је ту 
прет ход но оста ви ла. Оти шла је да ипак про ве ри да ли звук до ла зи са бал ко на, ме ђу-
тим, по ред ку ти ја с ко шни ца ма би ло је ти хо и је ди но се чуо хук ау то мо би ла са Хен ри 
Хад сон пар кве ја.

По шла је ка спа ва ћој со би, а звук на лик на зу ја ње ин се ка та на ста вио је да је пра ти. 
Чи ни ло се као да јој је до ла зио из гла ве, али ка ко је то уоп ште мо гу ће, пи та ла се. Се ла 
је на иви цу кре ве та и у ти ши ни со бе по ста ло је очи глед но да то што чу је ни је ни ка кав 
спо ља шњи звук. За тво ри ла је ушне ка пи це вр хо ви ма пр сти ју и ја сно чу ла ка ко ви со-
ко фре квент но зу ја ње до пи ре од не куд из ње не гла ве. „Ово ни ка ко не де лу је нор мал но“, 
ре кла је са мој се би. Хте ла је да не што учи ни, али ни је зна ла шта. Да ли да опе ре уши? 
Да ста ви че по ве за уши? Али звук ни је до ла зио из уши ју, већ из пре де ла мо зга. „Нај-
бо ље да од спа вам и са че кам до ују тру... до та да ће мо жда не ста ти“, од лу чи ла је. Ле гла 
је у кре вет и чу ла ка ко зу ја ње по ста је ма ло ма ње пи шта во и ви ше по пут шу шта ња. Та 
бла га про ме на ју је опу сти ла и уско ро је уто ну ла у ду бок сан.

* * *

Ка да се ују тру про бу ди ла, у гла ви је и да ље чу ла зу ја ње. Уста ла је из кре ве та и по-
шла да на пра ви ка фу. „Из гле да да је мој мо зак ре шио да пе ва соп стве ну пе сму и не ма 
на ме ру да се за у ста ви“, ре кла је Кеј тлин са мој се би. Оти шла је с ка фом да сед не на 
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бал кон и лак ну ло јој је што ту ни је мо гла чу ти зу ја ње из гла ве: „Ов де пре о вла да ва 
пче ли ња сим фо ни ја.“ Ипак је од лу чи ла да за ка же пре глед код свог ле ка ра, чи сто да 
про ве ри има ли раз ло га за бри гу. Се кре та ри ца на те ле фо ну ју је оба ве сти ла да је неко 
упра во от ка зао свој тер мин и да мо же до ћи у кли ни ку у де сет ми ну та до по дне ва. Било 
је до вољ но вре ме на да пе шке стиг не до кли ни ке на Аве ни ји Не за ви сно сти у до го во-
ре но вре ме по се те. 

Код пе шач ког мо ста ко ји је пре ла зио пре ко ули це Хен ри Хад сон пар квеј ви де ла је 
рад ни ке и сло же ну ма ши не ри ју с јед не стра не над во жња ка. Из гле да ло је као да је 
по ред мо ста при вре ме но ста ци о ни ра на по крет на фа бри ка: ме тал на струк ту ра ко ја 
се са сто ја ла из три де ла и ста ја ла на точ ко ви ма, ске ле око ко јих су ока че на плат на што 
по кри ва ју де ло ве над во жња ка, и ду гач ка цре ва угла вље на у ћо шко ве сте пе ни ца. До-
шав ши до сре ди шњег де ла пре ла за из ме ђу сте пе ни ца, Кеј тлин се за у ста ви ла и за гледа-
ла у део ис под мо ста. То је би ло ме сто где је че сто ви ђа ла го лу бо ве ка ко се оку пља ју 
на бе тон ским иви ца ма, јер су уну тар шу пљи на над во жња ка има ли гне зда где су но ћу 
до ла зи ли да пре спа ва ју. Али са да су уски отво ри до скри ве них гне зда би ли за ба ри ка-
ди ра ни др ве ним пло ча ма и гре да ма. По но во по гле дав ши на ма сив на цре ва са ме тал-
ним бри зга ли ца ма, тај део гра ђе вин ске опре ме учи нио јој се као мор бид ни ин стру мент 
за му че ње. Обра тио јој се рад ник ко ји је при ме тио ка ко за ду бље но по сма тра уну тра-
шњост мо ста и ма ши не ри ју:

„Ко ри сти мо тех ни ку пе шча ног ра за ра ња. Ви ди те, го спо ђо, овим цре ви ма пр ска мо 
че лич ну по вр ши ну мо ста абра зив ним че сти ца ма пе ска ко је се под ја ким ва зду шним 
при ти ском су да ра ју са ста рим сло јем и ра за ра ју ње го ве ко ро зив не де ло ве. Те жак 
про цес, та ко да га оба вља мо ис кљу чи во но ћу, јер пра ви огром ну бу ку, а и мо ра мо да 
за тво ри мо цео мост. Али за над во жња ке по пут овог то је ипак нај бо ља ме то да. Ни је 
био ре но ви ран го ди на ма и као што ви ди те, ко ро зи ја је по ста ла при лич но гад на.“

„А шта је са го лу бо ви ма ко ји се гне зде ис под мо ста?“, упи та ла је.
„Не бри ни те о то ме, го спо ђо. По кри ли смо све те отво ре та ко да пти це не мо гу да 

их ко ри сте док ми оба вља мо свој по сао. Ве руј те ми, го спо ђо, на ша ком па ни ја се ба ви 
об но вом мо сто ва и зна мо вр ло до бро ка ко да иза ђе мо на крај с тим про бле мом.“

„Да ли сте скло ни ли пти ће ко ји још не мо гу да ле те и на пу сте гне здо?“
„Го спо ђо, ра ди мо све што је у на шој мо ћи да пти це не из ло жи мо опа сно сти. Али 

ми смо гра ђе вин ска ком па ни ја, а не ор га ни за ци ја за за шти ту жи во ти ња. Же лим вам 
при ја тан дан.“

Ре но ви ра ње мо ста је био уз не ми ра ва ју ћи при зор. Кеј тлин је осе ћа ла по себ ну на-
кло ност ка го лу бо ви ма, от ка ко је јед не зи ме на шла по лу за ле ђе ног го лу ба на трав ња ку 
у скло пу цр кве и шко ле „Све ти Га бри јел“; од не ла га је ку ћи, на зва ла Ку и не го ва ла све 
док се ни је скроз опо ра вио и од ле тео кроз про зор да се вра ти свом ја ту. „На дам се да 
го лу бо ве ис под мо ста не ће за де си ти ни ка кво зло“, ми сли ла је док је пре ла зи ла на 
дру гу стра ну Хен ри Хад сон пар кве ја. 

На кон крат ке шет ње сти гла је до кли ни ке. На ре цеп ци ји су је оба ве сти ли да је док-
тор Ри чард сон спре ман да је при ми за ко ји ми нут. Кеј тлин је се ла на фо те љу и по сма-
тра ла де ко ра тив ну фон та ну на зи ду: ге не ри са ла је при ја тан звук во де ко ја се спу шта ла 
низ мра мор не по вр ши не и де ли кат но жу бо ри ла. За ни мљив део укра сног на ме шта ја, 
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при ме ти ла је са ма за се бе. Фон та на је сво јим бла гим зву ком ин спи ри са ла мен тал ну 
сли ку не ке фу ту ри стич ке по ли це ко ја уме сто књи га са др жи во ду и глат ке пла ве сте-
пе ни це и сту би ће. За ми сли ла је да лек свет у ко јем љу ди ви ше ни су у ста њу да се фо-
ку си ра ју на ре чи и текст, већ са мо мо гу свој ум да пре пу сте ви зу ел ним, звуч ним и 
дру гим чул ним за до вољ стви ма. 

„Баш је ле по што те ви дим, Кејт, из гле даш фан та стич но! Шта те му чи?“, упи тао је 
ле кар.

„Од си ноћ чу јем зу ја ње у гла ви, слич но ро ју ин се ка та ко ји ни за трен не пре ста је.“
„Ко ли ко је тај звук гла сан?“
„Ни је пре ви ше гла сан. Ка да не што ра дим или сам на по љу, не чу јем га. Али у ти хој 

со би, по го то во но ћу, мо гу га ја сно чу ти.“
„Да по гле да мо он да те уши“, ре као је с бла гим сме шком др Ри чард сон док је ин стру-

мен том по сма трао уну тра шњост ушних ка на ла. „Све из гле да пот пу но нор мал но. Са-
свим је нор мал но да се у тво јим го ди на ма осе ти шум или зу ја ње у уши ма. Чак и мла ди 
љу ди до ла зе че сто у по след ње вре ме и жа ле ми се на то. Ни је ни чу до, кад их ви дим 
на ули ци ка ко све вре ме иду са слу ша ли ца ма на гла ви. На ше уши ни су од че ли ка.“

„Али овај звук до ла зи из мо је гла ве“, ре кла је Кеј тлин.
„Да, ти ни тус мо же би ти и у уши ма и у гла ви, али углав ном ни је знак ни че га озбиљ-

ног. То је про сто ре ак ци ја мо зга на пре ви ше буч но ур ба но окру же ње, као и на стрес. 
Че сто је при вре мен и мо же се по ја ви ти и не ста ти у за ви сно сти од ни воа тен зи је и анк си-
о зно сти. Али чак и да је ста лан, не ма раз ло га за бри гу. Мо зак је фа сци нан тан ор ган; мо же 
да на у чи да иг но ри ше звук ка да уви ди да не пред ста вља ни ка кву прет њу те лу. Чим 
пре ста не да се фо ку си ра на зу ја ње, ин тен зи тет зву ка по сте пе но се сма њу је и сти ша ва, 
док скроз не по ста не по за дин ски шум ко ји се је два при ме ћу је. Да ли си би ла под стре-
сом у по след ње вре ме?“

„Не. Да. Су се ди се стал но жа ле на мо је пче ле.“
„Тво је пче ле? Да кле, као што сам ре као, кључ на ствар је не обра ћа ти па жњу на звук 

и на ста ви ти с нор мал ном днев ном ру ти ном. Ако и да ље бу де сме тао, пу сти му зи ку 
или те ле ви зи ју да га ма ски раш. И сва ка ко из бе га вај стре сне си ту а ци је.“

„Да, хо ћу.“
„Пре пи са ћу не што за сми ре ње у слу ча ју да се осе ћаш нер во зно или да не мо жеш 

да се опу стиш. Ако зу ја ње и да ље бу де уз не ми ра ва ју ће, пред ло жио бих по се ту ла рин-
го ло гу. Мој при ја тељ је до бар спе ци ја ли ста ко ји има при ват ну ор ди на ци ју не да ле ко 
одав де, на Филд стон пу ту, у оном ле пом кра ју са бо га тим ста рим ви ла ма. Ово је њего-
ва ви зит кар та та ко да мо жеш да га по зо веш и кон сул ту јеш се с њим пре ко те ле фо на 
ако ми слиш да је још ра но за по се ту. Са мо му спо ме ни да сам те ја упу тио на ње га.“

„Хва ла, док то ре.“
Кеј тлин је иза шла из кли ни ке на ули цу и удах ну ла свеж про лећ ни ва здух. До бро је 

да симп том зу ја ња у гла ви ни је ни шта опа сно, ми сли ла је. Док тор Ри чард сон јој је ре као 
да тре ба да из бе га ва стрес и гла сна ме ста па је та ко на ме ра ва ла да се од са да по на ша. 
Ни је хте ла да се вра ти пре ко истог над во жња ка где је би ло буч но због ра до ва и на-
ста ви ла је Хен ри Хад сон пар кве јом до ма њег мо ста на 232. ули ци. Про ла зи ла је по ред 
мо ну мен тал не Вај тхол ре зи ден ци је и за гле да ла се у ула зни фо а је иза ста кле них зи до ва: 
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ло би је био ја ко про стран и на ме штен по пут лук су зног хо те ла из 1960-их. Био је осве-
тљен при гу ше ним све тли ма од брон за них лам пи и имао цр не ко жне фо те ље, ви со ке 
де ко ра тив не биљ ке и сто за ре цеп ци ју од ма ха го ни ја укра шен ме син га ним еле мен-
ти ма, иза ко га су ста ја ла три вра та ра у там но пла вим уни фор ма ма. 

Из огром них по крет них вра та иза шао је чо век ко га је стал но ви ђа ла код про дав-
ни ца хра не на Аве ни ји Џон сон и 235. ули ци. Имао је ве ли ки сто мак труд ни це, бра ду 
без бр ко ва, и си гу ран, сар ка сти чан из раз ли ца ин те лек ту ал ца. Док је хо дао, од ма рао 
је ру ке на свом ве ли ком сто ма ку и чак га гла дио ла га ним по кре ти ма. Де ло ва ло је као 
да јој се не чуј но и је два при мет но ја вио бла гим из ра зом пре по зна ва ња, али би ло је 
те шко ре ћи. Ка да је сти гла до Ули це Ар линг тон, ви де ла је још јед но по зна то ли це. Ен ди, 
су сед ко ји је сва ко днев но до ла зио да хра ни пти це и ве ве ри це у пар ки ћу шко ле „Све ти 
Га бри јел“, хо дао је у истом прав цу. Имао је про се ду ко су, там не бр ко ве, цр не на о ча ре 
за сун це, беж јак ну, те гет ко шу љу и пан та ло не бо је пе ска. Ко жа му је би ла бле да и 
про ша ра на бе лим пе га ма. Ен ди је скло нио на о ча ре с очи ју и по здра вио је с ве ли ким 
осме хом.

„Ћао, Кејт!“
„Хеј, Ен ди, ка ко си?“, Кеј тлин је жи вах но од го во ри ла.
„До бро сам, баш сам кре нуо да на хра ним го лу бо ве и ве ве ри це, а ка сни је до рад ње 

по на мир ни це. Ка ква је си ту а ци ја са су се ди ма?“
„Не баш до бра. И да ље се стал но жа ле и пре те да ће ме при ја ви ти на стој ни ку.“
„Не мо гу да ве ру јем! За што су пче ле та ко ве ли ки про блем? Ни су на њи хо вом бал-

ко ну не го на твом! Љу ди у на шем кра ју су по ста ли не при ја тељ ски на стро је ни. Гле дам 
уна о ко ло у по след ње вре ме и не пре по зна јем ста ри Ри вер дејл. Чак се ви ше и не осе-
ћам без бед но.“

Ишли су Аве ни јом Ар линг тон и ка да су до шли до ње не згра де, Кеј тлин је за ста ла. 
Ен ди је на ста вио: „На ше су сед ство мо жда де лу је океј то ком да на, али сум њи ви љу ди 
се ов де му ва ју но ћу, и знаш, бо ље је би ти опре зан у овим вре ме ни ма, за то сам по чео 
да но сим не што да се за шти тим у слу ча ју да ме не ко на пад не.“

„Пи штољ?“, пи та ла је Кеј тлин.
„За са да са мо нож“, и Ен ди јој по ка за врх др шке из џе па сво је јак не.
„Раз у мем те. И ме не је по не кад страх да но ћу ше там по на шем кра ју.“
„Да.“
„Тре ба ло би сад да идем, мо рам да спре мим се би ру чак.“
„Баш ми је дра го што сам те ви део, Кејт! На дам се да ће су се ди пре ста ти да те мал-

тре ти ра ју.“
„И ја се на дам. При ја тан дан ти же лим, Ен ди.“
„И ја те би!“
Кеј тлин је на тре ну так за ста ла ис пред ула за у сво ју згра ду и по сма тра ла Ен ди ја 

ка ко да је го лу бо ви ма и ве ве ри ца ма с дру ге стра не огра де ки ки ри ки и кри шке хле ба. 
Жи во ти ње су већ че ка ле на трав ња ку и хи та ле ка ње му. Овај по јас зе ле ни ла с др ве ћем 
и жбу њем био је на уз ви ше њу по ред цр кве и школ ског дво ри шта „Све ти Га бри јел“, 
та ко да ту де ца ни су за ла зи ла јер ни је по сто јао при ступ сте пе ни ци ма. „Пле ме ни та 
ду ша“, ре кла је са мој се би и ушла у згра ду где је ста но ва ла.
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Ка да се вра ти ла у стан, Кеј тлин је под гре је ла го тов оброк из рад ње ко ји је из ва ди-
ла из фри жи де ра: ка ри с по вр ћем и пи рин чем. Већ ви ше од де сет го ди на је про шло 
от ка ко је пре ста ла да је де ме со и би ло јој је дра го да у су пер мар ке ту и ре сто ра ни ма 
у ње ном кра ју има ве ли ки из бор ве ге та ри јан ских је ла и про из во да. Док се ка ри под-
гре вао у рер ни, се ла је за ку хињ ски сто и раз ми шља ла о бив шем му жу. Ха у ард је био 
на став ник кла сич не европ ске и аме рич ке књи жев но сти у шко ли „Св. Га бри јел“ где су 
се и пр во бит но упо зна ли. Брак им је по тра јао са мо две го ди не. Већ на кон го ди ну да на 
од вен ча ња по че ле су сва ђе и обо је су пре ста ли да осе ћа ју оно што су у по чет ку осе-
ћа ли. На кон раз во да оста ли су при ја те љи, али Ха у ард се по том пре се лио у Ка ли фор-
ни ју. Иа ко су од тад про шле три де це ни је, Кеј тлин је и да ље че сто ми сли ла о Ха у ар ду. 
Кад год би при ча ла са Ен ди јем, би ла је за па ње на ко ли ко је он дру га чи ји, иа ко ско ро 
ни шта ни је зна ла о ње го вом при ват ном жи во ту. Све у ве зи с Ха у ар дом би ло је стро го 
и угла ђе но: ње го ва цр на ко са и там но сме ђе очи, озби љан из раз ли ца, еле гант на оде ћа, 
ви со ко и вит ко те ло. Док је при ча ла с Ен ди јем, по ми шља ла би ко је ње го ве осо би не 
би же ле ла да је Ха у ард имао: благ и ла ган на чин го во ра, не жан и деч ји из раз ли ца, ани-
ми ра ни по кре ти и ге сти ку ла ци је пу не ен ту зи ја зма. Ни је мо гла да за ми сли Ен ди ја ка ко 
па да у не рас по ло же но и де пре сив но ста ње због не ких три ви јал них ства ри. Са да се 
пи та ла ко ја је уоп ште би ла свр ха по ре ђе ња ова два су прот на ка рак те ра, по го то во јер 
ни ка да ни је за ми шља ла да би се мо гао раз ви ти не ки бли ски ји од нос с Ен ди јем. Ни је 
би ла у озбиљ ној ве зи још од раз во да и ми сли су јој на ви ра ле на ум као од соп стве не во ље. 

По јев ши ру чак, оти шла је у днев ну со бу. Про ве ри ла је мр тву пче лу у ста кле ном 
ка би не ту и ле гла на со фу да се од мо ри. У ми сли ма се вра ти ла вре ме ну ко је је про ве ла 
са Ха у ар дом. Рет ко су за јед но пу то ва ли, али са да се при се ћа ла ка да су сре ди ном 1980-
их го ди на ишли у уну тра шњост др жа ве Њу јорк да оби ђу је зе ра тог ре ги о на. Мно ги 
де та љи оста ли су јој у пам ће њу. Јед ног ки шног јун ског да на, пе шке су оти шли да из нај-
ме ау то на углу Бро две ја и за пад не 247. ули це и из тог оро ну лог и мрач ног де ла Бронк са 
за пу ти ли се ка фан та стич ном све ту до ли на и је зе ра.

Кеј тлин се се ћа ла ка ко је се де ла по ред Ха у ар да ко ји је во зио и по сма тра ла кра јо-
ли ке кроз ко је су про ла зи ли. Пут је во дио по ред за ба че них се ла и фар ми где би на 
тре нут ке ви де ла љу де у по де ра ној оде ћи, с ди вљим из ра зи ма ли ца и по гле ди ма фик-
си ра ним на дво је стра на ца у ко ли ма, на лик жи во ти ња ма ко је вре ба ју плен. Из гле да ли 
су јој не при ја тељ ски на стро је ни и агре сив ни, док су њи хо ве де фор ми са не цр те ли ца 
ства ра ле у ње ној ма шти сли ку о изо ло ва ним за јед ни ца ма ко је жи ве у свом одво је ном 
све ту где пра ви ла ци ви ли за ци је не ва же и где се прак ти ку ју ин цест и ме ђу род бин ско 
раз мно жа ва ње. Не ки од пу те ва би ли су пот пу но пра зни и про ла зи ли кроз стр ми те рен 
и бр до ви ти пеј заж, са шу ма ма ко је су се про те за ле с обе стра не. Кеј тлин је за ми шља ла 
да су она и Ха у ард по след њи љу ди на зе мљи и да се во зе у ти ши ни и са мо ћи кроз опу-
сто ше не пре де ле.

Сад се при се ћа ла но ћи про ве де не у мо те лу крај је зе ра Са ра нак. Сти гли су у су мрак 
и узе ли со бу са два кре ве та. Ка да су се ма ло од мо ри ли, Ха у ард је пред ло жио да иза ђу 
у шет њу. Са дру ге стра не пу та би ло је ве ли ко је зе ро, али ње га је при ву кла мо чва ра 
ко ју је за па зио иза мо те ла. Ре као јој је: „Хај де да ис тра жи мо тај део.“ Нај чуд ни ји мо гу ћи 



45

зву ко ви од је ки ва ли су око мо чва ре ко ја је ле жа ла у го то во мр клом мра ку: хор ин се ка та 
и жа ба ко ји је про из во дио зу ја ње, цвр ча ње и кре ке та ње као са дру гог све та, а ко је је 
она до жи ве ла као не што при ма мљу ју ће и стра шно у исто вре ме. „Ни шта не мо гу ов де 
да ви дим, су ви ше је там но, хај де да се вра ти мо“, ре кла му је. „Хај де Кејт, ова мо чва ра 
је уз бу дљи ви ја од свих тих је зе ра за јед но. Са мо ме пра ти ку да идем, по сто ји ста зи ца 
ко ја иде око ло“, од го во рио јој је. Чи тав овај ма ли пре део де ло вао је као пре не сен из 
дав не про шло сти и би ло је те шко по ве ро ва ти да су их са мо ме три де ли ли од мо те ла 
и пу та. Мо чва ра је бру ја ла и ори ла се од пе сме не ви дљи вих би ћа ко ја су ми ли о ни ма 
го ди на пре чо ве ка по на вља ла свој зов сва ке но ћи на лик на ову. Че стар ди вље ве ге та-
ци је окру жи вао је во ду на чи јој по вр ши ни се огле да ла ме се че ва све тлост. Док су ишли 
око мо чва ре, Кеј тлин је стре пе ла да сва ког тре на не ка звер мо же да ис ко чи из ши праж ја 
и на пад не их. Ка да су се вра ти ли у со бу, Ха у ард је ре као да се и по ред ду ге во жње 
осе ћа од мор но и ин спи ри са но: „Но ћас сам ис пу њен стра шћу и же љом“, ре као јој је. 
„За мном?“, пи та ла га је. „Да. При че кај ме, од мах се вра ћам“, од го во рио је и оти шао у 
ку па ти ло, док је она при ле гла на кре вет. Али по ла са та је про шло, а Ха у ард и да ље 
ни је иза шао. „Шта се де ша ва?“, упи та ла га је док је при ла зи ла вра ти ма ку па ти ла. „Из гле да 
да сам не чим по ква рио сто мак“, ре као је. Ка да је ко нач но иза шао, оти шао је пра во у 
кре вет и за спао. 

Кеј тлин је при ме ти ла док је раз ми шља ла о пу ту на њу јор шка је зе ра да јој је зу ја ње 
у гла ви или не ста ло или га она уоп ште не чу је. Исто је као што је док тор ре као, по ми-
сли ла је: кад се мо зак фо ку си ра на не што дру го, звук се по ву че у по за ди ну и го то во 
да се уоп ште не при ме ћу је. Уста ла је са со фе и иза шла на бал кон да оби ђе пче ле. Би ле 
су за у зе те днев ном ру ти ном, раз но се ћи по лен с јед ног цве та на дру ги. Кеј тлин је по-
гле да ла у да љи ну и ви де ла да је сун це ни ско на хо ри зон ту, при бли жа ва ло се све же 
на бу ја лим ли ти ца ма с дру ге стра не ре ке Хад сон.

Са да је би ло ве че и стан ис пу њен сен ка ма и ти хом ноћ ном ат мос фе ром. Док тор 
Ри чард сон јој је са ве то вао да увек одр жа ва не ку вр сту зву ка код ку ће ка ко би за ма-
ски ра ла зу ја ње из гла ве и би ла оку пи ра на не чим дру гим. Рет ко је гле да ла те ле ви зи ју, 
али са да је укљу чи ла те ле ви зор да ви ди да ли мо жда има не ки за ни мљив про грам. 
На филм ском ка на лу на ле те ла је на ста ри ји ита ли јан ски филм син хро ни зо ван на ен-
гле ски. Сце на је при ка зи ва ла же ну ко ја је има ла од у зе те но ге и ле жа ла на ве ли ком 
кре ве ту с мач ком уз бок. Из бли за је ње но ли це под се ти ло Кеј тлин на њу са му ка да је 
би ла мла ђа. Док је ле жа ла де ло ва ла је нер во зно и бе сно, а за тим је пу сти ла не ку гла-
сну ор гу ља шку му зи ку. Узе ла је ци га ре ту, по том по кри ла гла ву ру ка ма и чи ни ло се да 
пла че. Шта је му чи? Да ли је ме лан хо лич на, пи та ла се Кеј тлин. Ве ро ват но је и њој ноћ на 
ти ши на опре сив на и не под но шљи ва. Же на на фил му је упа ли ла лам пу крај кре ве та, 
али се све тло са мо од се бе уга си ло и со ба по ста ла мрач на. Је ди но све тло до пи ра ло је 
од ка ми на. По ку ша ла је да до хва ти ко ли ца ко ја су ста ја ла уз кре вет, али су се она от ко-
тр ља ла и иш че зла у та ми ход ни ка. Те ле фон је упор но зво нио и же на је по ку ша ва ла да 
пу зе ћи по по ду по пут гу ште ра или зми је до ђе до уре ђа ја и ја ви се. Ка да је уз ве ли ки 
на пор до спе ла до ход ни ка са сте пе ни ца ма, по ја вио се ма ски ра ни чо век и убио је. Ка кав 
окру тан на чин да не ко за вр ши жи вот, ми сли ла је Кеј тлин. Бо ја ла се да ће због фил ма 
има ти ко шма ре и још увек је осе ћа ла ат мос фе ру мра ка и по ни ра ња од про шле ноћ не 
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мо ре, али ју је за ни ма ло да са зна ко је био ми сте ри о зни уби ца у фил му и на ста ви ла је 
да гле да. 

Ка да је за спа ла, са ња ла је да на је зе ру Џорџ хо да по др ве ном мо сту ко јем се не ви ди 
крај. Мост је под се ћао на онај где је за јед но са Ха у ар дом се де ла ка да су по се ти ли то 
је зе ро. Али у сну је је зе ро де ло ва ло до ста ве ће и ни је се ви де ла оба ла с дру ге стра не. 
Не бо је би ло по кри ве но гу стим, там но си вим обла ци ма, као пред олу ју. Док је хо да ла по 
да ска ма, по сма тра ла је ду бо ку, пла во зе ле ну во ду и при бо ја ва ла се да не пад не; а он да 
је схва ти ла да не ма раз ло га за страх, јер пла жа ни је би ла да ле ко и, чак и да упад не у 
је зе ро, мо гла је да от пли ва на зад до коп на. За тим се од јед ном на шла у хо тел ској со би где 
је Ха у ард де таљ но за гле дао у по сте љи ну њи хо вог за јед нич ког кре ве та. Кеј тлин је би ла 
не за ин те ре со ва на и изи ри ти ра на Ха у ар до вим сум њи ча вим ис тра жи ва њем кре ве та.

* * *

Зво но на вра ти ма је про бу ди ло Кеј тлин сле де ћег ју тра. И да ље ни је би ла пот пу но 
буд на и осе ћа ла се бла го из нер ви ра на због Ха у ар до вог про ма тра ња хо тел ске по сте-
љи не. Зво но је упор но зво ни ло и с дру ге стра не вра та чу ла је глас на стој ни ка ка ко 
из го ва ра ње но име. „Знам шта хо ће и не ћу му отво ри ти“, ре кла је са мој се би. Оста ла 
је у кре ве ту све док зво ња ва из ход ни ка ни је пре ста ла. И он и су се ди ће про сто мора-
ти да се на вик ну на мо је пче ле и при хва те за јед нич ки жи вот са њи ма, по ми сли ла је. 
Са да се на тре ну так усред сре ди ла на звук у сво јој гла ви и чу ла је не што дру га чи је од 
уо би ча је ног зу ја ња. Уз глав ни звук са да је иза де сног уха мо гла чу ти је дан но ви, ко ји 
ни је био ни ма ло на лик на зу ја ње, већ је ли чио на жен ски глас ко ји из го ва ра јед но ду-
гач ко ла а а аа по пут успа ван ке. „Да ли ја то гу бим ра зум? Ка ко је мо гу ће да чу јем пе сму 
у гла ви?“ За пу ши ла је уши пр сти ма да про ве ри да ни је мо жда уми сли ла тај би зар ни 
глас, ме ђу тим и да ље се ја сно чуо. По ми сли ла је да за ка же по се ту ла рин го ло гу ко га 
јој је пре по ру чио др Ри чард сон, али је од лу чи ла да при че ка још не ко ли ко да на и ви ди 
да ли ће звук сам од се бе не ста ти. Он да се се ти ла не че га из сво јих ра них да на у Њу јор-
ку. Ка да је би ла ти неј џер ка, ишла је с мај ком на ве чер њу ми су у ка те дра ли на гор њој 
за пад ној стра ни Мен хет на. Го тич ка гра ђе ви на је би ла гран ди о зна, с рас ко шно укра ше-
ним дво ра на ма и ма сив ним ор гу ља ма ко је су с дру гог спра та гр ме ле од зву ка. Ка да је 
те ве че ри ле жа ла у кре ве ту и да ље је у гла ви чу ла му зи ку на лик оној из цр кве, као да 
је ми са на ста ви ла да јој од зва ња у уши ма са ти ма на кон са мог до га ђа ја. Мо жда је глас 
успа ван ке не ки сли чан фе но мен, раз ми шља ла је са да Кеј тлин. Мо гу ће је да сам не где 
чу ла та кав звук и да ми је остао за гла вљен у мо згу. „Бо ље ми је да не раз ми шљам пре-
ви ше о то ме. До руч ко ва ћу и оти ћи до уто чи шта за мач ке да ме ди ти рам“, од лу чи ла је. 
„Не га тив не ми сли мо ра ју са ме од се бе да ис па ре, при род ним пу тем.“

По сле до руч ка, Кеј тлин је иза шла на по ље и из Аве ни је Ар линг тон скре ну ла у 232. 
ули цу. Уме сто да се упу ти к Аа ве ни ји Да глас где је био ула зак у парк Во лен бер го ве 
шу ме, на ста ви ла је низ бр до 232. ули цом из ко је је он да де сно иза шла на Аве ни ју Па ли-
сејд. Но ге су је са ме во ди ле не где дру где. Аве ни ја је би ла го то во пу ста, са мо би по не-
ки ау то мо бил про шао ули цом. Уски пут усред шум ског кра јо ли ка ни је из гле дао као 
део гра да Њу јор ка, већ је под се тио Кеј тлин на пеј заж око је зе ра на се ве ру др жа ве. 
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Док је хо да ла дуж ули це, па жњу јој је при ву кла згра да Хеј ден на Хад со ну. Из гле да ла 
је мо ну мен тал но и на пу ште но: де ли мич но скри ве на иза гу сте ве ге та ци је сте но ви тог 
бре жуљ ка, сво јим по лу кру жним об ли ком ево ци ра ла је не ки дав но за бо ра вље ни храм 
из бу дућ но сти на кон љу ди. 

На ста вив ши шет њу, Кеј тлин је на и шла на ма ли по ток по крај Аве ни је Па ли сејд ко ји 
ра ни је ни је ви де ла; во да је спо кој но жу бо ри ла пре ко ка ми ча ка. При ме ти ла је др ве ни 
мо стић ма ло да ље уз по ток и пре шла њи ме на дру гу стра ну. Пра ти ла је ста зи цу ко ја 
је уз бр до во ди ла до ма лец ног во до па да. Иза во до па да би ле су рас ко шне при ват не 
ре зи ден ци је и Кеј тлин је угле да ла јед но при та је но ме сто из ме ђу огра да ку ћа на лик 
ди вљем вр ту с из о би љем цве ћа и ег зо тич них би ља ка. Не ко је по са дио ову буј ну ве-
ге та ци ју ов де, ми сли ла је, али и по ред то га, де ло вао јој је као тих и уса мљен ку так 
из ме ђу ви ла ко ји ни ко не по се ћу је. Ме сто је оди са ло ча роб ном ат мос фе ром и Кеј тлин 
је се ла на тра ву да по сма тра бум ба ре ко ји су об ле та ли око би ља ка опра шу ју ћи њи хо ве 
ша ре но ли ке цве то ве. На кон што је про ве ла не ко вре ме у том чу де сном вр ту, на ста-
ви ла је ка за пад ној 246. ули ци ода кле је скре ну ла у Аве ни ју Да глас ка пар ку Во лен бер-
го ве шу ме. Ту је се ла на сво је оми ље но ме сто по крај ко ло ни је ма ча ка, али из гле да да 
оне тре нут но ни су би ле ту. Он да је за па зи ла јед ну ка ко ле жи уну тар др ве не ку ћи це. 
Чув ши ка ко гра не и ли шће шу шка ју, по гле да ла је ка кро шња ма где је ви со ко на др ве ту 
ста јао ку пе ров ја стреб. Мо жда су се за то мач ке са кри ле, по ми сли ла је. За тво ри ла је 
очи, слу ша ла пе сму шум ских пти ца и удах ну ла про лећ ни ва здух ко ји је оди сао ми ри-
сом мо ра, до не се ним ов де ре ком Хад сон с Атлан ти ка. Би ло је то као те ра пи ја за Кеј тлин. 
Осе ти ла је ка ко јој се те ло и дух ис пу ња ва ју по зи тив ном енер ги јом, док је се де ла за-
ро ње на у ме ди та ци ју шум ског ам би јен та.

Ка да се вра ти ла у сво ју ули цу, дан је већ био на из ма ку. Ушла је у ход ник згра де, 
осве тљен при гу ше ним све тли ма. Јед на лам па на пла фо ну ис пред лиф та не пре ста но 
је тре пе ри ла, као да не мо же да се од лу чи да ли да се уга си или оста не упа ље на. Ту је 
ста ја ла ста ри ја же на об у че на у зим ску оде ћу иа ко је вре ме са да би ло то пло. Кеј тлин 
је ни кад ра ни је ни је ви де ла. Дуг ме за лифт ни је би ло осве тље но и Кеј тлин је при шла 
да га при ти сне, ка да јој се же на обра ти ла:

„Да ли са ма спре маш сво је обро ке?“, пи та ла је.
„Да“, од го во ри ла је Кеј тлин као хип но ти са на.
„Шта ћеш да нас спре ми ти за је ло?“
„Не знам... не што ве ге та ри јан ско“, од го во ри ла је Кеј тлин као да је на то при мо ра на. 

Тре пе ра ва све тлост лам пе са мо је де ли мич но от кри ва ла ли це не по зна те су сет ке, али 
је у ње ном по гле ду ви де ла искру лу ди ла.

„Да ли са ма спре маш сво је обро ке?“, пи та ла је по но во же на, а Кеј тлин опет од го-
во ри ла као да је оп ча ра на. 

„Шта ћеш да нас спре ми ти за је ло?“, по ста ви ла је сво је дру го пи та ње још јед ном.
У том тре нут ку вра та лиф та су се отво ри ла и Кеј тлин је ушла, овог пу та не од го во-

рив ши. Док се лифт за тва рао, ба ци ла је по глед на же ну ко ја је ста ја ла уко че но и без 
на ме ре да уђе у лифт.

Ка да се вра ти ла у стан, Кеј тлин је се ла на со фу, али се осе ћа ла не спо кој но. Раз ми-
шља ла је о су сре ту са же ном у фо а јеу згра де. Ве ро ва ла је у скри ве не зна ко ве и по руке 
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и са да је по ку ша ва ла да про ту ма чи зна че ње тог чуд ног ди ја ло га. Да ли су пи та ња 
ко ја је же на по ста вља ла би ла ме та фо рич на? Мо жда је у њи ма би ло тај не сим бо ли ке? 
Да ли је не ка ви ша си ла по сла ла ту осо бу да би Кеј тлин уви де ла да је са ма тво рац сво-
јих не во ља? И за што су пи та ња по ста вље на два пу та? Мо жда она, Кеј тлин, има тен-
ден ци ју да увек пра ви исте гре шке два пу та? Тек јој је сад па ло на па мет да је оде ћа 
ко ју је же на има ла на се би по пут оне ко ју је у вре ме свог до ла ска у Аме ри ку ви ђа ла 
на сво јој тет ки и ње ним ста ри јим при ја те љи ца ма. Чуд на су сет ка је чак го во ри ла с ја-
ким ир ским на гла ском. „Ко је та же на?“, Кеј тлин је и да ље би ла за ми шље на ка да је 
иза шла на бал кон да про ве де вре ме пре су мра ка са сво јим пче ла ма, гле да ју ћи ка ко 
сун це за ла зи иза ли ти ца Њу Џер зи ја.

Уве че је Кеј тлин ле жа ла у спа ва ћој со би и слу ша ла ду бо ко уну тар сво је гла ве. Зу-
ја ње као и ла а аа звук су и да ље би ли ту, иа ко је овај дру ги са да био да ле ко ти ши и 
је два се мо гао чу ти. И по ред то га што је био до ста тих, жен ски глас је де ло вао уз не ми-
ра ва ју ће. Дан је био опу шта ју ћи и про ве ла је ква ли тет но вре ме ме ди ти ра ју ћи у шу ми, 
али са да ни је мо гла да за спи. Чу ло се шу шка ње и пуц ке та ње и Кеј тлин је уста ла да 
про на ђе из вор шу мо ва. У ку хи њи је би ла нај лон ска ке са ис пред по лу о тво ре ног про-
зо ра ко ја се на ве тру ла га но по ме ра ла и бла го шу шка ла, што је она мо гла ја сно чу ти 
чак у спа ва ћој со би. Вра ти ла се у кре вет и на кон не ког вре ме на ус пе ла да уто не у сан. 

Усред но ћи про бу ди ло ју је моћ но бру ја ње од ко га је цео стан ви бри рао. „Шта је сад 
ово?“, на глас је пи та ла. Оти шла је у днев ну со бу и с про зо ра по ред бал ко на ви де ла чуд-
на све тла у да љи ни, та мо где се на ла зио над во жњак на 235. ули ци. Ре кон струк ци ја мо ста 
би ла је у то ку иа ко је би ло че ти ри са та ују тру! Из при ко ли це ка ми о на је не ки ма те ри јал 
био из ли ван у ма лу по крет ну фа бри ку на за пад ној стра ни мо ста. Цео тај део над во жња-
ка био је пре кри вен бе лим плат ни ма ко ја су ока че на пре ко др ве них ске ла. Кеј тлин је 
узе ла дво глед ко ји је до би ла за ро ђен дан од Ха у ар да јер је во ле ла да по сма тра пти це. 
Са да је ви де ла да су ис под плат на би ли рад ни ци ко ји су осве тља ва ли пре кри ве ни део 
и вр ши ли пе шча но ра за ра ње ме тал них по вр ши на. Је дан рад ник, ко ји је цре вом пр скао 
уну тра шњост мо ста, био је у бе лој уни фор ми што се но се у ка ран ти ни ма и обла сти ма 
ве ли ке опа сно сти. Из ста ци о ни ра них ма ши на из ла зио је густ дим, а кон трол на та бла 
си ја ла се од зе ле них, пла вих и цр ве них дуг ми ћа. Чи та ва сце на де ло ва ла је над ре ал но и 
ево ци ра ла сли ку не ка кве фа бри ке из па кла. Кроз дво глед је овај при зор из гле дао као 
тај на ноћ на би на на ко јој се од ви јао ур ба ни ко шмар. Кеј тлин се од јед ном се ти ла да су 
уну тар шу пљи на над во жња ка ве ро ват но би ли пти ћи ко ји су ту оста ли за ро бље ни и 
за ба ри ка ди ра ни. За ми шља ла је ка ко ова про це ду ра за пра во ни је уоп ште ре но ва ци ја 
мо ста, већ не ки про цес ис пу ња ва ња ру па бе то ном или не ком дру гом теч ном суп стан-
цом, као и пр ска ње отро ва с ци љем ис тре бљи ва ња град ске по пу ла ци је го лу бо ва. Ка ко 
ли је са мо овај ду бо ки ин ду стриј ски звук, од ко га је де ло ва ло да се тре су зи до ви, зву чао 
на са мом мо сту, ако је био та ко је зив сто ме та ра да ље. Кеј тлин је у гла ви има ла сли ку 
го луп чи ћа у сво јим за пе ча ће ним гроб ни ца ма ис под мо ста, ка ко се де бес по моћ но у то-
тал ном мра ку и ка ко њи хо ва ма лец на ср ца екс пло ди ра ју од не под но шљи вог стра ха 
и бу ке. Пре ста ла је да гле да, спу сти ла дво глед на по ли цу и вра ти ла се у спа ва ћу со бу. 

Ус пе ла је да за спи тек по сле не ког вре ме на, али у сну је за те кла сце ну као са мо ста на 
соп стве ном бал ко ну. Два чо ве ка у за штит ним оде ли ма су усред но ћи пр ска ла ме тал ним 
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ин стру мен ти ма уну тар ко шни ца ко је су би ле пре кри ве не бе лом тка ни ном, а ис под 
ко јих је вр ве ло од зе ле ног ди ма. Кеј тлин је по ку ша ла да их за у ста ви, али је је дан од 
њих при шао и од гур нуо је на зад у со бу. Му чи ла се да отво ри вра та од бал ко на, али 
би ла су за кљу ча на и ври ште ћи је по сма тра ла чин ко ји се од ви јао иза ста кла.

* * *

Ка да се сле де ћег ју тра про бу ди ла, Кеј тлин је и да ље би ла по тре се на и на пе та због 
стра шних ноћ них при ка за, ка ко ствар них с мо ста та ко и оних из ње не ноћ не мо ре. 
Уста ла је и спре ми ла ов се ну ка шу за до ру чак, те на пра ви ла ка фу и се ла на бал кон, где 
су се пче ле вр зма ле око цве ћа. Осе ти ла је олак ша ње зна ју ћи да је све у ре ду са пче ла ма. 
Обу кла се и спре ми ла да иде до су пер мар ке та на углу за пад не 235. ули це и Аве ни је 
Окс форд. Ка да је отво ри ла вра та, ви де ла је це ду љи цу на по ду; би ла је од на стој ни ка 
згра де, ко ји јој је на пи сао да мо ра укло ни ти пче ле с бал ко на, јер ни је до зво ље но држа-
ти их на те ра са ма стам бе них згра да. Ста ви ла је це ду љу на ко мо ду у ход ник и лиф том 
се спу сти ла до фо а јеа згра де. „Не смем до пу сти ти да ме ова кве ства ри по тре са ју, ни је 
до бро за зву ко ве у мо јој гла ви“, ре кла је са мој се би док се ули цом спу шта ла ка углу 
где је био су пер мар кет.

На по љу је би ло сун ча но и то пло, ма да је пир као свеж по ве та рац. Др ве ће на 235. 
ули ци и Аве ни ји Џон сон би ло је оли ста ло и пре пу но пур пур них и бе лих ла ти ца. Кеј-
тлин је про ла зи ла по ред про дав ни ца хра не: јед на је има ла из ло же но во ће и по вр ће 
ис пред ула за, ту је би ла и про дав ни ца сен дви ча, па ита ли јан ски бар и пи це ри ја, ко шер 
ре сто ран, ду ћан с мор ским пло до ви ма и је вреј ска пе ка ра и по сла сти чар ни ца. 

У су пер мар ке ту је рад ник с бр ко ви ма и огром ним сто ма ком ко ји му је штр чао из 
ма ји це ста вљао про из во де на по ли цу, све вре ме пе ва ју ћи и зви жду ћу ћи. 

„Мо раш ли та ко гла сно да пе ваш?“, пи тао га је дру ги рад ник.
„Ја сам сре ћан. Ти си оча јан?“, оштро му је уз вра тио рад ник са бр ко ви ма. Кеј тлин 

је ста ја ла уз тај штанд па јој се обра тио: „Го спо ђо, тре ба ли вам не што с ове по ли це?“
„Не, хва ла“, од го во ри ла је.
Док је ста вља ла на мир ни це у ко ли ца, раз ми шља ла је о ре чи ма тог рас пе ва ног чо-

ве ка. Та кав јед но ста ван при ступ жи во ту и ја тре ба да усво јим, Кеј тлин је са ве то ва ла 
са му се бе: да про сто ода гнам све су мор не ми сли и бу дем срећ на. Вра ћа ју ћи се уз бр до, 
ми мо и шла се с ин те лек ту ал цем из Вај тхо ла: док је јед ном ру ком ма зио ве ли ки сто мак, 
у дру гој је др жао хра ну за по не ти у па пир на тој ке си. У ње го вом хар мо нич ном хо ду и 
склад ним по кре ти ма ру ку, та ко ђе је при ме ти ла не што јед но став но и за до вољ но. Ње-
гов из раз ли ца, са ме ша ви ном по лу о сме ха и ци ни зма, као да је го во рио: знам ја вр ло 
до бро ка кав је овај свет, али ми је опет све то за бав но. Си гур но је ово вр ста осо бе 
ко ја во ли да ана ли зи ра и тра жи ин те ре сант не ка рак те ри сти ке у љу ди ма, пре не го 
до зво ли да га би ло шта у ве зи с људ ским по на ша њем уз не ми ри, по ми сли ла је Кеј тлин.

На углу с Аве ни јом Ар линг тон ви де ла је мла ди пар из ис точ не Евро пе ка ко по ди жу 
мр твог го лу ба с тро то а ра и ста вља ју га у нај лон ску ке су. Мо жда се тај не срећ ни го луб 
отро вао од хе миј ског от па да с мо ста или је по ку ша вао но ћу да се вра ти сво јим мла дун-
ци ма у гне здо ис под над во жња ка ка да га је сна шла не ка фа тал на не во ља. За гле да ла 
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се у мост, где је пар пре ла зио на дру гу стра ну Хен ри Хад сон пар кве ја. Опет је пом но 
по сма тра ла ту зар ђа лу тво ре ви ну од ме та ла и бе то на, уз ко ју је ста ја ла мо бил на фа бри-
ка, а где се ка сно про шле но ћи од ви ја ла не ка ђа вол ска опе ра ци ја. Бе ло плат но ко је је 
по кри ва ло де ло ве мо ста би ло је про ша ра но мр ља ма жу те и ба кар не бо је, и то је Кеј-
тлин под се ти ло на кла ни цу, где су зи до ви и оде ла рад ни ка на исти на чин ис пр ска ни 
кр вљу. На не бу је ве ли ки си ви облак са да скроз пре крио сун це и ве тар се на гло по ја-
чао. Из гле да да ће па да ти ки ша, ми сли ла је и на ста ви ла Ар линг то ном ка сво јој згра ди.

Кеј тлин је под гре ја ла го то во је ло из су пер мар ке та: бу ри то пу њен цр ним па су љем, 
цр ве ном па при ком и па ра дај зом. Ми сли су јој вр те ле се око су сре та с Ир ки њом у фоа-
јеу, ко шма ра у ко јем су пче ле на бал ко ну би ле пр ска не отров ним га сом, и око хо ро ра 
на мо сту, где се у тај но сти но ћи вр ши ла не ка зло коб на ак тив ност и због ко је је го луб 
ко га је пар не где но сио да са хра ни из гу био жи вот. Од јед ном су те мрач не сли ке не-
ста ле и уме сто њих Кеј тлин угле да буј ни врт ко ји је ју че от кри ла иза по то ка на Аве ни ји 
Па ли сејд. „Та мо ћу од не ти сво је пче ле!“, на глас је ре кла, „за њих ви ше ни је без бед но 
да оста ну на бал ко ну.“ Ми сли ла је о до га ђа ји ма по след њих да на и до шла на иде ју да 
јој је про ви ђе ње сла ло по ру ке и на ја ви и у сну, упо зо ра ва ју ћи је да ње ним пче ла ма 
пре ти не ка опа сност. Мо жда су су се ди са до њег спра та, ко ји су се стал но жа ли ли, пла-
ни ра ли да их отру ју. Или, ко зна, мо жда је и на стој ник на ме ра вао да их на сил но от ме 
и ба ци у ђу бре. „Не ћу то до зво ли ти. Мо рам им на ћи но ви дом, а тај див ни, са мот ни врт 
иза во до па да ће би ти иде ал но уто чи ште за мо је пче ле“, од лу чи ла је Кеј тлин.

Кад је иза шла на бал кон, ви де ла је да па да ки ша. Из не над на ки ша ишла је у ко рист 
ње ног пла на, јер су та да пче ле скри ве не у ко шни ца ма, ина че не би би ло мо гу ће оку-
пи ти их све уну тра и спре ми ти за пут до но вог до ма. Оти шла је до ор ма на да узме 
по клоп це од др ве них ку ти ја, а он да бр зо на траг на бал кон да их за тво ри док су све 
пче ле још уну тра. На бал ко ну су би ле три ма ње и две ве ће ку ти је, али све ко шни це су 
би ле ма ле и са да је хте ла да оне ко је су у ве ћим ку ти ја ма пре ба ци у јед ну ре зер вну 
ма њу. То је би ло нео п ход но ка ко би ус пе ла да све ку ти је угла ви у тор бу са точ ки ћи ма 
за ку по ви ну на мир ни ца. Са за штит ним ру ка ви ца ма на ру ка ма, Кеј тлин је опре зно 
пре но си ла ко шни це у ма њу ку ти ју, а он да је ку ти је па жљи во ста вља ла у тор бу, ка да 
је по чео да зво ни те ле фон у ход ни ку. У по чет ку ни је ни кон ста то ва ла зво ња ву, па је 
са да по жу ри ла да се ја ви. Ка да је по ди гла слу ша ли цу, чуо се са мо звук сиг на ла. Вра-
ти ла се ка ула зу на бал кон где је би ла тор ба, и гу ра ју ћи је ла га но, иза шла из ста на и 
лиф том се спу сти ла до фо а јеа згра де. Ту је за ста ла и по ми шља ла да по зо ве так си, али 
се он да пре до ми сли ла, јер је слу ти ла да ће так си ста мо жда чу ти зу ја ње из ње не тор бе 
и од би ти да је по ве зе. 

Кре ну ла је пе ши це и иза шла на 232. ули цу. Па да ла је ки ша, али не пре ја ко. За бо ра-
ви ла је да по не се ки шо бран, а ио на ко би би ло те шко хо да ти др же ћи тор бу и ки шо бран 
у исто вре ме. Мо ра ла је има ти обе ру ке сло бод не да би мо гла чвр сто да др жи руч ку 
тор бе и бу де си гур на да пче ле без бед но пре ве зе до но вог уто чи шта. Уо ста лом, не ће 
ми ни шта би ти ако ма ло по ки снем, ми сли ла је Кеј тлин. Ишла је истом пу та њом као и 
прет ход ног да на, скре нув ши из 232. ули це у Аве ни ју Па ли сејд. Ми сли ла је да ће ход 
до по то ка би ти ду га чак, али убр зо се на шла на том ме сту и пре шав ши др ве ни мо стић 
до спе ла до ма лог бре жуљ ка где је у углу из ме ђу огра да био врт с ди вљим цве ћем. 
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Из ва ди ла је ку ти је из тор бе и ла га но пре не ла ко шни це на тра ву по ред би ља ка. Ки ша 
ви ше ни је па да ла и сун це се по ја ви ло иза обла ка. Кеј тлин је сме сти ла ку ти је из ме ђу 
цве ћа и се ла на тра ву да се од мо ри. По сма тра ла је ка ко пче ле јед на по јед на из ла зе 
из ко шни ца и ис тра жу ју но во окру же ње. Од мах их је при ву кло из о би ље цве ћа и мири-
са, те су по че ле да кру же уна о ко ло и леб де из над јар ко обо је них ла ти ца. „Ово је ваш 
но ви дом и ва ше скри ве но уто чи ште“, обра ти ла се пче ла ма. Се де ћи, Кеј тлин је на тре-
ну так за жму ри ла, док је по днев но сун це гре ја ло зе мљу, а про стор суп тил но од зва њао 
пче ли њим слат ким зу ја њем.

Сун це је већ би ло на за ла ску ка да се Кеј тлин вра ти ла у Аа ве ни ју Ар линг тон. У ста-
ну је би ло ти хо и то пло, а днев на со ба оку па на сун че вим злат ним то но ви ма. Би ла је 
умор на и глад на по сле сво је аван ту ри це. По је ла је пар чен це бу ри та ко ји је за бо ра ви ла 
да до вр ши јер је спре ма ла пче ле за пут. Оти шла је у спа ва ћу со бу да се ма ло од мо ри 
на кон на пор ног да на и уско ро уто ну ла у сан. Ка да се на кон не ко ли ко са ти про бу ди ла, 
со ба је би ла у мра ку, а сат је по ка зи вао да је про шло је да на ест са ти. Кеј тлин је ослу шки-
ва ла ти ши ну и звук у сво јој гла ви: зу ја ње је би ло ту, али глас успа ван ке је са да скроз 
не стао; хва ла бо гу, по ми сли ла је. Ме ђу тим, при ме ти ла је чу дан ехо у зу ја њу и схва ти-
ла да до ла зи не где из ван ње не гла ве. Оти шла је у днев ну со бу, упа ли ла све тло и чу ла 
да тај но ви звук до пи ре из де ла ис пред бал ко на. При шав ши вра ти ма те ра се, ви де ла 
је да се уну тар ве ће ку ти је на ла зи јед на ко шни ца ко ју је очи глед но за бо ра ви ла да 
пре ба ци у ма њу и спа ку је у тор бу. Са гну ла се да бо ље по гле да и угле да ла пче ле ка ко 
се по ме ра ју у ма лим ко мо ра ма ко шни це. Ода тле је до ла зи ло дру го зу ја ње! Кеј тлин је 
за кљу чи ла да је суд би на уме ша ла пр сте и упу ти ла те ле фон ски по зив ко ји ју је омео у 
пре ба ци ва њу пче ла. „Овим пче ла ма би ло је су ђе но да оста ну уз ме не“, ре кла је са мој 
се би, „ако је то ин тер вен ци ја с не ба, он да та ко мо ра би ти.“

Уга си ла је све тло ка ко би пче ле оста ле у ко шни ци и ле гла на со фу. Пла ни ра ла је да 
чим се ују тру про бу ди, пре ба ци ову гру пу пче ла на зад на бал кон. „Ако их су се ди и 
на стој ник при ме те и по но во кре ну прет ње, мо жда ћу их од не ти у пче ли њи врт да се 
при дру же оста ли ма. А ако се ни ко не бу де жа лио, он да ће оста ти ов де.“ Хте ла је да се 
вра ти у кре вет у спа ва ћој со би, али је оста ла да ле жи на ка у чу. Дво стру ко зу ја ње је 
са да успа вљи ва ло Кеј тлин: јед но из ње не гла ве и дру го, ма ло ти ше, ко је је до ла зи ло 
из ко шни це.

* * *

Ују тру, док је још би ла по лу буд на, Кеј тлин је са ња ла да сто ји на трав ња ку ис пред 
школ ског дво ри шта и по ред цр кве Све ти Га бри јел. У ру ка ма је др жа ла бе лу го лу би цу, 
гле да ју ћи ка огра ди где је с дру ге стра не ста јао Ен ди. Али не што је би ло дру га чи је код 
овог Ен ди ја: у исто вре ме је био и он и Ха у ард. Ка ко је мо гу ће да су њих дво ји ца јед на 
осо ба, пи та ла се. Жи во ти ње ко је су се оку пи ле ис пред ње га ни су би ле пти це и ве ве-
ри це, већ мач ке и не ка че тво ро но га ство ре ња ко ја ни кад ни је ви де ла. Кеј тлин је отво-
ри ла очи и сли ке из сна су не ста ле. По гле да ла је ка ку ти ји с ко шни цом по крај бал ко на, 
све сна да су пче ле уну тра. Тај део ни је био сан. „Вре ме је да се вра те у свој дом“, ре кла 
је на глас. 



52

Узе ла је ку ти ју и ста ви ла је у угао бал ко на по ред сак си ја са цве ћем. За тим је се ла 
на сто ли цу и по сма тра ла ка ко пче ле по ла ко из ла зе из ку ти је и ле те из над би ља ка. 
Си гур но су ус хи ће не што су се вра ти ле свом оми ље ном ме сту, по ми сли ла је Кеј тлин. 
Осе ћа ла се осве же но и до бро због сна ко ји је са ња ла. Зна ла је да бе ла го лу би ца сим-
бо ли зу је мир, по нов но ра ђа ње и но ви по че так. Кеј тлин је пла ни ра ла да по пи је ка фу 
на бал ко ну, по је де бе гел за до ру чак и оде у по се ту пче ли њег вр та. Док је ишла у ку-
хи њу, про шла је по ред ста кле ног ка би не та у днев ној со би и се ти ла се мр тве пче ле. 
Отво ри ла је вра та и на па пи ри ћу ви де ла те ло ко је је са да из гле да ло ма ње, крх ко и 
сме жу ра но. Кеј тлин је узе ла мр твог ин сек та и вра ти ла се на бал кон. Ис ко па ла је ма лу 
ру пу у јед ној сак си ји, ста ви ла пче лу уну тра и пре кри ла је ко ма ди ћем зе мље. 

„Тво ји на по ри на овом све ту ни су би ли уза луд ни“, ти хо се обра ћа ла ду ху пче ле. 
„Ис пу ни ла си сво ју ми си ју и оба ви ла оно што су тво ји пре ци оба вља ли ми ли о ни ма 
го ди на пре те бе. Са да је на тво јим се стра ма и бра ћи да на ста ве са за дат ком ко ји је Бог 
по да рио те би и тво јој вр сти.“


