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ИМЕ

Кор мак Ма кар ти 

ПУТ НИК 
(од ло мак)1

Се део је умо тан у си во спа си лач ко ће бе из тор бе с пр вом по мо ћи и пио врућ чај. 
Мрач но мо ре је пљу ска ло око ло. Ча мац Обал ске стра же ко ји је стао сто ти ну ме та ра 
да ље љу љао се на та ла си ма с укљу че ним све тли ма, а иза ње га пет на ест ки ло ме та ра 
ка се ве ру ви де ли су се фа ро ви ка ми о на ко ји су про ми ца ли пре ко на си па, при сти жу ћи 
из Њу Ор ле ан са и од ла зе ћи ка ис то ку пу тем US 90 пре ма Пас Кри шчи ја ну, Би лок си ју 
и Мо би лу. С ка се то фо на је сви рао Мо цар тов дру ги кон церт за ви о ли ну. Тем пе ра ту ра 
ва зду ха је из но си ла шест сте пе ни и би ло је три и се дам на ест ују тро.

Аси стент је ле жао на лак ћен са слу ша ли ца ма на уши ма и по сма трао там ну во ду под 
њи ма. С вре ме на на вре ме мо ре би бле сну ло бле дим сум пор ним пла мом из ду би не 
од два на ест ме та ра на ко јој је Ој лер ра дио бре не ром. Ве стерн је гле дао аси стен та и 
ду вао у чај и пи јуц као га и гле дао фа ро ве што су про ми ца ли на си пом као што ка пи 
во де спо ро и це лу лар но ми ле по жи ци. Од се ва ју ћи бле ду ња во на ме сти ма где су про-
ла зи ли иза бе тон ских ба лу стра да. С мо ра је по ред за пад ног рта остр ва Кет ду вао 
ве тар и во да је би ла бла го уз бур ка на. Ми рис наф те и сна жни плим ни за дах ман гро ва 
и тра ве на при о бал ним сла ти на ма с остр ва. Аси стент се при ди гао и ски нуо слу ша ли це 
и по чео да тра жи не што у сан ду ку с ала том.

Ка ко му иде?
До бро.
Шта му тре ба?
Ве ли ке се чи це.
При ка чио је кле шта за се че ње за ка ра би нер и про ву као ко ноп кроз ка ра би нер и 

по сма трао ка ко се чи це то ну у мо ре. По гле дао је Ве стер на.
До ко је ду би не се мо же ко ри сти ти аце ти лен?
Де вет-де сет ме та ра.
По сле се ра ди ки се о ни ком.
Да.
Аси стент је клим нуо гла вом и по но во ста вио слу ша ли це.
Ве стерн је ис пио чај до кра ја и про суо та лог и вра тио шо љу у сво ју тор бу и до хва-

тио пе ра ја из ње и обуо их. Зба цио је ће бе с ра менâ и устао и за коп чао гор њи део 
ро ни лач ког оде ла и са гнуо се и до хва тио бо це за тре ге ре и по ди гао их и на ву као на 
ле ђа. За тег нуо је ка и ше ве и ста вио ма ску.

Аси стент је по но во ски нуо слу ша ли це. Мо гу ли да про ме ним ста ни цу?

1 Ро ман ће се по ја ви ти у то ку 2023. у из да њу „Кон траст из да ва штва“ из Бе о гра да.
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Ве стерн је по ди гао ма ску. Ка се та је.
Мо гу ли да про ме ним ка се ту?
Мо жеш.
Аси стент је од мах нуо гла вом. До ве зли су нас хе ли коп те ром ов де по овој хлад но ћи 

у је дан из ју тра је бо те. Не знам че му жур ба.
Хо ћеш да ка жеш да су сви мр тви.
Да.
Ка ко знаш?
Чи ста ло ги ка.
Ве стерн је по гле дао ча мац Обал ске стра же. Кон ту ре раз у зда них све та ла на уз бур-

ка ној там ној во ди. По гле дао је аси стен та. Ло ги ка, ре као је. До бро. 
На ву као је ру ка ви це. Бе ли сноп ре флек то ра шпар тао је та мо-ам о по по вр ши ни и 

он да не стао. Ста вио је по јас и за коп чао га и уба цио ре гу ла тор у уста и спу стио ма ску 
и за ко ра чио у во ду.

По ла ко је то нуо кроз мрак ка спо ра дич ном бле ску бре не ра у ду би ни. До хва тио је 
ста би ли за тор и спу стио се на труп ави о на и окре нуо се и по ла ко за пли вао дуж ње га, 
пре вла че ћи ру ком у ру ка ви ци по глат ком алу ми ни ју му. Ни ска за ки ва ка. Бре нер опет 
бле сну. Об лич је тру па про те за ло се у та му. Про шао је по ред гло ма зних гон до ла с тур-
бо мла зним мо то ри ма и спу стио се низ бок тру па у осве тље ни круг. 

Ој лер је већ био пре се као ме ха ни зам бра ве и вра та су би ла отво ре на. Чу чао је 
од мах на ула зу крај пре гра де. Клим нуо је гла вом Ве стер ну да уђе, а он да је оба сјао 
пут нич ки део ави о на. Љу ди су се де ли на сво јим ме сти ма, ко са им је плу та ла. Отво ре-
них уста, без има ло спе ку ла ци је у по гле ди ма. Рад на кор па је ста ја ла на по ду крај вра та. 
Ве стерн је до хва тио дру гу ро ни лач ку лам пу и уву као се у ави он.

Ми лео је из над про ла за из ме ђу се ди шта док су се бо це ву кле из над ње га. Мр твач-
ка ли ца не ко ли ко цен ти ме та ра од ње га. Све што је мо гло да плу та за ле пи ло се за пла фон. 
Олов ке, ја сту ци, ча ше од сти ро по ра. Ли сто ви па пи ра с хи је ро глиф ским мр ља ма од 
раз ли ве ног ма сти ла. Све те скоб ни ја кла у стро фо би ја. Пре са ми тио се и окре нуо и кре-
нуо на зад.

Ој лер је с лам пом у ру ци пли вао низ спољ ну стра ну тру па. Све тло је обра зо ва ло 
ко ро лу у ва зду шној ко мо ри дво стру ког ста кла. Ве стерн је кре нуо на пред и уву као се 
у пи лот ску ка би ну.

Ко пи лот је још био ве зан на се ди шту, али је пи лот плу тао уз пла фон оклем бе ше них 
ру ку и но гу по пут џи нов ске ма ри о не те. Ве стерн је оба сјао ин стру мент-та блу. Дво стру ке 
по лу ге га са на кон зо ли би ле су у нул том по ло жа ју. Ме ра чи су би ли ана лог ни и кад је 
у во ди до шло до крат ког спо ја сви су се вра ти ли у не у трал ну по зи ци ју. На па не лу се 
ви део ква драт ни про стор из ко јег је из ва ђе на ави он ска та бла. Др жа ло ју је шест шра-
фо ва у ру па ма, а три џе ка су ви си ла та мо ода кле су ко нек то ри би ли иш чу па ни. Ве стерн 
је за био ко ле на у на сло не на се ди шти ма с обе стра не. До бар хо јер сат од нер ђа ју ћег 
че ли ка на ру ци ко пи ло та. По сма трао је па не ле. Шта не до ста је? Колс ман ал ти ме тар и 
ин ди ка то ри вер ти кал не бр зи не. Го ри во у фун та ма. Бр зи на ави о на на ну ли. Оста ло Ко-
лин со ви уре ђа ји. Ку ти ја за на ви га ци ју. Из ву као се из пи лот ске ка би не. Ме ху ри ћи из ре-
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гу ла то ра су се на ни за ли дуж за сво ђе ног кро ва из над ње га. На свим мо гу ћим ме сти ма 
тра жио је пи ло то ву слу жбе ну тор бу и сад је био при лич но си гу ран да ни је ту. Про ву као 
се кроз вра та и по тра жио Ој ле ра. Плу тао је из над кри ла. На пра вио је кру жни по крет 
ру ком и по ка зао на ви ше и кре нуо ка по вр ши ни.

Се де ли су на ма лом чам цу на на ду ва ва ње и ски ну ли ма ске и из ба ци ли ре гу ла то ре 
из уста и наг ну ли се уна зад и от ка чи ли бо це. С ка се то фо на се чуо Cre e den ce Cle ar wa ter. 
Ве стерн је из ва дио сво ју тер мос-бо цу. 

Ко ли ко је са ти?, ре као је Ој лер.
Че ти ри и два на ест.
Пљу нуо је и обри сао нос ко ре ном на дла ни це. Наг нуо се ка Ве стер ну и за вр нуо 

вен ти ле на бо ца ма с га сом. Мр зим ова ква сра ња, ре као је.
Шта, кад има мр твих?
До бро. И то. Али не. Сра ња ко ја не ма ју сми сла. Ко ја не мо жеш да про ва лиш.
Да.
Не ће ов де ни ко иза ћи још два са та. Или три. Шта би да ра диш?
Шта бих да ра дим или шта ми слим да би тре ба ло да ура ди мо?
Не знам. Шта ми слиш о ово ме?
Не ми слим.
Ој лер је сву као ру ка ви це и от коп чао сво ју ро ни лач ку тор бу и из ва дио тер мос-бо цу. 

Ски нуо је пла стич ну шо љу с бо це и од вр нуо чеп и на пу нио шо љу и ду нуо у њу. Аси стент 
је из вла чио ка нап и кор пу.

Ави он се уоп ште не ви ди. А као не ки ри бар га је на шао? Се ру.
Ми слиш да све тла ни су мо гла да ра де још не ко вре ме?
Ни су.
Ве ро ват но си у пра ву.
Ој лер је обри сао ру ке пе шки ром из тор бе и узео ци га ре те и упа љач и из ву као ци-

га ре ту из ку ти је и за па лио је и сео за гле дан у цр ну не мир ну во ду. Сви се де на сво јим 
ме сти ма? Ка ко ко ји ку рац?

Ре као бих да су већ би ли мр тви кад је ави он по то нуо.
Ој лер је пу шио и вр тео гла вом. Да. А не ма ни мр ље од го ри ва. 
Је дан па нел не до ста је с ин стру мент-та бле. И пи ло то ва слу жбе на тор ба.
Ствар но?
Знаш о че му се ра ди, зар не?
Не знам. А ти?
Ван зе маљ ци.
Је би се, Ве стер не.
Шта ми слиш ко ли ко овај мо же да пре ђе?
Џет стар?
Да. 
Ве ро ват но пре ко три хи ља де ки ло ме та ра. За што?
За то што се мо раш за пи та ти ода кле је кре нуо.
Да. Још не што?
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Ми слим да су у во ди већ да ни ма.
Је бо те.
Не из гле да ју баш до бро очу ва но. Ко ли ко тре ба те ли ма да из би ју на по вр ши ну?
Не знам. Два-три да на. За ви си од тем пе ра ту ре во де. Ко ли ко их има?
Се дам. Плус пи лот и ко пи лот. Де вет укуп но.
Шта ћеш да ра диш?
Да одем ку ћи и спа вам.
Ој лер је ду вао у ка фу и пи јуц као. Да, ре као је.
Аси стент се звао Кем бел. По сма трао је Ве стер на и по гле дао Ој ле ра. Рекô бих да је 

до ле баш за је ба но, ре као је. Ни је вам фр ка?
Хо ћеш да си ђеш да по гле даш?
Не.
Што да не? Ја ћу ти аси сти ра ти. Ве стерн ће ићи с то бом ако хо ћеш.
За је ба ваш ме.
Не за је ба вам те.
Ма не ћу.
Знам да не ћеш. Али ако ни си ви део оно што смо ми ви де ли мо жда је бо ље да не 

тр чиш пред ру ду и да нам го во риш шта да ми сли мо о то ме.
Кем бел је по гле дао Ве стер на. Ве стерн је на ги њао шо љу да скло ни ли сто ве ча ја. 

Мај ку му, Ој ле ру. Ни је ми слио ни шта ло ше.
Из ви ни. Хтео сам да ка жем да не знам ка ко је ави он пао у во ду. А кад год по ми слим 

шта све ни је у ре ду спи сак је све ду жи.
Сла жем се.
Мо жда до бри док тор Ве стерн мо же да сми сли не ка кво об ја шње ње.
Ве стерн је од мах нуо гла вом. До бри док тор Ве стерн не ма пој ма.
Не знам ни шта уоп ште ра ди мо ов де.
Да. Ни шта од овог не зву чи до бро. 
И ко ли ко још има мо, два са та до сви та ња?
Да. Мо жда сат и по.
Ја их не ћу ва ди ти.
Ни ја.
Чуј пре жи ве ли. Ка ква глу пост.
Се де ли су ли ца оба сја них лам пом, док се ча мац љу љао на та ла си ма. Ој лер је по ну-

дио тер мос-бо цу. Хо ћеш ма ло ово га, Га ри?
Не ка, хва ла.
Хај де. Вру ћа је.
У ре ду.
Ни сам ви део ни ка кво оште ће ње. 
Да. Из гле да као да је упра во иза шао из фа бри ке.
Ко их пра ви? Ка ко се оно зо ву, џет стар?
Џет стар, да. Лок хид.
Озби љан ави он. Че ти ри мла зна мо то ра? Ко ли ко бр зо тај иде, Бо би?
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Ве стерн је из ба цио ли сто ве ча ја и за вр нуо чеп на тер мос-бо ци. Ми слим чак око 
де вет сто ше зде сет ки ло ме та ра на час.

Чо ве че.
Ој лер је по ву као по след њи дим и ба цио опу шак у мрак. Ни кад ни си из вла чио те ла, 

је ли?
Ни сам. Не го сам по ми слио ако ти не што не ћеш да ра диш он да ве ро ват но ни ја 

не ћу хте ти.
По диг неш их ка на пом и ве зо ви ма, али опет мо раш да их из ву чеш из ави о на. Стал-

но по ку ша ва ју да те за гр ле. Јед ном смо из ву кли пе де сет тро је из пут нич ког да гла са 
код Фло ри де и ту ми је пре се ло. То је би ло пре не го што сам оти шао да ра дим за Тејло-
ра. Би ли су у во ди не ко ли ко да на и до бро смо па зи ли да нам ни кап те во де не уђе у 
уста. Сви су би ли на бу бри ли ис под оде ће и мо ра ли смо да им пре се че мо по ја се ве. 
Чим смо то ура ди ли кре ну ли су на ви ше по диг ну тих ру ку. Као цир ку ски ба ло ни.

Ови не из гле да ју као да су из не ке кор по ра ци је.
Је л’? Има ју оде ла.
Знам. Али ни су то та оде ла. Ци пе ле им ли че на европ ске.
От куд знам. Ни сам имао нор мал не ци пе ле по след њих де сет го ди на.
Шта ће мо?
Да бе жи мо одав де. Мо ра мо да се ис ту ши ра мо.
До бро.
Ко ли ко је са ти?
Че ти ри и два де сет шест.
Вре ме ле ти кад си у про во ду.
Мо же мо се са пра ти цре вом на до ку кад се вра ти мо. Да ис пе ре мо оде ла.
Ме не ће те шко на ћи, Бо би. Ја се ова мо не вра ћам.
До бро.
Ми слиш да је не ко већ био до ле, је л’?
Не знам.
Да. Али то ни је од го вор. Ка ко су ус пе ли ући у ави он? Мо ра ли су да исе ку вра та исто 

као и ми.
Мо жда им је не ко отво рио.
Ој лер је од мах нуо гла вом. Мај ку му, Ве стер не. Не знам ни што при чам с то бом. 

Стал но ме пла шиш то ли ко да се уке њам од стра ха. Га ри, па ли ово чу до.
Ва жи.
Ве стерн је за ву као тер мос-бо цу у ро ни лач ку тор бу. Још не што?, ре као је.
Ре ћи ћу ти још не што. Ми слим да имам ја ку и не по ко ле бљи ву же љу да ни шта под 

ми лим бо гом не са знам о је бе ном сра њу ко је ће ме са мо ува ли ти у про бле ме. Ре ћи ћу 
ти да ми је то го то во као ре ли ги ја.

Га ри се био пре ме стио на зад њи крај чам ца. Ве стерн и Ој лер су по ди гли два си дра, 
а Га ри је стао но гом на кр ме ни цу и по те гао ка нап за па ље ње. Ве ли ки Џон со нов мо тор 
је од мах укре сао и ча мац је по ла ко бр бо рио док се ни су до бра но од ма кли од на ран џа-
сте плу та че кад је Га ри до дао гас и усме рио их пре ко мрач не во де ка Пас Кри шчи ја ну.
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* * * 

Низ ре ку сти же пра ста ра шку на са спу ште ним је дри ма. Цр ног тру па, са злат ном 
за га зни цом. Про ми че ис под мо ста и ис пред си ве уре ђе не оба ле. От ме на авет. По ред 
скла ди шта и при ста ни шта, ви со ких кон теј нер ских ди за ли ца. Зар ђа ли ли бе риј ски те-
рет ња ци ве за ни на до ко ви ма Ал џир за у Њу Ор ле ан су. Не ко ли ко љу ди на ше та ли шту 
ста ло је да по гле да. Пло ви ло из дру гог вре ме на. Пре шао је пру гу и кре нуо Ули цом 
Ди кеј тер ка Ули ци Сент Лу ис и он да скре нуо у Чар трз. Код На по ле он ха у са га је по-
здра ви ла ста ра еки па за сто ло ви ма из ба че ним ис пред вра та. По зна ни ци из дру гог 
жи во та. Ко ли ко при ча по чи ње упра во та ко?

Ува же ни Ве стер не, по ви као је Лонг Џон. Из мрач них ду би на је ли? При дру жи нам 
се у ли ба ци ји. Сун це је већ пре шло крај ни це кр ста ако се гор ко не ва рам.

Из ву као је др ве ну би стро-сто ли цу и спу стио зе ле ну ро ни лач ку тор бу на пло чи це. 
Бјан ка Фе ро се наг ну ла и осмех ну ла. Шта но сиш у тор би, ми ли?

Кре нуо је на пут, ре као је Дра ги Дејв. 
Глу по сти. Ува же ни нас не ће оста ви ти. Ко но бар.
Са мо опре му.
Са мо опре му, ре као је Брет сви ма за сто лом.
Ка унт Силс се дре мљи во окре нуо. То му је ро ни лач ка опре ма, ре као је. Он је ро ни лац.
Оо ох, ре кла је Бјан ка. То ми се ја ко сви ђа. Мо гу ли да за ви рим. Има не што пер верз но?
Чо век иде на по сао у гу ме ном оде лу, шта оче ку јеш? Из во ли дру же мој до бри. Кр чаг 

нај ја чег за мог при ја те ља.
Ко но бар је оти шао. Ту ри сти су про ми ца ли тро то а ром. Ни ти њи хо вих ис пра зних 

раз го во ра ви си ле су у ва зду ху по пут сег ме на та ко да. Под но га ма спо ри пе ри о дич ни 
уда ри ма ка ре не где дуж оба ле ре ке. Ве стерн је по сма трао свог до ма ћи на. Ка ко си ових 
да на, Џо не?

До бро, Вла сте ли не. Ни сам био ту не ко вре ме. Услед сит не не при ли ке с вла сти ма 
око ле ги тим но сти не ко ли ко ре це па та за ле ко ве.

Опи сао је уз гред но сво је пу сто ло ви не. Што се ви фал си фи ко ва них ре це па та из штам-
па ри је у Мо ри ста у ну у Те не си ју. Пра ви ле ка ри, али уме сто њи хо вих бро је ва те ле фо на 
бро је ви го вор ни ца на пар кин зи ма су пер мар кетâ. При ја те љи ца ме тар-дв а да ље у 
пар ки ра ном ау то мо би лу. Да. Та ко је. Мај ка му је на са мр ти. Да. Ди ла у дид. Сто ко ма да 
по ше сна ест гра ма. И та ко три не де ље у гра ди ћи ма на ју гу Апа лач ких пла ни на и он да 
та мо-ам о по со би у мо те лу Хил топ на ау то-пу ту Кинг стон пајк у Нок сви лу. Со бу је пла тио 
укра де ном кре дит ном кар ти цом. Че као је ве зу. По ла ку ти је за ци пе ле нар ко ти ка дру ге 
ка те го ри је вред них пре ко сто хи ља да до ла ра на ули ци. Ски нуо је био сву оде ћу са се бе 
на вру ћи ни и ко ра чао по со би го са из у зет ком чи за ма од но је ве ко же и цр ног бор са ли-
на са ши ро ким обо дом. Пу ше ћи по след њи мон те кри сто. До шло је пет са ти. Он да шест. 
Ко нач но ку ца ње на вра ти ма. Бр зо их је отво рио. Где си до сад чо ве че?, ре као је. Али 
зу рио је у цев слу жбе ног ре вол ве ра ка ли бра .38, а по ред је ста јао чо век с пум па ри цом 
као по др шка. Агент Ис тра жног би роа Те не си ја му је по ка зао знач ку. Гле да ју ћи ви со ког 
и пот пу но го лог пре ступ ни ка. Дру шка не, ре као је, сти гли смо што смо бр же мо гли. 

Пла тио си ка у ци ју, ре као је Ве стерн.
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Да.
Он да не би тре ба ло да из ла зиш из др жа ве?
Тех нич ки тач но. Али у сва ком слу ча ју ов де сам све га не ко ли ко да на. Ако ти је та ко 

лак ше. Ста ри град је по чео да ме ума ра. Кад су ме ко нач но пу сти ли оти шао сам ку ћи 
и ис ту ши рао се и пре сву као и кре нуо ка Аве ни ји Џек сон да ви дим мо гу ли где ис кам-
чи ти пи ће и он да сам на ле тео на јед ну ста ру при ја те љи цу. Па, Џо не, ка же она, је си ли 
то ти? Ни сам те ви де ла две ста го ди на. Где си био? А ја јој ка жем: Дра га мо ја, био сам у 
бај бо ку. А она ка же: Ствар но? Знаш да ми се се стра уда ла за не ког мом ка из Вин стон-
-Сеј ле ма. Тад сам по ми слио: Ствар но мо рам да одем из овог гра да.

Ве стерн се осмех нуо. Ко но бар је до нео пи во и по слу жио га на сто и оти шао. Лонг 
Џон је по ди гао ча шу. Sa lud. Брет је раз го ва рао с Дра гим Деј вом. Тра жио са вет. У сну 
сам се, ре као је, по пео кроз про зор и че ки ћем за ме со пре ту као на мр тво име не ку 
ста ри цу у кре ве ту. По гла ви су јој оста ли пе ча ти као на га ле ти. 

Дејв је обри сао не што не ви дљи во са сто ла. Тра жиш по моћ, ре као је.
Шта?
Мо жда ти те ло не до би ја не што што му је по треб но.
Увек се ра ди о сло бо ди, ре кла је Бјан ка. Све то што од ла зи од те бе. Као кад ро ди-

тељ уми ре. 
Силс се пре нуо. Љу би тељ пти ца. У ње го вом ку па ти лу су се зло коб не гра бљи ви це 

за ку ку ље не као џе ла ти мр зо вољ но пре ме шта ле по преч ка ма. Степ ски и кр шки со ко. 
Па па гај? ре као је.
Бјан ка се на сме ја ла и по тап ша ла га по ко ле ну. Во лим те, ре кла је.
Мно ги од њих тра жи ли су по сао. Џон је ге сти ку ли рао ча шом. Брет је за ма ло на шао 

рад но ме сто, ре као је. Али на рав но у по след њем тре нут ку све се ре ши ло.
За бр љао сам, ре као је Брет. Не што ме спо па ло. Не ки без ве зња ко вић је др вио по-

ли ти ка ова по ли ти ка она. На по кон је ре као: И још не што. Ми ов де не гле да мо на сат. 
А ја сам му ре као е па до бро не мо гу да ти опи шем ко ли ко ми је дра го што то чу јем. 
Цео жи вот ка сним ско ро сат вре ме на где год да идем.

Шта је он ре као?
Ућу тао се као. Се део је још ми нут и он да устао и оти шао. А би ли смо у ње го вој 

кан це ла ри ји. Убр зо је до шла се кре та ри ца и ре кла да је раз го вор за вр шен. Пи тао сам 
је је сам ли до био по сао, а она ка же не ве ру јем. Из гле да ла ми је као да се из нер ви ра ла.

Је си ли на шао дру ги стан?
Ни сам још.
А оп ту жбе за под ме та ње по жа ра?
Од ба че не. На шли су не ко ли ко ма ча ка.
Ма ча ка?
Ма ча ка. Да. Про блем је био што је ва тра бук ну ла на шест раз ли чи тих ме ста, па им 

је то ма ло би ло сум њи во и он да су по че ли да на ла зе мач ке. Оста ло им је би ло са мо 
да са бе ру два и два.

Мач ке су пре вр ну ле мо ју кон зер ву раз ре ђи ва ча за бо је, ре кла је Бјан ка. Он да су 
се ува ља ле у то. Он да су про тр ча ле ис под гре ја ли це и за па ли ле се. А он да су се рас-
тр ча ле по це лој гар со ње ри.
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Мач ке.
Ма чи ћи. Знаш. Ма ле мач ке. По ка за ла је ко ли ке из ме ђу дла но ва. Ре кла сам им за што 

бих за па ли ла соп стве ни стан? А све јед но смо га са мо из најм љи ва ли по бо гу. Ка ко ћете 
то на пла ти ти? Ми слим сва ко је ла ко мо гао да за кљу чи да су се мач ке за па ли ле. Шта 
су ми сли ли, да су са мо се де ле и че ка ле да из би је по жар да би мо гле да се ба це у ва тру? 
Очи глед но је све по че ло кад су се пр во мач ке за па ли ле. Глу пе су кô ку рац.

Мач ке?
Не, не мач ке. Оне кре тен ке из оси гу ра ња.
Да црк неш од сме ха, ре као је Брет. Кад је суд ски по ли ца јац по ди гао ру ку да про-

чи та за кле тву, она му је на ба ци ла пет. Ми слим да су то тад пр ви пут ви де ли.
Прет по ста вљам да се ге нет ска пре ди спо зи ци ја раз ли ку је од ра се до ра се, ре као 

је Џон, али у сва ком слу ча ју са мо у би лач ке скло но сти су зна ча јан фак тор у мач јој јед-
на чи ни. Што је и Аскле пи је за бе ле жио, по ред дру гих древ них ми сли ла ца.

По бо гу, ре као је Силс.
Али то пак про тив ре чи Уна му ну. Зар не, Вла сте ли не? Ње го вом на че лу да мач ке 

ви ше ре зо ну ју не го што ја ди ку ју? На рав но са мо њи хо во по сто ја ње је у пот пу но сти 
хи по те тич но су де ћи по Рил кеу.

Мач ке ка жеш?
Мач ке.
Ве стерн се осмех нуо. От пио је пи во. Про хла дан и сун чан дан у древ ном гра ду. 

Под не и ра но зим ска не жна све тлост на ули ци.
Где је Ви ли Ви?
По ста вио је шта фе лај на Џек сон скве ру. На да се да ће за ва ља ти сво је жвр љо ти не 

ту ри сти ма на рав но. Он и онај ње гов пас бо је ме се ца.
Тај има да ује де не ког ту ри сту за ду пе и он да ће по пи ти ту жбу.
Или за твор.
Лонг Џон је отва рао ве ли ку цр ну ци га ру. Од гри зао је крај и ис пљу нуо га и пре ву као 

ци га ру пре ко је зи ка и за гри зао је и до хва тио дрв це ши би це. Са њао сам те, Вла сте ли не.
Са њао ка жеш.
Да. Са њао сам те ка ко ту ма раш у оним сво јим олов ним ци пе ла ма по дну оке а на. 

Тра жиш бог зна шта у та ми ба ти јал них ду би на. Кад си до шао до иви це На скан ске пло че 
из без да на је су кљао пла мен. Мо ре је кљу ча ло. У сну ми се учи ни ло да си на ба сао на 
ок но па кла и по ми слио сам да ћеш спу сти ти ко но пац сво јим при ја те љи ма ко ји су тамо 
већ оти шли. Али ни си.

Пре ву као је па ли дрв це крц ка ју ћи по до њој стра ни сто ла и по чео да па ли ци га ру.
Је си ли ти ствар но ро ни лац?, ре кла је Бјан ка.
Не те вр сте што ти ми слиш, дра га, ре као је Дејв.
Он је ро ни лац свих мо гу ћих вр ста, ре као је Силс, с му ком се де ли мич но ус пра вља-

ју ћи док је спу штао пе сни цу на сто. Сва ке бож је вр сте.
Ва дим ства ри из мо ра, ре као је Ве стерн.
Ка кве ства ри?
Ка кве год нас унај ме да из ва ди мо. Што год се из гу би. 
Бла го?
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Не. Ви ше ко мер ци јал не ства ри. Те рет.
Шта је нај чуд ни је што су ти тра жи ли да ура диш?
А да не ма ве зе са сек сом?
Зна ла сам да ми се до па да.
Не знам. Мо рао бих да раз ми слим. Не ки мом ци ко је по зна јем су јед ном из ву кли 

бар жу пу ну го ва на сле пих ми ше ва.
Чу јеш?, ре као је Силс. Гов на сле пих ми ше ва.
Ка ко си по чео да се ба виш ти ме?
Не пи тај га то, дра га мо ја, ре као је Џон. Не же лиш да знаш. Да се по тај но на да да ће 

умре ти у ду би ни ка ко би ока јао сво је гре хе. А то је тек по че так. 
Опа, ово по ста је за ни мљи во.
Не уз бу ђуј се пре ви ше. Мо жда си при ме ти ла из ве сну уз др жа ност код на шег при-

ја те ља. Тач но је да се ба ви опа сним по слом под во дом за до бре па ре, али је та ко ђе 
тач но и да се бо ји ду би не. Па до бро, ре ћи ћеш. Са вла дао је сво је стра хо ве. Ни нај ма ње. 
Спу шта се у та му ко ју и не мо же да пој ми. Та му и па ра ли шу ћу хлад но ћу. Ужи вам да 
при чам о ње му ако већ он не при ча. Си гу ран сам да би сте во ле ли да чу је те део о гре ху 
и ис ку пље њу. Бар то. Он је зго дан му шка рац. Же не же ле да га спа су. Али на рав но, он 
је из над то га. Шта ка жеш, Вла сте ли не? Ко ли ко сам про ма шио?

Са мо на ста ви, Ше да не.
Ми слим да ћу за вр ши ти. Знам шта ми сли те. У ме ни ви ди те не из ме ран его без струк-

ту ре и осно ве. Али са свим искре но не мам ни из бли за то ли ку аспи ра ци ју пре ма ви си-
на ма са мо по што ва ња ко ји ма Вла сте лин вла да. И ни је да ни сам не све стан да то да је 
од ре ђе ну ва лид ност ње го вим ста во ви ма. На по кон, ја сам са мо не при ја тељ дру штва, 
док је он је све тац бож ји.

Аух, ре кла је Бјан ка. Окре ну ла се ка Ве стер ну зна ти жељ но. Шта си ура дио?
Ше да но ви мр ша ви обра зи упа до ше кад је по ву као дим из ци га ре. Из ба цио је аро-

ма тич ни дим пре ко сто ла и осмех нуо се. Вла сте лин ни кад ни је раз у мео да опрост има 
сво ју хро но ло ги ју. Док за осве ту ни кад ни је пре ка сно.

Ве стерн је ис пио пи во и спу стио кри глу на сто. Мо рам да идем, ре као је.
Се ди, ре као је Ше дан. По вла чим све што сам ре као.
Ни у лу ди лу. Знаш да ужи вам кад бле бе ћеш.
Не идеш не где у ино стран ство да ра диш, је ли?
Не. Идем ку ћи да спа вам.
Сад си за вр шио тре ћу сме ну?
Ма ње-ви ше. Ви ди мо се.
До хва тио је тор бу и по ди гао је и клим нуо гла вом дру штву за сто лом и кре нуо Ули-

цом бур бон с тор бом пре ко ра ме на.
Сви ђа ми се твој при ја тељ, ре кла је Бјан ка. Има до бро ду пе.
По гре шном се бо гу мо лиш, ду шо мо ја.
За што? Је ли геј?
Не. За љу бљен је.
Ште та.
Још је го ре.
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Ка ко то ми слиш?
За љу бљен је у сво ју се стру.
Аух. Је ли он од оних уз вод но што до ђу ов де не де љом ују тро?
Не. Из Нок сви ла је. Ми слим, опет, још је го ре. За пра во је из Ворт бур га. Из Ворт бур га 

у Те не си ју.
Из Ворт бур га у Те не си ју.
Да.
То ме сто не по сто ји.
Бо јим се да по сто ји. Бли зу Оук Ри џа. Отац му се ба вио про јек то ва њем и про из вод-

њом огром них бом би чи ја је свр ха би ла да спа ле це ле гра до ве не ви них ко ји су спа ва ли 
у сво јим кре ве ти ма. Па мет но сми шље не и из ра ђе не спра ве. Све и јед на је дин стве на. 
Као ста рин ски бен тли ји. Ве стер на сам упо знао на уни вер зи те ту. Од но сно, за пра во сам 
га пр ви пут ви део у „Клу бу 52“ на ау то-пу ту Ешвил. Сви рао је ман до ли ну с бен дом на 
би ни. Блу грас. Ни сам га упо знао пре то га, али сам знао ко је. Сту ди рао је ма те ма ти ку 
и имао нај ви ше оце не. Не ко за на шим сто лом га је по звао и по че ли смо да раз го ва ра-
мо. Ци ти рао сам му Си о ра на, а он ме ни Пла то на на исту те му. И имао је пре ле пу се стру. 
Ми слим да је има ла че тр на ест го ди на. Во дио ју је по клу бо ви ма. Отво ре но су се за ба-
вља ли. А она је би ла још па мет ни ја од ње га. И ле па као лут ка. Ле по ти ца је дан кроз 
је дан. Ве стерн је до био сти пен ди ју на Ка ли фор ниј ском ин сти ту ту тех но ло ги је и оти шао 
та мо да сту ди ра фи зи ку, али ни кад ни је док то ри рао. До био је не ки но вац и оти шао у 
Евро пу да во зи ау то-тр ке. 

Ау то-тр ке?
Да.
Ка кве?
Не знам. Она ма ла во зи ла што та мо во зе. Во зио је и тр ке на зе мља ној ста зи на Ато-

мик пи сти у Оук Ри џу кад је ишао у сред њу шко лу. На вод но је био при лич но до бар.
Во зио је фор му лу два, ре као је Дејв. Био је до бар, али не до вољ но до бар.
Да. До бро. Има ме тал ну пло чи цу у гла ви због не сре ће ко ју је до жи вео. И ме тал ну 

шип ку у јед ној но зи. И слич но. Ма ло ше па. Ипак, мо жда са мо ни је имао сре ће. Ми слим 
да је ве ро ват но био вр ло до бар во зач. Не ће те ни ко уба ци ти у та кво во зи ло ако не 
умеш да во зиш, ко ли ко год па ра да имаш. 

Има ли још те па ре?
Че као сам да ме то пи таш. Не ма. Све је спи скао.
И све то вре ме ту ца се стру.
Ја та ко сма трам.
Ка ко то да га ни кад ни си пи тао.
Је сам.
Шта је ре као?
Ни је му при ја ло. Не ги рао је, на рав но. Ми сли да сам пси хо па та и ве ро ват но је у 

пра ву. То још ни је ја сно до кра ја. Али он је уџ бе нич ки при мер при кри ве ног нар ци са, 
а опет, онај ње гов смер ни осмех кри је его ве лик као цен тар Кли влен да.

Ме ни је из гле дао не ви ђе но по ште но. Пи та ла сам се от куд га ова еки па уоп ште по-
знаје.
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Лонг Џон ју је по гле дао. По ште но? Ша лиш се.
Шта је још ра дио?
Шта још? Бо же. Тај за во ди пре ла те и под ми ћу је су ди је. Ре до ван је чи та лац ту ђе 

по ште и ру ко ва лац ге лиг ни том, ма те ма тич ки пла то ни ста и на па сник до ма ће дво ри шне 
пе ра ди. Углав ном сор те до ми ник. Ко ко је бац, гру бо го во ре ћи.

Џо не?
Шта је?
Опи су јеш се бе.
Се бе? Ни слу чај но. Глу по сти. И гав ку је мо жда. Јед ном.
Гав ку?
Вр сту мор ске пат ке. So ma te ria mol lis si ma, ми слим.
По бо гу.
Си тан грех по ред за ла за ко ја га оп ту жу ју. Сно ве му на ру ша ва жа ло пој ка пе ра ди. 

Не мир у ко ко шињ цу, пре пир ка. По том сле ди ша ма ра ње кри ли ма, кре шта ње. То отре-
жњу је. Што му је тек јед на од сва ко днев них ру ти на. По ку пи оде ћу с хе миј ског. На зо ви 
мај ку. Је би ко ко шке. Из не на ђу је ме што је ус пео да пре ва ри јед ну та кву свет ску же ну 
као што си ти.

За ми шље но је по ву као дим. Го то во ту жно је од мах нуо гла вом. Опет прет по ста вљам 
да дра ге во ље тр пе ту сра мо ту ако она под ра зу ме ва спас од пе ра дар ског но жа у пет 
до два на ест. И на рав но за и ста се по ста вља пи та ње да ли их је до бро је сти по сле то га. 
Ислам ски за кон је вр ло ја сан у том по гле ду, ако се не ва рам. Да би то би ло уи сти ну 
по гре шно. Али ком ши ја мо же да их је де. Под прет по став ком да је склон то ме. За пад-
на цр ква је ре као бих не ма по том пи та њу.

Ша лиш се.
Нај и скре ни је.
Бјан ка се осмех ну ла. От пи ла је гу тљај. Ре ци ми не што, ре кла је.
На рав но.
Да ли се у Нок сви лу лу да ци ра ђа ју или их он са мо при вла чи?
За ни мљи во пи та ње. При ро да или окол но сти. За пра во ре кло би се да нај по ре ме ће-

ни ји по ти чу из окол них кра је ва. Ма да до бро пи та ње. Раз ми сли ћу па ћу ти од го во ри ти.
Ме ни је де ло вао вр ло фи но.
И је сте вр ло фин. Из у зет но ми је драг.
Али је за љу бљен у се стру.
Да. За љу бљен је у се стру. Али на рав но још је го ре.
Бјан ка се осмех ну ла нео бич но као ина че и ли зну ла гор њу усну. До бро. За љу бљен 

је у се стру и...?
За љу бљен је у се стру, ко ја је умр ла.

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


