
8

И
М

Е
Кор мак Ма кар ти

ТАМ НЕ ВО ДЕ1

Пр во се огла си ла цви ље њем та на ним и бе ло да ним као сам ва здух, а ње го ви сла-
ба шни и све ти ши од је ци про но си ли су се ду пља ма и уду би на ма, тре пе ра во се уз ди-
жу ћи до ви со ког звон ког зву ка на лик по след њој уми њу ју ћој но ти ста кле ног хва та ча 
ве тра. Чуо је дах де ча ка у та ми по ред се бе, тру де ћи се да ди ше ти хо, ослу шку ју ћи 
пом но. По но во се огла си ла, а он је устао и не жно до та као де ча ка по ра ме ну. Иде мо, 
ре као је.

Отег ну то звон ко цви ље ње од јек ну као пу цањ из пу шке. Де чак уста де. Је л’ га већ 
на те ра ла уз др во?, пи тао је.

Не. Тек га је на њу ши ла. Он да је до дао: Ал’ бли зу му је, за пе та ма. Спу сти ла се низ 
стр ми брег на ко јем су се од ма ра ли, кроз ла ви ринт мла дих бо ро ва пре ко чи јег се де-
бе лог те пи ха од глат ких игли ца не си гур но кли за ла на ни же од де бла до де бла, све док 
се ни су об ре ли у јар ку на дну, у цр ном раз де лу у зе мљи иза ко јег ни шта ви ше ни је 
ви део иа ко је знао да се ту на ла зи и по ље ко је се оштро об ру ша ва ка по то ку сто ти нак 
ме та ра да ље. Уско чио је у ја рак, чуо ко тр ља во сур ва ва ње об ур ва не зе мље кад је де чак 
по шао за њим, иза шао на дру гу стра ну и кре нуо пре ко по ља по лу тр ком док је буј ни 
ко ров пуц ке тао, а со мот на ње му се огла ша вао рит мич ним зип-зип док је тр чао.

То по ле крај по то ка уз ди за ле су се из та ме го ле и бле де; пре шао је ни ску раз ва ље ну 
огра ду од бо дљи ка ве жи це, по но во чуо гла сну шкри пу зар ђа лих спој ни ца на рас пу-
клом и рас це пље ном ди ре ку од ке дро ви не док је де чак пре ла зио огра ду за њим. Тад 
су већ би ли у шу ми из над по то ка и крц ка во ко ра ча ли по уко че ном смр зну том ли шћу.

Леј дин оштри по зив ко ји их је оба ве шта вао да је на шла траг и да ље им се зде сна 
не спо кој но раз ле гао. Кре та ли су се ис под там ног др ве ћа, кроз шу ма рак мла дих ке да-
ра зби је них на јед ној чи сти ни, тих ноћ них при ли ка, об лих и на лик дру и ди ма у сво јој 
цр ној озбиљ но сти. Кад је чо век из био на су прот ну стра ну, опет у шу му, за стао је, а 
де чак га је су сти гао.

Где се за пу ти ла? Тру дио се да не зву чи за ди ха но.
Чо век је по ћу тао још тре ну так. Он да је ре као: Исто где и он – нео д ре ђе но по ка зу-

ју ћи ру ком. Ле ђа су му се по но во сто пи ла с та мом. Де чак је кре нуо за њим, ви со ко ди-
жу ћи но ге док је пра тио звук кр тог ли шћа. Ста за се спу шта ла ка по то ку и по вре ме но 
је чуо хук во де, на бу ја ле на кон ки ше, на лик тут ња ви да ле ког те рет ног во за у про ла зу.

Па зи пањ, чо век му до вик ну. Ско чио је у по след њи час, де ли мич но се са плев ши о 
де бло обо ре но ве тром, из гу био је рав но те жу, од био се о мла ди цу, на ста вио да ље 

1 „Там не во де“ јед на је од три тек од не дав но чи та о ци ма до ступ не при че Кор ма ка Ма кар ти ја. Све 
три при че об ја вио је у пе ри о ди ци на са мом по чет ку ка ри је ре и оне су за пра во са мо на зна ка те ма 
и сти ла ко ји ће ка рак те ри са ти Ма кар ти је ву ка сни ју и зре лу про зу. Дру ге две при че мо гу се про на ћи 
у Ле то пи су Ма ти це срп ске (Год. 194, књ. 502, св. 3, септ. 2018, 245–255). (Прим. прев.)
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по гну те гла ве, на пре жу ћи се да ви ди. Др ве ће се по ја ви и про ми ну по ред њих спо ро 
и до сто јан стве но пре не го што се по но во уто пи у тми ну у по за ди ни. Сад су се пе ња ли, 
ду гом уз бр ди цом, а кад је иза шао на гре бен на крат ко је спа зио при ли ку пред со бом, 
на трен мра ком уо кви ре ну спрам мо дро си вог ко ма да не ба. Ис под је на зи рао ко ри то 
по то ка. Си шли су на ни ско се дло вен ца, по но во се ис пе ли, али чо ве ка ви ше ни је би ло. 
Стао је и ослу шнуо. Раз го вет ном гла су Леј ди при дру жио се још је дан, ду бљи и ма ње 
на ва лен тан. Сад је би ла још бли же, ишла је цик цак, при бли жа ва ла се. Пра тио ју је како 
на пре ду је, ослу шки вао из ме ђу екс пло зи ја соп стве ног да ха. Он да је ста ла.

На сту пио је та јац: за тим је дру ги пас јед ном за ла јао. Жбу ње за шу шта. Зде сна у два 
на вра та чу по мам но цви ље ње, а он да и пљу ска ње во де. Тих глас крај ње га ре че: Са те рао 
ју је у по ток, до ђи. Чо век кре ну да се спу шта низ па ди ну бр да, а де чак за њим, до ма ле 
за рав ни сме ште не на по след њој ко си ни ка по то ку ко јом је до ми ни ра ла де бе ла бу ква. 
Не што се спу шта ло с гре бе на из над њих, па су ста ли. Ду га сен ка про ху ја је зде ћи пре ко 
ли шћа пре ма оба ли по то ка. Чуо се кра так не за вр шен ла веж и он да пљу сак. Кре ну ли 
су за њом, шу ња ју ћи се низ ко си ну и дуж по то ка где је во да са ку пи ла бле ду оп на сту 
све тлост за хва љу ју ћи ко јој су ви де ли, во ђе ни фре не тич ним зву ци ма ме те жа и по тму лим 
по вре ме ним ре жа њем, не ком на зна ком при ли ка ко је се ту бо ре, а он да и но ви пас 
ко ји уле ће у во ду да им се при дру жи. Бит ка се на ста ви ла, у још ду бљој во ди и у сен ци 
су прот не оба ле. Ре жа ње пре ста де и чу ло се са мо очај нич ко би ба ње во де.

Све тло си ну из ме ђу ста ба ла зде сна, уга си се, по но во се по ја ви, за тре пе ри, без упо-
ри шта и је зи во у тми ни. Чу ли су су во крц ка ње смр зну тих гран чи ца и гр мља, при гуше-
не гла со ве.

Здра во, ре че глас.
Ка се?
Ја сам... Јес’ то ти, Ма ри о не?
До не си то све тло; ево их у по то ку.
Спу сти ли су се низ па ди ну, че ти ри раз гло бље не но ге по ср та ле су у сно пу све тло сти 

док су си ла зи ли.
Упе ри све тло, ре че Си длер.
Ста ли су крај њих, ши ре ћи по ме ша ну ау ру ду ван ског ди ма из лу ле и псе ће дла ке. 

Ни жи је лам пом по ла ко пре ла зио по по то ку.
Где от при ли ке?, ре као је.
Ма ло ни же. Здра во, Би ле.
Здра во, ре че дру ги. У од сја ју све тло сти џеп не лам пе дах им је био бео као дим, 

уви јао се и ви сио из над њих по пут про зрач ног сво да. Овал сно па лам пе кли зну пре ко 
мир ног по те за уз су прот ну оба лу, про ђе, вра ти се, усред сре ди се на бор це ухва ће не 
уко штац у ле де ној во ди, на ра ку но ве очи на лик уси ја ним цр ве ним вр шци ма и ње го во 
на то пље но раз ба ру ше но кр зно и спла сли буј ни реп ко јим је мла тио по по вр ши ни 
то ка. Ве ли ки пас је опре зно кру жио око ње га, га зе ћи по во ди те шким ша па ма и са све 
ма ње жа ра. Ви де ли су да Леј ди но уво ви ри ис под ра ку но ве пред ње но ге, а он да јој је 
зад њи крај из ро нио, из бив ши на по вр ши ну по то ка ди вљим за ма хом ре па и по том 
по но во по то нув ши у не мом ви ру.
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Кас окре ну све тло ка оба ли, за гра би ша ку ка ме ња и пру жи лам пу оном дру гом 
чо ве ку. Упе ри у ње га, ре као је. Хит нуо је ка мен ка ра ку ну. Ка мен на пра ви дуг лук на 
све тло сти и не ста де из ви да уз по тму ло ср ка ње. Круп ни пас кре ну ка оба ли, а Леј дин 
реп још јед ном очај нич ки из ро ни кад дру ги ка мен про ми ну као сен ка, за ви и по ди же 
во ду ис под ра ку но ве њу шке.

Ра кун се осло бо ди и за пу ти низ вод но, гра бе ћи во ду но шен стру јом. Ве ли ки пас, 
сад на дру гој оба ли, огла си се жа лоб ним ја ди ко ва њем, у тр ку, док му је чо век с лам пом 
про му клим и стро гим гла сом до ви ки вао: Држ’ га, ма ли, држ’ га. Окре нуо се ка љу ди ма. 
Стра’ га је сте на, об ја снио је.

Ћу ти ма ло, ре че Си длер, узи ма ју ћи му лам пу. Леј ди је већ би ла три де се так ме та ра 
ни же од њих. Кад ју је све тло оба сја ло, окре ну ла је гла ву уна зад и очи јој се учи ни ше 
све тло на ран џа стим, док су јој спу ште не уши плу та ле по во ди, по ко јој је га зи ла с умор-
ном и су мор ном од луч но шћу. Кра је ви уста су јој би ли из ви је ни у са бла стан и ко ми чан 
кез као да не же ли да гу та во ду. 

Ај де, ма ла, ви као је Си длер. Ај де, ма ла. И они су се спу шта ли дуж по то ка, про би ја-
ју ћи се кроз ши бље. Уда ви ће се, ре че не ко.

Ај де, ма ла, ај де...
Ни је ни осе тио во ду. Ви ше их ни је чуо, ни је их био чуо от ка ко се одво јио од њих не-

где по ви ше уз по ток, кад је из све си ле уле тео у те ти ви ку, не осе тив ши ни њу, све стан 
је ди но да му се ка чи за ка пут и но га ви це по пут ру чи ца ко је по ку ша ва ју да га за др же. 
Он да је кре нуо уз оба лу, тра же ћи упо ри ште сто па ли ма и на по кон по ср нув ши на скли-
ском бла ту ко је га је уко че них но гу у па ра бо ли ка та пул ти ра ло на ни же и пра во у во ду 
док је мла та рао ру ка ма, али још ни је пао, све док се ни је го то во за у ста вио, кла те ћи се 
у во ди до стру ка, и за ко ра чио у бу ји цу где је по то нуо по пут по го ђе не ча пље.

Али ни је то чак ни осе тио. Кад је по но во из ро нио, био је у во ди до па са, а жит ко 
дно по то ка му се ме шко љи ло под но га ма као да ко ра ча по те ли ма ко ло ни је до ле зби-
је них под вод них ство ре ња. Сад је ма ло бо ље ви део. На оба ли ни је би ло све тла, па је 
по ми слио: пре да ле ко сам се спу стио. Ни ти гла со ва, чуо се са мо по ток ко ји је мр мо рио 
и про ти цао по сву да око ње га. По том је по но во ушао у во ду, сад већ пре ко гла ве, и 
из ро нио, пли ва ју ћи у ме сту и осе тив ши да га не што ти ска у гру ди. Спу стио је ру ке и 
ис под во де се ука за Леј ди на гла ва, за гле да на у ње га не мо за ко вр ну тим очи ма. Ухва тио 
ју је за огр ли цу док му се дно по то ка из ди за ло и гу би ло под но га ма, па је сад по ср тао 
уна зад с псом ко ји се ба тр гао пре ко ње га и по чи њао да се бо ри, све док но гом ни је 
уда рио у сте ну, па се ухва тио за њу и по вра тио рав но те жу и по но во устао и кре нуо да 
се те ту ра ка оба ли ву ку ћи пса за со бом.

При шли су но се ћи све тло и Си длер га је угле дао склуп ча ног ме ђу вр ба ма, ка ко и 
да ље др жи пса. Ни је ре као ни шта, са мо је не стао у шу ми, вра тив ши се не ко ли ко мину-
та доц ни је с на рам ком гра ња и су ва ра ка. 

Је дан чо век је чу чао крај ње га и ма зио је пса по сма тра ју ћи га. До бро из гле да, ре као 
је, је л’ та ко, син ко?

Ни је мо гао да отво ри уста, па је са мо клим нуо гла вом. Ви ше му ни је би ло ни хлад но, 
она ко уко че ном.

Онај дру ги је ре као: Син ко, на смрт ћеш се раз бо ле ти. Ај мо ку ћи док се ни си смрзô овде.
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По но во је клим нуо гла вом. Хтео је да уста не, али му је сме та ла оде ћа ко ја му се 
тра ла о ко жу кад се по кре не.

Си длер је већ био за па лио ва тру, чу ло се гла сно пуц ке та ње кад је су во гра ње пла-
ну ло, а на ран џа ста све тлост је за пле са ла ме ђу др ве ћем. Ви део је ње го ву си лу е ту ка ко 
се кре ће уна о ко ло, ло жи ва тру.

Он да се вра тио. При хва тио је дрх та во псе то јед ном ру ком и по ка зао де ча ку да 
кре не за њим. До ђи ова мо, ре као је. И ски ни се.

Устао је и уко че но по шао за њи ма.
Си длер је ста вио псе то по ред ва тре и окре нуо се ка де ча ку. Дај ми тај ка пут, ре као је. 
Де чак се из ву као из ско ре лог ву не ног ка пу та и до дао му га. Си длер га је омо тао 

око мла дог ста бла, ухва тио оба кра ја и ис це дио на о ко пет ли та ра во де из оклем беше-
не ву не. По том га је пре ба цио пре ко жбу на. Кад се окре нуо, де чак је и да ље ста јао на 
истом ме сту.

Ски дај се, ре као је.
По чео је да свла чи оде ћу, ко ју је чо век ре дом узи мао од ње га, ко шу љу, пан та ло не, 

ча ра пе и га ће. Це дио их је и ве шао пре ко мот ке по ста вље не на со ве ис пред ва тре. Кад 
је за вр шио, ста јао је наг, бео као пуж го лаћ у пла ме ној ку пи све тло сти. Си длер је ски-
нуо ка пут и ба цио га ње му.

Обу ци то, ре као је. И при ђи ва три да осу шиш гу зи цу.
Дру га два чо ве ка су би ли иза ње га у шу ми; чуо их је ка ко ло ме гра ње, ви део је про-

плам сај њи хо вог све тла. Је дан се вра тио те гле ћи огро ман пањ ко ји је ба цио у ва тру. 
Уз ди же се рој вар ни ца, раз ле ти, не ста де у ди му што се из ви јао из го лих гра на, вра ти 
се, оцр та ва ју ћи цр ве ном ли ни јом спо ри пад из ме ђу там них ста ба ла низ ве тар. 

Се део је на из га же ној асу ри од ло зе. Ду ги ка пут му је па дао тик ис под гу зо ва. Си длер 
је још ма ло на ме стио прит ку и при шао му. За па лио је ци га ре ту и ста јао гле да ју ћи га.

Ни је ло ше, а?, ре као је.
Де чак га је по гле дао. Ни је, ре као је.
Оде ћа је по че ла да ис па ра ва, на лик ка квој езо те рич ној раш че ре че ној ло ви ни ко ја 

се пу ши на ра жњу.
Он да је ре као: Шта си ура дио с ра ку ном?
Ра ку ном?
Да. Ра ку ном.
Бо га му, ре че де чак, ра ку на ни сам ни ви део.
Аха, ре че Си длер. Али глас га је ода вао. Мај ку му, ми слио сам да си и ра ку на до’ва тио. 
Ма ма ни, ре че де чак. На зу би ма му се мре шкао раз и гра ни пла мен.
Она два чо ве ка гре ја ла су ру ке из над ва тре, а ни жи се до бро ћуд но це рио де ча ку. 

По ја вио се био и дру ги пас, окле ва ју ћи на јед ном на ру бу све тло сти и њу шка ју ћи запа-
ре ну ву ну, да би се по том про ву као крај њих нер во зно рав но ду шан, мли та вог псе ћег 
др жа ња, до ме ста где је Леј ди мир но ле жа ла, за гле да на пре ко ша па у ва тру. По њу шио 
ју је, а она је по ди гла гла ву да га осмо три ту жним цр ве ним очи ма. Ста јао је ту крат ко, 
гле да ју ћи по ред ње, а он да је опре зно пре шао пре ко ње и не чуј но се сто пио с цр ним 
спле том гр мља. Дру ги чо век јој је при шао и по ми ло вао је по гла ви. Јед но ухо јој је 
би ло из гри зе но и ско ре но од кр ви.
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Ра кун је не зго дан за го ни ча, ре као је. Го нич има ве ли ко ср це. Цр ве но дла ки је исти 
та кав – по ка зао је ка та ми ко ја их је окру жи ва ла – од у ста ће ако по ста не пре те шко. Ал’ 
ма ли до бри го нич – сад се обра тио псу – има ве ли ко ср це, је л’ та ко, ма ла?

Кад је иза шао из Си дле ро вог ау та, оде ћа му је и да ље би ла мо кра. Бо ље бе жи бр зо 
у ку ћу, ре као му је. Хо ће те мај ка на ри ба ти?

Јок, ре као је. Спа ва.
До бро, ре као је Си длер. Ићи ће мо по но во. Са мо, др жи се да ље од по то ка. Ај де, 

мо рам да идем. Же на ме си гур но че ка.
Ва жи, ви ди мо се. За тво рио је вра та.
Ла ку ноћ, ре као је Си длер. Ау то мо бил је оти шао, оста вив ши за со бом кон ча сте 

сту бо ве ди ма док му је јед но стоп-све тло тре пе ри ло. Окре нуо се ка ку ћи, мрач ној и 
ста рин ској ме ђу тро шним хра сто ви ма, и про шао мра зним дво ри штем. Ње го ва сен ка 
се по пе на при сло ње ни ко си кров, обе си о гра ну, па по но во из ди же, про ша ра на кро-
шњом, и на јед ном ста де на кров. За тим се спу сти ла кли зе ћи пре ко стре хе и не ста ла 
у цр ном ква дра ту про зо ра под за ба том.

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


