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Здра во, Афри ко!

„Хај де мо“, ре кла је Ким кад се ави он за у ста вио 
на пи сти.

Ње на мај ка, јед на од оних же на ко је обич но не 
др жи ме сто, се де ла је по ред ње пот пу но ска ме ње-
на. „Не мо гу“, ре кла је.

Е, су пер, по ми сли ла је Ким. Пут ни ци су уста ли 
и по че ли да ва де тор бе из пре ти на ца из над се ди-
шта. Кроз уза ни про зор ави о на Ким је по сма тра-
ла ка ко до вла че сте пе ни це до ле те ли це. Пре или 
ка сни је, њих две ће мо ра ти да иза ђу.

„Ри ја на“, мо ле ћи во је из го во ри ла. Че сто је зва-
ла мај ку по име ну, на ро чи то кад је хте ла да при ву-
че ње ну па жњу. „Мо ра мо да кре не мо.“ Из ва ди ла 
је чо ко ла ди цу из џе па тек сас јак не и пре по ло ви ла 
је. Је дан део је стр па ла у уста, а дру гим је ма ха ла 
мај ци ис пред но са.

„За кле ла сам се“, ре кла је Ри ја на, не оба зи ру ћи 
се на чо ко ла ду, „да мо ја но га ви ше не ће кро чи ти 
на ово тле.“
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Ким је жар ко же ле ла да иза ђе из ави о на и већ 
се би ла уз вр по љи ла. „Је л’ хо ћеш да свра ти мо пр-
во до не ке лу да ре или...?“ Хте ла је да ора спо ло жи 
мај ку, али с ко ма дом чо ко ла де у усти ма, у ње ним 
ре чи ма би ло је ви ше сар ка зма не го обич но.

Ни је мо гла да се по ме ри јер је нај пре мај ка мо-
ра ла да уста не са свог се ди шта. Не стр пљи во је 
ра ши ри ла кар ту „са уши ма“, на ко јој је уцр та ла 
пу та њу од за пад не Ка на де до Ве ли ке Бри та ни је за 
вре ме до сад ног де ве то ча сов ног пу та. До сад ног са 
ве ли ким Д. У Лон до ну су преселe у дру ги ави он, 
у ко јем је има ла два на ест са ти да де бе лим на ран-
џа стим мар ке ром по ву че ли ни ју од тог гра да па 
пре ко це ле Афри ке до Кејп та у на.

Ким је на дну кар те на жвр ља ла реч Афри ка*. Ни-
кад ни је би ла на овом кон ти нен ту. Ни је зна ла ни-
шта о ње му, осим оног што је про чи та ла у по не ком 
члан ку сво је мај ке и ви де ла на фо то гра фи ја ма ча-
со пи са На ци о нал на ге о гра фи ја, али је би ла си гур на 
у то да се на ен гле ском Афри ка не пи ше са к. Ме ђу-
тим, из не ког не по зна тог раз ло га, и ова ко на пи са на 
реч ни је из гле да ла нео бич но. Ба рем не у ње ним очи-
ма, по цр ве не лим од ле те ња. Баш је то хте ла да ка же 
мај ци, али она је би ла пот пу но од сут на.

Ким је про ве ри ла да Ри ја на ни је не што за бо ра-
ви ла у плат не ном џе пу на се ди шту ис пред. „Хај де, 
ма ма. Мо ра мо да кре не мо.“
* На ен гле ском је зи ку Афри ка се пи ше Afri ca, без сло ва к 
(прим. прев.).
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Ки ми на мај ка је би ла но ви нар ка ко ја је из ве-
шта ва ла о вр ло опа сним те ма ма. Ишла је на Ка-
ри бе да би пи са ла о љу ди ма ко ји ма је ура ган све 
уни штио. Пи са ла је о бро до лом ни ци ма и они ма 
ко ји су пре жи ве ли ави он ске не сре ће. И би ла је 
сјај на у свом по слу. Због то га ју је ра дио-ста ни-
ца у ко јој је тре нут но би ла за по сле на по сла ла у 
Афри ку да пра ти рад Ко ми си је за исти ну и по-
ми ре ње*. Ри ја на је мо гла да го во ри о све му. Ме-
ђу тим, кад год би је Ким пи та ла не што у ве зи са 
Ју жно а фрич ком Ре пу бли ком, зе мљом у ко јој се 
ро ди ла, за ћу та ла би као да је ви де ла ду ха. И тач ка.

Ким је по ку пи ла мај чи не ства ри. Ри ја на је во-
ле ла мо дер не, огром не на о ча ре и, иако је има ла 
три па ра, че сто их је гу би ла. „Се ти се са мо, ни сам 
ни ја ска ка ла од сре ће што до ла зи мо ова мо“, ре кла 
је ста вља ју ћи ма ми не на о ча ре у фу тро лу.

И док је из го ва ра ла ту ре че ни цу, Ким је зна ла 
да ни је би ла са свим искре на. С вре ме на на вре ме 
* Апарт хејд (на афри кан су apart heid зна чи раз дво је ност) био 
је дру штве ни си стем у                              Јужноафричкој Републици од 1948. до 
1994. године. За апартхејд је карактеристично то што је цр-
начка већина била обесправљена и живела одвојено од бела-
ца. Апартхејд је срушен пре свега деловањем чувеног борца 
за права црнаца                  Нелсона Манделе. Јужноафричка Комисија 
за истину и помирење основана је 1995. да би истражила 
кршење људских права током апартхејда. Надбискуп                   Дезмонд 
Туту, председник Комисије, приморао је владу да на име обе-
штећења исплати 270 милиона долара жртвама, којих је било 
око 20.000 и које су сведочиле о злочинима у том периоду. Ко-
мисија је пре ста ла са ра дом 2003. го ди не (прим. прев.).
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би ла је то ли ко уз бу ђе на због од ла ска у Ју жно а-
фрич ку Ре пу бли ку да ни је мо гла да за спи. Пу то-
ва ње је обе ћа ва ло аван ту ру – а  она је обо жа ва ла 
аван ту ре. С дру ге стра не, то ком та три ме се ца, ко-
ли ко не ће би ти у Ка на ди, мно го то га ће јој не до-
ста ја ти: при ја те љи, ле то ва ње и, пре све га, фуд бал.

Ким је мо ра ла не што бр зо да пре ду зме. Стју ар-
де са их је зна ти жељ но по сма тра ла.

Од лу чи ла је да про ме ни так ти ку. „Уј ка Пит ће 
мо жда ор га ни зо ва ти по тра гу за на ма.“ Кри шом 
је по гле да ла ка мај ци да ви ди ре ак ци ју. „А шта 
ка жеш на то да оде мо и отво ри мо мејл, па да се ја-
виш сво јој ра дио-ста ни ци, а?“ По че ла је да бр бља, 
го во ре ћи све што јој је па да ло на па мет. „Шта ће-
мо с де дом, има њем, ро ђа ци ма?“, до да ла је.

Да ли ју је мај ка уоп ште слу ша ла? Ри ја на је чу-
ла све. Скло ни ла је ме ку пла ву ко су с ли ца и от-
кри ла очи слич не очи ма жи во ти ње ко ја је упа ла 
у зам ку. „Он не ће до ћи“, про ша пу та ла је.

„Ко то?“, упи та ла је Ким.
Ри ја ни на је треп ну ла, а по глед јој је по стао ле-

ден. „Твој де да.“
Ким је ре ши ла да бу де па жљи ви ја. Лак ну ло јој 

је кад је ви де ла да је мај ка учи ни ла на пор да ба рем 
књи гу и на о ча ре ста ви у плат не ну тор бу. „Ма ма, а 
Рт до бре на де?“, из го во ри ла је Ким по ла ко. „То пли 
Ин диј ски оке ан с јед не стра не, а хлад ни Атлан тик 
с друге? Обе ћа ла си да ћеш ми по ка за ти не са мо 
је дан већ два оке а на.“
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Упа ли ло је! На реч оке ан, Ри ја ни не очи су за си-
ја ле. „Кејп та ун је нај леп ши град на све ту“, ре кла 
је ва де ћи па со ше.

У згра ди аеро дро ма му шка рац ко се бо је пе ска 
сна жно им је ма хао. „Ено твог уја ка“, по ка за ла је 
Ри ја на. Уј ка Пит је имао крат ку ко су, раз де љак 
са стра не и на о ча ре, и био је за ја пу рен као де чак 
ко ји пе ва у хо ру. Но сио је тре нер ку и па ти ке, а на 
гла ви на кри вљен ка над ски беј збол кач кет, ко ји се 
још ви ше на хе рио чим се ру ко вао с Ри ја ном. Кад 
се окре нуо ка Ким, кач кет се опа сно при бли жио 
ње го вим очи ма. „Ја сам твој oм Пит“, ре као је и 
за гр лио је, луп нув ши је по ле ђи ма.

Е, су пер, по ми сли ла је Ким. У ње го вом да ху 
осе ћа ли су се ду ван и пе пер минт.

„Ни сте има ли про бле ма то ком ле та?“ Од ма као 
се ма ло и по но во је по гле дао. Ким је зна ла шта ће 
да ви ди: ви со ку три на е сто го ди шња ки њу с ко вр-
џа вом и раз ба ру ше ном ко сом, би ла је пре ви ше 
умор на да би се оче шља ла. Ни је мо гао да ви ди да 
јој је би ло ве о ма чуд но што је ту. Ка на да је би ла 
њен је ди ни дом. Али та мо ни је има ла род би ну. 
Уј ка Пит је пр ви ро ђак ког је ви де ла.

„Све је би ло у ре ду, ум Пит“, ре кла је и ко рак-
ну ла уна зад.

„Ом Пит“, ис пра ви ла ју је Ри ја на, осмех нув ши 
се бра ту с не ла го дом.

„Би ће баш ви со ка“, ре као је ујак.
Ким се ни је до па ло ка ко ју је ом Пит од ме ра вао 



У згра ди аеро дро ма му шка рац ко се бо је пе ска 
сна жно им је ма хао.
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од гла ве до пе те. Али јој се до па ло кад је при ме-
тио: „Не ли чи на те бе“.

„Хва ла бо гу“, ре кла је Ри ја на про вла че ћи пр сте 
кроз ко су. Ом Пит је имао пла ву ко су, као и Ри-
ја на. Баш као мај чи на, Пи то ва ко са мо гла би да 
се ис пра ви мо крим че шљем. Али Ки ми на буј на 
сме ђа ко са би ла је та ко гу ста и чу па ва да је мо гла 
да је об у зда са мо по мо ћу ши ро ке ела стич не тра-
ке, по пут оне ко ја се ко ри сти у су пер мар ке ти ма 
за па ко ва ње круп ног по вр ћа.

По ла са та ка сни је ушле су у Пи тов лан дро вер 
и по че ле да ве зу ју си гур но сне по ја се ве. Во зи ло је 
би ло огром но, али Ким је би ло те сно због тор би 
ис под но гу. Осим то га, де ли ла је се ди ште с ве ли-
ким псом, ко ји је имао шпи ца сте уши. У ње го вом 
да ху осе ћа ла се ри ба, а дла ка му је би ла умр ше на 
гран чи ца ма на ко је је на ле тео док је ју рио кроз 
жбу ње. Упо тре био је сво је ве ли ке жу те пре и сто-
риј ске кан џе ка ко би се ота ра сио ин се ка та ко ји су 
жи ве ли у ње го вом кр зну.

„Блик се ме!“, вик нуо је ом Пит на пса, ко ји се 
сна жно дра пао зад њом но гом.

Џип с по го ном на сва че ти ри точ ка ви ју гао је 
уз ли ти це по ред мо ра. Кејп та ун је био нај у да ље-
ни ја тач ка Афри ке – Афри ке са к, ка ко је Ким са да 
ми сли ла о њој на ен гле ском је зи ку. „Шта ми слиш 
о на шој Мај ци свих гра до ва*, Ким?“, упи тао ју је 
* Је дан од на зи ва за Кејп та ун, глав ни град Ју жно а фрич ке 
Ре пу бли ке (прим. прев.).
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ујак, не ис пу шта ју ћи во лан из ру ку. „Про во за ћу 
те ма ло да је ви диш.“

Ким се про ме шко љи ла јер ни је мо гла да гле да 
кроз про зор. Ли ти це су би ле ве о ма стр ме. Јед на 
гре шка на кри ву да вом пу ту и мо гли би на гла вач-
ке да сле те у мо ре.

„Бо ра вак у Афри ци мо гао би да ти на док на ди до-
сад но де тињ ство у Кал га ри ју.“ Ким је пре кр сти ла 
ру ке мр мља ју ћи се би у бра ду. Крај ње, Блик сем је 
био за о ку пљен сво јим псе ћим по сло ви ма – дра па-
њем, ба ла вље њем и дах та њем. Ри ја на је нео д ре ђе но 
кли ма ла гла вом, али ни је ски да ла по глед с оке а на.

Мај ка и ујак су ча вр ља ли на афри кан су, је зи-
ку ко јим су го во ри ли кад су би ли ма ли. Ким је 
зна ла да је тај је зик ме ша ви на хо ланд ског, не мач-
ког и још не ких је зи ка, али ни је раз у ме ла ни реч. 
По што ни је мо гла да ис пру жи но ге, ис тег ну ла је 
умор не ру ке и по на да ла се да не раз го ва ра ју о њој. 
Иона ко је би ло до ста не по зна ни ца у ње ној по ро-
ди ци, са мо јој је још не до ста ја ло да око ње го во ре 
афри канс, па да ти ме бу де још ви ше тај ни и да 
та ко по но во бу де гур ну та у стра ну. Је ди но је пре-
по зна ла реч Melk weg, име мај чи ног по ро дич ног 
има ња. Melk weg зна чи млеч ни пут, а Ким је зна ла 
да се од Кејп та у на до има ња пу ту је ду го, по што 
се оно на ла зи усред Ка руа, пу сте ви со рав ни, где 
је но ћу не бо чи сто и пу но зве зда.

Слу ша ла је хра па ве, из ло мље не и гр ле не зву ке 
не по зна тог је зи ка. Ка ко би то из гле да ло кад би 
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ово био њен ма тер њи је зик, а не ен гле ски? Да је 
ње на мај ка оста ла у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци и 
да ни је еми гри ра ла но се ћи је у сто ма ку, да нас би 
жи ве ле у Афри ци и го во ри ле овим је зи ком.

Ом Пит се на јед ном окре нуо од Ри ја не и по-
чео да го во ри на ен гле ском. Да се ни су по сва ђа ли? 
Или је пре шао на ен гле ски јер се ко нач но се тио да 
Ким, жи ва и здра ва, се ди иза њих?

„Бу ди оба зри ва“, ре као је ом Пит Ри ја ни. „Ство-
ри ћеш се би не при ја те ље.“

Ри ја на је на то ди гла нос и од го во ри ла: „Пи те, 
знам у шта се упу штам“.

„Ни су сви с одо бра ва њем при хва ти ли Ко ми-
си ју за исти ну и по ми ре ње“, уз вра тио је. „Не ки 
ми сле да је то лов на ве шти це, сми шљен да би под-
ста као мр жњу.“

Кад су од лу чи ле да до ђу у Ју жно а фрич ку Ре пу-
бли ку, ње на мај ка је на по ме ну ла да по сто је опреч-
ни ста во ви о Ко ми си ји за исти ну и по ми ре ње 
– не ки су је по др жа ва ли, не ки ни су. Ко ми си ју је 
фор ми ра ла но ва вла да и њен за да так је био да ис-
тра жи не прав де учи ње не у пре ђа шњем си сте му, 
ко ји је си лом на мет нуо по де лу на црн це, бел це, 
Ин диј це и обо је не. Али, Ким је са д пр ви пут схва-
ти ла да пра ће ње ра да Ко ми си је мо же би ти опа сно 
по но ви на ре.

Ри ја на је из гле да иг но ри са ла Пи то во упо зо ре-
ње. Гле да ла је кроз про зор у мо ре и ре кла: „Ста ни 
ов де, мо лим те“.



14

Колин Крејг

Ом Пит је скре нуо ка ви ди ков цу ко ји се на ла зио 
ви со ко из над оке а на. Кад се џип за у ста вио, Ри ја на 
је из ле те ла из ње га и из у ла се. Ким ни је мо гла да 
по ве ру је сво јим очи ма. Гле да ла је ка ко је ње на мај-
ка зви жду ком по зва ла Блик се ма, а за тим су њих 
дво је по ју ри ли до кра ја ли ти це. Сун це је за ла зи ло 
и ом Пит је пред ло жио Ким да те ва тре не бо је по-
сма тра са свог ме ста. Ујак је, за пра во, ис пру жио 
ру ку ка зад њем се ди шту и угла вио је из ме ђу ње и 
вра та, та ко да је она оста ла за ро бље на.

„Пу сти мај ку да бу де ма ло са ма“, ре као је за по-
вед ним то ном. „На по кон се вра ти ла ку ћи.“

Је л’ он то по лу део?, по ми сли ла је Ким. Ње на ку ћа 
је у Ка на ди! Би ла је ис цр пље на од два на пор на ле та, 
и осе ћа ла је ка ко су јој усне и гр ло су ви као пе сак. 
Шта то ње на мај ка ра ди, сто је ћи бо со но га и ма зе ћи 
не по зна тог пса иза уши ју? Да ли је ово она иста же-
на ко ја јој у Кал га ри ју ни је до зво ља ва ла да има кућ-
ног љу бим ца? И шта то ом Пит уми шља, ко је сад 
па он да јој за бра ни да иза ђе? Ње гов беј збол кач кет 
пам тио је и бо ље да не, из гле да да је и он, као и Ри-
ја на, во лео да но си ста ру оде ћу. Из ва дио је па кли цу 
и за па лио ци га ре ту, не пи тав ши је да ли јој сме та.

Ким је нер во зно кру жи ла је зи ком по су вим 
усти ма. По на да ла се да се не ће раз бо ле ти. Уја ко-
ва ци га ре та уси са ла је сав ва здух из ландро ве ра.

Ри ја на се за др жа ла. При сло нив ши чо ко ла дом 
ума за не пр сте на обра зе не би ли се рас хла ди ла, 
Ким је упи та ла: „Да ли си по зна вао мог оца?“
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Пи та ње је из ле те ло бр зо као змиј ски је зик. Ни-
је на ме ра ва ла да се рас пи ту је за оца, али је то учи-
ни ла ско ро про тив сво је во ље.

„Мог оца“, по но ви ла је. „Да ли си га по зна вао?“
Ом Пит ни је хтео да је по гле да, већ је ски нуо нао -

ча ре и по чео да их бри ше кра јич ком тре нер ке. Пи-
та ње је сте би ло нео че ки ва но, али Ким је зна ла да 
је ди но та ко мо же до би ти од го во ре. Кад би јој ре као 
ба рем не ки де таљ! Ме ђу тим, уме сто да јој од го во ри 
на пи та ње, он је бр зо ста вио на о ча ре и по ка зао ру-
ком од мо ра ка та ми с дру ге стра не пу та. „По гле дај! 
Иза оне ли ти це на ла зи се чу ве на пла ни на Тејбл. Ни 
тра га од сне га на њој. Ни је као Сте но ви те пла ни не.“

Ким је из оча ја за би ла пр сте у се ди ште. Би ло је 
пре ка сно. Мај ка и Блик сем при ла зи ли су ко ли ма. 
Раз го вор о ње ном оцу је за вр шен. За сад.

„Има ћеш бо љи по глед из ку ће“, до дао је ујак. 
„Има да на кад је обла ци пре кри ју као стол њак. 
Ка жу да по њи ма мо жеш да ви диш ка кво ће би ти 
вре ме.“

Блик сем је ско чио на зад ње се ди ште, ма шу ћи 
ре пом док се ни је удоб но сме стио. „Уми рем од же-
ђи“, ре кла је мај ци док је се да ла на пред ње се ди ште.

„Ду шо, пи ла си сок у ави о ну“, про мр мља ла је 
Ри ја на, ко ја је очи глед но и да ље ми сли ла на оке ан.

„Де вој чи це мо ја“, ре као је ом Пит с ци га ре том 
у усти ма. „Хо ћеш ли жва ку?“

„Не“, про мр мља ла је и за ва ли ла се у на слон 
се ди шта. То пли Блик се мов дах с ми ри сом ри бе 
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на те рао ју је да треп не. „Не, хва ла“, до да ла је, по-
што јој је све пре се ло.

Ом Пит је вра тио ко ла на пут. „Ско ро смо сти-
гли“, ре као је. „Ку ћа је ма ла, али удоб на, из гра ђе на у 
вик то ри јан ском сти лу. Ста ра је ви ше од сто го ди на.“

Ким је зу ри ла у мај чин по ти љак. Из лу ђи ва ло ју 
је то што ни је хте ла да јој при ча о оцу. Све што јој 
је ре кла би ло је то да је и он ро ђен у Ју жно а фрич кој 
Ре пу бли ци. Као да Ким ни је мо гла да са бе ре два и 
два! А он да, са мо дан на кон што је при хва ти ла нов 
за да так, мај ка јој је по ка за ла из ли за ну бе ле жни цу 
ко ја је при па да ла ње ном оцу. „Ово је је ди но што 
ми је дао“, ре кла је. „Же лео је да по ста не пи сац.“

Кад је до би ла бе ле жни цу, је два је до че ка ла да 
оста не са ма и да за ви ри у њу. Не ко ли ко ми ну та 
ка сни је се де ла је у сво јој со би с упа ље ном лам пом 
и не стр пљи во пре ли ста ва ла ис пи са не стра ни це. 
Чик по го ди те! Текст ни је мо гла да про чи та по што 
је био на пи сан на је зи ку ко ји ни је зна ла. На кра ју 
је од у ста ла, ста ви ла бе ле жни цу ис под ду ше ка и 
по ку ша ла да за бо ра ви на њу. Али, кад се спре ма ла 
за тро ме сеч ни бо ра вак у Афри ци, ста ви ла је но-
тес у руч ни пр тљаг ка ко би јој био на до хват ру ке.

Ри ја на ју је по гле да ла у ре тро ви зо ру, а по том 
са њи во зу ри ла кроз про зор.

„Где је мој отац?“, про мр мља ла је Ким. Ре чи су 
до пр ле тек до ње ног ме ка ног дла на, ко ји је још 
увек ми ри сао на чо ко ла ду из ави о на. На рав но, 
ни ко је ни је чуо.
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Пу за ви це и ли сто ви смо кве око њи хо ве ку ће 
све тлу ца ли су на ме се чи ни. По ред ула зних вра та, 
ко ја је от кљу чао ом Пит, на ла зи ла се бе ла др ве-
на ре шет ка, а при ње ном дну мо гле су се ви де ти 
пре се че не ста бљи ке ру жа.

„Ала је мрач но“, ре кла је Ким по дрх та ва ју ћи.
„Ти вик то ри јан ци су баш зна ли да на пра ве ка ко 

ва ља“, ре као је ом Пит чим су ушли. „Ма ли про-
зо ри др же то пло ту зи ми, а шти те од сун ца ле ти.“

Ку ћа ни је би ла ве ли ка, али су со бе из гле да ле 
про стра но због ви со ке та ва ни це. Има ла је ли ме ни 
кров, а зи до ви су би ли де бе ли и крем бо је. Ли чи ла 
је на ку ћи цу од слат ки ша. У днев ној со би по ли це 
су би ле улег ну те под те жи ном књи га, шкољ ки и 
из ре зба ре них зе бри и жи ра фа. У јед ном углу про-
сто ри је на ла зио се ка мин од ли ве ног гво жђа с пра-
во у га о ним дим ња ком. Иза ста кла је го ре ла ва тра.

„Па, да ли вам се сви ђа?“, упи тао је Пит. Ко жа 
око ње го вих очи ју на бо ра ла се кад се осмех нуо.
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