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„Не! Не ћу ма нго сти не.“ Ан дер сон Лејк се наг нуо и по ка зао пр стом. 
„Же лим оно он де. Kaw pol la mai nee khap. Оно цр ве не ко же са зе ле ним 
дла чи ца ма.“

Се љан ка се на сме ши ла, от кри ва ју ћи зу бе по там не ле од жва ка ња 
бе те ла, и по ка за ла на пи ра ми ду во ћа на сла га ног по ред ње. „Un nee 
chai mai kha?“

„Та ко је. Баш то. Khap.“ Ан дер сон се на сме ја и кли му ну гла вом. 
„Ка ко се зо ве то во ће?“

„Ngaw“. Се љан ка је по ла ко из го во ри ла име во ћа ка ко би је стра нац 
раз у мео, др же ћи ру ке из над по сла га ног во ћа.

Мр ште ћи се, Ан дер сон је узео воћ ку. „Ово је но во во ће?“
„Kha“ ре че се љан ка по тврд но клим нув ши гла вом.
Ан дер сон је окре тао воћ ку у ру ци и про у ча вао је. Ли чи ла је ви ше 

на ша ре ну мор ску са су или дла ка ву ри бу ба лон не го на во ће. Гру бе 
зе ле не дла чи це су ви ри ле са свих стра на, го ли ца ју ћи му длан. Ко жа 
воћ ке је има ла там но цр ве ну бо ју као да је за ра же на гљи ви ца ма, али 
ка да ју је по ми ри сао ни је мо гао да осе ти ни нај ма њи траг рас па да ња. 
Би ла је пот пу но здра ва упр кос свом из гле ду.

„Ngaw“, по но ви се љан ка, па по том, као да је зна ла шта му се мо та 
по гла ви, ре че: „Но во во ће. Ни је за ра же но.“

Ан дер сон од сут но клим ну гла вом. Пи ја ца око ње га је вр ве ла од 
банг ко шких ку па ца ра но ра ни ла ца. Ду ри а ни на го ми ла ма су пре пла-
вљи ва ли спо ред не ули чи це ис пу ње не ма глом ко ја се са њих ди за ла 
и па ром из ба чви са зми јо ли ким ри ба ма и ри ба ма цр ве них пе ра ја. 
Из над гла ва, вре ће са пал ми ним уљем су се њи ха ле на не ми ло срд-
ном троп ском сун цу, ба ца ју ћи на пи јац сен ке у об ли ку шле пе ра тр го-
вач ких ком па ни ја и ли ца по што ва не Ма ле кра љи це. По ред ње га се 
про гу рао му шка рац но се ћи ви со ко по диг ну те ко ко шке цр ве ног пер ја, 
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ко је су мла та ра ле кри ли ма и кри ча ле на пу ту до кла ни це, док се же на 
у све тло обо је ној тра ди ци о нал ној ха љи ни цењ ка ла и сме ја ла са про-
дав ци ма, по ку ша ва ју ћи да обо ри це ну не ле гал ног уве зе ног Ју текс 
пи рин ча и но ве вр сте па ра дај за.

Ни шта од то га се Ан дер со на ни је ти ца ло.
„Ngaw“, по но ви ла је се љан ка, по ку ша ва ју ћи да за по де не раз го-

вор.
Ду гач ке дла чи це во ћа су го ли ца ле Ан дер со нов длан, а он је по ку-

ша вао да до ку чи ње го во по ре кло. Још је дан успе шан тај ланд ски по ду-
хват у ге нет ској про из вод њи, баш као и па ра дајз, пла ви па тли џан и 
чи ли ко ји су пре кри ва ли су сед не те зге. Као да је на го ве шта вао оства-
ре ње про ро чан ста ва из Би бли је Гра ха ми та. Као да се Све ти Фран сис 
пре вр ће у гро бу и спре ма да ко рак не на зе мљу и са со бом до не се из да-
шан по клон у об ли ку дав но из гу бље них ка ло ри ја.

„И до ћи ће уз зву ке тру ба, а рај ће по но во би ти…“
Ан дер сон је чуд ну воћ ку окре тао у ру ци. Ни је има ла те жак ми рис 

за ра же ног во ћа. На њој ни је би ло кра ста вих тра го ва гљи ви ца. Ра зно 
свет ско цве ће, по вр ће, др ве ће и во ће је оку пи ра ло Ан дер со нов ум, 
али ни ка ко, у том мно штву, ни је мо гао да уочи на зна ку ода кле по ти че 
ово во ће.

Ngaw. За го нет ка.
На пра вио је гри ма су као да ће да про ба воћ ку па ју је се љан ка 

узе ла. За га си тим пал цем ла ко је огу ли ла дла ка ву ко жи цу са во ћа, 
от кри ва ју ћи та ко бле до ме со. Про зрач но ме со воћ ке нај ви ше је под-
се ћа ло на цр ни лук из тур ши је ко ји се слу жи уз мар ти ни у клу бо ви ма 
ис тра жи ва ча у Де Мо и ну.

Пру жи ла му је воћ ку. Ан дер сон ју је опре зно по ми ри сао. Удах нуо 
је ми рис воћ ног си ру па. Ngaw. Не би тре ба ло да по сто ји. Ју че ни је 
по сто јао. Ју че се ни на јед ној те зги у Банг ко ку ни је мо гао ку пи ти, али 
ипак је да нас по сла ган у пи ра ми де, на сла ган сву да око ове не у ред не 
же не ко ја се ди на зе мљи де ли мич но за кло ње на над стре шни цом од 
сун ца. Око ње ног вра та ви си ла је бли ста ва злат на амај ли ја му че ни ка 
Фра Су ба и на ми ги ва ла му, та ли сман ко ји је пред ста вљао за шти ту од 
биљ них за ра за ком па ни ја за про из вод њу ка ло ри ја.

Ан дер со ну би би ло дра же да во ће мо же да про у чи у ње го вом при-
род ном окру же њу, док ви си са др ве та или про ви ру је ис под ли шћа 
не ка квог жбу на. Ка да би имао ви ше ин фор ма ци ја мо гао би да по го ди 
род и фа ми ли ју ко јој во ће при па да, и од го нет не ка кву бо жан ску ге не-
тич ку про шлост Тај ланд ско кра љев ство по ку ша ва да раз от кри је, али 
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ни је имао ни ка квих дру гих на го ве шта ја. Уба цио је у уста вла жну лоп-
ти цу во ћа.

Бо гат ство уку са, ис пу ње но слат ко ћом и плод но шћу. Ле пљи ви плод 
је пре крио цео је зик. Као да се по но во на ла зио на по љи ма Хај гро уа у 
Ајо ви, ка да је пр ви пут про бао твр ди слат киш ко ји му је по ну дио агро-
но ми ста Ми двест Ком пак та, а та да је био са мо син се ља ка, бо со ног 
усред ста бљи ка ку ку ру за. На трен је, на кон ду гог пе ри о да ли ша ва ња, 
био оба сут бо гат ством уку са – не па тво ре ног уку са.

Сун це је не ми ло срд но пе кло. Куп ци на пи ја ци су се гу ра ли и 
цењ ка ли, али све то се Ан дер со на ни је ти ца ло. За тво ре них очи ју је у 
усти ма пре вр тао воћ ку, ку ша ју ћи про шлост, на сла ђу ју ћи се про шло-
шћу у ко јој је ово во ће цве та ло, про шло сти пре не го што се по ја ви ла 
за ра за, ја пан ски ге не тич ки мо ди фи ко ван жи жак, биљ не гљи ви це и 
шу га.

Под те шким троп ским сун цем, окру жен ри ком во де них би во ла и 
са мрт ним роп ци ма пи ли ћа, оства рио је ве зу са ра јем. Да је био гра ха-
мит, пао би на ко ле на и ус хи ће но би за хва љи вао по но во про на ђе ној 
аро ми ра ја.

Сме ше ћи се ис пљу нуо је у ру ку цр ну ко шти цу воћ ке. Ан дер сон 
је про чи тао број не пу то пи се ис так ну тих бо та ни ча ра и ис тра жи ва ча, 
љу ди и же на ко ји су про др ли у нај у да ље ни је кут ке ди вљи не у по тра зи 
за но вим вр ста ма – па ипак, њи хо ва от кри ћа се не мо гу по ре ди ти са 
овим је дин стве ним во ћем.

Сви они су жу де ли за но вим от кри ћи ма. Он је про на шао ус кр-
сну ће.

Ли це се љан ке је си ја ло, јер је би ла си гур на да ће ку пи ти во ће. „Ao 
gee ki lo pha?“ Ко ли ко?

„Да ли је во ће здра во?“, упи тао је.
По ка за ла је на по твр де Ми ни стар ства еко ло ги је ко је су ле жа ле на 

кал др ми по ред ње, по себ но му скре ћу ћи па жњу на да ту ме пре гле да. 
„Нај но ви ја ва ри ја ци ја“, ре че. „Вр хун ски ква ли тет.“

Ан дер сон је про у ча вао све тлу ца ве пе ча те. Се љан ка је нај ве ро ват-
ни је под ми ти ла чи нов ни ке и та ко до би ла по твр де, уме сто да во ће под-
врг не ком плет ној про ве ри ко ја би га ран то ва ла от пор ност на гљи ви це 
и бак те ри је ти па 111.мт7 и мт8 за осам се зо на. Ци нич но је по ми слио 
да то и ни је та ко бит но. Пе ча ти са за мр ше ним ша ра ма ко ји су бли-
ста ли на сун цу су би ли ви ше амај ли је не го што су има ли не ка кав зна-
чај, би ли не што што је љу ди ма ули ва ло си гур ност у све ту пу ном опа-
сно сти у ко јем су жи ве ли. Исти ни за во љу, ка да би се бак те ри је ко је су 
на па да ле биљ ке по но во по ја ви ле, ове по твр де би би ле без вред не. Ка да 
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би се по ја ви ле, то би би ла но ва ва ри ја ци ја бак те ри ја, а сви по сто је ћи 
те сто ви би би ли бес ко ри сни, па би се љу ди мо ли ли пред аму ле ти ма 
Фра Се у ба и сли ка ма кра ља Ра ме III и при но си ли би да ро ве на град-
ски ол тар, а без об зи ра на број по твр да ко је би из да ло Ми ни стар ство 
еко ло ги је ипак би ис ка шља ли соп стве на плу ћа.

Ан дер сон је у џеп ста вио ко шти цу ngawа. „Узе ћу ки ло грам. Не. 
Два ки ло гра ма. Song.“

Пру жио јој је тор бу од ко но пље не по тру див ши се да се цењ ка. 
Ко ли ко год бу де тра жи ла би ће пре ма ло. Чу да вре де ко ли ко свет. 
Је дин стве ни ген ко ји је от по ран на за ра зу или са мо усло вља ва ефи ка-
сни је ис ко ри шћа ва ње азо та ће омо гу ћи ти вр то глав по раст про фи та. 
Ка да би упра во са да ба цио по глед на пи јац, сву да би мо гао да ви ди 
по твр ду ове исти не. Со ка ци су би ли пре пу ни Тај лан ђа на ко ју су ку по-
ва ли све, од ген тич ки мо ди фи ко ва ног Ју текс пи рин ча до пе ра ди цр ве-
ног пер ја. Ме ђу тим, сва та до стиг ну ћа су одав но по стиг ну та на осно ву 
ис тра жи ва ња ге не ти ча ра ком па ни ја Agri Gen, Pur Cal и Sve u kup na hra na 
— пло до ви ста ре на у ке про из ве де ни у по лу о све тље ним ис тра жи вач-
ким ла о бо ра то ри ја ма Ми двест Ком пак та.

Ngaw је дру га чи ји. Ми двест ни је ство рио ngaw. Тај ланд ско кра љев-
ство се по ка за ло му дри јим та мо где су дру ги ома ну ли. Оно оп ста је док 
све оста ле зе мље, као Ин ди ја, Бур ма и Ви јет нам, па да ју као до ми не, 
гла ду ју и мо ле се за но ва на уч на от кри ћа.

Не ко ли ко љу ди је по гле да ло шта Ан дер сон ку пу је, па чак и да је 
сма трао да је це на во ћа ни ска, очи глед но су ми сли ли да је во ће пре-
ску по.

Се љан ка му је пру жи ла во ће, а Ан дер сон се го то во на сме јао од 
за до вољ ства. Ни јед на је ди на ова ква дла ка ва воћ ка не би тре ба ло да 
по сто ји; ве ро ват но у вре ћи има не ко ли ко три ло би та ка ло ри ја. Уко-
ли ко је ње го ва прет по став ка о по ре клу во ћа ис прав на, пред ста вља ла 
би спас од из у ми ра ња, јед на ко не ве ро ва тан као ка да би се уоко ло кре-
та ли ти ра но са у ру си. Ме ђу тим, исто би вре де ло и за кром пир, па ра дајз 
и чи ли ко ји ма је пи ја ца би ла пре пла вље на. На пи ја ци је по вр ћа би ло 
у го ми ла ма ка кве ни ко већ ге не ра ци ја ма ни је ви део. У овом гра ду 
из гле да да је све мо гу ће. Во ће и по вр ће као да је вас кр сло, по аве ни-
ја ма је цве та ло ис тр бље но цве ће, а у сен ци све га то га Ми ни стар ство 
еко ло ги је је по сти за ло оча ра ва ју ће ре зул та те са ге не тич ким ма те ри-
ја лом ко ји је ге не ра ци ја ма био из гу бљен.

Са во ћем у вре ћи Ан дер сон се про би јао спо ред ном ули чи цом. 
До че ка ла га је град ска вре ва. Го ми ле рад ни ка су пре пла ви ле ули цу 
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Ра ме IX као да се Ме конг из лио. Би ци кли и рик ше, во де ни би зо ни 
пла вих ле ђа и ве ли ки ме га дон ти.

Ка да је Ан дер сон сти гао, Лао Гу је бр зо иза шао из сен ке тро шне 
по слов не згра де, па жљи во ски да ју ћи ужа ре ни врх ци га ре те. По но во 
ве ле би ље. Би ло га је по сву да. Ов де га је би ло у из о би љу као ниг де дру-
где на све ту. Лао Гу је оста так ци га ре те угу рао у џеп по це па не ко шу ље 
и по жу рио ис пред Ан дер со на до њи хо ве рик ше.

Ста ри Ки нез је, об у чен у ри те, из гле дао као стра ши ло, али је ипак 
имао сре ће. Био је жив, док је ве ћи на дру гих љу ди по мр ла. Имао је 
по сао, док су ње го ви при ја те љи, ма лај ске из бе гли це, жи ве ли у пре на-
тр па ним за гу шљи вим згра да ма Про ши ре ња као пи ли ћи у кла ни ци. 
Лао Гу је био жи лав и имао до вољ но нов ца да ужи ва у Син га ци га ре-
та ма. За дру ге из бе гли це са жу том кар том он је био краљ.

Лао Гу се ус пен трао на се ди ште и стр пљи во са че као да се Ан дер-
сон сме сти на се ди ште на ме ње но пут ни ци ма. „У кан це ла ри ју“, ре че 
Ан дер сон. „Bai khap“ За тим ре че на ки не ском. „Zou ba“.

Ста рац се ус пра вио на пе да ла ма и они упло ви ше у са о бра ћај. 
Сву да око њих се чу ла бе сна зво ња ва би ци ка ла. Ла Гу се ни је оба зи рао 
док је све ду бље ула зио у са о бра ћај ну гу жву.

Ан дер сон је по сег нуо за још јед ном воћ ком, али се уз др жао и ни је 
ју узео. За кљу чио је да мо ра да бу де ште дљив. Ово во ће је пре ви ше 
вред но да би га ха ла пљи во јео као не ко по хлеп но де те. Тај лан ђа ни 
су про на шли не ки нов на чин за ожи вља ва ње про шло сти, а он је са мо 
хтео да се го сти ре зул та ти ма њи хо вог от кри ћа. Пр сти ма је до бо вао по 
вре ћи са во ћем бо ре ћи се да одр жи са мо кон тро лу.

Да би скре нуо ми сли по тра жио је па кли цу ци га ре та и упа лио 
јед ну. По ву као је дим ужи ва ју ћи у ње му и при се ћа ју ћи се ко ли ко је 
био из не на ђен ка да је пр ви пут от крио ко ли ко је успе шно по ста ло 
Тај ланд ско кра љев ство и са ко ли ко успе ха су уз га ја ли ве ле би ље. Док 
је пу шио раз ми шљао је о Ја те су. Се ћао се ње го вог раз о ча ре ња док је 
ме ђу њи ма леб де ла про шлост.

* * *

„Ве ле би ље“
Ја те со ва ши би ца је бље сну ла у по лу мра ку кан це ла ри је, осве тља-

ва ју ћи му цр те ли ца док је при но сио пла мен ци га ре ти, из ко је је по ву-
као пр ви дим. Пи рин ча ни па пир је за пуц ке тао. Жар ци га ре те је си јао 
у по лу мра ку, а Ја тес је ис пу стио облак ди ма пре ма пла фо ну на ко јем 
је шкри пао вен ти ла тор.
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„Пла ви па тли џан. Па ра дајз. Чи ли. Кром пир. Ја смин. Ни ко ти а на.“ 
Ис пра вио је ци га ре ту и по ди гао обр ву. „Ду ван.“

По но во је по ву као дим жмир ка ју ћи од бље ска ци га ре те. Сву да 
уна о ко ло су у ти ши ни би ли по ре ђа ни рад ни сто ло ви и ра чу на ри 
ком па ни је ко ји су се по кре та ли на пе да ле. Уве че, ка да фа бри ка ни је 
ра ди ла, ла ко сте мо гли пра зне рад не сто ло ве гре шком за ме ни ти за 
не што што ни је осли ка ва ло не у спех. Рад ни ци су са мо оти шли ку ћа ма 
да се од мо ре у оче ки ва њу још јед ног на пор ног рад ног да на. Пре кри-
ве не сто ли це и ра чу на ри су ства ра ли ла жну сли ку – у по лу мра ку, са 
сен ка ма пре ко на ме шта ја и ме се чи ном ко ја се про би ја ла кроз про-
зор ске кап ке од ма ха го ни ја, би ло је мо гу ће за ми сли ти шта је мо гло 
да се оства ри.

Из над њи хо вих гла ва вен ти ла тор се и да ље спо ро окре тао и ла о-
шки ка и ше ви су рит мич но шкри па ли пре ко пла фо на док су рав-
но мер но тро ши ли ки не тич ку енер ги ју ко ју су про из во ди ле глав не 
опру ге фа бри ке.

„Тај лан ђа ни су има ли мно го сре ће у сво јим ла бо ра то ри ја ма“, 
ре че Ја тес, „и ево где смо са да. Да сам су је ве ран, по ми слио бих да су 
те при зва ли за јед но са њи хо вим па ра дај зом. Схва там да за сва ко жи во 
би ће по сто ји пре да тор.“

„Мо рао си да нас из ве стиш о њи хо вом на прет ку“, ре че Ан дер сон. 
„Ова фа бри ка ни је тво је је ди но за ду же ње.“

Ја тес је на пра вио гри ма су. Ње го во ли це је би ло од ли чан при мер 
жи во та у троп ској кли ми. Ис пу ца ли крв ни су до ви су ис цр та ва ли 
ру жи ча сту мре жу на ње го вим обра зи ма ко ја се за вр ша ва ла на ба бу ра-
стом но су. Вод њи ка ве пла ве очи су треп ну ле пре ма Ан дер со ну, мут не 
ко ли ко и за га ђе ни град ски ва здух. „Прет по ста вљао сам да ћеш ми 
ус кра ти ти уто чи ште.“

„Не мам ни шта про тив те бе.“
„Са мо оно што сам це лог жи во та ра дио.“ На сме јао се кле пе та вим 

сме хом ко ји је ука зи вао на по че так бо ле сти иза зва не бак те ри јом. То 
је био звук ко ји би Ан дер со на на те рао да иза ђе из про сто ри је да ни је 
знао да је Ја тес, као и сви рад ни ци Agri Ge na, био вак ци ни сан про тив 
свих но вих вр ста бак те ри ја.

„Го ди на ма сам ово гра дио“, ре че Ја тес, „а ти ми ка жеш да ни је 
упе ре но про тив ме не.“ Мах нуо је пре ма про зо ри ма кан це ла ри ја ко ји 
су гле да ли на про из вод ни спрат. „Ус пео сам да на пра вим опру ге ве ли-
чи не мо је ша ке ко је мо гу да ускла ди ште ги га џу ле сна ге. Че тво ро-
стру ко ве ћи од нос ка па ци те та и сна ге од би ло ко јих дру гих опру га на 
тр жи шту. Пре дам ном је ре во лу ци ја у скла ди ште њу енер ги је, а ти је 
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од ба цу јеш.“ Наг нуо се пре ма Ан дер со ну. „Ова ко пре но си ва енер ги ја 
ни је по сто ја лa још од бен зи на.“

„Са мо ако мо жеш да је про из ве деш.“
„Уско ро ће мо мо ћи“, ин си сти рао је Ја тес. „Још са мо да ре ши мо 

про блем са ба зе ни ма ал ги. То је је ди на сла ба тач ка.“
Ан дер сон ни је ко мен та ри сао. Ја тес је то про ту ма чио као охра-

бре ње да на ста ви да го во ри. „Основ ни кон цепт је ис пра ван. Ка да 
ба зе ни бу ду про из во ди ли до вољ не ко ли чи не...“

„Мо рао си од мах да нас оба ве стиш да си на пи ја ца ма ви део ве ле-
би ље. Тај лан ђа ни успе шно уз га ја ју кром пир нај ма ње пет се зо на. 
Из ве сно је да има ју бан ку се ме на, али нас ти о то ме ипак ни си оба-
ве стио.“

„То ни је мој по сао. За ду жен сам за скла ди ште ње енер ги је, а не 
про из вод њу.“

„Где на ме ра ваш да на ба виш ка ло ри је за сво је фан та стич не опру ге 
уко ли ко урод под ба ци?“ фрк ну Ан дре сон. „Гљи ви це са да му ти ра ју 
сва ке тре ће се зо не. Са мо у ки ге не ти ча ри по ку ша ва ју да укра ду на ше 
пла но ве за To tal Nu tri ent жи то и So ju PRO. На ша по след ња вр ста Haj-
Gro ку ку ру за је са мо ше зде сет про це на та от пор на на жи жак, а ми са да 
из не на да чу је мо да ти је пред но сом злат на ге не тич ка ко ка. Љу ди гла-
ду ју!“

Ја тес се на сме ја. „Не мој ме ни го во ри ти о спа ша ва њу жи во та. 
Ви део сам шта се до го ди ло са бан ком се ме на у Фин ској.“

„Ни смо је ми ра зо ри ли. Ни ко ни је прет по ста вљао да су Фин ци 
та кви фа на ти ци.“

„Би ло ко са ули це је то мо гао да пред ви ди. Ком па ни је за про из-
вод њу ка ло ри ја има ју из ве сну ре пу та ци ју.“

„То ни је би ло мо је за ду же ње.“
Ја тес се по но во на сме јао. „То је увек на ше об ја шње ње, зар не? 

Ком па ни ја не што ура ди, а сви ми сто ји мо по стра ни и пе ре мо ру ке 
од све га. Пре тва ра мо се да ни смо би ли од го вор ни. Ком па ни ја по ву че 
So ju PRO са бур ман ског тр жи шта, а сви ми сто ји мо по стра ни го во ре ћи 
да не су гла си це око ин те лек ту ал не сво ји не ни су оно чи ме се ба ви мо. 
Љу ди ипак и да ље гла ду ју.“ По ву као је дим из ци га ре те. „За и ста не 
знам ка ко не ко као што си ти мо же но ћу мир но да спа ва.“

„Ла ко. По мо лим се Но јеу и Све том Фран си су, па се Бо гу за хва лим 
што смо још увек је дан ко рак ис пред гљи вич не за ра зе.“

„Та ко да кле? За тво ри ћеш фа бри ку?“
„Не. На рав но да не ћу. Про из вод ња опру га ће се на ста ви ти.“
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„За и ста?“ Ја тес се, ис пу њен на дом, наг нуо на пред.
Ан дер сон је слег нуо ра ме ни ма. „Фа бри ка је до бар па ра ван.“

* * *

Жар ци га ре те је опр љио Ан дер со но ве пр сте. Ба цио је ци га ре ту на 
ули цу, док је Лао Гу окре тао пе да ле рик ше и во зио га кроз густ са о бра-
ћај. Кли зи ли су кроз Банг кок, град бо жан ских би ћа.

Мо на си у ша фран ским одо ра ма су ше та ли по тро то а ри ма и ужи-
ва ли у сен ци цр них ки шо бра на. Де ца су тр ча ла у го ми ла ма, гур ка ју ћи 
се и ћу шка ју ћи, сме ју ћи и до зи ва ју ћи јед ни дру ге на пу ту до ма на-
стир ских шко ла. Улич ни про дав ци су пру жа ли ру ке пре кри ве не вен-
чи ћи ма од не ве на ко ји се но се у хра мо ве и ну ди ли све тлу ца ве амај-
ли је мо на ха све та ца ко је би тре ба ло да шти те од све га, од не плод но-
сти до за ра зе. Ко ли ца са хра ном су се пу ши ла и ши шта ла ми ри шу ћи 
на кљу ча ло уље и фер мен ти ра ну ри бу, а око но гу ку па ца су се уви ја ле 
мач ке, на да ју ћи се ко ма ди ћи ма хра не.

Из над њи хо вих гла ва су се по ма ља ли ста ри тор ње ви Про ши ре ња, 
об ра сли пу за ви цом, одав но без про зо ра, као огло да не ко сти. Са мо 
су ста ја ли и бли ста ли на сун цу по што, без лиф то ва и кли ма ти за ци је, 
ни су би ли по год ни за жи вот. Цр ни дим је ку љао из њи хо вих шу пљи на 
ода ју ћи ме ста на ко ји ма су ма лај ске из бе гли це на бр зи ну пра ви ле тор-
ти ље и ку ва ле ко пи, пре не го што би их вла сти от кри ле и про те ра ле.

На сре ди ни са о бра ћај них тра ка ле жа ле су из бе гли це са се ве ра 
уч ти во пру жа ју ћи ру ке, мо ле ћи за по моћ. По крај њих су про ла зи ли 
би ци кли, рик ше и ко ла ко ја су ву кли ме га дон ти, раз два ја ју ћи се као 
ре ка око сте на. Из ра сли не у об ли ку кар фи о ла су ру жи ле но се ве и уста 
про сја ка. Зу би су им се цр не ли од бе те ла. Ан дер сон се ма шио за џеп и 
под но ге им на ули цу ба цио си тан но вац, бла го клим нув ши гла вом на 
њи хо ве из ли ве за хвал ност, па је на ста вио да ље.

Убр зо за тим су угле да ли бе ло окре че не зи до ве и уске ули чи це 
ин ду стриј ске зо не. Скла ди шта и фа бри ке, зби је ни јед ни уз дру ге, 
ми ри са ли су на усо ље ну и тру лу ри бу. Про дав ци су би ли по ре ђа ни 
дуж ули чи ца, а од ја ког сун ца су се скри ва ли ис под над стре шни ца 
скле па них од ће ба ди. Од мах иза њих се ви део на сип и бра на кра ља 
Ра ме XII ко ји су град шти тили од пла вог оке а на.

Те шко да је не ко мо гао да за не ма ри ви со ке зи до ве бра не и при-
ти сак во де ко ју је она за др жа ва ла. О гра ду бо жан ских би ћа се мо гло 
ми сли ти са мо као о не сре ћи ко ја че ка да се до го ди. Ме ђу тим, Тај-
лан ђа ни су би ли твр до гла ви. Бо ри ли су се да њи хов све ти град не 
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бу де по то пљен. Уз по моћ пум пи на угаљ, обим них ра до ва на на си пу 
и ве ром у ви зи ју вла да ра ди на сти је Ча кри за са да су успе ва ли да 
за др же сву ту во ду ко ја је већ про гу та ла Њу Јорк, Ран гун, Мум баи и 
Њу Ор ле анс.

Лао Гу је кре нуо низ ули чи цу и не стр пљи во зво нио ку ли ји ма ко ји 
су је за кр чи ли. Ку ли ји су на за га си тим ле ђи ма но си ли Ve de rаl сан-
ду ке. Ре кла ме за Ša o žu опру ге, Ма цу ши та ан ти бак те риј ске ру чи це 
и Bo Lok ке ра мич ке фил те ре за во ду су се њи ха ле у хип но ти шу ћем 
рит му. Сли ке Бу ди ног уче ња и све те Ма ле кра љи це су пре кри ва ле 
зи до ве фа бри ке, за јед но са руч но осли ка ном муа таи про шло сти.

Фа бри ка Sprin gLajf се из ди за ла из над са о ба ћај не гу жве. Из гле-
да ла је као твр ђа ва ви со ких зи до ва про ша ра на ве ли ким вен ти ла то-
ри ма ко ји су се спо ро окре та ли. С дру ге стра не со ка ка је би ла Ša o žu 
фа бри ка би ци ка ла. Из ме ђу фа бри ка би ла је го ми ла улич них ко ли ца 
ко ја су се увек гру пи са ла ис пред ула за у фа бри ке са ко јих су про дав ци 
ну ди ли бр зу хра ну рад ни ци ма.

Лао Гу се про био у дво ри ште Sprin gLaj fa омо гу ћив ши та ко Ан дер-
со ну да иза ђе ис пред глав ног ула за. Ан дер сон је иза шао из рик ше, 
узео ра нац са во ћем и за стао за тре ну так зу ре ћи у осам ме та ра 
ши ро ка вра та ко ја су во ди ла до ме га дон та. Фа бри ка је тре ба ло да 
про ме ни име у Ја те со ва глу пост. Ја тес је био не по пра вљив оп ти ми-
ста. У Ан дер со но вим уши ма је још увек од зва ња ло ње го во за ла га ње 
за уз га ја ње ген тич ки мо ди фи ко ва них ал ги, а пред очи ма му је би ла 
сли ка чо ве ка ко ји пре ту ра по фи о ка ма у по тра зи за гра фи ко ни ма и на 
бр зи ну на пи са ним бе ле шка ма ко ји ма би пот кре пио сво је ре чи.

„Не мо же те уна пред осу ди ти мој рад са мо за то што је про је кат 
По клон оке а на био не у спе шан. Ал ге, ако их ва ља но из ле чи мо, омо-
гу ћа ва ју екс по нен ци јал на по бољ ша ња у ап сор бо ва њу обрт не си ле. 
За бо ра ви те на њи хов ка ло риј ски по тен ци јал. Усред сре ди те се на ин ду-
стриј ску при ме ну. Мо гу вам пред но ге ба ци ти це ло куп но тр жи ште 
скла ди ште ња енер ги је, са мо ако ми да те још ма ло вре ме на. Ис про-
бај те ба рем јед ну од мо јих проб них опру га, пре не го што до не се те 
од лу ку…“

Тут ња ва ма ши на је за пљу сну ла Ан дер со на док је ула зио у фа бри ку, 
бри шу ћи по след њи очај нич ки ја ук Ја те со вог оп ти ми зма.

Ме га дон ти су, спу ште них гла ва са сур ла ма ко је су се ву кле по 
зе мљи, дах та ли док су кру же ћи окре та ли по лу ге. Ге не тич ки мо ди-
фи ко ва не жи во ти ње су чи ни ле жи ви део по гон ског си сте ма фа бри ке 
и обез бе ђи ва ле енер ги ју за по крет не тра ке, вен ти ла то ре и дру ге 
фа брич ке ма ши не. Ка и ше ви ко ји ма су жи во ти ње би ле ве за не су рит-
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мич но звец ка ли. Рад ни ци у цр ве ним и злат ним одо ра ма су ви ка ли на 
жи во ти ње ко је су ге не тич ким мо ди фи ко ва њем ство ре не од сло но ва и 
по вре ме но им ме ња ли ме ста ка ко би их при во ле ли на ве ће на по ре.

На дру гој стра ни фа бри ке су са про из вод них тра ка си ла зи ле но во-
про и зве де не опру ге, ко је су по том од ла зи ле на оде ље ње за про ве ру 
ква ли те та и па ко ва ње, па су по ста вља не на па ле те за не ко бу ду ће 
вре ме ка да ће их из во зи ти. Рад ни ци су, ка да се Ан дер сон по пео на 
спрат, за крат ко пре ки ну ли рад и по здра ви ли га спа ја ју ћи дла но ве ко је 
су по ди за ли до че ла, ода ју ћи та ко по част ко ја се као та лас пре не ла 
кроз цео ред. 

Ба њат, ди рек тор ПК, му је по жу рио у су срет по здра вља ју ћи га.
Ан дер сон му је по вр шно уз вра тио по здрав. „Ка кав је ква ли тет?“
Ба њат се на сме јао. „Dee khap. До бар. Бо љи. До ђи, по гле дај.“ Сиг-

на ли зи рао је рад ни ци ма, а Нум, над зор ник, је за зво нио об ја вљу ју ћи 
пот пу но за у ста вља ње про из вод не тра ке. Ба њат је по звао Ан дер со на да 
га пра ти. „Десило се не што ин те ре сант но. Би ћеш за до во љан.“

Ан дер сон се уз др жа но на сме јао, сум ња ју ћи да Ба њат има би ло 
шта по вољ но да ка же. Из ран ца је из ва дио воћ ку и по ну дио је Ба ња ту. 
„На пре дак? За и ста?“

Ба њат је клим нуо гла вом и узео воћ ку. Ле ти мич но ју је по гле дао, 
па ју је огу лио. Уба цио је у уста по лу про вид но ме со воћ ке. Ба ња-
то во ли це ни је ода ва ло ни ка кво из не на ђе ње. Ни ка кву по себ ну ре ак-
ци ју. Јео је воћ ку без ика квог раз ми шља ња. Ан дер сон се ис кре ве љио. 
Стран ци су увек по след њи до зна ва ли за но во сти, чи ње ни ца ко ју је Хок 
Сенг во лео да ис ти че ка да је ње гов па ра но и чан ум по чео да по до зре ва 
да Ан дер сон на ме ра ва да га от пу сти. Хок Сенг ве ро ват но већ зна за 
по сто ја ње во ћа, или ће се бар пре тва ра ти да зна ка да га бу де пи тао.

Ба њат је ко шти цу воћ ке ба цио у кан ту са хра ном за ме га дон те 
и по вео Ан дер со на дуж про из вод не тра ке. „Ре ши ли смо про блем са 
пре сом за ре за ње“, ре че.

Нум је по но во по зво нио па су се рад ни ци за је дан ко рак уда љи ли 
од сво јих уоби ча је них ме ста. На тре ћи звук зво на чу ва ри ме га до-
на та, ма ху ти, су бам бу со вим шта пом уда ри ли жи во ти ње ко је су се 
на тај знак за у ста ви ле. Про из вод не тра ке су успо ра ва ле. На су прот-
ном кра ју фа бри ке, ин ду стриј ске опру ге су крц ка ле и цви ле ле док 
су их за мај ци на па ја ли енер ги јом, енер ги јом по мо ћу ко је ће про из-
вод на тра ка по но во би ти по кре ну та по што Ан дер сон бу де за вр шио 
оби ла зак.

Ба њат је Ан дер со на по вео до утих ну ле про из вод не тра ке, по ред 
још јед ног ре да рад ни ка ко ји су ис ка зи ва ли по што ва ње, ово га пу та 
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оде ве них у зе ле не и бе ле одо ре, и од гур нуо је за ве се од пал ми ног 
по ли ме ра ко је су пред ста вља ле улаз у пре ди о ни цу. Ов де, у овој про-
сто ри ји, Ја те со во ин ду стриј ско от кри ће је рас ко шно си ја ло у сво јем 
за бо ра ву, оба ви ја ју ћи опру ге оста ци ма слу чај ног отр ки ћа. Же не и 
де ца ко ји су но си ли тро стру ке ма ске су по ди гли по гле де и ски ну ли 
за шти ту са ли ца ка ко би ис ка за ли ду бо ко по што ва ње пре ма чо ве ку 
ко ји им је омо гу ћа вао да пре жи ве. На њи хо вим ли ци ма се мо гао 
ви де ти зној и бла ги пу дер. Са мо је ко жа око уса на и но здр ва, на 
ме сти ма пре ко ко јих су би ли фил те ри, би ла там на.

Он и Ба њат про ђо ше до дру гог кра ја про сто ри је у спар не про сто-
ри је за ре за ње. Лам пе су ћу дљи во све тлу ца ле, а ми рис ал ги је ис пу-
нио ва здух око њих. Из над њи хо вих гла ва, ра фо ви са мре жа ма за 
су ше ње пре ма за ни ге нет ски мо ди фи ко ва ним ал га ма су до се за ли све 
до пла фо на. Ал ге се у тим мре жа ма це де, ве ну и там не на вре лом 
ва зду ху. Озно је ни тех ни ча ри по ред про из вод них тра ка на се би ни су 
има ли го то во ни шта – са мо крат ке пан та ло не, бо це са ки се о ни ком и 
за штит не ма ске. У про сто ри ји је би ло вру ће као у ужа ре ној пе ћи, упр-
кос вен ти ла то ри ма и си сте му за вен ти ла ци ју. Гра шке зно ја су цу ре ле 
низ Ан дер со нов врат. Ње го ва ко шу ља је од мах по ста ла мор ка.

Ба њат по ка за ру ком. „Ов де. Ви диш.“ По ву као је пр стом пре ко 
де мон ти ра не глав не по лу ге за ре за ње ко ја је ле жа ла по ред глав не 
про из вод не тра ке. Ан дер сон је клек нуо ка ко би про ве рио по вр ши ну 
по лу ге. „Гљи ви це“, про мр мља Ба њат.

„Ми слио сам да смо се обез бе ди ли од ово га.“
„Сла на во да“. Ба ња ту је би ло не ла год но. „Оке ан је бли зу.“
Ан дер сон са нео до бра ва њем по гле да ра фо ве са ал га ма ко је су се 

це ди ле. Ре зер во а ри са ал га ма и ра фо ви за су ше ње не ће по мо ћи. „Ко 
год да је по ми слио да ће мо то пло том из ле чи ти за ра зу био је бу да ла. 
Ма ка ква енер гет ска ефи ка сност.“

Ба њат се још јед ном не ла год но на сме јао ни шта не ре кав ши.
„Да кле, за ме ни ли сте алат за ре за ње?“
„По у зда ност је са да два де сет пет про це на та.“
„То ли ко је са да бо ље?“, ре че Ан дер сон, клим ну ви ши при том 

од сут но. Дао је знак над зор ни ку ко ји је не што до вик нуо Ну му. По но во 
се за чу ло зво но. Пре се и лам пе су за си ја ле ка да је енер ги ја по ку ља ла 
у си стем. Ан дер сон се зајапурио од из не над ног по ве ћа ња то пло те. За 
лам пе и пре се се пла ћао по рез у угље ни ку од пет на ест хи ља да ба та 
сва ки пут ка да би за си ја ле, по рез ко ји је Сприн гЛајф из да шно упла-
ћи вао у енер гет ски бу џет кра љев ства. Ја те со во упра вља ње си сте мом 
је би ло ге ни јал но и омо гу ћа ва ло је да фа бри ка ко ри сти др жав не 
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за ли хе угље ни ка, али су тро шко ви под ми ћи ва ња и да ље би ли из у-
зет но ве ли ки.

Глав ни за мај ци су се за вр те ли па је фа бри ка по дрх та ва ла у рит му 
зуп ча ни ка ко ји су се на ла зи ли спрат ис под. Пло че на по ду су тре пе-
ри ле. Ки не тич ка енер ги ја је по ку ља ла кроз си стем као да је адре на-
лин у го ли ца вом оче ки ва њу енер ги је ко ја ће за су ти про из вод ну тра ку. 
Ме га дон ти су бе сно за ур ла ли, али су вр ло бр зо уми ре ни ши ба ма. 
Цви ље ње за ма ја ца је пре ра сло у бу ку ко ја је из не на да пре ки ну та при-
сти за њем ве ли ке ко ли чи не џу ла у по гон ски си стем.

По но во се за чу ло звон це. Рад ни ци су по рав на ли алат за ре за ње. 
Про из во ди ли су два ги га џу ла енер ги је, али су за ма ње ко ли чи не 
мо ра ли мно го па жљи ви је ба ра та ти ма ши на ма. Ни же, низ про из вод ну 
тра ку по че ло је на мо та ва ње, а пре са за се че ње, са но вим пре ци зним 
оштри ца ма, је уз ши шта ње по диг ну та хи дра у лич ним ди за ли ца ма.

„Khun, мо лим вас.“ Ба њат је од гу рао Ан дер со на у за штит ни ка вез.
Нум је по след њи пут по зво нио. Про из вод на тра ка је по че ла да 

ме ље. Ан дер со на је про жео та лас уз бу ђе ња у тре нут ку ка да је си стем 
по кре нут. Рад ни ци су се шћу ћу ри ли иза за кло на. Фи но влак но опру га 
је из ла зи ло из флан ши и на мо та ва ло се пре ко ни за угре ја них ва ља ка. 
Там но цр ве на влак на по пр ска на смр дљи вим ре а ген сом. Влак на су на 
тај на чин под ма зи ва на да би се до био гла дак филм на ко ји се ка сни је, 
ујед на че но, на но сио Ја те сов прах од ал ги.

Пре са се са тре ском спу сти ла. Ан дер со на су за бо ле ли зу би од 
си ли не удар ца. Пре са је ла ко по ки да ла жи цу опру ге, а од се че но 
влак но је, пре ко ко ту ра, на ста ви ло свој пут кроз за ве се до про сто ри је 
за пре де ње. Три де се так се кун ди ка сни је влак но је из ро ни ло из про-
сто ри је за пре де ње, ово га пу та бле до си ве бо је по пр ска но пра хом од 
ал ги. Влак но се пре ко дру гог ни за ко ту ра по том пре во ди пре ко још 
јед ног ни за угре ја них ва ља ка, пре не го што до би је ко нач ни об лик, пре 
не го што се умо та у све ма њи и ма њи кру жни об лик, упр кос ње го-
вој мо ле ку лар ној струк ту ри. За глу шу ју ћа бу ка на прег ну тог ме та ла је 
све ви ше ра сла. При ли ком на те за ња опру ге теч ност за под ма зи ва ње 
и оста так од ал ги би пр шта ли на све стра не по рад ни ци ма и опре ми. 
На тег ну та опру га би се за тим ста вља ла у ме тал но ку ћи ште и сла ла у 
оде ље ње кон тро ле ква ли те та.

Жу та ди о да је треп та ла, што је био знак да је све у ре ду. Рад ни ци 
су по жу ри ли из сво јих за кло на ка ко би по но во на ме сти ли пре су за 
но ви млаз там но цр ве ног ме та ла ко ји је при сти зао из утро бе ка ли о-
ни це. Ваљ ци су кло па ра ли у пра зно. Пре сле де ће упо тре бе пре се це ви 
са теч но шћу за под ма зи ва ње су мо ра ле би ти очи шће ње. При ли ком 
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из ба ци ва ња теч но сти за под ма зи ва ње ва здух би се ис пу нио фи ном 
из ма гли цом. Рад ни ци су за вр ши ли по ра на ва ње пре се, па су се по но во 
са кри ли иза за кло на. Ка да би се си стем по ква рио, влак на опру ге би 
се пре тво ри ла у ви со ко е нер гет ска се чи ва и не кон тро ли са но би се кла 
ва здух у про сто ри ји. Ан дер сон је већ ви ђао ло ба ње отво ре не као да су 
пре зре ли ман го, од се че не де ло ве те ла и пр ска ње кр ви у фа бри ка ма у 
ко ји ма се до го дио квар.

Пре са је по но во тре сну ла, од се ца ју ћи још јед ну од че тр де сет 
опру га ко ли ко је мо гла да на пра ви сва ког са та. Опру гу за ко ју се мо гло 
са се дам де сет пет про це на та си гур но сти ре ћи да ће се на ћи у стро го 
чу ва ном скла ди шту Ми ни стар ства еко ло ги је. Тро ши ли су ми ли о не на 
про из вод њу ђу бре та за ко је ће утро ши ти ми ли о не ка ко би га се ота-
ра си ли – мач са две оштри це ко ји и да ље пред ста вља опа сност. Ја тес 
је не где грд но за бр љао, би ло слу чај но би ло због то га што га је не ко 
са бо ти рао. Би ло му је по треб но ви ше од го ди ну да на да схва ти ко ли ко 
је про блем ве лик, да де таљ но про ве ри ка де у ко ји ма су се га ји ле ал ге 
ко је су се ко ри сти ле за ре во лу ци о нар но об ла га ње опру га, да пре ра ди 
ку ку ру зну смо лу ко ја се ко ри сти ла за ма за ње зуп ча ни ка опру ге, да 
из ме ни на чин кон тро ле у оде ље њу кон тро ле ква ли те та, да схва ти ка ко 
ни во вла ге у ва зду ху ути че на про из вод ни про цес ко ји је осми шљен у 
мно го су шни јој кли ми.

Облак бле де пра ши не је за пљу снуо про сто ри ју ка да је у њу, кроз 
за ве се, упао рад ник из пре ди о ни це. На там ном ли цу ис пр ска ном пал-
ми ним уљем су се ви де ле зно ја ве бра зде. Ан дер сон је кроз за сто ре 
мо гао на крат ко да ви ди дру ге рад ни ке оба ви је не бле дом из ма гли цом, 
као сен ке у сне жној олу ји, док се влак но опру ге об ла га ло пра шком 
ко ји је спре ча вао ње но за гла вљи ва ње под ве ли ким при ти ском. Сав тај 
зној, све те ка ло ри је, сва та рас по де ла угље ни ка – све то са мо да би 
Ан дер сон имао увер љи во по кри ће за ње гов пра ви по сао, по сао раз от-
кри ва ња ми сте ри је ко ја је оба ви ја ла ве ле би ље и ngaw.

Не ка дру га, ра ци о нал ни ја, ком па ни ја би фа бри ку одав но за тво-
ри ла. Чак би и Ан дер сон, са сво јим огра ни че ним зна њем о но вом 
по ступ ку пра вље ња но ве ге не ра ци је опру га, учи нио исто. Али да би 
рад ни ци, син ди ка ти, чи нов ни ци и мно ге дру ге „очи и уши“ кра љев-
ства по ве ро ва ли да је Ан дер сон по сло ван чо век же љан успе ха, рад-
ни ци у фа бри ци су мо ра ли на пор но да ра де.

Ан дер сон је про тре сао Ба ња то ву ру ку и че сти тао му на по слу ко ји 
до бро оба вља.

За и ста је би ла ште та. По сто ја ла је шан са за успех про јек та. Ка да 
Ан дер сон бу де јед ну од Ја те со вих опру га ви део на де лу, си гур но ће 
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му за ста ти дах. Ја тес је био лу дак, али се ни ка ко ни је мо гло ре ћи да 
је глуп. Ан дер сон је сво јим очи ма гле дао ка ко џу ли енер ги је са ти ма 
хр ле из си ћу шних ку ти ја са опру га ма. У по ре ђе њу са њи ма дру ге 
опру ге, чак и да су два пу та ве ће, не би мо гле да са др же ни че твр-
ти ну енер ги је ко ју су са др жа ле Ја те со ве опру ге. Дру ге опру ге би се 
под енорм ним при ти ском јед но став но пре т вори ле у не ка кву мо ле ку-
лар ну ма су. По не кад је био оп чи њен Ја те со вом ви зи јом.

По што је ду бо ко удах нуо, Ан дер сон се по ви је них ле ђа про ву као 
кроз пре ди о ни цу. Из ро нио је са дру ге стра не обла ка ди ма и пра ши не 
од ал ги. Удах нуо је ва здух ис пу њен смра дом уга же ног из ме та ме га до-
на та и сте пе ни ца ма се упу тио у сво ју кан це ла ри ју. Иза ње го вих ле ђа 
је дан мегодонт је по но во рик нуо гла сом му че не жи во ти ње. Ан дер-
сон је по гле дао на ни же и при бе ле жио име ма ху та, го ни ча жи во ти ња. 
Че твр та осо ви на. Још је дан про блем на ду гач ком спи ску про бле ма 
Сприн гЛај фа. Отво рио је вра та ко ја во де до кан це ла ри ја.

Про сто ри је су из гле да ле го то во исто као ка да их је пр ви пут ви део. 
Још увек су би ле мрач не, на лик пра зним пе ћи на ма са сто ло ви ма и 
ра чу на ри ма на пе да ле. Уски зра ци све тла су се про би ја ли кроз про-
зор ске кап ке од ти ко ви не, оба сја ва ју ћи по кло не не ком Бо гу ко ји ни је 
ус пео од про па сти да спа си Тан Хок Сен гов клан у Ма ла ји. Те жак 
ми рис сан да ло ви не је ис пу ња вао про сто ри ју. Мно штво сви лен ка стих 
тра ка је пре кри ва ло ол тар у углу у ко јем су, из над та њи ра са Ју Текс 
пи рин чем и му ва ма, би ле на го ми ла не злат не фи гу ри це.

Хок Сенг је већ се део за ра чу на ром. Ко шча тим но га ма је рав но-
мер но по кре тао пе да лу ра чу на ра, на па ја ју ћи та ко мир ко про це сор 
и екран од 12 сан ти ме та ра. Ан дер сон је у бле дој све тло сти ухва тио 
треп тај Хок Сен го вих очи ју, грч чо ве ка ко ји се бо ји су ро ве смр ти 
сва ки пут ка да се вра та отво ре. Стар чев тр зај је био као при ви ђе ње – у 
јед ном тре нут ку ви дљив, у дру гом као да га ни ка да ни је би ло – али 
је Ан дер сон то ли ко до бро по зна вао из бе гли це са жу том кар том да је 
мо гао да пре по зна по ти снут страх. За тво рио је вра та и та ко при гу шио 
бу ку ма ши на, па се ста рац опу стио.

„Чи ни ми се да сам ти ре као да пре ки неш да па лиш ову ствар“, 
ре че Ан дер сон ка шљу ћи и ма шу ћи ру ком у прав цу ди ма ко ји се из ди-
зао из над упа ље не сан да ло ви не.

Хок Сенг је слег нуо ра ме ни ма, али ни је пре стао да по кре ће пе да лу 
ни ти је пре стао да ку ца. „Да ли же лиш да отво рим про зо ре?“, ре че 
шап та вим гла сом на лик на стру га ње бам бу са по пе ску.
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„О Бо же, не ћу“, мр ште ћи се при том на по ми сао о троп ској вре-
ли ни иза про зор ских ка па ка. „Па ли то код ку ће. Не же лим да то 
ра диш ов де. Ни ка да ви ше.“

„На рав но“
„Озбиљ но то ми слим.“
Хок Сенг је жмир нуо пре не го што је па жњу по но во усме рио на 

екран. Из ба че не ја го дич не ко сти и оч не ду пље су се ду бо ко оцр та-
ва ле на све тло сти мо ни то ра. Пр сти, као но ге у па у ка, су и да ље до бо-
ва ли по та ста ту ри. „То је за сре ћу“, про мр мља. За тим се при гу ше но 
на сме ја. „Чак је стран ци ма по треб на сре ћа. Ми слим да би вам по моћ 
Бу де до бро до шла због свих про бле ма ко је има те у фа бри ци.“

„Не мој да па лиш сан да ло ви ну ов де.“ ре че Ан дер сон. По том је на 
сто ба цио ра нац са тек ку пље ним во ћем и за ва лио се у сто ли цу. Обри-
сао је обр ву. „Па ли га код ку ће.“

Хок Сенг је бла го клим нуо гла вом по твр ђу ју ћи да га је чуо. Ре до ви 
ста рих вен ти ла то ра су се спо ро вр те ли из над њи хо вих гла ва, ма да 
њи хо ва пе ра ја од бам бу са ни су до но си ла олак ша ње од спа ри не. 
Њих двој ца су се де ли окру же ни пла но ви ма Ја те со вог ве ли ког изу ма. 
Го ми ле сто ло ва и рад них ста ни ца су звр ја ле пра зне. Све то је по сто-
ја ло ра ди љу ди ко ји би про да ва ли опру ге, упра вља ли њи хо вим от пре-
ма њем и ра ди се кре та ри ца.

Ан дер сон је не хај но пре би рао по воћ ка ма. Узео је јед ну воћ ку 
зе ле них дла чи ца и по ка зао ју је Хок Сен гу. „Да ли си већ ви део ова кво 
во ће?“

Хок Сенг по ди же по глед. „Тај лан ђа ни га зо ву ngaw.“ За тим се вра-
тио свом по слу, про ве ра ва ју ћи рад не та бе ле ко је ни ка да не ће ко ри-
сти ти и цр ве ном ма сти лу ко је ни ка да не ће упо тре би ти за из ве шта је.

„Знам ка ко Тај лан ђа ни зо ву во ће.“ Ан дер сон је устао и при шао 
стар че вом сто лу. Хок Сенг се тр гао ка да је Ан дер сон по ред ње го вог 
ра чу на ра по ста вио воћ ку, гле да ју ћи је као да је смр то но сна. „Се ља ци 
на пи ја ци су ми ре кли ка ко Тај лан ђа ни зо ву во ће.“, ре че Ан дер сон. 
„Да ли их уз га ја те и у Ма ла ји?“

„Овај...“, по че Хок Сенг, па за ћу та. Очи глед но је по ку ша вао да 
по вра ти са мо кон тро лу док се на ње го вом ли цу мо гла ви де ти чи та ва 
па ле та емо ци ја. „Овај...“, па по но во за ћу та.

Ан дер сон је по сма трао ка ко страх об ли ку је цр те Хок Сен го вог 
ли ца. Ма ње од јед ног про цен та ма лај ских Ки не за је пре жи ве ло Ин ци-
дент. Хок Сенг је, по свим ме ри ли ма, био сре ћан чо век, ма да га је 
Ан дер сон са жа ље вао. Јед но став но пи та ње о во ћу је би ло до вољ но да 
ста рац из гле да као да же ли што пре да по бег не из фа бри ке.
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Хок Сенг је зу рио у воћ ку бо ре ћи се за ва здух. На кра ју про го во ри: 
„Не ма га у Ма ла ји. Са мо су Тај лан ђа ни ве шти у уз га ја њу ова квог 
во ћа.“ По том се по но во ба цио на по сао, не скре ћу ћи по глед са ма лог 
мо ни то ра ра чу на ра, пот пу но се ис кљу чив ши из раз го во ра.

Ан дер сон је че као ка ко би ви део да ли ће још не што до зна ти од 
стар ца, али овај ви ше ни је одва јао по глед од мо ни то ра. Још увек ни је 
до шло вре ме да се ре ши за го нет ка по сто ја ња во ћа.

Ан дер сон се за тим вра тио до свог сто ла и по чео да раз вр ста ва 
по шту. При зна ни це и по ре ски па пи ри ко је је Хок Сенг при пре мио 
су се на ла зи ли на јед ној стра ни сто ла и тим до ку мен ти ма се мо ра ла 
по све ти па жња. При о нуо је на го ми лу па пи ра. Пот пи си вао је плат не 
спи ско ве рад ни ка Уни је ме га дон та и одо бре ња за од ла га ње ђу бре та 
Сприн гЛај фа. Од то пло те и вла жног ва зду ха се бра нио тре су ћи 
ко шу љу.

У јед ном тре нут ку Хок Сенг по ди же по глед и ре че: „Ба њат те је 
тра жио.“

Ан дер сон по тврд но клим ну гла вом, оку пи ран по пу ња ва њем фор-
му ла ра. „На пре си за се че ње се по ја ви ла рђа. По сле про ме не се чи ва 
по у зда ност је по ра сла за пет про це на та.“

„Два де сет пет про це на та?“
Ан дер сон слег ну ра ме ни ма, пре вр ну још не ко ли ко стра ни ца, па 

до да свој удео по ре зу ко ји фа бри ка пла ћа Ми ни стар ству еко ло ги је. 
„Он та ко твр ди.“ По том је до ку мент уба цио у ко ве рат.

„Још увек се не оства ру је про фит. Тво је опру ге су са мо на мо та не, 
али се не ко ри сте. Опру ге чу ва ју џу ле као што Сом дет Ча пра ја чу ва 
Ма лу кра љи цу.“

На Ан дер со но вом ли цу се огле да ла раз дра же ност, али се ни је 
по тру дио да по хва ли спо ра ди чан на пре дак у про из вод њи опру га.

„Да ли ти је Ба њат го во рио о хран љи вим ре зер во а ри ма?“ упи та 
Хок Сенг. „Ре зер во а ри ма за ал ге?“

„Ни је. Го во рио је са мо о за ра зи. За што?“
„Ре зер во а ри су за ра же ни. Не ке ал ге не про из во де…“, Хок Сенг је 

окле вао. „У пи та њу је скра ма. Не мо же да се ко ри сти.“
„О то ме ми ни шта ни је го во рио.“
Још јед ном је окле вао, па ре че: „Ве ру јем да је хтео да ти ка же.“
„Да ли је по ме нуо ко ли ке су по сле ди це за ра зе?“
Хок Сенг слег ну ра ме ни ма, па ре че: „Ре као је са мо да скра ма не 

за до во ља ва спе ци фи ка ци је.“
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Ан дер сон се смра чи. „От пу сти ћу га. У кон тро ли ква ли те та ми ни је 
по тре бан чо век ко ји не ма хра бро сти да са оп шти ло ше ве сти.“

„Мо жда га ни си па жљи во слу шао.“
У Ан дер со новм реч ни ку је по сто ја ло мно го ре чи ко ји ма би опи сао 

љу де ко ји за поч ну те му и не мо гу да је до вр ше, али ни јед ну ни је упо-
тре био по што га је пре ки нуо ур лик ме га дон та. Бу ка је би ла то ли ка да 
су се про зо ри за тре сли. Ан дер сон је ис че ки вао сле де ћи ва пај.

„То је мегодонт по ред че твр тог за мај ца“, ре че. „Ње гов ма хут је 
не спо со бан.“

Хок Сенг ни је пре ки дао ку ца ње. „Ма ху ти су Тај лан ђа ни. Сви су 
они не спо соб ни.“

Ан дер сон се је два су здр жао да се не на сме је на ова кву опа ску. „Па, 
овај је го ри од оста лих.“ Вра тио се сре ђи ва њу по ште. „Же лим да бу де 
за ме њен. Ма хут по ред че твр тог за мај ца. Упам ти шта сам ре као.“

Хок Сенг је из гу био ри там окре та ња пе да ле. „Чи ни ми се да ћеш га 
те шко за ме ни ти. Чак се и го спо дар ђу бре та по ви ну је же ља ма Син ди-
ка та ме га дон та. Ка да фа бри ка не би ко ри сти ла ме га дон те, мо ра ла би 
да ко ри сти људ ску рад ну сна гу. Ни си у за вид ној си ту а ци ји.“

„Не ти че ме се. Тај ма хут мо ра да оде. Не мо же мо да ри зи ку је мо 
стам пе до. Сми сли уљу дан на чин на ко ји ћеш га се ре ши ти.“ Ан дер-
сон при ву че још јед ну го ми лу плат них спи ско ва ко ји су че ка ли да их 
пот пи ше.

Хок Сенг из но ва по ку ша да га ура зу ми. „Кхун, пре го ва ра ње са 
син ди ка том ни је јед но ста ван по сао.“

„Због то га имам те бе. То се зо ве пре ба ци ва ње од го вор но сти.“ 
Ан дер сон је на ста вио да окре ће па пи ре.

„Да, на рав но“, су во се сло жи Хок Сенг. „Хва ла на упут стви ма.“
„Стал но ми за ме раш да не раз у мем ов да шњу кул ту ру“, ре че 

Ан дер сон. „Да кле, по ста рај се да ма хут оде. Не ти че ме се да ли ћеш 
би ти уљу дан или из гу би ти образ, са мо на ђи на чин да га се ота ра сиш. 
Та кав ма хут пред ста вља ве ли ку опа сност у енер гет ском оде ље њу.“

Хок Сен го ве усне се ску пи ше, али ви ше ни је про те ство вао. Ан дер-
сон је сма трао да ће се по ви но ва ти ње го вом на ре ђе њу. Пре ли стао је 
стра ни це још јед не до зво ле Ми ни стар ства еко ло ги је пра ве ћи при том 
гри ма се. Са мо Тај лан ђа ни мо гу да утро ше то ли ко вре ме на ка ко би 
под ми ћи ва ње из гле да ло као још је дан уго вор о пру жа њу услу га. Они 
су угла ђе ни, чак и ка да вас при мо ра ва ју на не што. Или, ка да по сто ји 
про блем са ре зер во а ри ма са ал га ма. Ба њат …
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Ан дер сон је пре тра жи вао фор му ла ре ко ји су ле жа ли на сто лу, па 
по том по зва Хок Сен га.

Ста рац ни је по ди гао гла ву. „По бри ну ћу се за твог ма ху та“, ре че 
и на ста ви да ку ца. „Ура ди ћу као што си ре као, ма кар вас то ко шта ло 
ка да по но во бу ду до шли да се цењ ка ју око бо ну са.“

„До бро је да знам да ћеш то да ура диш, ма да ни сам то хтео да те 
пи там.“ Ан дер сон је куц као по стар че вом сто лу. „Ре као си да се Ба њат 
жа лио на скра му од ал ги. Има ли он про бле ма са но вим ре зер во а-
ри ма? Или са ста рим ре зе ро а ри ма?“

„Ух.. Ни је ми баш би ло ја сно.“
„Зар ми ни си ре као да је про шле не де ље сти гла нова опре ма? Но ви 

ре зер во а ри, но ве хран љи ве под ло ге?“
Хок Сенг је на крат ко ус по рио ку ца ње. Ан дер сон је глу мио збу-

ње ност док је по но во пре ту рао по па пи ри ма, зна ју ћи да не ће про-
на ћи по твр де и фор му ла ре о ка ран ти ну. „Ме ђу па пи ри ма би мо рао 
да по сто ји спи сак опре ме. Си гу ран сам да си ми ре као да је опре ма 
сти гла.“ Ан дер сон по ди же по глед. „Што ви ше раз ми шљам то сам све 
си гур ни ји да не же лим да чу јем би ло шта о про бле ми ма са ре зер во а-
ри ма. Не же лим да чу јем, осим ако је но ва опре ма про шла ца ри ну и 
ако је угра ђе на.“

Хок Сенг ни је ни шта од го во рио. На ста вио је са ку ца њем као да 
ни шта ни је чуо.

„Хок Сен гу? Да ни си не што за бо ра вио да ми ка жеш?“
Хок Сенг је и да ље не тре ми це гле дао у екран мо ни то ра. Ан дер сон 

је че као. Са мо су рит мич но кло па ра ње вен ти ла то ра и звук уста вљач-
ког точ ка ко ји је по кре тао Хок Сенг на ру ша ва ли ти ши ну.

Ста рац нај зад из у сти: „Не по сто ји по пис брод ског то ва ра. По шиљ ка 
се још увек ца ри ни.“

„Тре ба ло је про шле не де ље да је до би је мо.“
„По шиљ ка је за др жа на.“
„Ре као си да не ће би ти про бле ма“, при ме ти Ан дер сон, „Уве ра вао 

си ме у то. Ре као си да ћеш се лич но по бри ну ти за ца ри ну. До дат но 
сам те пла тио ка ко бих био си гу ран да ће по шиљ ка сти ћи на вре ме.“

„Тај лан ђа ни има ју по се бан по глед на вре ме. Мо жда ће по шиљ ка 
сти ћи овог по по дне ва. Мо жда су тра.“, це рио се Хок Сенг. „Они ни су 
као ми Ки не зи. Ле њи су.“

„Да ли си их под ми тио? Ми ни стар ство тр го ви не је тре ба ло да 
до би је свој део ка ко би по сла ло свог оми ље ног ин спек то ра.“

„Дао сам им но вац.“
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„До вољ но нов ца?“
Хок Сенг га је по гле дао ску пив ши очи. „Пла тио сам.“
„Ни си им пла тио по ло ви ну су ме, а дру гу за др жао за се бе?“
„Дао сам им це лу су му“, ре че Хок Сенг нер во зно се сме ше ћи.
Ан дер сон је још не ко вре ме про у ча вао стар ца, по ку ша ва ју ћи да 

до ку чи да ли је искрен, па је по том од у стао и ба цио па пи ре на сто. 
Ни је му би ло ја сно због че га се уоп ште нер ви ра, иако је био огор-
чен што ста рац ми сли да га та ко ла ко мо же об ма ну ти. По но во је 
ба цио по глед на во ће. Мо жда Хок Сенг прет по ста вља да је фа бри ка 
не бит на… Од ба цио је та кву ми сао и по но во је при ти снуо стар ца. 
„По шиљ ка ће сти ћи су тра, је ли та ко?“

Хок Сенг по тврд но клим ну гла вом. „Нај ве ро ват ни је ће сти ћи 
су тра.“

„Је два че кам.“
Хок Сенг ни је од го врио на сар ка стич ну при мед бу. Ан дер сон се 

пи тао мо же ли се при мед ба уоп ште пре ве сти. Ста рац је бес пре кор но 
го во рио ен гле ски, али би се по вре ме но у раз го во ру ис пре чи ла пре-
пре ка ко ја је би ла ви ше кул ту рал не не го је зич ке при ро де.

Ан дер сон се вра тио па пи ро ло ги ји. Пред њим су би ли по ре ски 
фор му ла ри и плат ни спи ско ви. Рад ну сна гу је пла ћао дво стру ко ви ше 
не го што је тре ба ло да је пла ћа. То је био још је дан про блем по сло-
ва ња са Кра љев ством. Тај ланд ски рад ни ци за тај ланд ска рад на ме ста. 
Из бе гли це из Ма ла је са жу том кар том су гла до ва ле по ули ца ма, а ни је 
мо гао да их за по сли. Да је прав де, Хок Сенг би гла до вао и че као у ре ду 
за по сао за јед но са сви ма ко ји су пре жи ве ли Ин ци дент. Да ни је ње го-
вих је зич ких спо соб но сти, зна ња књи го вод ства и Ја те со вог по вла ђи-
ва ња, Хок Сенг би гла до вао.

Ан дер сон је за стао пред на ред ном ко вер том. Пи смо је би ло адре-
си ра но на ње га лич но, али је пе чат био по ло мљен. Хок Сенг ни је 
ма рио за при ват ност ту ђе пре пи ске. Ан дер сон је че сто са њим рас-
пра вљао о то ме, али је ста рац и да ље пра вио „гре шке“.

У ко вер ти је Ан дер сон про на шао ма лу по зив ни цу. Ра леј је пред ла-
гао да се су срет ну.

Ан дер сон је кар ти цом куц као по сто лу. Ра леј. За о став шти на Про-
ши ре ња. Оста так спла ва на ве ли ком та ла су, из вре ме на ка да је наф та 
би ла јеф ти на, вре ме на ка да су љу ди и же не пре ла зи ли ве ли ке раз да-
љи не за не ко ли ко са ти, а не не ко ли ко не де ља.

Ка да су по след њи џам бо-џе то ви отут ња ли са по пла вље них пи ста у 
Су вар на бу ми ју, Ра леј је био та мо, до ко ле на у мор ској во ди, гле да ју ћи 
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их ка ко од ле ћу. Остао је да та во ри са сво јим љу бав ни ца ма ко је је над жи-
вео, па је по том про на шао но ве љу бав ни це, жи ве ћи па тво ре ни жи вот уз 
ужи ва ње у опи ју му. По ње го вом при ча њу, пре жи вао је раз не стра хо те, 
не до ста так ка ло ри ја и гла до ва ње. Ста рац је у то вре ме вре ме про во дио 
у свом „клу бу“ Плон чит, као ка ква жа ба кра ста ча, са мо за до вољ но уво-
де ћи но во при до шле стран це у дав но за бо рав љну умет ност пи јан че ња.

Ан дер сон је кар ти цу ба цио на сто. Ка кве год да су стар че ве на ме ре, 
по зив му ни је мо гао на шко ди ти. Ра леј ни је мо гао ово ли ко ду го да пре-
жи ви у Кра љев ству, а да ни је по стао па ра но и чан. Ан дер сон се бла го 
на сме ја по гле дав ши у Хок Сен га. Хок Сенг и Ра леј би би ли до бар пар: 
две ис ко ре ње не ду ше, два чо ве ка да ле ко од род не гру де, сва ки од њих 
пре жи вља ва за хва љу ју ћи соп стве ној сна ла жљи во сти и па ра но ји…

„Ако већ ни шта дру го не ра диш већ гле даш шта ја ра дим“, ре че 
Хок Сенг, „тре ба да знаш да Син ди кат ме га дон та зах те ва по нов не пре-
го во ре о ви си ни за ра да.“

Ан дер сон је по гле дао хр пу тро шко ва на сто лу, па ре че: „Сум њам 
да су та ко уч ти ви.“

Хок Сенг је за тре ну так за стао, па ре че: „Тај лан ђа ни су увек уч ти ви. 
Чак и ка да им не ко пре ти.“

Мегодонт је, спрат ни же, по но во ври снуо.
Ан дер сон зна чај но по гле да Хок Сен га. „Прет по ста вљам да са да 

имаш чи ме да се цењ каш ка да се бу деш осло ба ђао ма ху та на че твр-
том за мај цу. До ђа во ла, мо жда им ни шта не ћу пла ти ти све док се не 
ота ра се тог куч ки ног си на.“

„Син ди кат је ве о ма мо ћан.“
Још је дан ври сак је од јек нуо фа бри ком и жац нуо Ан дер со на. „Глу-

пан“, ре че он, по гле дав ши пре ма пре ма про зо ри ма. „Шта, до ђа во ла, 
ра де са том жи во ти њом?“ Мах нуо је Хок Сен гу и ре као, „Иди да про-
ве риш шта се до га ђа.“

Из гле да ло је као да ће Хок Сенг не што да уз вра ти, али је Ан дер со-
нов ле де ни по глед та ко не што спре чио. Ста рац се при ди гао на но ге.

Тру бље ње ме га дон та је угу ши ло сва ку стар че ву по ми сао да гла сно 
ис ка же не го до ва ње. Про зо ри су за кло па ра ли.

„Шта се то...“
Још јед но тру бље ње ме га дон та је од јек ну ло згра дом, а за тим се 

за чуо ме ха нич ки звук — звук осло бо ђе не сна ге. Ан дер сон је ско чио са 
сто ли це и по тр чао ка про зо ру, али га је Хок Сенг пре те као. Ста рац је, 
пот пу но збу њен, зу рио кроз про зор ши ро ко отво ре них уста.
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Жу те очи ве ли чи не та њи ра су би ле с дру ге стра не про зо ра. Мего-
донт се ус пра вио на зад ње но ге и кла тио. Че ти ри кљо ве зве ри су би ле 
од се че не ра ди без бед но сти, али је то и да ље би ла звер, пре ко че ти ри 
и по ме тра ви си не, де сет то на ми ши ћа и бе са, а све то је ба лан си-
ра ло на зад њим но га ма. Мах ни то је по ку ша вао да по ки да лан це ко ји 
су га ве зи ва ли за за ма јац. По ди гао је сур лу от крив ши огром ну че љуст. 
Ан дер сон је чвр сто ру ка ма по крио уши.

Ур лик ме га дон та се сна жно чуо кроз ста кло. Ан дер сон је, из не на-
ђен, пао на ко ле на и уз вик нуо, „О Бо же!“. У уши ма му је гла сно зво-
ни ло. „Где је тај ма хут?“

Хок Сенг за кли ма гла вом. Ан дер сон уоп ште ни је био си гу ран да 
га је овај уоп ште чуо. Зву ци ко је је чуо су би ли по тму ли и уда ље ни. 
Оте ту рао се до вра та па их је отво рио баш у тре нут ку ка да се мегодонт 
ско кљао на че твр ти за ма јац и пот пу но га по ло мио. Ти ко ви на је по ле-
те ла у свим прав ци ма. Ан дер сон се са гао ка ко би из бе гао ивер је ко је 
је ле те ло, али ни је ус пео да га из бег не па му је ко жа би ла пре пу на 
по се ко ти на.

На спра ту ис под, ма ху ти су мах ни то осло ба ђа ли ла на ца сво је 
зве ри и од вла чи ли их од по бе сне ле жи во ти ње, гла сно охра бру ју ћи 
жи во ти ње на лик на сло но ве. Ме га дон ти су тре сли гла ва ма и гла сно 
се су прот ста вља ли, оти ма ју ћи се од сво јих го спо да ра пре пла вље ни 
ин стик тив ном по тре бом да при тек ну у по моћ „ро ђа ку“. Дру ги тај-
ланд ски рад ни ци су по хр ли ли да уто чи ште на ђу на ули ци.

По бе сне ли мегодонт је још јед ном свој бес ис ка лио на за мај цу. 
Зуп ча ник је пре тво рио у прах. Ма хут ко ји је тре ба ло да упра вља жи во-
ти њом је са да био са мо кр ва ва мр ља на по ду. Ан дер сон се по ву као у 
кан це ла ри ју. Об и шао је је дан пра зан сто, а пре ко дру гог је ско чио па 
се на шао ис пред се фо ва ком па ни је.

Нер во зно је окре тао број ча ни ке. Зној му је ка пао у очи. 23 де сно, 
106 ле во… Пре шао је на сле де ћи број ча ник и мо лио се да не по гре ши 
ка ко не би мо рао ис по чет ка да уно си ком би на ци ју. Но ва ко ли чи на 
ивер ја је па ла на под фа бри ке пра ће на ври ском не ког ко се пре ви ше 
при бли жио.

Хок Сенг се из нед на да ство рио по ред Ан дер со но вог лак та.
Ан дер сон му је од мах нуо да иде. „Ре ци љу ди ма да иза ђу на по ље! 

Не ка се сви ева ку и шу! Жа лим да сви на пу сте фа бри ку!“
Хок Сенг је по тврд но клим нуо гла вом, али је окле вао да оде док је 

Ан дер сон гро зни ча во по ку ша вао да уне се ком би на ци ју.
Ан дер сон му упу ти ле ден по глед и про дра се: „Иди!“
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Хок Сенг по мир љи во по тр ча ка вра ти ма ви чу ћи, али се ње гов глас 
ни је чуо од ври шта ња рад ни ка и ло мље ња др ве та. Ан дер сон је окре-
нуо по след њи број ча ник и отво рио сеф: Па пи ри, све жње ви ра зно бој-
ног нов ца, ра зни за пи си, пне у мат ска пу шка… пи штољ са опру гом.

Ја тес
На ли цу му се по ја ви гри ма са. Из гле да да је куч кин син у све уме-

шао пр сте, као да се ње гов дух на ла зио на Ан дер со но вом ра ме ну. 
Ан дер сон је на тег нуо опру гу пи што ља и за де нуо га за по јас. Из ва дио 
је пне у мат ску пу шку. Про ве рио је да ли је на пу ње на док се раз ле гао 
још је дан ур лик. Ја тес се ба рем при пре мио за ова кав до га ђај. Куч кин 
син је био на и ван, али не и глуп. На те гао је пу шку и круп ним ко ра-
ци ма кре нуо ка вра ти ма.

По гон ски си стем и оде ље ње кон тро ле ква ли те та на до њем спра ту 
су би ли ис пр ска ни кр вљу. Те шко је би ло ра за зна ти ко је све по ги нуо. 
По гу ну ло је ви ше ма ху та. Сла дак ми рис људ ске дро би ис пу ња вао је 
ва здух. Ста за ко јом се мегодонт кре тао око за мај ца би ла је по су та 
цре ви ма. Жи во ти ња се по но во ус пра ви ла на зад ње но ге. Пла ни на 
ге не тич ки мо ди фи ко ва них ми ши ћа ко ја је по ку ша ва ла да се осло-
бо ди по след њих сте га.

Ан дер сон је на ни ша нио. Кра јич ком ока је ви део да се још је дан 
мегодонт ус пра вио на зад ње но ге и са о се ћај но за тру био кроз сур лу. 
Ма ху ти су гу би ли кон тро лу над жи во ти ња ма. При мо рао се да не 
обра ћа па жњу на са ка ће ње ко је се на ста вља ло и па жњу је усме рио на 
ни ша ње ње.

Му ши цом пу шке је пре ла зио пре ко из бо ра ног те ла. Кроз уве ли-
ча ва ју ћи ни шан звер је би ла то ли ко огром на да ни је мо гао да је про-
ма ши. Пре ба цио је пу шку у ато мат ски ре жим, из дах нуо ва здух из 
плу ћа и отво рио ко мо ру са га сом.

Из ма гли ца од стре ли ца је по ле те ла ка жи во ти њи. На ран џа сте тач ке 
су се по ја ви ле на ме га дон то вој ко жи озна ча ва ју ћи ме ста на ко ји ма је 
по го дио звер. Кон цен тро ва ни отров, ко ји је про из вео Агри Ген, бр зо се 
ши рио те лом жи во ти ње ка цен трал ном нер вном си сте му.

Ан дер сон је спу стио пу шку. Без уве ли ча ва ју ћег ни ша на је два да је 
мо гао да ви ди стр ли це на ко жи жи во ти ње. Звер ће за не ко ли ко тре ну-
та ка би ти мр тва.

Мегодонт се окре нуо и па жњу усме рио на Ан дер со на док му се 
у очи ма на зи рао сав бес ко ји је у ге ни ма био за пи сан још од ле де ног 
до ба. Упр кос све му, Ан дер сон је био им пре си о ни ран ин те ли ген ци јом 
жи во ти ње. Чи ни ло се да жи во ти ња зна шта је ура дио.
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Мегодонт се при брао и за те гао лан це. Гво зде не ал ке су по пу-
сти ле и по ле те ле кроз ва здух уда ра ју ћи у пре но сне тра ке. Рад ник 
ко ји је бе жао се ско кљао на под. Ан дер сон је ба цио пу шку и по сег-
нуо за пи што љем са ор пу гом. Пи штољ је био играч ка у по ре ђе њу 
са де се ци ма то на по мах ни та ле жи во ти ње, али то је је ди но што му 
је би ло пре о ста ло. Мегодонт је јур нуо ка Ан дер со ну, а овај је пу цао 
из пи што ља, по вла че ћи ороз што је бр же мо гао. Бес ко ри сни оштри 
ди ско ви су по ле те ли ка ла ви ни од ме са.

Мегодонт га је јед ним за ма хом сур ле сру шио на под. Сур ла се око 
ње го вих но гу об мо та ла као пи тон. Ан дер сон је по ку шао да се ухва ти 
за до вра так и та ко осло бо ди сти ска. Мегодонт је још ја че сте гао сур лу. 
Крв је по ку ља ла у Ан дер со но ву гла ву. Пи тао се да ли жи во ти ња на ме-
ра ва да га рас пук не као ка квог ко мар ца пре пу ног кр ви, али га је звер 
по том сву кла са бал ко на. Ан дер сон је по ку шао да се ухва ти за огра ду, 
а он да је по ле тео кроз ва здух. Ле тео је као да је пти ца.

Ма га донт је ли ко вао док је Ан дер сон ле тео кроз ва здух. Под 
фа бри ке му се при бли жа вао ве ли ком бр зи ном. Терс нуо је о бе тон. 
По том је по то нуо у ни шта ви ло. Оста ни на зе мљи и умри. Ан дер сон се 
бо рио да оста не при све сти. Са мо умри. По ку шао је да уста не, да се 
от ко тр ља, да ура ди би ло шта, али ни је мо гао да се по ме ри.

Пред очи ма су му се спа ја ли ра зно бој ни об ли ци. Мегодонт је био 
бли зу. Мо гао је да осе ти ње гов дах.

Обо је не мр ље су се спо ји ле. На зи рао је ме га дон то ву там но цр ве ну 
ко жу и осе ћао пра и скон ски бес. Жи во ти ња је по ди гла но гу у на ме ри 
да га пре тво ри у ка шу. Окре нуо се на стра ну, али ни је мо гао да се 
ус пра ви. Ни је мо гао чак ни да пу зи. Пр стима је му гре био по бе то ну 
као па ук на ле ду. Ни је мо гао до вољ но бр зо да се по ме ра. О Бо же, не 
же лим ова ко да умрем. Не ов де. Не на ова кав на чин… Из гле дао је 
као гу штер ко јег су ухва ти ли за реп. Не мо же да уста не, не мо же да 
по бег не, умре ће, по ста ће ка ша под но гом пре ве ли ког сло на.

Мегодонт је за ур лао. Ан дер сон је ба цио по глед пре ко ра ме на. 
Звер је спу сти ла но гу и ле лу ја ла. Њу шка ла га је сур лом, а по том су је 
из не на да из да ле зад ње но ге. Жи во ти ња је ле гла на бе дро, нео до љи во 
под се ћа ју ћи на пса. Би ла је збу ње на, из не на ђе на што је те ло ви ше не 
слу ша.

Пред ње но ге су се ла га но ис пру жи ле, а жи во ти ња је, уз ри ку, па ла 
на сла му ко ја је пре кри ва ла под. Ме га дон то ве очи су се спу сти ле на 
Ан де со нов ни во. Гле да ле су га пра во у очи, као да су људ ске, збу ње но 
трп ћу ћи. Мегодонт је сур лом по но во по ку шао да до хва ти Ан дер со на, 
али га је са мо не спрет но уда рао из гу бив ши кон тро лу над по кре ти ма. 
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Жи во ти ња је кроз отво ре не че љу сти те шко дах та ла. То пли дах је оба-
вио Ан дер со на. Жи во ти ња је ис пру жи ла сур лу ка Ан дер со ну и про др-
ма ла га. Ни је мо гла до бро да га ухва ти.

Ан дер сон се по ла ко од ву као ван до ма ша ја жи во ти ње. При ди гао се 
на ко ле на, а за тим те шком муком ус пра вио. Иако оша му ћен, ус пео 
је да ста не на но ге. Јед но од ме га дон то вих жу тих очи ју је пра ти ло 
шта ра ди. Ви ше ни је би ло бе са. Жи во ти ња је треп ну ла. Ан дер сон се 
пи тао о че му звер ми сли. Да ли је мо гла да осе ти ка ко отров ра за ра 
њен нер вни си стем? Да ли је зна ла да јој се бли жи крај? Или је са мо 
осе ћа ла умор?

Док је ста јао над жи во ти њом, Ан дер сон го то во да је по чео да је 
са жа ље ва. На ме сти ма са ко јих су ди вљач ки би ле од ре за не кљо ве 
ви де ли су се са мо пр ља ви овал ни оста ци. Ко ле на су јој би ла пре кри-
ве на ра на ма, а уста пу на гр ду ви ца ска би са. Жи во ти ња је би ла бли зу и 
уми ра ла је. Ње ни ми ши ћи су би ли па ра ли зо ва ни, а ре бра те шко уги-
ба ла док је уди са ла ва здух. Пред ста вља ла је са мо још јед но би ће ко је 
је зло у по тре бље но. Жи во ти ња ни је би ла пред о дре ђе на за бор бу.

Мегодонт је по след њи пут из дах нуо ва здух. Те ло му се са свим 
опу сти ло.

Љу ди су на хру пи ли око Ан дер со на, ви ка ли, ти ска ли се око ње га, 
по ку ша ва ју ћи да по мог ну по вре ђе ни ма и про на ђу мр тве. Љу ди су 
би ли сву да уна о ко ло. Цр ве не и злат не бо је син ди ка та, зе ле не одо ре 
Сприн гЛај фа, ма ху ти ко ји су се пе ли на џи нов ски леш.

Ан дер со ну се за тре ну так учи ни ло да по ред ње га сто ји Ја тес, пу ши 
ве ле би ље и по сма тра чи та ву збр ку. „Ре као си да ћеш сав по сао за вр-
ши ти за ме сец да на.“ А он да се по ред ње га по ја вио Хок Сенг, са сво-
јим ша пу та вим гла сом, цр ним ба де ма стим очи ма и ко шча том ру ком 
ко ју је пру жао ка ко би му до дир нуо врат. Ру ка му је би ла пре кри ве на 
цр ве ном теч но шћу.

„Кр ва риш“, про мр мљао је.


