
ПРО ЛОГ

Ти бет, мар та 1956. 

Тик пре за во ја он је стао. 
Бу ка ко ју је чуо би ла је по пут жи во ти ње ко ја кр чи се би пут кроз 

гу стиш бам бу са и, ми сле ћи да би то мо гло да бу де упра во то, мла ди 
но во пе че ни мо нах стао је у ме сту. А он да је чуо оштре гла со ве ка ко 
жу стро из ри чу на ред бе на ман да рин ском. Скре нув ши са ста зе спу-
стио се иза гу стог ши праж ја, ли це му је би ло све га не ко ли ко ин ча из-
над смр зну те зе мље. 

Не ко ли ко се кун ди ка сни је че ти ри вој ни ка у уни фор ма ма из ле те-
ла су на ста зу с пу шка ма пре ба че ним пре ко ра ме на. Раз го ва ра ли су 
ужур ба но, ге сти ку ли ра ју ћи бр зим, јет ким по кре ти ма ка не че му го ре 
уз до ли ну. 

Ре га је мо гао да ви ди пар из но ше них вој нич ких чи за ма тик ис пред 
се бе, си ћу шни кри ста ли сне га ле ди ли су се на блат ња вим пер тла ма. 
Још не ко ли ко ко ра ка и на шли би га. Мо гао је да чу је вој ни ка ка ко ди-
ше и ле пљи ве зву ке ње го вих уса на ка ко ра де док жва ће ду ван. 

„Заи Нар!“, уз вик нуо је дру ги глас, да ље ода тле, и чи зме су за ста ле 
на трен, а он да за шкри па ле у дру гом прав цу. Ре га је ис пу стио ис пре-
ки дан дах, али се ње го во олак ша ње пре тво ри ло у ужас ка да је схва тио 
шта се упра во де си ло. 

Је дан од вој ни ка мо ра да се освр нуо и по гле дао пре ко пре пле те-
них до ли на и ви део — уокви рен у про це пу др ве ћа као кљу ча о ни ца — 
оно што је тре ба ло да оста не скри ве но у џун гли кли су ре још не ко ли ко 
ве ко ва. 

Не ко ли ко тре ну та ка ка сни је би ло је још уз ви ка и уско ро је ту це 
па ри чи за ма до шло труп ка ју ћи по ред ме ста где је ле жао. 
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Го то во је. На шли су их. 
Це ле зи ме мо на си су че ка ли у ле де ном ба се ну кли су ре Цанг по. 

Ка да је снег по чео да коп ни и ро до ден дро ни кре ну ли да из би ја ју кроз 
сло је ве ле да, зна ли су да им је куц нуо час. Уско ро ће се да ни про ду-
жи ти и До шонг-Ла по но во ће по ста ти про хо дан. До ба су се ме ња ла, а 
с њи ма и њи хо ва суд би на. 

Ме се ци ма су слу ша ли при че — ша па том при ча не, ужа сне — ко је 
су до пи ра ле из спољ њег све та. А он да, пре две не де ље, дво ји ца сне гом 
по кри ве них но са ча до ву кла су се у ма на стир. Ис цр пље ни, они су ри-
зи ко ва ли све да се поп ну кроз ноћ и пре не су но во сти: са дру ге стра не 
ко ло сал них пла нин ских вр хо ва ви де ли су не по гре ши ве ша то ре ки не-
ске па тро ле. 

Би ло је очи глед но због че га су до шли — ни је би ло ни јед ног дру гог 
раз ло га да се се ди у дну јед ног од нај о па сни јих пла нин ских про ла за 
на Ти бе ту. Не ко мо ра да их је пот ка зао. Са да су са мо че ка ли да зим ске 
олу је пре ста ну. 

Док су са ти про ла зи ли, мла ди но вај ли ја Ре га остао је са вр ше но 
ми ран. Обич но глат ка ко жа че ла на мр шти ла му се од збу ње но сти, а 
ши ро ке, сме ђе очи зу ри ле су пра зно пре ко кли су ре ко ја је то ну ла у 
та му. Био је при род но мр шав и жи лав, тек што је на пу нио два де се ту 
го ди ну, а чак и ис под де бе ле, зим ске ту ни ке мо гао је да осе ти хлад но-
ћу ка ко про ди ре из тла. Ру ке је чвр сто пре кр стио пре ко гру ди, по ку-
ша ва ју ћи да од би је хлад но ћу, а но ге су му оба мр ле. 

Нај пре ни је био си гу ран шта пред ста вља треп тај све тла. Мо жда 
се ње гов ум игра с њим по сле ду гих са ти у хлад но ћи и стра ху. Али се 
на ста ви ло, са да је по стао ве ћи, на ран џа ста лоп та ко ја као да је ра сла 
из ми ну та у ми нут, ју ри ша ла је ви со ко у ноћ но не бо. 

Та иде ја би ла је та ко не за ми сли ва да је по тра ја ло пре не го што 
је Ре га пот пу но схва тио шта ви ди. Ду ги пла ме ни је зи ци ко је је ве тар 
рас пи ри вао и пот пи ри вао, ши ри ли су се пре ко ве ли ких гре да ма на-
стир ског кро ва. Чак и на спрам ноћ ног не ба мо гао је да ви ди дим ка ко 
се уви ја на го ре, пе пео ка ко се та ла са у вре ли ни. 

Ву ку ћи се да уста не, за те ту ра се на пред, оп чи њен пла ме но ви ма. 
Мо рао је да ви ди шта се де ша ва. Мо рао је да ви ди сво јим очи ма. 

Снег је па дао с ли шћа из над док се про би јао кроз гу стиш. Дах му 
је са да био кра ћи услед успо на, све док се на по слет ку ни је ис те ту рао 
на чи сти ну и угле дао глав ну фа са ду ма на сти ра. По ди гао је ру ку да за-
шти ти ли це од из не над ног на ле та вре ли не, треп ћу ћи пред ра за ра њем. 
Вра та ве ли ке би бли о те ке ви си ла су на хе ре на с ма сив них шар ки, гре де 



3Творац облака

су би ле угље ни са не и мр ви ле се. Ис под, на ру бу под зем не про сто ри је, 
ви со ко мно штво књи га бр зо је оба ви јао зид пла вог пла ме на. 

Ре га се по ме рио, да ље од пла ме на, фил ца не чи зме не чуј но су пре-
ла зи ле пре ко ка ме ног по да. До са да ни је ви део ни јед ну осо бу, ни вој-
ни ка ни мо на ха. 

А он да је по чео да чу је: си тан, бо лан звук ко ји се уз ди зао из над 
пр шта ња ва тре. 

Чу ће ћи иза јед ног од огром них др ве них сту бо ва ко ји су окру жи ва-
ли дво ри ште, Ре га је ви део там не си лу е те ка ко се по ме ра ју у сен ка ма. 
Ве ћи на мо на ха ста ја ла је на обо ду дво ри шта, док су у сре ди ни, три де-
се так нај ста ри јих или нај сла би јих ста ја ли за јед но, по те ра ни у зби је ну 
го ми лу као сто ка. 

Ки не ски вој ни ци ста ја ли су ис пред њих, њи хо ве цр не уни фор ме 
ста па ле су се са но ћи. 

На де сет ме та ра од глав ног ула за у дво ри ште, мла дом мо на ху но-
вај ли ји ста вљен је по вез пре ко очи ју. Он је ста јао ли цем окре нут ка 
пра зном де лу зи да, по гр бље них ра ме на. Ре га је по гле дао бо ље и ви део 
ка ко му пу шка опу ште но ви си у ру ка ма, цев је леб де ла не ко ли ко ин ча 
из над зе мље. 

Из не на да, вој ни ци око ње га по че ли су да пу ца ју, по ди жу ћи сво је 
пу шке у ва здух по пут сти сну тих пе сни ца. 

„Пу цај! Пу цај!“ 
Док је но вај ли ја ко рак нуо уна зад, му че ћи се да по диг не цев пу шке 

пре ма пра зном де лу зи да, два вој ни ка згра би ла су јед ног од ста ри јих 
мо на ха из го ми ле у сре ди шту и гур ну ли га на пред. Не ви дљив за но-
вај ли ју, ста ри ји мо нах на шао се пред њим, ње го во ли це на са мо не ко-
ли ко ко ра ка од це ви пу шке. 

Ја ди ко ва ње ви со ког то на уз ди гло се и од је ки ва ло дво ри штем кад 
су дру ги мо на си ви де ли ту сце ну. 

„Пу цај! Пу цај!“, ви ка ли су вој ни ци по но во. Но вај ли ја се за у ста-
вио, збу њен бу ком. 

Је дан од вој ни ка му се при бли жио. По кре тао се њи шу ћи се с ауто-
ри те том, ње го ви ру ка ви би ли су за вр ну ти из над ла ка та. Епо ле те са 
злат ним обе леж ји ма све тлу ца ле су од сја ји ма ва тре док се кре тао ка ко 
би стао тач но иза но вај ли је. Ре га је мо гао да ви ди ка ко му не што ша-
пу ће. Та да је пу шка опа ли ла и но вај ли ја се за нео уна зад, уда ра ју ћи 
офи ци ра иза се бе. 
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Би ло је ти хо. Ја ди ко ва ње мо на ха за у ста ви ло се док је те ло ста рог 
мо на ха па да ло на дво ри шне пло че, ње го ве но ге са ви ле су се ис под 
ње га. 

Збу њу ју ћа ти ши на из не на да је про би је на но вим пуц њи ма, али 
овог пу та то су би ли вој ни ци, пу ца ли су у ва здух и ра до ва ли се. 

Офи цир се по ме рио ис пред но вај ли је и, узи ма ју ћу пу шку од ње га, 
уми ру ју ћи га је по тап шао по ра ме ну. Де ча ко ве но ге су по пу сти ле и 
офи цир се пру жио на пред да би га при др жао. За тре ну так су ста ја ли 
спо је ни за јед но, две фи гу ре одво је не од дру гих. 

Та да, са из ве жба ном ла ко ћом, офи цир је окре нуо пу шку у сво јим 
ру ка ма и за тво рио спрем ник још јед ном. Без окре та ња да би по гле дао 
у зби је ну гру пу ста рих мо на ха, уз вик нуо је: „Сле де ћи!“ 

Ре га је по сма трао, уста су вих од ужа са, док је још је дан му шка рац 
из дво јен из гру пе. За што ста ре? Да ли су са мо пре ве ли ки те рет да би 
их во ди ли пре ко пла нин ског пре ла за ? Или је био све док бе сми сле ног 
на си ља за ко је су чу ли да је пра ти лац та ко зва не Кул тур не ре во лу ци-
је? 

На дру гом кра ју дво ри шта он је из не на да чуо жен ски ври сак. То су 
мо ра ле би ти две мо на хи ње ко је су сти гле као иза сла ни це из жен ског 
ма на сти ра Нам цонг. Вра та хра ма би ла су раз ја пље на и он је кроз та му 
мо гао да ви ди шта ма ла гру па вој ни ка та мо ра ди. За тре ну так је гле-
дао, од бој ност се по ди за ла као жуч у ње го вом гр лу. Та да је из не над ни 
та лас адре на ли на от кљу чао ње го ве па ра ли са не но ге. Он мо ра по бе ћи 
са овог ме ста, мо ра иза ћи, ре ћи дру ги ма. 

Док се Ре га окре тао, осе тио је из не над но гу ра ње с ле ђа. Уда рац га 
је по слао про шти ми це на ка ме не пло че и Ре га се из вр нуо и ви део на-
це ре но ли це вој ни ка ко ји је ис ко ра чио из сен ки. 

Био је ве лик чо век, с мли та вим ли цем и там ним, раз дра га ним 
очи ма. Он је згра био око врат ник Ре ги не ту ни ке и по ву као га јед ном 
ру ком на го ре та ко да су им се ли ца ско ро до ди ри ва ла. Смрад уста ја-
лог ду ва на био је оштар у ње го вом да ху. 

„Во лиш да гле даш?“ Плом бе ње го вих зу ба си ја ле су у мра ку. „То 
мо же мо да про ме ни мо.“ 

Окре нуо је Ре ги но жи ла во те ло, за био је ко ле но у ње го ва ле ђа и 
за ко вао га за под, гу ра ју ћи стра ну ње го вог ли ца на ка ме не пло че. Ре-
га је осе тио ка ко му се ум пра зни. Ни је ни реч из го во рио, али је са мо 
зу рио по ред дво ри шних сту бо ва у пла ме но ве ко ји су ли за ли на ви ше 
гу та ју ћи кров би бли о те ке. Пла ви и на ран џа сти пла ме ни је зи ци би ли 
су ду ги них бо ја на спрам цр ни ла не ба. 
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Из над ње га, вој ник је од ве зао ре мен са сво је пу шке и бр зо ве зао 
два чво ра, раз дво је на не ко ли ко ин ча. На ма као је ре мен ис пред Ре-
ги ног ли ца та ко да се ис пред сва ке оч не ду пље на ла зи чвор. На ста ла 
је па у за, за тим је Ре га ври снуо док му је це ла гла ва по ву че на уна зад 
јед ним си ло ви тим тр за јем. Вој ник је за вр нуо ре мен као под ве зи цу за-
во ја, сте жу ћи при ти сак сва ким окре том. 

Ре га је гре бао иза се бе бес ко ри сним ру ка ма, ври сак му је од у ми-
рао на усна ма. Ње го ви обра зи су се за те гли, по ку ша ва ју ћи да се од-
у пру не ве ро ват ном при ти ску док су се чво ро ви за ри ва ли све ду бље у 
ње го ву ло ба њу. Са још јед ним по лу о кре том чво ро ви су по то ну ли ду-
бље док му се оч не ја бу чи це ни су рас пр сле; жит ка, мут на сме са цу ри-
ла је низ ње го ве обра зе. 

Ре га је ис пу стио гр гу ља ви звук и мло ха во пао на под. 



ПР ВО ПО ГЛА ВЉЕ 

20. април 2005. 

Би ло је шест ују тро и зо ра је упра во пу кла из над кро ва све та. Злат-
но жу ти пр сти све тло сти спу шта ли су се ми мо на зу бље них вр хо ва 
Хи ма ла ја, да ју ћи јар ки сјај на ран џа стим ша то ри ма по ста вље ним на 
мрач ном об рон ку. 

Лу ка Ме тјуз отво рио је свој ша тор и, још увек у сво јем тер мо до-
њем ве шу, ис ко ра чио је на смр за ва ју ћи пла нин ски ва здух. Био је ви-
сок, с ја ким ле ђи ма ко ја су раз ву кла тка ни ну ње го вог тер мо ве ша док 
се из вла чио из ша то ра. Раз ба ру ше на там но пла ва ко са па да ла му је по 
ли цу, ве о ма пре пла ну лом под ја ким пла нин ским сун цем. Са мо су му 
де ло ви око очи ју би ли бле ђи због но ше ња на о ча ра за гле чер. 

Не ко ли ко тре ну та ка ста јао је та мо, пи јуц ка ју ћи ка фу из ли ме не 
шо ље и ужи ва ју ћи у осе ћа ју да је устао пр ви. Увек му је би ло по треб но 
са мо не ко ли ко са ти сна сва ке ве че ри и че сто је на ла зио да је ју тар ња 
ти ши на је дан од рет ких тре ну та ка у да ну ка да се ствар но осе ћа сми-
ре но. Док је уди сао пец ка ју ћи ва здух, то пло та из шо ље олак ша ла је 
на те че ност ње го вих згло бо ва. Гу ле ћи мр тву ко жу са ја сту чи ћа ле ве 
ша ке, он је ве се ло пре ла зио пр стом пре ко по се ко ти не ко ја се про те-
за ла све до згло ба и клим нуо је гла вом. Про кле те пе њач ке по вре де. 
Из гле да као да ни ка да не ће за ра сти на су вом пла нин ском ва зду ху. 

Гра бе ћи ка пут од ов чи је ко же ко ји је ку пио за не ко ли ко сто ти на 
ру пи ја на те зга ма пи ја це у Кат ман дуу, про ву као се по ред ти ња ју ћих 
оста та ка ло гор ске ва тре, па жљи во је спу стио шо љу на ка мен и ури ни-
рао. Ка да је био мла ђи, ње гов отац на гла сио му је да је ва жно има ти 
до бар по глед док пи шки. Лу ка тад ни је знао да ће то на кра ју би ти 
је ди на ствар око ко је ће се он и ста ри скот сло жи ти. 

Кри ве ћи врат на јед ну стра ну, Лу ка је зев нуо и из ма си рао ло па-
ти цу. По сле пет да на но ше ња хра не до ба зног кам па, ре ме ње ње го вог 
ран ца ду бо ко му се уре за ло у ле ђа. Не ма сум ње, то је био нај не за хвал-
ни ји део пе ња ња, труд без тех ни ке и на гра де, охра брен са мо по гле дом 
на по не ки врх ко ји се про би јао из по кри ва ча од обла ка из над. 

До ско чио је на дру гу сте ну, сео и ру ка ма об у хва тио но ге, при вла-
че ћи ко ле на под бра ду у сво ју уоби ча је ну по зу. Ње го ве очи пра ти ле 
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су пла нин ски успон док је кри ву дао на го ре две или три ми ље до пр вог 
гле че ра; туп врх ле да у ја ми сле тлу цао је јар ко на ју тар њем све тлу. 
Иза ње га, ве нац по ве нац пла ни на про те зао се све до хо ри зон та, њи-
хо ви вр хо ви до се за ли су то ли ко ви со ко да су их мо гли бри са ти не ми-
ло срд ни ве тро ви Голф ске стру је. 

Две и по хи ља де ме та ра из над се бе ко нач но је угле дао гре бен вр-
ха, по след њи део зе мље ко ји се про сти ре из ме ђу ње га и вр ха Ма ка лу, 
пе те нај ви ше пла ни не на све ту, и Лу кин дру ги врх од осам хи ља да 
ме та ра. 

Обич но би му овај при зор дао под стрек пун уз бу ђе ња, али овог 
ју тра Лу ка се осе ћао по себ но не мир но, нер во зна не ла го да ко ја као 
да је цу ри ла из ње го вог сто ма ка у ко сти. Ба цио је оста так сво је ка фе 
на зе мљу, гле дао је ка ко се пу ши за тре ну так и оти шао на зад ка ша-
то ри ма. 

Сти ћи до тог гре бе на би ће нај о па сни ји део пе ња ња. 
* * * 
„Пла ни раш да спа ваш цео дан, прин це зо?“, по звао је Лу ка, уда ра-

ју ћи о оквир јед ног од ша то ра. 
Хр ка ње из ну тра је пре ста ло и чуо се звук ме шко ље ња, а он да звук 

про чи шћа ва ња гр ла. 
„Хри сте, ово ми је си гур но би ло јед но од нај го рих спа ва ња ика да. 

Мој про кле ти тер мо ду шек из ду вао се у по ла но ћи.“ 
Лу ка се на це рио. „Шта ка жеш на ма ло ка фе да про сла ви мо тво је 

до бро рас по ло же ње?“ 
Још ме шко ље ња, а за тим се рај сфер шлус на ша то ру отво рио да би 

от крио коц ка сту ви ли цу ли ца Би ла Теј ло ра. Че ки ње ста ре не ко ли ко 
да на там ни ле су му се на бра ди, а ње го ве уоби ча је но за ин те ре со ва не 
очи би ле су на ду те од не до стат ка сна. Из над ње го вог че ла из го ре лог 
од сун ца, про ре ђе на ко са штр ча ла је као да је упра во до жи вео не ку 
вр сту елек трич ног шо ка. 

„Др жа ћу се ча ја, хва ла, дру гар“, ре као је про гу тав ши ре чи још јед-
ним ве ли ким зе ва њем. „Пи там се ка ко мо жеш да пи јеш ту пр ља ву 
ствар.“ 

Лу ка се наг нуо да ста ви шер пу с во дом на ма ли пор табл го ри о ник 
и укљу чио гас. Бла ги звук вре ња ис пу нио је ло гор. Он је гле дао Би ла 
ка ко раз вла чи сво ју круп ну фи гу ру из вре ће за спа ва ње. 

„Из гле даш очај но“, Лу ка је ре као мир но. „Да ли си си гу ран да мо-
жеш да за поч неш пе ња ње да нас?“ 

„Мо ра да се ша лиш? Би ћу до бро.“ 
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Бил је про те гао ру ке ви со ко из над гла ве пре не го што се од ге гао 
до истог ка ме на с ког се и Лу ка олак шао. „Али се уздам да си ти про-
на шао са вр шен пут на го ре.“ 

Лу ки не очи скре ну ле су на зад ка пла ни ни, ви ли ца му се сте за ла. 
„Пр ви део је по при лич но јед но ста ван, на го ре све до ме ста где ће-

мо на пра ви ти камп број два. По сле то га, има је дан дуг део пре ко тог 
вер ти кал ног ле де ног по ља. На рав но, то ће би ти ма ло те же. Али, кад 
јед ном стиг не мо до гре бе на вр ха, не ма ви ше од два са та до вр ха.“ 

Бил је до шао на зад и чуч нуо по ред ње га, по гле да та ко ђе при ко ва-
ног за пла ни ну. Лу ка му је до дао шо љу и усуо кљу ча лу во ду. Док је Бил 
пио вре ли чај, њи хо ви по гле ди су сре ли су се на се кунд и, пре не го што 
је отво рио уста, Лу ка је знао шта ће да из го во ри. 

„Го ми ла пи шаћ ке.“ 
Лу ка се на це рио. 
Сат и че тр де сет пет ми ну та ка сни је, кре ну ли су. 



ДРУ ГО ПО ГЛА ВЉЕ 
Пе ли су се ско ро де вет са ти без ијед не из го во ре не ре чи. Туп бол 

пре мо ре них ми ши ћа чи нио је њи хо ве по кре те не спрет ним и не ко ор-
ди ни са ним. 

Лу ка је ишао уз ду гу за кри вље ну иви цу, ри ју ћи кроз ду бок снег и 
ло ме ћи пу та њу. Из ње го вог по ја са на стру ку спу шта ла су се два осмо-
ми ли ме тар ска уже та за пла ни на ре ње, као зми је кроз снег и де ло ве 
ле да ка ме сту где се пе њао Бил, пе де сет сто па ни же. Они су се сме њи-
ва ли у вођ ству, али ка ко су са ти про ла зи ли, ду бок снег ис пио је сва ки 
грам њи хо ве сна ге. Обо ји ца су се кре та ла истим не ми ло срд ним тем-
пом, др же ћи пи ју ке от пу ште но у ру ци ко јом су во ди ли. 

По ку ша ва ју ћи да уми ри ди са ње Лу ка се на те рао да успо ри по кре-
те док се ба тр гао у сне гу: јед ном... два пут... Тек из тре ћег пу та ус пео 
је да ута ба до вољ но пра шка стог сне га да би за ко ра чио на пред. Али, 
сва ких не ко ли ко ми ну та он би про био ле де ну ко ри цу и упао до бу ти-
на. У том не скла ду по кре та, ње гов ра нац ви нуо би се и из ба цио га из 
рав но те же, бол но ци ма ју ћи ње го во те ло, и Бил би јед но став но че као, 
без мо гућ но сти да му по мог не, док је Лу ка тро шио још ви ше енер ги је 
по ку ша ва ју ћи да се ис пра ви. 

Ве дро ју тар ње не бо за ме нио је де бео обруч мрач них обла ка ко ји 
се над ви јао над вр хо ви ма пла ни не. Са овим је до шао и јак ве тар ко ји 
је ду вао уз гре бен и оба пе ња ча би ла су при си ље на да са ви ју вра то ве 
на јед ну стра ну, кри ју ћи се у ка пу ља ча ма на сво јим гор-текс јак на ма. 

Ма ло ви ше, гре бен је уда рао у вер ти кал ни ле де ни зид ко ји су ви-
де ли из кам па. Мо ра ли су да по ста ве камп да ље од зи да, до вољ но 
да ле ко од ле да и ка ме ња ко је је па да ло. По гле дав ши на сат, Лу ка је 
за ма хом ски нуо ра нац и по чео да од ве зу је ло па ту ко ја је би ла за ка че-
на по за ди. Кад је за по чео ко па ње, Бил је ла га но са вла дао пре о ста лу 
уда ље ност, сти гав ши без да ха и осла ња ју ћи се ша ка ма на ко ле на док 
се опо ра вљао. 
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„Шта ми слиш о овом обла ку?“, пи тао је за ди ха но. „Прог но зе ка жу 
да ће су тра би ти го ре.“ 

Лу ка је за стао, ло па та пу на сне га скли зну ла је на зе мљу. Он је по-
ди гао на о ча ри с ли ца и обри сао зној из очи ју. 

„Про ћи ће“, ре као је и на ста вио да ко па. 
Бил је клим нуо. Он се пео с Лу ком до вољ но ду го да зна да га не 

пре и спи ту је о вре мен ским усло ви ма. Шта год да ка же прог но за, Лу ка 
је не ка ко увек био у пра ву. То је по ста ла стан дард на ша ла ме ђу њи ма. 
Кад год би Лу ка ле гао, сви су ми сли ли да ће па да ти ки ша. 

Од ве зав ши сво ју ло па ту, Бил је по чео да ко па по ред ње га. За три-
де сет ми ну та они су за вр ши ли сне жну ру пу и уско ро су обо ји ца ле жа-
ли ис цр пље ни у сво јим вре ћа ма за спа ва ње, уну тар ру пе; бла ги звук 
га сног го ри о ни ка бло ки рао је зву ке спољ њег све та. 

Чим је зо ра сва ну ла, Лу ка је про био та нак слој сне га крај сво је 
вре ће за спа ва ње, пу шта ју ћи окрут но ју тар ње све тло уну тра. Хла дан 
ва здух ду нуо је кроз отвор, раз би ја ју ћи уста ја ли ва здух прет ход не но-
ћи. Би ла је то ду га, гр че ви та ноћ; због ви си не ни је дан од њих дво ји це 
ни је до бро спа вао. 

Бил је отво рио сво ју вре ћу за спа ва ње и сео, гун ђа ју ћи док му је 
гла во бо ља це па ла по ти љак. Остао је ми ран, че ка ју ћи да бол ми не, док 
се Лу ка ми го љио на пред, др же ћи гла ву са ви је ну ис под ни ског пла фо-
на од сне га. До хва тио је гор њи део свог ран ца и пру жио енер гет ску 
штан гли цу и ту бу кон ден зо ва ног мле ка. Ше ћер је био је ди на ствар за 
по нов но по кре та ње те ла пла ни на ра ују тро. 

„До дај ми во ду, хо ћеш ли?“, из у стио је Бил, по ка зу ју ћи ка пла-
стич ној фла ши по крај го ри о ни ка. „Мо ра да сам де хи дри рао у то ку 
но ћи.“ 

„Гла во бо ља?“ 
„Куч кин ска.“ 
По сле не ко ли ко гу тља ја во де Бил се окре нуо да по гле да кроз отвор 

у сне гу, гле да ју ћи у не бо на по љу. 
„Био си у пра ву бар што се јед не ства ри ти че.“ 
„Вре ме ни је про блем“, од го во рио је Лу ка, гу ра ју ћи сво је ства ри у 

ра нац. „Ле де но по ље. Да ли си чуо ка ме ње ко је је па да ло у то ку но-
ћи?“ 

Бил је клим нуо. На сва ких не ко ли ко са ти у то ку но ћи чу ли су ка ко 
се ка ме ње од би ја низ па ди ну и уда ра у тврд лед гле че ра ис под. Зна ли 
су да је то био нај о па сни ји део пе ња ња уз за пад ни стуб Ма ка луа. 
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Спа ко ва ли су се у ти ши ни, си сте мат ски про ла зе ћи кроз про цес 
по ста вља ња кам па; њи хо ве ми сли би ле су на пред сто је ћем успо ну. 
Би ли су на ви ше од шест и по хи ља да ме та ра и ле де ни зид зах те ва ће 
озбиљ но тех нич ко пе ња ње. Не ма ви ше ла ких сне жних гре бе на и ла-
ких по вла че ња. 

„Ти си ис пла ни рао пу та њу“, ре као је Бил, пре ла зе ћи очи ма пре ко 
Лу ки ног ли ца. „За што ти не би во дио да нас?“ 

Лу ка је чуо оштри ну у Би ло вом гла су, али ни је по ди гао по глед од 
ка че ња ре ме ња на свом ран цу. Обо ји ца су зна ли да је пла ни нар во ђа 
ви ше из ло жен та мо го ре.

„На рав но“, ре као је, на да ју ћи се да опу ште ност у ње го вом гла су 
ни је зву ча ла ис фор си ра но. „Не ма про бле ма.“ 

Два де сет ми ну та ка сни је они су ста ја ли на по љу на гре бе ну, осе ћа-
ју ћи то пло ту ју тар њег сун ца. Лу ка је од мо тао ужад и до дао два кра ја 
Би лу. Он је, за уз врат, за њи хао те шку но сиљ ку пу ну френ до ва, шра-
фо ва за лед и осми ца са свог ра ме на и дао је Лу ки, ко ји је по чео да је 
ка чи за свој по јас у већ из ве жба ном ма ни ру и тач ним ре до сле дом. 

„Ни ка да ни сам упо знао ни ко га ко је то ли ко пи цај зла у ре до сле ду 
ка че ња опре ме“, при ме тио је Бил. 

„Као што знаш — што се ви ше бу де мо пе ли, по ста ја ће мо све глу-
пљи. Али бар на овај на чин, ја знам где се шта на ла зи.“ 

Упр кос ту пом бо лу у гла ви, Бил се на сме шио. Та мо код ку ће, Лу-
кин стан био је јед но од нај не ор га ни зо ва ни јих ме ста на ко ја је икад 
кро чио, по вр ши на по кри ве них нео тво ре ном по штом и оста вље ном 
оде ћом. Ипак, у пла ни на ма, чи ни ло се да он про ла зи пот пу ну про ме-
ну ка рак те ра: пре ци зан, про ми шљен, без пре чи ца и ле њо сти. 

„По ву ћи ћу те та мо го ре“, ре као је Лу ка, по ка зу ју ћи че тр де сет 
сто па из над њи хо вих гла ва ка цр ном ко ма ду сте не ко ји је штр чао из 
вер ти кал ног ле да. Та да, бр зим кли ма њем про ве рио је да ли је Бил 
спре ман, он да се по ме рио ма ло дуж гре бе на, при ла го ђа ва ју ћи ду жи-
не пе тљи на сво јим пи ју ци ма. 

При бли жив ши се зи ду та ко да су му ку ко ви би ли ско ро при ле пље-
ни уза зид, Лу ка је за бо сво је крам по не, от ки да ју ћи сит не ко ма ди ће 
ле да. Теч ним, рит мич ним по кре ти ма, он је за ба дао сво је пи ју ке пе-
њу ћи се сва ким ко ра ком и во де ћи ра чу на да му ру ко хва ти бу ду из ба-
лан си ра ни у при род ном об ли ку ле да, не го да сам за ба да но ве. Ни је 
гле дао го ре, сва ким ми ну том упи ја ју ћи оно што је ис пред ње га. 

Знао је да мо ра да се пе ње у де о ни ца ма. Мо рао је да се кон цен-
три ше на пр во по вла че ње, а за тим на дру го. Ни шта ви ше. Ми сли ти 
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уна пред о гре бе ну вр ха би ло је ствар но пре да ле ко. Из над ње га, сте на 
се на ста вља ла вер ти кал но још хи ља ду ме та ра. 

Са ти су про ла зи ли — исти по кре ти, исти ри там. Сун це је по ла-
ко пу то ва ло по не бу, пре ме шта ју ћи њи хо ве сен ке зде сна на ле во док 
су њи хо ви од ра зи па да ли пре ко угла ча ног ле да. Обо ји ца су се ти хо 
кре та ли на го ре, раз ме нив ши са мо не ко ли ко ре чи при ли ком пре да је 
опре ме при сва ком по ди за њу. 

Лу ка је за бо пи ју ке и ви ше ра ши рио но ге, при ла го ђа ва ју ћи рав но-
те жу. Са опа са ча је ски нуо шраф за лед и за вр нуо га у гла дак део ле да 
ма ло ис под свог ра ме на. Про ву као је уже кроз ка ра бин, осло нио се 
на ње га и спу стио сво ју те жи ну у ам олак ша ва ју ћи ве ли ки при ти сак 
на ли сто ви ма. Он да је за вр нуо дру ги шраф, про ву као уже и про ви рио 
из ме ђу но гу. 

Пра те ћи ли ни ју уже та, мо гао је да ви ди Би ла ко ји се бо ри да се 
поп не. На тај на чин пео се кад је био умо ран, увек се бо рио. Он би за-
бо свој пи јук, ко ма ди ћи ле да ле те ли би на све стра не, ко ри сте ћи сво ју 
сна гу а не ве шти ну да би ишао на ви ше. 

Не где де сно, Лу ка је чуо звук и ма ла ко ли чи на ка ме ња, не ки ве ли-
чи не људ ске гла ве, па ла је низ обод сте не. Би ли су до вољ но да ле ко да 
би би ли угро же ни, али ипак њи хов при зор док од ска ку ју по гра нит-
ном зи ду у пра шња вим обла чи ћи ма био је обес хра бру ју ћи. Ка ме ње те 
ве ли чи не про шло би у пот пу но сти кроз њи хо ве ка ци ге. 

Лу ка је ви део Би ла ка ко на кре ће гла ву да би ви део па да ње ка ме ња 
и њи хо ви по гле ди сре ли су се на тре ну так. Ни су ни реч про го во ри ли. 
Игра ње са ова квим шан са ма био је из бор о ко ме ни ка да ни су раз го-
ва ра ли. 

Пу шта ју ћи облак за ма гље ног да ха у ва здух ис пред се бе, Лу ка је 
по гле дао го ре, до пу шта ју ћи се би ре дак тре ну так про ве ре њи хо вог на-
пре до ва ња. Пе ли су се бр зо и по пе ли две тре ћи не обо да. Још не ко ли-
ко са ти и на ћи ће се ис под гре бе на вр ха. 

Док се по под не про те за ло, осе ћао је ка ко ри там и да ље сла би. Мо-
гао је да чу је се бе ка ко сте ње сва ки пут ка да би сво је те ло по ву као на-
ви ше и осе ћао је да су ње го ве по длак ти це на ду те и утр ну ле. По сто јао 
је и чу дан, стег ну ти грч у ње го вој де сној но зи за ко ји је знао да ни је од 
хлад но ће. Он се пи тао, ско ро кли нич ки, ко ли ко још ду го ње го во те ло 
мо же то да под не се. 

Ду же, знао је, не го што би Би ло во мо гло. То ком не ко ли ко про-
те клих са ти Лу ка је по ку шао да се кре ће на пред, ужад би се че сто 
за те гла на ње го вом стру ку, за у ста вља ју ћи га ци ма њем. Он би са че као 
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ми нут, до зво ља ва ју ћи Би лу да ухва ти дах, али ка да је по ку шао да на-
ста ви, ужад би и да ље би ла не по мич на. 

Пе де сет сто па ис под, Бил је мо гао да осе ти ка ко се зној ме ша са 
сит ним сло јем ле да пре ко ње го вог ли ца пре не го што кре не да цу ри ка 
ње го вим очи ма. Ис под ње го ве јак не, гру ди су му се ди за ле и спу шта-
ле у ис пре ки да ним на ле ти ма и сва ки пут ка да би по ку шао да за ста не 
да би уми рио ди са ње, об у зео би га про ду жен на пад ка шља ко ји га је 
оста вљао још сла би јим. 

Он је по ку шао да за би је сво је крам по не и бо ље се ухва ти, али је 
имао осе ћај да су му но ге др ве не и не по слу шне, ње го ви пр ви ослон ци 
са мо су гре ба ли пре ко глат ке ле де не по вр ши не. У обе ма ру ка ма пи ју-
ци су се чи ни ли не ве ро ват но те шки, и док је уда рао о зид, знао је да су 
ње го ви по те зи све ви ше очај нич ки. 

Опет је за стао, спре ма ју ћи се за још је дан на пад ка шља. Гле да ју-
ћи го ре кроз за ма гље не на о ча ри, мо гао је да ви ди Лу кин обрис ка ко 
че ка из над. 

„Да ли си до бро?“ 
Док су ре чи леб де ле до ле ка ње му, Бил је по ку шао да од го во ри, али 

га је про тре сао још је дан на лет ка шља. По сле ско ро ми нут, ко нач но 
се сми рио, оста вља ју ћи Би ла да дах ће за ва здух. Он је на кре нуо гла ву 
уна зад и, сте жу ћи ви ли цу у оче ки ва њу бо ла, уз вик нуо јед ну реч. 

„Од мор.“ 
Чак из да љи не, Лу ка је мо гао да чу је на пор у Би ло вом гла су — ни-

сте се пе ли с не ким се дам го ди на а да не мо же те тач но да про це ни те 
сте пен ње го ве не ла го де. Су де ћи по ци ма ју ћем рит му по след њих сат и 
не што, Лу ка је прет по ста вио да Бил сад иде на пра зно. 

На јед но два де сет сто па из над сво је гла ве, Лу ка је при ме тио ка ме-
ни ис пуст ко ји би мо гао би ти до вољ но ве ли ки да њих дво ји ца сед ну. 
Он је по след њих по ла са та ра дио на то ме да до ње га стиг ну. Че ка ју ћи 
до вољ но опу ште ног уже та, он се по пео по след њих не ко ли ко сто па и 
дрх те ћим ру ка ма по ди гао се пре ко иви це. Ле ђи ма при ти сну тим за 
ле де ну по вр ши ну и но га ма ко је су ви си ле пре ко иви це, он се при ди-
гао на уже ту да би олак шао на пор Би лу. 

„Још пе де сет сто па“, по ви као је на до ле. „Има мо сво ју при ват ну те-
ра су ов де.“ 

Са ти ма је Лу ка при ти скао нос уз ле де но огле да ло, пот пу но оку-
пи ран успо ном. Са да је се део на сун че вој све тло сти, жмир ка ју ћи ка 
све ту ко ји се пру жао ис под ње га. 
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Сва ки по глед био је дру га чи ји, и без об зи ра на то ко ли ко се пео, 
до жи вљај но вих ви ди ка увек му је од у зи мао дах. Док се фо ку си рао на 
ве ли чи ну око ли не, ње го ва лич на бор ба с пла ни ном је бле де ла, сма-
њу ју ћи га на то што је сте: ма лец но људ ско би ће ко је ви си са џи нов ске 
зе мљи не не пра вил но сти. 

Осим што је овог пу та не пра вил ност има ла чу дан уре дан сми сао. 
Лу ка је жмир као на јар кој све тло сти, по ку ша ва ју ћи да упи је све 

то. Де сно од ње га на ла зио се пр стен сне гом по кри ве них пла ни на, у 
са вр ше ном ни зу. Ње го ве очи пра ти ле су вр хо ве ко ји су за ви ја ли у са-
вр шен круг. То је би ла то ли ко из у зет на си ме три ја, као да их је не ко 
по ста вљао с па ром ком па са. У цен тру се на ла зио пре кри вач од обла-
ка, не про бој но густ. 

Док је по сма трао, облак је по чео да се по ме ра. По чео је по ла ко да 
се раз два ја, ме ња ју ћи се и пре о бли ку ју ћи, пре не го што је не што по-
че ло да се по ма ља из ње го вог цен тра. Лу ка је осе тио ка ко му је сти сак 
на уже ту ма ло ола ба вио ка ко се не вољ но наг нуо на пред. 

Све тлост је си ну ла кроз пу ко ти ну у обла ци ма, осве тља ва ју ћи јед ну 
стра ну, а он да и сле де ћу. Док се об лик осло да ђао уз бур ка ног по кро ва, 
Лу ка је схва тио да зу ри у пи ра ми ду то ли ко са вр ше них про пор ци ја да 
ју је мо рао на пра ви ти чо век. 

Осим што то ни је мо гло би ти, не сум њи во. Шта би дру го мо гло би-
ти усред Хи ма ла ја осим пла ни не? Гле да ју ћи пре ко хо ри зон та, он је 
схва тио да је то би ло ма ње од окол них вр хо ва, али са мо ма ло. То би 
зна чи ло да је ско ро се дам хи ља да ме та ра ви со ко. Не мо гу ће је ми сли-
ти да су љу ди мо гли са гра ди ти не што та ко ве ли ко. 

Дрх та ва ру ка по ја ви ла се пре ко иви це по ред ње га. 
За де лић се кун де Лу ка је са мо зу рио у њу, ње го ве ми сли и да ље су 

би ле на пла ни ни пи ра ми ди. Та да, трг нув ши се, наг нуо се на пред да 
ухва ти Би лов зглоб. По ву као је што је ја че мо гао; док се Бил бо рио 
да ухва ти за лет, ње го ви крам по ни гре ба ли су по там ној сте ни. Ду ге 
се кун де про шле су пре не го што је ус пео да се уз ми го љи до вољ но да-
ле ко на ис пу сту. Он да се сру шио, рав но на ле ђа; је ди ни звук би ло је 
дах та ње ње го вих плу ћа. 

„Дру гар, је си ли ОК?“ 
Чак иза сво јих на о ча ра, Лу ка је мо гао да ви ди бо ле сну ис цр пље-

ност у Би ло вим очи ма. Из гле дао је бле до и пот пу но по тро ше но, као 
да је сва ки сат пе ња ња по сте пе но ис пи јао бо ју из ње го ве кр ви. 

„Је си ли ОК?“, по но вио је Лу ка, ауто мат ски ску пља ју ћи не ко ли ко 
по след њих на мо та ја уже та. Већ је осе тио ка ко му је по глед при ву чен 
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на зад ка пи ра ми ди. „Мо раш да ви диш ову пла ни ну, Би ле. Ни ка да ни-
сам ви део ни шта слич но.“

Бил је отво рио уста да би од го во рио, али је из не на да био по го ђен 
још јед ним на ле том ис пре ки да ног ка шља. Лу ка се окре нуо на вре ме 
да ви ди ка ко му гла ва ви си на јед ну стра ну, а нит кр ва ве пљу вач ке 
раз вла чи ме ђу усна ма. Не до ста так ва зду ха у кр ви по чео је да му бо ји 
уста све тло љу би ча сто. 

„Сра ње“, ре као је Лу ка ти хо, и та да, ви дев ши ка ко Бил по ла ко за-
тва ра очи, по ди гао је глас. 

„Би ле... мо раш оста ти бу дан.“ 
Бил је остао не по ми чан, ње го ве очи чвр сто за тво ре не. 
Уда ра ње у ње го вој гла ви по ста ло је не под но шљи во, чак је и нај-

ма њи по крет пре тио да му рас по ло ви сле по оч ни це, па ра ли шу ћи га 
бо лом. Са ти ма је по ку ша вао да се из бо ри с тим, али сад је и вид по чео 
да му се му ти. 

„Гла ва ме уби ја“, ус пео је да из го во ри. „Ви си на... пе ње мо се пре-
бр зо.“ 

„Ко ли ко је ло ше?“ 
Би лу је би ло по треб но не ко ли ко се кун ди да са ку пи енер ги ју да би 

про го во рио. А кад је то ура дио, би ло је је два ма ло ви ше од шу ма. 
„Не ви дим баш до бро.“ 
Лу ка је опсо вао пре не го што се окре нуо и по гле дао го ре ка чи-

стом зи ду од ле да. 
Гре бен вр ха био је на по ла са та пе ња ња из над њих. Вре ме је би ло 

пот пу но са вр ше но — слаб ве тар, до бра пре глед ност. Ова екс пе ди ци ја 
пла ни ра на је ме се ци ма, и са да су би ли у са вр ше ној по зи ци ји — пла-
ни на им се ну ди ла на та њи ру. По след њих не ко ли ко са ти знао је да ће 
мо ра ти да на пра ви из бор, мо ра ће да од лу чи шта је нај ва жни је. Док је 
зу рио у врх, он је схва тио с пот пу ном си гур но шћу да му је на до хват 
ру ке, ње гов је за осва ја ње. 

„Би ле, слу шај. Ја ћу те ве за ти за ис пуст ов де, на јед но сат и не што, 
и оти ћи на врх. Би ћеш до бро, обе ћа вам.“ 

Не где у свом ис цр пље ном мо згу, Бил је об ра ђи вао ове ре чи. По ди-
гао је гла ву да про го во ри и та да га је про тре сао но ви на лет ка шља, ње-
го ве гру ди по ди за ле су се и па да ле као у ри бе ба че не на су ву зе мљу. 

Ње го во те ло се опу сти ло и он је окре нуо гла ву на стра ну да би ис-
пљу нуо гу сту ма су шлај ма на обли жњи ка мен. 

„Ти... не мо жеш оти ћи“, про сик тао је. 
Отво рио је очи, жмир ка ју ћи кроз бол. 
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„Не мој... је бе но... оти ћи“, по но вио је. 
Бил је по ку шао да се усред сре ди кроз ма глу сво јих ми сли. Мо рао 

је да оста не бу дан, мо рао је да се бо ри с па ра ли шу ћом ле тар ги јом. 
Се кун де су се раз вла чи ле. Осе ћао је ка ко му свест по пу шта и та ма га 
гра би. За нај ду жи тре ну так ни шта се ни је до го ди ло. Све што је мо гао 
да чу је био је звук сво јих плу ћа ка ко дах ћу го ре и до ле. Ни је би ло ни-
чег осим цр ни ла ко је је му ти ло иви це ње го вог ви да, по ла ко то ну ћи 
ка ње му. 

„Лу ка... мо лим те.“ 
Би лов глас ни је био ни шта ви ше од па те тич ног шу ма, ње го ве по-

след ње ми сли бле де ле су на ње го вим оте че ним усна ма. Та да, не где 
кроз ма глу, он је угле дао Лу кин обрис ко ји се при бли жа ва док ни је 
био ди рект но из над ње га. Бил је осе тио ру ку на пред њем де лу свог 
пла ни нар ског ама и ка ко му се те ло по ди же на пред ка иви ци сте не. 

По сег нуо је на ви ше, по ку ша ва ју ћи да згра би Лу ки ну ру ку. Ба лан-
си рао је од мах из над ду гач ког на ги ба сте не ис под. 

Ка да је Лу ка ко нач но про го во рио, глас му је био груб од из нер ви-
ра но сти. 

„Хај де. Гу би мо се одав де.“ 
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