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СМРТ ПРЕКО ОГЛАСА
По след њих да на Ре за нов се осе ћао сла бо, умор но, ма лак са ло. Ми сли су му све 

че шће лу та ле око веч ног по ко ја. Чи ни ло му се да не ма сла ђег од мо ра од оног на да-
шча ној по сте љи, у ча мо вој до ма ји. И прох те ло му се за ба ве по јед ном са свим но вом 
про гра му. Се део је сам у сво јој со би. Па жљи во је чи тао огла се у „Но вом вре ме ну“. 
Тра жио је не што. Упо ре ђи вао и би рао. Ње го во бле до ли це, ко је је већ по чи ња ло да 
коп ни, по ка зи ва ло је зна ке нео д луч но сти.

За ми шље но се ма шио олов ке. При сло нио је за ре за ним кра јем уз аба жур лам пе. 
Ру ка му за дрх та. За луп ка врх олов ке. Он се на сме ши и по ми сли:

– Ста рим.
Опет спу сти по глед не ка да бес крај но жи вах них, а са да умор них и рав но ду шних 

очи ју на лист но вин ске хар ти је. Нај зад је ода брао. Не ка мла да ин те лек ту ал ка, на ла-
зе ћи се у крај њој не во љи, мо ли по зај ми цу од пе де сет ру ба ља; спрем на је на све 
усло ве. Мо ли да јој се пи ше у се дам на е сто по штан ско оде ље ње post re stant, за вла-
сни цу при зна ни це под бро јем 205826. 

Ре за нов на пи са, ту жно се осме ху ју ћи:

„Ми ло сти ва го спо ђо, ја ћу вам да ти но вац ко ји вам је по тре бан, али не на по зај ми
цу или као по клон, не го за по сао ко ји ћу вам са да опи са ти. На рав но, са свим украт ко, 
ко ли ко то пи смо до зво ља ва. По што сте, по ва шим ре чи ма, ин те лек ту ал ка, за це ло 
ће те раз у ме ти шта се од вас тра жи. Ду жни сте да ми се ја ви те у што при влач ни јем 
ли ку мо је смр ти, и да се по на ша те у скла ду са тим. Ако ус пе те да учи ни те ори ги нал
ном ту ве се лу игру, ва ша за ра да мо же би ти до вољ на за ва ше из др жа ва ње и убу ду ће. 
Да ли сте са гла сни? Не пла ши те се? Да ли схва та те шта се од вас тра жи? Ако сте 
са гла сни, и не пла ши те се, и схва та те, он да ми на пи ши те где и ка да се мо же мо пр ви 
пут сре сти. Ме ни нај ви ше од го ва ра вре ме по сле пет са ти уве че. Пи ши те у глав ну по
шту, под но си о цу нов ча ни це од три ру бље под бро јем 384384.

По ва ше пи смо до шао бих у че твр так.“

Нов ча ни ца од три ру бље, но ва нов ци ја та, сла ду ња во ле пог ди зај на из 1905. го ди-
не, не при јат но за шу шка, као уштир ка на ха љи на ха ла пљи ве при че сни це. Ци фре 3, 8 и 
4 по на вља ле су се два пу та. По ду дар ност се чи ни ла чуд ном и ви ше сми сле ном.

Он по ми сли:
– А шта ако...
За тим се мла ко осмех ну:
– Па шта он да.
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Ни је се пот пи сао. За ле пи ко ве рат. Лич но га од не се и уба ци у по штан ско сан ду че 
– да не ле жи до ју тра, да што пре стиг не. За тим се вра ти и ста де да на га ђа ка ква ли ће 
се осо ба ја ви ти. Мр ша ва, на ка зна, с ли цем по там не лим од си ро то ва ња и пат ње, жу-
тих зу ба, с рет ким пра ме но ви ма ри ђа сте ко се ис под ми зер ног ше ши ра, на ко ме се 
њи ше ве тром и ки шом из об ли че но пе ро... Или мла ђа на, сти дљи ва, ти ха, са тан ким 
пр сти ма шва ље, из бо де ним иглом, бле дог, као во шта ног, ли ца, ве ли ких, из ра жај них 
уса на. Или ће се по ја ви ти не ка пи ја на про сти тут ка, на фар ба на, пре ве ја на, ци ча вог 
гла са и гру бих ма ни ра... Или про вин ци јал на, вул гар на да ма у не у ку сној ха љи ни, сва 
из ве шта че на, нео пра ног вра та – ко ју је муж на пу стио и ко ја се још ни је сна шла.

Ка ква ли ће би ти та ње го ва смрт?
Мо жда је бо ље да је срет не у мрач ном па са жу, да је не ви ди, са мо да јој тут не у 

хлад ну ша ку ту три ча ву на гра ду?
У че твр так по ђе у глав ну по шту. Лет њи пре сто нич ки дан бе ше пра шњав, врео и 

бу чан. Ту и та мо су по пра вља ли кал др му, кре чи ли ку ће – oдасвуд је не при јат но ми-
ри са ло. Па ипак бе ше ве се ло, при сно, а фир ме по зна тих ре сто ра на из гле да ле су не-
ка ко пра знич не, еле гант не.

Ни је му се жу ри ло. По пио је пи во код Леј не ра. Ни је срео ни ког од по зна тих. А и 
ко га да срет не у ово до ба? Осим слу чај но.

Бли жи ло се че ти ри са та ка да је про шао кроз уза на, отво ре на вра та, у но ву са лу 
глав не по ште, под ста кле ним кро вом. Се ти се ста ре, упљу ва не ја зби не где су ра ни је 
из да ва ли пи сма. Са да се и чи нов ни ци бри ну о ле пом из гле ду.

Ста де код шал те ра с пи са ћом хар ти јом и ко вер та ма. По крет на ви три на са раз-
глед ни ца ма при ка зи ва ла је сва ко ја ке оту жне ба нал но сти, тре ба ло је са мо иза бра ти.

– Ку пу је се? – упи та он про да ва чи цу.
Ле пу шка ста де вој ка с до са дом на ли цу увре ђе но сле же пу нач ким ра ме ни ма.
– Шта вам тре ба? – упи та не при ја зним то ном.
Он се упи љи у њу. За па зи лок ни це на че лу, пор це лан ски тен, мо дре зе ни це. 
Ре че:
– Ни шта ми не тре ба.
И по ђе да ље.
На су прот ула за, иза дво крил них вра та ве ли ког ква драт ног бок са, се де ле су три 

де вој ке и раз вр ста ва ле пи сма. Спо ља су ста ја ле му ште ри је. Де бе ла да ма са бра да ви-
цом на но су оче ки ва ла је пи смо на име Ру слан-Зво на ре ве.

– Ва ше пре зи ме је Зво на ре ва? – упи та по штар ка с ли цем бо је бул ке и оде у ду би-
ну, до ор ма на с пи сми ма.

Чим се руј на по штар ка вра ти ла на шал тер, са све жњем пи са ма, да ма с бра да ви-
цом по но ви:

– Ја имам дво стру ко пре зи ме, Ру слан-Зво на ре ва.
Иза ње је ста јао ри ђи го спо дин са ше ши ром у ру ци и уз не ми ре но гле дао у пи сма, 

ко ја је сор ти ра ла дру га по штар ка, нај леп ша од све три, и ве о ма охо ла због то га. Го-
спо дин је, по све му су де ћи, оче ки вао „осе ћај но и фри вол но“ пи смо и нер ви рао се, 
она ко ру жан и ја дан.
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Тре ћа по штар ка, пу нач ка, ру ме на, ши ро ко ли ца, с гу стом за ве сом ке сте ња сте ко се 
пре ко че ла, сме ја ла се не чем свом. Стал но се обра ћа ла дру гим две ма – и оне су се 
ки ко та ле, го во ре ћи ис пре ки да но о не чем за бав ном.

Ре за нов јој ћут ке пру жи нов ча ни цу од три ру бље. Осмо три по штар ке. По ми сли 
ка ко су мла де, здра ве, згод не. По то ме их је, мо ра би ти, и би ра ла по штан ска упра ва, 
во де ћи ра чу на о при стој ном из гле ду сво јих на ме ште ни ка.

Се ти се не дав не но вин ске по ле ми ке из ме ђу ди рек то ра по ште и не ке же не ко ја 
ни је до би ла по сао, јер је би ла не у глед на и ру жњи ка ва, про па ла од стра хо ва ња и гла-
до ва ња, пре ста ра са сво јих три де сет и две го ди не. За жму ри – и до ђе му пред очи то 
бле до, ис пи је но, упла ше но ли це ши ро ко ра ши ре них очи ју, са усна ма што се тр за ју 
нер во зно и очај нич ки. За чу тих и раз го ве тан ша пат:

– Не мам од че га да жи вим.
Не ко јој од го во ри ти хо и спо кој но:
– А ти он да не мој жи ве ти.
Ре за нов отво ри очи. Об не ви де ло је зу рио у пу нач ку по штар ку, ко ја је тра жи ла 

пи смо под ње го вим бро јем, из ба цу ју ћи из све жња, јед ну за дру гом, раз глед ни це и 
ко вер те. Још увек се сме ја ла. Та ко без об зир но, та ко на пад но. Нај зад му пру жи пи смо 
у уској, лук су зној ко вер ти. Пре гле да оста ла пи сма.

– Не ма ви ше.
– И не тре ба – од бру си Ре за нов.
Оде у стра ну, и се де на клу пу по ред сту ба.
По це па ко вер ту. Ма да ужур бан, бе ше са вр ше но ми ран.
Круп на и уза на сло ва, та на не цр те, ујед на чен и спо ко јан ру ко пис, нео че ки ва но леп.

„Дра ги го спо ди не! 
Сла жем се. Не пла шим се. Схва там. У че твр так, у шест са ти. Ми хај лов ски парк, 

але ја де сно од ула за. Бе ла ха љи на. У де сној ру ци Ва ше пи смо у ко вер ти. 
Ва ша Смрт.“

Чу вар за зво ни. Са ла се пра зни ла. Ре за нов се за пу ти у „Беч“. Ру чао је. По пио пи во. 
Све у не ка квој хит њи.

У парк сти же у по ла шест.
Она је ста ја ла не да ле ко од ула за, на кра ју але је, ис под др ве та. Ха љи на јој се бе ла-

са ла на там ном зе ле ни лу ти хог пар ка. Вит ка, бле да, ве о ма ти ха, при бра на. Па жљи во 
га је по сма тра ла, док јој је при ла зио.

Очи си ве, спо кој не. Ни шта не ода ју. Са мо па жњу. На ли цу, ко је уоп ште ни је ле по, 
из раз отво ре но сти и по кор но сти. Круп не усне осме хи ва ле су се по ма ло сет но.

– Ми ла смр ти – ре че он ти хо.
Ста де пред њу. Чуд но уз не ми рен, пру жи јој ру ку. Она ћут ке пре ме сти ње го во пи-

смо у ле ву ру ку. Сти ште му ру ку тан ком, хлад ном, пре фи ње ном ша ком.
И он је упи та:
– Да ли ме ду го че каш?
Она од го во ри, ла га но из го ва ра ју ћи реч по реч, гла сом ја сним, бе жи вот но рав ним, 

смрт но спо кој ним:
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– Ни си ме не оче ки вао. Ни си ми слио да ћеш ме не сре сти.
И учи ни се да од ње би је хлад но ћа. Та ко не чуј ни, та ко не по крет ни бе ху на бо ри 

ње не бе ле ха љи не. Њен јед но став ни слам ни ше шир с бе лом тра ком, за ба чен ви со-
ко, ба цао је жу ту се ну на ње но са бра но ли це. Сто је ћи пред Ре за но вом, она се ма ло 
на же и по ву че кра јем свог ла ког сун цо бра на тан ку цр ту на пе ску, сле ва на де сно, из-
ме ђу ње га и се бе.

Он упи та:
– Да ли си спрем на да бу деш мо ја смрт?
Она од го во ри исто та ко ти хо:
– Ја је сам тво ја смрт.
Он по но ви, осе ћа ју ћи хлад но ћу по те лу:
– Зар се не пла шиш да играш ту уло гу?
Она ре че:
– Смрт се бо ји жи вих и не по ка зу је им се ја сно. Ти си, мо жда, пр ви ко ји ми је ви део 

ли це – зе маљ ско, људ ско ли це сво је смр ти.
Он од вра ти:
– Бр зо и те мељ но ула зиш у уло гу. Ре ци ми, ка ко ти је име.
Она се осмех ну сет но и крот ко. Ре че:
– Ја сам тво ја смрт, бе ла, ти ха, не у мит на. По жу ри да се на ди шеш ово зе маљ ског ва-

зду ха – тво ји са ти су од бро ја ни.
Он се на мр шти.
– Ти си ин те ли гент на да ма, на ла зиш се у те шко ћа ма и тра жиш по зај ми цу. Шта те је 

до ве ло до та кве крај но сти да при ста неш на ове усло ве? Да уче ству јеш у ова ко стра-
шној игри?

Од го вор бе ше:
– Јер сам глад на, бо ле сна, умор на и ту жна.
Он се на сме ја и ре че:
– Пре све га, од мо ри се. За што сто јиш? Се ди мо на клу пу. 
Про ђо ше не ко ли ко ко ра ка. Ста до ше. Она на цр та на пе ску ком пли ко ва ну ша ру.
Он ре че:
– Си гур но си глад на – по ђи мо не ку да. Хо ћеш ли да не што пре за ло га ји мо? Да ћу ти 

онај но вац ко ји си тра жи ла. Ре ци, тре ба ли ти још не што од ме не?
Она од го во ри:
– Узе ћу од те бе све што ми мо жеш да ти – тво је зла то и тво ју ду шу.
Он за дрх та. На сме јав ши се, ре че:
– До бро играш сво ју уло гу.
Она од го во ри:
– Ето. Мој тре ну так ће тек на сту пи ти. Че кам.
Он из ва ди нов ча ник.
У сред њем пре грат ку иза че лич не коп че бе ху ра ни је при пре мље них пет злат ни ка. 

Он их из ва ди. Она пру жи ћут ке сво ју уза ну, бле ду ру ку – та ко спо кој ну и ти ху – дла-
ном окре ну ту на ви ше. Тан ке ли ни је оцр та ва ле су ја сну и јед но став ну ша ру на ње ном 
бе лом, не по крет но рас тво ре ном дла ну.
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Пет злат ни ка, ти хо ци лик нув ши је дан о дру ги, ле го ше на хла дан, уко чен длан. Без 
жур бе се за тво ри ша ка, тан ки пр сти, ду ги и бе ли, ску пи ше се – ру ка с нов цем ла га но 
се са кри у про рез скри вен са стра не бе ле сук ње.

Он по ми сли:
– Мо је три ча во зла то оскуд на је над ни ца. Пре ма ла за твој не из мер ни труд, дра га 

мо ја.
Да ли је са мо по ми слио? Или из го во рио? Та ко су ја сно за зву ча ле те ре чи. Та ко га 

је бол но сте гло у гру ди ма. Она га гле да ше са стра не си вим, па жљи вим очи ма и осме-
хи ва ше се. За тим се по гну, и ти хо за шу шка по пе ску врх ње ног сун цо бра на.

Он да про шап та:
– Узе дох ти зла то – узе ћу ти и ду шу. Дао си ми зла то – да ћеш ми и ду шу.
Он ре че ти хо:
– Узе ла си зла то, јер сам ти га ја дао. Али ка ко ћеш ми узе ти ду шу? И где ћеш је 

про на ћи?
Она од го во ри:
– До ћи ћу код те бе у од ре ђе ни час. И ти ћеш ми је да ти. Да ћеш, јер сам ја – тво ја 

смрт, и од ме не не мо жеш ни куд по бе ћи.
Спо па де га ту га. Оштрим гла сом, по ти ску ју ћи су мор и страх, из у сти:
– Ти жи виш у из најм ље ној со би, тра гаш за рад ним ме стом, зо веш се Ма ри ја или 

Ана. Ка ко се оно зо веш?
Она по но ви бе стра сно:
– Ја сам тво ја смрт.
Па до ше та ко без на де жне и бес по штед не ре чи. Он за дрх та. По ни че.
Упи та пре мр лим гла сом:
 – Мо је зла то ти тре ба јер си глад на и умор на – али мо ја ду ша, шта ће ти мо ја ду ша?
Од го вор бе ше ја сан:
– За тво је зла то ку пи ћу хле ба и ви на, на пи ћу се и на је сти, и на хра ни ти сво је ку-

кав це. А за тим ћу ти из ва ди ти ду шу, ста ви ћу је се би на пле ћа, и спу сти ћу се с њом у 
цар ство мра ка, где бо ра ви мој и твој не ви дљи ви го спо дар, и пре да ћу му је. И ис це-
ди ће је он у ду бо ки пе хар, у ко ји ће ка ну ти и мо је су зе – со ком тво је ду ше по ме ша ним 
с мо јим су за ма, по шкро пи ће он по ноћ не зве зде.

Ти хо, без жур бе, све реч по реч, зву чао је тај чуд ни го вор, као фор му ла тај не за кле тве.
Ко је све про ла зио по ред њих, и ка кви гла со ви су зву ча ли око ло, и ка кве ко чи је 

су штро по том ју ри ле по кал др ми иза огра де пар ка, и да ли је би ло бр зог, ла ко но гог 
јур ца ња и де ти њег сме ха и ча вр ља ња – оста ло је са кри ве но иза ма гич ног ве ла овог 
ла га ног го во ра.

И као у обла ку та мја на са крио се и при та јио гла сни, ша ре ни, ве се ли сми рај да на. 
На сту пи ту га, и умор, и рав но ду шност. 

Ти хо јој ка за:
– Ако се и до зве зда уз не се тре пе ре ње мо је ду ше, и ако у да ле ким све то ви ма 

ужди не у то љи ву жуд њу и ус хит по сто ја ња – шта ће ми то? Мој прах ће ис тру ну ти ов-
де, у стра шном гро бу, ку да ће ме за ко па ти рав но ду шни љу ди. Шта ми вре ди кра сно-
ре чи вост тво јих обе ћа ња? Шта ће ми то? Шта ће ми? Ре ци!
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А она ре че крот ко се осмех нув ши:
– У бла же ном од ла ску је ве чи ти мир.
Он ти хо по но ви:
– Ве чи ти мир. Зар је то – уте ха?
– Те шим чи ме знам и умем – ре че она, осме ху ју ћи се оним истим сле ђе ним, крот-

ким осмеј ком.
Та да он уста де и по ђе ка из ла зу из пар ка. Иза се бе је чуо ње не ла ке ко ра ке.
Ду го је хо дао град ским ули ца ма – и она иђа ше за њим. По не кад је убр за вао ко ра ке, 

не би ли јој ума као – и она би та да убр за ва ла, жу ри ла се, тр ча ла, по ди жу ћи тан ким 
пр сти ма кра је ве бе ле ха љи не. Ка да би он за ста јао, она је ста ја ла по да ље, раз гле да ју ћи 
пред ме те из ло же не у из ло зи ма рад њи. По не ка да би се бе сно окре тао и ишао пра во 
на њу – та да је она жур но пре тр ча ва ла на дру гу стра ну ули це или се кри ла у ула зи ма 
или под ка пи ја ма.

Пра ти ла га је си вим, спо кој ним, па жљи вим очи ма. Пра ти ла га у сто пу.
„Узе ћу ко чи је“ – по ми сли он.
Но је два да је про го во рио с ко чи ја шем, она се при бли жи. Ста ла је са свим бли зу и 

од ње је ве ја ла хлад но ћа и ту га. Осме хи ва ла се.
Он бе сно по ми сли: „Та она би се ла по ред ме не. Од ње се не мо же по бе ћи ни пе-

ши це ни фи ја ке ром“.
Ко чи јаш за тра жи шест гри ве ња ка.
– Три де сет ко пеј ки – ре че Ре за нов и бр зо се уда љи.
Ко чи јаш опсо ва.
Ре за нов се по пе на дру ги спрат. За у ста ви се пред вра ти ма свог ста на. За зво ни. 

Све вре ме је чуо шум ти хих ко ра ка што се ус пи ња ху сте пе ни ца ма.
По дру ги пут за зво ни не стр пљи во. По ди ђу га жмар ци. Хтео је да уђе у стан пре 

не го што се она поп не, пре не го што ви ди на ко ја вра та ула зи – на спра ту су би ла че-
ти ри ста на.

Али она се већ пе ња ла. Са свим бли зу, у по лу мра ку сте пе ни шта, за бе ла са ла се ње на 
ха љи на. И ње не си ве очи па жљи во и из бли за гле да ху у ње го ве упла ше не очи, ка да 
је, ула зе ћи у стан, по след њи пут по гле дао пут сте пе ни шта, жур но за тва ра ју ћи за со-
бом вра та.

За кљу ча се. Бра ва гла сно звек ну. За тим се за у ста ви у мрач ном пред со бљу. Зве рао 
је по гле дом очај ни ка. Осе ћао је, ско ро ви део кроз вра та, ко ја као да по ста до ше про-
зир на – ка ко она сто ји, ти ха с крот ким осмеј ком на усна ма, и по ди же сво је смер но, 
бле до ли це да би про чи та ла и за пам ти ла број ста на. За тим се за чу ше ти хи ко ра ци 
ка ко си ла зе низ сте пе ни це.

Ре за нов уђе у ка би нет.
– Оти шла је – као да не ко ре че раз го вет но. А дру ги, без на де жно спо ко јан глас, 

као да му од го во ри:
– Вра ти ће се она.
Че као је. По ста ја ло је све там ни је. Об у зе га ту га. Ми сли му по ста до ше не ја сне и 

збр ка не. Вр те ло му се у гла ви. Тре сла га је гро зни ца.
По ми сли:
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– Шта ли са да ра ди? Ку пи ла је не ко је ло, сти гла ку ћи, хра ни сво је глад не ку кав це. 
Та ко их је на зва ла. Ко ли ко их има? Ка кви су? Да ли су и они та ко ти хи као она, мо ја 
дра га смрт? Из глад не ли, мр ша ви, бле ди, пла хи? Не у глед ни, са истим та квим, па жљи-
вим очи ма. И та ко бла ги као она, мо ја ми ла, мо ја не жна смрт. На хра ни ла је ку кав це... 
Ста ви ће их да спа ва ју. За тим ће се вра ти ти ова мо. За што?

И од јед ном га об у зе зна ти же ља.
Си гур но ће до ћи. За што би га ина че пра ти ла до ку ће? Али с ко јим раз ло гом? Ка ко 

она то раз у ме свој за да так, та чуд на да ма, спрем на за но вац на све усло ве, чак и на 
то, да се пред ста вља као ту ђа смрт? А мо жда она и ни је обич на же на, не го од и стин-
ска смрт? И до ћи ће, и из ва ди ти му ду шу из гре шног и сла бог те ла...

Он ле же на ди ван. По кри се ће бе том. Сав се тре сао у на сту пи ма не ке сла сне гро-
зни це.

Ка кве чуд не ми сли му до ла жа ху у гла ву! Она је то бо же па мет на и са ве сна. Узе ла је 
но вац и же ли да га за ра ди, и до бро игра уло гу ко ју јој је он на ме нио.

Али за што је та ко хлад на?
Па за то што је си ро ма шна, глад на, су ста ла, бо ле сна. Умор на од ра да. Пре мно го ра ди.

„Ко си ла сам цео дан.
Умор на сам. Бо ле сна.“

Сну је. Ма је се, глад на, бол на. Не за си ти го лу ждрав ци је че ка ју, раз ја пље них кљу-
но ва. И при се ти се ње ног ли ца – зе маљ ског, чо ве чи јег ли ца сво је смр ти. Та ко по зна-
то, ско ро ро ђач ко ли це. У се ћа њу му се ја ви ше, јед на за дру гом, те по зна те, бли ске, 
умил не цр те.

– Ко је она, мо ја смрт? Да ми ни је се стра?

„Те шке не во ље ме пра те.
По мо зи ми, ми ли бра те.“

Ако је она за и ста мо ја се стри ца, та не појм љи ва смрт – шта ме се ти че што се, ова-
пло ће на, ја ви ла у ли ку чи та тељ ке но вин ских огла са и што жи ви по на ме ште ним со-
ба ма! По ло жио сам у ње ну ру ку мо је три ча во зла то, мој оскуд ни дар – звон ко зла то у 
хлад ну ру ку. И узе ла је то зла то ру ком ко ја се ле ди ла, узе ће и мо ју ду шу. Од не ће ме под 
под зем не сво до ве – и ис по ста ви ће се да је лик го спо да ра – за пра во мој лик, да сам 
то ја. Ја сам је при звао у жи вот, и за по ве дио сам сво јој смр ти да до ђе, да иде за мном.

И ре ши да че ка.
Бе ше већ ду бо ко у ноћ. Ти хо, ско ро не чуј но, огла си се зво но.
Ре за нов зба ци ће бе. Про ђе до пред со бља, тру де ћи се да не бу де бу чан.
Ре ско звек ну бра ва. Вра та се отво ри ше – на пра гу ста ја ше она.
Он устук ну у мрак пред со бља. Упи та, то бож за чу ђе но:
– Ти?
Она ре че:
– До шла сам. Куц нуо је мој час. Вре ме је.
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Он за тво ри за њом вра та, и по ђе у ка би нет кроз нео све тље не со бе. Чуо је за со-
бом ла ки шум ње них но гу.

У та ми ода је она се сти ште уз ње га и по љу би га це ло вом не жним и не ви ним.
– Ко си ти? – упи та он.
И за чу:
– Звао си ме и до шла сам. Ја се не пла шим, не мој ни ти да се пла шиш. Пру жи ћу ти 

по след њу на сла ду у жи во ту – по љу бац смр ти – „и би ће тво ја смрт ла ка и сла ђа од 
отро ва“.

Он упи та:
– А ти?
Она од го во ри:
– Ре кла сам ти да ће мо си ћи је ди ним пу тем ко ји је пред на ма.
– А тво ја че да?
– По сла ла сам их на пред, као прет ход ни цу, да би нам отва ра ла вра та.
– Ка ко ћеш ми из ва ди ти ду шу? – упи та он опет.
Она му при ђе, и не жно про шап та: „Се чи во је оштро, и слат ко ра ња ва”.
И при љу би се, и це ли ва ше, и ми ло ва ше га. И као да га жал цем оже же – убо де га 

отров ним се чи вом у по ти љак. Слат ки огањ као ви хор про ју ри му кроз ве не – и он, 
већ мр тав, ле жа ше у ње ном за гр ља ју.

Дру ги отров ни убод бе ше на ме њен њој, и она па де мр тва пре ко ње га.

(Са ру ског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски)




