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РУЖА НА ВЕТРОМЕТИНИ

Људи спу. Кад умру, прену се.

Арапска пословица

Цео свет да се сру ши и не бо да се сру чи на гла ве љу ди мр се ћи им ми сли у не раз-
мр си во клуп ко и ни ште ћи им стра сти сна гом па кле ног ог ња, у ша ци ма те ри је ко ја не 
би ис цу ри ла с пе ском вре ме на би ла би, као је ди на си гур на и по у зда на, не у ни шти ва 
љу бав Ле та на и Је се не. Јер њи хо ва је љу бав би ла дах лет њег ве тра у кро шња ма злат-
не је се ни.

Од те су љу ба ви јед ног ју тра, ко је је сва ну ло пре око три де сет ле та, за ме си ли и 
ро ди ли си на ког су во ле ли вр ло, не жно и по све ће но. Он да је он оти шао из по ро дич ног 
до ма, сво јим пу тем и за сво јом сре ћом, птић ко ји чим на у чи да ма ше кри ли ма од ле-
пр ша за сво јим ја том и не освр не се. А они су на ста ви ли да тра ју као што су и пре, 
по ву че но и ода но, кло не ћи се бу ке ко ја да ви и ко ја гу ши. На ме сном гро бљу су ви ше 
од две де це ни је пла ћа ли два гроб на ме ста. Хте ли су, и кад их смрт отрг не од све сти, 
да оста ну јед но уз дру го.

Јед ног сун ча ног ју тра су ми ну ли. За гр ље ни.

ЗО РА, У КО ЈОЈ ЗО РАН ПР ВИМ ЈУ ТАР ЊИМ АУТО БУ СОМ СТИ ЖЕ КУ ЋИ И ПРИ СЕ ЋА 
СЕ БЕЗ БРИ ЖНИХ ВРЕ МЕ НА

Не ко је по звао си на Зо ра на. Иако их ду го ни је ви део, или упра во због то га, рас пла-
као се као де те, исте ве че ри на пио се као мај ка и по вра ћао на тро то ар ис пред згра де 
у ко јој је жи вео. Су тра дан је оти шао ро ди тељ ском до му. 

Те ла Зо ра но вих ро ди те ља ни су раз два ја на. По кри ве на су бе лим чар ша вом и оста-
вље на на кре ве ту где су и на ђе на. По што су утвр ди ли смрт, ле ка ри хит не по мо ћи 
ре кли су пр вом ком ши ји да се с из но ше њем по кој ни ка ма ло са че ка. Мр твач ни це су 
пре оп те ре ће не, гро бља су дуп ке пу на, не ма ју их где. Нек оста ну под чар ша вом, ни куд 
се не жу ре. „На све стра не су мр тви. Љу ди па да ју кô сно пље“, ре ко ше.

Зо ран је ти ме био за до во љан. Дра же му је би ло ви де ти ро ди те ље у њи хо вој по-
сте љи (у чвр стом за гр ља ју ко ји га је под се ћао на цвет) не го да су га од ве ли у не ки 
по друм где се, ваљ да, др же ле ше ви. От крио их је – пр во сти дљи во, до по ла, а за тим и 
це ле – и тог да на ду го над њи ма бдео. Ка ко је мо гу ће, ми слио је, да су ве че пред смрт 
(„Шта сам ја ра дио те ве че ри?“) раз го ва ра ли и спре ма ли се за по сте љу, а на ред ног 
ју тра за у век ста ли? Опет се на пио и кроз су зе и смех из ду би не пам ће ња вра ћао на 
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по вр ши ну све сти ве се ле успо ме не и по ма ло се ди вио јед но став но сти при ро де и по-
сто ја ња.

ЈУ ТРО, У КО ЈЕМ ЗО РАН ПО СЕ ЋУ ЈЕ УПРА ВУ ГРО БЉА И СА ЗНА ЈЕ ШТО СА ЗНА ЈЕ

Ују тру их је по крио и оти шао на гро бље. Управ на згра да би ла је об у че на у бр шљан 
и ми ри са ло је на ру же ко је су у бо ко ри ма ра сле дуж ста зе. 

У оскуд но на ме ште ном со бич ку, иза не ве ли ког сто ла, се де ла је де жур на слу жбе-
ни ца. Би ла је пре те ра но на шмин ка на и не и спа ва на. У пе пе ља ри се ди мио опу шак. 
Зо ран је по здра ви и, из ви нив ши се на смет њи, опи са украт ко свој слу чај. Де жур на 
клим ну гла вом.

– Ја бих их сам до ве зао, зна те. Ова мо је, ка жу, гу жва. Не зна ју кад ће се осло бо ди-
ти ме сто у мр твач ни ци. Мо ји ро ди те љи ов де има ју два гроб на ме ста. Мо же мо се до-
го во ри ти...

– Не ма мо ми шта да се до го во ри мо, го спо ди не – од го во ри слу жбе ни ца од сеч но. 
– Зна се ка ко те ства ри иду.

– До бро, он да – ре че. – Ка ко?
– Зна се – на ста ви слу жбе ни ца. – То, да их ти до ве зеш, не ма про бле ма. Би ће бр же 

и они ма у мр твач ни ци ћеш оста ти веч но у ле пом се ћа њу.
На сме ја се гла сно сво јој ша ли и до да де: 
– Са мо ћеш код њих по све до чи ти да си сам хтео да нам до ста виш њи хо ва те ла. О 

то ме ћеш пот пи са ти из ја ву, из ја ву ће за ве сти у ре ги стар и то је то. Али пре не го што 
их са хра ни мо, мо ра се до не ти по твр да о ко ри шће њу гроб ног ме ста.

– Два гроб на ме ста – ис пра ви је Зо ран. – Не ма про бле ма, на ћи ћу је и до не ти вам 
је још да нас.

– Не вре ди ти то ни пô пич ке ’лад не во де! – про ши шта слу жбе ни ца кроз ка шаљ.
– Мо-мо лим?
– Ка жем, не иде то та ко, го спо ди не. По твр да се мо ра до не ти лич но. Ако си ти но-

си лац пра ва...
– Ни сам ја – упа де Зо ран. – Мој отац је но си лац.
– Он да не ка до ђе он.
– Из ви ни те, ни сам вас до бро чуо – збу нио се Зо ран. – Ја сам њи хов син и прав ни 

на след ник њи хо ве имо ви не, па та ко и те пар це ле. До не ћу вам пар це лу, овај, по твр ду... 
– По твр да се мо ра до не ти лич но – пре ки де га де жур на. – От ку да ја мо гу зна ти да 

си ти прав ни на след ник? То ти ви ди на су ду. Ов де сам ја власт и ов де са хра њу је мо 
са мо ко ри сни ке. Ина че бих мо гла да са хра ним по гре шног чо ве ка, раз у меш. Тај па пир 
ми је оси гу ра ње да са хра њу јем пра вог по кој ни ка.

– Али он је мр тав! Они су мр тви! – вик ну.
– Дру га чи је не мо же. И не де ри се! – опо ме ну га. – Не де ри се, го спо ди не. Ов де 

љу ди спа ва ју!
– Ја мо ра да не што ни сам до бро раз у мео.
– Раз у мео си – од бру си слу жбе ни ца. – Сем то га, све то та мо пи ше – и мах ну ру ком 

ка та бли крај ула зних вра та.
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– Ов де не што ни је у ре ду – ре че Зо ран, по вла че ћи се по ла ко ка вра ти ма. – Мо рам... 
Мо рам да идем.

– Пре не го што одеш... – про ду жи слу жбе ни ца. – Ви дим да те је смрт ро ди те ља 
искре но по тре сла. Сму шен си, нео бри јан, нео че шљан.

– Ма ни је. Са мо, мо ја ко са не ће ка ко ја хо ћу – про му ца Зо ран.
– Ма, све знам, не ма про бле ма – на ста ви де жур на ма ло ср дач ни је. – До ла зе ов де 

ра зни, да ти не при чам. А ти си, ви ди се, свет ски чо век, да не ка жем – кул ту ран. Али, 
да се раз у ме мо, не мој да ти па да на па мет да оби ла зиш про пи се и да тра жиш ве зу у 
Ми ни стар ству, јер се чо век друк чи је не мо же са хра ни ти сем ова ко ка ко ти ја ка жем. 
Ве руј ми, бо ље им је та ко.

– Ка ко мо же да им бу де бо ље, по бо гу? Па они су мр тви, чу јеш! – вик ну Зо ран, за лу-
пив ши вра та Упра ве.

– По штуј и во ли про пи се, го спо ди не! – ви ка ла је слу жбе ни ца за њим.

РУ ЖА, ЗБОГ КО ЈЕ ЗО РАН РАЗ МИ ШЉА О СМИ СЛУ И СИ МЕ ТРИ ЈИ

Цвет је био бес пре ко ран. На пр ви по глед, са вр ше но си ме три чан. Си ме три ја је, 
ми слио је Зо ран док је гле дао ру жу у ба шти ис пред Упра ве гро бља, за кон ва се ље не. 
Ипак, уоча ва ле су се ма ле не до след но сти, у не пар ном бро ју ла ти ца и њи хо вој ве ли-
чи ни, у рас по ре ду пиг мен та цр вен ка сте бо је, у се ћа њу на дру ге ру же ко је су на из глед 
би ле иден тич не овој. Имао је ути сак да је тек те ма ле раз ли ке чи не ствар ном, опи пљи-
вом. Скри ве ни са сто јак због ко јег ни шта по ста је не што.

На чин на ко ји су ла ти це ру же гр ли ле јед на дру гу под се ти га на за гр љај Ле та на и 
Је се не. Ње го ва де сна ру ка пре ко ње ног ле вог ра ме на. Ње на ле ва ру ка пре ко ње го вих 
бе да ра. Ње на ле ва но га пре ко ње го вих ис пру же них но гу. Ње на мр ша ва, ста рач ка 
фи гу ра при љу бље на уз ње го ву. Гла ве бла го по гну те, ли ца су о че на, но се ви се го то во 
до ди ру ју, ли ко ви сми ре ни, као да ћу те, очи без дрх та ја, као да су тек за спа ле.

ВЕ ЧЕ, У КО ЈЕМ БИ ВА ОНО ШТО НЕ БИ ВА

Ушао је у ку ћу и, не па ле ћи све тла, за ди гао чар шав. Сео је на иви цу кре ве та и спу-
стио по глед на њи хо ва мир на ли ца. Ду го их је та ко гле дао и по вре ме но пла као, гр ца-
ју ћи у ша ке. Он да се лу пи по ко ле ну и кре ну да их бу ди. 

– Ма ма, та та! – до зи вао их је и тр љао уми ру ју ће по хлад ним ру ка ма, као де цу ка да 
ру жно са ња ју.

– Ма ма – ша пу тао је – ја сам. Зо ран. Про бу ди те се.
Пре ну ше се, без да ха, и отво ри ше очи. 
– Зо ра не, си не! – про збо ри Је се на, гла сом ко ји не бе ше њен.
– Си не, Зо ра не! – цви ле ше Ле тан, ту ђим гла сом.
– Ја сам – гр лио их је Зо ран. – Из ви ни те што вас бу дим. Имам не што да вам ка жем.
– Шта имаш да нам ка жеш? – пи та ла га је мај ка.
– Шта? – по но ви отац шу пље, као од јек.
У тре ну се по ко ле бао.
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– Спа ва ли сте.
– Умр ли смо, де те – ре че отац. – Из ви ни.
– Све је у ре ду – пла као је Зо ран. – Не бри ни те. Се ди те, ево ов де, за сто.
Се до ше сви за сто. Зо ран упа ли све тло у ку хи њи и из не се ра ки ју.
– Из ви ни, та та, ни је не ка. Ма ло се осе ти на џи бру.
– Не осе ћа мо ми ми ри се, сун це – ре че мај ка.
– Он да мо гу и да за па лим – ре че Зо ран. – Имам не што да вам ка жем. Ве сти ни су 

до бре. Да нас сам био на гро бљу. Хтео сам, зна те, да уре дим све око са хра не. Па ето, 
на шли су вас за гр ље не и од мах ме по зва ли. Ни су хте ли да вас раз дво је. А та мо, ми-
слим, у мр твач ни ци, не ма ме ста. Па су тра жи ли да ма ло са че ка мо, зна те. Ни сам то хтео. 
Па сам био, ка жем, на гро бљу. Та мо ви има те она гроб на ме ста.

Клим ну ше гла ва ма.
– Да. Али не мо же. Ка жу да не мо же. Ми слим, мо же, све је у ре ду. Са мо... Са мо, мо-

раш ти, та та. Та та мо ра да им да па пир. На па пи ру све, ка жу, пи ше. Али мо ра лич но. 
Но си лац пра ва лич но, зна те. Ето, за то вас бу дим.

– Ка ко ће мо ми то, си не? – упи та мај ка.
– Не знам – од го во ри Зо ран из бе га ва ју ћи да их по гле да у очи у ко ји ма ни је би ло 

по гле да. – Ствар но. То сам јој и ре као. Не мо гу да вас са хра ним ако та та не од не се тај 
па пир.

– Ех, Зо ра не – ре че отац. – То што си нас про бу дио и ђе не-ђе не. Али да им ја но сим 
ту ’ар ти ју...

– Шта ће ре ћи свет? – ре че мај ка.
– Знам, знам! – уз вик ну Зо ран. – Лу да же на! Са мо, ка же да дру га чи је не мо же. Та кви 

су, ка же, про пи си.
– Јој, си не – ре че отац. – Ни смо ти ми ни ов де ни та мо. Ми смо као ве за ни. Не мо-

же мо иза ћи из ку ће, сем са но га ма на пред.
– Ка ко ве за ни? Ми слиш... О бо же, шта је то са мном?! – чу дио се. – Пу стио сам да ме 

убе ди она… На рав но да ви то не мо же те! А да је под ма жем, тог бак су за?
– Ју, Зо ра не, шта ти па да на па мет! – за па њи се мај ка, а глас јој за зво ни по зна том 

бо јом.
– Са чу вај бо же – до да отац. – Ко те је то ме на у чио?
– Шта он да? – вај као се Зо ран.
– Да че ка мо – ре че отац.
– Шта да че ка те, бре?! – вик ну Зо ран, па обо ри по глед. Ни су во ле ли да се на њих 

бре ца. – Из ви ни, та та. Шта да че ка те?
– Да се из ме не про пи си, си не – од го во ри отац.

ДА НИ, У КО ЈИ МА СТИ ЖУ ЦР ВИ, ДУ ГЕ ШЕТ ЊЕ И ЈЕД НО ОТ КРО ВЕ ЊЕ

На ста ви ше та ко да тра ју. Зо ран је остао да их гле да. Њи ма, до ду ше, ни је тре ба ло 
мно го па жње. Ни су је ли, ни су спа ва ли, сла бо су го во ри ли. У дру го ме су, ко ли ко су 
мо гли, по дра жа ва ли жи вот. Сед ну, а Зо ран им при ча о ово ме и оно ме или им чи та 
но ви не. 
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Цр ва је у ку ћи сва ким да ном би ло све ви ше. На па да ли су им ко жу и ко па ли по њој, 
док би они са ти ма зу ри ли у пра зно, се де ћи сва ко на сво јој стра ни кре ве та. Де ша ва ло 
би се да Зо ран за тек не мај ку ка ко, у кућ ној ха љи ни и у сом нам бул ном ста њу, сто ји 
пред зи дом са по ро дич ним фо то гра фи ја ма не зна ју ћи ви ше за што је ту до шла и шта 
је тра жи ла. У ру ка ма би др жа ла ста ру, цр но-бе лу фо то гра фи ју ње са ме, де вој чур ка од 
око де сет го ди на, и сво је ста ри је, дав но упо ко је не се стре, ка ко се у бе лим ха љи ни ца-
ма бр ља ју у ба ри ци, на оба ли не ког дав ног мо ра. Би ла је то искра се ћа ња ко ја би 
тра ја ла тек јед но маг но ве ње (не што на лик на се ћа ње, се ћа ње на се ћа ње) и ко ја би их 
на ве ла на ка кав по крет, за тим од мах утр ну ла. Отац је имао не ја сну же љу да, као не кад, 
ју тром иза ђе на пи ја цу и умео је са ти ма да се ди на тро но шцу до ула зних вра та, го ло-
глав и с це ге ром осло ње ним о тро но жац, са ци пе лом у јед ној ру ци, не си гу ран у то да 
ли тре ба да је обу је или ју је упра во изуо.

Зо ран је че сто из ла зио и ту ма рао по ста ром кра ју. Јео је ван ку ће да ро ди те ље 
по ште ди муч ни не ко ју су има ли при по гле ду на хра ну, на жва ка ње и гу та ње. Оби ла зио 
је ули це свог де тињ ства и ме ста њи хо ве мла до сти, ка да су се бри ну ли о ње му као што 
се он сад бри не о њи ма. Али ни је про на ла зио се ћа ње на без бри жност тог до ба. Са мо 
стреп њу. 

Из бе га вао је по гле де ста рих љу ди с ко ји ма се на ули ци ми мо и ла зио. Пла шио се да 
у њи хо вим очи ма не ви ди се ме оне пра зни не ко ја је ни кла у по гле ди ма ње го вих ро-
ди те ља на кон смр ти. Гле дао је у стра ну, пре ту рао по џе по ви ма и ис пу штао па пи ри ће 
на вла жни би ту мен ски тро то ар у ко јем је, као у ма сти ља вом огле да лу, мо гао да ви ди 
од раз соп стве них очи ју и у њи ма кли цу истог се ме на, по се ја ног он да ка да је пр ви пут 
угле дао све тлост да на.

По вре ме но га је пут на во дио кроз гро бље, као да ће га упо зна ва ње с ње го вим 
ста за ма, хум ка ма и пре зи ме ни ма по врх њих бар ма ло при бли жи ти ре ше њу про бле ма. 
Јед ном, врап ци су га ла ми ли у жбу њу, се де на клу пу да од мо ри но ге. На дру гом кра ју 
ду гач ке ка ме не клу пе, у цр ној ко шу љи, цр ним пан та ло на ма и са ше ши ром ши ро ког 
обо да у ру ци, се део је чо век по ду же и про се де бра де, ко ји је с при мет ним за ни ма њем 
слу шао ча вр ља ње вра ба ца. 

– Ка ко су ве се ли! – ре че.
– Пар дон?
– Врап ци су ве се ли. Осе ћа ју да ће уско ро па сти мрак па их је ухва ти ла слат ка нер-

во за. Ни су као љу ди.
– Ни су – сло жи се Зо ран. – До ста су ма њи.
– Та ко је, та ко је – на сме ја се бра до ња ве дро. – Али ја сам хтео ре ћи да кад чо ве ку 

поч не да па да мрак, он сам се бе уби је у по јам, док врап ци ко ри сте и по след њи тре-
ну так вре ме на ко је им је да то. 

– Или, као што ре че ин диј ски пе сник: Во лим овај жи вот, па знам да ћу во ле ти и 
смрт, јер су два де ла исте це ли не. Мо жда су врап ци то га све сни – ре че Зо ран. – Ту жно 
је што жи ви створ мо ра и умре ти. Али го ре је кад умре, а мо ра да на ста ви да жи ви.

С др ве та маг но ли је на дру гој стра ни ста зе уз ле те ло је ја то вра ба ца и уз јед но здру-
же но и бр зо фр рр обо ри ло пре гршт цр ве них цве то ва, ко ји оста ше да ле же под њи хо-
вим но га ма.
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Чо век се окре те и по гле да га упит но.
– Ако ни сам и су ви ше ин ди скре тан… Да ли ми се чи ни или и ви код ку ће има те 

не ког… Та квог? – упи та.
– Имам, бо га ми. Од ско ра. Не ће да их при ме ов де – од го во ри Зо ран и по ка за ру ком 

на Управ ну згра ду.
– И код ме не је исти слу чај – ре че бра да.
– Ни сам си гу ран да ми сли мо на исту ствар – ре че Зо ран не си гур но.
– Ми сли мо – уве ра вао га је бра до ња. – Ја жи вим с умр лом мај ком ко ју ови не мо гу 

да са хра не.
– Ствар но? – Зо ран је био пре не ра жен.
– Ми сли ли сте да сте је ди ни? – ре че бра до ња. – Ни сте.
– Не ве ро ват но! Скот! – уз вик ну Зо ран, ми сле ћи на слу жбе ни цу гро бљан ске упра ве.
– Тја – од мах ну бра до ња. – Ни је она кри ва. Она је са мо је дан точ кић. Био сам ја и 

у оп шти ни и у су ду. И опет ни шта. Град је пун ова квих као што смо ми и на ши. Има мо 
и клуб. Зо ве се нео ри ги нал но: „Клуб не са хра ње них“. У по чет ку смо се на да ли да ће мо 
ус пе ти не што да из ме ни мо, да над ле жне ор га не до зо ве мо све сти, да ути че мо на из-
ме ну про пи са. Али он да смо схва ти ли да то ни шта не вре ди. У овој зе мљи то не ће мо 
до че ка ти жи ви. Мо жда хо ће мо мр тви. Мо жда ће на ша де ца има ти ви ше сре ће с на ма.

За тим се на сме ја од ср ца.
– Из ви ни те, то је клуп ска ша ла. Ма ло цр ног ху мо ра и ча ши ца же сто ког пи ћа. У овој 

зе мљи не ма раз у ме ва ња за ста ре – ре че, од ма ху ју ћи гла вом.
– Али они ни су ста ри – ре че Зо ран нер во зно. – Они су мр тви!
– А, не – ре че бра да. – Ни си мр тав све док се не до ка же су прот но. Још сте ви зе ле-

ни, на у чи ће те. Хај те, по ђи те са мном. Баш сам по шао у Клуб. По пиј те ча ши цу, учла ни-
те се. Бес плат но је.

– Хва ла – из ви нио се Зо ран. – Мо жда дру ги пут. Са мо хо ћу да се вра тим ку ћи.
– До бро – ре че бра да уста ју ћи. – Ви сте но ви, али уме сто што па ра фра зи ра те „Ги-

тан ђа ли“, бо ље би вам би ло да што пре схва ти те да мр тви жи ве ме ђу на ма а, бо га ми, 
и са на ма. Не ки, та ко, још по ма ло мр да ју. Се де на иви ци кре ве та…

Али Зо ран га ви ше ни је чуо. Ве тар је по јео по след ње ре чи док је он за ла зио за угао, 
уно се ћи му не мир у ду шу. Же лео је да оде, да ле ко од са зна ња да око ње га има још мно-
го све та с истом му ком и сва ка ко пре ви ше жи вих мр тва ца о ко ји ма се не во ди ра чу на.

НОЋ, У КО ЈОЈ СЕ ХЛА ДИ КА ФА, ЛУ ПА ЈУ ПРО ЗО РИ И ИЗ ВО ДИ ЈЕД НА ПО ЗО РИ ШНА 
ПРЕД СТА ВА

Је се на је ску ва ла ка фу, па су се ли за тр пе за риј ски сто. Они су по ред сво је се де ли, 
смер но, с ру ка ма на ко ле ни ма, док се хла ди ла, а Зо ран је сво ју ср ку тао. Сто је био 
пре кри вен сло јем бе ле и сме ђе пра ши не, ко је је сва ким да ном би ло све ви ше. На по љу 
је бе сне ло не вре ме и лу па ли су кап ци на про зо ри ма. И – што да би бр же ми ну ло вре-
ме, што да не би ми ну ло улу до, у ћут њи – Зо ран ста де да из ми шља при чу.

– Чу је те ли ка ко лу па? – пи тао је Је се ну и Ле та на. – Што би би ло згод но да нам сад 
не ко на и ђе у го сте и ре ши нам све – све нам ре ши! И да овој при чи бу де крај.
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Па по че да при по ве да оте жу ћи по је ди не са мо гла сни ке пре ко сва ке ме ре, да су-
мрач ној и сет ној ат мос фе ри до да ма ло је зо ви то сти.

– Јед не на а а ро чи то мра а ач не и та а ам не ве че ри, на по љу бе ше олуј но вре ме и лу-
па ли су кап ци на про о о зо ри ма. За чу се од јед ном као да не ко ти хо ку ца на вра та. Куц-
куц! Овај ов де Зо ран дре мљи ви (а то сам ја! при ми те мој на клон, го спо до, и је дан 
со чан ру ко љуб за да ме!)… Да кле, Зо ран уста де да вра та отво ри и му ца ју ћи ре чи ове 
про збо ри: „Мо ра“ – ре че пун по зо ра – „да су то кап ци од про зо ра. Ве тар се по по љу 
сму ца, па се чи ни – не ко ку ца.“ А отац, pa ter fa mi li as, ће на то: „Пут ник то је, пут ник 
ка сни, тра жи ма ло кро ва бе жећ ис пред ки ше. Са мо то, ни шта ви ше.“ Али та мо ни ког 
не ма, са мо мрак из мра ка зе ва. Не про ђе ни ми ну та пет, кад се за чу куц-куц опет, али 
са да мал ко ја че. Мај ка, га зда ри ца ку ће, та ma ter glo ri o sa et do lo ro sa, ре че: „Ко је то, 
си не Зо ра не? Јој, ко је то, Зо ра не си не?“ А Зо ран го во ри ше: „Сми ри ср це, мај ко, да ис тра-
жим ка кве се ту ства ри зби ше. Ве тар то је, ни шта ви ше.“ Тад отво ри вра та ши ром, а на 
пра гу са ше ши ром при ли ка јед на, мр ка, си ва, са бласт пра ва, ли ца не ви дљи ва. „Го спо-
ди не“, – шап ну Зо ран – „опро ште ње мо лим ва ше. Баш па дах у сан ме ко, кад так ну сте 
вра та ла ко – та ко ти хо, та ко ла ко, да не мо же би ти лак ше – те вас по спан је два чух. 
Из вол’те, из вол’те! – ре че из не бух.“ Цр ни чо век на те ре чи пре ко пра га од мах ско чи, 
па кô го спо дин ста ри ста де, на сто ли цу бр зо се де, удно би сте атен ске Па ла де. На по љу 
је још бе сне ло и пре ко не ба бле сну ло, па на под па де сен ка ове сен ке што се де ше. 

– Он да авет про го во ри, глас јој да лек ка да збо ри, кô да му се сва сна га што је икад 
има ше до ка пи ја го во ра гу би ше: „До шло је до мо јих уше са да че ка те про ме ну про пи-
са. Ево сад ћу, од ма’, из ру ка ва, да из ву чем, за вас ба да ва, ре ше ње јед но зва нич но што 
по сла ће вас у гроб веч но!“

И с јед ним еле гант ним на кло ном, Зо ран за вр ши пред ста ву. На сме ја се као де те и 
учи ни му се да је у је дан мах ви део кра так осмех на њи хо вим бле дим и бес крв ним 
усна ма. Али осмех је бр зо ми нуо и у очи им се вра тио исти онај ту пи по глед упрт у 
ша ке што им у кри ли ма по чи ва ше.

Био је мрак и ве тар је ду вао све ја че.




