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КРАЉИЦА III
Кра љи ца ми је ис при ча ла при чу:
Би ла је у пред со бљу Двор ца. Око огром ног хра сто вог сто ла се де ли су ње ни ро ђа-

ци, је ли у ти ши ни или не мо зу ри ли пред се бе. Об ра до ва на у пр ви мах, при ла зи и 
обра ћа им се. Ови, ме ђу тим, не при да ју ни ка кву па жњу ње ним по ку ша ји ма; и да ље 
је ду или се де не по мич ни, као да она не по сто ји, или је не ви дљи ва. Раз о ча ра на, од ла-
зи у со бу. 

У со би су кре ве ти сву да уна о ко ло, гво зде ни и ста ри, по ре ђа ни је дан на дру ги, не-
што као у вој нич кој спа ва о ни ци. Ле гла је на је дан.

У со бу та да ула зим ја. При ла зим ње ном кре ве ту и по ку ша вам да јој се при бли жим. 
Енер гич но ме од би ја; рав но ду шно сле жем ра ме ни ма, и окре ћем се ка дру гој де вој ци. 
Та дру га де вој ка је до шла у со бу пре Кра љи це, или, мо жда, по сле мог ула ска, и та ко ђе 
ле жи на јед ном кре ве ту. Мно го је мла ђа од ње, али јој је вр ло слич на – као да јој је 
мла ђа се стра. При ла зим јој, об у хва там је ру ка ма, ша пу ћем јој не што, и она по чи ње да 
пла че. Кра љи ца уста је, хва та је за ру ку и од во ди из со бе; скла ња је од ме не, са ве ту је 
је и те ши.

По сле смо се, све тро је, по но во сре ли на ауто бу ској ста ни ци. Иако су бе жа ле од 
ме не, зна ле су да ће ме ту на ћи. Ту ма ра ле су кроз го ми лу, и тад ме ви де ле. Упра во сам 
ула зио у ауто бус ко ји је тре ба ло да кре не. Сео сам на сво је се ди ште, и он је по шао.

Оно што су у том тре нут ку осе ћа ле? 
Још јед но раз о ча ре ње. Ту га.
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