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Зу леј ха отва ра очи. Мрач но је, као у по дру му. По спа но уз ди шу гу ске иза
тан ке за ве си це. Ме сеч но ждре бе шљап ка усна ма тра же ћи мај чи но ви ме.
Иза про зор чи ћа код уз гла вља – по тму ли ја ук ја ну ар ске ме ћа ве. Али из
ру па не ду ва – хва ла Мур та зи, за пу шио је про зо ре пре мра зе ва. Мур та -
за  је до бар до ма ћин. И до бар муж. Он гро мо гла сно и соч но хр че у му -
шкој по ло ви ни ку ће. Спа ва твр до, сан му је нај ду бљи пред зо ру.

Куц нуо је час. Ала ше Све мо гу ћи, дај да оства рим за ми сао – док се
ни ко не про бу ди. 

Зу леј ха не чуј но спу шта на под јед ну бо су но гу, па дру гу, осла ња се
о пећ и уста је. Но ћас се пећ охла ди ла, не ма то пло те, хла дан под јој пр -
љи сто па ла. Не сме да се обу је – у ко та ма1 не мо же да про ђе не чуј но,
шкрип ну ће не ка под на да ска. Ни је ва жно, Зу леј ха ће да ис тр пи. Др же -
ћи се ру ком за хра па ви бок пе ћи, про би ја се пре ма из ла зу из жен ске
по ло ви не. Ов де је уско и те сно, али она пам ти сва ки ћо шак, сва ку из -
бо чи ну – по ла жи во та по ва здан кли зи та мо-амо, као клат но: од ка за -
на – на му шку по ло ви ну, са пу ним и вру ћим пи а ла ма, са му шке
по ло ви не ‒ на зад, са пра зним и хлад ним. 

Ко ли ко го ди на је уда та? Пет на ест, од сво јих три де сет? То је чак ви -
ше од по ла жи во та, по свој при ли ци. Мо ра ће да упи та Мур та зу, кад
бу де рас по ло жен – да из ра чу на. 

Да не зап не о ћи лим. Да не уда ри бо сом но гом о ко ва ни сан дук де -
сно по ред зи да. Да пре ко ра чи шкри па ву да ску код кри ви не пе ћи. Да
бе звуч но шмуг не иза ци ца не за ве се ко ја раз два ја жен ски од му шка ог
де ла брв на ре... Ево, већ су и вра та бли зу.

Мур та зи но хр ка ње је све бли же. Спа вај, спа вај, ра ди Ала ха. Же на не
сме да се кри је од му жа, али шта да се ра ди ‒ мо ра се.
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1 Ко та (та тар ски) – крат ке кућ не ва љен ке, чи зми це од пу ста.
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Са да је нај ва жни је да не про бу ди жи во ти ње. Оне обич но спа ва ју у
зим ској шта ли, али по ја ким мра зе ви ма Мур та за за по ве да да мла дун -
чад и жи ви ну уне се у ку ћу. Гу ске се не мр да ју, али ждре бе је цак ну ло
ко пи том, за тре сло гла вом ‒ про бу ди ло се, ђа вол че. Би ће до бар коњ,
осе тљив. Она пру жа ру ку кроз за ве си цу, до ди ру је бар шу на сту њу шку:
сми ри се, сво ји смо. Оно јој за хвал но дах ће у длан ‒ пре по зна је. Зу леј -
ха бри ше мо кре пр сте о ноћ ну ко шу љу и ра ме ном бла го гу ра вра та. Те -
шка су, за зи му об ло же на пу сте ни ном, је два се по да ју, кроз отвор уле ће
бо дљи кав, ле де ни облак. За ко ра чи ла је и пре шла пре ко ви со ког пра га
‒  још јој је са мо фа ли ло да упра во са да зга зи на праг и уз не ми ри кућ -
не ду хо ве, пу-пу! ‒ и об ре ла се у тре му. При тва ра вра та, ле ђи ма се осла -
ња о њих.  

Сла ва Ала ху, део пу та је пре ђен.
У тре му је хлад но, као на по љу ‒ шти па јој ко жу, ко шу ља је не гре је.

Кроз ру пе у по ду уда ра ју стру је ле де ног ва зду ха у бо се та ба не. Али то
ни је стра шно. 

Стра шно је иза на спрам них вра та.
Убир ли кар чик ‒ Вам пир ка. Зу леј ха је та ко на зи ва у се би. Сла ва Све -

ви шњем, све кр ва не жи ви у ис тој брв на ри с њи ма. Мур та зи на ку ћа је
про стра на, од две брв на ре, спо је не за јед нич ким тре мо ви ма. На дан кад
је че тр де сет пе то го ди шњи Мур та за до вео у ку ћу пет на е сто го ди шњу Зу -
леј ху, Вам пир ка је, с му че нич ком ту гом на ли цу, са ма пре ву кла сво је
мно го број не сан ду ке, дењ ко ве и по су ђе у го стин ску брв на ру и за у зе ла
је у це ли ни. „Не ди рај!” ‒ вик ну ла је пре те ће си ну, ка да је по ку шао да
јој по мог не у се лид би. И два ме се ца ни је го во ри ла са њим. Исте го ди -
не је по че ла бр зо и без на де жно да сле пи, а по сле не ког вре ме на ‒ и да
глу ви. По сле две го ди не би ла је сле па и глу ва, као ка мен. Али за то је са -
да мно го при ча ла, ни ка ко да пре ста не. 

Ни ко ни је знао ко ли ко јој је за и ста би ло го ди на. Она је твр ди ла да
има сто. Мур та за је  не дав но сео да из ра чу на, ду го је се део ‒ и об ја вио:
мај ка је у пра ву, за и ста јој је око сто го ди на. Он је био по зно де те, а са -
да је већ и сам ‒ го то во ста рац. 

Вам пир ка се обич но бу ди пре свих и из но си у трем сво је бри жљи -
во чу ва но бла го ‒ лук су зну но шу од млеч но бе лог мер ме ра са не жно -
пла вим раз лич ци ма на бо ку и чуд но ва тим по клоп цем (Мур те за јој је
јед ном до ве зао но шу на по клон из Ка за ња). Зу леј ха мо ра да ска че на
све кр вин по зив, да ис пра зни и па жљи во опе ре дра го це ну по су ду ‒ пр -
ви по сао, пре не го што за ло жи пећ, за ме си те сто и из ве де кра ву на
пашу. Те шко њој ако пре спа ва то ју тар ње бу ђе ње. За пет на ест го ди на
Зу леј ха је пре спа ва ла два пут ‒ и за бра ни ла је се би и да се се ћа шта је би -
ло по сле. 

Иза вра та је за са да ‒ ти ши на. Па, Зу леј ха, мо кра ко ко шко, по жу ри.
Мо кра ко ко шка ‒же бе гјан та вик ‒ пр ви пут ју је на зва ла Вам пир ка. Зу -



леј ха ни је ни при ме ти ла ка ко је по сле не ког вре ме на и са ма по че ла да
на зи ва се бе та ко.

Она се при кра да у ду би ну тре ма, пре ма сте пе ни шту за та ван. На пи -
па ва глат ко оте сан ге лен дер. Сте пе ни ште је стр мо, озе бле да ске је два
чуј но шкри пуц ка ју. Од о зго до пи ре дах хлад ног др ве та, ле де не пра ши -
не, су ве тра ве и је два осет ног ми ри са су вог гушч јег ме са. Зу леј ха се пе -
ње ‒ бу ка ме ћа ве је све бли жа, ве тар ту че о кров и за ви ја у угло ви ма. 

На та ва ну од лу чу је да ба у ља ‒ ако хо да, шкри па ће да ске тач но из над
гла ве за спа лог Мур та зе. Али ба у ља њем ће да шмуг не, те жи на јој је не -
знат на, Мур та за је ди же јед ном ру ком, као ов на. Она по вла чи до гру -
ди ноћ ну ко шу љу, да јој се не ис пр ља у пра ши ни, упре да је, а крај
ста вља у зу бе ‒ и пи па ју ћи, про вла чи се из ме ђу сан ду ка, кор пи, др ве -
них алат ки, мар љи во ба у ља пре ко по преч них гре да. Че лом уда ра о зид.
Нај зад.

При ди же се, из ви ру је кроз ма ли та ван ски про зор. У там но си вој
пред ју тар њој ма гли је два се на зи ру сне гом за ве ја не ку ће род ног Јул ба -
ша. Мур та за је јед ном бро јао ‒ има ви ше од сто дво ри шта. Ве ли ко се -
ло, што ка жу. Се о ски пут, рав но мер но се из ви ја ју ћи, као ре ка, гу би се
иза хо ри зон та. По не где су у ку ћа ма већ упа ли ли све тло. Бр же, Зу леј ха.

Она уста је и из ви ја се увис. У ша ци јој је не што те шко, глат ко, круп -
них бу бу љи ца ‒ су во гушч је ме со. Же лу дац јој сме ста за дрх та, зах тев -
но кр чи. Не, не сме да ди ра гу шче ти ну. Ис пу шта ме со, иде да ље. Ево!
Ле во од та ван ског про зор чи ћа ви се ве ли ке и те шке, на мра зу стврд ну -
те по ле ко је ши ре је два осе тан ми рис во ћа. Ја буч на па сти ла.2 Мар љи -
во је про ку ва на на пе ћи, уред но раз ву че на по ши ро ким да ска ма,
бри жљи во про су ше на на кро ву, да упи ја жар ко ав гу стов ско сун це и
про хлад не сеп тем бар ске ве тро ве. Мо же да се од гри за по са свим ма ло,
па ду го си са ко тр ља ју ћи хра па во ки се ло пар че под неп ци ма, а мо же да
се на тр па у уста и жва ће, жва ће ела стич на ма са, по не кад пљу ју ћи се -
мен ке у длан... Уста су јој се у тре ну на пу ни ла пљу вач ком. 

Зу леј ха ки да не ко ли ко ли сти ћа са узи це, чвр сто их са ви ја и за вла чи
под ми шку. Пре вла чи ру ку пре ко оста лих ‒ мно го, оста ло их је још вр -
ло мно го. Мур та за не мо ра да се до се ти. 

А са да ‒ на зад.
Чуч ну ла је и ба у ља пре ма сте пе ни шту. Сви так па сти ле јој сме та да се

кре ће бр зо. Ето, па она је за и ста ‒ мо кра ко ко шка, ни је јој па ло на па мет
да по не се не ку тор бу. Сте пе ни штем си ла зи ла га но: но ге не осе ћа ‒ уко -
чи ле су се, оба мр ле та ба не мо ра да ис ко си, на бок. Ка да је ста ла на по -
след њи сте пе ник, буч но се отво ри ше Вам пир ки на вра та и у цр ном
отво ру по ја ви се све тла, је два ви дљи ва си лу е та. Уда ри о под те шки штап. 
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2 Па сти ла ‒ слат киш ру ске ку хи иње, пра ви се од уму ће ног пи реа од ки се лих ја бу ка,
ме да и ше ће ра, па тан ко на но си на да ске и су ши. – (Прим. прев.) 
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‒ Има  ли ко га? ‒ пи та Вам пир ка мрак сво јим ни ским, му шким гла сом.
Зу леј ха за ми ре. Ср це јој ста је, сто мак се ску пља у ле де ну гру дву. Ни -

је ус пе ла... Па сти ла ис под па зу ха се от кра вљу је, то пи.
Вам пир ка пра ви ко рак на пред. За пет на ест го ди на сле пи ла на у чи -

ла је ку ћу на па мет ‒ у њој се кре ће си гур но, сло бод но. 
Зу леј ха уз ле ће пре ко два сте пе ни ка увис, лак том чвр шће сти ска ју -

ћи уза се омек ша лу па сти лу. 
Ста ри ца окре ће под бра дак на јед ну, па на дру гу стра ну. Јер ни шта

не ви ди, не чу је ‒ али осе ћа, ма то ра ве шти ца. Пра ва је реч ‒ Вам пир ка.
Штап уда ра гла сно ‒ бли же, све бли же. Ех, про бу ди ће Мур та зу...

Зу леј ха пре ска че још не ко ли ко сте пе ни ка на ви ше, сти ска се уз ге -
лен дер, об ли зу је пре су ше не усне. 

Бе ла си лу е та за ста је у под нож ју сте пе ни шта. Чу је се ка ко ста ри ца
њу ши, но здр ва ма буч но увла чи ва здух. Зу леј ха при но си дла но ве уз ли -
це ‒ та ко је, ми ри ше на гу шче ти ну и ја бу ке. Од јед ном Вам пир ка спрет -
но из во ди на пад ис пред се бе и из све сна ге уда ра ду гим шта пом по
ба сам ци ма сте пе ни шта, као да их се че ма чем по по ла. Крај шта па фи -
ју че не где са свим бли зу, и уз зве кет се за ри ва у да ску, на по ла пр ста од
Зу леј хи ног бо сог сто па ла. Те ло сла би, као да јој се те сто раз ли ва по
сто па ли ма. Ако ма то ра ве шти ца уда ри још јед ном... Вам пир ка му мла
не што не раз го вет но, по вла чи штап пре ма се би. При гу ше но зве чи но -
ша у мра ку.

– Зу леј ха! – ви че про дор но Вап мир ка у си но вље ву по ло ви ну брв на ре.
Та ко обич но по чи ње ју тро у ку ћи. 
Зу леј ха осу ше ним гр лом гу та гру дву чвр сте пљу вач ке. Зар је про -

шло? Бри жно на ме шта ју ћи сто па ла, си ла зи сте пе ни штем. Че ка не ко -
ли ко тре ну та ка.

– Зу леј ха-а-а!
А ево, сад је пра ви час. Све кр ва не во ли да по на вља тре ћи пут. Зу -

леј ха при тр ча ва Вам пир ки – Ле тим, ле тим, ма ма! – и узи ма јој из ру ку
те шку но шу, по кри ве ну то плим ле пљи вим ис па ре њи ма, као што то чи -
ни сва ког да на.  

– До шла си, мо кра ко ко шко – зво ца ова. – Са мо си за спа ва ње и спо -
соб на, лен чу го...

Мур та за се ве ро ват но про бу дио од бу ке, мо же да ба не у трем. Зу леј -
ха под ми шком сти ска па сти лу (да је не из гу би на по љу!), но га ма на пи -
па ва не чи је ва љен ке на по ду и ис ка че на по ље. Ме ћа ва је ту че у гру ди,
шче па ва у чвр сту пе сни цу и по ку шава да је мак не с ме ста. Ко шу ља јој
се ди же као зво но. Док сат се за ноћ пре тво рио у смет – Зу леј ха си ла зи,
но га ма је два на ба са ва ју ћи на сте пе ни ке. Упа да го то во до ко ле на, иде
пре ма кло зе ту. Бо ри се са вра ти ма, отва ра ју ћи их про тив ве тра. Са др -
жи ну но ше из ба цу је у за ле ђе ну ру пу. Ка да се вра ти у ку ћу, ви ше не ма
Вам пир ке  – оти шла је у сво је ода је.



На пра гу је до че ку је по спа ни Мур та за, у ру ци – пе тро леј ска лам па.
Жбу на сте обр ве ску пље не у ко ре ну но са, бо ре на обра зи ма, згу жва ним
од спа ва ња, ду бо ке, као да су усе че не но жом.

– По лу де ла си, же но? У ме ћа ву – го ла!
– Тек сам из не ла ма ми ну но шу – и вра ћам се...
– Опет хо ћеш по ла зи ме да се из ле жа ваш бо ле сна? И сву ку ћу сва -

лиш на ме не?
– Шта ти је, Мур та за! Ни сам уоп ште озе бла. Ви ди! – Зу леј ха пру жа

на пред јар ко цр ве не дла но ве, чвр сто при ти ска ју ћи лак то ве уз струк –
ис под ми шке јој штр чи па сти ла. Ви ди ли се ис под ко шу ље? Тка ни на се
уква си ла у сне гу, при а ња јој уз те ло.

Али Мур та за се љу ти, чак и не гле да у њу. Пљу је у стра ну, ра ши ре -
ном ша ком ми лу је обри ја ну ло ба њу, рашче шља ва раз ба ру ше ну бра ду.

– Дај ми да је дем. А кад раш чи стиш дво ри ште – спре ми се. Иде мо
по др ва.

Зу леј ха ни ско клим ну гла вом и шмуг ну иза па ра ва на.
Ус пе ло је! Ус пе ло јој је! Ето, Зу леј ха, ето, мо кра ко ко шко! Ево пле -

на: две згу жва не, усу ка не, сле пље не кр пи це нај у ку сни је па сти ле. Хо ће
ли ус пе ти да је од не се да нас? И где да са кри је ово бо гат ство? У ку ћи не
сме да оста ви: у њи хо вом од су ству Вам пир ка ри је по ства ри ма. Мо ра -
ће да но си са со бом. Опа сно је, на рав но. Али да нас је Алах, из гле да, на
ње ној стра ни – мо ра ус пе ти.

Зу леј ха чвр сто за мо та ва па сти лу у ду гу кр пи цу и об мо та ва је око
по ја са. Од о зго спу шта пот ко шу љу, обла чи куљ мек3, ди ми је. Пле те ки -
ке и за бра ђу је ма ра му.

Гу сти мрак иза про зор чи ћа код уз гла вља ње ног ле жа ја по ста је те -
чан, раз бла жу је се сла бу ња вом све тло шћу облач ног зим ског ју тра. Зу -
леј ха раз ми че за ве си це – све је бо ље од ра да у мра ку. Пе тро леј ка, ко ја
сто ји на углу пе ћи, ба ца ма ло ко се све тло сти и на жен ску по ло ви ну, али
еко но мич ни Мур та за је за вр нуо фи тиљ та ко ни ско да се пла ми чак го -
то во не ви ди. Ни је стра шно, она би и ве за них очи ју мо гла да ра ди све.

По чи ње но ви дан.
Још пре под не сти ша ла се ју тро шња ме ћа ва, и сун це је про гле да ло

на убе дљи во за пла ве лом не бу. Кре ну ли су по др ва.
Зу леј ха се ди на зад њем де лу сан ки, ле ђи ма окре ну та Мур та зи, и гле -

да у да ле ке ку ће Јул ба ша. Зе ле не, жу те и там но пла ве, као дре ча ве пе -
чур ке из ви ру ју ис под сме то ва. Ви со ке бе ле све ће ди ма чи ле у не бе ском
пла вет ни лу. Гла сно и уку сно хру ска снег ис под са о ни ка. По не кад фрк -
ће и од ма ху је гри вом Сун ду гач4, чи ла на мра зу. Ста ра ов чја ко жа под
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Зу леј хом гре је. А на сто ма ку јој се за гре ва за вет на кр пи ца – и она је
гре је. Да нас, са мо кад би ус пе ла да од не се да нас...

Ру ке и ле ђа је ти ште – но ћас је на ве ја ло мно го сне га, па се Зу леј ха ду -
го за ри ва ла ло па том у сме то ве док је у дво ри шту пр ти ла ши ро ке ста -
зи це: од док са та до ве ли ког ам ба ра, па до ма лог, до кло зе та, до зим ске
шта ле, до зад њег дво ри шта. По сле ра да при ја јој да до ко ли чи на од ме -
ре но труц ка вим сан ка ма – да сед не што удоб ни је, за ву че се што ду бље
у ми ри сну опа кли ју, да угу ра уко че не ша ке у ру ка ве, спу сти под бра дак
на гру ди и скло пи очи...

– Про бу ди се, же но, сти гли смо.
Гр до си је др ве ћа окру жу ју сан ке. Бе ли ја сту ци сне га су на је ло вим

гра на ма и ши ро ким гла ва ма бо ро ва. Иње на бре зо вим гра на ма, тан -
ким и ду гим, као жен ска ко са. Моћ ни бе де ми сме то ва. Ћу та ње – на
мно го вр ста уна о ко ло. 

Мур та за при ве зу је пле те не кр пље на ва љен ке, ска че са сан ки, за ба -
цу је пу шку на ра ме, за де ва ве ли ку се ки ру за по јас. У ру ке узи ма шта по -
ве-под у пи ра че и, не освр ћу ћи се, уве ре но пр ти ста зу у че стар. Зу леј ха –
за њим.

Шу ма по ред Јул ба ша је до бра, бо га та. Ле ти хра ни се ља ке круп ном
ја го дом и слат ком зр на стом ма ли ном, у  је сен – ми ри сним пе чур ка ма.
Ди вља чи је мно го. Из ду би не шу ме те че Чи шме – обич но је уми ља та,
плит ка, пу на бр зих ри ба и тро мих ра ко ва, али у про ле ће је си ло ви та,
чан гри за ва, на бу ја ла од ото пље ног сне га и пр љав шти не. У вре ме Ве ли -
ке гла ди спа са ва ле су их са мо оне – шу ма и ре ка. Па и Ала хо ва ми лост,
на рав но.  

Да нас је Мур та за оти шао да ле ко, го то во до кра ја шум ског пу та. Тај
пут је био про кр чен у дав ни ни и во дио је до гра ни це све тлог де ла шу -
ме. За тим се за ри вао у Крај њу по ља ну ко ју је окру жи ва ло де вет кри вих
бо ро ва, и пре ки дао се. Да ље ни је би ло пу та. Шу ма се за вр ша ва ла – по -
чи ња ла је не про ход на пра шу ма, ши ка ра обо ре них ста ба ла, ста ни ште
ди вљих зве ри, шум ских ду хо ва и сва ка кве не чи сте си ле. Ве ков не цр не
је ле оштрих вр хо ва, на лик на ко пља, ра сле су та ко че сто у пра шу ми да
коњ ни је мо гао про ћи. А све тлог др ве ћа – ри ђих бо ро ва,  пе га вих бре -
за и пла вих хра сто ва – та мо уоп ште ни је би ло.

Го во ри ли су да се кроз пра шу му мо же про ћи до зе мље Ма ри ја ца –
ако се иде од сун ца, мно го да на уза стоп но. Ма, ко ји ће чо век здра вог ра -
зу ма да се од лу чи на то?! Чак и у до ба Ве ли ке гла ди се ља ци ни су сме ли
да пре ђу пре ко гра ни це Крај ње по ља не: об је да ли су ко ру др ве ћа, са мле -
ли жи ре ве са хра сто ва, рас ко па ли миш је ру пе у по тра зи за жи та ри ца ма
– у пра шу му ни су ишли. А ко је оти шао – ви ше га ни су ви де ли.
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Зу леј ха за ста је за тре ну так, да по ста ви на снег ве ли ку кор пу за су во
гра ње. Уз не ми ре но се освр ће – ипак је Мур та за без по тре бе оти шао
та ко да ле ко.

– Још си да ле ко, Мур та за? Кроз др ве ће ви ше не ви дим Сун ду га чу.
Муж јој не од го ва ра – у це л цу до по ја са про би ја се на пред, упи ру ћи

се ду гим шта по ви ма у сме то ве и ши ро ким кр пља ма са би ја ју ћи хру ска -
ви снег. Са мо му се из над гла ве стал но ди же обла чић ле де не па ре. Нај -
зад је стао по ред пра ве, ви со ке бре зе са рас ко шном квр гом ча ге, па
одо бра ва ју ће пље ска по ста блу: ево, ову.

Пр во утап ка ва снег на о ко ло. За тим Мур та за ски да опа кли ју, хва та
чвр шће ис кри вље ну др жа ли цу, се ки ру је упе рио у зрак све тло сти из -
ме ђу др ве ћа (ту да ће мо је оба ра ти) – и по чи ње да се че.

Оштри ца се ва на сун цу и ула зи у бре зов бок уз крат ко звон ко «чах».
„Ах! Ах!” – од зи ва се ехо. Се ки ра те ше де бе лу ко ру, чуд но ва то ис цр та -
ну цр ним гу ка ма, за тим се за ри ва у не жно ру ме но ме со др ве та. Ивер је
пр шти, као су зе. Од јек ис пу ња ва шу му.

И у пра шу ми се чу је, ми сли уз не ми ре но Зу леј ха. Она сто ји ма ло по -
да ље, у сне гу до по ја са, об у хва ти ла је кор пу – и гле да ка ко Мур та за се -
че. Да ле ко, сна жно за ма ху је, гип ко са ви ја алат ку и пре ци зно га ђа
се ки ром у ис це па ну бе лу пу ко ти ну на бо ку др ве та. Јак је му шка рац, ве -
ли ки. И ра ди ве што. До бар муж јој је за пао, грех је да се жа ли. Она лич -
но је сит на, је два се же до ра ме на Мур та зи.

Уско ро бре за по чи ње да по дрх та ва ја че, да сте ње гла сни је. Се ки ром
на пра вље на ра на у ста блу ли чи на уста, раз ја пље на у не мом кри ку.
Мур та за ба ца се ки ру, отре са гра не и гран чи це са ра ме на, гла вом по -
ка зу је Зу леј хи: по ма жи. Они се за јед нич ки упи ру ра ме ни ма у хра па во
ста бло и гу ра ју га – ја че, ја че. Крц ка ви тре сак – и бре за се гла сним
опро штај ним ја у ком стро по шта ва на зе мљу, ди жу ћи у не бо облак сне -
жне пра ши не.

Муж је осе длао по ко ре но др во и са ње га кре ше де бе ле гра не. Же на ло -
ми тан ке и са ку пља их у кор пу са су вим гра њем. Ра де ду го, ћут ке. Пу ца -
ју кр ста, ра ме на се на ли ва ју умо ром. Ру ке мр зну, ма да су у ру ка ви ца ма.

– Мур та за, а је ли исти на да је тво ја мај ка због мла до сти ишла у пра -
шу му на не ко ли ко да на и вра ти ла се здра ва и чи та ва? – Зу леј ха ис пра -
вља ле ђа и из ви ја се у стру ку, од ма ра ју ћи се. – Ме ни је при ча ла аби стај5,
а њој – ње на ба ка.

Овај не од го ва ра, опро ба ва се се ки ром на кри вој чвор на тој гра ни
ко ја штр чи из ста бла.

– Ја бих умр ла од стра ха, кад бих се об ре ла та мо. Ме ни би се од мах
но ге од се кле, си гур но. Ле жа ла бих на зе мљи, скло пи ла очи – и мо ли -
ла се не пре ста но, док год ми се мр да је зик.  
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Мур та за уда ра сна жно и гра на гип ко од ска ку је у стра ну, пи ште ћи и
по дрх та ва ју ћи.

– Али ка жу да у пра шу ми не де лу ју мо ли тве. Мо лио се – не мо лио
се, све јед но – на стра да ћеш... Шта ти ми слиш... – Зу леј ха сни жа ва глас:
... по сто је ли на зе мљи ме ста на ко ја не до пи ре Ала хов по глед?

Мур та за ши ро ко за ма ху је и ду бо ко уте ру је се ки ру у тру пац ко ји зво -
ни на мра зу. Ски да  шу ба ру, дла ном оти ре по цр ве не лу, го лу ло ба њу ко -
ја цеп ти од вру ћи не и с ужи ва њем пљу је пред но ге.

Опет се ла ћа по сла.
Убр зо је кор па за гра ње пу на – њу не мо же да по диг не, са мо да је ву -

че за со бом. Бре за је окре са них гра на и исе че на на не ко ли ко тру па ца.
Ду ге гра не ле же у уред ним на рам ци ма на о ко ло, на сме то ви ма.

Ни су ни при ме ти ли кад се по че ло смр ка ва ти. Ка да је Зу леј ха ди гла
очи пре ма не бу, сун це је већ би ло скри ве но иза по це па них ко ма ди ћа
обла ка. На ле ће јак ве тар, зви жди и за ви ја ди жу ћи снег.

– Хај де мо ку ћи, Мур та за, опет по чи ње ме ћа ва.
Муж не од го ва ра, на ста вља да оба ви ја узи ца ма де бе ле на рам ке др -

ва. Ка да је го тов и по след њи на ра мак, ме ћа ва из ме ђу др ве ћа већ за ви -
ја, као вук, отег ну то и злоб но.

Он јој кр зне ном ру ка ви цом по ка зу је труп це: пр во да их пре ву че мо.
Че ти ри труп ца су ме ђу на це па ним бив шим гра на ма, сва ки је ду жи од
Зу леј хе. Мур та за, уз по вик, одва ја од зе мље је дан крај нај де бљег труп -
ца. Зу леј ха се ла ћа дру гог. Она не успе ва да га по диг не од мах, ду го се
пе тља при ла го ђа ва ју ћи се де бе лом и хра па вом др ве ту.

– Ај де! – уз ви ку је не стр пљи во Мур та за. – Же но!
Нај зад се сна шла. Об у хва ти ла је тру пац обе ма ру ка ма, при љу би ла се

гру ди ма уз ру ме ну бе ли ну све жег др ве та ко је јој се ке зи ду гим, оштрим
ивер чи ца ма. Кре ћу се пре ма сан ка ма. Иду ла га но. Ру ке јој дрх те. Са мо
да га не ис пу сти, Све ви шњи, са мо да не ис пу сти. Ако ти пад не на но гу
– оста јеш бо гаљ за чи тав жи вот. Њој је вру ћи на – вре ли мла зе ви сли -
ва ју јој се низ ле ђа и сто мак. За вет на кр пи ца ис под гру ди се скроз уква -
си ла – па сти ла ће би ти сла на. Ни је то ни шта, са мо кад би да нас ус пе ла
да је од не се...

Сун ду гач по слу шно сто ји на истом ме сту, ле но пре ме шта но ге. Ове
зи ме је ву ко ва ма ло, суп хан Алах6, за то се Мур та за не бо ји да за ду го
оста вља ко ња са мог.  

Ка да су на то ва ри ли тру пац на сан ке, Зу леј ха па да по ред ње га, ски -
да ру ка ви це, ола ба вљу је ма ра му на вра ту. Ди са ње јој је бол но, као да је
тр ча ла ко ли ко је но ге но се, гла вом без об зи ра, кроз чи та во се ло.  

Мур та за, не го во ре ћи ни ре чи, ко ра ча на зад, пре ма др ви ма. Зу леј ха
је ски зну ла са сан ки и ву че се за њим. Пре вла че оста ле труп це. За тим
на рам ке де бе лих др ва. За тим тан ких.
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Ка да су др ва сло же на на сан ке, шу ма је већ по кри ве на гу стим зим -
ским су то ном. Код па ња све же по се че не бре зе оста ла је је ди но Зу леј -
хи на кор па.

– Су во гра ње ћеш са ма да до не сеш – до ба цу је јој Мур та за и ла ћа се
учвр шћи ва ња др ва.

Ве тар се раз и грао, ни је ша ла, ср ди то ба ца обла ке сне га на све стра -
не и за ме ће тра го ве ко је су уга зи ли љу ди. Зу леј ха при ти ска ру ка ви це уз
гру ди и је два при мет ном ста зи цом ју ри у та му шу ме.

Док је сти гла до по зна тог па ња, кор па је већ би ла за ве ја на. Са жбу -
на од ла ма гра ну и ба за на о ко ло за ба да ју ћи прут у снег. Ако је из гу би –
ло ше јој се пи ше. Мур та за ће да је из гр ди и охла ди се, али ето, Вам пир -
ка – та ће је с ужи ва њем ис псо ва ти, из ли ће отров, спо ми ња ће јој ту
кор пу до са ме смр ти.

Али ево је, ту је, ми ла! Зу леј ха из ву че те шку кор пу ис под де бе лог
на ме та сне га  и одах ну с олак ша њем. Мо же да се вра ти. Али ку да да
иде? На о ко ло сви ре по пле ше ме ћа ва. Бе ле бу ји це сне га стре ло ви то ви -
тла ју по ва зду ху увис и до ле, за тр па ва ју ћи Зу леј ху, оба ви ја ју ћи је и хва -
та ју ћи у зам ку. Не бо, као огром на си ва ва та леб ди из ме ђу оштрих
вр хо ва је ла. Др ве ће уна о ко ло на ли ло се по мр чи ном и по ста ло на лик
јед но на дру го, као сен ке.

Ста зе ви ше не ма.  
– Мур та за! – ви че Зу леј ха, у уста јој се ба ца снег. – Мур та за-а-а!...
Ме ћа ва пе ва, зво ни, зви жди јој од го вор.
Те ло јој сла би, но ге по ста ју прх ке, као да су и са ме од сне га. Зу леј ха

се да на пањ ле ђи ма пре ма ве тру, јед ном ру ком при др жа ва кор пу, а дру -
гом око врат ник опа кли је. Не сме да мр да с ме ста – за лу та ће. Нај бо ље
је да че ка ов де. Мо же ли Мур та за да је оста ви у шу ми? Ала би се Вам -
пир ка об ра до ва ла... А шта је са на ба вље ном па сти лом? Зар ба да ва?

– Мур та за-а-а!
Из сне жног обла ка из би ја ве ли ка там на фи гу ра са шу ба ром. Мур та -

за чвр сто хва та же ну за ру кав и ву че је за со бом кроз ве ја ви цу.
Не до зво ља ва јој да сед не на сан ке – др ва је мно го, не ће из др жа ти

коњ. Та ко и иду: Мур та за спре да, во де ћи Сун ду га чу за узде, а за њим
Зу леј ха, др же ћи се за зад њи део ко ла и је два мр да ју ћи но га ма, ко је су
се са пли та ле. У ва љен ке јој се на био снег, али не ма сна ге да га ис тре се.
Са да мо ра – ус пе ти да ко ра ча. Да по кре ће но ге: де сну, ле ву, де сну, ле -
ву... Па хај де, Зу леј ха, мо кра ко ко шко. Са ма знаш: ако за о ста неш за
сан ка ма – те би је крај, Мур та за не ће да при ме ти. Та ко ћеш и да се смр -
знеш у шу ми.

Али ипак, он је до бар чо век – вра тио се по њу. Мо гао би и да је оста -
ви та мо, у ши пра гу – ко га бо ли бри га је ли она жи ва или ни је. Мо гао
би да ка же: за лу та ла у шу ми, ни сам је на шао – су тра дан се ни ко не би
ни се тио ње...
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Ис по ста вља се, мо гућ но је ко ра ча ти и за тво ре них очи ју. Та ко је чак
и нај бо ље – но ге ра де, али очи се од ма ра ју. Нај ва жни је јој је да се чвр -
сто др жи за сан ке, да не ра ста вља пр сте...

Снег је бол но уда ра у ли це, упа да јој у нос и уста. Зу леј ха при ди же
гла ву, отре са га. Са ма – ле жи на зе мљи, ис пред ње је зад њи део сан ки ко -
је се уда ља ва ју, на о ко ло – бе ли вр тлог ме ћа ве. Уста је, су сти же сан ке,
ка чи се за њих што чвр шће. Ре ша ва да не за тва ра очи све до са ме ку ће.

Ула зе у дво ри ште тек по мра ку. Ис то ва ра ју др ва у др вља ник (Мур -
та за ће су тра да их на це па), ис пре жу Сун ду га чу, по кри ва ју сан ке.

Ок на, по кри ве на гу стим ињем, на Вам пир ки ној стра ни су мрач на,
али Зу леј ха зна: све кр ва осе ћа њи хов до ла зак. Са да сто ји ис пред про -
зо ра и ослу шку је кре та ње под них да са ка: че ка да нај пре за дрх те од уда -
ра ула зних вра та, па по сле да се гип ко за тре су под га зди ним те шким
ко ра ци ма. Мур та за ће да се сву че, оку па од пу та – и оде на мај чи ну по -
ло ви ну. Он то на зи ва ве чер њи раз го вор. О че му мо же да раз го ва ра са
глу вом ста ри цом? Зу леј ха не раз у ме. Али ти раз го во ри су би ли ду ги,
по не кад су тра ја ли са ти ма. Мур та за је из ла зио од мај ке спо ко јан, сми -
рен, мо гао је чак и да се осмех не или на ша ли.

Да нас тај ве чер њи са ста нак иде на ру ку Зу леј хи. Чим је муж обу као
чи сту ко шу љу и оти шао код Вам пир ке, Зу леј ха на ба цу је на ра ме на још
не про су ше ну опа кли ју и из ле ће из брв на ре.

Ве ја ви ца за тр па ва Јул баш круп ним, не ми ло срд ним сне гом. На по -
љу Зу леј ха иде уз ве тар, ни ско са гну та на пред, као у мо ли тви. Ма ле ни
про зо ри ку ћа, осве тље них при јат ним жу тим све тлом пе тро леј ки, је -
два про ви ру ју у по мр чи ни.

Ево и огра де око се ла. Ов де, ис под пло та по след ње ку ће, но сом пре -
ма по љу, ре пом пре ма Јул ба шу, жи ви ба су кап ка ија се – дух огра де око
се ла. Зу леј ха га ни је ви де ла, али ка жу, ве о ма је љут, чан гри зав. А ка ко би
ина че? Та кав му је по сао: да зле ду хо ва те ра од се ла, да их не пу шта пре -
ко огра де, а кад се ља ци ма ис кр сне ка ква мол ба шум ским ду хо ви ма  – да
им по мог не, бу де по сред ник. Озби љан по сао – ни је ње му до ве се ља.

Зу леј ха рас коп ча ва опа кли ју, ду го че пр ка по на бо ри ма куљ ме ка,
раз мо та ва ју ћи вла жну кр пи цу на по ја су.

– Из ви ни што те че сто уз не ми ра вам – го во ри она у ме ћа ву. – Ти ми
и ово га пу та – по мо зи, не од би јај ме.

Уго ди ти ду ху – ни је ла ко. Тре ба зна ти шта ко ји дух во ли. Ста нар ка
тре мо ва, би чу ра, на при мер – ни је про бир љи ва. По ста виш јој не ко ли -
ко нео пра них та њи ра с оста ци ма ка ше или су пе – она по ли же но ћу, и
за до вољ на је. Са ун ска би чу ра је ма ло про бир љи ви ја, њој дај ле шни ке
или се мен ке. Дух шта ле во ли те сте ни не, дух ка пи је – из дро бље ну љу ску
ја ја. А ето, дух огра де око се ла – слат ки ше. Та ко је њу учи ла ма ма.
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Ка да је Зу леј ха пр ви пут до ла зи ла да мо ли ба су кап ка ија се за услу -
гу – да по раз го ва ра са зи рат ија се, ду хом гро бља, ка ко би при па зио на
гро бо ве кће ри , по крио их сне гом што то пли је и оте рао злоб не ман гу -
пе шу ра ле – до не ла му је бом бо не. За тим је те гли ла ле шни ке у ме ду,
сип ка ве кош-те ле7, су во бо би ча сто во ће. Па сти лу до но си пр ви пут. Хо -
ће ли му се сви де ти?

Она раз ле пљу је сле пље не  ли сто ве па по је дан ба ца ис пред се бе. Ве -
тар их при хва та и од но си не ку да у по ље – за ви тлаће и за вр те ће их, па
од не ти до ја зби не ба су кап ка ија сеу.

Ни је дан је ди ни лист се ни је вра тио на зад, Зу леј хи – дух огра де око
се ла је при мио част. Зна чи – ис пу ни ће јој мол бу: свој ски ће да се за ло -
жи код ду ха гро бља, на го во ри ће га. Кће ри ће ле жа ти у то плом, на ми -
ру до са мог про ле ћа. Зу леј ха се при бо ја ва ла да го во ри не по сред но са
ду хом гро бља – ипак је она про ста же на, ни је ошке ру че.8

Она за хва љу је ба су кап ка ија сеу – ни ско му се кла ња у мра ку – и жу -
ри ку ћи, што бр же, док Мур та за ни је иза шао од Вам пир ке. Ка да утр -
ча ва у трем, муж је још код мај ке. За хва љу је Све ви шњем – дла но ви ма
за пах њу је ли це – да, да нас је он за и ста на стра ни Зу леј хе.

У то пли ни је од јед ном спо па да умор. Ру ке и но ге су јој ту ча ни, гла -
ва – ват на. Те ло мо ли јед но – мир. Она бр зо пот па љу је пећ, хлад ну од
ју тра. На сја кеу9 по ста вља тр пе зу за Мур та зу, на њу сла же је ла. Тр чи у
зим ску шта лу, пот па љу је пећ и та мо. По ла же хра ну жи во ти ња ма, чи -
сти за њи ма. Во ди ждре бе код Сун ду га че, на ве чер њи по дој. Му зе Кју -
бе ле ку10, це ди мле ко. Са ви со ких ки штеа11 узи ма му же вље ве ја сту ке,
рас тре са их (Мур та за во ли да спа ва ви со ко). Нај зад мо же да оде на сво -
је ме сто, у за пе ћак.  

Обич но на сан ду ци ма спа ва ју де ца, а од ра слим же на ма сле ду је ма ли
део сја кеа, одво јен од му шке по ло ви не чвр стом за ве сом. Али пет на е -
сто го ди шња Зу леј ха је би ла та ко ма лог ра ста ка да је до шла у Мур та зи -
ну ку ћу, да је Вам пир ка пр вог да на, про ба да ју ћи мла ду та да још
све тлим жућ ка сто ке сте ња стим очи ма, ре кла: Та цвр цин ка не ће па сти
ни са сан ду ка. И Зу леј ху су на ста ни ли на ве ли ком ста ром сан ду ку, та -
па ци ра ном ли ме ним ли сто ви ма и сјај ним ис пуп че ним ек се ри ма. Од
та да она ви ше ни је ра сла – ни је би ло по тре бе да се пре се ли не ку да. А
сја ке је у пот пу но сти за у зео Мур та за.
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7 Кош-те ле –  је ло та тар ске ку хи ње, вр ста кроф ни. 
8 Ошке ру че – ро дов ска, на след на чу вар ка тај них зна ња, ви дар ка. 
9 Сја ке – ве ли ка клу па, ши ро ке прич не.

10 Кју бе лек – Леп ти ри ца (име кра ве).
11 Ки ште – по ли ца ис под та ва ни це, на ко јој се др жи по сте љи на.



Зу леј ха на ме шта на сан ду ку ду шек, ће бе, свла чи куљ мек пре ко гла -
ве и по чи ње да рас пле ће ки ке. Пр сти је не слу ша ју, гла ва јој па да на
гру ди. Кроз по лу сан чу је – вра та лу па ју: вра ћа се Мур та за.

– Ти си ов де, же но? – пи та с му шке по ло ви не. – На ло жи-де са у ну.
Ма ма хо ће да се оку па.

Зу леј ха за ри ва ли це у ша ке. За са у ну је по треб но мно го вре ме на. Па
још и да ку па Вам пир ку... Где да смог не сна гу? Да јој је још са мо не ко -
ли ко тре ну та ка да, ево, ова ко по се ди и не мр да. И сна га би јој се вра -
ти ла... и она би уста ла... и на ло жи ла...

– На у ми ла си да спа ваш?! На та љи га ма спа ваш, у ку ћи спа ваш. У
пра ву је ма ма: лен чу га си!

Зу леј ха ска че.
Мур та за сто ји пред ње ним сан ду ком, у јед ној ру ци – пе тро леј ка са

не јед на ким пла мич ком уну тра, ши ро ки под бра дак са ду бо ком ја ми -
цом у сре ди ни гнев но је на пет. Дрх та ва му же вље ва сен ка по кри ва по -
ла пе ћи.

– Тр чим, тр чим, Мур та за – ка же про му клим гла сом.  
И тр чи.
Нај пре ће у сне гу да раш чи сти пут до са у не (ју трос ни је чи сти ла –

ни је зна ла да ће мо ра ти да је ло жи). За тим ће да на ва ди во де из бу на -
ра – два де сет ко фа, Вам пир ка во ли да се ис пљу ска. Да на ло жи пећ. Да
иза клу пе ба ци ле шни ке би чу ри, ка ко се не би ше га чи ла, не би га си ла
пећ, не би пу шта ла дим, не би оме та ла па ре ње. Да опе ре под. Да на ква -
си ме тли це. Да ски не са та ва на су ве тра ве: дво зу би це – за пра ње жен -
ских и му шких тај них ме ста, на не – за уку сну па ру; да на пра ви од вар.
Да про стре чист ћи лим у пред со бљу са у не. Да до не се чи сто ру бље – за
Вам пир ку, за Мур та зу, за се бе. Да не за бо ра ви ја сту ке и бо кал хлад не
во де за пи ће.  

Мур та за је по ста вио са у ну у углу дво ри шта, иза ам ба ра и шта ле. Пећ
је пра вио по савре ме ном ме то ду: ду го се пе тљао са цр те жи ма у ча со пи -
су, до несеном из Ка за ња, бе звуч но је мр дао усна ма и пре вла чио ши ро -
ким нок том по жу тим стра ни ца ма; не ко ли ко да на је сла гао ци гле, стал но
гле да ју ћи у цр теж. У ка зањ ском за во ду пру ског фа бри кан та Ди зеа на -
ру чио је ве ли чи ну че лич ног ка за на – и по ста вио га тач но на пред ви ђе -
ну стр му из бо чи ну, глат ко га пре ма зао гли ном. Та пећ је гре ја ла и са у ну,
и во ду је бр зо за гре ва ла, са мо је тре ба на ло жи ти – ди во та, а не пећ. Сам
му ла-ха зрет је до ла зио да ви ди, за тим је та кву на ру чио за се бе.

Док се ру ко во ди ла по сло ви ма, умор јој се са крио не где  ду бо ко, при -
та јио се, са био у клуп ко – или у по тиљ ку, или у кич ми. Уско ро ће да
иза ђе – на ва ли ће као чврст та лас, обо ри ће је с но гу, уто пи ти. А кад ће
би ти још и то. Али за са да: са у на се угре ја ла – мо же по зва ти Вам пир -
ку да се ку па. 
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Мур та за је ула зио код мај ке без ку ца ња, али Зу леј ха је мо ра ла ду го
и гла сно да лу па но га ма о под ис пред вра та, ка ко би ста ри ца би ла
спрем на за њен до ла зак. Ако је Вам пир ка би ла буд на, осе ћа ла је дрх та -
ње под них да са ка и до че ки ва ла сна ху су ро вим по гле дом сле пих оч них
ду пљи. Ако је спа ва ла – Зу леј ха је мо ра ла од мах да оде и до ђе ка сни је.  

Мо жда је за спа ла, по на да ла се Зу леј ха, упор но топ ћу ћи пред ула -
зом у све кр ви ну брв на ру. Гу ра вра та, кроз отвор по ма ља гла ву.

Три ве ли ке пе тро леј ске лам пе у ме тал ним под ме та чи ма фи не из ра -
де бли ста во осве тља ва ју про стра ну со бу (Вам пир ка их увек па ли за
Мур та зин ве чер њи до ла зак). Под је до ба кар ног сја ја са стру ган тан ким
но жем и ис тр љан реч ним пе ском (Зу леј ха је ле тос одра ла сву ко жу на
пр сти ма глан ца ју ћи га); сне жно бе ла чип ка на про зо ри ма – же сто ко
уштир ка на да се мо жеш по се ћи; на зи ду из ме ђу про зо ра – от ме ни цр -
ве но-зе ле ни та стимал12 и овал но огле да ло, та ко огром но да се Зу леј ха,
кад је ста ја ла пред њим, огле да ла сва, од гла ве до пе те. Ве ли ки под ни
сат све тлу ца ћи ли бар ским ла ком, ме син га но клат но от ку ца ва вре ме
ла га но и не у мо љи во. По ма ло пуц ке та жу та ва тра у ви со кој ка ље вој пе -
ћи (њу је ло жио Мур та за лич но, Зу леј хи ни је до зво ља ва но ни да је так -
не). Па у чи на сто тан ка сви ле на ка ша га13 ис под та ва ни це уокви ру је со бу,
као скуп рам.

У по ча сном углу – ту ру – на моћ ном гво зде ном кре ве ту ли ве ног,
ша ре ног на сло на, се ди ста ри ца, то ну ћи у бр ди ма рас тре се них ја сту ка.
На по ду су јој но ге, у ме ким ко те бо је мле ка, на ве зе ним пан тљи ка ма у
бо ји. Гла ва, по ве за на ду гом бе лом ма ра мом на ста рач ки на чин, до са -
мих раз ба ру ше них обр ва, сто ји пра во и твр до на вра ту, отром бо ље -
ном као вре ћа. Ви со ке и ши ро ке ја го ди це под у пи ру уске ру пе очи ју,
тро у гла сте од мло ха вих оч них ка па ка ко ји уко со ви се са стра не.

– Мо гу и да умрем че ка ју ћи док за гре јеш са у ну – ка же мир но све кр ва.  
Уста су јој упа ла и из бо ра на, као ста ра гушч ја тр ти ца, зу ба го то во да

не ма, али го во ри ја сно, раз го вет но. 
Ка ко ти да умреш – ми сли Зу леј ха ула зе ћи у со бу – још ћеш ти на

мо јој са хра ни да при чаш га до сти о ме ни.
– Али не на дај се, спрем на сам да жи вим ду го – на ста вља ова. Од -

ла же на стра ну бро ја ни це од ја спи са, на пи па ва у бли зи ни штап, по цр -
нео од вре ме на. – Мур та за и ја ће мо све да над жи ви мо, ми смо ја ког
ко ре на и ра сте мо од до брог др ве та.  

Сад ће да го во ри о мом тру лом ко ре ну, уз ди ше осу ђе нич ки Зу леј ха
при но се ћи ста ри ци ду гу псе ћу ја гу14, кр зне ни кал пак и ва љен ке.
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12 Та стимал  – ду ги ве зе ни пе шкир. 
13 Ка ша га – во лан по иви ци ма ти це у брв на ри. 
14 Вр ста бун де, опа кли ја кро ја ха љи не.



– Ни је да си са мо жит ко крв на. – Ста ри ца по вла чи на пред ко шча ту
но гу, Зу леј ха јој опре зно изу ва ко ту, ме ку као па пер је, и обу ва ви со ку
гру бу ва љен ку. – Ни ра стом, ни ли цем ни си на о чи та. Мо жда ти је, на -
рав но, у мла до сти ме ђу но га ма би ло ме дом на ма за но, а ис по ста ви ло
се да ти и то ме сто не пу ца од здра вља, а? Ра ђа ла си све са ме де вој чи -
це – а ни јед на ни је пре жи ве ла.

Зу леј ха су ви ше сна жно ву че дру гу ко ту, а ста ри ца ври шти од бо ла.
– Лак ше, де вој ко! Исти ну го во рим, знаш и са ма. За вр ша ва се твој

род, сла бо ко ста, из ро ђа ва се. И то је до бро: труо ко рен мо ра да са тру -
ли, а здрав – жи ви.

Вам пир ка се осла ња о штап, уста је с кре ве та и од мах по ста је за чи -
та ву гла ву ви ша од Зу леј хе. По ди же ши ро ки под бра дак, на лик на ко -
пи то, устре мљу је бе ле очи у та ва ни цу:

– Све ви шњи ми је да нас по слао сан о то ме.
Зу леј ха на ба цу је ја гу на Вам пир ки на ра ме на, на вла чи јој кр зне ни

кал пак, за мо та ва јој врат ме ким ша лом.
Алах је све мо гућ, опет сан! Све кр ва је рет ко са ња ла, али то што јој је

до ла зи ло на сан би ло је про роч ко: чуд но ва ти, по не кад је зи ви сно ви, пу -
ни на го ве шта ја и не до ре че но сти, у ко ји ма се бу дућ ност од ра жа ва ла рас -
пли ну то и уна ка же но, као у мут ном кри вом огле да лу. Чак и са ма
Вам пир ка ни је увек успе ва ла да од го нет не њи хов сми сао. По сле не ко -
ли ко не де ља или ме се ци оба ве зно се от кри ва ла тај на – не што се до га -
ђа ло, нај че шће ло ше, ре ђе – до бро, али увек – ва жно, што са из о па че ном
тач но шћу по на вља сли ку из сна, по лу за бо ра вље ног до тог до ба.

Ста ра ве шти ца ни кад ни је по гре ши ла. Хи ља ду де вет сто пет на е сте,
од мах по сле си но вље ве свад бе, са ња ла је Мур та зу ка ко се ву че из ме ђу
цр ве ног цве ћа. Сан ни су уме ли да про ту ма че, али уско ро је у до ма ћин -
ству из био по жар, до зе мље су из го ре ли ам бар и ста ра са у на – и од го -
нет ка је би ла на ђе на. По сле не ко ли ко ме се ци ста ри ца је но ћу са ња ла
бр до жу тих ло ба ња са круп ним ро го ви ма и пред ска за ла епи де ми ју ша -
па, ко ји је по ко сио сву сто ку у Јул ба шу. Сле де ћих де сет го ди на са ња ла
је све са ме ту жне и стра шне сно ве: деч је ко шу љи це ка ко уса мље но пли -
ва ју по ре ци; ко лев ке раз би је не на дво је; пи лад ко ја се ута па ју у кр ви...
За то вре ме Зу леј ха је ро ди ла и од мах са хра ни ла че ти ри кћер ке. Стра -
шан је био и сан о Ве ликој гла ди  два де сет пр ве: све кр ви се ја вио ва -
здух, црн као чађ – љу ди су пли ва ли у ње му, као у во ди, и ла га но се
рас тва ра ли, по сте пе но гу бе ћи ру ке, но ге, гла ве.

– Још ће мо ду го да се зно ји мо ов де? – ста ри ца не стр пљи во лу па
шта пом и пр ва се упу ћу је пре ма вра ти ма. – Хо ћеш да ме рас па риш
пред из ла зак на по ље и пре хла диш?!

Зу леј ха жур но за вр ће фи ти ље у пе тро леј ка ма и хи та за њом.
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На док са ту Вам пир ка за ста је – не из ла зи на по ље. Зу леј ха при хва та
све кр ву за ла кат – ова јој бол но за ри ва ду ге чвор но ва те пр сте у ру ку –
и во ди је у са у ну. Иду спо ро, опре зно пре ме шта ју ћи но ге по не по у зда -
ном сне гу – ме ћа ва се ни је сти ша ла, и ста зи ца је опет на по ла за ве ја на.

– Шта, ти си чи сти ла снег у дво ри шту? – под сме ху је се по ло ви ном
уста Вам пир ка у пред со бљу са у не, до зво ља ва ју ћи да јој ски не за сне же -
ну ја гу. – Баш се ви ди.

Вр ти гла вом, ба ца кал пак на под (Зу леј ха жу ри да га по диг не), на -
пи па ва вра та и са ма ула зи у свла чи о ни цу. 

Ми ри ше на рас па ре но бре зо во ли шће, дво зу би цу и све же вла жно
др во. Вам пир ка се да  на ши ро ку ду гу клу пу по ред зи да и ко чи се ћут -
ке: до зво ља ва да је сву че. Зу леј ха јој  пр во ски да бе лу ма ра му у те шким
ђин ђу ва ма круп них пер ли. За тим ко мот ни со мот ски пр слук са ша ре -
ном коп чом на сто ма ку. Огр ли це – ко рал ну ни ску, би сер ну ни ску, ста -
кле ну ни ску и те шку огр ли цу од ду ка та, по там не лу од вре ме на. Гор њи
де бе ли куљ мек. До њи тан ки куљ мек. Ва љен ке. Ди ми је – јед не, дру ге.
Ча ра пе од ко зје дла ке. Ву не не ча ра пе. Кон ча не ча ра пе. Из све кр ви них
де бе лих збр чак них ушних ре си ца хо ће да из ва ди круп не мин ђу ше-по -
лу ме се це, али ова ви че: – Не пи пај! Из гу би ћеш их још... Или ћеш ре ћи
да си из гу би ла... Зу леј ха ре ша ва да не ди ра ни пр сте ње од мут ног жу -
тог ме та ла на не рав ним, из бо ра ним ста ри чи ним пр сти ма.  

Вам пир ки на оде ћа, уред но сло же на у стро го од ре ђе ном ре ду, за у зи -
ма сву клу пу – од зи да до зи да. Све кр ва па жљи во опи па ва ру ка ма све
пред ме те – не за до вољ но сти ска усне, по пра вља не што, пе гла. Зу леј ха
бр зо ба ца сво је ства ри на кор пу с пр ља вим ве шом на ула зу и во ди ста -
ри цу у са у ну.

Је два отва ра вра та – за пах њу је их врео ва здух, ми рис уси ја ног ка ме -
ња и рас па ре не ли ке. По ли цу и ле ђи ма по чи ње да им стру ји вла га.

– Оле њи ла си се да на ло жиш нор мал но, са у на је је два то пла... – це -
ди ста ри ца, тр ља ју ћи бо ко ве. Пе ње се на нај ви шу ле у ке15, ле же на њу
ли цем пре ма та ва ни ци, за тва ра очи – па ри се.

Зу леј ха чу чи по ред при пре мље них ла во ра и по чи ње да гње чи овла -
же не ме тли це.

– Ло ше их гње чиш – на ста вља да зво ца Вам пир ка. – Иако не ви дим,
али ја знам: ло ше. Бр љаш њи ма та мо-амо по ла во ру, као да ме шаш су -
пу ка ши ком, а тре ба их ме си ти, као те сто... И због че га ли је са мо Мур -
та за иза брао те бе, не рад ни цу? Од јед ног ме да из ме ђу но гу не ћеш би ти
сит чи та вог жи во та...

Зу леј ха је чуч ну ла и по че ла да ме си ме тли це. Те лу од мах по ста де
вру ће, вла же јој се ли це и гру ди.  
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– То, то – до пи ре шкри па ви глас од о зго. – Хте ла да ме иши ба не изг -
ње че ним ме тли ца ма, лен чу га. Али ја се не дам по вре ди ти. Ни мо га
Мур та зу – не дам. Алах ми је због то га и да ро вао дуг жи вот, да бих га
за шти ти ла од те бе... Осим ме не – ко ће да се за у зме за мог де ча ка? Ти
га не во лиш, не по шту јеш – са мо се пре тва раш. Ли це мер ка, хлад на и
без ду шна – ето ко си ти. Ја осе ћам, ох, ка ко те осе ћам...

Али о сну – ни ре чи. Па ко сна ста ри ца ће да је ки њи чи та во ве че.
Зна за Зу леј хи ну не стр пљи вост да чу је. Му чи.

Зу леј ха узи ма две ме тли це са ко јих цу ри зе лен ка ста во да и пе ње се
код Вам пир ке на ле у ку. Гла ва ула зи у густ слој ва зду ха ко ји пр љи под
та ва ни цом, и по чи ње да јој зу ји. У очи ма јој тре пе ре ра зно бој не тач ки -
це, ле те, на ви ру у та ла си ма.

Ево, Вам пир ка је са свим бли зу: про сти ре се од зи да до зи да, као ши -
ро ко по ље. Квр га ве старч ке ко сти штр че увис, из ме ђу њих су се ра -
штр ка ли чуд но ва ти  бре го ви сто лет ног те ла, ко жа ви си као не по крет на
кли зи шта. И по чи та вој тој не рав ној, час ис пре се ца ној ја ру га ма, час
бо га то про пе тој до ли ни, те ку, из ви ја ју се бли ста ви по то ци зно ја...

Вам пир ку тре ба па ри ти обе ма ру ка ма и оба ве зно по че ти од сто ма -
ка. Зу леј ха нај пре опре зно пре вла чи ме тли цом при пре ма ју ћи ко жу, по -
сле по чи ње да ши ба две ма ме тли ца ма на из ме нич но. На ста ри чи ном те лу
од мах из би ја ју цр ве не фле ке, цр но бре зо во ли шће пр шти на све стра не. 

– Не умеш ни да па риш. Ко ли ко го ди на те учим... – по ви су је глас
Вам пир ка да би над ви ка ла ду ге, звон ке удар це. – Ја че! Ај де, ај де, мо кра
ко ко шко! За греј мо је ста ре ко сти! Ра ди же шће, лен чу го! По те рај сво ју
жит ку крв, мо жда ће да по ста не гу шћа! Ка ко ти но ћу во лиш свог му -
жа, кад си та ко сла ба, а? Оти ћи ће, оти ћи ће Мур та за код дру ге, ко ја
уда ра ја че и во ле ће га ја че! И ја мо гу да уда рим ја че. Па ри ме бо ље –
ина че ћу да те уда рим! Шче па ћу те за ко су и по ка за ти ка ко тре ба! Ни -
сам ти ја – Мур та за, не опра штам! Где ти је сна га, ко ко шко? Ти још ни -
си умр ла, за са да! Или си умр ла?! – ви че већ на сав глас ста ри ца и ли це,
уна ка же но гне вом, при ди же пре ма та ва ни ци.

Зу леј ха за ма ху је из све сна ге и се че обе ма ме тли ца ма, као се ки ром,
по те лу ко је све тлу ца у тре пе ра вој па ри. Пру ће фи ју че ра се ца ју ћи ва -
здух – ста ри ца круп но по дрх та ва, пре ко сто ма ка и гру ди пре тр ча ва ју
ши ро ке цр ве не пру ге у ко ји ма, као там на зрн ца, на ви ре крв.

– Нај зад – уз ди ше про му кло Вам пир ка и за ба цу је гла ву на зад, на
клу пу.  

Зу леј хи па да мрак на очи па сте пе ни штем ле у ке си ла зи на кли за ви
про хлад ни под. Дах јој је ис пре ки дан, ру ке јој дрх те.  

– До дај-де још па ре – и при о ни на мо ја ле ђа – ко ман ду је Вам пир ка
мир но и по слов но.  
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Сла ва Ала ху, ста ри ца во ли да се ку па до ле. Се да у огро ман др ве ни
ша вољ, до вр ха на пу њен во дом, у ње га мар љи во спу шта ду ге и пљо -
сна те ке се дој ки ко је јој ви се до пуп ка, па до бро ћуд но пру жа Зу леј хи по
јед ну ру ку и но гу. Ова их тр ља рас па ре ним ли ко вим влак ном и спи ра
ду гу ља сте гру дви це пр љав шти не на под.

На реду је гла ва. Две тан ке се де ки ки це, ко је се жу до бе да ра, мо ра да
рас пле те, на са пу на и опе ре а да не до так не ве ли ке ви се ће мин ђу ше-по -
лу ме се це и да не пр сне во ду у сле пе очи.

По што се ис пљу ска ла не ко ли ким ко фа ма хлад не во де, Вам пир ка је
спрем на. Зу леј ха је из во ди у свла чи о ни цу па по чи ње да бри ше пе шки -
рим, га та ју ћи хо ће ли јој ста ри ца от кри ти свој та јан стве ни сан. У то да
је она да нас већ све ис при ча ла си ну, Зу леј ха не сум ња.

Вам пир ка је од јед ном бол но убо де у бок ис пру же ним квр га вим пр -
стом. Зу леј ха ја ук ну и уз ма че. Ста ри ца је по но во бо де. Тре ћи, че твр ти
пут... Шта је са њом? Да се ни је пре па ри ла? Зу леј ха одска ку је до зи да.

По сле не ко ли ко тре ну та ка све кр ва се сми ру је. Уоби ча је ним ге стом
зах тев но пру жа ру ку, не стр пљи во мр да пр сти ма – Зу леј ха ста вља у њих
уна пред при пре мље ни бо кал во де за пи ће. Ста ри ца пи је по хлеп но, ка -
пи ју ре по ду бо ким бо ра ма од угло ва уста пре ма под брат ку. За тим за -
мах ну и сна жно за вр ља чи по су ду у зид. Гли на звон ко звек ну и раз ле те
се на ко ма де, по брв ни ма пу зи там на во де на фле ка.

Зу леј ха мр да усна ма у крат кој не мој мо ли тви. А шта је то да нас са
Вам пир ком, Ала ше све мо гу ћи?! Ала се раз и гра ла. Зар је по ме ри ла па -
ме ћу од ста ро сти? Зу леј ха је ма ло са че ка ла. За тим опре зно при ла зи и
на ста вља да оде ва све кр ву.

– Ћу ти-и-и-ш – из го ва ра осу ђу ју ће ста ри ца и до зво ља ва да јој об у -
че чи сту пот ко шу љу и ди ми је. – Увек ћу тиш, за не миш... Ако би не ко
та ко са мном – ја бих га уби ла.

Зу леј ха за ста је.
– А ти ни си у ста њу. Ни да уда риш, ни да уби јеш, ни да за во лиш. Љу -

ти на тво ја спа ва ду бо ко и ви ше се не ће про бу ди ти, а без љу ти не – ка кав
је то жи вот? Не, ти ни кад не ћеш жи ве ти истин ски. Јед на реч: ко ко шка...

– И жи вот ти је ко кош ји – на ста вља Вам пир ка и с бла же ним уз да -
хом се од ми че од зи да. – А мој је био истин ски. Већ сам и осле пела, и
оглу ве ла – али још жи вим, и ме ни се то сви ђа. А ти не жи виш. За то ми
те и ни је жао.

Зу леј ха сто ји и слу ша, при ти ска ју ћи уз гру ди ста ри чи не ва љен ке.
– Умре ћеш ти уско ро, са ња ла сам. Мур та за и ја ће мо оста ти у ку ћи,

а по те бе ће да до ле те три ог ње на фе ре шта16 и од не су те пра во у па као.
Са ња ла сам све ка ко је сте: и ка ко те они хва та ју под ру ку, и ка ко те ба -
ца ју на ко ла, и ка ко те во зе у про паст. Ја сто јим да док са ту, гле дам. А
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ти и та да ћу тиш – са мо ри чеш, по пут Кју бе ле ке, и бе чиш сво је зе ле не
очур де, зи јаш у ме не, као лу да ча. Фе ре шти се ки ко ћу и др же те чвр сто.
Фи јук би чем – и отва ра се зе мља, из ру пе – дим и вар ни це. Фи јук – и
сви сте по ле те ли ту да, и не ста ли у том ди му...

Но ге јој кле ца ју и Зу леј ха ис пу шта ва љен ке из ру ку, при сла ња се уза
зид, ла га но кли зи низ ње га на тан ки ћи лим, ко ји је два при кри ва хлад -
но ћу по да.

– Мо жда не ће још ско ро да се оства ри – зе ва Вам пир ка ши ро ко и
слат ко. – Са ма знаш: ка кви се сно ви оства ру ју бр зо а ка кви – по сле не -
ко ли ко ме се ци, већ по чи њем и да их за бо ра вљам...

Зу леј ха не ка ко обла чи ста ри цу – ру ке је не слу ша ју. Вам пир ка то
при ме ћу је, злоб но се сме ју љи. За тим се да на клу пу, од луч но се осла ња
о штап:

– Да нас не ћу да идем са то бом из са у не. Мо жда ти се по му тио ра зум од
овог што си чу ла. Ко зна шта ти мо же па сти на па мет. А ја ћу још ду го да
жи вим. Та ко, зо ви Мур та зу, не ка ме он во ди ку ћи и сме сти да спа вам.

Зу леј ха чвр шће пре кла па опа кли ју на рас па ре ном го лом те лу и иде
у ку ћу, до во ди му жа. Овај утр ча ва у свла чи о ни цу без ка пе, не стре са -
ју ћи са ва љен ки за ле пље ни снег.

– Шта се де си ло, ени17? – При тр ча ва мај ци и об у хва та јој ру ке.
– Не мо гу... – шу шка од јед ном осла бље ним гла сом Вам пир ка, спу -

шта ју ћи гла ву на си но вље ва пр са. – Не мо гу ви ше...
– Шта?! Шта је?! – Мур та за па да на ко ле на и по чи ње да јој опи па ва

гла ву, врат, ра ме на.
Дрх та вом ру ком ста ри ца не ка ко раз ве зу је тра ке куљ ме ка на гру ди -

ма и по вла чи око врат ник. У отво ре ном про сто ру, на све тлом тро у глу
ко же там ни се цр ве на фле ка са круп ним цр ним зр ни ма спе че не кр ви.
Крв ни под лив се пру жа иза отво ра ко шу ље, до ле, до сто ма ка.

– За што? – Вам пир ка из ви ја уста у об ра ми цу, из очи ју јој се ко тр ља -
ју две круп не бли ста ве су зе и гу бе се не где у бо ра ма ко је јој сит но  дрх -
ту ље на обра зи ма; она се при ви ја уза си на и не мо се тре се. – А ни сам
јој ни шта ура ди ла...

Мур та за ска че на но ге.
– Ти?! – ри че он му кло, очи ма про ба да ју ћи Зу леј ху и опи па ва ју ћи

ру ком зид око се бе.
Под ру ком на пи па ва бу ке те су ве тра ве, све жње ви ли ке – ски да их и

од ба цу је. Нај зад му у ша ку за па да те шка др шка ме тле – чвр сто је гра -
би и за ма ху је.

– Ни сам је ту кла! – ша пу ће при гу ше но Зу леј ха, од ска чу ћи пре ма
про зо ру. – Ни ка да, ни јед ном је ни сам ни пр стом пип ну ла! Она ми је
са ма тра жи ла...
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– Мур та за, си не, не ту ци је, са жа ли се – раз ле же се из угла дрх та ви
глас Вам пир ке. – Она ме не ни је са жа ље ва ла, али ти се – са жа...

Мур та за за вр ља чи ме тлу. Др шка бол но уда ра Зу леј ху у ра ме, опа кли -
ја јој се сва љу је на под. Ва љен ке је из у ла са ма и кли сну ла у са у ну.  За њом
се с тр еском за тва ра ју вра та, гр ми ка та нац – муж је за кљу ча ва спо ља.

При пи ја ју ћи вре ло ли це уз ма ле ни озно је ни про зор, Зу леј ха кроз
раз и гра ну пе ле ну сне га гле да ка ко муж и све кр ва, као две ви со ке сен -
ке, пло ве у ку ћу. Ка ко се па ле и га се све тла про зо ра на Вам пир ки ној
стра ни. Ка ко Мур та за те шко ко ра ча на зад у са у ну.

Зу леј ха хва та ве ли ку ку тла чу и ума че је у ла вор с во дом, ко ји сто ји
на пе ћи, док се из ње га ди жу увис рас ко шни ко лу то ви па ре.

Опет гр ми ка та нац: Мур та за сто ји на вра ти ма са мо у ве шу, у ру ци
– она иста ме тла. За ко ра чио је на пред и за тво рио вра та за со бом.

Пљу сни вре лу во ду у ње га! Сад од мах, не окле вај!
Зу леј ха ди ше уче ста ло и др же ћи пред со бом ку тла чу у ис пру же ним

ру ка ма, ко ра ча уна зад и упи ре се ле ђи ма о зид, плећ ка ма осе ћа ју ћи
твр ду из бо чи ну бр ва на.

Мур та за пра ви још је дан ко рак и др шком ме тле из би ја ку тла чу из
Зу леј хи них ру ку. При ла зи, из цу га је ба ца на до њу ле у ку – Зу леј ха бол -
но уда ра ко ле ни ма и про сти ре се на по ли цу.

– Ле зи мир но, же но – го во ри он.
И по чи ње да је ту че.
Ме тлом по ле ђи ма – не бо ли. Го то во као ме тли цом. Зу леј ха ле жи

мир но, као што јој је и на ре дио муж, са мо при сва ком удар цу по дрх -
та ва и гре бе нок ти ма ле у ку – за то је он не би је ду го. Бр зо се хла ди. Ипак
јој је за пао до бар муж.

За тим га она па ри и ку па. Ка да Мур та за иза ђе у свла чи о ни цу да се
рас хла ди, она ис пи ра веш. Ви ше не ма сна ге да се и са ма оку па – умор
јој се про бу дио, оч ни кап ци су се на ли ли те жи ном, гла ва се за му ти ла
– не ка ко пре вла чи ли ком по бо ко ви ма и пе ре ко су. Оста је јој са мо да
опе ре под у са у ни – и спа ва, спа ва...

Од де тињ ства је на ви кла да пе ре под на ко ле ни ма. Са мо лен чу ге  ра -
де са ги њу ћи се у стру ку или чу че ћи – учи ла је мај ка. Зу леј ха не сма тра
се бе лен чу гом – и са да тр ља кли за ве там не да ске па то са кли зе ћи по
њи ма као гу штер: сто мак и гру ди при ви ја уз сам под, ни ско са ги ње ту -
ча ну гла ву и ви со ко ди же зад њи цу. Вр то гла ви ца.

Убр зо је са у на опра на, и Зу леј ха пре ла зи у свла чи о ни цу: вла жне ћи -
ли ме ве ша на ки ште, ко ји се про те же ис под та ва ни це – не ка се про су ше,
са ку пља кр хо ти не не дав но раз би је ног бо ка ла и ла ћа се ри ба ња по да.

Мур та за још ле жи на клу пи – нео де вен, за мо тан у бе ли чар шав, од -
ма ра се. Му же вљев по глед увек те ра Зу леј ху да ра ди бо ље, бр же – не -
ка ви ди да она ни је ло ша же на, иако је ни ског ра ста. Ево, и сад је
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при ку пи ла остат ке сна ге и про стр ла се по по лу, су ма ну то тр ља кр пи -
цом по већ чи стим да ска ма – та мо-ова мо, та мо-ова мо; мо кри чу пер ци
из би ја ју и мла та ра ју у так ту, не при кри ве не дој ке гми жу по па то су.

– Зу леј ха – из го ва ра ни ско Мур та за, гле да ју ћи у го лу же ну.
Она се ис пра вља у по ја су, чу чи и не ис пу шта из ру ку кр пу, али не

успе ва да диг не по спа не очи. Муж је об у хва та от по за ди и ба ца сто ма -
ком на клу пу, на ва љу је се чи та вим те лом од о зго, ди ше те шко, кр кља,
по чи ње да је при ти ска, ути ску је у твр де да ске. Он хо ће да во ли сво ју
же ну. Али му не ће те ло – од у чи ло се да не слу ша ње го ве же ље... Нај зад
Мур та за уста је са ње и по чи ње да се обла чи. – Чак и мо ја плот те не ће
– до ба цу је јој и, не гле да ју ћи је, из ла зи из са у не.

Зу леј ха се ла га но ди же с клу пе, у ру ци – она иста кр па. До вр ша ва
пра ње по да. Ка чи мо кро ру бље и пе шки ре. Обла чи се и кре ће у ку ћу.
Не ма сна ге да се бри не због до га ђа ја са Мур та зом. Вам пир ки но стра -
шно про ро чан ство – ето о че му ће она да раз ми шља, али су тра, су тра...
Ка да се про бу ди...

У ку ћи је већ уга ше но све тло. Мур та за још не спа ва – на сво јој по -
ло ви ни ди ше гла сно и бо дро, да ске сја ке шкри пу ћу под њим.

Зу леј ха се пи па њем про би ја у свој угао, пре ла зе ћи ру ком по то плом
гр гу ра вом бо ку пе ћи, па да на сан дук не свла че ћи се.

– Зу леј ха-а-а, – зо ве Мур та за гла сно; глас – за до во љан, уми љат.
Она же ли да уста не – и не мо же. Те ло јој се као ки сељ18 рас та че по

сан ду ку.
– Зу леј ха!
Она кли зи на под, чу чи пред сан ду ком, али не успе ва да одво ји гла -

ву од ње га.  
– Зу леј ха, мо кра ко ко шко, бр же!
Она ла га но уста је и, те ту ра ју ћи се, иде на му же вљев по зив. Пе ње се

на сја ку.
Мур та за јој не стр пе љи вим ру ка ма спу шта ди ми је (гнев но грак ће –

ето ка ква је лен чу га, још се ни је сву кла!), на ме шта је на ле ђа, за ди же јој
куљ мек. Ње гов ис пре ки да ни дах јој се при бли жа ва. Зу леј ха осе ћа ка ко
јој ли це по кри ва ду га му же вље ва бра да, ко ја још ми ри ше на са у ну и
мраз, а не дав не мо дри це на ле ђи ма бо ле под ње го вом те жи ном. Мур -
та зи но те ло се нај зад ода зва ло на ње го ве же ље, па жу ри да их ис пу ни
– по хот но, сна жно, ду го, по бед нич ки...

За вре ме из вр ша ва ња брач не ду жно сти Зу леј ха обич но у ми сли ма
по ре ди се бе са бућ ка ли цом у ко јој до ма ћи ца сна жним ру ка ма лу па бу -
тер де бе лом и ја ким туч ком. Али да нас јој се та уоби ча је на ми сао не
про би ја кроз те шки по кри вач умо ра. Кроз пе ле ну сна она је два чу је
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му же вље во при гу ше но по хра ки ва ње. Не пре кид ни удар ци ње го вог те -
ла је успа вљу ју, као од ме ре но труц ка ње та љи га...

Мур та за си ла зи са же не, оти ру ћи дла ном мо кри за ти љак и сми ру -
ју ћи ис пре ки да но дах та ње; ди ше умор но и за до вољ но.

– Иди у сво ју ода ју, же но – гу ра ње но не по крет но те ло.
Он не во ли кад она спа ва по ред ње га на сја ки.
Зу леј ха, не отва ра ју ћи очи, га зи на свој сан дук, али то не при ме ћу је –

она већ чвр сто спа ва.

ГУ ЗЕЉ ЈА ХИ НА ро ђе на је у гра ду Ка зањ 1977. го ди не. Ди пло ми ра ла је на Фа -
кул те ту за стра не је зи ке Ка зањ ског др жав ног пе да го шког ин сти ту та, и на Фа кул -
те ту за сце на рио Мо сков ске ака де ми је за филм. Од 1999. жи ви и ра ди у Мо скви.
При че је об ја вљи ва ла у ча со пи си ма „Ок тя брь”, „Не ва” и „Си бир ские ог ни”. Пр -
ви ро ман Зу леј ха отва ра очи об ја ви ла је 2015. го ди не и до би ла углед но при зна -
ње „Ја сна по ља на”, „Књи га го ди не” и ве ли ку на ци о нал ну на гра ду „Бољ ша ја
кни га”. Од лу ка струч ног жи ри ја (од сто кри ти ча ра) и гла са ње чи та ла ца су у овом
слу ча ју би ли по ду дар ни – пр во ме сто до де ље но је пр вен цу не по зна те Та тар ке.
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