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РАШЉАР

ХЕ ЛИ КОП ТЕР  

Чу је се зве кет са не ба. Те жак и ре зак ме тал ни ле пет. Он до тр ча ва до про -
зо ра иако зна шта ће угле да ти. Хе ли коп тер у свој сво јој ве ли чи ни, у за -
стра шу ју ће ни ском ле ту, по пут џи нов ског  ви ли ног ко њи ца, ис пу ни све
уокруг мла та ра ју ћом лар мом и за ма кав ши за вр хо ве су сед них  згра да
на мах учи ни ти ши ну не при род ном. Доц ни је, док се сле га ло на си ље де -
ци бе ла по ли шћу, за ку ци ма со бе и слу ху, пр во што његовом по гле ду
из ма ми па жњу био је гу штер, ко ји, пра ве ћи ду ге па у зе, ми го љи ше по
уси ја ном кро ву га ра же у дво ри шту. 

Вр ло dо бро, по ми слио је, овај dан је усpе шан.  Ми кро и ма кро prи зо -
ри се са ми сtи чу и рас tа чу pреd мо јим очи ма, сли ке се сме њу ју не ком
соpсtве ном ло gи ком, све оdи ше pро зир но шћу, све жи ном као зрак ко ји
уdи шем кроз ши ром оtво ре не pро зо ре. Ме ђу тим, он не ма ко ме да са оп -
шти ову вест о не на да ном до жи вља ју све та. За то се да за сто и пи ше.

СПАС 

Пр ви пут се на ла зим у овој бол ни ци на кон сла бо сти ко јa ме спо пала
усред да на, ка да сам уз на пре за ње во ље ус пео да пар ки рам и за кљу чам
би цикл. Ко ра чао сам не ста бил но ка глав ној ули ци, јер сам за миш љао
да ме, ако пад нем, у овој ву ко је би ни ко ју је пре се ца ла би ци кли стич ка
ста за, ни ко не ће при ме ти ти.

Во ђен, да кле, на го ном за жи во том, до спех у бли зи ну Neysserstraßе.
Кад ми је већ же сто ко по зли ло и кад сам по чео гу би ти тло под но га ма
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за мо лио сам за по моћ не ке про ла зни ке ко ји су, не освр ћу ћи се убр за -
но на пу сти ли ме сто dо gа ђа ја. По том јед но га од рад ни ка град ске чи -
сто ће, ко ји је упра во пре ко пу та уто ва ри вао кон теј не ре са сме ћем у
ве ли ки ка ми он. Од мах нуо је ру ком: То се ме не не tи че.

Крај њим на по ром, у па ни ци, по зво них на пр ва вра та иза својих ле -
ђа. Ни шта. По зво них још јед ном, ду го. Отва ра ми же на од ко је на ен -
гле ском је зи ку за тра жих по моћ.

Уве ла ме је у кан це ла ри ју, по ста ви ла на сто ли цу, по слу жи ла ча шом
во де, и по зва ла хит ну по моћ.

Бо ре ћи се за ва здух, освр нув ши се око ло, уви дех да се на ла зим у
про сто ри ја ма по греб ног за во да.

СТО МАК

Ве чи то пре пла шен, не то ли ко у све сти ко ли ко у сто ма ку, ми слио је:
Из gле dа dа сва ку жи воtну си tу а ци ју мо рам pро pу сtи tи кроз бол
влак на сtоg pлек су са без емо tив ноg иму ни tе tа.

Ње гов осе тљив сто мак као на про зив ку ја вљао се пре го то во сва ког
јав ног на сту па или ва жни јег жи вот ног по ду хва та или про ме не. На кон
то га, тре ма и дрх та ње про у зро ко ва ни сла бо шћу не ра ва. Оту да му је све
те же би ва ло би ти и по сто ја ти као де ло тво ран; увек би за ва пио за две -
ма сна жним ми ши ца ма да га до гра бе и пре ве зу де лом пу та. Да ље би
не ка ко успе вао сам.

Не ки пут је се бе ку ра жио помишљу на Ису са На за ре ћа ни на и на то
ка ко но са ше свој пре те шки крст до Гол го те. До ду ше, те ши ло га је, како
је писано, да и ту бе ше из ве сне при по мо ћи.

Зле слут ње, страх од не у спе ха, ком плек си ин фе ри ор но сти, по ти ски -
ва ња, ин хи би ра ње и од ри ца ње од соп стве них же ља, то је би ла гра ђа
од ко је је био са чи њен ње гов крст у об ли ку упит ни ка. 

Ње му је би ло лак ше ку ка вич ки ис ко чи ти из си ту а ци је, са кри ти се у
пр ви за клон, за у зев ши по ло жај као да оче ку је ћу шку, онај кад се ућу -
ти и при та ји да не во љу над лу ка ви. 

Ле ћи на тло, за у ста ви ти ди са ње пра ве ћи се мр твим пред жи во том
као пред ди вљом зве ри, док све не про ђе ми мо ње га и оста ви га чи та -
ве гу зи це.

Та ко при кри вен, ни је ус пео да ус по ста ви кон такт са би ћем ко је на -
ста њу је ње гов ка вез од ске ле та и ко же; др жао се ру ка ма и нок ти ма за
гра не сво јих стра хо ва, ћут ке ди шу ћи кри шом, и по не кад за пи си вао од
све га то га да би по ма ло од жи во та раз у мео.

Зе мља је за ње га би ла без на де жно рав на а ње гов бо ра вак на њој –
ор ди нар на лаж!

8 /  Poveqa



ЛА НАЦ ИС ХРА НЕ

Сум ње не мо же би ти да су из ве сни љу ди као ор га ни зми у ег зи стен ци -
ји одав но по ста ли но си о ци и ста ни шта из ве сним ен ти те ти ма, си ла ма,
об ли ци ма енер ги је не схва тљи вим њи хо вом огра ни че ном уму, си ла ма
ко је их за по се да ју јед ном или ви ше пу та то ком жи во та као ви ру си, ли -
ша је ви и си шу им жи вот ну си лу хра не ћи се њо ме.

Ме ди ци на је не моћ на; та кве слу ча је ве ола ко кла си фи ку је као па да ви -
цу, ту мор, ши зо фре ни ју, градећи за блу ду, не зна ње и не моћ да ре ги стру -
је по сед ну тост па ци је на та не ком ви шом не зе маљ ском стр ви ном.

Пла не та Зе мља је са мо јед на од све мир ских ста ни ца са уста но вље ним
об ли ци ма жи во та и не мо гу ће је ис кљу чи ти по се ту за лу та лих и не по зна -
тих об ли ка по сто ја ња или пак ан ти жи во та ко ји се јед но став но ко ри сте
от па ци ма људ ских емо ци ја јед на ко као што људ ска вр ста без бри жно
кон зу ми ра ни же об ли ке жи во та ко ји ма сма тра биљ ке и жи во ти ње.

Да бисмо их на пи па ли и раз от кри ли по треб но је по ме ри ти гра ни -
це pри зем них из ве сно сtи, што по ла зи за ру ком са мо вр хун ским све -
ште ни ци ма, ме ди тан ти ма.

Мо гу их спа ли ти ша ма ни да но ноћ ним при зи ва њем Вр хов ног Име на...

ХО ДО ЧА СНИ ЦИ 

Мо gу ће је dа се не ко или не шtо из pро шло сtи или
бу dућ но сtи pро би је у овај наш љуdски pлан. 

(Ј. Н.)

Те ло, све мир ска по ста ја, чо век као све мир ска ста ни ца, отво ре на да но -
ноћ но за не зна не го сте, да ле ке ве тро ве, ту жне ду хо ве, не у по ко је не
друм ске раз бој ни ке, из не ко га све та ко ји ни је на лик на шем али је го то -
во на до мак; мо жда се и про жи ма ју, али га људ ска чу ла не мо гу опа зи -
ти, са мо кат кад на слу ти ти. Бу ду ћи нео пи си во, то ис ку ство име ну је мо
гро зни цом или бу ни лом.

Ко га но ћу бу ди глад и жеђ или из не над ни страх? От ку да че жња, ни -
чим при зва на ту га ко ја ја сног узро ка не ма? За што сам из ју тра од су тан,
из гу бљен, до у су тон, као да без у спе шно по ку ша вам не че га бит ног да
се се тим? Ко ме те ку су зе у су мрак пред цр ве ни лом не ба, оту жним ми -
ри си ма ру жа; че му бри ну ти, че му стра хо ва ти?

Ти не по зна ти го сти, пу сти ња ци, уме ју да от по чи ну у на ма, оста вља -
ју ћи тра га, пра ши ну са оде ће, ми ри шља ву му дрост са сво јих ве ков них
пу то ва ња.

Та ко се ве че рас бу дим и за пи су јем то што је од по то њег го ста пре -
текло у се ћа њу.
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Сpа ва ју они ко је сtе смр ћу оptе ре tи ли.
Из са та у сат по хо де нас од не кле вен вре мен ски хо до ча сни ци, про -

ла зе ми мо на ших аура, за ста ну као на по ји ли шту, за ко на че, оста вља ју -
ћи до ма ћи ни ма у на кна ду по ко ји та лир за ум них сли ка у сну. За њи ма
је зди вре ме и про жди ре их.

ОГЛЕ ДА ЛО

На кон ку па ња у ка ди или ту ши ра ња, ка да се вре ла па ра кон ден зу је на
ста кла ри ји у ку па ти лу, у за ма гље ним огле да ли ма се, из ве сно вре ме,
ни је мо гу ће огле да ти.

Огле да ло, тај вр хун ски изум Лу ци фе ра ко јим је за ро био људ ску
свест за во дљи во шћу чул ног се бе по сма тра ња!

По оба вље ном све том об ре ду очи шће ња пло ти, као да нас, тек кр -
ште не во дом, Лич ни сtа ра tељ на крат ко, не при пу шта да про ви ру је -
мо у дру гу стра ну кроз на пра ву пре ма за ну емул зи јом илу зи је и сна, да
не по ста не мо, по пут Нар ци са, жр тве сво је из о кре ну те бо го ли ко сти.

МО ЈА КУ ЋА

Ку ћа ко ја је на по кон би ла мо ја, че ка ла ме је ле же ћи, обо ре на на бок. У
дну за пу ште ног дво ри шта у ку ћи тој не ста ну ју ни хлеб ни смех. Ни
цр но ис под нок та.

Та мо у оби љу про ма ја и та ме, по ку то ви ма од бе гли сно ви сви ше
лог. Знао сам то уна пред: све што бу дем ика да до би о у жи во ту би ће ми
не хај но или на гла вач ке до ста вље но, али све јед но и за та кав от па дак,
мр ви цу са тр пе зе мо ра ћу доц ни је дво стру ко пла ти ти не над ним из ли -
вом ту ђе зло во ље или ка квом жи вот ном не при ли ком.

Ула зи смо кроз про зор ска ок на, јер вра та, на овој по стран це по ло -
же ној ку ћи, бе ху та ван ски отвор. (Ме не ни сно ви ни су ла га ли ни ка -
квом на док на дом све га што ми је у ствар но сти не до ста ја ло!)

Та ва ни ца бе ше отво ре на пи ра ми дал на со ба, пре мре же на те шким
др ве ним гре да ма. Оно што се по том до го ди ло при па да збир ци ужа са
и усу ди ћу се то, кад до ђе час, са оп шти ти је ди но ме ко ји је над ле жан за
мо је ус хи те и ужа се, оно ме ко ме је хит нуо ов де, ако га се то уоп ште бу -
де ти ца ло...



GARE DE LYON 

У Па ри зу, ше та ју ћи не да ле ко од Gare de Lyon, кроз из лог јед ног би строа
опа зих чо ве ка ко ји је се део сам за сто лом и го во рио у стра ну, кри о ми це,
сам са со бом. За ми шљен, у обла ци ма ди ма, гле да ју ћи не куд низ ули цу
као кроз ста кло аква ри ју ма. Те лом бо ра ви и тра је ту, а дух му не где за ту -
рен. По ми слио сам да ми мо же би ти брат. Исто та ко сам го ди на ма се део
иза ста кла ре сто ра на и ду вао обла ке ду ван ског ди ма увис. Иако већ ду го
ни сам при у штио тај ужи так плућ ним ал ве о ла ма, при се тио сам се уку са
ду ва на у усти ма и оне ла ке не све сти це по сле пр ве ин ха ли ра не ци га ре те.
Мо рам при зна ти да ме је би ло страх од то га да из гу бим свест. Страх оту -
да што не бих ви ше знао ка ко да се вра тим. Страх да мо жда не бих ни
по же лео. Не са мо што бих био лењ да се вра тим, не го што би ми та мо
мо жда би ло мно го леп ше. При пра ван на су срет са мо јим не гда шњим од -
ра зом, овај за пис по све ћу јем мом не по зна том са бра ту у Па ри зу у би строу
не да ле ко од Gare de Lyon.

*

За ми шљен, по гле да упра вље ног дру где, не кој дру гој, има ги нар ној ре -
ал но сти. Да ле ко на у ну тра жив. За то чен се ћа њи ма на прет ход не тре -
нут ке. Гле да не где у бес крај ну бли зи ну. Не мо же ви де ти ни шта од
уда ље но сти све га што је бли зу. Мар љи во ослу шку је за мор ти ши не наг -
нут над сто лом, тим крат ко трај но пла ће ним при ват ним по се дом. Ста -
кла стог, уко че ног по гле да, стег ну тих ви ли ца ко је гри зу на пра зно,
жи ви спо ме ник од сут ни ма, из гу бље ни ма, за лу та ли ма у ла ви рин ту по -
тра ге за сми слом вла сти тог по сто ја ња. На пе та не по крет ност, гр че ви -
ти осло нац јед ном ру ком за ча шу, дру гом за ци га ре ту. Да не по то не
са свим. Као на пра гу ве ли ког от кри ћа ко је му се не пре ста но, сва ким
но вим гу тља јем ко ња ка и за па ље ном ци га ре том опи ре. Сва ки пут ка -
да се, ужи ва ју ћи у ин ха ли ра њу ни ко тин ским ди мом, поп не на врх
уобра зи ље да би ода тле са гле дао свој жи вот, ри ту ал но от пи је гу тљај
ал ко хо ла (јер пу ши да би се се тио, а пи је да би за бо ра вио), он из но ва
све за бо ра ви; укруг као уро бо рус који гризе вла сти ти реп.

Не уз не ми ри ти га, не пи та ти га ни шта, у тој ла кој па у зи по сто ја ња,
у при ми ри ва њу де жур не са мо све сти, док плу та вре ме ном и про сто -
ром, но шен пли мом ла ке ане сте зи је, ин ха ла ци јом са го ре ва ња про ду ка -
та сец ка ног ли ста ду ва на и ужи ва њем у вин ској мо ди фи ка ци ји гро жђа.

Оста ви ти га у Ар tи фи ци јел ном ра ју да де ста би ли зу је и де ком по ну -
је ни зо ве се кун ди, ли ни ја и об лич ја ко ји се сва ко днев но од ра жа ва ју у
ње го вом оку и уму; као оне ко је до зи ва ју не чуј ни гла со ви, оне ко ји оди -

Pro~eqe /  11



шу мањ ком при су ства у ви дљи вом све ту, свој стве ном ме се ча ри ма, пе -
сни ци ма, буд ним сне ва чи ма с ми ри шља вим пле те жом смо та ним у хар -
ти ји цу међ пр сти ма.

*

Љу ди ко ји зло у по тре бља ва ју ал ко хол, ин ха ли ра ју ду ван ски дим, ужи -
ва ју дро ге или дру ге сти му ла ти ве, чи не то у не мо гућ но сти да из др же
муч но од ви ја ње исто ри је у ко ју су па ли са ар хај ских не ви них зве зда...
Ха ла пљи во гу та ју син те тич ка сред ства да би убр за ли или за крат ко ане -
сте зи ра ли бол вла сти те ин кар на ци је. Ал ко хо лом та же ме та фи зичку
жеђ, дро гом при зи ва ју бо жан стве на ис ку ства прог на ни Ар tи фи ци јел -
ноg ра ја. Ам пу ти ра ни, ко зна због че га, због пра гре ха, од Це ли не, они не
мо гу под не ти од су ство се ћа ња на је дин ство и пла не тар ну при сност са
Цен тром ко ји је ну дио би о ло шку си гур ност и пра по ве ре ње, на су прот
да на шњим стра хо ви ма и не у ро тич ном жи во ту у пот пу но де са кра ли зо -
ва ном вре ме ну. Они, кр хо ти не раз лу па ног не ка да шњег пра је дин ства,
стр мо гла вље ни у жи вот, се де ра су ти по ка фа на ма, мо дер ним са на то -
ри ју ми ма по след њег до ба,  по ку ша ва ју ћи да се се те шта их је сна шло, где
су се за те кли. Дру ги ма, тре зве ња ци ма, оста је бек ство у не у ро зу, не у ро -
тич но ства ра ла штво и сно ве, са мо у би ство, лу ди ло или по ли ти ку.

ВРЕ МЕ ЗА ДРУ ГЕ СТВА РИ

Ма ку да по шао, ма где се за ти цао ду же вре ме, усред по се те, на пу то ва -
њу, за из би ва ња и ду гих шет њи, на ва лио би изе на да на ње га не ка кав
не мир, као да је за бо ра вио ис кљу чи ти шпо рет и за кљу ча ти вра та или је
ко га оста вио код ку ће па га тај че ка већ пре ко гра ни ца при стој но сти.

Не мир би се убр зо по ја чао у те ско бу и муч ни ну и умео да узро ку је
ње го ву ра се ја ност усред раз го во ра, од сут ност и не са вла ди ву по тре бу да
се вра ти.

Још док бе ше младић, јед на ко се у ње му, сред ка квог по сла или за -
ба вља ња са дру га ри ма, окре та ло јед но при сил но пи та ње: Ни је ли вре -
ме за dру gе сtва ри?

Као да је не пре ста но жи вео жи во том ка квог не же ли и за ти цао се сва -
кад та мо где му ни је ме сто. Да је го то во све што је би ло бли ско ње го вим
вр шња ци ма, за ње га пред ста вља ло пу ко до ко ли ча ре ње, пет па рач ке уте -
хе, те да се чи та во то вре ме дан гу бе мо ра ло тро ши ти ис кљу чи во на уче -
ње, чи та ње ду ше ко ри сних књи га о ду хов ном во зди за ни ју.

Оби ча вао је од го ва ра ти на ра зна пи та ња јед на ко над ме но: Ја tо ме
не pри pа dам...

12 /  Poveqa



То ње го во по ри ца ње вла сти тог уче ство ва ња у све ту, иако је под се -
ћа ло на ло шу дру штве ну адап та ци ју, по чи ва ло је нај пре на не ком за го -
нет ном, не де фи ни са ном си сте му вред но сти, ко ји му је од у зи мао па жњу,
ви тал ну мла да лач ку енер ги ју или ка кво бит ни је свој ство то ком ве ћег
де ла ње го вог жи во та.

Да кле сву ку да се ву кљао та ко бо ле стан, жи ве ћи као про го ње ник
соп стве ног осе ћа ња пра зни не. Кад би га не под но шљи вост на пу ни ла
до вр ха, мо рао је па нич но да бе жи из си ту а ци је и ме ста на ко ме би се
за ти цао, из ка кве озбиљ ни је при ја тељ ске или ин тим не ве зе.

Бе жи нам та ко та лац не до стат ка иден ти те та, хи та сво јој со би чи ци,
сво јој пер верз ној по тре би за са мо ћом, сво јој мај чи ној утро би ци, це леб -
ној и то плој.

И до че пав се ква ке, за пах нут по зна тим на ки се лим во њем сво га ло -
га, наш со бо љуб ми лу је свој по лу мрак, ја стук као та ли сман при ви ја на
гру ди, гр ли сво је ра не, бе стид но их раз от кри ва, по хот но гра би сла ник,
ста је пред огле да ло и раз дра га но ура ња у свој из об ли че ни од раз.

РА ШЉАР  

Ви ше не це ре брал но, са да већ ор ган ски, фи зи о ло шки осе ћам та ко зва -
не ли те рар не тво ре ви не.

Чи та ју ћи, на при мер, ка кво год  књи жев но шти во кр ца то не у ро тич -
ним на бо јем ауто ра  или слич на оства ре ња пи са на при па то ло шким
по ре ме ћа ји ма, ка вим оби лу је свет ска књи жев ност, тад на јед ном осе -
тим шта год од симп то ма ко ји су на гна ли ауто ра да се ла ти пи саљ ке;
под не по сред ним ути ца јем спи са те ље вих ста ња  и сам ста нем ем па тич -
но да са о бра жа вам ње го ве лич не те го бе.

А од до бро га сти ха осе ћам стру ја ње у бу бре зи ма.
На лик из ве сним осо ба ма ко је су име но ва ли ме dи ју ми ма ду бо ко сам

про жи вља вао сва ку про чи та ну књи гу, от пат ке не у ро тич них фи сту ла,
ко јих се са мо те ра пе ут ски осло ба ђао сва ки пи сац.

Мо жда, ка ко ме је са ве то ва ла по кој на ба ба Љу би ца, та кве књи ге (и
књи ге уоп ште) тре ба ло из бе га ва ти. По ње ним ре чи ма чо век се мо же
кон та ми ни ра ти њи ма и осе ћа ти ве о ма ло ше. Али ка ко сам то та да мо -
гао зна ти, за ве ден  и нео ба ве штен? За из ве сне оп се сив не би бли о фи ле,
кад скре ну с ума уме ли су ста ри ји да ка жу: Они су pре чи tа ли!

Се ћам се да су ми ис по ве сти ло го ра ша и ди си дент ска ли те ра ту ра
жа ри ле нер ве до бе лог уси ја ња.

Та ко ђе, да нас не бих пре по ру чио Е. А. Поа, Мал кол ма Ла у ри ја, Ни чеа
и Си о ра на.  Али за то при ја ис точ њач ка по е зи ја и ле ко ви та су Је ван ђе ља,
Рил ке о ве Де вин ске еле gи је, и ду ше ко ри сне књи ге ато ских под ви жни ка.
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Од ско ра вр ло бр зо де тек ту јем злок њи gе: по ста вим длан де сне ру ке
на на сум це ода бра не, не про чи та не стра ни це и ако осе тим не пра вил -
ност у ср ча ном рит му, кло ним се тих књи га, од ла жем на по ли це или
по кла њам не при ја те љи ма.

Хо ћу да ка жем да да нас ви ше не мам по тре бе да чи там но ве књи ге
ни ти да се оба ве шта вам о њи хо вом са др жа ју из пред го во ра, по го во ра
и ре цен зи ја. То ме ја ви ше не ве ру јем.

Сад ми је до вољ но са мо да ру ком ра шља рим по ко ри ца ма.

ПО СЛЕД ЊЕ РЕ ЧИ

Ло вац на мр ље и не у ред но сти. Овла жив је зи ком пр сте, бри жљи во је
укла њао мр ве, па пи ри ће и сва ку не чист са по да. Пре ла зио пр сти ма
пре ко по ли ту ре на ме шта ја по со ба ма, пом но раз гле дао врх ја го ди ца
не би ли за те као тра го ве пра ши не. Тр љао ма сне ома гли це са глат ких
по вр ши на, бри сао већ обри са но, по спре мао по су ђе са сто ла, раз ба ца -
ну оде ћу са сто ли ца, са ку пљао ча ра пе и до њи веш за ту ре не под кре ве -
том, су до пе ру по ли рао сун ђе ром, из но ва пре сла гао оде ћу у пла ка ру,
на ква драт па ко вао руч ни ке у уми ва о ни ци.

Ме њао пе пе ља ре на кон са мо јед не по пу ше не ци га ре те, по ве ли чи -
ни по стро ја вао обу ћу у пред со бљу.

Оста вљао је сва ке но ћи не за кљу ча ну ка пи ју, кри ло про зо ра отво ре -
ним, све тла да го ре до зо ре. Спа вао са те ле фо ном под ја сту ком, уз ти ху
му зи ку и не ко ли ко рас кри ље них књи га на по ду по ред кре ве та. Јед но га
ју тра док је ис пи јао шо љи цу ка фе, при ну дио је се бе да уста не и пре ме -
сти ко шу ље на штри ку, спа ја ју ћи им ру ка ве шти паљ ком, јер му се учи -
ни ло да ви се та ко пре да ле ко на по лу пра зној жи ци, јед на од дру ге...

То сам не ка ко и мо gао pоdне tи, би ле су пр ве ре чи ко ји ма је до че као
су пру гу из по ро ди ли шта кад им се ро ди ла кћер: dа ро dиш не шtо шtо
је исtо pол но с tо бом.

Не бих мо gао ни за ми сли tи dа је му шко би ће мо gло dа pро не се свој
pол ни ор gан кроз tво ју ва gи ну.

Шта dа сам за не ла му шко? – уз вра ти ла му је.
Та dа би наш син мо рао би tи ро ђен цар ским ре зом!
На са мр ти, док је се де ла крај ње го ве по сте ље, узео је за ру ку као да

тра жи опро штај.
Бла го се наг ну ла. У роп та ју, оти ма ју ћи ва здух, про шап тао је: 
Ви ри tи dла ка из но сa...
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