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Dvostruki greh 

Pošao sam da obiđem svog prijatelja Poaroa i zatekao ga zatrpanog poslom. Njegova 
popularnost bila je toliko velika da je svaka bogatašica koja bi negde zaturila narukvicu ili 
izgubila omiljeno mače pohitala da obezbedi usluge velikog Herkula Poaroa. Moj mali 
prijatelj bio je čudna mešavina flamanske štedljivosli i umetničkog žara. Prihvalao je 
mnoge slučajeve koji ga nisu naročilo zanimali samo zato što bi inslinktivno osetio da tako 
treba da uradi. 

Takođe je prihvatao slučajeve koji su mu donosili malu ili nikakvu novčanu naknadu 
samo zato što bi ga problem zainteresovao. Rezultat svega toga bila je njegova 
prezauzetost. I sam je to priznao, tako da sam ga bez poteškoća ubedio da mi pravi 
društvo na jednonedeljnom odmoru u poznatom odmaralištu Ebermut, na Južnoj obali. 

Proveli smo četiri veoma prijatna dana kad se Poaro pojavio držeći u ruci otvoreno 
pismo. 

- Mon ami sećate se mog prijatelja Džozefa Aronsa pozorišnog agenta? 

Potvrdio sam posle nekoliko trenutaka razmišljanja. Poaro je imao veoma mnogo 
različitih prijatelja - od čistača do kneževa. 

Prijatelju moj, franc. 

-    Eh bien , Hejstingse, Džozef Arons se nalazi u Čarlok Beju. Izgleda da ga muči neki 
problemčić. Moli me da dođem da ga posetim. Mislim, mon ami, da moram ispuniti 
njegovu želju. On je veran prijatelj, dobri Džozef Arons, koji mi je nekada toliko mnogo 
pomogao.  

Dobro, franc. 

-    Svakako, ako tako mislite - odgovorio sam. - Čuo sam da je Čarlok Bej divno mesto, 
a još nikada nisam bio tamo. 

-    Onda ćemo spojiti korisno sa prijatnim - reče Poaro. Raspitaćete se o vozovima, zar 
ne? 

-    Verovatno ćemo morati jednom ili dva puta da presedamo - rekao sam napravivši 
grimasu. - Znale kakve su linije u unutrašnjosti. Ponekad vam je potreban ceo dan da bisle 
od južne stigli na severnu obalu Devona. 



Kad sam se raspitao saznao sam da je potrebno satno jedno presedanje kod Ekselera i 
da su vozovi dobri. Pohitao sam da to saopštim Poarou i usput slučajno prošao pored 
ageneije „Brza kola“, na kojoj je stajao oglas: 

Sutra. Celodnevni izlet do Carlok Beja. Polazak u 8,3O. Prolazimo kroz neke od 
najlepših predela u Devonu. 

Raspitao sam se o pojedinostima i pun entuzijazma vratio u hotel.  Nažalost, Poaro nije 
delio moje oduševljenje. 

-    Prijatelju, otkud ta strast prema motornim vozilima? Voz je, vidite, siguran. Gume 
na njemu ne pucaju; saobraćajne nesreće se ne dešavaju. Nema teškog vazduha koji 
čoveku smeta. Prozori se mogu zatvoriti i nigde nema promaje. 

Diskretno sam mu dao do znanja da je uprttvo svež vazduh ono što mi je bilo 
najprivlačnije na motornim vozilirna. 

-    A ako padne kiša? Vaša engleska klima je tako nesigurna... 

-    Navuče se krov. Osim toga, u slučaju jake kiše, ekskurzija se otkazuje. 

-    Ah! - reče Poaro. - Nadajmo se onda da će padali kiša. 

-    Naravno, ako vam ne odgovara... 

-    Ne, ne, mon ami, vidim da vi veoma želite da tako putujemo. Srećom, poneo sam 
svoj veliki kaput i dva šala. uzdahnuo je. - Hoćemo li imati dovoljno vremena u Carlok 
Heju. 

-    Mislim da čemo morali tamo da prenoćimo. Vidite, tura ide oko Dartmura. lmamo 
ručak u Monkhemptonu. U Čarlok Bej stižemo oko četiri, a u pet autobus kreče nazad i 
stiže ovamo u deset. 

-    Tako, znači! - reče Poaro. - Kad samo pomislim da postoje Ijudi koji to rade iz 
zadovoljstva! Mi ćemo naravno, dobiti popust na vožnju zalo što se ne vraćamo s njima. 

-    Ne verujem da će to biti moguće. 

-    Morate insistirati. 

-    Nemojte bili tvrdica, Poaro. Znate i sami da dobro zarađujete. 

~ Nisam tvrdica prijatelju. Samo sam poslovan. Čak i da sam milioner platio bih samo 
ono što treba da se plati. 

Kao što sam predvideo, Poaro nije uspeo u svojoj nameri. Gospodin koji je u agenciji „ 
Brza kola" prodavao karte bio je smiren i hladnokrvan, ali nepokolebljiv. Insistirao je na 



tome da treba da se vratimo s njima. Čak je napomenuo da bi trebalo da doplatimo zato 
što napuštamo kola u Čarlok Beju. 

Pobeđen, Poaro je platio traženu sumu i izašao iz ageneije. 

-    Englezi nemaju osećaj za novac - gunđao je. - Da li ste, Hejstingse, primetili mladog 
čoveka koji je platio celu sumu, iako je pomenuo da namerava da izađe u 
Monkhemptonu? 

-    Nisam ga primetio. U stvari... 

-    Bili ste zauzeti posmatranjem lepe mlade dame koja je rezervisala sedište br. 5 
pored nas. Ah! Da, prijatelju moj, video sam vas. Zato ste me baš kad sam hteo da uzmem 
sedišta 13 i 14 - koja se nalaze u sredini i koja su najudobnija grubo progurali napred i rekli 
da nam više odgovaraju sedišla 3 i 4. 

-    Slušajte, Poaro rekao sam pocrvenevši. 

-    Kestenjasta kosa - uvek kestenjasta kosa! 

-    U svakom slučaju ona je bila zanimljivija od tog čudnog mladog čoveka. 

-    Zavisi s koje strane se posmatra. Meni je bio zanimljiv mladi čovek. 

Nešto u Poaroovom glasu nateralo me je da ga pogledam. -- Zašto? Sta hoćete time da 
kažete? 

-    Oh! Ne uzbudujte se. Treba li da objasnim da me je zainteresovao zato što pokušava 
da pusti brkove mada mu je rezultat dosta bedan? - Poaro nežno pomilova svoje predivne 
brkove. - To je umetnost - promrmlja - puštati brkove! Saosećam sa svima koji to 
pokušavaju. 

Uvek je teško pogoditi kada je Poaro ozbiljan a kada se samo zabavlja na tuđ račun. 
Procenio sam da je bolje da ne kažem više ništa. 

Sledeće jutro osvanulo je vedro i sunčano. Zaista divan dan! Poaro ipak nije hteo da 
rizikuje. Obukao je vuneni prsluk. 

kišnu kabanicu, debeli kaput i stavio dva vunena šala. Uz to je obukao najdeblje odelo koje 
je imao. Pre puta je progutao dve tablete protiv gripa i poneo rezervne sa sobom. 

Poneli smo par malih kofera. Lepa devojka koju smo zapazili dan ranije nosila je mali 
kofer kao i mladić za koga sam smatrao da je Poaroova simpatija. Nije bilo drugog 
prtljaga. Vozač se pobrinuo za stvari a mi smo zauzeli svoja mesta u autobusu. 

Poaro me je namerno smestio pored prozora „zato što imam maniju za svežim 
vazduhom". dok je on seo pored naše lepe susetke. Uskoro je medutim, ispravio stvar. 



Čovek na sedištu br. 6 bio je bučan i pravio neukusue šale, pa je Poaro tihim glasom 
ponudio devojci da zamene mesta. Ona se sa zahvalnošću složila. Kada su zamenili mesta 
počela je da razgovara sa nama i ubrzo smo sve troje veselo čavrljali. 

Očigledno je bila veoma mlada nije imala više od devetnaest godina - bila je bezazlena 
kao dete. Poverila nam je razlog svog putovanja. Išla je da obavi neki posao za svoju tetku 
koja je držala veoma zanimljivu prodavnicu antikvileta u Ebermutu. 

Posle smrti svoga oca dotična tetka ostala je sa prilično ograničenim sredstvima za 
život. Upotrebila je svoj mali kapital i kuću punu lepih stvari koje su ostale iza oca da 
započne posao. Bila je izuzetno uspešna i stekla ugledno ime u toj vrsti poslovanja. 
Devojka, koja se zvala Meri Darent, došla je da bi izučila posao i provela neko vreme sa 
svojoin tetkom. Bila je sva ustreplala zbog toga - taj posao dopadao joj se mnogo više od 
alternative da bude guvernanta ili pratilja neke stare dame. 

Poaro je sa odobravanjem klimao glavom. 

-    Madmoazel će biti veoma uspesna, siguran sam - učtivo je rekao. - Ali ja ću joj dati 
mali savet. Nemojte imati previše poverenja u ljude madmoazeL Na sve strane ima 
nitkova i vagabunda, možda čak i u ovom autobusu. Treba stalno biti na oprezu i 
sumnjičav! 

Ona ga je gledala otvorenih usta, a on je mudro klimao glavom. 

-    Tako je kako vam kažem. Ko zna? Možda sam i ja koji vam ovo govorim, zlotvor 
najgore vrsle. 

Treptao je više no obično dok ga je ona iznenađeno gledala. 

Zaustavili smo se da ručamo u Monkhemplonu i posle kraćeg razgovora s konobarom. 
Poaro je uspeo da nam obezbedi mali sto za troje pored prozora. Napolju u dvorištu blo je 
parkirano oko dvadesetak izletničkih, otvorenih autobusa koji su došli iz svih delova 
pokrajine. Hotelski restoran bio je pun i buka je bila poprilična. 

-    Čoveku može i da presedne ovo godišnje odmorsko raspoloženje - rekao sam, 
napravivši grimasu. 

Meri Darent se složila. - Letnja atmosvera u Ebermutu se pokvarila. Moja tetka kaže da 
je ranije bilo sasvim drugačije. Sada ima toliko sveta da se ne može proći ulicom. 

-    Ali to je dobro za posao madmoazel. 

-    Za naš i nije. Mi prodajemo samo retke i vredne stvari. Ne zanimaju nas jeftine 
drangulije. Mojti tetka ima klijente po celoj Engleskoj. Ako žele sto ili stolicu iz nekog 
posebnog perioda ili odredeni komad porcelana pišu joj. Ona im to nabavi. Tako je bilo i u 
ovom slučaju. 



Delovali smo zainteresovano pa je nastavila da objašnjava. Izvesni gospodin iz 
Amerike, Dž. Bejker Vud, poznavalac je i kolekcionar minijatura. Na tržištu se nedavno 
pojavio veoma vredan komplet minijatura, koji je gospodica Elizabet Pen - Merina tetka - 
kupila. Pisala je gospodinu Vudu, opisala mu minijature i navela cenu. Odmah je 
odgovorio, rekavši da je spreman da ih kupi ukoliko su onakve kako su opisane i zamolio 
da mu ih neko donese u Carlok Bej da ih pogleda. Zbog toga je gospodica Darent pošla na 
put kao predstavnik firme. 

-    Divne su, naravno - rekla je. – Ali, ne mogu da zamislim da bi iko za njih platio 
toliki novac. Pet stotina funti! Zamislite samo! Mislim da su Kosvejove. Da li je to 
Kosvej? Stalno mešam ko je ko. 

Poaro se nasmeši. 

-    Još nemate iskustva, zar ne, madmoazel? 

 -   Još nisam prošla obuku - reće Meri skrušeno. Moji roditelji me nisu učili o starim 
stvarima. Imam toliko toga da naučim. 

Ona uzdahnu. Onda iznenada ugledah kako joj se oči šire od iznenadenja. Sedela je 
okrenula prema prozoru i pogled joj je bio uprt u dvorište. Žurno rekavši nešto, ustala je 
sa stolice i skoro istrčala iz prostorije. Vratila se posle nekoliko trenulaka, bez daha i 
izvinjavajući se. 

-    Žao mi je što sam onako istrčala. Ali, učinilo mi se da vidim čoveka kako uzima moj 
kofer iz aulohusa. Potrčala sam za njim, ali se ispostavilo da je to njegov kofer. Skoro je 
isti kao moj. Osećam se kao budala. Ispalo je da ga optužujem da mi je ukrao kofer. 

Nasmejala se na tu pomisao. 

Poaro se, međutim, nije nasmejao. - Koji je to čovek bio, madmoazel? Opišite mi ga, 

-    Bio je u braon odelu. Mršav, mlad čovek sa vrlo neodređenim brkovima. 

-    Aha - reče Poaro. - Naš prijatelj od juče, Hejstingse. Da li poznajete tog mladiča, 
madmoazel? Već ste ga ranije sreli? 

-    Ne. nikada. Zašto? 

-    Ništa. Prilično je neobično - to je sve. 

Zaćutao je i više nije učestvovao u razgovoru sve dok nešto što je Meri Darent rekla 
nije privuklo njegovu pažnju. 

-    Šta ste to rekli, madmoazel? 



-    Rekla sam da ću na povratku zaisla morati da se čuvam od ’zlotvora’. kako ih vi 
zovete. Mislim da gospodin Vud uvek plaća u gotovom. Ako budem imala sa sobom pet 
stotina funti, biću vredna pažnje svakog 'zlotvora’. 

Ponovo se nasmejala, ali Poaro nije odgovorio. Umesto toga, upitao je u kom hotelu u 
Carlok Beju namerava da odsedne. 

-    U hotelu Ankor. Mali je i nije skup, ali je sasvim dobar. 

-    Tako! - reče Poaro. - Ankor hotel. Baš tamo gde je Hejstings namerio da odsedne. 
Vrlo čudno! 

Zatreptao je očima u mom pravcu. 

-    Da li dugo ostajete u Carlok Bejti? - upita Meri. 

-    Samo jednu noć. Imamo tamo posla. Siguran sam, madmoazel, da ne 
pretpostavljate šta sam po profesiji. 

Video sam kako Meri razmišlja o nekoliko mogučnosti i kako ih odbacuje - verovatno 
iz predostrožnosti. Najzad se osmeli da kaže da je Poaro mađioničar. Njega je to 
beskrajno razveselilo. 

-    Ah! To je sjajna ideja! Mislite da vadim zečeve iz šešira? Ne, madmoazeL Ja sam 
nešto suprotno od madioničara. Madioničar čini da stvari nestaju. Ja činim da se stvari 
koje su nestale ponovo pojave. - Nagnuo se dramatično napred, da bi svojim rečima dao 
pun efekat. - To je tajna. madmoazel, ali reči ću vam - ja sam detektiv! 

Zavalio se nazad u stolicu, zadovoljan utiskom koji je ostavio. Meri Darent ga je 
gledala sva očarana. Ali, vremena za dalji razgovor nije bilo, jer se spolja začulo nekoliko 
autobuskih sirena koje najavljuju da su čudovišta koja se kotrljaju drumovima spremna za 
pokret. 

Dok smo Poaro i ja zajedno izlazili, prokomentarisao sam kako je naša susetka za 
stolom šarmantna. Poaro se složio. 

-    Da, šamatna je. Ali i prilično glupa. 

-    Glupa? 

Ne vredajte se. Devojka može biti lepa i imati kestenjastu kosu, pa ipak biti glupa. 
Krajnje je glupo poveriti se dvojici stranaca, kao što je ona učinila. 

-    Pa, mogla je da vidi da smo mi na mestu. 



-    To što vi kažete. prijatelju, potpuno je imbecilno. Svako ko zna svoj posao naravno 
da će delovati kao da je ’na mestu’. Devojčica priča o tome kako će bili oprezna kad bude 
imala kod sebe pet stotina funti u novcu. Ali ona i sada ima kod sebe pet stotina funti. 

-    U minijaturama. 

-    Tačno. U minijaturama. Nema velike razlike izmedu jednog i drugog,  mon ami. 

-    Ali, niko osim nas ne zna. 

-    Niko osim nas i konobara, i ljudi za susednim slolom -i bez sumnje nekoliko osoba 
u Ebermutu! Madmoazel Darent jeste šarmantna, ali na mestu gospođice Elizabet Pen, ja 
bih svoju novu pomoćnicu pre svega naučio zdravom razumu. -Zastao je i rekao 
promenjenim glasom: - Znate. prijatelju, najlakša stvar na svetu bila bi uzeti koler iz 
jednog od tih autobusa dok smo bili na ručku. 

-    Hajd'te Poaro, neko bi svakako video. 

- A šta bi video? Kako neko uzima svoj prtljag. Ta osoba bi to učinila javno i niko ne bi 
imao prava da se meša. 

-    Da li vi mislite – Poaro, da li vi hoćete da kažete - ali onaj momak u braon odelu , to 
je bio njegov kofer? 

Poaro se namršti. - Izgleda. Svejedno, čudno je što nije uzeo svoj kofer ranije. 
Hejslingse, odmah kad smo stigli. Primetili ste da nije ovde ručao. 

Da gospodica Darent nije sedela okrenuta prozoru, ne bi ga ni videla rekao sam 
polako. 

-    Pošto je bio u pitanju njegov sopstveni kofer to ne bi bilo ni važno - reče Poaro.  
Hajde da o tome više ne mislimo, mon ami. 

Ipak, kad smo ponovo zauzeli mesta  a autobus pojurio drumom, iskoristio je priliku 
da Meri Darent održi novu lekciju o tome koliko je brbljivost opasna, što je ona pažljivo 
saslušala, ali se videlo da je sve smatrala šalom. 

Stigli smo u Čarlok Bej u četiri po podne i imali sreću da dobijemo sobe u hotelu 
Ankor - šarmantnom starovremenskom pansionu u jednoj od sporednih ulica. 

Poaro je raspakovao nekoliko neophodnih stvari. Baš je sređivao brkove da bi pošao u 
posetu Dzozefu Aronsu, kad se začulo izbezumljeno lupanje na vratima. Viknuo sam 
„slobodno“ i na moje ogromno zaprepaštenje pojavila se Meri Darent, prebledela, s 
krupnim suzama u očima. 

-    Molim vas da mi oprostite - ali... ali desila se strašna stvar. Rekli ste da ste detektiv? 
- obratila se Poarou. 



-    Šta se desilo, madmoazel? 

-    Otvorila sam kofer. Minijature su bile u kurirskoj torbi od krokodilske kože - 
zaključane naravno. Pogledajte sada! 

Pružila je malu četvrtastu torbu od krokodilske kože sa koje je visio poklopac. Poaro 
uze torbu od devojke. Videli su se tragovi otvaranja, Poaro je prouči i klimnu glavom. 

-    Minijature? - upita, mada smo obojica več znali odgovor. 

-    Nestale. Ukradene. Oh! Šta da radim? 

-    Ne brimte - rekao sam. - Moj prijatelj je Herkul Poaro. Mora da ste čuli za njega. 
Ako iko može da vam ih vrati,to je on. 

-    Mesje Poaro. Veliki mesje Poaro. 

Poaro je bio dovoljno tašt da bi mu prijalo očigledno poštovanje u njenom glasu. - Da, 
dete moje - reče. - To sam ja lično. Možete mi prepustiti svoj problemčič. Učiniću sve što se 
da učinili. Ali plašim se - zaista se plašim - da je prekasno. Recite mi, da li je i na vašem 
koferu polomljena brava? 

Ona odmahnu glavoin. 

-    Dozvolite mi da ga pogledam. 

Otišli smo zajedno u njenu sobu i Poaro je pomno pregledao kofer. Očigledno je bio 
otvoren pomoću ključa. 

-    To je sasvim jednostavno. Na svim tim koferima brave su gotovo identične. Eh bien, 
moramo nazvati policiju i moramo se što pre povezati sa gospodinoni Bejkerom Vudom. 
Za to ću se lično pobrinuti. 

Pošao sam s njim i upitao ga šta je mislio kad je rekao da je možda suviše kasno. 

-    Dragi moj, danas sam rekao da sam nešto suprotno od madioničara - da činim da se 
stvari koje su nestale ponovo pojave - ali pretpostavimo da me je neko preduhitrio. Ne 
razumete.Uskoro ćete razumeti. 

Nestao je u telefonskoj govornici. lzašao je pet minuta kasnije, prilično ozbiljan. - 
Dogodilo se ono čega sam se plašio. Jedna gospođa je pre pola sata posetila gospodina 
Vuda sa minijaturama. Rekla je da dolazi od gospodice Eizabet Pen. Njemu su se 
minijature veoma dopale i odmah ih je otkupio. 

- Pre pola sata - pre nego što smo mi stigli ovamo. 



Poaro se zagonelno nasmeši. - ’Brza kola’ su zaista brza,ali brzi motor iz, recimo, 
Monkhemptona stigao bi ovamo dobar sat pre njih. 

-    Šta sada da radimo? 

-    Dobri Hejstings - uvek praktičan. Obavestićemo policiju, uraditi sve što možemo za 
gospodicu Darent i svakako, porazgovarati sa gospodinom Dž. Bejker Vuilom. 

Tako smo i učinili. Sirota Meri Darent bila je strašno uzrujana. Plašila se da će tetka nju 
kriviti. 

-    Verovatno hoće - primetio je Poaro, dok smo kretali prema hotelu Sisajd gde je 
odseo gospodin Vud. - Biće sasvim u pravu. Ostaviti vrednost od pet stotina funti u koferu 
i otići na ručak , ipak, man ami, postoji nekoliko čudnih stvari u vezi s koferom. Ta 
kurirska torba, na primer, zašto je ona otvorena na silu? 

-    Da bi se izvadile minijature. 

-    Nije li tu glupo? Recimo da naš lopov krišom pretura prtljag za vreme ručka, pod 
izgovorom da traži svoje stvari. Svakako je mnogo jednostavnije da otvori kofer, premesti 
kurirsku torbu u njega i ode, umesto da gubi vreme silom otvarajući bravu. 

-    Morao je da proveri da li su minijalure unutra. Poarou to nije delovalo ubedljivo, ali 
kako su nas upravo uvodili u apartman gospodina Vuda, nismo imali više vremena za 
diskusiju. 

Gospodin  Bejker Vud mi se nije dopao. 

Bio je to krupan, vulgaran čovek, napadno obučen. Nosio je prsten sa velikim 
brilijantom. Bio je razmetljiv i bučan. 

Naravno, ništa nije posumnjao. Zašto bi? Žena je rekla da ima minijature. Odlični 
primerci! Da li je zapisao serijske brojeve novčanica kojima je platio? Ne, nije. Ko je, 
uostalom, taj gospodin Poaro, da njega ispituje? 

-- Neću vas ništa više pitati, mesje...... samo još jednu stvar: kako je izgledala žena koja 
vas je posetila.Da li je bila lepa i mlada? 

-  Ne, gospodine, nije. Nikako. Visoka, sredovečna, seda, bubuljičava, čak su i brkovi 
počeli da joj rastu. Sirena? Ni u kom slučaju. 

-    Poaro - uzviknuo sam kad smo izašli. - Brkovi. Da li ste čuli? 

-    Uši me još dobro služe, hvala na pitanju, Hejslingse. 

-    Kako neprijatan čovek. 



-    Nije nimalo šarmantan. 

-    Trebalo bi da uhvatimo lopova - primetio sam. - Možemo ga identifikovati. 

-    Vi ste tako naivno jednostavni, Hejstingse. Zar niste čuli za pojam koji se zove alibi? 

-    Mislite li da će on imati alibi? 

Poaro neočekivano izjavi: - Iskreno se nadam da hoće. 

-    Problem s vama je što vi volite da stvari budu komplikovane - rekao sam. 

-    U pravu ste, mon ami. Ne volim - kako se to kaže -da sve ide kao po loju! 

Poaroovo predvidanje se ispunilo. lspostavilo se da je naš saputnik u braon odelu 
izvesni gospodin Norton Kejn. Otišao je pravo u hotel Džord: u Mokhemptonu, gde je 
proveo popodne. Jedini dokaz protiv njega bila je izjava gospodice Darent, koja je rekla da 
ga je videla kako vadi svoj prtljag iz autobusa dok smo mi bili na ručku. 

-    Što samo po sebi nije sumnjiv čin - reče Poaro razmišljajući. 

Posle te primedbe on je zaćutao i odbio da dalje diskutuje rekavši - kad sam nastavio 
da ga prtiskam - da razmišlja o brkovima uopšte i kako bi bilo dobro da i sam to uradim. 

lpak. otkrio sam da je Dzozefa Aronsa s kojim je proveo veče - zamolio da mu iznese 
što više detalja o gospodinu Bejkeru Vudu. S obzirom na to da su oba muškarca odsela u 
istom hotelu, postojala je mogućnost da se pribavi neka dodatna informacija. Medutim, 
Poaro je zadržao za sebe ono što je čuo. 

Posle nekoliko razgovora s policijom, Meri Darent se vratila u Ebermut ranim 
jutarnjim vozom. Mi smo ručali sa Džozefom Aronsom i posle ručka mi je Poaro objavio 
da je povoljno rešio problem pozorišnog agenta, te da se možemo vratiti u Ebermut čim 
poželimo. -- Ali ne drumom, mon ami'. ovoga puta idemo vozom. 

-    Da li se plašile da će vas odžepariti ili da ćete sresli još jednu damu u nevolji? 

- I jedno i drugo može mi se dogoditi i u vozu, Hejstingse. Ne, žurim da se vratim u 
Ebermut, jer želim da nastavim naš slučaj. 

-    Naš slučaj? 

-    Da, prijatelju. Gospođica Darent meni se obratila za pomoć. To što je stvar sada u 
rukama policije. ne znači da ja mogu da operem ruke od nje. Ovamo sam došao da bih 
pomogao starom prijatelju, ali za Herkula Poaroa nikada se neće reći da je napustio 
stranca u nevolji! - Uspravio se pun sebe. 



-    Mislio sam da ste se i pre toga zainteresovali - rekao sam lukavo. - U agenciji, kad 
ste prvi put ugledali tog mladića, mada ne znam šta je privuklo vašu pažnju. 

-    Zar ne znate, Hejstingse? Trebalo bi da znate. Neka to ostane moja mala tajna. 

Pre polaska kratko smo popričali s policijskim inspektorom koji je radio na slučaju. On 
je razgovarao s gospodinom Nortonom Kejnorn i poverio je Poarou da mu se ovaj nije 
dopao. Reče da je praskao, poricao i davao kontradiktorne izjave. 

-    Ne znam kako je to mogao izvesti - priznao je. - Moguće je da je predao stvar 
saučesniku koji je odmah krenuo brzim kolima. Ali to je samo teorija. Moramo da nađemo 
kola i saučesnika i da ga pritisnemo. 

Poaro je zamišljeno klimao glavom. 

-    Mislite li da je to tako izvedeno? - pitao sam ga kad smo seli u voz. 

-    Ne, prijatelju, nije tako izvedeno. Urađeno je to mnogo inteligentnije. 

-    Zar mi nećete reći? 

-- Još ne. Znate - to je moja slabost - volim da čuvam neke male tajne do kraja. 

-    Da li će uskoro biti kraj?.’ 

-    Veoma skoro. 

Stigli smo u Ebermut nešto posle šest i Poaro se odmah odvezao do radnje na kojoj je 
pisalo „Elizabet Pen". Radnja je bila zatvorena. ali Poaro je pozvonio i ubrzo je Meri 
otvonla vrata. Bila je prijatno iznenadena kad nas je videla. 

-    Izvolite, udite da upoznate moju tetku - rekla je. 

Uvela nas je u straznju prosloriju. U susret nam je pošla jedna starija gospođa; imala je 
sedu kosu i ličila je na minijature, sa ružičasto-belom kožom i plavim očima. Na prilično 
povijenim ramenima imala je ogrtač od skupoeene stare čipke. 

-    Da li je to veliki mesje Poaro? - upitala je dubokim. prijatnim glasom. - Meri mi je 
ispričaia. Jedva sam mogla da poverujem. Zaista ćete nain pomoci u nevolji? Hoćele nas 
posavetovali? 

Poaro se na trenutak zagledao u nju, a onda naklonio. 

-    Gospođice Pen, zaista je elektno i šarmantno. Ali. trebalo bi da pustite brkove. 

Gospodica Pen je izgubila dah i ustuknula. 

-    Juče niste bili u radnji, zar ne? 



-    Bila sam ovde ujutro. Kasnije me je toliko bolela glava da sam otišla kući. 

-    Ne kući, madmoazeL Glavobolju ste pokušali da izlečite promenom vazduha, zar 
ne? Vazduh u Carlok Beju je osvežavajući, čini mi se. 

Uzeo me je za ruku i povukao prema vratinra. Tamo je zastao i rekao preko ramena: 

-    Shvatate, ja sve znam. Ova mala farsa mora da prestane. 

U njegovom glasu bilo je pretnje. Gospođica Pen, avetinjski bleda u licu, samo klimnu 
glavom, Poaro se okrenu ka devojci. 

-    Madmoazel - reče blago - vi ste mladi i šarmantni. Ali ako budete učestvovali u 
ovakvim poslićima ta mladost i lepota će završiti sakriveni iza zatvorskih zidina, a ja, 
Herkul Poaro, kažem vam da bi to bila šteta. 

Posle toga je izašao na ulicu, a ja sam ga zbunjeno sledio. 

-    Od prvog trenutka, mon ami, bio sam zainteresovan. Kad je taj mladi čovek 
rezervisao mesto u autobusu samo do Monkhemptona, primetio sam da je devojka 
iznenada počela da obraća pažnju na njega. Zašto? On nije tip koji bi privukao pažnju neke 
žene zbog izgleda. Kad smo krenuli tim autobusom imao sam osecaj da će se nešto 
dogoditi. Ko je video mladića kako pretura prtljag? Madmoazel i samo madmoazeL I, 
ne zaboravite, ona je izabrala mesto okrenuto prema prozoru - vrlo neženstven izbor. 

Onda nam je ispričala bajku o pljački - kurirska torba koja je otvorena na silu, što nije 
imalo nikakvog smisla, kako sam vam i tada rekao. 

Koji je rezuitat svega toga? Gospodin Bejker Vud je platio dobre pare za ukradenu 
robu. Minijature će se vratiti gospođici Pen. Ona će ih prodati i zaraditi hiljadu funti 
umesto petsto. Diskretno sam se raspitao i doznao da joj posao loše ide - da je u kritičnoj 
situaciji. Rekao sam sebi - tetka i nećaka su u ovome zajedno. 

-    Onda nikada niste sumnjali na Nortona Kejna? 

-    Mon ami! S takvim brkovima? Kriminalac je ili glatko obrijan ili ima prave brkove, 
koje može da skine kad poželi. No, bila je to dobra prilika za pametnu gospođicu Pen - 
povijenu stariju damu ružičasto-belog tena, kako smo je mi videli. Ali, ako se uspravi, 
obuče velike čizme, promeni ten uz pomoć nekoliko ružnih bubuljica i - kao kruna svega - 
doda malo dlaka iznad gornje usne, šta onda postaje? Muškobanjasta žena, kako kaže 
gospodin Vud. Prerušeni muškarac. odmah kažemo mi. 

-    Ona je zaista bila u Carloku juče? 

-    Sasvim sigurno. Ako se sećate, rekli ste mi da voz, polazi u jedanaest i stiže u 
Cariok Bej u dva po podne. Povratak je još brži. Voz, kojim smo i mi stigli, kreće iz Carloka 
u četiri i pet, a stiže ovamo u šest i petnaest. Naravno, minijature nikada nisu ni bile u 



kurirskoj torbi. Ona je nasilno otvorena pre nego što je spakovana u kofer. Madmoazel 
Meri je samo trebalo da nade par budala koje će pasti na njen šarm i na lepoticu koja se 
našla u nevolji. Ali, jedna od budala nije bila budala - bio je to Herkul Poaro! 

Nisam baš bio oduševljen njegovim zaključkom. Brzo sam rekao: 

-    Znači, kad ste mi rekli da hoćele da pomognete strancu, namerno ste me zavarali. 
Eto šta ste radili. 

-    Nikad ja vas ne varam, Hejstingse. Samo vam dozvoljavam da sami sebe zavarate. 
lmao sam na umu gospodina Bejkera Vuda, koji je ovde stranac. - Lice mu se smračilo. - 
Ah! Kad samo pomislim na onu prevaru, na onu nepravedno naplaćenu kartu - ista cena 
za jedan pravac, do Čarloka, kao i za povratnu kartu. Odmah mi krv uzavri u želji da 
zaštitim stranca! Nije ni najmanje prijatan čovek taj gospodin Bejker Vud. Ali je stranac! A 
mi stranci, Hejstingse, moramo da se držimo zajedno. Ja iz sve snage navijam za strance! 

  



 

Osinje gnezdo 

Džon Herison je izašao iz kuće i zastao za trenntak na terasi, prelazeći pogledom preko 
bašte. Bio je visok čovek, mršavog, avetinjski bledog lica. Obično je bio mrgodan, ali kad bi 
se, kao sada, grube crte lica smekšale u osmeh, bilo je nečeg veoma privlačnog u njemu. 

Džon Herison je voleo svoju baštu. Nikada nije izgledala lepše nego ove avguslovske 
večeri. letnje i čežnjive. Ruže puzavice su još uvek bile lepe, vazduh je mirisao po grašku. 

Dobro poznata škripa vratnica natera Herisona da naglo okrene glavu. Ko je to ušao 
kroz baštensku kapiju? Već sledećeg trena lice mu poprimi izraz potpunog zaprepaštenja, 
jer je kicoška figura koja ie dolazila stazom bila poslednja koju je očekivao da vidi na ovom 
delu sveta. 

-    Pa, to je divno - uzviknu Herison. -- Mesje Poaro! 

To je zaista bio čuveni Herkul Poaro čija se detektivska slava proširila po celom svetu. 

- Da - reče on - to sam ja. -- Jednom ste mi rekli: 'Ako se ikada zateknete u ovom delu 
sveta. dođite da me posetile.' Držim vas za reč. Stižem. 

-    Zaista sam oduševljen - srdačno reče Herison. - Sedite da nešto popijento. 

Gostoijnbivo je pokazao rukom na sto na verandi pun raznih pića. 

-    Zahvaljujem - reče Poaro, spuštajući se u pletenu stolicu. - Pretpostavijam da 
nemate sirupa. Ne, ne, nisam ni mislio. Onda malo obične sode, bez viskija. -- Dok je 
domaćin spuštao čašu pored njega. dodao je tužno: - Avaj, moji brkovi su se opuslili. To je 
od vrućine! 

-    Šta vas dovodi na ovo mirno mesto? - upita Herison, spuštajući se u drugu stolicu. - 
Zadovoljstvo? 

-    Ne, mon ami, posao. 

-    Posao? Na ovom mestu koje je i Bog zaboravio' 

Poaro ozbiljno klimnu glavom. – Da, prijatelju, ne vrše se svi zločini u gužvi, znate? 

Domaćin se nasmeja. -- Pretpostavijam da je moja primedba bila prilično idiotska. Ali 
kakav to zločin istrazujete ovde - ili je to nešto što ne smem da pitam? 



Možete da pitale reče delektiv. - U stvari, volim što me pitate 

Herison ga radoznalo pogleda. Osetio je da ima nečeg neuobičajenog u ponašanju 
njegovog gosta. - Kazete da istražujete zločin? - upita sa izvesnim ustezanjem. Ozbiljan 
zločin? 

-    Jedan od najozbiljmjih. 

-    Mislite... 

-    Ubistvo. 

Herkul Pottro je lako ozbiljno izgovorio ovu reč da je sagovornik ostao zapanjen. 
Detektiv je gledao pravo u njega i opet je bilo nečeg toliko neobičnog u njegovom pogledu 
da Herison nije znao šta da kaže. Najzad prozbori: Ali. ja nisam čuo ni za kakvo ubistvo. 

-    Ne - reče Poaro - niste ni mogli čuti. 

-    Ko je ubijen? 

-    Za sada - reče Herkul Poaro - niko. 

-    Šta? 

-    Zato sam rekao da niste ni mogli čuti. Istražujem zločin koji se još nije dogodio. 

-    Ali, čujte, to je nonsens. 

-    Ni najmanje. Ako neko niože da istražuje zločin pre nego što se dogodi, to je 
svakako mnogo bolje nego da ga istražuje posle. Čak može - to je samo ideja - i da ga 
spreči. 

Herison je zurio u njega. - Mesje Poaro, vi niste ozbiljni. 

-    Ali. jesam. ozbiljan sam. 

-    Zaista verujete da će biti izvršen zločin? Pa to je apsurdno. 

Herkul Poaro je odgovorio na pitanje ne obazirući se na uzvik. 

-    Osim ako mi ne uspemo da ga sprečimo. Da, mon ami, to mislim. 

-    Mi? 

-    Rekao sam mi. Biće mi potrebna vaša pomoć. 

-    Da li ste zato došli ovamo? 



Poaro ga pogleda i Herison se ponovo oseti nezgodno, iz neodredenog razloga. 

-    Došao sam ovamo, mesje Herison zato što, pa, zato što - mi se dopadate. 

Onda dodade potpuno drugačijim glasom: - Vidim, mesje Herison, da ovde imate 
osinje gnezdo. Treba da ga uništite. 

Herison zbunjeno podiže obrve zbog nagle promene teme. Sledio je Poaroov pogled, 
zatim reče pomalo smušeno: - U stvari, to ću i učiniti. Ili, bolje rečeno, učiniće mladi 
I.engton. Scćate se Kloda Lengtona? I on je bio na večeri na kojoj smo se sreli. Dolazi 
večeras da uništi gnezdo. On je veoma ponosan što ume to da uradi. 

-    Ah! - reče Poaro. - A kako će to uraditi? 

Benzin i baštenska štrcaljka. On donosi svoju štrcaljku zato što je mnogo prikladnije 
veličine od moje. 

-    Posloji i drugi način, zar ne? - upita Poaro. - Sa cijankalijem? 

Herison je delovao pomalo iznenaden. - Da, ali to je prilično opasna stvar. Uvek je 
pomalo riskantno da se nalazi u blizini kuće. 

Poaro ozbiljno klimnu glavom. - Da. to je smrtonosni otrov. - Sačekao je trenutak, pa 
onda ozbiljnim glasom ponovio: Smrtonosni otrov. 

-    Korisno ako hoćete da se oslobodite tašte, je li tako? -reče Herison smejući se. 

Poaro ostade ozbiljan. - Vi ste sasvim sigurni, mesje Herison, da ce mesje Lengton vaše 
osinje gnezdo uništiti pomoću benzina? 

-    Sasvim siguran. Zašto? 

-    Pitam se. Danas po podne bio sam kod apotekara u Barčesteru. Zbog jedne stvari 
morao sam da potpišem knjigu u koju se unose podaci onih koji kupuju otrovnc materije. 
Kupac pre mene uzeo je cijankalij. U potpisu je stajalo Klod Lengton. 

Herison je zurio u njega. 

-    To je čudno - reče. Sam Lengton mi je pre neki dan rekao da on to nikada ne bi 
upotrebio. U stvari, rekao je tla to ne bi smelo da se prodaje za tu svrhu. 

Poaro pređe pogledom preko ruža. Glas mu je bio veoma tih kad je upitao: - Da li vam 
se dopada Lengton? 

Domaćin se trže. Kao da je bio zatečen pitanjem. - Ja -ja - pa, misliin, naravno da mi se 
dopada. Zašto ne bi? 



-    Samo sam se pitao - oduovori Poaro mirno - da li vam se dopada. 

Kako ovaj ne reče ništa, on nastavi: - Takode sam se pitao da li se vi njemu dopadate. 

-    Na šta ciljate, misje Poaro? Imale li na umu nesto u šta ja ne mogu da proniknem.' 

-    Biću veoma otvoren. Vi ste vereni i treba da se ženite mesje Herison. Poznajem 
gospođicu Moli Din. Ona je veoma šarmantna, veoma lepa devojka. Pre nego šio je postala 
vaša verenica, bila je verena za Kloda Lengtona. Napustila ga je zbog vas. 

Herison klitnnu glavom. 

-    Ne pitam koji su njeni razlozi, možda su opravdani. Ali reći ću vam da nije suvišno 
pretpostaviti da Lenglon nije ni zaboravio ni oprosiio. 

-    Grešite, misje Poaro. Kunem se da grešite. Lenglon se poneo sportski, kao pravi 
muškarac. Prema meni je zaprepašćujuće pristojan - veoma se trudi da se ponaša 
prijateljski. 

-    Zar vam se to ne čini neobičnim? Vi koristite reč ‘za-prepašćujuće', ali ne delujete 
zaprepašteno. 

-    Šta imate na umu mesje Poaro? 

-    Imam na umu - reće Poaro, sa novim prizvukom u glasu - da čovek može skrivati 
svojti mržnju dok ne dođe pravi trenutak. 

-    Mržnju? - Herison odmahnu glavom i nasmeja se. 

-    Englezi su veoma glupi - reče Poaro. - Misle da mogu svakoga da prevare, a da njih 
ne može prevarili niko. Sportista, dobar momak, o njemu niko nikada neće pomisliti loše. 
Zato što su hrabri, ali glupi, ponekad umiru kad im vreme nije. 

-    Vi me upozoravate - reee Herison tihim glasom. - Sad mi je jasno šta me je to sve 
vreme zbunjivalo. Upozoravate me na Kloda Lengtona. Danas ste došli ovamo da me 
upozorite... 

Poaro potvrdi klimaniem glave. Herison iznenada skoči -Ali vi ste ludi, mesje Poaro. 
Ovo je Engleska. Takve stvari se ovde ne dogadaju. Razočarani udvarači ne idu unaokolo 
da zabadaju nož u leđa i truju ljude. Grešite u vezi sa Lenglonom. On ne bi  mrava zgazio. 

- Ja se ne bavim životom mrava - mirno reče Poaro. -iako tvrdite da mesje Lengton ne 
bi zgazio mrava, on se ipak priprema da ubije nekoliko hiljada osa 

Herison ne odgovori odmah. Oniži detektiv uslade, priđe svom prijatelju i stavi mu 
ruku na rame. Bio je toliko uznemiren da je skoro drimusao visokog čoveka, sikćući mu u 
uho: - Probudite se, prijatelju, probudite se. I gledajte, gledajte gde vam pokazujem. Tamo, 



na humku, blizu korena drveta. Vidite kako se ose vraćaju kući, mirne, na kraju dana? 
Uskoro će biti uništene, ali one to ne znaju. Nema nikoga ko bi im to rekao. Izgleda da one 
nemaju svog Herkula Poaroa. Kažem vani, mesje Herison, ovde sam poslom. Moj posao je 
ubistvo. Ono je moj posao i pre nego što se dogodi i posle. U koje vreine dolazi mesje 
Lenglon da uništi ovo osinje gnezdo? 

-    Lenglon nikada ne bi... 

-    U koje vreme? 

-    U devet sali. Aii, kažem vam da grešile. Lengion nikada ne bi... 

- Ovi Englezi! - strasno uzviknu Poaro. On zgrabi svoj šešir i štap i krete niz stazu. 
Zaustavi se da dobaci preko ramena. - Neću ostati da se sa vama svađam. Samo ću se 
razbesneti. Ali, razumite vi mene, ja ću se vratiti u devet sati! 

Herison otvori usta da nešto kaže, ali mu Poaro ne dade priliku. - Znam šta biste rekli: 
„Lengton nikada ne bi“ itd. Ah, Lengton nikada ne bi! Svejedno ću se vratiti u devet sati. 
Ali da, zabavljaće me - recimo to tako - zabavljaće me da vidim kako se uništava osinje 
gnezdo. Još jedan od vaših engleskih sportova! 

Nije sačekao odgovor nego je brzo pošao niza stazu i prošao kroz kapiju koja je 
škripuula. Na ulici je usporio korak. Živahnost mu je splasla, lice postalo ozbiljno i 
zabrinuto. Izvukao je sat iz dzepa i pogledao vreme. Osam i deset. - Više od tri četvrti sata 
- promrmljao je. - Pitam se nije li trebaio da sačekam. 

Usporio je korak: skoro da se vratio nazad. Kao da ga je spopala neka nejasna slutnja. 
Odlučno je odbaci i nastavi da korača prema selu. Ipak, lice mu je još uvek delovalo 
uznemireno i odmahnuo je glavom jednom ili dva puta, kao neko ko je samo delimično 
zadovoljan. 

Ostalo je još nekoliko minuta do devet kad se ponovo približio baštenskoj kapiji. Bilo je 
vedro, mirno veče. Samo je lagani lahor pomerao lišće. Bilo je nečeg čudnog u tom miru, 
kao zatišje pred buru. 

Poaro malo ubrza korak. Odjednom se oseti uznemirenim - i nesigurnim. Nije znao 
čega se plašio. 

U tom trenutku otvori se baštenska kapija i Klod Lenglon brzo izade na ulicu. Trže se 
kad ugleda Poaroa. 
 

-    O... ovaj, dobro veče. 

-    Dobro veče, mesje Lengton. Poranili ste. 

Lengton je zurio u njega. - Ne znam na šta mislite. 



-    Uništili ste osinje gnezdo? 

-    Pa, nisam. 

-    Oh! - reče Poaro tiho. - Niste uništili osinje gnezdo. Šta ste onda radili? 

-    Samo sam sedeo i malo raspredao sa starim Herisonom. Sada zaista moram da 
požurim, mesje Poaro. Nisam imao pojma da se nalazite u našem kraju. 

-    Imao sam ovde neka posla, znate. 

-    Oh! Naći čete Herisona na terasi. Žao mi je što ne mogu da ostanem. 

Žurno je otišao. Poaro je gledao za njim. Nervozan mlad čovek. ali zgodan. 

-    Znači. Herisona ću nači na terasi - promrmlja Poaro. -Pitam se. - Ušao je kroz 
baštensku kapiju i pošao stazom. Herison je sedeo u stolici pored stola. Nije se micao, nije 
čak ni okrenuo glavu kad se Poaro popeo do njega. 

-    Ah! Mon ami - reče Poaro. - Dobro ste, zar ne? 

Posle duže pauze Herison reče čudnini, zbunjenim glasom: 

Šta ste rekli? 

~ Pitao sam da li ste dobro. 

-    Dobro? Da, dobro sam, što da ne? 

-    Nije vam muka? To je dobro. 

-    Muka? Od čega? 

-    Od sode za veš. 

Herison se iznenada diže. - Soda za veš? O čemu je reč? Poaro načini gest izvinjavanja. 

-    Beskrajno mi je žao. ali morao sam da stavim malo sode u vaš džep. 

-    Stavili ste sodu u moj džep? Zašto, za ime sveta? 

Herison je zurio u njega. Poaro poče da govori tilto i bezlično, kao predavač koji se 
spušta na nivo malog deteta. 

-    Vidite, jedna od prednosti, ili mana, detektivske profesije jeste da vas dovodi u 
kontakt sa kriminalcima. A od kriminalaca možete da naučite neke veoma zanimljive i 
neobične stvari. Jednom sam upoznao nekog džeparoša - zainteresovao sam se za njega 



zato što toga puta nije učinio ono za šta su ga optužili - lako sam ga oslobodio. Odužio mi 
se na jedini način koji je znao - pokazao mi je neke trikove iz svoje profesije. 

-    Zato sam u stanju da zavučem ruku u nečiji džep, a da ovaj nikada ne posumnja. 
Stavim mu ruku na rame, govorim uzbuđeno i on ništa ne oseti. Ipak, uspeo sam da ono 
što je imao u džepu premestim u svoj džep, a da umesto toga stavim sodu za veš. 

-    Vidite - nastavi Poaro zaneseno - ako neko želi da brzo uzme otrov, da bi ga 
neopaženo stavio u čašu, on ga svakako mora držati u desnom džepu. Znao sam da će biti 
tamo. 

Spustio je rtiku u džep i izvadio nekoliko belih, krupnih kristala. - Krajnje opasno -- 
promrmljao je - da se nose ovako, slobođno. 

Mirno i bez žurbe iz drugog džepa izvuče flašu sa širokim grlićem. Sasu u nju kristale, 
približi se stolu i napuni flašu običnom vodom. Onda je pažljivo zapuši i poče da je 
mućka sve dok se kristali ne otopiše. Herisott ga je gledao kao omađijan. 

Zadovoljan rastvorom, Poaro priđe osinjem gnezdu. Izvadi zapušač, okrete glavu u 
stranu i prosu rastvor na osinje gnezdo. Onda uzmaknu korak-dva i nastavi da posmatra. 

Neke ose su se zapalile, malo podrhtavale i umirile se. Druge su izmilele iz rupe, samo 
da bi uginule. Poaro je posmatrao minut ili dva onda je klimnuo glavom i vratio se 
na verandu. 

-    Brza smrt - reče. - Veoma brza smrt. 

Herisonu se vrati glas. 

-    Koliko vam je poznato? 

Poaro ga pogleda pravo u oči. 

-    Kao što sam vam rekao, video sam ime Kloda Lengtona u knjizi. Ono što vam nisam 
rekao bilo je da sain ga ubrzo nakon toga slučajno sreo. Rekao mi je da je kupio cijankalij 
na vaš zahtev - da biste uništili osinje gnezdo. To mi je zazvučalo malo čudno, prijatelju, 
jer sam se setio da ste za vreme večere koju ste pominjali govorili o prednostima benzina 
i tvrdili da je kupovina cijankalija opasna i nepotrebna. 

-    Nastavite. 

-    Znao sam još nešto. Video sam Kloda Lenglona i Moli Din zajedno, kad su mislili da 
ih niko ne vidi. Nisam znao zbog kakve svađe su se ljubavnici razišli i šta je nju gurnulo u 
vaše naručje, ali shvatio sam da je nesporazum izglađen i da se gospođica Din vraća svojoj 
Ijubavi. 

-    Nastavite. 



-    Znao sant još nešto, prijatelju moj. Pre neki dan bio sam u ulici Harli i video vas 
kako izlazite iz kuće izvesnog lekara. Znam tog lekara i znam zbog kakve bolesti se ide 
kod njega. Video sam izraz vašeg lica. Taj izraz sam video sanio jednom ili dva puta u 
životu, ali nisam mogao pogrešiti. To je lice čoveka koji je čuo smrtnu presudu. U pravu 
sam, zar ne? 

-    Potpuno. Dao mi je dva meseca. 

-    Vi mene niste videli, prijatelju, jer ste razmišljaii o drugim stvarima. Video sam još 
nešto na vašem licu - ono što sam vam danas po podne rekao da ljudi pokušavaju da 
prikriju. Video sam rnržnju, prijatelju moj. Niste pokušavali da je prikrijete, jer ste mislili 
da vas niko ne posmatra. 

-    Nastavite - reče Herison. 

-    Nije ostalo mnogo da se kaže. Došao sam ovamo, slučajno video Lengtonovo ime u 
knjizi za otrove, kao šlo sam vam rekao, sreo ga i došao vas da posetim. Postavio sam 
vam zamke. Poricali ste da ste zamolili Lengtona da vam nahavi cijankalij. Čak ste se 
začudili što ga je kupro. Prvo ste bili zapanjeni zbog mog prisustva. ali ubrzo ste videli 
kako če se sve dobro uklopiti i pothranjivali ste moju sumnju. Od Lengtona sam več čuo 
da će doći u pola devet. Vi ste mi rekli u devet, smatrajući da ću doći na svršenu stvar. 
Tako sam sve saznao. 

-    Zašto ste došli? - tizviknu Herison. Da samo niste došli! 

Poaro se uspravi. - Rekao sam vam - ubistvo je moj posao. 

-    Ubistvo? Mislite, samoubistvo. 

-    Ne. - Poaroov glas je zvučao oštro i jasno. - Mislim ubistvo. Vaša smrt je trebalo da 
bude brza i laka, ali smrt koju ste planirali za Lengtona bila je najgoru smrt za Ijudsko biće. 
On je kupio otrov; došao je da vas poseti i bio je sam s vama. Vi iznenada umirete, u vašoj 
čaši su nađeni tragovi cijankalija, a Klod Lengton visi. To je bio vaš plan. 

Herison ponovo zaječa. 

-    Zašto ste došli? Zašto ste došli? 

-    Rekao sam vam, ali postoji još jedan razlog. Vi ste mi se dopali. Čujte, mon ami, vi 
ste čovek koji umire. Izgubili ste devojku koju ste voleli, ali ima nešlo što niste: vi niste 
ubica. Recite mi sada: da li vam je drago ili žao što sam došao? 

Posle nekoliko trenutaka Herison se uspravi. Na njegovom licu zasija novo 
dostojanstvo - dostojanstvo čoveka koji je pobedio svoje niže Ja. Pružio je ruku preko stola. 

-    Hvala Bogu što ste došli - uzviknu. - Oh! Hvala Bogu što ste došli! 



 

Krađa kraljevskog rubina 

-    Zaista mi je žao... - rekao je mesje Herkul Poaro. 

Sagovornik ga prekinu. Ne grubo. Sasvim blago, učtivo. pokušavajući da ga ubedi, ne 
da mu se protivi. 

-    Moliin vas da ne odbijete odmah, mesje Poaro. To su ozbiljne državne stvari. Vaša 
saradnja će se ceniti u najvišim krugovima. 

-    Stvarno ste Ijubazni - odmahnu Herkul Poaro rukom ali nikako ne mogu da vam 
izađem u susret. U ovo doba godine... 

Gospodin Džezmond ga ponovo prekinu. - Božić reče ubedujući ga. - Božić u 
unutrašnjosti Engleske. 

Herkul Poaro se stresao pri pomisli na unutrašnjost Engleske u ovo doba godine. 
Ponuda mu nije delovala ni najmanje privlačno. 

-    Dobri stari Božić - naglasi gospodin Džezmond. 

-    Ja... ja nisam Englez reće Herkul Poaro. - U mojoj zemlji Božić je za decu. Mi 
slavimo Novu godinu. 

-    Ah - reće gospođin Dzezmond - ali u Engleskoj je to poseban doživljaj. Uveravam 
vas da se u Kings Lejsiju Božić slavi na najlepši mogući način. To je divna stara kuća. 
Jedno njeno krilo datira čak iz četrnaestog veka. 

Poaro se ponovo stresao. Pomisao na kuću iz četrnaestog veka na nekom engleskom 
imanju ispuni ga teskobom. Imao je suviše lošeg iskustva sa istorijskim kućama u 
Engleskoj. Pogledom je preleteo po svom modernom stanu s radijalorima, srećan što živi u 
tako udobnom, dobro ušuškanom mestu, gde promaja ne može niotkuda da prodre. 

-    Zimi - reče odlučno - ne napuštam London. 

-    Mislim, mesje Poaro, da ne shvatate do koje mere je ovo ozbiljno. - Gospodin 
Džezmond pogleda u svog pratioca, a onda ponovo u Poaroa. 

Poaroov drugi posetilac nije do sada rekao ništa sem učtivog i zvaničnog „dobar dan". 
Sedeo je pogleda uprtog u svoje dobro uglancane cipele, sa izrazoin krajnje potištenosti na 



licu boje kafe. Bio je mlad, nije imao više od dvadeset tri godine, i bilo je jasno da se oseća 
jadno, da jadnije ne može biti. 

-    Da, da - reče Herkul Poaro. - Naravno da jc stvar ozbiljna. Shvatam ja to. Od sveg 
srca saosećam sa Njegovim visočanstvom. 

-    Nalazimo se u veoma delikatnoj siluaciji - reče gospodin Džezmond. 

Poaro prebaci pogled sa mladog čoveka na njegovog starijeg pratioca. Ako biste želeli 
da u jednoj reči opišete gospodina Džezmonda. onda bi ta reč bila - diskrecija. Sve što je 
imalo veze s njim bilo je diskretno. Dobro skrojeno, ali neupadljivo odelo, prijatan glas 
obrazovanog čoveka, koji bi retko povisio ton. svetlosmeđa kosa koja je počela da se 
proređuje na slepoočnicama. ozbiljno, bledo lice. Herkulu Poarou se učini da je upoznao 
ne jednog nego na desetine gospodina Džezmonda, koji su, ranije ili kasnije, izgovorili istu 
rečenicu - ,u veoma delikatnoj situaciji”. 

-    Policija, znate, ume da bude veoma diskretna - reče Poaro. 

Gospodin Džezmond odlučno odmahnu glavom. 

-    Ne policija - reče. - Da bismo dobili nazad, ovaj, ono što želimo da dobijemo nazad, 
skoro neizostavno ćemo morati proći kroz sudsku proceduru, a mi znamo toliko malo. 
Mi sumnjamo, ali ne znamo. 

-    Saosećam sa vama - ponovo rcče Herkul Poaro. 

Varao se ako je mislio da će njegovo saosećanje išta značiti njegovim posetiocima. 
Njima nije bilo potrebno saosećanje, nego konkretna usluga. Gospodin Džezmond je opet 
započeo priču o čarima engleskog Božića. 

-    Predivno je, znate -- rekao je - pravi, starovremenski Božić. Danas ga ljudi slave po 
hotelima. Ali, engleski Božić, kada se sakupi cela porodica, deca okače čarape za Deda 
Mraza, pa velika jelka. ćurka i starinski božićni kolač, krekeri ... A u dvorišlu Sneško Belić 
... 

U interesu preciznosti. Herkul Poaro sc ubaci u njegov govor. 

-    Da biste napravili Sneška treba da ima snega - primeti strogim glasom. - A sneg ne 
pada po narudžbi, čak ni za engleski Božić. 

-    Danas sam razgovarao sa jednim prijateljem koji radi u meteorološkom zavodu - 
reče gospodin Džezmond -- i on mi je rekao da je veoma verovatno da ćemo ovog Božića 
imati snega. 

To je bilo najgore što je mogao reći. Herkul Poaro se stresao još jače nego ranije. 



-    Sneg u unutrašnjosti! - kaza. - To bi bilo još odvratnije. Velika, hladna, kamena kuća 
na imanju. 

-    Ni najmanje - odvrati gospodin Džezmond. - Stvari su se prilično promenile u 
poslednjih desetak godina. Sada imaju centralno grejanje. 

-    U Kings Lejsiju imaju centralno grejanje? - upita Poaro. Kao da se pokolebao. 

Gospodin Džezmond iskoristi priliku. 

-    Da, zaista - reče - imaju i toplu vodu. Radijatori u svakoj spavacoj sobi. Uveravam 
vas. dragi mesje Poaro. Da je u Kings Lejsiju zimi veoma udobno. Možda će vam kuća 
biti čak pretopla. 

-    To nije mnogo verovatno -reče Herkul Poaro. 

Gospodin Džezmond se spretno prebaci na drugu temu. 

-    Možete proceniti u kakvoj strašnoj dilemi se nalazimo -reče poverljivo. 

Herkul Poaro klimnu glavom. Problem zaisla nije bio lak. Mladi budući vladar. jedini 
sin vladara jedne bogate i važne zemlje na lstoku, stigao je u London pre nekoliko nedelja. 
Njegova zemlja prolazila je kroz period nemira i nezadovoljstva. Premda lojalno njegovom 
ocu, čiji je način življenja oslao nepokolehljivo istočnjački, stanovništvo je imalo izvesnih 
sumnji u vezi s mladim naslednikom. Njegove ludorije su bile sasvim zapadnjačke, na šta 
se gledalo s priličnim neodobravanjem. 

Nedavno je objavljena njegova veridba s jednom rodakom iste krvi. Mlada žena. koja 
se školovala u Kembridžu, veoma se trudila da u sopstvenoj zemlji ne pokaže uticaj koji je 
Zapad imao na nju. Objavljen je dan venčanja i mladi princ je doputovao u Einglesku, 
ponevši sa sobom nekoliko čuvenih dragulja svoje kuće, da bi ih Kartije stavio u 
odgovarajući fasung savremenog dizajna. Među njima je bio i veoma poznati rubin koga 
su čuveni juveliri izvadili iz staromodne i nezgrapne ogrlice i dali mu novi izgled. Sve se 
odvijalo dobro dok se nije dogodila neočekivana poteškoća. Bilo je prirodno očekivati 
da će mladi čovek, koji je do te mere bogat i ima smisla za dobar provod, dozvoliti sebi 
nekoliko prijatnih ludorija. U tome ga niko nije sprečavao niti je ikome smetalo. Od mladih 
prinčeva se i očekivalo da se provode na taj način. Nije bilo nimalo iznenadujuće da princ 
povede svoju trenumu devojku u šetnju ulicom Bond i da joj podari narukvicu sa 
smaragdima ili brilijantski broš, kao nagradu za zadovoljstvo koje mu je pružila, baš kao 
što je njegov otac svaki put poklanjao kadila svojoj u tom trenutku, omiljenoj igračici 
trbušnih plesova. 

Ali, princ je bio mnogo indiskrelniji. Polaskan  interesovanjem svoje trenutne pratilje, 
on joj je pokazao čuveni rubin u novom dizajnu i na kraju je bio toliko naivan da je 
popustio pred njenom molbom da ga nosi - samo za jedno veče! 



Nastavak je bio kratak i tužan. Dotična dama je, za vreme večere, otišla do toaleta da 
popravi šminku. Vreme je prolazilo. Ona se nije vraćala. Napustila je zgradu kroz drugi 
izlaz i od tada nestala u svemiru. Ono što je bitno jeste da je i rubin, u novoj ogrlici, nestao 
s njom. 

Ovo je bila činjenica kojti nije mogla biti obelodanjena bez kobnih posledica. Taj rubin 
predstavljao je više od dragulja. Bio je od velike istorijske važnosti za tu zemlju, a 
okolnosti pod kojima je nestao bile su do te mere nezgodne da bi svako obnarodovanje 
istine moglo dovesli do ozbiljnih političkih posledica. 

Gospodin Džezmond te činjeitice nije izneo na jednostavan način. Umotao ih je u 
pravu bujicu suvišnih reči. Hevkul Poaro nije bio siguran ko je u stvari taj gospodin 
Džezmond. Tokom svoje karijere sretao se sa raznim gospodin Dzezmondima. Nije mu 
bilo jasno da li je ovaj bio u službi Unutrasnjih poslova, Spoljnih poslova ili je pripadao 
nekoj tajnoj službi. Radio je u interesu Komonvelta. Rubin se jednostavno morao dobiti 
nazad. 

Gospodin Džezmond je na fini način insistirao da mesje Poaro bude taj koji će ga 
vratiti. 

-    Možda, da - priznade Herkul Poaro - ali dali ste  tako malo podataka. Sugestije, 
sumnje - nemam baš nmogo od čega mogu da krenem. 

-     Ali, mesje Poaro, to nije izvan vaših mogućnosti. 

-     Nisam ja uvek uspešan. 

Bila je to lažna skromnost. Iz Poaroovog tona jasno se očitovalo da je za njega 
preduzimanje neke misije bilo takoreći sinonim uspeha. 

-- Njegovo visočanstvo je tako mlado - rekao je gospodin Dzezmond. - Biće žalosno 
ako ceo njegov život bude upropašten zbog ove mladalaćke nepromišljenosti. 

Poaro je blagonaklono pogledao u utučenog mladića. - Za ludorije je vrrme kad je neko 
mlad - ohrabrujuče je rekao -i kod običnog mladića niko na to i ne obraća paznju. 
Njegov dobri tatica plati: porodični advokat mu pomogne da se ispetlja iz neprijatnosti; on 
izvuče pouku iz iskustva i sve se dobro svrši. U vašem polozaju zaista je teško. Vaše skoro 
venčanje ... 

-    O tome se radi. Baš se o tome radi - Po prvi put reči su potekle iz mladog čoveka. – 
Vidite, ona je veoma, veoma ozbiljna. Ona život shvata veoma ozbiljno. U Kembridžu 
je stekla mnogo ozbiljnih ideja. Hoće da u moju zemlju uvede obrazovanje. Da otvara 
škole. Hoće da uvede mnoge stvari u ime napretka i demokratije, znate. Kaže da neće biti 
kao u vreme moga oca. Naravno, ona zna da ću se ja u Londonu razonoditi, ali ne očekuje 
da ću upasti u skandaL Ne! Skandal je ono što ne sme da se dogodi. Vidite, taj rubin je 
veoma, veoma poznat. Iza njega stoji dugački trag, istorija. Mnogo prolivene krvi - mnogo 
smrti. 



-    Smrti - reče Herkul Poaro zamišljeno. On pogleda u gospodina Džezmonda. 

Nadajmo se da neće doći do toga. 

Gospodin Džezmond ispusti čudan zvuk, nalik na kvocanje kokoške pre nego što će 
sneti jaje, a onda se predomisli. 

-    Ne, ne - reče prilično kruto. - Siguran sam da tako nešto ne dolazi u obztr. 

-    Nikad ne možete biti sigurni - reče Herkul Poaro. - Kod koga god da se rubin sada 
nalazi ima još onih koji bi ga hteli i sa kojima neće biti šale, prijatelju. 

-    Zaista mislim - reče gospodin Dzezmond, još kruće no maločas - da ne treba da se 
upuštamo u takva nagadanja. To nam neće doneti ništa dobro. 

-    Ja - reče Poaro, postavši odjednom pravi stranac – ja istražujem sve mogućnosti, kao 
političari. 

Gospodin Džezmond ga pogleda sumnjičavo. Sabravši se, reče: - Pa, mesje Poaro, 
možemo li ovo smatrati dogovorenim? Hoćete li ići u Kings Lejsi? 

-    A kako da objasnim šta tamo radim? - upita Herkul Poaro. 

Gospodin Džezmond se poverljivo nasmeši. 

-    Mislim da se to da veoma lako srediti - reče. - Uveravam vas da će sve delovati 
veoma prirodno. Videćete da je Lejsi veoma šarmantno mesto. Prijatni ljudi. 

-    Ozbiljni ste u vezi sa centralnim grejanjem? 

-    Da, da, zaista - gospodin Džczmond je zvučao veoma povredeno. - Uveravam vas 
da ćete imati potpuni komfor. 

-    Tout confort moderne - promrmlja Poaro sebi u bradu,sećajući se nečega. - Eh bien - 
reče - prihvatam.  

Potpuni savremeni komfor - franc. 

 

Temperatura u dugačkom salonu u Kings Lejsiju iznosila je prijatnih 2O stepeni 
Celzijusa, a Herkul Poaro je sedeo i pričao sa gospođom Lejsi pored jednog od velikih 
vitražnih prozora. Gospoda Lejsi je držala iglu u ruci. Nije vezla cvetove na svili niti je 
pravila rišelje čipku. Bavila se prozaičnim porubljivanjem kuhinjskih krpa. Dok je šila 
govorila je tihim, izražajnim glasom, koji je Poaro smatrao veoma šarmantnim. 



-    Nadam se da će vam se dopasti naše božićno slavije, mesje Poaro. Bićc prisutni samo 
članovi porodice. znate. Moja unuka, unuk i jedan njegov drug, Brižit kojoj sam ja baba-
telka, i Dajana koja nam je nećaka i Dejvid Velvin. naš stari prijatelj. Čisto porodična 
zabava. Edvina Morkom mi je rekla da biste baš to hteli da doživite. Starovremenski Božić. 
Ništa nije staromodnije od nas! Moj muž, znate, živi potpuno u prošlosli. On voli da sve 
bude kao kad je bio dvanaestogodišnji dečak i dolazio ovamo za praznike. - Nasmešila se 
za sebe. - Sve one stare stvari, božićna jelka i okačene čarape i supa od ostriga i ćurka - dve 
ćurke, jedna kuvana i jedna pečena - starinski božićni kolač sa svim ukusnim stvarčicama 
koje se stavljaju u njega. Ne možemo više da stavljamo novčiće od šest penija, jer se oni 
danas ne prave od čistog srebra. Ali sve ostale divne stare stvari, dve vrste šljiva, razno 
kandirano voče, pa bademi i grožđice, i dumbir. Bože, zvučim kao katalog čuvene 
poslastičarnice! 

-    Vi podstičete moje gastronomske sokove,madam. 

-    Očekujem da ćemo sutra uveče, svi imati problema s probavom - reče gospođa 
Lejsi. - Danas se više ne jede tako mnogo, zar ne? 

Prekinuli su je glasni povici i zvonki smeh s one strane prozora. Pogledala je napolje. 

-    Ne znam šta rade tamo. Pretpostavljam da igraju neku igru. Uvek sam se plašila, 
znate, da će mladim Ijudima ovde biti dosadno za Božić. Ali, uopšte nije tako - naprotiv. 
Moj sin i kćerka i njihovi prijatelji ponašali su se vrlo sofislicirano u vezi sa Božićem. Uvek 
su govorili kako je sve to glupost i previše halabuke i kako bi bilo mnogo bolje da odu 
u neki hotel na ples. Medutim, izgleda da je za današnju mladu generaciju ovo veoma 
atraklivno. Osim toga - dodade gospoda Lejsi praktično - daca su uvek gladna, zar ne? 
Mislim da ih po tim školama izgladnjuju. Najzad, svima je poznato da deca u tom uzrastu 
jedu za tri muškarca. 

Poaro se nasmeja i reče: - Veoma je Ijubazno od vas i vašeg supruga, madam, što ste 
me na ovaj način uključili u svoju porodičnu svečanost. 

-    Oh, sigurna sam da nam je oboma drago - reče gospoda Lejsi. - Ako vam se učini da 
je Horas pomalo osoran -nastavi ona - ne obraćajte pažnju. To je njegov manir, znate. 

Ono što je njen suprug, pukovnik Lejsi, zapravo rekao bilo je: 

-    Ne mogu da zamislim zhog čega želiš da se jedan od tih prokletih stranaca muva 
ovde za Božić. Zašto ne bi došao nekom drugom prilikom? Ne podnosim strance! U redu, 
u redu. Edvina Morkom je želela da on bude s nama. Kakve to veze ima ,s njom. voleo bih 
da znam? Zašto ga ona nije pozvala za Božić? 

-    Zato što vrlo dobro znaš - odgovorila je gospoda Lejsi - da Edvina Božić uvek 
provodi u londonskom hotelu Kleri. 

Muž je na to pogledao prodornim poglcdom i upitao: -Nisi valjda nešto smislila, Em? 



-    Nešto smislila? - rekla je Em, šireći svoje modroplave oči. - Naravno da nisam. Zašto 
bih? 

Stari pukovnik Lejsi nasmeja se dubokim. gromoglasnim smehom. 

-    Ne bih se zakleo, Hm -- rekao je. Deluješ najnevinije baš onda kad nešto smisliš da 
uradiš. 

Motajući ovaj razgovor po glavi, gospoda Lejsi reče: -Edvina je rekla da misli da možda 
možete da nam pomognete ... sigurna sam da ne znam kako, ali rekla je da ste jednom 
prilikom mnogo pomogli svojim prijatejima čiji... čiji je slučaj bio sličan našem. Ja, pa, 
možda znate o čemu je reč? 

Poaro joj uputi ohrabrujući pogled. Gospoda Lejsi se bližila sedamdesctoj, ali je bila 
prava kao strela. Imala je snežno-belu kosu. ružičaste obraze, plave oči, smešan nos i 
odlučnu bradu. 

-    Biće mi drago ako mogu bilo šta da učinim - reče Poaro. - Ako sam dobro shvatio, 
radi se o prilično nesrećnoj zaslepljenosti jedne mlade devojke. 

-    Da - potvrdi gospođa Lejsi klimanjem glave. - Izgleda prilično neobično što treba tj. 
što želim da vam pričam o tome. Vi ste za nas potpuno nepoznata osoba... 

-    A pri tom još i stranac - složi se Poaro sa razumevanjem. 

-    Da - reče gospoda Lejsi - ali to delimično i olakšava stvar. U svakom slučaju. Edvina 
smatra da biste vi mozda mogli znati nešto - kako da kažem - da biste mogli imati 
neku korisnu informaciju o tom mladom Dezmondu Li-Vortliju. 

Poaro se na trenutak zadivio neposrednosti gospodina Džezmonda i lakoći s kojom je 
iskoristio ledi Morkom za svoje ciljeve. 

-    Taj mladi čovek nema zavidnu reputaciju, koliko sam razumeo? - poče oprezno. 

-    Ne. zaista nenta! Ima veoma loštt reputaciju! Ali, to ništa ne znači kad je Sara u 
pitanju. Nikada nema vajde govoriti mladim devojkama o tome kako neki muškarae ima 
lošu reputaciju, zar ne? To ih samo još više privuče! 

-    Potpuno ste u pravu - reče Poaro. 

-    Kad sam ja bila mlada - nastavi gospoda Lejsi .(O, Bože. kako je to bilo davno!) - nas 
su, znate. upozoravali na neke mladiće i to je samo pojačavalo interesovanje za njih. Kad bi 
neka od nas uspela da pleše s njim ili da na trenutak ostane s njim nasamo u mračnoj 
staklenoj bašti ... - ona se nasmeja. - Zbog toga nisam dozvolila Horasu da učini ništa 
od onoga što je nameravao. 

-    Recite mi tačno - zanioli jc Poaro - šta je to što vus muči? 



-    Naš sin je poginuo u ratu - reče gospođa Lejsi. - Moja snaha je umrla kad se Sara 
rodila, tako da je ona oduvek bila s nama i mi smo je podigli. Možda to nismo učinili 
na pravi način - ne znam. Ali, uvek smo smatrali da treba da joj damo što više slobode. 

-    To je poželjno, čini mi se - reče Poaro. - Ne može se ići protiv duha vremena. 

-    Ne može - reče gospoda Lejsi - to i ja mislim. Naravno, današnje devojke rade te 
stvari. 

Poaro je upitno pogleda. 

-    Sara je, kako se to danas kaže - reče gospođa Lejsi -malo otkačila. Ne zanima je da 
ide na igranke ili balove, da izlazi kako to čine pristojne mlade devojke. Umesto toga, 
iznajmila je dve neprijatne prostorije u Celsiju, pored reke, oblači se u tu smešnu odeću 
koja se mladima dopada i nosi crne ili svetlozelene čarape. Veoma debele čarape. (Uvek 
sam smatrala da su neprijatne zato što bockaju!) Ide naokolo neoprana i neočešljana. 

-    To je sasvim prirodno - reče Poaro. - To je trenutna moda. Posle će je proći. 

-    Da, znam - reče gospoda Lejsi. - To me ne bi brinulo.Medutim, vidite, ona se 
uhvatila s tim Dezmondom Li-Vortlijem koji ima veoma lošu reputaciju. On manje-više 
živi na račun bogatih devojaka. Izgleda da su lude za njim. Umalo da se oženi Houpovom 
kćerkom, ali su njeni izdejstvovali kod suda da bude pod starateljstvom do punoletstva 
(21 godina -prim. prev.) ili tako nešto. Naravno. Horas hoće isto da učini. Da bi je zaštilio, 
kaže. Ali ja ne mislim da je to dobra ideja. mesje Poaro. Mislim, oni mogu pobeći zajedno u 
Skotsku, ili Irsku, ili Argentinu ili negde drugde i venćati se, ili živeti nevenčano. To bi, 
dakako, značilo da su se oglušili o sudsku odluku, ali ne bi promenilo ništa, zar ne? 
Pogotovo ako je dete na putu. U tom slučaju porodica obično popusti i dozvoli im da se 
venčaju. A posle godinu ili dve obavezno dođe do razvoda. Onda se devojka vrati kući i 
ubrzo se uda za nekoga ko je toliko fin da je skoro budala. Tek tada se ona smiri. Ali ja 
mislim da je sve još tužnije ako postoji dete - teško je kad te podiže očuh, ma kako dobar 
bio. Mislim da je mnogo bolje bilo u vreme moje mladosti. Prvi mladić u koga se zaljubiš 
uvek je bio neko nepoželjan. Sećam se kako sam bila luda za momkom po imenu kako li se 
samo zvao? – čudno, ne mogu da se setim njegovog imena! Prezime mu je bilo TibiL Mladi 
Tibit. Naravno, moj otac mu je manje-više zabranio da dolazi u našu kuću, ali njega su 
pozivali na iste zabave, tako da smo plesali zajeduo. Ponekad bismo uspeli da zbrišemo i 
da negde malo posedimo a povremeno su naši zajednički prijatelji organizovali izlete na 
koje smo oboje odlazili. Naravuo, sve je to bilo veoma uzbudljivo i zabranjeno, pa smo u 
tome strahovito uživali. Ali, tada se nije išlo - ovaj, nije se išlo tako daleko koliko idu 
sadašnje devojke. Posle izvesnog vremena, moje interesovanje za gospodina Tibita je 
izbledelo. Kad sam ga srela četiri godine kasnije pitala sam se šta sam uopšte našla na 
njemu.Bio je toliko grozan i dosadan. Površan, znate. Nisi mogao s njim čestito ni da 
porazgovaraš. 

-    Uvek nam se čini da su dani naše mladosti bili najholji - reče Poaro, pomalo poučno. 



-    Znam - reče gospoda Lejsi. - To je zamorna tema. zar ne? Ne smem da budem 
dosadna. Svejedno ne želim da se Sara, koja je u stvari divna devojka, uda za Dezmonda 
li-Vovtlija. Ona i Dejvid Velcin, koji je sada ovde, oduvek su bili tako bliski prijatelji da 
smo se Horas i ja nadali da ćc se venčati kad odrastu. Naravno, on joj je sada dosadan, 
potpuno je zanesena Dezmondom. 

-    Ne razumem sasvim, madam -- reće Poaro. - Taj Dezmond Li-Vortli je sada ovde, u 
vašoj kući . 

- To je moje delo - odgovori gospođa Lejsi. Horas je bio za to da joj se zabrani da ga 
viđa i tako to. Naravno, u Horasovo vreme bi otac ili staratelj upali u stan mladog čoveka s 
bićem u ruci. Horas je hteo da zabrani da momak dode u kuću i da njoj zabrani da ga vidi. 
Rekla sam mu da bi to bilo sasvim pogrešno. 'Ne’ - rekla sam mu. - 'Pozovi ga da dođe 
ovamo, na porodičnu proslavu Božića.' Naravno,moj muž je rekao da sam luda. Ali, ja sam 
rekla: 'U svakom slučaju, hajde  da pokušamo. Da ga vidimo u našem okruženju u našoj 
kuci. Bićemo prema njemu veoma ljubazni i učtivi i možda će joj odmah delovati manje 
privlačno’. 

Mislim da ima nečeg u tome, madam reče Poaro. -Mislim da je vaš način gledanja na 
sivan veoma mudar. Mudriji od vašeg muža. 

-    Pa, nadajnto se da jeste - reće gospođa Lejsi sumnjičavo. izgleda da nema mnogo 
uspeha zasadu. Ali, on je ovde tek nekoliko dana. - Na njenom naboranom obrazu 
iznenatla se pojavi rupica od osmeha. - Nešto ću vam poveriti, gospodine Poaro. - Meni se 
on dopada. Ne mislim da mi se zaista dopada, kad razmišljam mozgom, ali veoma je 
šarmantan. Da, da, jasno mi je šta Sara vidi u njemu. Ali. dovoljno sam stara i imam 
dovoljno iskustva da mogu procenili da on ništa ne valja. Mada mi prija njegovo društvo. 
Ipak mislim - dodatle gospođa Lejsi prilično setno - da on ima neke dobre osobine. 

Zamolio je da mu dozvolimo da dovede ovamo svoju sestru. Ona je operisana, oporavljala 
se u bolnici. Rekao je da je veoma tužno da tamo provede božićne praznike i pitao da li 
bi smetalo kad bi je poveo sa sobom. Rekao je da će joj sam nositi jelo u krevet itd. Mislim 
da je to zaista lepo s njegove strane, zar ne, gospodine Poaro? 

-    Pokazuje da je brižan - reče Poaro zamišljeno - što se nikako ne slaže s njegovim 
karakterom. 

-    Pa, ne znam. Moguće je da neko istovremeno voli svoju porodicu i lovi bogate 
mlade devojke. Sara će biti veoma bogata, znate, ne samo zbog onoga što ćemo joj mi 
ostaviti -to neće biti mnogo, jer veći deo novca, skupa s imanjem, ide Kolinu, mom unuku. 
Ali, njena majka je bila vrlo bogata i Sara će naslediti sav njen novac kad napuni dvadeset 
jednu godinu. Sada ima dvadeset. Zaista mislim da je lepo od Dezmonda što se brine o 
svojoj sestri. Nije pokušavuo da predstavi da je divna i tako to. Mislim da je 
stenodaktilograf i da radi kao sekretarica negde u Londonu. Stvarno je održao reč i nosi 
joj gore hranu. Ne sve vreme, naravno. ali dosta često. Zato mislim da ima i dobrih 
osobina. Svejedno - reče gospoda Lejsi odlučno - ne želim da se Sara uda za njega. 



-    Sudeći po svemu što sam čuo o njemu - reee Poaro -to bi zaista bila katastrofa. 

-    Da li mislite da možete nekako da nam pomognete? -upita gospodu Lejsi. 

-    Mislim da mogu, da - rečc Herkul Poaro - ali ne želim previše da obećavam. Jer 
gospoda tipa Dezmonda Li-Vortlija veoma su lukava, madam. Ali, ne očajavajte. Može se 
možda nešto malo učiniti. Ja ću se, u svakom slučaju, veoma potruditi da vam uzvratim 
ljubaznost što ste me pozvali na ovo božićno slavlje. - Osvrnuo se oko sebe. - Nije lako 
ovih dana održavati božićne svetkovine. 

-    Zaista nije - uzdahnu gospođa Lejsi. Ona se nagnu napred. - Znate li, mesje Poaro o 
čemu sanjam - šta bih zaista želela da imam? 

-    Recite mi, madam. 

-    Čeznem da imam malu, modernu kuću koju je lako održavati, i da bude sagradena 
ovde negde u parku. Želim da u njoj imam apsolutno modernu kuhinju i da nemam 
dugačkih hodnika. Da sve bude lako i jednostavno. 

-    Ideja vam je veoma praktična, madam. 

-    Za mene nije - reče gospođa Lejsi. - Moj muž obožava ovo mesto. On voli da živi 
ovde. Njemu ne smeta što je pomalo neudobno, njemu to uopšte ne smeta. On bi mrzeo, 
naprosto bi mrzeo da živi u maloj, modernoj kući u parku! 

-    Zato se vi žrtvujete zbog njega. 

Gospođa Lejsi se uspravi. - Ne smatram to žrtvom, mesje Poaro - reče. - Udala sam se 
za svog muža da bih ga učinila srećnim. On je dobar muž i ja sam sve ove godine 
provela srećno, zato želim da mu to uzvratim. 

-    Zato ćete nastaviti da živite ovde? 

-    Nije previše neudobno - reče gospoda Lejsi. 

-    Ne, ne - brzo reče Poaro. - Naprotiv, veotna je udobno. Vaše centralno grejanje i 
topla voda su savršeni. 

-    Potrošili smo mnogo novca da bismo ovu kuću učinili udobnim mestom za življenje 
- reče gospođa Lejsi. - Prodali smo nešto zemlje. Bila je zrela za gradevinsko zemljište, 
tako su nešto rekli. Srećom, ne vidi se iz kuće, jer je s druge strane parka. To je dosta ružno 
parče zemlje, ali postigli smo veoma dobru cenu. Zato smo mogli da sredimo kuću na 
pravi način. 

-    A posluga, madam? 



-    Oh, to je manji problem nego što vam se čini. Naravno, ne možete očekivati da je 
isto kao nekada. Dolaze nam razne žene iz sela. Dve ujutro, dve da skuvaiu ručak i operu 
sudove i dve uveče. Ima mnogo Ijudi koji su voljni da rade nekoliko saii na dan. Za Božic 
imamo posebnu sreću. Naša draga gospoda Ros dođe svaki put. Ona je divna kuvarica, 
zaisla prvoklasna. Penzionisala se pre desetak godina, ali priskoči u pomoć svaki put kad 
nam je potrebna. Tu je i dragi PevereL 

-    Vaš baller? 

-    Da. I on je penzionisan i živi u kućici blizu lovačke kuće, ali veoma nam je odan i 
insistira da nam pomognc u vreme Božića. Međutim, ja se strašno plašim, mesje Poaro. 
zato što je on toliko star i slab da imam utisak da će ispustiti bilo šta teze što uzme u ruke. 
Mučenje je gledati ga. Srce mu nije u redu i strah me hvata kad vidim koliko radi. Ali, 
povredili bismo ga kada bismo mu rekli da    ne dolazi.    Kad vidi  u  kakvom stanju je 
naše srebro. on ’uhće i ahće',    ali za tri    dana što ih provede ovde, ono pomno zasija. Da. 
On je drag i veran pnjatelj. - Nasmešila se Poarou. Kao što vidite, svi smo spremni za 
srećan Božić. Takođe za    beli Božić   - dodade, gledajući kroz prozor. - Vidite? Počinje 
da    pada sneg.    Ah, deca  se vraćaju unutra. Morate da se upoznate s njima, mesje Poaro. 

Poaro je predstavljen na obavezni ceremonijalan način. Prvo Kolinu i Majklu, unuku i 
njegovom školskom drugu, učtivim momčićima od petnaestak godina, od kojih je jedan 
bio tamnokos, a drugi svetlih vlasi. Zatim njihovoj rođaci Bridžit, devojci crne kose, 
otprilike istih godina, izuzetno energičnoj. 

-    Ovo je naša unuka Sara - rekla je gospoda Lejsi. 

Poaro je s interesovanjem pogledao u Saru, privlačnu devojku s busenom crvene kose: 
delovala mu je napeto i pomalo prkosno, ali je očigledno veoma volela svoju baku. 

A ovo je gospodin Li-Vortli. 

Gospodin Li-Vortli bio je odeven u ribarski pulover i tesne crne farmerke; kosa mu je 
bila prilično duga i činilo se da se nije brijao tog jutra. Mladić koji je pretlstavljen kao 
Dejvid Velvin bio je sušta suprolnost. Pristojan i miran, s prijatnim osmehom i očigledno 
ovisan o sapunu i vodi. U društvu je bila još jedna osoba, zgodna devojka koja je delovala 
prilično ozbiljno, a koju su predstavili kao Dijanu Midlton. 

Poslužen je čaj. Uz njega i razni kolačići, sendviči i tri vrste torte. Mlađariji se 
posluženje dopadalo. Pukovnik Lejsi je došao poslednji i usputno primetio: 

-    Mej, čaj? O, da, čaj. 

Uzeo je čaj iz ruku svoje supruge, poslužio se sa dva kolačića, s netrpeljivošću 
pogledao Dezmonda Li-Vortlija i seo što je moguće dalje od njega. Bio je to krupan čovek, 
gustih obrva i crvenog lica, na kome su vremenske nepogode ostavile trag. Više je ličio na 
farmera nego na gospodara seoskog imanja. 



-    Počeo je da pada sneg - rekao je. - Imaćemo beli Božić. 

Posle čaja društvo se raspršilo na razne strane. 

-    Pretpostavljam da će sad otići da se igraju sa svojim magnetofonima - reče gospoda 
Lejsi Poarou, kao da kaže ,,deca će se igrati sa svojim olovnim vojnicima“. Nežno je 
pogledala svog unuka dok je izlazio iz sobe. 

-    Strašno ih zanima tehnika i sjajno se u to razumeju -rekla je. 

Dečaci i Bridžit su ipak odlučili da se prošetaju duž jezera i provere da li je led 
dovoljno čvrst za klizanje. 

-    Ja sam jutros mislio da možemo da se klizamo - reče Kolin. - Ali stari Hodžkins je 
rekao ne. On je uvek strašno oprezan. 

-    Hajde da se prošetamo, Dejvide - tiho reče Dajana Midlton. Dejvid se na trenutak 
ustezao, gledajući u Sarinu crvenu kosu. Stajala je pored Dezmonda Li-Vortlija. s rukom 
na njegovoj nadlaktici, i gledala u njega. 

-    Dobro - reče Dejvid Velvin - hajde da se prošetamo. 

Dajana ga brzo uze pod ruku i oni krenuše prema baštenskoj kapiji. Sara reče: 

-    Hoćemo li i mi, Dezmonde? U kući je užasno zagušljivo. 

-    Kome je do šetnje? - reče Dezmond. - Izvešću kola iz garaže i idenio do Spekld Bora 
na piće. 

Sara se malo ustezala, pa onda reče: 

-    Hajdemo do Market Ledberija, u Vajt Hart. Tamo je mnogo zabavnije. 

Mada to ne bi rekla ni za šta na svetu, Sara se instinktivno grozila da s Dezmondom 
ode do nekog lokalnog paba. To ne bi bilo u skladu s Kings Lejsijem. Žene iz Kings 
Lejsija nikada nisu odlazile u lokale na Spekld Boru. lmala je osećaj da bi izneverila starog 
pukovnika Lejsija i njegovu suprugu kad bi tamo otišla. „Kakve to veze ima?rekao bi 
Dezmond Li-Vortli. Sara je na trenutak s očajanjem pomislila da bi on trebalo da zna da se 
tako divna bića kao što su deda i draga, stara Em ne smeju bez preke potrebe 
uznemiravati. Oni su zaista divni što joj dozvoljavaju da živi svoj život. Znala je da 
im uopšte nije jasno zašto je odabrala takav način življenja u Čelsiju, ali poštovali su njenu 
odluku. Zahvaljujući Em, naravno. Deda bi, inače, nadigao neopisivu dreku oko toga. 

Sara nije imala iluzija o dedinom stavu. Dezmond nije pozvan u Kings Lejsi 
zahvaljujući njemu. Bila je to Emina zasluga. 

Kada je Dezmond otišao po kola, Sara ponovo proviri u salon. 



-    Idemo do Market Ledberija - reče - da popijemo po piće u Vajl Hartu. 

U njenom glasu bilo je blage provokacije, ali gospođa Lejsi se pravila da ne primećuje. 

-    Dobro. dušo - reče ona - sigurna sam da ćete se lepo provesti. Vidim da su Dejvid i 
Dajana otišli u šetnjti. Baš mi je drago. Mislim da je bilo veoma mudro s moje strane 
što sam Dajanu pozvala u goste. Tužno je što je tako mlada ostala udoviea - tek su joj 
dvadeset dve - pa se nadam da će se uskoro ponovo udati. 

Sara je oštro pogleda. - Šta si naumila, Em? 

-    To je moj mali plan - odgovori gospođa Lejsi veselo. Mislim da je ona prava osoba 
za Dejvida. Ja, naravno, znam, Saro dušo, da je on bio ludo zaljubljen u tebe, ali tebe on 
ne zanima, nije tvoj tip. Medutim, ne želim da bude nesrećan, a verujem da bi mu Dajana 
baš odgovarala. 

-    Prava si provodadžika, Em - reče Sara. 

-    Znam - odgovori gospoda Lejsi. - Sve stare žene su provodadžike. Dajani se on 
prilično dopada, čini mi se. Zar ne misliš da hi ona bila prava žena za njega. 

-    Ne bih rekla - odgovori Sara. - Mislim da je Dajana previše... pa, previše kruta i 
ozbiljna. Misliin da bi Dejvidu bilo prilično dosadno u braku s njom, 

-    Pa, videčemo - reče gospoda Lejsi. – U svakom slučaju, ti ga ne želiš, zar ne, dušo? 

-    Ne, nikako - brzo odgovori Sara. Onda naglo dodade: -Tebi se Dezmond dopada, 
zar ne,Em? 

 Sigurna sam da je veoma fin momak- reče gospoda Lejsi. 

-    Dedi se ne dopada - reee Stira. 

-    To se od njega moglo i očekivati. zar ne.’ - razboriio reče gospoda Lejsi - ali verujem 
da će se posle izvesnog vremena privići. Ne smeš ga požurivati, Saro dušo. Stariji svet se 
veoma sporo privikava na novo, a tvoj deda je prilično tvrdoglav. 

-    Baš me briga šta deda misli ili kaže - reče Sara. - Udaću se za Dezmonda ako to 
poželim! 

-    Znam, dušo, znam. Ali pokušaj da budeš realna. Deda bi ti stvarao dosta problema, 
znaš i sama. Još nisi punoletna. Kroz godinu dana moći ćeš da radiš šia hoćeš. Očekujem 
da će se Horas mnogo pre toga predomisliti. 

-    Ti si na mojoj strani, zar ne. bakice? ~ reče Sara. Ona joj se obesi oko vrata i toplo je 
poljubi. 



-    Ja samo želim da ti budeš srećna reče gospoda Lejsi. - Ah! Eno tvog momka u 
kolima. Znaš, baš mi se dopadaju ove tesne pantalone koje nose današnji momci. Deluju 
tako elegantno, naravno, samo ako momak nema 'ikserice’. 

David ima „ikserice", pomisli Sara, ali ona to ranije nije primetila... 

-    Idi sada, duso, lepo se provedi - reče gospođa Lejsi. 

Gledala je za njom kako odlazi do kola, a onda se seti svog posla i pode u biblioteku. 
Kad je povirila unutra, ugledala je Herkula Poaroa kako se odmara, smeseći se u snu. 
Onda se zaputi u kuhinju, da bi se o svemu dogovorila s gospođomRos. 

-    Ma, hajde, lepojko - reče Dezmond. - Nije valjda da tvoja porodica pravi pitanje što 
ideš u pab! Baš zaostaju za vremenom. 

-    Naravno da ne prave pitanje - reće Sara oštro, ulazeći u kola. 

-    Koja je fora pozvati tog stranca ovamo? On je detektiv, zar ne? Šta ovde ima da se 
istražuje? 

Oh, on nije ovde službeno - reče Sara. - Moja kuma, Edvina Morkom, zamolila nas je 
da gd ugostimo. Mislim da je on odavno u penziji. 

-    Deluje kao stara raga - reče Dezmond. 

-- Želeo je da vidi kako izgieda starinski engleski Božić -neodređeno reče Sara. 

Dejvid se prezrivo nasmeja. - Kakva je to glupost, taj starinski engleski Božić - reče on. 
-- Ne razumem kako uopšte podnosiš te stvari. 

Sara zabaci svoju crvenu grivu i isturi bradu. 

-    Uživam u tome! - prkosno reće. 

-- Neće biti, maco. ‘Ajde da to sutra izbegnemo. Da odemo u Skarboro ili negde 
drugde. 

-    Ne mogu to da uradim. 

-    Što da ne? 

-    To bi ih povredilo. 

-    Koješta! I sama znaš da ne uživaš u tim sentimentalnim besmislicama. 

-    Pa, ne baš, ali... - Sara prekide rečenicu. S osećajem griže savesti shvati da ona u 
stvari jedva čeka božićno slavlje. Ona je u svemu tome zaista uživala, ali se stidela da 
prizna Dezmondu. Nije bilo u modi uživati u Božiću i porodičnom životu. Na trenutak joj 



proleti kroz glavu da bi bilo bolje da Dezmond nije došao ovamo u vreme božićnih 
praznika. U stvari, skoro da je poželela da uopšte nije došao. Bio je mnogo zabavniji u 
Londonu nego ovde. 

U isto vreme Bridžit i dečaci vraćali su se s jezera, još uvek ozbiljno diskutujući o 
klizanju. Sneg je počeo da provejava i bilo je dovoljno pogledati u nebo da bi se došlo do 
zaključka da će uskoro početi ozbiljno da pada. 

-    Sneg će padati cele noći - reče Kolin. - Kladim se da će do božićnog jutra biti visok 
barem pola metra. 

Ta mogućnost se svima veoma dopala. 

-    Hajde da napravimo Sneška - reče MajkL 

-    Bože - reče Kolin -- nisam pravio Sneška od - pa, od svoje četvrte godine. 

-    Nije ga baš lako napraviti - reče Bridžit. – Mislim, treba znati kako se pravi. 

-    Mogli bismo da ga napravimo tako da liči na mesje Poaroa - reče Kolin. - Da mu 
stavimo velike crne brkove. lmamo jedne u kuliji sa stvarima za maskenbal. 

-    Znate, uopšte mi nije jasno - reče Majkl zamišljeno -kako je mesje Poaro ikada 
mogao bili detektiv. On uopšte nije tip koji može da se prerušava. 

-    Da - reče Bridžit - a nije ga lako zamisliti ni kako ide naokolo s velikom lupom i 
traži tragove ili meri otiske stopa. 

-    Imam ideju - reče Koiin. - Hajde da ga malo zabavimo! 

-    Kako to misliš, da ga malo zabavimo? - upita Bridžit. 

-    Pa, da udesimo jedno ubistvo za njega. 

-    Super ideja - reče Bridžit. - Misliš na leš u snegu ili tako nešto? 

-    Da. Osećao bi se kao na svom terenu, zar ne? 

Bridžil se zakikota. 

-    Nisam baš sigurna da treba da preteramo u šali. 

-    Ako bude napadao sneg - reče Kolin - imaćemo savršen dekor. Leš i otisci cipela u 
snegu - moraćemo sve pažljivo da smislimo, da maznemo jedan od dedinih bodeža i 
napravimo malo krvi. 

Zastali su, potpuno zaboravivši na sneg koji je sve jače padao, i živahno počeli da 
razrađuju plan. 



-    U staroj učionivi ima kutija s bojama. Možemo pomešati neke boje - tamnocrvena će 
biti taman, zar ne? 

-    Po mom mišljenju, tamnocrvena je previše svetla – reče Bridžit. - Treba da bude više 
braonkasta. 

-    Ko će biti leš? - upita MajkL 

-    Ja ću biti leš - brzo reče Bridžit. 

-    Nije u redu - reče Kolin - to je moja ideja. 

-    Oh, ne, ne - reče Bridžit - moram ja biti leš. Žrtva treba da bude devojka. To je 
uzbudljivije. Lepa devojka čije beživotno telo leži u snegu. 

-    Lepa devojka! Ha-ha - reče podrugljivo MajkL 

-    Ja imam crnu kosu - reče Bridžit. 

-    Kakve to veze ima? 

-    Lepo će izgledati na snegu. Obući ću i crvenu pidžamu. 

-    Ako obučeš crvenu pidžamu neće se videti mrlje od krvi - reče Majkl. 

-    Ali, crvena pidžama će delovati efektnije na snegu - reče Bridžit. - Na njoj imam 
bele revere, pa možemo staviti krv na njih. Oh, biće čarobno, zar ne? Mislite li da će zaista 
pasti na fazon? 

Hoće, ako uradimo dovoljno ubedljivo reee Majkl .Na snegu će bili samo tvoji 
tragovi i tragovi još jedne osobe, koji će ići do leša i od leša - muški tragovi, naravno. On 
neće želeti ništa da pomera. zao neće ni znati da nisi zaista mrtva. Zar ne mislite... - Majkl 
odjednom zastade, jer mu je nešto palo na pamet. Ostali ga zbunjeno pogledaše. Zar ne 
mislite da će se zbog toga naljutiti? 

-    Oh, ne verujem - reče Bridžit optimistično. - Sigurna sam da će shvalili da smo to 
učinili samo da bismo ga zabavili. Neka vrsta bozićnog poklona. 

-    Mislim da to ne bi trebalo da uradimo na dan Božića reče Kolin razmišljajući. Ne 
verujem da bi se dedi dopalo. 

- Onda na drugi dan Božića - reče Bridžit. 

- Može na drugi dan - reče Majki, 

-    Imaćemo i više vremena da sve pripremimo - nastavi Bridžit. Najzad, treba srediti 
mnogo štošta. Hajde da pregledamo stvari kojima raspolažemo. 



Oni pohitaše u kuću. 

Uveče je bilo puno posla. U kuću je uneto mnogo grana zelenike sa crvenim bobicama i 
imele. Jelka je nameštena u uglu trpezarije. Svi su pomogli oko kićenja,grančice 
zelenike zakačili su za ramove slika, a imele obesili na pogodna mesta u hodniku. 

-    Nisam imao pojma da nešto ovako arhaično još uvek postoji - promrmljao je 
Dezmond Sari podrugljivo. 

To je porodična tradicija, oduvek tako radimo - reče Sara, braneći se. 

-    To nije razlog! 

-    Ne budi dosadan. Dezmonde. Meni je zabavno. 

Saro, dušice, ne mogu da verujem da tako misliš: 

-    Ma ne mislim, mozda ne, ali - na neki način i mislim. 

Ko će se usuditi da prkosi snegu i pođe na ponoćnu misu'. - upita gospoda Lejsi u 
dvadeset minuta do ponoći. 

Ja ne reče Dezmond. Hajde. Saro. 

Stavivši joj ruku na mišicu, povede je u biblioleku i priđe ormaru s pločama, 

-    Postoje granice, dušo - reče Dezmond. - Ponoćna misa ..... ponoćka! 

-    Da reče Sara - oh. da. 

Slaiko se smejući, oblačeći kapute i treskajući nogama, većina je otišla. Dva dečaka, 
Bridžit, Dejvid i Dajana krenuli su po snegu u desetominutnu šetnju do ecrkve. Smeh im je 
odzvanjao u daljini. 

-- Ponoćna misa! - reče pukovnik Lejsi frkćući. - Kad sam bio mlad nikad nisam išao na 
ponoćku. I to mi je neka misa'. Katolička posla, eto šta je to! Oh, izvinite, mesje Poaro. 

Poaro odmahnu rukom. - U redu je. Ne obraćajte paznju na mene. 

- Jutrenje je prava stvar za svakoga, čini mi se - reče pukovnik. - Prava jutarnja, 
nedeljna služba božja, s dobrim starim božićnim pesmama. A posle, božićni ručak. Zar nije 
tako. Em? 

-    Da, dragi - reče gospođa Lejsi. - To je naš način. Ali, mladež voli ponoćku. Zaista je 
lepo što uopšte hoće da idu u crkvu. 

-    Sara i onaj momak nisu hteli da idu. 



-    Mili, mislim da grešiš - reče gospoda Lejsi. - Sara je želela da ide, ali nije to htela da 
kaze. 

-    Ne razumem zašto joj je važno šta taj momak misli. 

-    Ona je još uvek veoma mlada - reče gospoda Lejsi tonom punim razumevanja. - 
Pošli ste na spavanje, mesje Poaro? Laku noć. Želim vam prijatne snove. 

-    A vi, madam? Još nećete u krevet? 

-    Ne još - reče gospoda Lejsi. - Moram da napunim čarape poklonima. Oh, znam da 
su oni svi već odrasli, ali još uvek vole da im ’Deda Mraz’ napuni čarape. To je više 
šale radi. Stavljamo im razne šašave sitnice, ali njih to strašno veseli. 

-    Vi se veoma trudite da ova kuća bude ispunjena srećom u vreme božićnih praznika 
- reče Poaro. - Odajem vam priznanje. 

Nakloni joj se. 

-    Hm - progundao je pukovnik Lejsi kad je Poaro izašao. - Pun je kitnjastih reči. Ipak, 
on ti se zaista divi. 

Gospoda Lejsi mu se nasmeši. – Vidi, Horas, stojimo ispod imele! - pogleda ga smerno 
kao devetnaestogodišnja devojka. 

Herkul Poaro uđe u svoju spavaću sobu. Bila je to velika soba sa puno radijatora. Dok 
je prilazio velikom krevetu s baldahinom, primetio je jedan koverat na svom jastuku. 
Otvorio ga je i izvadio parče papira. Na njemu je bila poruka pisana nesigurnim 
rukopisom, velikim slovima: 

NEMOJTE POJESTI NI KOMADIĆ BOŽIĆNOG KOLAČA. NEKO KO VAM ŽELI DOBRO. 

Herkul Poaro je zurio u poruku. Podigao je obrve. - Tajanstveno - promrmljao je - i 
potpuno neočekivano. 

Božićni ručak počeo je u dva i predstavljao pravu gozbu. Ogromne cepanice veselo su 
pucketale u velikom kaminu, a iznad njihovog pucketanja čuo se žamor glasova, kao da su 
svi govorili istovremeno. Supa od ostriga je pojedena, dve ogromne ćurke su poslužene i 
„smazane". ostali su samo njihovi kosturi. A onda, svečani trenutak, unosi se božićni 
kolač! Stari Peverel, čije su se ruke i kolena tresli od slabosti njegovih osamdeset godina, 
nije dozvolio nikom drugom da ga unese. Gospodu Lejsi je sedela kao na žeravici. Jednog 
Božića, bila je sigurna, Peverel će pasti mrtav. Birajući izmedu rizika da padne mrtav ili da 
do te mere povredi njegova osećanja da bi on radije bio mrtav nego živ, izabrala je ono 
prvo. Božićni kolač je u punom sjaju ležao na srebrnom poslužavniku. Izgledao je kao 
velika fudbalska lopta, sa grančicom zelenike zabodenom na vrhu, kao zastavom, dok su 
se oko njega dizali sjajni plavi i crveni plamenovi. Sa svih strana čulo se ,,ooh“ i ,,aah“. 



Gospođa Lejsi je uspela da nagovori Peverela da kolač stavi ispred nje na sto, da bi ga 
ona sekla i delila, umesto da ga on poslužuje jednoj po jednoj osobi za stolom. Odahnula je 
kada se kolač napokon našao na sigurnom mestu, na stolu. Tanjiri su brzo napunjeni i 
razdeljeni naokolo, dok su plamenovi još goreli. 

-    Poželite nešto, mesje Poaro - uzviknula je Bridžit. - Poželite pre nego što se plamen 
ugasi. Požuri, bakice, požuri. 

Gospoda Lejsi se zavali u stolicu sa uzdahom olakšanja. Operacija „Božićni kolač" 
završena je uspešno. Pred svakim od prisutnih stajao je tanjir sa parčetom kolača, na kome 
je još uvek goreo plamen. Na trenutak je za stolom zavladala tišina, dok je svako pomislio 
svoju želju. 

Niko nije primetio prilično neobičan izgled lica mesje Poaroa dok je posmatrao kolač 
na svom tanjiru. Nemojte pojesti ni komadić božićnog kolača. Šta je, za ime sveta, značila 
ta čudna poruka? Njegovo parče kolača se m po čemu nije razlikovalo od ostalih! Sa 
uzdahom je sam sebi priznao da je nasamaren - a Herkul Poaro nikako nije voleo da 
prizna da je nasamaren - i uzeo je kašičicu i viljušku. 

-    Želite li preliv, mesje Poaro? 

Poaro se rado posluži prelivom. 

-    Opet si ukrala malo od mog najboljeg brendija, je li, Em? - dobaci s druge strane 
stola dobro raspoloženi pukovnik. Gospoda Lejsi zatrepta očima. 

-    Gospođa Ros insistira da se mora staviti najbolji brendi. Kaže da baš to čini razliku. 

-    Dobro, dobro - reče pukovnik Lejsi. -- Božić je jednom godišnje, a gospođa Ros je 
sjajna žena. Sjajna žena i sjajna kuvarica. 

-    Zaista jeste - reče Kolin. - Kolač je super. Mmmmm. - Sa zadovoljstvom napuni 
njime usta. 

Herkul Poaro je polako, skoro oprezno počeo da jede svoje parče kolača. Pojeo je jedan 
zalogaj. Kolač je bio zaista veoma ukusan! Pojeo je još jedan zalogaj. Nešto je blago 
zazvečalo na njegovom tanjiru. Počeo je da istražuje viljuškom. Pomogla mu je Bridžit, 
koja je sedela s njegove leve strane. 

-    Dobili ste nešto, mesje Poaro - rekla je. - Zanima me šta je to. 

Poaro izvadi mali srebrni predmet iz grožđica koje su se na njega nalepile. 

-    Oooo - reče Bridžit - to je momačko dugme. Mesje Poaro je dobio momačko dugme! 

Herkul Poaro zamoči malo srebrno dugnie u činijieu s vodom koja je stajala kraj 
njegovog tanjira i opra ga od mrvica kolača. 



-    Veoma je lepo - primetio je. 

-    To znači da ćete biti neženja. niesje Poaro - objasni Kolin. 

-    To je za očekivati - ozbiljno reče Poaro. - Toliko dugo sam neženja da je malo 
verovalno da ću sada promeniti status. 

-    Nikad ne recite nikad - reče MajkL - Pre neki dan sam pročitao u novinama da se 
neki čovek od devedeset pet godina oženio devojkom od dvadeset dve. 

-    Vi me ohrabrujete - reče Herkul Poaro. 

Pukovnik Lejsi iznenada ispusti krik. Lice mu se zacrvene i on prinese ruku ustima. 

-    Do vraga, Emelin - zagrmeo je - zašto dozvoljavaš kuvarici da stavlja stakliće u 
kolač? 

-    Stakliće? - uzviknu gospoda Lejsi zaprepašteno. 

Pukovnik Lejsi izvadi neprijatnu stvar iz usta. - Mogao sam da polomim zub - gunđao 
je. - Ili da progutam tu prokletu stvar i dobijem upalu slepog creva. 

Spustio je parče stakla u činiju s vodom, isprao ga i podigao. 

- Neka mi je Bog u pomoći - uskliknuo je. - To je crveni kamen iz jednog od broševa 
koji se dobijaju u božićnnn krekerima. - Podigao ga je uvis. 

-    Dozvoljavate? 

Mesje Poaro se veoma spretno izvio preko svog suseda za stolom, uzeo kamen iz ruku 
pukovnika Lejsija i počeo pazljivo da ga ispituje. Kao što je vlastelin rekao, bio je to 
ogroinni crveni kamen boje rubina. Iz njega se presijavalo svetlo dok ga je Poaro okretao. 
Neko je za stolom odmakao stolicu, a zatim ponovo primakao. 

-    Au! - uzviknuo je MajkL - Kako bi čarobno bilo da je 

pravi. 

-    Možda jeste pravi - reče Bridžit glasom punim nade. 

-    Oh, ne budi ćurka. Bridžit. Rubin te veličine vredeo bi hiljade i hiljade funti. Nije li 
tako, mesje Poaro? 

-    Zaista je tako - reče Poaro. 

-    Ono što meni nije jasno - reče gospoda Lejsi - jeste kako je on dospeo u kolač. 



-    Oooh - reče Kolin koji se zabavljao sa poslednjim zalogajem svog kolača. - Ja sam 
dobio gicu. To nije fer. 

Bridžit je odmah počela da pevuši „Kolin ima gicu! Kolin ima gicu! Kolin je gramziva, 
proždrljiva gica!“ 

-    Ja sam dobila prsten - izjavi Dajana jasno i glasno. 

-    Odlično, Dajana. Ti ćeš se prva od nas udati. 

-    Ja sam dobila naprstak - zacvile Bridžit. 

-    Bridžit će biti stara frajla - počeše da pevuše dva dečaka. - Jeste, Bridžit će biti stara 
frajla. 

-    Ko je dobio novac? - upita Dejvid. - U ovom kolaču se nalazi deset šilinga od pravog 
zlata, rekla mi je gospođa Kos. 

-    Mislim da sam ja taj srećnik - reče Dezmond Li-Vortli. 

Svi za stolom su čuli kako je pukovnik Lejsi promrmljao: 

..Pa, i jesi." 

-    I ja sam dobio prsten - reče Dejvid. Bogledao je u Dajanu. - Kakva koincidencija, zar 
ne? 

Nastavili su da se šale i smeju. Niko nije primetio kad je gospodin Poaro nonšalantno, 
kao da razmišlja o nečem drugom. spustio crveni kamen u svoj džep. 

Posle kolača poslužene su specijalne okrugle pitice s mesom i božićni dezert. Stariji 
članovi porodice povukli su se na popodnevni odmor, iza koga će usledili ceremonija 
paljenja sveća na jelki. u vreme čaja. Herkul Poaro nije otišao da se odmori, nego se 
zaputio u veliku, starinsku kuhinju. 

-    Da li mi dozvoljavate - pitao je, gledajući naokolo sav ozaren u licu - da čestitam 
kuvarici na ovom čarobnom obedu koji sam upravo pojeo? 

Posle kraće pauze gospođa Ros je dostojanstvenim korakom krenula prema njemu. Bila 
je to krupna ž.ena koja se držala kao grofica na sceni. Kraj sudopere su dve sedokose žene 
prale sudove, dok se devojka veoma svetle kose kretala izmedu sudopere i kuhinje. One 
su očigledno bile samo statisti. Gospođa Ros je bila kraljica kuhinjske teritorije. 

-    Drago mi je što vam se dopalo, gospodine - rekla je Ijubazno. 

-    Dopalo! -- uzviknuo je Herkul Poaro. Ekstravagantnim pokretom tipičnim za 
strance, prineo je ruku usnama, poljubio je i poslao poljubac put tavaniee. - Vi ste pravi 



genije, gospođo Ros! Genije! Nikada nisam probao tako ukusno jelo. Supa od ostriga... - 
coknuo je usnama - i nadev. Nadev od kestenja u ćurki - to je bilo jedinstveno iskustvo za 
mene. 

-    Čudno je što vi to kažete. gospodine ... reče gospoda Ros prijatnim glasom. - Za 
nadev imam specijalni recept koji sam dobila od jednog austrijskog majstora kulinarstva s 
kojim sam radila pre mnogo godina. Ali sve ostalo dodala je - sve ostalo je samo obična 
engleska kuhinja. 

-    Ima li išta bolje od toga? - upita Herkul Poaro. 

-    Lepo je od vas što to kažete, gospodine. Naravno, s obzirom na to da ste vi stranac, 
možda bi vam se više dopala kontinentalna kuhinja. Umem ja da pripremam i ta jela. 

-    Siguran sam, gospođo Ros da umete da pripremite šta god poželite! Ali, morale 
znati da je engleska ktihinja, dobra engleska kuliinja, ne ono što se servira u 
drugorazrednim hotelima i restoranima – dakle, da je ta engleska kuhmja veoma cenjena 
među gurmanima na kontinentu. Mislim da ne grešim kad kažem da je početkom 
osamnaestog veka iz Francuske poslata specijalna ekspedicija u London, koja je javila kako 
su engleski kolači čudesni. 'U Francuskoj nemamo ništa slično’, pisali su. ’Vredi otputovati 
u London samo da bi se probali izvrsni engleski kolači.’ A iznad svega - nastavio je Poaro - 
stoji božićni kolač koji smo danas jeli. To je kolač domače proizvodnje, zar ne? Nije kupljen 
u radnji? 

-    Svakako ne, gospodine. Sama sam ga napravila, po sopstvenom reeeptu, kao što ga 
pravim već godinama. Kad sam dosla ovamo gospoda Lejsi mi je kazala da je naručila 
kolač u jednoj londonskoj radnji, da se ja ne bih mučiia. ’Ali ne, madam', rekla sam, 'to je 
vrlo ljubazno od vas, ali nijedan dućanski božični kolač ne može se meriti s domaćim.' 
lpak, mora se uzeti u obzir - reče gospoda Ros zagrejavsi se, kao pravi umetnik, za svoj 
predmet - da je ovaj kolač suviše kasno pripremljen. Dobar božićni kolač treba da se 
napravi nekoliko nedelja ranije i da odstoji. Što duže stoje, naravno u razumnim 
granicama, to su ukusniji. Sećam se, kad sam bila dete, išli smo u crkvu svake nedelje i pop 
bi nam kroz odredenu molitvu signalizirao da te sedmice treba napraviti bozićni kolač. 
Tako smo uvek radili. Tako je trebalo uraditi i ove godine, ali napravila sam ga samo tri 
dana pre Božića, dan pre vašeg dolaska. gospodine. Ipak, pridrzavala sam se starog 
običaja. Svi ukućani su morali da dođu u kuhinju, da ga promešaju i nešto požele. To je 
starinski običaj, gospodine, i ja ga se uvek pridržavam. 

-    Veoma zanimijivo - reče Herkul Poaro. - Veoina zanimljivo. Znači, svi su bili u 
kuhinji? 

-    Da. gospodine. Mlada gospoda, gospođica Bridžit i gospodin iz Londona koji je u 
gostima, i njegova sestra, i gospodin Dejvid i gospošica Dajana - trebala bih reći 
gospođa Midlton... Svi su oni mešali testo. 

-    Koliko kolača ste napravili? Da li je ovo jedini? 



-    Ne, gospodine, napravila sam četiri. Dva velika i dva manja. Drugi veliki kolač 
nameravam da poslužim za Novu godinu, a dva manja su za pukovnika i gospodu Lejsi 
kad ostanu sami i kad se porodica raziđe. 

-    Da, shvatam - reče Poaro. 

-    U stvari, gospođine - reče gospođa Ros - vi ste danas za ručak dobili pogrešan 
kolač. 

-    Pogrešan kolač? - namršti se Poaro. - Kako to? 

-    Pa, gospođine, imamo veliku modlu za božični kolač. Modlu od porcelana s 
mustrom zelenike i imele i uvek u njoj spremamo kolač koji poslužujento za božićni ručak. 
Međutim, jutros se dogodio veoma nesrećan slučaj. Kad je Eni skidala tu modlu ,s kolačem 
s police u špajzu, okliznula se, ispustila je i ona se razbila. Naravno da nisam mogla da 
poslužim taj kolač, zar ne? Možda je u njemu bilo krhotina, Zato smo morali da uzmemo 
novogodišnji kolač, u običnoj činiji. U njoj kolač isto dobija lep oblik, ali nije tako 
dekorativna kao božićna modla. Zaista ne znam gde ćemo nabaviti takvu modlu. Danas ih 
više ne prave u toj veličini. Sve neke minijature. Nema više ni onih specijalnih činija za 
deset jaja i slaninu koje smo ranije koristili za doručak. Ah, ništa više nije kao pre. 

-    Zaista nije - reče Poaro. - Ali danas nije bilo tako. Ovaj božićni dan bio je kao u stara 
dobra vremena, zar ne? 

Gospođa Ros uzdahnu. - Drago mi je što to kažete, gospodine, ali, naravno, ja više 
nemam pomoćnice koje sam ranije imala. Hoću da kažem, iskusne pomoćnice. Današnje 
devojke... - malo je utišala glas - one imaju dobru nameru i voljne su da pomognu, ali nisu 
prošle obuku, gospodine, ako shvatate šta hoću da kažem. 

-    Da, vremena se menjaju - reče Herkul Poaro. -I sam ponekad pomislim kako je to 
tužno. 

-    Ova kuća, gospodine - reče gospođa Ros - ona je, znate, prevelika za gospodaricu i 
pukovnika. Gospodarica to zna. Oni žive u jednom kutku, a to nije isto. Kuća oživi, moglo 
bi se tako reći, samo u vreme božićnih praznika, kad se okupi cela porodica. 

-    Čini mi se da su gospodin Li-Vonli i njegova sestra ovde prvi put. 

-    Da, gospodine. - U glasu gospiule Ros oselila se izvesna rezervisanost. - On je vrlo 
ljubazan gospodin, ali, pa, ovaj, malo je čudan prijatelj za gospođicu Saru, kako nam se 
čini. Ali - u Londonu se na stvari gleda drugačije nego ovde! Šteta što mu se sestra tako 
loše oseća. Bila je operisana. Prvog dana, kad je tek stigla, izgledalo je kao da joj je dobro. 
Ali, posle mešanja kolača opet joj je pozlilo i otada ne izlazi iz kreveta. Pretpostavljam da 
je ustala suviše brzo posle operacije. Ah, današnji doktori vas puštaju iz bolnice pre nego 
što čestito stanee na noge. Supruga mog nećaka... 



Gospđa Ros se nadugačko i naširoko raspričala o tretmanima u bolnici, koji je danas 
daleko od one pažnje kojom su bolesnike obasipali u starim dobrim vremenima. 

Poaro se, pun saosećanja, složio s njom. - Ostaje mi - reče - da vam zahvalim na ovom 
izvrsnom i raskošnom ručku. Dozvolite mi mali znak moje zahvalnosti. - Šuštava nova 
novčanica od pet funti prede iz njegove u ruku gospode Ros, koja kao uzgred reče: 

-    Ne bi trebalo, gospodine. 

-    Insistiram. Insistiram. 

-    Pa, zaista ste vrlo ljubazni, gospodine. - Gospiđa Ros je prihvatila nagradu kao 
nešto prirodno. - Želim vam, gospodine, veoma srećan Božić i uspešnu Novu godinu. 

Božićni dan se završio kako i doliči. Upaljene su svećice na jelki, uz čaj je služena 
izvanredna božićna torta, ali gosti nisu mnogo jeli jer ih je čekala hladna večera. 

I Poaro i njegova domaćica rano su se povukli na spavanje. 

-    Laku noć. gospodine Poaro - rekla je gospoda Lejsi. -Nadam se da vam je bilo 
prijatno. 

-    Dan je bio predivan, madam, predivan. 

-    Delujete veoma zamišljeno - reče gospoda I.ejsi. 

-    Razmišljam o engleskom božićnom kolaču. 

-    Možda vam je malo teško pao na stomtik? - diskretno upita gospoda Lejsi. 

-    Ne, ne, ne govorim o gastronomskoj sirani nego o tome šta taj kolač znači. 

-    U pitanju je, naravno, tradicija reče gospođa Lejsi. -Pa, laku noć, mesje Poaro i ne 
sanjajte previše božićnih kolača i pitica s mesom. 

-    Da - mrmijao je Poaro za sebe dok se svlačio. - Taj božićni kolač svakako predstavlja 
problem. Ima nešto što nikako ne mogu da razumem. - On zabrinulo odmahnu glavom. - 
Pa, videćemo. 

Posle izvesnih priprema. Poaro je legao u krevet, ali ne da bi spavao. 

Posle otprilike dva sata njegovo strpljenje bilo je nagrađeno. Vrata njegove spavaće 
sobe otvorila su se veoma tiho. Nasmešio se samom sebi. Odvijalo se baš kako ie 
predvideo. Misli su mu se vratile na šolju kafe koju mu je tako učtivo dodao Dezmond Li-
Vortli. Malo docnije, kad mu je Dezmond okrenuo leda, on je na trenutak spustio šolju na 
sto. Ponovo je podigao i na očigledno Dezmondovo zadovoijstvo ispio kafu do poslednje 
kapi. Poarou se nasmešio brk kad je pomislio kako noćas umesto njega neko drugi spava 



tvrdim snom. - Taj prijatni mladi Dejvid - reče Poaro sebi - toliko je zabrinut i nesrećan. 
Neće mu škoditi da jednu noć mirno prespava. Da vidinio šta će se sad dogoditi. 

Ležao je mirno, disao ravnomerno, sa povremenim nagoveštajem, ali sasvim slabim 
nagoveštajem, hrkanja. 

Neko je došao do kreveta i nagnuo se nad njega. Onda je, očito zadovoljan, otišao do 
toaletnog stočića na kome je bila složena Poarova odeća. Pri svetlu male baterijske iampe 
posetilac je pretraživao Poaroove stvari koje su uredno bile složene. Prsti su prošli kroz 
novčanik, nežno otvorili fioke toaletnog stočića, zatim nastavili da pretražuju džepove 
Poaroovog odela. Najzad je posetilac prišao krevetu i veoma oprezno zavukao ruku pod 
jastuk. Kad je izvukao nazad zastao je na trenutak, ne znajući šta dalje da preduzme. 
Pregledao je sve ukrase po sobi, otišao u kupatilo, iz kojeg se ubrzo vratio. Onda je, uz 
blagi uskiik nezadovoljstva, izašao iz sobe. 

-    Ah - reće Poaro muklo. - Bilo je to razočaranje. Da, da, ozbiljno razočaranje. Pih! 
Kako neko može čak i zamisliti da će Herkul Poaro sakriti nešto tamo gde bi to moglo biti 
nađeno! - Onda se prevrnu na drugu stranu i mirno zaspa. 

Sutradan ujutro ga je probudilo upono tiho kucanje na vratima. 

-    Qui est la.1 Napred. napred. 

Vrata se otvoriše. Na pragu je slajao Kolin, bez daha i zajapuren. lza njega je stajao 
Majkl. 

-    Mesje Poaro, mesje Poaro. 

-    Šta je bilo? - Poaro se uspravi na krevetu. - Jutarnji čaj? Ali ne. To si ti, Kolin. Šta se 
dogodilo? 

Ko je to? - frane. 

Kolin je na trenutak bio bez reči. Delovao je kao da je pod utiskom neke jake emocije. U 
stvari, njegove organe govora na trenutak je blokirao pogled na noćnu kapu 
gospodina Poaroa. Ubrzo je uspeo da se kontroliše i progovori. 

-    Ja mislim, mesje Poaro, možete li nam pomoći? Desilo se nešto prilično strašno. 

-    Nešto se desilo? Ali šta to? 

-    Radi se... radi se o Bridžit. Leži napolju na snegu. Mislim, ne miče se i ne govori i - 
oh, bolje da dodete i pogledate sami. Užasno me je strah - da bi mogla biti mriva. 

-    Šta? - Poaro zbaci pokrivače. - Madmoazel Bridžit -mrtva! 

-    Ja mislim, mislim da je neko ubio. Ima... ima krvi i -oh, dođite, molim vas! 



-    Ali, svakako. Svakako. Odmah dolazim. 

Veštim pokretima Poam nazu cipele i preko pidžame navuče kaput opšiven krznom. 

-    Dolazim - reče. - Krećem iz, ovih stopa. Da li ste uzbunili kuću? 

-    Ne. Za sada nismo rekli nikome sem vama. Mislio sam da je tako bolje. Deda i baka 
još nisu ustali. Dole se postavlja za doručak, ali nisam ništa rekao ni Peverelu. Ona - 
Bridžit -ona je s druge strane kuće, blizu terase i prozora od biblioteke. 

-    Razumem. Vodite me. Ja ću vas slediti. 

Okrenuvši glavu da bi prikrio zadovoljstvo, Kolin ga povede niza stepeniee. lzašli su 
kroz sporedna vrata. Jutro je bilo vedro, a sunce još nije bilo visoko na horizontu. Sneg je 
prestao da pada, ali je padao cele noći i svuda naokolo prostirao se tepih od netaknutog 
snega. Svet je izgledao veoma čist, beo i lep. 

-    Eno je! - reče Kolin bez daha. - Ja - to je - eno jel - Teatralno je upro prstom. 

Scena je zaista izgledala dramatično. Nekoliko metara dalje Bridžit je ležala na snegu. 
Bila je u crvenoj pidžami, a preko ramena je imala beli vuneni šal. Na vunenom šalu bile 
su crvene fleke. Glava joj je bila okrenuta u stranu i sakrivena njenom rasutom crnom 
kosom. Jeelna ruka je bila ispod tela, druga je bila ispružena, sa stisnutom pesnicom. 
Usred crvene fleke video se balčak velikog, krivog kurdskog noža, koga je pukovnik Lejsi 
još koliko sinoć pokazivao svojim gostima. 

-    Mon Dieu!' - uzviknuo je mesje Poaro. - Izgleda kao nešto što se dešava na 
pozornici! 

Majkl se blago zagrcnuo. Kolin se brzo ubacio. 

-    Znam - rekao je. - Ne deluje, ne deluje baš sivarno, zar ne'? Vidite li te otiske stopa - 
pretpostaviiam da ih ne bismo smeli dirati. 

-    Ah, da, otisci. Moramo biti pažljivi. 

-- To sam i mislio - reče Kolin. - Zato nisam dozvolio nikome da priđe pre nego što smo 
vas doveli. Mislio sam da ćete vi znati šta da radite. 

-    Svejedno - reče Poaro brzo - pre svega morarno videti da li je još živa. Nije li tako? 

-    Pa, da, naravno - reče Majkl, malo nesigurno - ali, vidite, mi smo mislili, mislim, 
nama se nije dopalo da... 

-    Ah, vi ste razboriti! Čitali ste delektivske priče. Najvažnije je da se ništa ne dira i da 
leš ostane tamo gde jeste. Ali još uvek ne znamo da li je to leš, zar ne'.' Najzad, mada 



je razboritost za divljenje, obična humanost dolazi na prvo mesto. Moramo pomisliti na 
doktora pre nego na policiju, zar ne? 

' Bože moj! 

-    Oh. da. Naravno - reče Kolin, malo zapanjen. 

-    Mi smo samo mislili, mislim, mi smo mislili da je najbolje da vas dovedemo ovamo 
pre nego što išta preduzmemo - brzo se ubaci Majkl. 

-    Onda vas dvojica ostanite ovde - reče Poaro. - Ja ću prići s druge strane, da ne bih 
poremetio tragove. Odlični tragovi, zar ne - tako su jasni? Tragovi muškarca i devojke koji 
idu zajedno do mesta gde ona leži. Onda se muškarčevi tragovi vračaju, ali devojčini - ne. 

-    Mora da su to tragovi ubice - reče Kolin zadržavši dah. 

-    Tačno - reče Poaro. - Tragovi ubice. Dugo, usko stopalo, neobičan tip cipele. Vrlo 
zanimljivo. Lako za prepoznavanje, čini mi se. Da, ti tragovi če biti veoma značajni. 

U tom trenutku iz kuče izade Dezmond Li-Vortli sa Sarom i pridruži im se. 

-    Šta, za ime sveta, svi vi radite ovde'. - upita on pomalo teatralno. - Vitleo sam vas s 
prozora spavaće sobe. Šta se zbiva? Gospode Bože, šta je ovo? lzgleda izgleda kao... 

-    Tačno reče Herkul Poaro. - lzgleda kao ubistvo, zar ne? 

Sari zaslade dah, a onda dobaci brz, sumnjičav pogled dvojici dečaka. 

-    Mislite da je neko ubio ovu devojku - kako se ono zvaše - Bridžit? - upita Dezmond. 
- Ko bi, zaboga, nju ubio? To je neverovaino! 

-    Ima mnogo neverrovatnih stvari - reče Poaro. - Pogotovo pre doručka. zar ne? To 
kaže jedan od vaših klasika. Šest nemogućih stvari pre doručka. - Dodao je: - Molim vas da 
svi 

ovde  sačekate. 

Pažljivo praveći krug približio se Bridžiti i na trenutak se nagnuo nad njeno telo. Kolin 
i Majkl su se tresli od smeha koji su morali da skrivaju. Sara im je prišla i promrmljala: - 
Šta ste vas dvojica smislili? 

-    Dobra stara Bridžit - prošaputa Kolin. - Zar nije divna? Ni da trepne! 

-    Nikad nisam video nikoga ko izgleda tako mrtav kao Bridžit - prošaputa Kolin. 

Herkul Poaro se uspravi. 

-    Ovo je strašno - reče. U glasu mu se osetila emocija koje ranije nije bilo. 



Savladani smehom, Majkl i Kolin se okrenuše u stranu. Prigušenim glasom Majkl reče: 

-    Šta... šta treba da radimo? 

-    Postoji samo jedna stvar koja se moze učiniti - reee Poaro. - Moramo pozvati 
policiju. Hoće li jedan od vas da je pozove telefonom ili više volite da to ja učiniin? 

-    Mislim - reče Kolin - mislim... šta da radimo. Majkl? 

-    Da - reče Majkl mislim da je igranka završena. - Istupio je napred. Po prvi put je 
delovao pomalo nesigurno. - Veoma mi je žao - reče - nadam se da se ne ljutite mnogo. 
To je - ovaj - bila neka vrsta božićne šale i tako to, znate. Mislili smo, ovaj, mislili smo da 
vam namestimo ubistvo. 

-    Mislili ste da mi namestile ubistvo? Onda ovo - onda ovo... 

-    To je samo predstava - objasni Kolin -- da biste bili na svom terenu. znate. 

-    Aha - reče Herkul Poaro. - Razumem Priredili ste mi prvoaprilsku šalu, zur ne? Ali, 
danas nije prvi april nego dvadeset  šesti decembar. 

-    Pretpostavljam da, u stvari, to nije ni trebalo da uradimo - reče Kolin - ali, ali - vi se 
ne ljutite previše, zar ne, mesje Poaro? Hajde, Bridžit - pozva je - ustaj. Mora da si 
već napota smrznuta. 

Medutim, figura u snegu nije se pokrenula. 

-    Čudno - reče Herkul Poaro - izgleda da vas ne čuje. -Pogleda u njih zamišljeno. - 
Šala, kažete? Jeste li sigurni da je u pitanju šala? 

-    Pa. jeste - reče Kolin. osećajuči se neprijatno. - Mi -mi nismo hteli da učinimo ništa 
loše. 

-    Ali zašto onda madmoazel Bridžit ne ustane? 

-    Nemam pojma -- reče Kolin. 

-    Hajde, Bridžit - reče Sara nestrpljivo. - Ne pravi se luda ležeći tako. 

-    Zaista nam je žao, mesje Poaro - reče Kolin zabrinuto. - Stvarno se izvinjavamo. 

-    Nema potrebe da se izvinjavate - reče Poaro čudnim tonom. 

-    Šta hočete da kažete? - Kolin je buljio u njega. Ponovo se okrenuo. - Bridžit! Bridžit! 
Šta se dešava? Zašto ne ustaje? Zašto i dalje leži tamo? 

Poaro pozva rukom Dezmonda. – Vi gospoiline Li-Vortli. Dodite ovamo. 



Dezmond mu pride. 

-    Opipajte joj puls - reče Poaro.  

Dezmond Li-Vortli se sagnu. Dodirnu joj ruku tj. zglob. 

-    Nema pulsa - zurio je u Poaroa. - Ruka joj je ukrućena. Blagi Bože, ona je zaista 
mrtva! 

Poaro potvrdi klimanjem glave. 

-    Da, ona je mrtva - reče. - Neko je komediju pretvorio u tragediju. 

-    Neko - ko? 

-    Postoje tragovi u dolasku i odlasku. Tragovi koji veoma liče na otiske koje ste 
maločas vi ostavili, gospodine I.i-Vortli, kad ste došli od staze dovde. 

Dezmond Li-Vortli se okrete oko sebe. 

-    Šta, za ime sveta... Vi optužujete mene? MENE'.’ Vi ste ludi! Zašto bih ja, zaboga, 
ubio tu devojku? 

-    Ah, zašto? Pitam se... Da vidimo... 

Sagnuo se i veoma nežno razdvojio ukoćene devojčine prste, koji su bili stegnuti u 
šaku. 

Dezmond ispusti prigušeni krik zaprepaštenja. Buljio je dole s nevericom. Na dlanu 
mrtve devojke stajao je kamen veoma nalik na veliki rubin. 

-    To je ona proklela stvar iz kolača! uzviknuo je. 

..... Da li je? upita Poaro. - Jeste li sigurni? 

-    Naravno da jeste. 

Brzim pokretom Dezmond se sagnu i istrže crveni kamen iz Bridžitine ruke. 

-    Ne bi trebalo to da radite - prebaei mu Poaro. - Ništa se ne sme pomerati dok ne 
dođe policija. 

-    Nisam pomerao telo. zar ne? Ali, ova stvar bi se mogla- mogla bi se izgubiti, a ona je 
dokaz. Važno je dovesti policiju ovamo što pre. Odmah idem da ih pozovem telefonom. 

Okrenuo se na petama i potrčao prema kući. Sara brzo priđe Poarou. 



-    Ne razumem - prošaputa. Lice joj je bilo samrtnički bledo. - Ne razumem. - Uhvati 
Poaroa za ruku. - Šta ste mislili kad ste rekli ono - ono o tragovima? 

-    Pogledajte i sami, madmoazel. 

Tragovi koji su vodili do leša i nazad, bili su istovetni s onim koji su maločas došli do 
Poaroa i otišli. 

-    Mislite da je to bio Dezmond? Glupost! 

Odjednom se začu zvuk kola kroz tišinu jutra. Oni se osvrnuše. Videli su kola kako 
žurno odlaze niz put i Sara ih prepoznade. 

-    To su Dezmondova kola - reče. To su Dezmondova kola. On - mora da je otišao po 
policiju, umesto da ih zove telefonom. 

Dajana Midlton izađe trčeči iz kuće i dode do njih. 

-    Šta se desilo? - uzviknu bez daha. Dezmond je upravo uleteo u kuću. Nešto je rekao 
o tome da je Bridžet ubijena i onda je prodrmao telelon ali linija je bila mrtva. Rekao je da 
su veze verovalno presečene. Rekao je da može samo da sedne u kola i ode po policiju. 
Zašto policiju? 

Poaro napravi grinutsu. 

-    Bridžit? ..... Dajana je buljila u njega. Ali sigurno - nije li to neka šala? Nešto sam, 
nešto sam sinoć načula, Mislila sam da hoće s vama da se našale, mesje Poaro. 

-    Da....reče Poaro - to im je bila namera - da se sa mnom našale. Ali, hajdemo sad svi 
u kuću. Umrećemo ovde od zime, a nišla se ne može učiniti dok se gospodin Li-Vorlli 
ne vrati s policijom. 

-    Ali, slušajte - reče Kolin ne možemo... ne možemo ovde ostaviti Bridžit samu. 

-    Ne možete joj pomoći ako ostanete - reče Poaro blago. – Hajdemo, veoma je tužno,to 
je tragedija, ali ništa više ne možemo učiniti da bismo pomogli madmoazel Bridžit. 
Zato uđimo da se zagrejemo i popijento po šolju čaja ili kafe. 

Oni poslušno krenuše za njim u kuću. Peverel je baš nameravao da udari u gonu. Ako 
je i pomislio da je neobično što se većina članova domaćinstva nalazi napolju.. a Poaro 
se pojavljuje u pidžami i kaputu, on to ničim nije pokazao. I u dubokoj starosti, Peverel je 
bio savršen batler. Nije primećivao ništa što nisu od njega tražili da primeti. Društvo je 
ušlo u trpezariju i posedalo. Kad su svi posluženi kafom i počeli da je srču, Poaro je 
progovorio: 

- Moram da vam ispričam malu priču - rekao je. - Ne mogu vam izneti sve detalje, ali 
ću vam reći u kratkim crtama. Radi se o jednom mladom princu koji je došao li ovu 



zemlju. Doneo je sa sobom jedan čuveni dragulj za koga je trebalo da mu ovde naprave 
odgovurajuću ogrlicu. To je poklon za devojku kojom treba da se oženi. Nažalost, 
sprijateljio se s jednom veoma lepom mladom damom. Ovoj lepoj mladoj dami nije bilo 
mnogo stalo do njega, ali joj je stalo do njegovog dragog kamena -- do te mere da je jednog 
dana nestala s tom istorijskom dragocenošću koji je generacijama pripadala njegovoj 
porodici. Tako se siroti mladić našao u škripcu. Nije smeo sebi da dozvoli skandal ni po 
koju cenu, pa nije mogao da ode u policiju. Zato je došao kod mene, Herkula 
Poaroa. ’Vratite mi' - rekao je - 'moj istorijski rubinn. Elem, ta mlada dama ima prijalelja, a 
taj prijatelj je izvršio nekoliko sumnjivih transakcija. Bio je upleten u ceenu i u prodaju 
dragog kamenja u inostranstvu. Uvek je bio veoma spretan. Bio je pod sumnjom, ali ništa 
se nije moglo dokazati. Saznao sam da taj sprelni, mladi gospodin provodi Božić u ovoj 
kući. Važno je bilo da ta mlada dama, kada se dočepala dragulja, za izvesno vreme nestane 
iz vida, da je niko ne bi mogao pritiskati i ispitivati. Zbog toga je sređeno da dode u Kings 
Lejsi, tobože kao sestra spretnog gospodina... 

Sara glasno udahnu vazduh. 

-    Oh, ne. Oh, ne, ne ovde. Ne ovde sa mnom! 

-    Ali to je tako - reče Poaro. - Uz malo manipulisanja i ja sam došao ovamo kao gost 
za Božič. Ta mlada dama navodno izlazi iz bolnice. Oseća se mnogo bolje kad stigne 
ovamo. Ali, evo vesti da stižem i ja, detektiv - poznati detekliv. Ona se odjednom nalazi u 
nezgodnom položaju. Sakriva rubin na prvo mesto koga se mogla setiti, a zatim joj odmaii 
ponovo pozli i ona ostaje u krevetu. Ne želi da je vidim, jer nesumnjivo imam njenu 
fotografiju i prepoznaću je. Svakako joj je veoma dosadno, ali mora da ostane u svojoj sobi, 
a brat joj donosi gore hranu. 

-    A rubin? - upita Majkl. 

-    Mislim - reče Poaro - da se, u trenutku kad neko spomene da ja stižem, mlada dama 
nalazi u kuhinji sa svima vama, smejući se, pričajući i mešajući testo za božićne 
kolače. Božićni kolači se slavljaju u činije I mlada dama sakriva rubin tako što ga gurne u 
jednu od činija. Ne u onu koja će biti servirana na dan Božića. O ne. Ona zna da je taj kolač 
u posebnoj modli. Stavlja ga u činiju koja je odredena da bude poslužena za Novu godinu. 
Ona će otići odavde pre toga, a sa njom bez sumnje i kolač. Ali, sudbina uzima stvar u 
svoje ruke. Ujutro, na sam dan Božića, dešava se nezgoda. Božićni kolač u svojoj lepoj 
modli biva ispušten na kameni pod i modla se razbija na paramparčad. Šta da se radi? 
Dobra gospođa Ros uzima drugi kolač i šalje ga na posluženje. 

-    Blagi Bože - reče Kolin - da Ii to znači da je deda u božićnom kolaču našao pravi 
rubin? 

-    Upravo tako - reče Poaro. - Zamislite kako se osećao gospodin Dezmomi Li-Vortli 
kad je to video. Elem, šta se zatim dešava? Svi razgledamo rubin. Ja ga proučavam i 
uspevam da ga neopaženo spustim u svoj džep. Nonšalantno, kao da 
nisam zainteresovan. Ali, barem jedna osoba primećuje šta sam uradio. Kad sam te noći 



legao da spavam, osoba dolazi da pretraži moju sobu. Pretražuje moje stvari i ne nalazi 
rubin. Zašto? 

-    Zato - reče Majkl bez daha - šlo ste ga dali Bridžiti. To hoćete da kažete. I zato je - ali 
nije mi sasvim jasno - mislim ... Čujte, šta se zaista dogodilo? 

Poaro mu se nasmeši. 

-    Hajdete sada u biblioteku - reče - i pogledajte kroz prozor. Pokazaću vam nesto što 
će možda razjasniti misteriju. 

Krenuo je prvi, a oni svi za njim. 

-    Setite se još jednom - reče Poaro scene zločina. 

Pokazao je kroz prozor. Istovremeno je svima zastao dah. 

Nije bilo leša na snegu niti traga od tragedije. Ostala je samo gomila izgaženog snega. 

-    To nije bio samo san, zar ne? - upita Kolin slabim glasom. - Ja... da li je neko odneo 
leš'? 

-    Ah - reče Poaro. - Vidite? Tajna nestalog leša. - Klimao je glavom i blago treptao 
očinta. 

-    Mili Bože! - uzviknu Majkl - Mesje Poaro, vi ste, vi niste, oh, pa vi sve vreme terate 
šegu s nama! 

Poaro još više zatrepta očima. 

-    Tu je tačno, deco moja. I ja sam se s vama malo našalio. Vidite, znao sam za vašu 
zaveru, pa sam napravio kontra-zaveru. Ah, voila madmoazel Bridžit. Niste se razboleli 
zbog ležanja u snegu? Nikad ne bih sebi oprostio da ste dobili une fluxion de poitrine'. 

evo -- franc. 

Bridžit je upravo ušla u sobu. Bila je obučena u debelu suknju i vuneni džemper. 
Smejala se. 

-    Poslao sam u vašu sobu tizan - reče Poaro strogim glasom. ....... Da li ste ga popili?  

upala pluća - frane. 

Biljni čaj - franc. 

-    Bio mi je dovoljan jedan gutljaj! - reče Bridžit. - Dobro sam. Da li sam sve izvela 
kako treba, mesje Poaro. Bože, ruka me još uvek boli od onog čvrsto stegnutog zavoja koji 
ste me naterali da nosim. 



-    Bili ste sjajni. dele moje ..... reče Poam. - Sjajni. Ali vidite, ostali još uvek ne znaju o 
čemi se radi. Sinoć sam otišao do madmoazel Bridžit. Rekao sam joj da znam za vašu malu 
zaveru i zamolio je da za mene odglunu nešto. Ona je postupila veoma lukavo. Napravila 
je tragove pomoću cipela gospodina Li-Vorilija. 

Sara reče oširiin glasom: 

Ali, u čemu je poenta, mesje Poaro’ Zašto ste poslali Dezmonda da dovede policiju? 
Oni će se veoma ljutiti kad shvale da je u pitanju bila samo ujdurma. 

Poaro blago odmahnu glavom 

Ali ja ni jednog trenutka, madmoazel, nisam pomislio da će gospodin Li-Vordi otići 
po policiju - reče. - Ubistvo je nešto u šta gospodin Li-Vorlli ne želi da bude nmešan. On 
je prilično izgubio nerve. Jedino što je video bila je šansa da dođe do rubina. Zgrabio je tu 
priliku, pravio se da telefon ne radi i odjurio u svojim kolima, pod izgovorom da ide po 
policiju. Mislim da ga dugo nećete videti. Ako sam dohro shvatio, on ima načina da 
napusti Englesku. Ima svoj lični avion, zar ne, madmoazel? 

Sara potvrdno klimnu glavom. - Da - reče. - Nameravali smo da... - Onda zaslade. 

-    Želeo je da vi s njim na taj način odbegnete, zar ne? Elem, to je odličan način da se 
dragi kamen prokrijumčari iz zemlje. Kad odbegnete s nekom devojkom i to dobije 
publicitet, onda neće na vas posumnjati da ste izneli iz zemlje istorijski draguij. O da, bila 
bi to odlična kamuflaža. 

-    Ja u to ne verujem - reće Sara. - Ne verujem ni jednu jedinu reč! 

-    Onda pitajte ujegovu sesiru reče Poaro, blago pokazujući glavom iza njenih leđa. 
Sara se naglo okrete. 

Na vratima je stajala jedna platinasta plavuša. Bila je obučena u bundu i mrgodno 
gledala. Očigledno je bila besna k’o ris. 

Sestra kad bi se zezali! – reče, nasmejavši se kratko i neprijatno. -- Ta svinja nije moj 
brat! Znači, zbrisao je i ostavio mene da jedem... To je bila njegova ideja! On ine je na to 
navukaoi Rekao  je to je lova za frku. Da nas nikada neće juriti zbog skandala. Uvek sam 
mogla da pripretim da ću reći kako mi je Ali dao istorijski dragulj. Trebalo je da Dez i 
ja podeluno plen u Parizu - a sad me je ta svinja izradila! Ubila bih ga najradije! - Naglo je 
prekinula tiradu. - Što pre odem odavde... Može li neko da mi pozove taksi'. 

-    Na ulazii vas čekaju kola da vas odvezu na stanicu, madmoazel - reče Poaro. 

-    Vi na sve mislite. zar ne? 

-    Na mnogo štošta - zadovoljno reče Poaro. 



Ali, Poaro nije lako mogao da se oslobodi svog mladog društva. Kad se vratio u 
trpezariju, nakon što je lažnu gospođicu Li-Vortli smestio u kola, sačekao ga je Kolin. 

Njegovo dečačko lice bilo je namrgođeno. 

-    Slušajte, inesje Poaro. Šta će biti s rubinom? Hoćete reći da ste mu dozvolili da ga 
odnese? 

Poaro se uozbilji. Poče da zavrće brkove. Delovao je kao da mu je neprijatno. 

-    Vratiću ga - reče slabim glasom. - Postoje razni načini. Ja ću... 

-    Kakav je to način! - reče Majkl - Dozvoliti da ta svinja pobegne s rubinom! 

Bridžit je bila oštroumnija. 

-    Opet nas je nasamario - uzviknula je. - Jeste, zar ne, mesje Poaro? 

-    Da uradimo i poslednji madioničarski trik, madmoazel? Stavite ruku u moj levi 
džep. 

Bridžit zavuče ruku u džep. Izvuče je napolje uz trijumfalni uzvik, dižući uvis veliki 
rubin koji se presijavao u svoj svojoj raskoši. 

-    Shvatate - objasni joj Poaro - da je onaj koji ste držali stisnutog u ruci bio imitacija. 
Doneo sam ga iz Lodona za slučaj da mogu da izvršim zamenu. Razumete? Ne 
želimo skandal. Gospodin Dezmond će pokušati da taj rubin proda u Parizu ili u Belgiji, ili 
gde god da ima svoje veze, a tada će se otkriti da kamen nije pravi! Šta može biti 
izvanrednije? Sve se srećno završava. Skandal je izbegnut, moj prine dobija nazad svoj 
rubin, vraća se u domovinu i sklapa razuman i, nadajmo se, srećan brak. Sve se dobro 
svrši. 

-    Sem za mene - promrmlja jedva čujno Sara. 

Rekla je to tako tiho da je niko nije čuo, osim Poaroa. On blago odmahnu glavom. 

-    Grešile, madmoazel Sara, što tako govorite. Dobili ste iskustvo. Sva iskustva su 
dragocena. Proričem vam da vas čeka sreća. 

-    To vi kazete - reče Sara. 

-    Slušajte, mesje Poaro - reče Kolin mršteći se. - Kako ste saznali da smo nameravali 
da vam priredimo predstavu? 

-- Moj je posao da znam šta se događa - odgovori Herkul Poaro zavrćući brkove. 

-    Da, ali ne vidim kako ste uspeli. Da li je neko - da li vam je neko rekao? 



-    Ne, ne, nije. 

-    Onda kako? Reeite nam! 

Svi povikaše uglas: - Da, recite nam. 

-    Ali ne - prolestovao je Poaro. - Ali ne. Ako vam kažem kako sam zaključio, mislićete 
da je sve vrlo jednostavno. Biće to kao kad vam madioničar otkrije kako izvodi svoje 
trikove. 

-    Recite nam, mesje Poaro! Hajdete. Reeite nam, recite nam! 

Zaista želite da vam otkrijem i tu, poslednju tajnu? 

-    Da, ispričajle nam. 

-    Mislim da ne mogu. Bićete strašno razočarani. 

-    Ali, ispričajte nam, mesje Poaro. Keiko ste otkrili? 

-    Vidite, pre neki dan sam posle čaja sedeo u biblioteei, u stolici pored prozora, i 
odmarao se. Malo sam zadremao, a kad sam se probudio čuo sam kroz, prozor, koji je u 
gornjem delu bio odšknnut, kako diskutujete o svom planu. 

-    Zar je to sve? - uzviknu Kolin z»rožen. - Kako je to jednostavno! 

-    Pa, jeste! - uzviknu Herkul Poaro, smešeći se. ■ Vidite da ste se razočarali . 

-    Pa, dobro - reče Majkl - sad barem sve znamo. 

Znamo li? - promrmlja Herkul Poaro za sebe. Ja ne znam. Ja, čiji je posao da znam šta se 
dogada. 

Išetao je u hol pomno odmahujući glavom. Po dvadeseti put je izvukao iz džepa 
prijavo parče papira: NEMOJTE POJESTI NI KOMADIĆ BOŽIĆNOG KOLAČA. NEKO 
KO VAM ŽELI DOBRO. 

Herkul Poaro odmahnu ulavom, razmišljajući. On, koji je sve mogao da objasni, nije 
mogao da objasni ovu poruku.Ponižavajuće. Ko je to napisao? Zašto je napisao? Neće 
imati mira dok ne otkrije. Odjednom ga iz razmišljaja trže čudan poluuzvik. On naglo 
pogleda nadole. Na podu je klečala osoba sasvim svetle kose, u radnom odelu na cvetiće, 
držeći u ruci četku za ribanje. Velikim okruglim očima zurila je u papirić u njegovoj ruci. 

-    Oh, gospodine – rekla je ova pojava. – Oh,gospodine. 

Molim vas, gospodine. 

- A ko ste vi,“ mon enfant"’ srdačno upita Poaro.  



dete moje - franc 

-    Eni Bejts, gosnodine. molim vas gospodine. Došla sam da pomognem gospođi Ros. 
Nisam imala nameru,gospodime, nisam imala nameru da ~ da uradim bilo šta što ne bi 
trebalo. Imala sam dobru nameru, gospodine, za vaše dobro, mislim. 

Poarou odjednom sinu. On ispruži prljavo parče papira.  

-    Da li ste ovo vi napisali. Eni? 

-    Nisam misiila ništa loše. gospodine. Zaista nisam. 

-    Naravno da niste, Eni. - On joj se nasnieši. – Ali, ispričajte mi o tome. Zašto ste ovo 
napisali? 

Radi se o njima, gospodine. O gospodinu Li-Vortliju i njegovoj sestri. Nije ona 
njegova sestra. sigura sam. Niko od nas nije ni misiio da jeste! I nije bila nimalo bolesna. 
To se odmah videlo. Mislili smo - svi smo niislili - da se dogada nešto čudno'. Reći ću vam 
iskreno, gospodine. Menjaia sam peškire ti njenom kupalilu i prisluškivala na vratima. On 
je bio u njenoj sobi i razgovarali su. Dobro sam čula šta su rekli. Taj detektiv - rekao je on - 
'taj Poaro koji dolazi ovamo. Moramo nešto učiniti u vezi s tim. Moramo ga što pre 
ukloniti. Onda joj je rekao nekakvim čudnim, pokvarenim glasom: 'Gge si ga stavila?’ Ona 
mu je odgovorila:    koluč.' Oh. Gospodine, srce mi je tako jako zakucalo da sam mislila da 
će iskočiti. Mislila sam da hoće da vas otruju božićnim kolačem. Nisam znala šta da radim! 
Gospođa Ros me ne bi ni saslušala. Onda mi je palo na pamet da vam napišem 
upozorenje. l tako sam i uradila i stavila sam ga na vaš jastuk, gde ćete ga naći kad odete 
na spavanje, - Eni je ostala bez daha. 

Poaro je ozbiljno posmatrao nekoliko trenutaka. 

..... Mislim.Eni da gledate previše Uzbudljivih filmova - reče najzad - ili je to uticaj 
televizije.’ Ali, bitno je imate dobro srce i da ste oštroumni. Kad se vrutim u London 
poslaću vam poklon. 

-    Oh. hvala vam. gospodine. Mnogo vam hvala, gospodine. 

-    Kakav poklon biste želeli. Eni? 

-    Mogu li da biram, gospodine? Bilo šta što poželim? 

-    U razumnim granicama - oprezno reče Herkul Boamda. 

-    Oh, gospodine, da li bih mogla dobiti neseser? Pravi. otmeni neseser s poklopcem, 
kao onaj koji je imala sestra gospodina Li-Vortlija, koja mu nije bila sestra? 

-    Da - reče Poaro - da, mislim da se to može srediti. 



-    Zanimljivo - glasno je razmišljao. - Pre neki dan sam u muzeju posmatrao neke 
antikvitete iz Vavilona, stare hiljadama godina - i među njima su bile kutije za kozmetiku. 
Srce žene se ne menja. 

-    Šta ste rekli, gospodine? - upita Eni. 

-    Ništa - odgovori Poaro. - Razmišljam o nečemu. Dobićete svoj neseser, dete. 

-    Oh, hvala vam. gospodine. Mnogo vam hvala. gospodine. 

Eni je otišla sva ushićena. Poaro je gledao za njom, zadovoljno klimajući glavom. 

-    Ah - reče, - Odoh i ja. Ovde više nema šta da se radi. 

Neočekivano oseti par ruku oko vrata. 

-    Ako hoćete da stanete ispod imele... reče Bridžit. 

Herkul Poaro se lepo proveo. Veoma lepo se proveo. Sam sebi je priznao da je imao 
divan Božić. 

  



 

Krojačicina lutka 

Lutka je ležala na velikoj stolici presvučenoj somotom. U sobi nije bilo mnogo svetla; 
londonsko nebo bilo je mračno. U prijatnoj sivkasto-zelenkastoj tami stapali su se 
prekrivači boje zalfije, zavese i ćilimi. I lutka se stapala u ambijent. Ležala je onako 
dugačka i mlitava. u svojoj haljini od zelenog somota, sa somotskom kapom i naslikanom 
maskom na licu. Nije to bilo ono što deca zovu lulkom. Bila je to jedna od onih lutaka koje 
razmažene bogate žene drže pored telefona ili medu jastucima na divanu. Širila se tamo, 
večito mlitava, ali nekako čudno živa. Bila je pravi dekadentni proizvod dvadesetog veka. 

Sibil Foks, koja je ušla noseći neke uzorke materijala i jedan crtež, pogleda na lutku s 
biagim osećajem iznenađenja i zbunjenosti. Pitala se - ali šta god da se pitala nije joj 
dopiralo do mozga. Umesto toga, reče u sebi: „Gde li se deo uzorak plavog somota? Gde li 
sam ga stavila? Sigurna sam da je maločas bio ovde“?- lzašla je na hodnik i doviknula u 
radionicu: 

-- Eilspet, Eilspet  da li je uzorak plavog somota tamo? Gospođa Felouz-Braun treba da 
stigne svakog trenutka. 

Ponovo je ušla u sobu i upalilu svetlo. Opet je pogledala u lutku. ,,Za ime sveta, gde li 
je, ah, eno ga." Podigia je uzorak s mesta gde joj je ispao iz, ruke, iz hodnika se čula 
uobičajena škripa lifta koji se zaustavio. Nakon par minuta u sobu je ušla gospođa Felouz-
Braun sa svojim pekinezerom, dahćući kao zahuktali lokalni voz. koji stiže u usputnu 
stanicu. 

-    Biće pljusak  rekla je - biće pravi pljusak' 

Odbacila je rukaviee i krzno. Utom je ušla Ališa Kumb. 

U poslednje vreme nije česio dolazila samo kad su stizale posebne mušterije, a gospđa 
Felouz-Braun je bila jedna od tih. 

Predradnica Elspet donela je haljinu iz radionice, a Sibil je navuče preko glave gospođe 
Felouz-Braun. 

-    Eto - reče - zaista vam dobro stoji. Boja je divna. zar ne‘. 

Ališa Kumb se zavalila u svoju malu stolicu, proučavajući haljinu. 

-    Da - reče mislim da je dobra Da. definitivno je uspela. 



Gospođa Felouz-Braun se okrete postrance i pogleda u ogledalo. 

-    Moram da vam kazem - reče - da vaše haljine nešto urade s mojom slražnjicom. 

Mnogo ste mršaviji nego pre tri meseca - uveravala je Sibil. 

-    Nisam, reče gospoda Felouz-Braun mada moram priznati da u ovoj tako izgledam. 
Zahvaljujući vašem kroju moja stražnjica je smanjena. Deluje kao da je ni nemam, mislimm 
izgleda kao kod svih drugih. Ona uzdahnu i oprezno pogladi one delove svoje anatomije 
koji su joj zadavali muke. - Uvek mi je predstavljiila problem reče - Naravno, godinama 
sam uspevala da je uvučem tako što bih isturila prednji deo tela, Sad više ne mogu to da 
radim zato što imam i stomak i stražnjicu. Ne možete uvući obe strane, zar ne ? 

Ališa Kumb reče: 

-    Trebalo bi da vidite neke od mojih mušterija. 

Gospođa Felouz-Braun je čas uvlačila prednji, čas stražnji 

deo tela. 

-    Stomak je gori od straznjice - reče. - Više se vidi ili mi se možda samo čini da je tako, 
jer kad s nekim razttovarate, vi ste mu okrenuti licem i on ne moze da vidi vašu stražnjicu, 
ali može vaš stomak. U svakom slučaju, moje pravilo je da uvučem stomak, a stražnjica 
neka se pobrine sama za sebe. Još više je iskrenula vrat, a onda iznenada reče: - Oh, ta vaša 
lutka! Od nje me podilazi jeza. Otkad je imate? 

Sibil nesigurno pogleda u Ališu Kumb koja je delovala zbunjeno. ali i nekako utučeno. 

Ne znam tačno... neko vreme, čini mi se - nikad ne mogu da se setim nekih stvari. 
Jednoslavno, ne mogu da se setim to je strašno. Sibil otkad je imamo ? 

Sibil kratko reče:Ne znam. 

-    Pa - reče gospodu Felouz-Braun - ja se od nje ježim. Sablasno! lzgleda kao da nas 
sve posmatra i da nam se možda podsmeva iza tog svog somotskog rukava. Da sam na 
vašem mestu, ja bih je se oslobodila. 

Ona se malo strese. Onda se ponovo baci na krojake detalje. Da li rukavi treba da budu 
nešto kraći ili ne? A dužina haljine? Kad su se slozile oko tih važnih detalja, gospoda 
Felouz-Braun obuče odeću u kojoj je došla i spremi se da pođe. Kad je prolazila pored 
lutke ponovo okrete glavu. 

-Ne - reče -- ne dopada mi se ta lutka. Suviše deluje kao da ovde pripada. To nije 
zdravo. 

- Šta li je mislila time? - upita Sibil čim je gospoda Felouz-Braun krenula niza stepeniee. 



Pre nego što je Ališa Kumb uspela da odgovori, gospođa Felouz-Braun se vratila, 
gurnuvši glavu kroz vrata. 

-    Gospode Bože, zaboravila sam Fu-Linga. Gde si ti, zlato? Ovo je da ne veruješ! 

Zurila je, a i druge dve žene su zurile. Pekinezer je sedeo pored zelene plišane stolice 
buljeći u mlitavu lutku koja se po njoj širila. Na njegovom malom, buljavom licu nije bilo 
izraza ni zadovoljstva ni kivnosti. On je samo gledao. 

Hajde, dušo mamina - reče gospoda Felouz-Braun. 

Duša mamina nije obraćala pažnju na nju. 

- Svakoga dana postaje sve neposlušniji - reče gospoda Felouz-Braun, kao da priča o 
njegovim vrlinama: - Hajde, Fu-Ling. Cicili. Micili. 

Fu-Ling samo malo okrete glavu prema svojoj gospodarici, onda s prezirom nastavi da 
procenjuje lutku. 

-    Očiglediio je ostavila utisak na njega - reče gospođa Felouz-Braun. Ne mislim da je 
ranije prmietio. Nisam ni ja. Da li je bila tu kad sam poslednji put dolazila? 

Druge dve žene se pogledaše. Sibil se namršti, a Ališa Kumb reče nabirajući čelo: - 
Rekla sam vam, jednostavno se ničega ne mogu setiti. Otkad je imamo. Sibil? 

Odakle vam? upita gospođa Felouz-Braun. - Da li ste je kupili? 

-    Oh, ne Ališa Kumb je bila šokirana i na sami pomisao. Oh. ne. Pretpostavljam, 
pretpostavljam da mi je neko poklonio. Ona odmahnu glavom. - Ovo je da poludiš! - 
uzviknu. - Sasvim da poludiš kad ti sve izvetri iz glave čim se dogodi. 

-    Ne budi glup. Fu-Ling - reče gospoda Felouz-Braun oštro. - Hajde. Moraću da te 
podignem. 

Podigla ga je. Fu-Ling kratko zalaja u znak protesta. Izašli su iz sobe, a Fu-Lingova 
buljooka glava je sve vreme bila okrenuta s velikim interesovanjem prema lutki na stolici... 

-    Ta lutka tamo - reče gospođa Grouvz - sva se naježim kad je pogledam, stvarno. 

Gospoda Grouvz je bila čistačiea. Upravo je zavrsila čišćenje poda i počela da briše 
prašinu. 

-    Čudno - reče gospođa Gvouvz, - do juče je nisam ni primetila. A onda, kao da me je 
udarilo u glavu, moglo bi se reći. 

-    Ne dopada vam se? - upita Sibil. 



-    Kažem vam, gospodo Foks, da se sva naježim kad je pogledam - reče čistačica. To 
nije prirodno, ako razumete šta hoću da kažem. Te duge noge koje vise i ta njena mlitavost 
i taj kvarni pogled u njenom oku. Nije zdravo, to hoću da kažem. 

-- Niste ništa rekli o njoj do sada - reče Sibil. 

-    Kažem vam - nisam je nikada ni primetila - ne do jutros ... Znam da je ovde već 
neko vreme. ali... - Ona se zaustavi, a preko lica joj prelete zbunjeni izraz. - Ona je nalik 
na košmar koji možete imati noću - reče i skupivši razne potrepštine za čišćenje izađe iz 
sobe za probu i pređe u sobu preko puta. 

Sibil je zurila u oklembešenu lutku. Na licu joj se očitavala sve veća zbunjenost. Ališa 
Kuinb ude u sobu i Sibil se naglo okrenu. 

-    Gospodice Kumb, otkad imate ovo stvorenje? 

-    Šta, lutku? Mila moja, znate da ja ne mogu da se setim nekih stvari. Juče, dakle, juče 
je baš bilo blesavo! Pošla sam na ono predavanje i nisam prešla ni pola ulice kad sam 
odjednom otkrila da ne znam kuda idem. Mislila sam i mislila i mislila. Najzad sam sebi 
rekla da moru biti da idem kod Fortnainsa. Znam da sam htela nešto da kupim kod 
Forfnamsa. Nećete mi verovati, ali tek kad sam se vratila kući i pila čaj setila sam se 
predavanja. Naravno, slušala sam kako ljudi malo pobenave kad stare, ali meni se to 
nekako prebrzo dešava. Eto, zaboravila sam gde sam ostavila tašnu - i naočare. Gde su 
mi naočare? Maločas sam ih imala - čitala sam nešto u Tujmsu. 

-    Naočare su ovde, na kaminu - reče Sibil pružajući joj ih. - Kako ste dobili lutku? Ko 
vam je dao? 

-    I to mi je praznina u sećanju - reče Ališa Kumb. Neko mi je dao ili poslao, 
pretpostavljam ... Ipak, ona dobro ide uz ovu sobu, zar ne? 

-    Previše dobro, po mom mišljenju - reče Sibil. - Čudno je što ja ne mogu da se setim 
kad sam je prvi put ovde videla. 

-    Pazite da ne postanete kao ja - posavetovala je Ališa Kumb. - Vi ste još uvek mladi. 

-    Ali, zaista, gospodiee Kumb, ne sećam se. Mislim, juče sam je pogledala i pomislila 
da ima nešto - pa, gospoda Grouvz je u pravu - nešto od čega čoveka obuzima jeza kad 
je pogleda. Onda sam pomislila da sam to već pomislila, pa sam pokušala da se setim kad 
sam to prvi put pomislila i - nisam mogla ničega da se setim! Nekako, kao da je nikada 
ranije nisam videla - samo što je osećaj drugačiji. Kao da je ovde već dugo, a ja sam je tek 
sada primetila. 

-    Možda je jednog dana uletela kroz prozor na metli - reče Ališa Kumb. - U svakom 
slučaju, ona sada pripada ovde. 

-    Osvrnula se unaokolo. - Teško biste mogli zamisliti sobu bez nje, zar ne? 



-    Da - reče Sibil blago se stresavši - ali više bih volela da mogu. 

-    Da možete - šta? 

-    Zamisliti sobu bez nje. 

-    Hoćemo li svi pošašaviti zbog ove lutke? - upita Ališa Kumb s nestrpljenjem. - Šta 
joj, sirotici, fali? Meni deluje kao uveli kupus, ali - dodade - možda je to zato što nisam 
stavila naoeare. - Uze ih, stavi na nos i zagleda se u lutku. - Da-    reče - vidim na šta 
mislite. Ona jeste pomalo jeziva... lzgleda tužno ali - pa prepredeno i prilično odlučno, 
takođe. 

-    Čudno - reče Sibil - gospodi Felouz-Braun se strahovito nije dopala. 

-    Ona je vrlo direktna osoba - reče Ališa Kumb. 

-    Ali čudno je - uporno nastavi Sibil - da je ova lutka ostavila takav utisak na nju. 

-- Dešava se da se Ijudima nešto odmah ne dopadne. 

-    Možda - reče Sibil kratko se nasmejavši - ta lutka i nije bila tu do juče... Možda je 
doletela kroz prozor, kako ste rekli, i smestila se ovde. 

-    Ne - reče Ališa Kumb - sigurna sam da je tu već neko vreme. Možda je juče samo 
postala vidljiva. 

-    I ja imam osećaj - reče Sibil - da je tu već neko vreme... ali se ipak ne sećum da sam 
je do juče videla. 

-    A sada je, mila moja - reče živahno Ališa Kumb - dosta o tome. Od ovakvog 
razgovora podilaze me žmarei. Nećete valjda tom stvorenju pridavati neke natprirodne 
osobine? -Podigla je lutku, protresia je, namestila joj ramena i smestila je na drugu stolicu. 
Lutka se odmah malo skljokala i opustila. 

-    Nema u njoj nimalo života - reče Ališa Kumb zureći u lutku. - Pa, ipak, na neki 
čudan način deluje kao živa, zar ne? 

-    Ooo, baš me je prepala - reče gospođa Grouvz, dok je brisala prašinu po izložbenom 
salonu. - Toliko me je prepala da više ne želim da uđem u sobu za probe. 

-    Šta vas je prepalo? - upita gospođica Kumb koja je sređivala neke račune za pisaćim 
stolom u uglu. - Ova žena dodade više za sebe nego obraćajući se gospodi Grouvz - misli 
da svake godine može dobiti dve večernje haljine, tri koktel haljine i kostim, a da mi ne 
plati peni za to.Neki ijudi su baš bezobrazni! 

-    Lutka me je prepala - reče gospođa Grouvz. 



-    Šta, opet lutka? 

-    Da, sedi tamo za pisaćim slolom, kao da je Ijudsko biće. Uh, baš me je prepala! 

-    O čemu vi pričate? 

Ališa Kumb ustade, prede krupnim koraeima preko sobe i malog hodnika, pa ude u 
sobu preko puta - u sobu za probe. U jednom uglu stajao je mali pisaći sto za kojim je na 
stolici sedela lutka, dok su joj duge, mlitave ruke stajale na pisaćem stolu. 

-    Izgleda da neko zbija šale - reee Ališa Kunib. - Namestiti je da tako sedi! Zaista 
deluje prirodno. 

Sibil Foks uto siđe niza stepeniee, noseći haljmu koja je bila spremna za jutrošnju 
probu. 

-    Dodite ovamo, Sibil. Pogledajte našu lutku kako sedi za mojim privatnim pisaćim 
stolom i piše pisma. 

Obe žene su gledale u nju. 

-    Ovo je zaista previše! - reče Ališa Kumb pitajući se ko li je ovde ovako namestio. Da 
niste vi? 

-- Nisam - reče Sibil - Mora biti da je jedna od devojaka iz krojačniee. 

-    Prilično glup štos - reče Ališa Kumb. Podigla je lutku od stola i bacila je nazad na 
sofu. 

Sibil je pažljivo položila haljinu preko jedne stolice, a onda se popela u krojačnieu. 

-    Vi znale lutku - rekla je - somotsku lutku u sobi gospođice Kumb - u sobi za probe'? 

Predradnica i tri devojke je pogledaše. 

-    Da, gospodo, naravno da je znamo. 

-    Ko je jutros, šale radi, namestio da sedi za pisačim stolom'? 

Tri devojke je pogledaše, a Elspet, predradnica reče: -Namestio da sedi za pisaćim 
stolom'? Ja nisam. 

-    Ni ja reče jedna od devojaka. - Da li si ti, Marlen'? - Marlen odmahnu glavom. 

-    Da li je to neka vaša šala, Elspet'? 



-    Ni u kom slučaju - reče Elspet, stroga žena koja je delovala kao da su joj usta uvek 
puna čioda. - Imam ja pametnija posla nego da se igram s lutkama i nameštam ih da 
sede za pisaćim stolom. 

-    Čujte - reče Sibil, iznenađena što joj glas podrhtava. -Bila je... bila je to prilično 
dobra šala. Ja bih samo želela da znam ko je napravio. 

Tri devojke se narogušiše. 

-    Rekle smo vam, gospođo Foks. Nijedna od nas to nije učinila, zar ne, Marlen? 

-    Ja nisam - reče Marlen - a ako Neli i Margaret kažu da nisu, ouda nijedna od nas to 
nije učinila. 

-    Čuli ste već šta sam ja imala da kažem - reče Elspet. - Uostalom, o čemu je reč, 
gospođo Foks? 

Sibil polagano reče: - Samo je delovalo čudno. 

-    Možda je gospoda Grouvz? - reče Filspet. 

Sibil odmahnu glavom. - Nije mogla biti gospođa Grouvz. Ona se prilično prepala. 

-    Sići ću da vidim - reče Filspet. 

-    Više nije tamo - reče Sibil - Gospođica Kumb je sklonila od pisaćeg stola i bacila je 
nazad na sofu. Pa - napravi pauzu - ono što mislim jeste da je neko morao da je 
namesli tamo, za pisaći sto - misleći da je smešno, pretpostavljam. I... i zaista ne vidim 
zašlo neće to da prizna. 

-    Dva puta sam vam kazala. gospodo Foks - reče Margaret. Ne vidim zašto nas i dalje 
optužujete da lažemo. Nijedna od nas ne bi napravila lakvu budalaštinu. 

-    Izvinite - reče Sibil - nisam nameravala da vas uznemirim. Ali -- ali ko bi drugi to 
mogao uradili? 

-    Možda je sama odšetala do stola -- reće Marlen i zakikotavši se. 

Iz nekog razloea Sibiii se nije dopala ta primedba. 

-    Ah, sve su to ionako gluposti - rekla je i ponovo sišla. 

Ališa Kumb je veselo pevušila. Osvrtala se po sobi. 

-    Opet sam izgubila naočare -- rekla je - ali nema veze. Ovog trenutka ne želim ništa 
da vidim, Problem je, naravno, kad je neko ovako ćorav kao ja da ne može naći naočare 
koje je zagubio ako nema drugi pur, jer onda nema čime da vidi ono što traži. 



-    Ja ću vam ih potražiti - reče Sibil - Maločas ste ih 

imali. 

-    Kad ste vi otišli gore, ja sam otišla u drugu sobu. Pretpostavljam da sam ih ponela 
sa sobom. 

Ona pređe u drugu sobu. 

Toliko me to nervira - reee Ališa Kumb. - Hoću da završim ove račune. Kako to da 
uradim bez naočara? 

Popeću se do vaše spavaće sobe i doneti vam rezervni par reče Sibil. 

-    Trenutno nemam rezervni par - reče Ališa Kumb. 

-    Što? Šta se s njima dogodilo? 

-    Mislim da sam ih izgubila juče na ručku. Telefonirala sam i njima i u još dve radnje. 

-    O. Bože - reče Sibil - pretpostavlinm da ćete morati da nabavite i treći par. 

-    Kad bih imala tri para naočara - reče Ališa Kumb - ceo život bi mi prošao u traženju 
jednog od njih. Mislim da je najbolje imati samo jedan par. Onda morate da ih tražite dok 
ih ne nadete. 

Moraju biti negde - reče Sibil - Niste izlazili iz ove dve sobe. Ovde sigurno nisu, 
mora da ste ih spustili negde u sobi za probe. 

Vratila se nazad, promuvala unaokolo. tražeći naočare po svim ćoškovima. Najzad joj 
pade na pamet da podigne lutku sa sofe. 

-    Našla sam ih - doviknu. 

-    Oh. gde su bile, Sibil? 

Ispod vaše dragoeene lutke. Pretpostavljam da ste ih bacili tamo kad ste je vraćali na 
sofu. 

-    Nisam. Sigurna sam da nisam. 

-    Oh - reče Sibil s očajanjem. Pretpostavljam onda da ih je lutka uzela i sakrila od vas. 

-    Znate - reče Ališa zamišljeno gledajući u lutku - ne bih bila sigurna da nije tako. Zar 
vam se ne čini, Sibil da deluje veoma inteiigentno? 

-    Ne dopada mi se njeno liee - reče Sibil - Deluje kao da zna nešto što mi ne znamo. 



-    Ne mislite li da je pomalo tužna i slatka? - reče Ališa Kumb, neubedljivo se 
pravdajući. 

-    Ne nalazim da je imalo slatka - reče Sibil. 

-    Ne... možda ste u pravu... Oh, hajde da završimo ovo. Ledi Li će stići kroz deset 
minuta. Želim da završim ove račune i pošaljem ih poštom. 

-    Gospođo Foks. Gospođo Foks. 

-    Da, Margaret? - reče Sibil - Šta se dešava? 

Sibil je bila nagnuta nad stolom. Sekla je komad satena. 

-    Oh, gospođo Foks, opet ta lutka. Odnela sam dole braon haljinu, kako ste mi rekli, a 
ona opet sedi za pisaćim stolom. Nisam je ja tamo stavila - nije niko od nas. Molim 
vas, gospođo Foks, mi zaista ne bismo tako nešto uradile. 

Sibiline makaze malo skliznuše. 

-    Eto - reče ljutito - vidile šta ste mi uradili. Dobro, valjda će biti u redu. Šta je s tom 
lutkom? 

-    Opet sedi za pisaćim stolom. 

Sibil siđe niza stepeniee i uđe u sobu za probe. Lutka je sedela za pisaćim stolom, kao i 
ranije. 

-    Vrlo si uporna, zar ne? - reče Sibil, obraćajući se lutki. 

Ona je podiže ne naročito nežno i vrati nazad na sofu. 

-    Ovo je tvoje mesto, devojko - reče. - Ostaćeš ovde. 

Prešla je u sobu preko puta. 

-    Gospodice Kumb. 

-    Da, Sibil'? 

-    Neko se zaista šali s nama. znate. Lutka je ponovo bila za pisaćim slolom. 

-    Šta mislite, ko bi to mogao biti? 

-    Mora bili jedna od one tri devojke iz, krojaćniee - reee Sibil - Pretpostavljam da misli 
da je to smešno. Naravno, sve se zaklinju da nisu one. 

-    Šta mislite, koja je - Margaret'? 



-    Ne, ne mislim da je Margaret. Izgledala je prilično čudno kad je došla da mi kaže. 
Pre će biti da je to ona Marlen koja se stalno smejulji. 

-    U svakom slučaju, vrlo je glupo. 

-    Naravno, to je idiotski - reče Sibil - Medutim - dodade ozbiljno - zaustaviću ja to. 

-    Šta ćete uraditi? 

..... Videćete - reče Sibil 

Kada je te večeri odlazila. ona spolja zaključa sobu za probe. 

-    Zaključavam ova vrata - reče - i nosim ključ sa sobom. 

-    Oh. shvatam - reče Ališa Kumb. koju je sve ovo pomalo zabavljalo. - Počinjete da 
sumnjate da ja to radim, zar ne? Mislite da sam toliko rasejana da udem unutra misleći da 
ću pisati za stolom, ali umesto toga uzmem lutku i stavim je da piše umesto mene, a posle 
sve zaboravim. Da li to mislite? 

-    Pa, to je jedna od mogućnosti - priznade Sibil - U svakom slučaju, sigurna sam da 
noćas niko neće zbijati glupe šale. 

Sledećeg jutra, prvo što je Sibil uradila po dolasku bilo je da otključa vrata sobe za 
probu i da umaršira unutra. Gospođa Grouvz je, ojađenog izraza lica, stajala u hodniku, s 
mopom i pajalicom u ruci. 

-    Sad da vidimo! - reče Sibil 

Onda se povuče nazad uz poluuzvik. 

Lutka je sedela za pisaćim stolom. 

-    Joj? - reče gospođa Grouvz iza nje. - Ovo je neverovatno! Stvarno je neverovatno. 
Oh, gospodo Foks, tako ste prebledeli kao da ste ugledali nesto strašno. Potrebne su vam 
kapljice. Ima li gospođica Kumb gore neke kapljice za smirenje'.' 

-    Dobro sam - reče Sibil. 

Pnšia je lutki, pazljivo je podigla i prenela preko sobe. 

-    Neko se opet našalio s vama - reče gospoda Grouvz. 

-    Ne vidim kako su se mogli ovoga puta našaliti sa mnom - polako reče Sibil - Ja sam 
sinoć zaključala vrata. I sami znate da niko nije mogao uči. 

-    Možda neko ima drugi ključ - reče uslužno gospoda Grouvz. 



- Ne verujem - reče Sibil - Ranije nikada nismo zakijučavali vrata. To je jedan od onih 
staromodnih ključeva i postoji samo jedan primerak, 

Možda neki drugi ključ -- onaj od preko puta - može da otvori ova vrata. 

Isprobale su sve ključeve koji su se nalazili u radnji -ni-jedan nije odgovarao bravi iz 
sobe za probe. 

-    Zaista je čudno. gospodice Kumb - rekla je Sibil kasnije, za vreme njihovog 
zajedničkog ručka. 

Ališa Kumb je delovala prilično zadovoljno. 

-    Mila moja - rekla je - mislim da je to nešto izuzetno. Mislim da o tome treba da 
pišemo Ijudima koji se bave takvim fenomenima. Znate, mozda će poslati isiražitelja - 
nekoga ko je medij ili nešto slično - da vidi ima li išta neobičnog u vezi s tom sobom. 

-    Izgleda da vama to ne smeta - teče Sibil 

-    Ja se na izvestan način prilično zabavljam - reče Ališa Kumb. - Mislim, u mojim 
godinama veoma je zabavno kad se nešto događa! Ipak, ne - dodala je zamišljeno - ne 
mislim da mi se to sasvim dopada. Mislim, ta lutka preteruje. zar ne? 

Te većeri su Sibil i Ališa Kumb ponovo zaključale sobu sa spoljne strane. 

- Još uvek mislim da neko s nama zbija šale - reče Sibil - mada ne vidim zašto. 

-    Da li mislite da če i sutra ujutro sedeli za pisačim stolom - upita Ališa. 

-    Da - odgovori Sibil - mislim. 

Ali, nisu bile u pravu. Lulka nije bila za pisaćim stolom. Sedela je na simsu od prozora 
i gledala na ulicu. Opet je bilo nečeg savršeno prirodnog u njenom položaju. 

-    Ovo je zastrašujuće glupo, zar ne? ..... reče Ališa Kumb, 

dok su na brzinu pile kafu tog popodneva. Složile su se da je ne piju u sobi za probe, kako 
je bio običaj, nego u Ališinoj sobi preko puta. 

-    Na koji način glupo? 

-    Mislim, ne možete nizašla da se uhvatite. To je samo lutka koja se uvek nalazi na 
nekom drugom mestu. 

Kako su dani prolazili, lutka je sve više bila vredna posmatranja. Više se nije pomerala 
samo noću. Svaki put kad bi ušle u sobu za probe - makar prošlo samo nekoliko minuta 
od njihove odsutnosti - zatekle bi lutku u novom položaju. Mogle su je ostaviti na sofi i 



zateći na stolici. Uvek bi bila na drugoj stoliei. Nekad na onoj pored prozora, a nekad 
pored pisaćeg stola. 

-    Kreće se unaokolo kako joj se đopada - reče Alisa Kumb. - Sibil, mislim da je to 
zabavlja. 

Dve žene su stajale iznad nepokretne opružene figure u mekom somotu, sa iscrtanim 
svilenim licem. 

-    Nekoliko starih parčića somota i svile i malo boje, to je sve - reče Ališa Kumb. Glas 
joj je bio napet - Pretpostavljam da, ovaj, znate kako bismo mogli da je se oslobodimo? 

-    Kako da je se oslobodimo? - tipita Sibil. Glas joj je zvučao skoro šokirano. 

-    Pa, reče Ališa Kumb - mogle bismo da ie bacimo u vatru, da ima vatre. Da je 
sagorimo, kao vešticu... lli, naravno dodade praktično - da je jednostavno bacimo u kantu 
za đubre. 

-    Ne verujem da bi to pomoglo - reče Sibil - Neko bi je verovatno izvadio iz kante za 
dubre i doneo nazad ovamo. 

- Ili bismo mogle nekuda da je pošaljemo - reče Ališa Kumb. Znate, u jedno od onih 
društava koja stalno pišu i nešto traže za prodaju u dobrotvorne svrhe. Mislim da bi lo bilo 
najbolje. 

-    Ne znam... - reče Sibil - Toga bih se skoro plašila. 

-    Plašila? 

-    Pa, misliin da bi se ona vratila - reče Sibil. 

-    Mislite, vratila bi se ovamo'? 

-    Da. 

-    Kao golub pismonoša koji se vraća kući? 

-    Da, upravo to mislim. 

-    Nadam se da ne počinjemo da ludimo - reče Ališa Kumb. - Možda sam ja zaista 
skrenula, a vi mi samo povladujete. Nije li tako? 

-    Ne - reče Sibil - Ali, imam gadan, zastrašujući osećaj... uzasan osećaj da je ona 
previše jaka za nas. 

-    Šta? Ta gomila krpa? 

-    Da, ta grozna oklembešena gomila krpa. Zato što je toliko odlučna. 



-    Odlučna? 

-    Da bude onako kako ona hoće. Ovo je sada njena soba! 

..... Da - reče Ališa Kumb, osvrćući se unaokolo - to je njena soba, zar ne? Naravno, 
uvek je i bila, ako malo bolje razmislite - boje i sve ostalo... Mislila sam da ona ide uz sobu. 
ali, u stvari, soba ide uz nju. Moram da kažem - dodade krojačica brzo - da je prilično 
budalasto kad neka lutka uzme stvari u svoje ruke. Znate, gospođa Grouvz više neće 
ovamo da ulazi i čisti. 

-    Da li kaže da se plaši lutke? 

-    Ne. Samo nalazi raznorazne izgovore. - Ališa zatim, pomalo uspaničeno, dodade: - 
Sta da radimo. Sibil? Počinje da me deprimira. Nedeljama nisam ništa nacrtala. 

Ni ja ne krojim kako valja - priznade Sibil - Pravim svakojake glupe greške. Možda - 
reče nesigurnim glasom -možda bi pomoglo ako bismo pisale društvu za fizička 
istraživanja. 

-    Delovaćemo kao dve lude - reče Ališa Kumb. - Nisam to ozbiljno mislila. Ne, mislim 
da čemo morati da nastavimo ovako sve dok... 

-    Sve dok šta? 

-    Oh, ne znam - reče Ališa i neuverljivo se nasmeja. 

Kad je Sibil sledećeg dana stigla na posao, našla je vrata sobe za probe zaključana. - 
Gospođe Kumb, imate li ključ.Da li ste vi sinoć zaključali ova vrata? 

-    Da - reče Ališa Kumb. - Zaključala sam ih i tako će ostati. 

-    Šta hoćete time da kažete? 

-    Hoću da kazem da sam odustala od ove sobe. Dajem je lutki. Nisu nam potrebne 
dve sobe. Možemo vršiti probe u ovoj sobi. 

-    Ali, ovo je vaša lična soba za dnevni boravak. 

-    Pa, više mi nije potrebna. Imam lepu spavaću sobu. Ona može da mi posluži i kao 
soba za dnevni boravak. zar ne? 

-    Da li hoćete da kažete da nikada više nećele ući u sobu za probe? - upiia Sibil s 
nevericom. 

-    Upravo tako. 

-    Ali, kako će se čistili? Ako se ne čisti, biće u strašnom stanju. 



-    Neka bude - reče Ališa Kumb. - Ako lutka hoće da je poseduje - neka je poseduje. I 
neka je sama čisti. - Zatim dodade: - Ona nas mrzi, znate. 

-    Šta to znači'? - upita Sibil - Lutka nas mrzi? 

Da - reče Ališa. - Zar to niste znale'.' Mora da ste znale. Mora da vam je to bilo jasno 
kad biste pogledale u nju. 

-- Da - reče Sibil zamišljeno. - Pretpostavljam da sam znala. Pretpostavljam da sam to 
osećala sve vreme - da nas mrzi i da želi odavde da nas istera. 

-    Ona je mala zloća - reče Ališa Kumb. - U svakom slučaju, sada treba da bude 
zadovoljna. 

Posle toga stvari su tekle mirnije. Ališa Kumb je svom personalu rekla da neko vreme 
neće koristiti sobu za probe -objasnila je da ionako ima previše soba za čišćenje. 

Ali nije mogla a da ne čuje kad je te iste večeri jedna radnica rekla drugoj: - Gospođica 
Kumb je zaista pošašavila. Uvek sam mislila da je malo čudna zbog načina na koji stalno 
gubi i zaboravlja stvari. Ali ovo je prevršilo meru, zar ne? Sve to ima veze s onom lutkom 
dole. 

-    Au, stvarno misliš da je pošašavila? - upita druga devojka. - Da bi mogla da nas 
pojuri nožem ili nešto slično? 

Prošle su, čavrljajući, a Ališa Kumb se uvređeno ispravi u svojoj stolici. Pošašavila, 
davola! Onda sama sebi reče: - Da nije Sibil i ja bih pomislila da sam pošašavila. Ali, ako ja 
i Sibil i gospoda Grouvz mislimo isto, onda mora da ima nešto u tome. Jedino ne vidim 
kad će se završiti. 

Dve nedelje kasnije, Sibil reče Ališi Kumb - Jedanput moramo da uđemo i u tu sobu. 

-    Zašto'? 

-    Mislim da je strašno prljava. Ući će nam moijei u stvari. Treba samo da je počistimo 
i obrišemo prašinu, a onda da je ponovo zaključamo. 

..... Radije bih je ostavila zaključanom i ne bih unutra ulazila - reće Ališa Kumb 

Sibil reče: 

......Znam, vi ste još sujeverniji od mene. 

-    Valjda jesam - reče Ališa Kunib. - Bila sam spremnija da u to verujem nego vi, jer u 
početku. Znate - ja - pa, meni je to na čudan način bilo uzbudljivo. Ne znam zašto. Sad sam 
samo uplašena i radije ne bih više ulazila u tu sobu. 



-    Ali ja želim da uđem - reče Sibil - i ući ću. 

-    Znate koji je vaš problem? - reče Ališa Kumb. - Vi ste jednostavno radoznali. 

-    U redu, ja sam radoznala. Hoću da vidim šta je lutka uradila. 

-    Još uvek smatram da je bolje da je ostavimo na miru -reče Ališa. - Zadovoljna je zato 
što smo izašle iz te sobe. Bolje je da ostane zadovoljna. - Ona uzdahnu s očajanjem. - 
O kakvim glupostima mi govorimo.' 

-    Znam da govorimo o glupostima. ali kad biste mi rekli kako da preskočimo tu 
temu... hajdete. dajte mi ključ. 

-    Dobro, dobro. 

-    Plašite se da ću je pustiti napolje ili nešto slično? Mislim da bi ona mogla da prode i 
kroz zatvorena vrata ili prozore. 

Sibil otključa vrata i ude. 

-    Strašno čudno - reče. 

 -    Šta je čudno? - upita Ališa Kumb. vireći preko njenog ramena. 

-    Soba ne deluje nimalo prašnjavo, zar ne? Posle ovoliko vremena pomislili biste... 

-    Stvarno je čudno. 

-    Eno je - reče Sibil 

Lutka je bila na sofi. Nije ležala u svoni uobičajenom oklembešenom položaju. Sedela 
je uspravno, a jastuk joj je podupirao leda. Izgledala je kao gazdarica kuće koja 
očekuje goste. 

-    Pa - reče Ališa Kumb - izgleda da je ona ovde gazda- zar ne? Imam osećaj da treba 
da joj se izvinim što sam ušla. 

-    Hajdemo - reče Sibil. 

lzašla je napolje unatraške i zaključala vrata za sobom. 

Dve žene su zurile jedna u drugu. 

-    Volela bih da znam - reče Ali.ša Kumb - zašto smo toliko uplašene. 

-    Moj Bože, ko ne bi bio uplašen? 



-    Hoću da kažem. šta se ovde događa? To je samo krpena lutka koja se premešta po 
sobi. Pretpostavljam da se ne premešta sama - to radi kućni duh. 

-    To je dobra ideja. 

-    Da, ali ja, u stvari, u to ne vertijeni. Mislim da je - mislim da je ipak lutka u pitanju. 

-    Da li ste sigurni da ne znate odakle vam ta lutka? 

- Nemam pojma - reee Ališa. - Što više o tome razmišljam sve sam sigurnija da je nisam 
kupila i da mi je niko nije poklonio. Mislim da je - da je jednostavno došla sama. 

-    Mislite li da će - ikada otići? 

-    Ne vidim zašto bi... - reče Ališa. - Dobila je sve što je htela. 

Ali izgleda da lutka nije dobila sve što je htela. Sledećeg dana, kad je Sibil ušla u 
izložbeni salon, ostala je bez daha. Onda je povikala: 

-    Gospođice Kumb. gospođice Kumb, siđite. 

-    Šta je bilo? 

Ališa Kumh side niza stepeniee, hramljući pomalo zbog reumatizma u desnom kolenu. 

-    Sta vam je. Sibil‘.; 

-    Pogledajte. Pogledajte šta se dešava. 

Stajale su u vratima izložhenog salona. Lutka je sedela ua sofi. ugodno ispružena 
preko njenog naslona. 

-    Izašla je - reče Sibil ~ Izašla je iz one sobe. Sad želi i ovu sobu. 

Ališa Kumb je sela pored vrata. - Na kraju - rekla je -pretpostavijam da će na kraju 
poželeti celu radnju. 

-    Moguće je reče Sibil. 

-    Ti odvratni. podmukli, pakosni skote - reee Ališa. obraćajući se lutki. - Zašto nas 
maltreliraš'.' Mi tebe ne želimo. 

I njoj i Sibili se učini da se lutka sasvim malo pokrenula. Kao da su joj se udovi još više 
opustili. Dugačka. oklembešena ruka ležala je na naslonu sofe, a poluskriveno lice kao 
da je virilo ispod ruke. Bio je to podmukao i zao pogled. 

-    Grozno stvorenje - reče Ališa. - Ne mogu da ga podnesem! Više ne mogu da ga 
podnesem. 



Na Sibilino potpuno iznenadenje, ona jurnu preko sobe, uze lutku otvori prozor i 
zavitla lutku na ulicu. Sibili zastade dah od straha. 

-    Oh. Ališa, nije trebalo to da uradile! Sigurna sam da nije trebalo! 

-    Morala sam nešto da uradim - reče Ališa Kumb, - Više nisam to mogla da 
podnesem 

Sibil priđe prozoru. Dole na pločniku ležala je lutka, mlitavih udova, licem prema 
zemlji. 

-    Ubili ste je - reče Sibil 

-    Ne budite apsurdni... Kako mogu ubiti nešto što je napravljeno od parčita pliša i 
svile? Ona nije stvarna. 

-    Ona je užasavajuće stvarna - reče Sibil 

Ališi zastade dah. 

-    Gospode Bože. Ono dete... 

Mala devojćiea u ritama stajala je iznad lutke na pločniku. Pogledala je uz i niz ulicu. U 
ovo doba dana u toj ulici nije bilo mnogo saobraćaja. Dete se zatim sagmi. uze lutku i krete 
da pretrči preko. 

-    Stani, stani' - uzviknu Ališa. 

Ona se okreie ka Sibili. 

-    To dele ne sme da uzme lutku. Ne sme. Ta lulka je opasna - ona je zla. Moramo da je 
zaustavimo. 

Nisu je one zaustavile. Zaustavio je saobraćaj. Istovremeno su s jedne strane došla tri 
taksija. a s druge dva pikapa. Dete je zastalo na pešačkom ostrvu. Sibil pojuri niza 
stepenice. Ališa Kumb za njom. Provlaćeći se izmedu pikapa i privatnih kola. Sibil i Ališa 
stigoše do pešačkog ostrva pre nego što je devojčiea uspela da pređe na drugu stranu 
uliee. 

-    Ne možeš uzeti tu lutku - reče Ališa Kumb. - Vrati mi je. 

Dete je pogleda. Bila je to mršava devojčica, stara oko osam godina, pomalo razroka. 
lmala je prkosni izraz lica. 

- Zašto bi' vam je dala? - rekla je. Bacili ste je kroz prozor jeste -- videla sam vas. Ako se 
je gurnuli kroz prozor znači da je ne želite. Zato je sada moja. 



-    Kupiću ti drugu lutku - reče Ališa veoma uzbuđeno ..... 

Otići ćemo u prodavnieu igračaka - koju god odabereš - i kupiću ti najlep. u lutku koju 
nađemo. Samo mi vrati ovu. 

-    Neću - reče dete. 

Zaštitnički je zagrlila plišanu lutku. 

-    Moraš nam je vratiti - reče Sibil - Nije tvoja. 

Ona ispruži ruku da uzme lutku od deteta. ali u tom trenutku dete joj svom snagom 
stade na nogu, okrete se i povika na njih: 

-    Neću! Neću! Neću! Ona je moja. Ja je volim. Vi je ne volite. Vi je mrzite. Da je ne 
mrzite, ne biste je gurnule kroz prozor. Ja je volim. kažem vam, a to je ono što ona želi. 
Ona želi da bude voljena. 

Dete zatim, provlačeći se kao jegulja izmedu vozila, pretrča na drugu stranu uliee, 
pojuri inz jednu uličicu i nesrade iz vidokruga pre nego što su dve starije žene stigle da 
odluče da krenu da se provlače izmedu automobila da bi pošle za njom. 

-    Otišla je - reče Ališa. 

-    Rekla je da lutka želi da bude voljena - reče. Sihil 

-    Možda ..... reče Ališa - možda je sve vreme samo to i želela... da bude voliena... 

Usred londonskog saobraćajti dve preplašene žene zurile su jedna u drugu. 

  



 

Grinšoova ludorija 

Dva muškarca skrenuše za ugao na kome je raslo ukrasno grmlje. 

-    Evo nas - reče Rejmond Vest. - To je to. 

Horas Bujndler udahnu duboko, s oduševljenjem. 

-    Dragi moj - uzviknu - ovo je divno! - Glas mu je prvo zakreštao u visinama 
estetskog oduševljenja, a zatim se spustio u dubine strahopoštovanja. - Ovo je 
neverovatno. Vanzemaljsko! Najbolji primer svog perioda. 

-    Mislio sam da će ti se dopasti – samo zadovoljno reče Rejmond Vest. 

-    Dopasti? Dragi moj - Horasn je ponestalo reči. Otkopčao je futrolu svog fotoaparata 
i počeo da namesta objektiv. -Ovo će biti jedan od bisera u mojoj kolekciji - rekao je 
sav srećan. - Mislim da je vrlo zabavno imati kolekciju grozota. Ideja mi je pala na pamet 
pre sedam godina, dok sam sedeo u kadi. Moj poslednji pravi biser bio je Campo Santo u 
Đenovi, ali mislim da je ovo još upečatljivije. Kako se zove? 

-    Nemam pojma - reče Rejmond. 

-    Pretpostavljam da ima nekakvo ime. 

-    Mora da ima. Ali, ovde je svi zovu samo Grinšoova ludoriia. 

-    Grinšo je čovek koji je ovo sagradio? 

-    Da. Otprilike 186O. ili 187O. Bila je to lokalna priča o uspešnosti. Bosonogi dečak 
koji je uspeo da stekne ogromno bogatstvo. Mišljenja su podeljena o tome zašto je sagradio 
ovu kuću. Neki smatraju da se samo razmetao bogatstvom, a neki da je hteo da ostavi 
utisak na svoje poverioce. Ako je hteo ovo drugo. nije mu uspelo. Bankroiirao je ili skoro 
bankrotirao. Odatle i ime Grinšoova ludorija. 

Horas kliknu fotoaparatom. -Eto reče zadovoljno. Podseti me da ti pokazent broj 31O u 
mojoj kolekeiji. Zaisra neverovatan kamin u italijanskom stilu. Gledajući u kuću dodade: - 
Zaista mi nije jasno kako je gospodin Grinšo uspeo ovo da smisli. 

-    Na neki način dosta je očigledno  reče Rejmond...... Posetio je dvorce na Loari. zar ti 
se ne čini? Oni tornjevi. Onda je, izgleda, nazalost, otputovao na Daleki istok. Uticaj 



Tadž. Mahala je nepogrešiv. Mavarsko krilo i tragovi venecijanske palate mi se prilično 
dopadaju - dodade. 

-    Gde li je samo našao arhitektu koji je sve to izveo? 

Rejmond sleže ramenima. 

Pretpostavljam da to nije bilo teško - reče Arhitekta se verovatno obezbedio za čilav 
život, a jadni Grinšo je bankrotirao. 

-    Možemo li da pogledanto kuću i s druge strane upita Horas — ili će to značiti da 
protivzakonito ulazimo na tude imanje? 

-    Značiće da protivzakonito ulazimo na tuđe imanje - reče Rejmond -- ali mislim da 
neće biti problema. 

On zamaknu za ćošak, a Horas krete za njim. 

-    Ko živi ovde? Siročići ili turisti? Škola sigurno nije. Nema igrališta. 

-    Oh, ovde još uvek živi jedan član porodiee Grinšo - dobaci Rejmond preko ramena. 
- Kuća nije otišla na doboš. Nasledio je sin starog Grinšoa. On je bio pomalo cicija i živeo je 
u jednotn kutku kuće. Nikad nije potrošio ni penija. Verovatno nije ni imao para za 
trošenje. Sad ovde živi njegova kćer. Jedna veoma ekseentrična stara dama. 

Dok je govorio, Rejmond je osećao beskrajno zadovoljstvo što se setio Grinšoove 
ludorije da zabavi svog gosta Ti književni kritičari uvek su se izjašnjavali kako čeznu za 
vikendom ii unutrašnjosti, a kad bi se tamo našli obično bi se veoma dosađivali. Sutra će 
ga zabaviti nedeljnim novinama, a danas je Rejmond Vest sam sebi čestitao šlo se setio 
Grinšoove ludorije, da obogati dobro poznatu kolekciju gradevinskih i umetničkih grozota 
Horasa Bajndlera. 

Zašli su za ugao kuće i našli se na zapušienom travnjaku. U jednom uglu nalazio se 
veštački kamenjar, nad kojim je bila nagnuta jedna ženska prilika zbog koje je Horas od 
zadovoljstva stisnuo Rejmondovu mišicu. 

-    Dragi moj! - uzviknuo je - da li vidiš u šta je ona obučena? U cicanu haljinu na 
mustre. Baš kako su se nekada odevale kućne pomoćnice - kad ih je još bilo. Jedna od 
mojih najdražih uspomena je kad sam kao dečak boravio u nekoj kući u unutrašniosti gde 
me je svakog jutra budila kućna pomoćnica, obučena u besprekornu cicanu haljinu, s 
kapicom na glavi. Da, momče, sa pravom kapicom. Od muslina, s trakama. Ne. možda je 
sobarica imala trake. Nije važno. Ona je bila prava kućna pomoćnica koja je ujutro ulazila 
u sobu sa ogromnom bronzanom kantom vrele vode. Kakav uzbudijiv dan danas! 

Prilika u cicanoj haljini se uspravila i okrenula ka njima, držeći u ruci ašovče. Izgledala 
je neverovatno. Neočešljane lokne sive boje padale su u pramenovima po njenim 
ramenima, a nad njima je imala nabijen slameni šešir, nalik na one koje u Italiji stavljaju 



konjima. Cicana haljina u boji dosezala joj je skoro do članaka. Lice joj je bilo preplanulo, 
ne naročito čisto. Lukavim očima gledala je pravo u dvojicu neznanaca, procenjujući ih. 

- Moram da se izvinim što ovako upadamo, gospođice Grinšo - reče Rejmond Vest, dok 
joj se približavao - ali gospodin Horas Bajnder, koji je moj gost - Horas se nakloni i skide 
šešir - je... ovaj... veoma zainteresovan za antičku istoriju i... ovaj... za lepe građevine. 

Rejmond Vest je govono s lakoćom čoveka koji je poznat pisac i koji zna da je slavna 
ličnost, te zato može sebi dozvoliti ono što drugi ne mogu. 

Gospodica Grinšo pogleda u razigranu arhitektonsku masu koja se širila iza nje. 

-    To jeste lepa građevina - reče zadivljeno. - Sagradio je moj deda, pre nego što sam se 
ja rodila, naravno. Kažu da je sa njom hteo da fascinira meštane. 

-    To mu je svakako pošlo za rukom, gospođo - reče Horas Bajndler. 

-    Gospodin Bajndler je poznati književni kritičar - reče Rejmond Vest. 

Gospođica Grinšo očigledno nije mnogo uvažavala književne kritičare. Nije bila 
impresionirana. 

-    Smatram da je to - rekla je gospodica Grinšo, imajući u vidu građevinu - spomenik 
genijalnosti moga dede. Neke budale me pitaju zašto je ne prodam i preselim se u stan. Šta 
bih ja radila u stanu? Ovo je moj dom i ja u njemu živim - reče gospođica Grinšo. - Oduvek 
sam ovde živela. - Razmišljala je malo, prisečajuči se prošlosti. - Bilo nas je tri sestre. Lora 
se udala za potparoha. Tata nije hteo da joj da novac, rekao je da svešteniei treba da budu 
duhovni ljudi. Umrla je na porođaju. I beba je umrla. Neti je pobegia s učiteljem jahanja. 
Tata je izbacio iz testamenta, naravno. Zgodan je bio taj Heri Flečer, ali ništa nije valjao. 
Nemojte misliti da je Neti s njim bila srećna. Nije živela dugo. Imaju sina. Ponekad mi 
piše, ali, naravno, on nije Grinšo. Ja sam poslednja od Grinšoovih. -Ona s izvesnim 
ponosont podiže uvis svoja spuštena ramena i podesi slameni šešir. Onda, okrenuvši se, 
oštro reče: 

- Da, gospodo Kresvel, šta se dogada? lz kuće je dolazila jedna prilika koja je, na 
komičan način. bila sušta suprotnost gospođici Grinšo. Gospođa Kresvel je biia dobro 
isfrizirana. Kostim plavicastih tonova dizala se uvis s gomilom pedantno sređenih lokni i 
loknica. Izgledalo je kao da se spremila da pođe na maskenbal prerušena u 
francusku markizu. Njena figura žene u srednjim godinama bila je obučena u nešto što je 
trebalo da bude šuškava crna svila, ali je, u stvari. bio samo rejon koji se presijavao. Mada 
nije bila krupna žena, grudi su joj bile raskošne. Glas joj je bio iznenadujuće dubok. Dikcija 
joj je bila izvrsna - samo je malo zastajala kod reči koje su počinjale glasom ,.h“. Izgovarala 
ih je naglašeno, što je budilo sumnju da je u mladosti imala problema s izgovorom reči 
koje počinju tim suglasnikom, što je tipično za neuki svet. 

-    Riba, madam - reče gospođa Kresvel - komad bakalara. Nisu ga doneli. Zamolila 
sam Alfreda da ode po njega, ali on odbija. 



Gospodica Grinšo se neočekivano zakikota. 

-    Odbija, znaći? 

Alfred je, madam, veoma neposlušan. 

Gospodica Grinšo podiže do usana dva prsta zamrljana zemljom i iznenada prodorno 
zazvižda i povika: - Alfrede. Alfrede, dolazi ovamo. 

Iza ugla kuće pojavi se mlad čoveka koji je nosio asov. Imao je drsko, lepuškasto lice i 
dok je prilazio pakosno je gledao u gospodicu Krsvel. 

-    Tražili ste me, gospodice? - upita. 

-    Da, Alfrede. Čujem da si odbio da odeš po ribu. Zasto. ha? 

Alfred nabusito odgovori: 

Otići ću po nju ako želite, gospodice. Treba samo da kažete. 

-- Želim ribu da je jedem za večeru. 

-    U redu, gospoeliee. Odmah idem. 

Drsko je pogledao gospodti Kresvel, koja je pocivenela i nešto promrmljala. 

-    Kad bolje razmislim - reče gospođica Giinšo - baš nam je potreban par gostiju, zar 
ne, gospodo Kresvel? 

Gospođa Kresvel je delovala zbunjeno. 

-    Izvinite, madam... 

-    Znate zašto? - reče gospođica Grinšo klimajući glavom. - Naslednici ne mogu biti 
svedoci priiikom potpisivanja testamenta. Je l’ tako? - obrati se ona Rejinondu Vestu, 

-    U pravu ste - reče Rejmond. 

-    Dovoljno znam o zakonu da bi im to bilo jasno reče gospodica Grinšo - a vas dvojica 
ste ljudi od ugleda. 

Ona baci ašovče u korpu za skupljanje korova. 

-    Da li biste imali nešto protiv đa pođete sa mnom do biblioteke? 

-    Biće nam zadovoijstvo - ushićeno reče Horas. 



Ona ih je uvela kroz francuska vrata i povela kroz ogromni zlatnožuti salon sa 
izbiedelim brokatonim zidovima i nameštajem pokrivenim zbog prašine, zatim kroz 
široki, tamni hol i niz slepenice do jedne sobe na drugom spratu. 

-    Biblioteka moga dede - objavila je. 

Horas se osvnuo s vidnim zadovoljstvom. Bila je to, po njegovom mišljenju, soba puna 
grozota. Glave sfingi izvirivale su iz, neodgovarajućih komada nameštaja, ogromna 
bronzana statua predstavijala je, činilo mu se, Pola i Virdžiniju, a bio je tu i veliki bronzani 
sai s klasićnnn motivima. kou se odično uklapao u koncepeiju njegove kolekcije. 

-    Mnogo dobrih knjiga - reče gospođica Grinšo. 

Rejmond je već počeo da razgleda knjige. Na prvi pogled shvatio je da ovde nema 
istinski zanimijivih knjiga ili knjiga koje je iko čitao. Biii su to kompieti klasika u sjajnom 
povezu, isporučeni pre devedest godma da bi se napunila bibiioteka jednog dzenlimena. 
Bilo ie tu nekoliko romana iz prošlih vremena, ali izgleda da ni njih niko nije pročitao. 

Gospođica Grinšo je preturala po fiokama ogmmnog pisaćeg stola. Najzad je izvukla 
dokument ispisan na pergamentu. 

-    Moj testament - objasnila je. Morate nekom ostaviti novac - tako kažu. Ako umrem 
bez teslamenta, pretpostavljam da bi ga dobio sin onog konjušara. Zgodan momak, Heri 
Flečer, ali ako je ikad postojao mangup to je bio on. Ne vidim zašto bi njegov sin nasledio 
ovo mesto. Ne - nastavi ona, kao da odgovara na neizgovorenu primedbu - odlučila sam. 
Ostavljam je Kresvelovoj. 

-    Vašoj kučepaziteljki? 

-    Da. Objasnila sam joj. Ako napravim testament po kome sve ostavljam njoj, ne 
moram da joj dajem platu. To će mi prištedeti mnogo tekućih izdataka, a nju držati na 
uzdi. Nema davanja otkaza i ne može da me napusti kad joj se ćefne. Veoma je 
izveštačena, zar ne? Ali, otac joj je bio samo beznačajni vodoinstalater. Nema ona zašto da 
se pravi važna. 

Gospođica Grinšo je odvila pergament. Uzela je pero, zamočila ga u mastionicu i 
potpisala se Ketrin Doroti Grinšo. 

-    Dobro - rekla je. - Videli ste da potpisujem, a sada vas dvojica potpišite, čime će 
dokument biti legalizovan. 

Pružila je pero Rejmondu Vestu. On se za trenutak ustezao, osečajući odbojnost prema 
onome što je zamoljen da uradi. Onda brzo stavi svoj poznati potpis, koji su mu 
obožavaoci svakodnevno tražili u pismima. 

Horas uze od njega pero i dodade svoj sitni potpis. 



-    To je završeno - reče gospođica Grinšo. 

Ona pride vitrini s knjigama i zastade neodlučno, a onda otvori jedna staklena vrata, 
izvadi neku knjigu i ubaci u nju savijeni pergament. 

-    Ja imam svoja mesta na kojima drzim stvari - reče. 

-    Tajna ledi Odri ~ primeti Rejmond Vest, okrznuvši pogledom naslov dok je vraćala 
knjigu na mesto. 

Gospođica Grinšo se ponovo zakikota. 

-    U svoje vreme bio je to bestseler - primeti, - Ali ne kao vaše knjige, je li? 

Iznenada, drugarski munu Rejmonda u rebra. Rejmond je bio iskreno iznenaden što 
ona uopšte zna da on piše knjige. lako je Rejmond Vest bio „veliko ime" u literaturi, 
njegova dela bi se teško mogla nazvati bestselerima. S godinama je postajao manje oštar, 
ali knjige su mu i dalje bile tmurne i govorile o prljavoj strani života. 

-    Pitam se - reee Horas bez daha - da li bih mogao da fotografišem sat. 

-    Naravno reče gospođica Grinšo. - Mislim da je donesen sa Svetske izlozbe u Parizu. 

Verovatno je tako - reče Horas. Fotografisao je sat. 

Ova soba se ne koristi mnogo još od vremena mog dede - reče gospođica Grinšo. - 
Ovaj pisaći sto pun je njegovih dnevnika. MisIim da su zanimljivi. Ne služi me vid,pa ne 
mogu da ih pročitam. Volela bih da ih neko objavi, ali pretpostavljam da bi na njima 
trebalo dosta da se radi. 

-    Mogli biste nekoga da angažujele da se time pozabavi - reče Rejmond Vest. 

-    Stvarno? To je dobra ideja, znate. Razmisliću o njoj. 

Rejmond Vest pogleda na sat. 

-    Ne smemo vas više zadržavati - reće. 

- Drago mi je što sam vas upoznala - graciozno reče gospođa Grinšo. - Kad sam vas 
čula kako dolazite iza ugla kuće pomislila sam da ste policajci. 

-    Zašto policajci? - upita Horas, koji se nikada nije ustezao da postavi pitanje. 

Gospođica Grinšo odgovori na neočekivan način. 

-    Ako želite da znate koliko je sati, pitajte policiju - veselo je zapevušila i uz ovaj 
primer viktorijanske duhovitosti munula Horasa u rebro, a ouda se nasmejala iz sveg 
glasa. 



-    Popodne je bilo divno - uzdahnuo je Horas dok su se vraeali kući. - To mesto zaista 
ima sve. U biblioteei nedostaje samo leš. Znaš one staromodne deteklivske priče o 
ubistvu u biblioteci -- siguran sam da su pisci imali na umu baš takvu biblioteku. 

-    Ako želiš da pričaš o ubistvima ..... reče Rejmond moraš razgovarati s mojom 
tetkom Dzejn. 

Tvojom tetkom Džejn? Mislis na gospođicu Marpl'.’ Horas se našao malo u čudu. 

Šarmanlna stara dama s kojom se sinoć upoznao izgledala je kao poslednja osoba na 
svetu koja bi mogla imali veze sa ubistvimu. 

-    O. da - reče Reimond, Ubistva su njena specijalnost. 

-    Ali, dragi moj, to zvuči tako uzbudljivo! Šta u stvari. hoeš da kažeš? 

-    Baš to što sam kazao - reče Reimond. Parafrazirao je: 

- Neki izvrše ubistvo, nekl budu umešani u ubistvo, nekima se ubistvo naturi. Moja telka 
Dzejn spada u treću kategoriju. 

-    Šališ se. 

-    Ni najmanje. Možeš proveriti kod bivšeg šefa Skotland jarda, kod nekoliko šefova 
policije i inspektora u Odeljenju za kriminalne istrage. 

Horas reče sav svečan, da su čuda neiscrpna. Za vreme čaja, Džoani Vest, 
Reimondovoj ženi, Luizi Oksli, njenoj nećaci i staroj gospođici Marpl dali su iscrpan 
izveštaj o svemu što im je rekla gospođica Grinšo. 

-    Ali ja mislim - reče Horas - da u svemu tome ima nečeg čudnog. Ta kreatura nalik 
na groficu, kućepaziteljka. - Sad kad zna da je gospodarica potpisala testament u njenu 
korist, možda će se 'slučajno’ naći arsenik u čajniku. 

-    Reci nam, tetka Džejn - zamoli Rejmond - hoće li ovde biti ubistva ili neće. Šta ti 
misliš? 

-    Ja mislim - prilično strogo reče gospođica Marpi, namotavajući vunu u klupko - da 
ne bi trebalo toliko da se šališ s tim stvarima Rejmonde. Arsenik zuista stoji kao 
mogućnost. Vrlo ga je lako nabaviti. Verovatno se već nalazi u kolibi sa baštenskim alatom 
služi za uništavanje korova. 

Ali dušo - srdačno reče Džoan Vest - zar to ne bi bilo isuviše očigledno? 

-    U redu je da se napravi testament - reče Rejmoiui. -Ne verujem da sirotica ima išta 
da ostavi izuzev tog groznog belog slona od kuće a kome bi to trebalo? 



-    Mozda nekoj filmskoj kompaniji reće Horas - ili hotelu ili nekoj instituciji. 

Oni bi pokušali da je kupe za siću - reče Reimond ali gospođica Marpi odmahnu 
glavom. 

-    Znaš, dragi Rejmonde, ne mogu se složiti s tobom. Što se novca tiče. Deda je 
očigledno bio jedan od onih rasipnih trošadžija koji lako zaraduju novac, ali ne umejii da 
ga sačuvaju. Možda je bankrotirao, kako vi kažete, ali ne sasvim, jer onda njegov sin ne bi 
dobio kuću. Sin je. što je najčešće slučaj, bio potpuna suprotnost svome ocu. Cicija. Čovek 
koji je štedeo svaki peni .Verovatno je za života ostavio lepu sumu na stranu. Ova 
gospođica Grinšo izgleda da je nasledila njegovu osobinu - ne voli da troši novac. Da, 
mislim du je sasvim verovatno da je negde ćušnula pozamašnu svotu novca. 

-    U tom slučaju - reče Džoan Vest - pitam se - što se ne bi Luiza zaposliia kod nje? 

Svi pogledaše u Luizu koja je čuteći sedela blizu vatre. 

Luiza je bila nećaka Džoane Vest. Brak joj je nedavno pukao, kako je to sama rekla, pa 
je ostala s dvoje male dece i novcem koji je jedva bio dovoljan da prežive. 

-    Mislim - reče Džoan - ako ta gospođica Grinšo zaista želi da neko uredi te dnevnike 
za izdavanje... 

-    To je dobra ideja - reče Reimond. 

Luiza reče tiho: - To je posao koji bih ja zaisla mogla da radim - mislim čak da bi mi se 
dopadao. 

-- Pisaću joj - reče Rejmond. 

-    Pitam se - reče gospođica Marpi zaniišljeno - šta je stara dama mislila svojom 
primedbom o policajcu. 

-    Oh, to je bila samo šala. 

-    Podsetilo me je - reče aospođiea Marpl snažno klimajući glavom – da,veoma me je 
podsetilo na gospodina Nejsmita. 

-    Ko je gospodin Nejsmit? - ratloznalo upita Rejmond? 

-    On je držao pčele - reče gospođica Mavpl - i pisao je jako dobre akrostihove u 
nedeljmm novinama. Voleo je da se šali s Ijudima, dajući im pogrešne predstave. Ipak, to 
je ponekad dovodilo do nevolje. 

Svi su za trenutak zaćutali. razmišljajući o gospodinu Nejsmitu, ali kako je izgledalo da 
izmedu njega i gospođice Grinšo nema nikakvih dodirnih tačaka, zaključili su da je draga 
tetka Džejn možda malo počela da gubi nit u poznim godinama. 



Horas Bajndler se vratio u London ne snimivši više ništa za svoju kolekciju. Rejmond 
Vest je napisao pismo gospođici Grinšo u kome joj govori o tome da poznaje izvesnu 
gospođuLuizu Oksli koja bi bila kompetentna da radi na dnevnicima. Posle nekoliko dana 
stigao je odgovor, napisan kukičastim, staromodnim rukopisom, u kome gospođica Grinšo 
izjavljuje da će joj bili veoma drago da angažuje gospodu Oksli i zakazuje joj saslanak. 

Luiza je otišla na sastanak. Dogovorile su se o uslovima, koji su bili veoma povoljni i 
ona je već sutradan počela da radi. 

-    Veoma sam ti zahvalna - rekla je Rejmondu. -- Posao se divno se uklapa u moje 
svakodnevne obaveze. Mogu da odvedem decu u školu, odem do Grinšoove ludorije, 
završim posao i uzmem decu pri povratku kući. To je tako neobično mesto! Tu staru ženu 
treba videti da bi čovek poverovao da postoji. 

Uveče, nakon svog prvog radnog dana, Džoani, Rejmondu i gospodiei Marpl opisivala 
je kako je bilo. 

-    Kućepaziteljku skoro i nisam videla - rekla je. - Ušla je s kafom i kolačićima u pola 
jedanaest, napućenih usana i jedva da je rekla koju reč. Mislim da joj se ni najmanje 
ne dopada što tamo radim. - Nastavila je: - Izgleda da je u ozbiljnoj zavadi s baštovanom 
Alfredom. On je meštanin i prilično lenj, tako da njih dvoje uopšte ne razgovaraju. 
Gospođica Grinšo je, na svoj otmeni način rekla: ’Koliko me pamćenje služi, uvek je 
baštenski personal bio u zavadi s personalom iz kuće. Tako je bilo i u vreme mog dede. 
Tada su u bašti radila tri čoveka i jedan dečak, a u kući je bilo osam žena - ali uvek je među 
njima vladala nesloga.’ 

Sledećeg dana Lusi je došla s novom vešću. 

-    Zamislite samo - rekla je - danas sam zamoljena da telefoniram nećaku. 

-    Nećaku gospođice Grinšo? 

-    Da. Izgleda da je on glumc i član trupe koja tokom letnje sezone gostuje u Borhemu 
na moru. Pozvala sam pozorište i ostavila poruku za njega, da je sutra pozvan na 
ručak. Prilično zabavno. Stara cura nije želela da kućepaziteljka zna za to. Mislim da je 
gospođa Kresvel uradila nešto što joj se nije svidelo. 

-    Sutra je sledeći nastavak ovog uzbudljivog serijala - promrmlja Rejmond. 

-    Baš liči na serijal. zar ne? Pomirenje s nećakom. Krv nije voda - pravi se novi 
testament, a stari se cepa. 

-    Tetka Džejn, deluješ veoma ozbiljno. 

-    Stvarno, dušo? Ima li novih vesti o policajcu? 

Luiza je delovala zbunjeno. - Ne znam ništa o policajcu. 



-    Ona njena primedba, mila - reče gospođica Marpl - mora da je imala neko značenje. 

Sledećeg dana Luiza je stigla na posao dobro raspoložena. Prošla je kroz otvorena 
prednja vrata - vrata i prozori na kući uvek su bili otvoreni. lzgleda da se gospođica 
Grinšo nije plašila lopova i to s razlogom. Većina stvari u kući bila je teška nekoliko tona i 
nije imala tržišnu vrednost. 

Luiza je prošla pored Alfreda na kolskom putu. Kad ga je primetila, stajao je naslonjen 
na drvo i pušio, ali čim je spazio zgrabio je metlu i počeo marljivo da čisti lišće. 
Lenština, pomisli, ali zgodan momak. Njegove crte lica podsećale su je na nekoga. Dok je 
prolazila kroz hol na putu u biblioteku bacila je pogled na veliki portret Natanijeia 
Grinšoa, koji je stajao iznad kamina, pokazujući ga na vrhuncu 
viktorijanskog prosperiteta, zavaljenog u veliku fotelju s rukama prekrštenim preko 
pozamašnog stomaka. Kad joj je pogled prešao sa stomaka na lice s jakom vilicom gustim 
obrvama i raskošnim crnim brkovima, pade joj na pamet da je Natanijel Grinšo kao mlad 
morao biti zgodan čovek. Možda je malo ličio na Alfreda... 

Ušla je u biblioteku na drugom spratu zatvorila za sobom vrata, otvorila pisaću 
mašinu i izvadila dnevnike iz jedne fioke pisaćeg stola. Kroz otvoren prozor videla je 
gospođicu Grinšo, u cicanoj haljini boje trule višnje, kako sagnuta nad kamenjarom 
marljivo trebi korov, koji je posle dva kišovita dana prosto nabujao. 

Luiza, koja je odrasla u gradu, odluči da u svojoj bašti nikad neće imati kamenjar u 
kome treba rukom čistiti korov. Onda prionu na posao. 

Kad je u pola jedanaest gospata Kresvel ušla u biblioteku s kafom na poslužavnikii, 
bilo je jasno da je veoma ljuta, Tresnula je poslužavnik na sto i rekla: 

-    Gost na ručku - a u kući nema ničega! Šta ja da radim, volela bih da znam. Od 
Alfreda ni traga ni glasa. 

-    Čistio je kolski prilaz kad sam stizala - reće I.uiza. 

Naravno. Lep i lak posao. 

Gospođa Kresvel izlete iz sobe tresnuvši vrata. Luiza napravi grimasu. Pitala se kakav 
li je ,,nećak“. 

Popila je kafu i ponovo sela da radi. Bilo je toliko zanimljivo da je vreme brzo 
prolazilo. Kad je počeo da piše dnevnik. Natanijel Grinšo je rešio da bude sasvim otvoren. 
Dok je prekucavala pasus koji se odnosio na lične draži jedne bar-dame iz susednog grada. 
Luiza je razmišljala da će tekst zahtevati priličnu lekturu. 

Dok je o tome razmišljala prepade je vrisak iz bašte. Ona skoči sa stolice i otrča do 
otvorenog prozora. Videla je kako se gospođica Grinšo tetura od kamenjara prema kuči. 
Ruke su joj bile na grlu, a izmešu njih je virio neki štap s perjem. Luiza sa zaprepaštenjem 
prepoznade da je to strela. 



Glava gospodiee Grinšo u otrcanoin slamenom šeširu pade joj na grudi. Ona slabim 
glasom doviknu Luizi: - ... Pogodio... pogodio me je... strelom... zovite pomoč... 

Luiza potrča ka vratima biblioteke. Pritisnu kvaku, ali vrata se ne otvoriše. Prošlo je 
nekoliko trenutaka u uzaludnim pokušajima da ih otvori kad je shvatila da je zaključana. 
Otrčala je do prozora i viknula. 

-    Zaključana sam: 

Gospođica Grinšo, okrenuta ledima prema Luizi i ljuljajući se na nesigurnim nogama, 
doviknu kućepaziteljki koja je bila na prozoru malo udaljenom od Luizinog. 

-    Pozovite policiju... telefonirajte... 

Zatim, teturajući se kao pijan čovek, gospođica Grinšo nestade iz Luizinog vidokruga i 
ude u salon u prizemlju. Trenutak kasnije Luiza začu zvuk polomljenog porcelana i teškog 
pada a onda nastupi tišina. Ona zamisli šta se dogodilo. Mora da je gospođica Grinšo 
naletela na stočić na kome je stajao servis za čaj iz Sevra. 

Sva očajna, Luiza je lupala na vrata biblioteke i zvala u pomoć. Sa spoljne strane 
prozora nije bilo oluka, tako da se tuda nije mogla spustiti. 

Umorna od lupanja na vrata. Luiza se vratila do prozora. Na prozoru koji je bio malo 
udaijen pojavi se glava kućepaziteljke. 

-    Dođite da me pustite napolje. gospodo Oksli. Zaključana sam. 

I ja sam. 

-    O, Bože, nije li to strašno? Zvala sam policiju, u ovoj sobi ima telefon. Ono što ne 
mogu da shvatim, gospođo Oksli, jeste zašto smo zaključane. Ja nisam čula da neko okreće 
ključ, a vi? 

-    Ne, ni ja nisam čula .O, Bože, šta da radimo-' Možda bi Alfred mogao da nas čuje. 
Luiza povika iz sveg glasa: -Alfrede, Alfrede. 

-    Siguro je otišao na ručak. Koliko je sati? 

Luiza pogleda na sat. 

-    Pet do pola jedan 

-    Ne bi trebaio da ode pre pola jedan, ali šmugne kad god mu se ukaže prilika, 

-    Da li mislite - da li mislite... 

Luiza je htela da pita: ,,Da li mislite da je mrtva?" - ali su joj reči zastale u grlu. 



Nisu mogle da urade ništa drugo sem da čekaju. Sela je na sims prozora. Učinilo joj se 
da je prošla čitava večnost dok se iza kuće nije pojavio policajac sa šlemom. Nagnula se 
kroz prozor, a on pogleda naviše zaklanjajući oči rukovn. 

-    Šta se ovde događa? - upita. 

Luiza i gospoda Kresvel su, svaka sa svog prozora. uzbuđeno sasule na njega bujicu 
informacija. 

Policajac izvadi blok i olovku. - Vi ste, moje tlame, pobegle gore i zaključale se? Mogu 
li znati vaša imena? 

-    Neko nas je zaključao. Dođite da nas pustite napolje. 

Policajac prekorno reče: 

-    Sve u svoje vreme - pa uđe u prizemlje kroz francuska vrata. 

Vreme se opet oteglo u beskonačnost. Luiza je čula da stiže automobil, posle čega, 
činilo se da je prošao čitav sat a u stvari prošla su samo tri minuta, policijski narednik koji 
je očigledno bio sposobniji od pozornika, oslobodi najpre gospođu Kresvel, a zatim Luizu. 

-    Gospođica Grinšo? - zamuckujuči upita Luiza. - Šta -šta se desilo? 

Narednik pročisti grio. 

-    Žao nii je što moram da vam kažem, gospodo - reče -ono što sam več rekao gospodi 
Kresvel Gospodiea Grinšo je mrtva. 

-    Ubijena - reće gospoda Kresvel Eto šta je - ubijena. 

Narednik sumnjičavo reče: - Mogao je bili nesrećni slučaj- neki seoski momak koji baca 
strele. 

Ponovo se čuo zvuk aulomobila. 

Narednik reče: - To će biti islednik. - On krene niz stepenice. 

Ali, to nije bio islednik. Kad su Luiza i gospoda Kresvel sišle niza slepenice, jedan 
mladić ustežući se prode kroz prednja vrata i zaustavi se, osvrćući se pomalo zbunjeno 
oko sebe. 

Onda prijatnim glasom koji je Luizi zazvučao poznato možda je malo podsećao na glas 
gospođice Grinšo - zapita: -Izvinite, da li - ovaj - da li ovde živi gospođica Grinšo? 

-    Recite mi svoje ime molim vas - reče narednik prliazeći mu. 

-    Flečer - reče mladić. - Net Flečer. Ja sam, u stvari, nećak gospodiee Grinšo. 



-    Zaista, gospodine - pa - žao mi je... 

-    Nešto se desilo? - upita Nel Fiečer. 

-    Desio se - nesreeni slučaj. Vaša letka je pogodena strelom - koja je probila žilu 
kucavicu... 

Gospođa Kresvel histerično progovori, bez uobičajene prefinjenosti; - Vaša teta je 
ubijena, eto šta se desilo. Vaša teta je ubijena. 

Inspektor Velč privuče stolicu bliže stolu. U sobi je bilo još četiri osobe i pogled mu je 
lutao od jedne do druge. Bilo je to uveče, istog dana. Posetio je kuću Vestovih da bi još 
jednom proverio izjavu Luize Oksli. 

-    Da li ste sigurni da se tačno sećate reči? - Pogodio... pogodio me je... strelom... zovite 
pomoć. 

Luiza potvrdno klimnu glavom. 

-    A vreme? 

-    Fogledala sam na sat minut ili dva kasnije - tada je bilo 12:25... 

-    Da li je vaš sat taćan? 

-    Pogledala sam i na zidni sat. - Nije bilo sumnje u Luizinu preciznost. 

Inspektor se obrati Rejmondu Vestu. lzgleda, gospodine, da ste pre otprilike nedelju 
dana vi i izvesni gospodin Horas Bajndler bili svedoci testarnenta gosođice Grinšo. 

Rejmond je ukratko prepričao njegovu i Horasovu popodnevnu posetu Grinšoovoj 
ludoriji. 

-    Vaše svedočenje može biti važno - reće Velč. - Gospođica Grinšo vam je jasno rekla. 
zar ne, da je sačinila testament u korist gospode Kresvel, kuće paziteljke, kao i da joj ne 
daje platu zato što će gospođa Kresvel profitirati od njene snirti? 

-    Da, to mi je rekla. 

-    Da li biste rekli da je gospođa Kresvel bila potpuno svesna te činjenice 

-    Rekao bih da je nesumnjivo bila svesna. Gospođica Grinšo je u mom prisustvu 
napomenula da nasledniei ne mogu da budu svedoci testamenta, a gospoda Kresvel je 
jasno razumela o čemu je reč. Štaviše gospođica Grinšo mi je lično rekla da se tako 
dogovorila s gospođom Kresvel. 



-    Znači, gospođa Kresvel je imala razloga da veruje da ima interesa. U njenom slučaju 
moliv je dovoijno jasan i ona bi po svoj prilici bila glavni osumnjičeni da nije bila 
zaključana u svojoj sobi, kao i gospoda Oksli. Osim toga gospodica Grinšo je određeno 
rekla da je pogodio muškarac... 

-    Da li je ona sigurno bila zakliučana u svojoj sobi? 

-    O, da. Narednik Kejli je pustio da izađe. To je velika, staromodna brava s velikim, 
staromodnim kl jučem, Ključ je bio u bravi i nema šanse da je mogao biti okremil iznutra 
ili da je u pitanju neki sličan trik. Možete sigurno smatrati da je gospođa Kresvel bila 
zaključana u toj sobi i da nije mogla izaći. U toj sobi nije bilo lukova i strela niti je gospođa 
Kresvel mogla da gađa sa svog prozora - ugao nije odgovarajući. Ne, gospoda Kresvel se 
isključuje iz sumnje. 

Zastao je, a onda nastavio: - Da li je, po vašem mišljenju gospođica Grinšo volela da se 
šali? 

Gospođica Marpl u svom uglu naglo podignu glavu. 

-    Znači, testament ipak nije bio u korist gospode Kresvel? - reče. 

Inspektor Velč je pogleda prilično iznenađeno. 

-    Vrlo dobro ste pogodili, gospođo - reče. - Ne, gospoda Kresvel nije naslednik. 

-    Baš kao ni gospodin Nejsmit - reče gospođica Marpl klimajući glavom. - Gospođica 
Grinšo je rekla gospodi Kresvel da će joj sve ostaviti i tako je izbegla da joj daje 
platu. Onda je novac ostavila nekorn drugom. Nema sumnje da je bila veoma zadovoljna 
sobom. Nije čudo što se zadovoljno smejuljila dok je stavljala testament u knjigu Tajna ledi 
Odri. 

-    Sreća što je gospođa Oksli mogla da nam kaže da postoji testament i gde se nalazi - 
reće inspektor. - Inače bismo ga verovatno dugo tražili. 

-    Viktorijanski smisao za humor -- promrmlja Rejmond Vest. 

-    Znaći ipak je ostaviia novae svom nećaku reče Luiza. 

Inspektor odmahnu glavom. 

-    Ne - reče - nije ostavila Netu Flečeru. Ovde kruži priča - naravno, ja sam ovde novi i 
do mene dopiru samo tračevi iz druge. ruke - ali izgleda da su nekada davno i gospodica 
Grinšo i njena sestra bacile oko na zgodnog, mladog učitelja jahanja i da ga je dobila njena 
sestra Ne, nije ostaviia novac nećaku - inspektor Velč zastade trijajući bradu. -- Ostavila ga 
je Alfredu – reče. 

-- Alfredu, baštovanu - progovori Džoan izenađenim glasom. 



-    Da, gospodo Vest. Alfredu Poloku. 

-    Aii zašto? - uzviknu Luiza. 

Gospođica Marpl se nakašlja i prommilja: 

-    Pretpostavljam, mada možda gresim, da tu ima onoga što bismo mogli nazvati 
porodičnim razlozima. 

-    Mogli histe ih tako nazvati - složi se inspeklor. Izgleda da svi u selu znaju da je 
Tomas Polok. Alfredov deda bio vanbračno dete starog gospodina Grinšoa. 

-    Naravno - uzviknu Luiza - otuda sličnost! 

Seti se kako je videla portret slarog gospodina Grinšoa u kući. nakon što je prošla 
pored Alfreda. 

-    Mislim - reče gospođica Marpl - da je ona smatrala da će se Alfred Polok dičiti 
kućom, čak i živeti u njoj, dok njenom nečaku skoro sigurno ne bi koristila i on bi je 
prodao čim bi mu se ukazala prilika.  On je glumac zar ne. U kom komadu trenutno igra? 

Starije gospođe često skrenu s teme, pomisli inspektor Velč, ali učtivo odgovori: 
Verujem gospođo da ove sezone igraju komade ser Džejmsa M. Berija. 

-    Beri -- reče gospođica Marpl zamišljeno. 

-- Šta svaka žena zna - reče inspektor Velč i pocrvene. -Ime komada - brzo reče. -Ja ne 
idem često u pozorište - dodade - ali moja žena ga je gledala prošle nedelje. Kaže da je 
prilično dobro urađen. 

-    Beri ie napisao nekoliko vrlo šarmantnih komada - reče gospođica Marpl - mada 
moram reći, kad sam išla s jednim mojim starim prijateljem, generalom Isterlijem, da 
gledamo Berijevu Malu Meri - ona tužno zatrese glavom - ni on ni ja nismo znali kuda da 
gledamo. 

Inspektoru kome komad Mala Meri mje bio poznat ništa nije bilo jasno. 

Gospođica Marpl objasni: 

-    Kad sam ja bila devojka, inspektore, niko nikad nije pominjao reč stomak. 

Inspektoru bi još manje jasno. Gospođica Marpl je tiho mrmljala naslove komada. 

-    Divni Kričton - veoma pametan komad. Meri Kouz -šarmantno. Sećam se da sam 
plakala. Ulica Kvoliti nije mi se naročito dopala. Onda Poljubac za Pepeljugu. Oh, 
naravno! 



Inspektor Velč nije imao vremena za pozorišne diskusije. Zato se vratio na temu. 

-    Pitanje je - reče - da li je Alfred Polok znao da je stara gospoda sačinila testament u 
njegovu korist. Da li mu je rekla? - Dodao je: - Vidite, u Borhamu postoji klub strelaca -a 
Alfred Polok je član. Zaista je jako dobar u gađanju lukom i strelom. 

-    Nije li onda vaš slučaj sasvim jasan? upita Rejmond Vest. - To se uklapa sa 
zaključanim ženama - on je mogao znati gde se one nalaze. 

Inspektor ga pogleda. Progovori veoma tužnim glasom. 

-    On ima alibi - reče. 

-    Nalazim da su alibiji uvek sumnjivi - primeti Rejmond. 

-    Možda gospodine - reče inspektor Velč. - Vi govorite kao pisac. 

-    Ja ne pišem deteklivske priče - reče Rejmond zgrožen samom idejom. 

-    Lako je reći da su alibiji sumnjivi - nastavi inspektor Velč - ali, mi se, nažalost 
bavimo samo činjenicama. - On uzdahnu. - Imamo tri veoma sumnjive osobe - nustavi. - 
Tri osobe koje su tako se desilo - u to vreme bile u blizini. Čudno je što izgleda da nijedno 
od troje nije moglo to da učini. 

Za kućepaziteljku sam već rekao; nećak Net Flečer je u momentu kad je gospođica Grinšo 
pogođena bio nekoliko milja udaljen, kupovao je benzin na pumpi i raspitivao se kojim 
putem da ide. Što se tiče Alfreda Poloka barem šest osoba će se zakleti da je u dvanaest i 
dvadeset ušao u lokal Pas i patak i da je tamo ostao ceo sat, uz uobičajenu porciju hleba 
i sira i pivo. 

-    Namerno je pravio alibi - reće Rejmond Vesi, nadajući se da je u pravu 

Možda - reče inspektor Veič - ali ako i jeste tako, on ga ima. 

Sedeli su dugo u tišini. Onda se Rejmond okrene prema gospođici Marpl koja je sedela 
uspravna i zamišljena. 

-    ,Sad je na tebe red, tetka Džejn - reče. - Inspektor je zbunjen, narednik je zbunjen, ja 
sam zbunjen, Džoan je zbunjena, Luiza je zbunjena. Ali tebi, tetka Dzein, tebi je sve 
kristalno jasno. Jesam li ti pravu? 

-    Ne bih rekla baš tako - odgovori gospođica Marpl nije mi krstalno jasno. A ubistvo, 
dragi Rejmonde, nije igra. Neverujem da je sirota gospođica Grinšo želela da umre, a to 
je bilo izuzelno brutalno ubistvo. Veoma dobro i hladnokrvno isplanirano. Nije to stvar za 
šalu. 



-    Izvini - reče Rejmond. - Nisam tako bezobziran kako zvučim. Čovek priča o nečemu 
na ležeran način samo da pobegne od užasa. 

-    To je, čini mi se sad u modi - reče gospođica Marpl 

- Svi ti ratovi i šale o sahranama. Da, možda sam malo nesmotreno sugerisala da si 
bezobziran. 

-    Nismo je baš dobro poznavali - reče Džoan. 

-    To je sasvim tačno - reče gospođica Marpl - Ti je draga Džoan, uopste nisi 
poznavala. Ja je uopšte nisam poznavala. Rejmond je stekao utisak o njoj na osnovu jednog 
popodnevnog razgovora. Luiza je poznavala samo dva dana. 

-    Hajde, tetka Džejn - reče Rejmond - reci nam kako ti to vidiš. Ne smeta vam 
inspektore? 

-    Ni najmanje - učtivo odgovori inspektor. 

- Pa, dragi moj, izgleda kao da imamo tri osohe koje su imale - ili bi mogle imati - 
moliv da ubiju staru damu. I tri - sasvim jednostavna razloga zašto nijedna od njih to nije 
mogla učiniti Kućepaziteljka nije mogla ubiti gospođicu Grinšo zato što je bila zaključana 
u svojoj sobi i zato što je njena gospodarica vrlo određeno izjavila da je pogodio muškarac. 
Baštovan je u to vreme bio u lokalu Pas i patak, a nećak na benzinskoj pumpi. 

-    To ste vrlo pametno zaključili, gospođo - reče inspektor. 

- Kako je sasvim neverovatno da bi ubistvo mogao izvršiti neki autsajder kuda nas to 
onda vodi: 

-    To bi i inspektor hteo da zna - reče Rejmond Vest. 

-    Često se na stvari gleda iz pogrešnog ugla - reče gospodiea Marpi kao da se 
izvinjava. - Ako ne možemo da promenimo kretanje ili položaj te tri osobe, možda 
možemo da promenimo vreme ubistva. 

-    Mislite da ni moj sat ni sat na zidu nisu pokazivali tačno vreme? - upita Luiza. 

-    Ne, draga - reče gospođica Marpl - Na to uopšte nisam pomislila. Mislim da se 
ubistvo nije dogodilo onda kad vi mislite da se dogodilo. 

-    Ali ja sani ga videla - uzviknu Luiza. 

Pitam se- da nije namerno udešeno lako da ga vidite. Znate, pitala sam se da niste 
možda upravo zbog toga i dobili taj posao. 

-    Šta hoćete time da kazete, tetka Džejn? 



Pa, dušo, deluje čudno. Gospođica Grinšo nije volela da troši novac - ipak, 
angažovala je vas i vrlo rado se saglasila s vašim uslovima. Čini se da je namera bila da vi 
budete u toj biblioteei na drugom spratu i da gledate kroz prozor, da biste bili ključni 
svedok - neko ko nije iz kuće, a ima besprekornu reputaciju - koji će utvrdili tačno vreme i 
mesto ubistva. 

-    Ali, ne mislite valjda - reee Luiza s neverieom - da je gospođica Grinšo nameravala 
da bude ubijena. 

-    Ono što ja mislim dušo - reče gospođica Marpl - jeste da vi niste zaista upoznali 
gospođicu Grinšo. Nema pravog razloga, zar ne. Zašto bi gospođica Grinšo koju ste videli 
kad ste otišli u tu kuću bila ista kao ona koju je Rejmond upoznao nekoliko dana ranije. 
Oh, da, znam - nastavi ona, da bi sprečila Luizu da odgovori -- bila je obučena u 
neophodnu staromodnu cicanu haljimu, imala čudni slameni šešir i bila neočešijana. 
Tačno je odgovarala opisu koji nam je Rejmond dao prošlog vikenda. Ali, te dve žene su, 
znate, bile otprilike istih godina, iste visine i težine. Misliin na kučepaziteljku i gospođicu 
Grinšo. 

-    Ali kućepaziteljka je debela! - uzviknu Luiza. - Ima ogromne grudi. 

Gospođica Marpl se nakašlja. 

-- Ali, mila moja, i sama sam ih ovaj - viđala po radnjama, prilično neukusno izložene. 
Danas svako može imati grudi - bilo koje veličine i dimenzija 

-    Šta pokušavaš da kažeš? - upita Rejmond. 

-    Samo sam razmišljala o tome da je moguće da je tokom dva dana Luizinog boravka 
u toj kući ista žena igrala obe uloge. I sami ste rekli Luiza da ste jedva viđali 
kućepaziteljku sem na trenutak, prepodne kad bi vam unela posiužavnik s kafom. Na 
pozornici vidate sposobne glumce kojima je dovoljno samo nekoliko trenutaka da se 
pretvore u novu ličnost. Sigurna sam da bi prerušavanje bilo sasvim jednostavno izvesti. 
Ta frizura a la markiza mogla bi biti perika koja se lako navlači i svlači. 

-    Tetka Dzejn! Zar mislite da je gospođica Grinšo bila mrtva pre nego što sam ja 
počela tamo da radim? 

-    Ne mrtva. Držali su je pod omamljujućim sredstvima rekla bih. Vrlo jednostavan 
posao za beskrupuloznu osobu kakva je kućepaziteljka. Onda se dogovorila s vama da 
telefonom pozovete nećaka na ručak u odredeno vreme. Jedina osoba koja bi zitala da 
gospđica Grinšo nije gospođica Grinšo jeste Alfred. A, ako se sećate. prva dva dana vašeg 
rada tamo bila su vlazna pa gospođica Grinšo nije izlazila iz kuće. Alfred nikada nije 
ulazio u kuću zbog zategnutih odnosa s kućepaziteljkom. Poslednjeg jutra Alfred je bio na 
kolskom prilazu, dok je gospođica Grinšo radila u kamenjaru - volela bih da pogleam taj 
kamenjar. 

-    Da li mislite da je gospoda Kresvel ubila gospođicu Grinšo? 



-    Mislim da vas je kućepaziteljka, nakon što vam je donela kafu, zakljiičala a onda 
odnela gospođicu Grinšo koja je bila bez svesti dole u salon. Tad se prerušila u 
gospođicu Grinso i otišla da radi u kamenjaru, gde ste je mogli videti s prozora. U 
određeno vreme je vrisnula i ušla teturajuei se u kuću, stiskajući strelu kao da joj je probila 
grlo. Zvala je u pomoć, ali je pazila da kaže „on me je pogodio“ da bi skrenula pažnju sa 
kućepaziteljke, tj. sa sebe. Takođe se obratila kućepaziteljki, kao da je vidi na prozoru. 
Onda, kad se našla u salonu, srušila je sto s porcelanom brzo otrčala gore, stavila svoju 
periku a la markiza i posle nekoliko trenutaka isturila glavu kroz prozor i rekla vam da je i 
ona zaključana. 

-    Ali, ona je bila zakljućana - reče Luiza. 

-    Znam. Tu stupa na scenu policajac. 

-    Koji policajac? 

-    Tačno - koji policajac? Pitam se, inspektore da li biste hteli da mi kažete kako i kad 
ste vi stigli na mesto zločina? 

Inspektor je delovao pomalo zbunjeno. 

-    U 12:29 primili smo telefonski poziv od gospode Kresvel, kućepazileljke kod 
gospođice Grinšo, koja je izjavila da je njena gospodariea pogođena. Narednik Kejli i ja 
smo odmah pošli  kolima i stigli do kuće u 12:35. Našli smo gospođicu Grinšo mrtvu a dve 
dame zaključane u svojim sobama. 

-    Vidite, mila moja - reće gospođica Marpl Luizi. - Policijski pozornik koga ste vi 
videli nije uopšte bio pravi policijski pozornik. Niste više o njemu razmišljali - čovek i 
ne razmišlja - jednostavno prihvati još jedno uniformisano lice kao deo zakona. 

-    Ali ko - zašto? 

-    Ko - pa, ako izvode komad Poljubac za Pepeijugu, tu je policajac glavna uloga. 
Trebalo je da Nel Flečer samo uzme kostim koji nosi na sceni. Na benzinskoj pumpi se 
raspitao za put i pazio da im svrati paznju na vreme - 12:25: onda se brzo odvezao ostavio 
kola iza ugla, navukao policijsku uniformu i odigrao svoju ulogu. 

~ Ali zašto - zašto? 

-    Neko je morao da zaključa kućepaziteljkina vrata spolja i da zabije strelu u grlo 
gospođice Grinšo. Možete nekoga probosti strelom isto kao da ga pogodite - ali za to treba 
snaga. 

-    Mislite da su njih dvoje bili saučesniei? 

-    O, da, mislim. Najverovatnije su to majka i sin. 



-    Ali, sestra gospodiee Grinšo je davno umrla. 

-    Da, ali ne sumnjam da se gospodin Flečer ponovo oženio - izgleda mi kao takav tip. 
Mislim da postoji mogućnost da je i dete umrlo i da je ovaj takozvani nećak dete druge 
žene, te da nije nikakav rod porodici Grinšo. Žena je uspela da se zaposli kao 
kućepaziteijka i da ispita teren. Onda se on javio gospošici Grinšo kao njen nećak i 
predložio da je poseti. Možda je u šali rekao da će doći u policijskoj uniformi - sećate se da 
je rekla da očekuje policajca. Ali, ja mislim da je gospođica Grinšo posumnjala i da je 
odbila da ga primi. Da je umrla bez teslamenta, on bi bio njen naslednik - medutim, kad je 
sačinila testament u korist kućepaziteljke kako su oni verovali, put im je bio otvoren. 

Ali zašto stu upotrebili strelu - pobimi se Džoan - to je tako neuverljivo. 

-    Uopšle nije neuverljivo, draga. Alfred je član kluba strelaca - trebalo je da on bude 
optužen. Činjeniea da je bio u pabu već u 12:2O bila je veoma nesrećna okolnost po 
njih. Uvek je odlazio malo pre vremena što bi im haš odgovaralo. - Ona odmahnu glavom. 
- Zaista nije u redu, s moralne tačke gledišta, mislim da je Aifredu život spasila njegova 
lenjost. 

Inspektor pročisti grlo. 

-    Vaše pretpostavke su veoma zanimljive gospođice. Naravno, moraću da istražim... 

Gospođica Marpl i Rejmond Vest stajali su pored kamenjara i gledali u baštensku 
korpu punu uvelih biljaka. 

Gospođica Marpl promrmlja: 

-    ... gromotulja, okruglolisna kamenika, okruglolisni zvončić, rusomača ... Da, to je 
dokaz, koji mi je bio potreban. Ko god da je juče ovde plevio korov nije se razumeo u 
bašlovanstvo - kidao je i plemenite biljke i korov. Sada znam da sam u pravu. Hvala ti 
dragi Rejmonde što si me doveo ovamo .Želela sam lično da pogledam ovo mesto. 

I ona i Rejmond zagiedali su se u grozomornu gomilu cigala koja se zvala Grinšoova 
ludorija. 

Neko se nakašlja i oni se okretoše. Zgodan mladi čovek takođe je gledao u tu 
monstruoznu kuću. 

-    Vraški veliko mesto - reče. -- Suviše veliko za današnje vreme - tako kažu. Ne znam. 
Da sam dobio premiju na lutriji želeo bih da sagradim baš ovakvu kuču. 

Slidljivo im se nasmejao i počešao se po glavi. 

-    Mislim da sad mogu da kazem da je tu kuću sagradio moj pradeda - reče Alfred 
Polok, - To je divna kuća, bez obzira na to što je zovu Grinšoova ludorija! 



 

Dvostruki trag 

-    Pre svega ne želim publicitet - ponovi guspodin Markus Hardmen, po ko zna koji 
put. 

Reć publicitet provlačila se kroz razgovor kao lajtmotiv. Gospodin Hardmen je bio 
oniži punačak čovek odnegovanih ruku i tužnog visokog glasa. Bio je na izvestan naćin 
poznata ličnost čije je zanimanje bilo da živi pomodnim životom. Bio je bogat, mada ne 
preterano, a novae je trošio na drušlvena zadovoljstva. Kolekcionarstvo je bilo njegov hobi. 
Bio je kolekeionar u duši. Stare čipke, stare lepeze, starinski nakit -prostačke i modeme 
stvari nisu bile za Marka Hardmena. 

Poaro i ja stigli smo po njegovom hitnom pozivu i našli ga neodlučnog kako se bori sa 
svojim mislima. Sa gnušanjeni je odbijao da, pod datim okolnostima, pozove policiju. S 
druge strane, ako ne pozove pomoć, znači da mora da se pomiri s gubitkom nekih „bisera" 
iz njegove kolekcije. Izabrao je Poaroa kao kompromisno rešenje. 

-    Moji rubini, gospodine Poaro, i smaragdna ogrlica koja je navodno pripadala 
Kalarini de Mediči – oh, ta smaragdna ogrlica! 

-    Kad biste mi ispričali pod kojim okolnostima su nestali... - Ijubazno mu predloži 
Poaro. 

-    Trudim se. Juče po podne priredio sam malu čajanku -sasvim nezvanično, bilo je 
prisutno samo pet-šest osoba. Tokom ove sezone priredio sum nekoliko takvih čajanki i, 
možda nije lepo, ali moram se pohvaliti da su bile veoma uspešne. U velikom salonu bila 
je muzika - poznati pijanista Nakora za klavirom i Ketrin Bertl, australijski kontraalt. U 
rano popodne pokazao sam gostima moju kolekciju srednjovekovnog nakita. Čuvam ga u 
onom malom sefu. Iznutra je ureden kao ormar, sa plišanom pozadinom, u boji, da bi se 
istaklo kamenje. Zatim smo razgledali lepeze -- u onom zidnom ormaru, Posle toga smo 
prešli u salon da slušamo muziku. Tek kad su svi otšli otkrio sam da je sef opljačkan. 
Možda ga nisam dobro zatvorio, pa je neko iskoristio priliku da ga isprazni. Rubini mesje 
Poaro, smaragdna ogrlica - ono što sam celog života skupljao! Šta sve ne bih dao da to 
vratim nazad. Ali, ne sme biti publiciteta! To vam je potpuno jasno, zar ne, mesje Poaro? 
Moji lični gosti, moji prijatelji! Bio bi to užasan skandal! 

-    Ko je poslednji izašao iz ove sobe kad ste prelazili u studio? 

-    Gospodin Dzonston. Možda ga poznajete. Milioner iz ,južne Afrike. Nedavno je 
iznajmio Ebotberijevu kuću ti Park Lejnu. Ostao je nekoliko trenutaka, sećam se. Ali, 
Sigurno, sasvim sigurno to ne može biti on! 



-    Da li se iko od gostiju, pod bilo kojim izgovorom, vratio u ovu sobu tokom 
popodneva? 

-    Očekivao sam to pitanje mesje Poaro. Troje ih se vraćalo. Grofica Vera Rosakov, 
gospodm Bernard Parker i ledi Rankorn. 

-    Ispričajte mi nešto o njima. 

-    Grofica Rosakov je veoma šarmantna Ruskinja iz carske Rusije. Nedavno je došla u 
ovu zemlju. Bila se pozdravila sa mnom, pa me je zato donekle iznenadilo kad sam je 
zatekao u ovoj sobi kako ushićeno pilji u moj ormar s lepezama. Znate, mesje Poaro, što 
više o tome mislim to mi sumnjivije deluje. Zar vam se ne čini? 

-    Izuzetno sumnjivo; ali, da čujem nešto o ostalima. 

-    Pa, Parker je ušao ovamo da bi uzeo kofer s minijaturama koje sam hteo da 
pokažem ledi Rankorn. 

-    A ledi Rankorn? 

-    Ledi Rankorn je sredovečna žena čvrstog karaktera. koja većinu vremena posvećuje 
raznim dobrotvornim poslovima. Ona se samo vratila da uzme svoju tašnu koju je negde 
spustila. 

-    Bien, monsieur'. Dakle, imamo četiri moguća osumnjičena. Ruska grofica, engleska 
ledi, južnoafrički milioner i gospodin Bernard Parker. Uzgred rečeno, ko je Bernard 
Parker? 

Gospodin Hardmen je delovao kao da mu je veoma neprijatno zbog tog pitanja. 

-    On je, ovaj, on je jedan mladić. U stvari, on je moj mladi poznanik. 

-    To sam već zaključio - ozbiljno odgovori Poaro. - Šta radi taj gospodin Parker? 

-    On je mladić koji se muva unaokolo, mada nije sasvim u toku stvari, ako mogu tako 
da se izrazim. 

-    Kako ste se sprijateljili, ako smem da pitam? 

-    Pa, ovaj, uradio je nekoliko poverljivih poslića za mene. 

-    Nastavite, gospodine - reče Poaro. 

Hardmen ga tužno pogleda. Oeigledno. poslednje što je želeo bilo je da nastavi. Ali 
kako je Poaro neumoljivo ćutao on popusti. 



-    Vidile, mesje Poaro, svi znaju da sam zainteresovan za starinski nakit. Ponekad 
neko želi da proda porodično nasledstvo koje - imajte to u vidu - nikada ne hi prodno na 
otvorenom tržištu ili onome ko se bavi trgovinom tih stvari. Ali, privatna prodaja je nešto 
sasvim drugo. Parker sreduje lakve detalje, on je u vezi sa obe zainteresovane strane i lako 
se izbegne neugodnosti. On mi javi kad čuje za tako nešto. Na primer, grofica Rosakov je 
donela iz Rusije neki porodieni nakit. Želela bi da ga proda. Bernartl Parker je trebalo da 
sredi tu transakciju. 

-    Shvatam - zamišljeno reće Poaro. - Vi mu bezrezervno verujete? 

-    Nije do sada bilo razloga da mu ne verujem. 

-    Gospodine Hardman, na koju od te četiri osobe vi lično sumnjate? 

-- Oh, gospodine Poaro, kakvo pitanje! Kao što sam vam rekao, oni su moji prijatelji. 
Ne sumnjam ni na koga - ili možemo i tako reći, sumnjam na sve. 

-    Ne slažem se s tom izjavom. Ne sumnjate na groficu Rosakov. Ne sumnjate na 
gospodina Parkera. Dakle, sumnjate na ledi Rankorn ili na gospodina Džonstona? 

-    Saterali ste me u ćošak, mesje Poaro, zaisla. Veoma mi je važno da se izbegne 
skandal. Ledi Rankoni pripada jednoj od najstarijih porodica u Engleskoj. Medutim. 
nesrećna činjenica je da je njena tetka ledi Karolina, bolovala od kleptomanije. Njeni 
prijatelji su to naravno. shvatali i njena kućna pomoćniea je odmah vraćala kašičice i sve 
druge stvarčice koje je ona odnosila. Vidite u kako neugodnom polozaju se nalazim! 

-    Dakle, ledi Rankorn je imala tetku koja je bila kleptomanka? Veoma zanimljivo. Da 
li mi dozvoljavate da pogledam sef? 

Uz saglasnost gospodina Hardmena, Poaro je otvorio vrata sefa i proučio unutrašnjost. 
U nas su zevale prazne plišane police. 

-- Čak i sad se vrata ne zatvaraju kako treba - promrmlju Poaro, dok ih je otvarao i 
zatvarao. - Pitam se zašto. Ah, šta to imamo ovde? Rukavicu koja se zaglavila u šarci. 
Mušku rukavicu. 

On je pruži Hardmenu. 

-    To nije moja rukaviea - reče Hardnien. 

-    Aha! Još nešto! - Poaro se brzo sagnu i sa dna sefa uze neki mali predmet. Bila je to 
tanka, crna, lakovana tabakera. 

-    Moja tabakera! - uzviknu gospodin Hardmen. 

Vaša? Sigurno nije vaša, mesje. Ovo nisu vaši inicijali. On pokaza na isprepleteni 
monogram od dva slova. napravljen u platini. 



Hardmen je uze u ruku. 

-    U pravu ste - izjavi. - Veoma liči na moju, ali inicijali su drugi. P i B. Gospode Bože - 
Parker! 

-    lzgleda - reče Poaro. - Pomalo nemaran mladi čovek,pogotovo ako je i rukavica 
njegova. To bi bio dvostruki trag, zar ne? 

-    Bernard Parkerl - promrmlja Hardmen. - Sad mi je laknulo! Pa, gospodine Poaro, 
prepuštam vama da sredite da mi se nakit vrati. Ako smatrate da treba. uključite policiju - 
to jest, ako ste sasvim sigurni da je on krivac. 

-    Vidite, prijatelju - reče mi Poaro kad smo izašli iz kuće - ovaj gospodin Hardmen 
ima jedan zakon za one s titulama a drugi za obične Ijude. Kako ja još nisam proizveden 
u viteza, nalazim se na strani onih običnih. Saosećam s tim mladićem. Cela stvar je pomalo 
neobična, zar ne? Hardmen sumnja na ledi Rankorn, ja sumnjam na groficu i Džonstona, a 
sve vreme tajanstvena osoba je gospodin Parker. 

-    Zašto ste posumnjali na ono dvoje? 

-    Parbleu. Veoma je jednostavno biti ruska emigrantkinja ili južnoafrički milioner. 
Svaka žena može da se predstavi kao ruska grofica, svako može da kupi kuću na Park 
Lejnu i da se predstavi kao južnoafrički milioner. Ko da pobije njihove tvrdnje? Ali, vidim 
da prolazimo kroz ulicu Bari. Naš nesmotreni mladi prijatelj ovde živi. Hajde da, kako vi 
kažete, kujemo gvožđe dok je još vruće. 

Gospodin Bernard Parker je bio kod kuće. Našli smo ga zavaljenog u jastuke. Bio je 
obučen u neobičan kućni ogrtač purpurne i narandžaste boje. Retko mi se neko do te mere 
nije dopao kao ovaj mladić bledog, feminiziranog liea koji je govorio izveštačeno vrišteći. 

-    Dobar dan, mesje - vedro reče Poaro. - Dolazim od gospodina Hardmena. Na 
jučerašnjoj čajanki neko je ukrao sav njegov nakit. Dozvolite mi da vas upitam mesje - da li 
je ovo vaša rukavica? 

Izgleda da gospodin Parker baš nije bio brz na pameti. Zurio je u rukavicu kao da 
pokušava da se priseti šta treba da kaže. 

1 Doista - franc. 

-    Gde ste je našli? - progovori najzad. 

-    Da li je to vaša rukavica, mesje? 

Izgledalo je kao da se gospodin Parker premišlja. 

Ne, nije -izjavi. 



-    A ova tabakera da li je ona vaša? 

-    Svakako nije. Ja uvek nosim srebrnu tabakeru. 

-    Vrlo dobro. gospodine. Predaću stvar u ruke policiji. 

-    Oh, da sam na vašem mestu ne bih to uradio - uzviknu gospodin Parker s izvesnom 
zabrinutošću. - Policajci su potpuno bezosećajni Ijudi. Sačekajte malo. Otići ću da posetim 
starog Hardmena. Vidite - oh sačekajte malo. 

Ali Poaro se odlučno povuče. 

-    Dali smo mu materijal za razmišljanje. zar ne? - kikotao se. - Sutra ćemo proveriti 
šta se dogada. 

Ali bilo nam je sudeno da se slučajem Hardmen pozabavimo već istog popodneva. 
Vrata su se otvorila bez ikakvog upozorenja i u sobu upade vihor u Ijudskom obliku 
noseći sa sobom kovitlac od soboljevog krzna (dan je bio hladan, kako samo engleski 
junski dan to može biti) i šešir okićen ubijenim orlovima. Grofica Vera Rosakov je bila 
ličnost koja ume prilično da uznemiri čoveka. 

-    Vi ste gospodin Poaro? Šta ste to učinili? Oplužujete tog sirotog dečka! To je 
sramno. To je skandalozno. Ja ga poznajem. On je pile, jagnje - on nikada ne bi ukrao. On 
je sve učinio za mene. Treba li da stojim po strani i gledam kako ga muče i kasape? 

-    Recite mi. madam, da li je ovo njegova tabakera? - Poaro joj pruži ecrnu lakovanu 
tahakeru. 

Grofica na trenutak zastade, dok je proučavala predmet. 

-    Jeste, njegova je. Dobro je znam. Šta s njom? Da li ste je našli u sobi? Svi smo bili 
tamo; pretpostavljam da je ispustio. Ah, vi policajci, gori ste od Crvene garde... 

-    A da li je ovo njegova rukavica? 

-    Otkud da znam? Sve rukavice liče jedna na drugu. Ne pokušavajte da me 
zaustavite - on mora biti pušten na slobodu. Njegovo ime se mora očistiti od sumnji. To 
čete vi učiniti. Ja ću prodati svoj nakit i dati vam mnogo novea. 

-    Madam... 

- Onda, dogovorili smo se? Ne, ne, ne protivite mi se. Jadni dečko! Došao je kod mene 
sa suzama u očima. 'Ja ću vas spasti' - rekla sam - 'ja ću otići do tog čoveka, tog Ijudoždera, 
tog čudovišta! Prepustite to Veri!' Sad kad je sve sređeno odoh ja. 

Kako je došla bez ceremonije tako je i otišla, izletevši iz sobe i ostavljajući za sobom 
miris jakog, egzotienog parfema. 



-    Kakva žena - uzviknuh. -- i kakvo krzno! 

-    Ah. da, ono je zaista pravo! Da li bi lažna kontesa mogla imati pravo krzno? Moja 
mala šala, Hejstingse... Čini mi se da je ona zaista Ruskinja. Znači gospodin Bernaui je 
otišao kod nje da cmizdri. 

-    Tabakera je njegova. Pitam se da li je i rukavica... 

Poaro s osmehom izvuče iz džepa drugu rukavicu : stavi 

je pored prve. Nije bilo sumnje da je pitanju par. 

-    Gde ste našli drugu rukavicu, Poaro? 

-    Bila je bačena skupa sa štapom za šetnju na sto u hodniku, u ulici Bari. Zaista, mesje 
Parker je veoma nesmotren mlad čovek. Pa, mon ami - mi moramo biti precizni. 
Samo forme radi, učiniću kratku posetu Park Lejnu. 

Nepotrebno je reći da sam svom prijatelju pravio društvo. Dzonston nije bio tamo, ali 
smo se videli s njegovim ličnim sekretarom. Ispostavilo se da je Džonston tek nedavno 
stigao iz Južne Afrike. Nikada ranije nije bio u Engleskoj. 

-    Zainteresovan je za drago kamenje zar ne? - nagađao je Poaro. 

-    Pre bi se reklo za rudnike zlata - nasmeja se sekretar. Poaro je bio zamišljen posle tog 
razgovora. Kasno, te iste večeri na moje ogromno iznenadenje, zatekoh ea kako ozbiljno 
proučava rusku gramatiku. 

Zaboga. Poaro - uzviknuo sam. - Da li učite ruski da biste s groficom razgovarali na 
njenom jeziku? 

-    Ona svakako neće da čuje moj engleski prijatelju! 

-- Ali, Poaro. Ruskinje iz dobrih kuća po pravilu govore francuski. 

-    Vi ste pravi rudnik informaeija, Heistingse! Prestaću da se mučim oko zamršenog 
ruskog alfabeta. 

S dramatičnim gestom bacio je knjigu. Nisam bio potpuno zadovoljan. U njegovom 
oku svetlueala je iskra koju sam dobro poznavao. Bio je to nedvosmislen znak da je Herkul 
Poaro zadovoljan sam sobom. 

-    Možda - mudro sam rekao - vi sumnjate da je ona zaista Ruskinja. Možda želite da 
je testirate? 

..... A, ne. ne, ona je zaista Ruskinja. 



-    Pa, onda... 

-    Ako zaista želite da se istaknete u ovom slučaju, Hejstingse, preporučujem vam 
knjigu Prvi koraci u ruskom jeziku kao dragocenu pomoć. 

Onda se nasmejao i nije hteo ništa više da kaze. Podigao sam knjigu s poda i radoznalo 
uronio u nju, ali nisam mogao da uhvatim Poaroove primedbe ni za glavu ni za rep. 

Sledeće jutro nije nam donelo nikakve vesti, ali izgleda da to nije zabrinjavalo mog 
malog prijatelja. Za vreme doručka najavio je da namerava pre podne da poseti gospodina 
Hardmena. Našli smo starog društvenog leptira kod kuće, očigledno smirenijeg nego 
prethodnog dana. 

-    Pa, mesje Poaro, imate li novosti? - željno upita. 

Poaro mu uruči list papira. 

-    Ovo je osoba koja je uzela nakit mesje. Da li da predam stvar policiji? Ili biste više 
voleli da vam vratim nakit bez mešanja policije? 

Gospodin Hardmen je buljio u papir. Konačno mu se povratio glas. 

-    Zaprepašćujuće. Neizmerno bi mi bilo drago da ne bude skandala. Dajein vam carte 
blanshe  mesje Poaro. Siguran sam da ćete biti diskretni. 

Posle loga smo uzeli laksi koji nas je po Poaroovoj naredbi, odvezao u hotel Karton. 
Tamo je potražio groficu Rosakov. Posle nekoliko minuta uveli su nas u njen apartman. 
Pošla nam je u susrel raširenih ruku obučena u predivnu kućnu haljinu s egzotičnim 
dizajnom. 

-    Mesje Poaro! - uzviknu. - Da li ste uspeli? Da li ste to jadno dete oslobodili sumnje? 

-    Gospođo grofice, vaš prijatelj, gospodin Parker, sasvim sigurno neće biti uhapšen. 

Odrešene ruke - franc 

-    Ah, vi ste tako pametan čovečuljak! Sjajno! I tako brzo završeno. 

-    S druge strane, ohećao sam gospodinu Hardmenu da će mu nakit danas biti vraćen. 

-    Da? 

-    Zbog toga bih vam, madam. bio veoma zahvalan kad biste ga odmah predali u 
moje ruke. Žao mi ie što moram da vas požurujem, ali laksi me čeka - u slučaju da budem 
primoran da odem do Skotiand jarda. Mi, Belgijanei smo štedljiv narod, madam. 



Grofica zapali cigaretu. Nekoliko trenutaka sedela je savršeno mirno, praveći kolutove 
od dima i ne skidajući pogled s Poaroa. Onda prasnu u smeh i ustade. Pride pisaćem 
stolu, otvori jednu fioku i izvuče svilenu žensku tašnu. Dobaci je Poarou. Kad je 
progovorila.glas joj je bio savršeno spokojan. 

-    Mi, Rusi, smo naprotiv rasipni  reče. A zato  nam nažalost, treba novac. Nema 
potrebe da proveravate. Sve je na broju. 

Poaro ustade. 

-- Čestitam vam madam što tako brzo razrmšljate i reagujete. 

- Ah! Šta drugo mogu da radim kad vas čeka taksi? 

-    Veoma ste Ijubazni,madam. Ostajete li u Londonu? 

-    Bojim se da ne ostajem zahvaljujući vama. 

-    Primite moje izvinjenje. 

-     Mozda ćemo se negde ponovo sresti. 

-    Nadam se. 

-    A ja se nadam da nećemo - uzviknu grofica nasmejavši se. 

     - To je veliki kompliment - ima veoma malo Ijudi na ovom svetu kojih se plašim. 
Zbogom mesje Poaro. 

-    Zbogom, gospođo grofice. Ah, oprostite,zaboravio sam. Dozvolite da vam vratim 
vašu tabakeru. 

Uz naklon, pruži joj malu crnu tabakeru koju smo nasli u sefu. Ona je primi bez ikakve 
promene na licu - samo je podigla jednu obrvu i promrmljala: - Shvatam! 

-    Kakva žena - uzviknu Poaro oduševljeno dok smo silazili niz stepenice. Man Dieu, 
quelle femme' Ni reči svade, ili protesta ili blefiranja! Dovoljan joj je bio iedan kratki 
pogled da proceni situaciju. Kažem vam, Hejstingse žena koja na takav način ume da 
prihvali poraz - sa bezbrižnim osmehom -daleko će dogurati! Ona je opasna: ima čelične 
nerve; ona -on se spotaknu. 

1 Moj Boze. kakva žena! - franc. 

-    Bilo bi dobro da gledate kuda idete predložih mu. Kada ste prvi put posunmjali na 
grofieu? 



-    Mon ami, ono što mi je zasmetalo bio je da taktv kažem. dvostuki trag - rukavica i 
tabakera. Bernard Parker je lako mogao ispustiti jedno ili drugo - ali teško oba. To bi bilo 
isuviše nesmotreno! Isto tako da ih  je neko tamo namerno ostavio da bi bacio sumnjti na 
Parkera dovoljna bi bila samo jedna stvar - tabakera ili rukavica - nikako obe. To me je 
navelo na zaključak da nisu obe stvari Parkerove. Kad sam našao drugu rukavicu sagledao 
sam stvar s druge strane, Čija je bila tabakera? Naravno, nije mogla pripadali ledi 
Rankorn. Inicijali nisu odgovarali. Gospodin Džonston? Samo ako je bio ovde pod lažnim 
imenom. Popričao sam s njegovim sekretarom i bilo je oćigledno da je kod njega sve jasno i 
čisto. Nije bilo tajni o prošlosti gospodina Džonstona. Znači grofica? Za nju se 
pretpostavljalo da je iz Rusije donela nakit; bilo je dovoljno samo da izvadi kamenje iz 
njihovog fasunga. Pitanje je da li bi ikad iko prepoznao te draguije. Bilo je veoma 
jednostavno da iz hodnika uzme jednu Parkerovu rukavieu i ubaci je u sef. Ali, bien sur, 
nije nameravala da ispusti svoju tabakeru. 

Ali, ako je to njena tabakera, zašto na njoj stoji B.P. kad su grofičini inicijali V.RB 

Poaro mi se blago nasmeši. 

-    Tačno,mon ami: ali, na ruskom analfabetu B je V. a P je R. 

Niste, valjda očekivali da to pogodim. Ja ne znam ruski. 

-    Ne znam ni ja. Hejstingse. Zato sam kupio onu knjižicu - i pokušao da vam 
skrenem pažnju na nju. 

On uzdahnu. 

Sjajna žena. Imam osećaj prijatelju veoma određen osećaj - da ćemo se ponovo sresti. 
Samo ne znam gde. 

  



 

Poslednja seansa 

Raul Dobrej je prešao preko mosta na Seni pevušeći neku pesmicu. On je bio zgodni 
mladi francuz star oko trideset dve godine, a sveže lice krasili su mali crni brkovi. Po 
zanimanju je bio inženjer. U određenoin roku stigao je do ulice Kardone i ušao u zgradu 
broj 17. Kućepaziteljka ga je pogledala iz svoje ,,jazbine" i progunđala ,,dobro jutro", što je 
on ljubazno uzvratio. Onda se uspeo stepemeama do stana na trećem spratu i pozvonio. 
Dok je čekao da mu otvore vrata opet je pevušio. Raul Dobrej se osećao posebno dobro od 
jutros. Vrata je otvorila jedna postarija Francuskinja, čije se naborano liee pretvori u osmeh 
kada ie shvatila ko je posetilac. 

- Dobro jutro, gospodine. 

- Dobro jutro, Eliza  reče Raul. 

On ude u hodnik, skidajući usput rukavice. 

-    Madam me očekuje, zar ne? - dobaci preko ramena. 

 Svakako gospodine. 

-    Eliza zatvori ulazna vrata i okrete se prema njemu. 

-    Gospodin moze da prede u mali salon. Madam će mu se uskoro pridružili.Trenutno 
se odmara. 

Raul naglo podignu pogied, 

-    Nije joj dobro? 

-    Dobro! 

Eliza zafrkta. Krete ispred Raula i otvori mu vrata malog salona. Ušao je, a ona za njim. 

-    Dobro! - ponovi Eliza. - Kako, sirotica, može biti dobro? Seanse, seanse i samo 
seanse! To nije u redu - nije prirodno, niti je ono što nam je Bog namenio da činimo. 
Moram otvoreno reei da meni to liči na trgovanje s đavolom. 

Raul je smirujući potapša po ramenu. 



-    Hajdte, Eliza reče - ne uzbuđujte se i nemojle da vidite đavola u svemu što ne 
razumete. 

Eliza sumnjičavo zavrte glavom. 

-    Pa, dobro - tiho promrmlja - gospodin može da kaže šta mu drago, ali meni se to ne 
dopada. Pogledajte, madam, svakog dana je sve bleda i mršavija i ima glavobolje. 

Ona podiže ruke. - Ah, ne, nije to dobro, taj posao s duhovima. Duhovi! Svi dobri 
duhovi su u raju, a ostali su u čistilištu. 

-    Vaš način gledanja na život posle smrti je odista jednostavan - reče Raul i spusti se u 
jednu stolicu. 

Stariea se uspravi. - Ja sam dobra katolikinja gospodine. 

Ona se prekrsli, krete prema vratima, onda zastade s rukom na kvaki. 

-    Kad se venčate, gospodine - reče molećivim glasom -ovo se neće nastaviti? 

Raul joj se nežno nasmeši. 

-    Vi ste dobra, verna osoba, Eliza - reče - i odani svojoj gospodarici. Ne plašite se, kad 
postane moja supruga prestaće ovaj ’posao s duhovima’, kako ga vi nazivate. 
Madam Dobrej neće više držati seanse. 

Elizino lice se raširi u osmeh. 

-    Hoće li zaista biti tako? - željno upita. 

On ozbiljno klimnu glavom. 

-    Da - reče, govoreći više sebi nego njoj. - Da, ovo se mora okončati. Simon ima 
predivan talenat i obilato se njime koristila, ali sada je zaista dosta. Kao što ste dobro 
primetili, Eliza, ona je iz dana u dan sve bleđa i mršavija. Život medijuma je posebno 
naporan i mučan i dovodi do velike nervne napetosti. Ipak, Eliza, vaša gospodarica je 
najdivniji medijum u Parizu - ne, u celoj Franeuskoj. Kod nje dolaze Ijudi iz celog sveta 
zato što znaju da kod nje nema prevare, nema obmane. 

Eliza s prezirom zafrkta. 

-    Obmane! Naravno da nema. Madam ne bi mogla obmanuti ni novorođenče, sve i da 
hoće. 

-    Ona je andeo - sa žarom izjavi mladi Franeuz. - Ja... ja ću sve učiniti da je usrećim. 
Da li mi verujete? 



Eliza se uspravi i progovori s jednostavnim dostojanstvom. 

-    Već dugo služim kod madam, gospodine. Uz dužno poštovanje mogu reći da je 
volim. Da ne mislim da je obožava te onako kako ona zaslužuje da bude obožavana. 
gopodine, verujte da bih vas lično raskomadala - deo po deo. 

Raul se nasmeja. - Bravo, Eliza! Vi ste veran prijatelj ; nadam se da sada o meni imate 
povoljno mišljenje kad sam vam rekao da će se madam ostaviti duhova. 

Očekivao je da će starica ovu šalu prihvatiti sa smehom, ali, na njegovo iznenađenje, 
ona ostade ozbiljna. 

-    Pretpostavimo, gospodine - reče ustežući se - da duhovi neće hteti da ostave nju? 

Raul je zurio u nju. 

-    Šta mislile time da kažete? 

-    Rekla sam - ponovi Eliza - da možda duhovi neće hteti nju da ostave. 

-    Mislio sam da ne verujete u duhove, Eliza. 

-    Ne verujem - tvrdoglavo reče Eliza. - Ludost je verovati u njih. Ipak... 

-    Da? 

-    Teško mi je da vam objasnim, gospodine. Vidite, ja sam uvek mislila da su ti 
medijumi. kako sebe nazivaju. vešti prevaranti koji varaju one koji su izgubili svoje drage. 
Ali Madam nije takva. Madam je dobra. Madam je poštena i... 

Ona spusti ton i poče da govori sa strahom u glasu. 

-    Te stvari se dogadaju. To nije obmana. Te stvari se događaju i zato se plašim. 
Sigurna sam, gospodine, da to nije u redu. To je protiv prirode i dragog Boga i neko će 
morati da plati. 

Raul ustade sa stoliee, pride joj i potapša je po ramenu. 

-    Smirite se, dobra moja Eliza - reče smešeći se. – Vidite, imam za vas dobre vesti. 
Danas je poslednja seansa. Više ih uopšte neće biti. 

-    Znaci, i danas ima seansu? - sumnjičavo upita starica. 

-    Poslednju, Eliza, poslednju. 

Eliza s očajanjem odmahnu glavom. - Madam nije u dobroj formi - poče. 



Ali, ne uspe da dovrši, jer se otvoriše vrata i u sobu ude visoka, svetlokosa žena. Bila je 
vitka i graciozna, sa liceni Botičelijeve Madone. Raulu lice zablista, a Eliza se brzo i 
diskretno povuče. 

-    Simon! 

On uze njene duge, bele ruke i poljubi ih. Ona tiho promrmlja njegovo ime. 

-    Raule, dragi moj. 

On joj ponovo poljubi ruke, a onda se zagleda u njeno lice. 

-    Simon, kako si bleda! Eliza mi je rekla da se odmaraš. Nisi bolesna, Ijubljena moja? 

-- Ne, nisam bolesna - ustezata se ona. 

On je odvede do sote i sede pored nje. 

-    Ispričaj mi. 

Ona se blago nasmeši. 

-    Mislićeš da sam šašava - promrmlja. 

-    Ja? Da pomislim da si ti šašava. Nikada! 

Simon izvuče ruke iz njegovog stiska. Nekoliko trenutaka sedela je savršeno mirno, 
gledajući u tepih. Onda brzo progovori dubokim glasom: 

-    Plašim se, Raule. 

On sačeka nekoliko trenutaka, ali kako ona ne nastavi, on je ohrabri: 

-    Čega se plašiš? 

-    Jednoslavno se plašim... to je sve 

-    Ali... 

On je zbunjeno pogleda. a ona brzo nastavi. 

-    Da, apsurdno je, zar ne, ali ja se baš tako osećam. Uplašena sam i ništa više. Ne 
znam ni od čega ni zašto, ali neprestano sam opsednuta idejom da će mi se dogoditi nešto, 
nešto strašno... 

Zurila je ispred sebe. Raul je nežno zagrli. 



-    Najmilija moja - reče - ne smeš se predati. Znam šta jo to, Simon. To je napregnutost 
od života medijuma. Potreban ti je odmor - odmor i ćutanje. 

Ona ga zahvalno pogleda. – Da, Raule. u pravu si. Baš to mi je polrebno - odmor i 
ćutanje. 

Ona zaklopi oči i nasloni se na njegovu ruku. 

-    I sreća - šapnu joj Raul u uho. 

On je privuće blize k sebi. Simon, još uvek zatvorenih očiju, duboko udahnu. 

-    Da - promrmlja - da. Kad me zagrliš osećam da sam na sigurnom. Zaboravim svoj 
život -- užasni život - medijuma. Ti mnogo znaš, Raule, ali čak ni ti ne znaš šta to znači. 

Osećao je kako joj  se telo koči u njegovom zagrljaju. Oči joj se ponovo otvoriše. Zurila 
je ispred sebe. 

-    Sediš u kabinetu  u mraku.,čekajući, a mrak je užasan,Raule, jer to je mrak u kome 
nema ničega, to je mrak praznine. Čovek mu se namerno predaje, da se u njeniu izgubi. 
Posle toga ne znaš ništa, ne osećaš ništa. a onda počinje polagano bolno buđenje iz sna, i 
osećaš se užasno umorno. 

-    Znam - promrmlja Raul - znam. 

-    Tako umorno -- ponovo promrmlja Simon. Dok je ponavljala te reči kao da joj je celo 
telo klonulo. 

-    Ali ti si divna, Simon. 

On uze njene ruke u svoje, pokušavajiići da je razvedri. 

-- Ti si jedinstvena - najveći medijum koji je svet ikada znao. 

Ona odmahnu glavom blago se smešeći. 

-    Da, da - insistirao je RauL 

Onda izvuće iz džepa dva pisma. 

-    Vidiš, ovo je od profesora Roša iz Salpetrijera, a ovo od doktora Zenira iz Nansija. 
Obojica te preklinju da nastaviš povremeno da radiš za njih. 

-    A, ne. 

Simon iznenada skoči na noge. 

-    Neću, neću. To mora da se završi. Obećao si mi. Raule. 



Raul je zaprepašteno gledao u nju, dok je ona podrhtavala pred njim gledajući ga 
skoro kao nekoga koga želi da drži na distanci. On ustade i uze je za ruku. 

-    Da. da - reče. - Naravno da je završeno, to se podrazumeva. Ali, ja se veoma 
ponosim tobom, Simon - zato sam pomenuo ona pisma. 

Ona ga sumnjičavo pogleda iskosa. 

-    Nećeš me nagovarati da se ovim ponovo bavim? 

-    Ne, ne - reče Raul - izuzev ako sama poželiš da povremeno radiš sa starim 
prijateljima... 

Ona ga prekide, govoreći uzbudeno: - Ne, ne, nikad više. Opasno je. Kažem ti to. 
osećam veliku opasnost. 

Ona na trenutak stavi ruke na čelo. a onda odšela do prozora. 

-    Obećaj mi, nikada više - reče tišim glasom, preko ramena. 

Raul joj pride i obgrli je. 

-    Mila moja - reče nežno - obećavam ti da je danas poslednja seansa. 

On oseti kako se naglo trgla. 

-    Danas - promrmlja. - Ah, da - zaboravila sam na madam Eks. 

Raul pogleda na sat. - Treba svakog trenutka da stigne. Ali, Simon. ako se ne osećaš 
dobro... 

Simon ga skoro nije ni slušala. Sledila je sopstvene misli. 

-    Ona je - čudna žena. Raule, veoma čudna žena. Znaš skoro da je se užasavam. 

-    Simon! 

U njegovom glasu bilo je prebacivanja i ona to oseti. 

- Da, da, znam, ti si kao i svi ostali Francuzi. Za tebe je majka svetinja i nije lepo od 
mene što tako mislim o njoj kad ona do te mere tuguje za izgubljenim detetom. Ali - ne 
mogu da objasnim, ona je tako velika i crna, a njene šake - da li si ikada zapazio njene šake. 
Raule? Velike, jake šake, kao u muškarca. Ah! 

Ona malo zadrhta i sklopi oči. Raul skide ruke s njenih ramena i progovori skoro 
hladno: 



-    Zaista ne mogu đa te razumem, Simon. Ti, kao žena, morala bi da imaš samo 
saosećanje za drugu ženu, za majku koja je izgubila jedino dete. 

Simon načini pokret nestrpljenja. - Ah, ti si taj koji ne razume, prijatelju! Čovek se ne 
može protiv toga boriti. Od prvog trenutka kad sam je ugledala osećala sam... 

Ona naglo raširi ruke. - Strah! Sećaš se? Dugo mi je trebalo da pristanem da s njom 
održim seansu. Bila sam sigurna da će mi doneti nesreću. 

Raul slegnu ramenima. - U stvari, ona ti je donela upravo suprotno - reče suvo. Sve 
seanse s njom bile su veoma uspešne. Duh male Ameli odmah je stupio u vezu s tobom, 
a materijalizacije su bile zadivljujuće. Zaista je trebalo da profesor Roš prisustvuje i ovoj 
poslednjoj seansi. 

-    Materijalizaeije - reče Simon dubokim glasom. - Reci mi, Raule, znaš da uopšte ne 
znam šta se događa dok sam u transu, da li su materijalizaeije zaista tako divne? 

On s oduševljenjem potvrdi glavoni. - Na prvih nekoliko seansi figura deteta se videla 
kao u nekoj izmaglici - objasnio je - ali na poslednjoj seansi... 

-    Da? 

On progovori veoma tiho: - Simon, dete koje je tamo stajalo bilo je pravo živo dete od 
krvi i mesa. Ja sam je dotaknuo - ali kad sam video da je taj dodir za tebe veoma bolan. 
nisam dozvolio madam Eks da i ona to učini. Uplašio sam se da če izgubiti samokontrolu i 
da će tebe to na neki način povrediti. 

Simon se ponovo okrete ka prozoru. 

-    Bila sam užasno iznurena kad sam se probudila - promrmlja. - Raule, da li si 
siguran - da li si zaista siguran da je sve ovo u redu? Znaš da dobra stara Eliza misli da 
trgujem s đavolom? - Ona se nesigurno nasmeja. 

-    Znaš šta ja verujem - ozbiljno reče Raul - U dodiru s nepoznatim uvek ima 
opasnosti, ali ovo je plemenit slučaj, jer je naučni. U celom svetu bilo je onih koji su se 
žrtvovali za nauku, pioniri koji su platili cenu, da bi ostali bezbedno mogli da slede 
njihove stope. Več deset godina radiš za nauku pod strašnom nervnom napregnutošću. 
Tvoja uloga je završena, od danas pa nadalje slobodna si da budeš srećna. 

Ona mu se nasmeši s Ijubavlju, povrativši svoj mir. Onda brzo pogleda na sat. 

-    Madam Eks kasni - promrmlja. - Možda neče doći. 

-    Mislini da hoće - reče RauL - Tvoj sat malo žuri, Simon. 

Simon se kretala po sobi, uredujući ukrasne sitnice. 



-    Pitam se ko li je ta madam Eks - primeti. - Odakle je, iz kakve porodice? Čudno je 
što baš ništa ne znamo o njoj. 

Raul slegnu ramenima. - Mnogi ljudi vole da ostanu anonimni kad dolaze kod 
medijuma - reče. - To je osnovna predostrožnost. 

-    Pretpostavljam da je tako -- ravnodušno reče Simon. Mala vaza od porclana iskliznu joj 
iz ruke i razbi se na komadiće na pločicama isped kamina. Ona se naglo okrete ka Raulu. 

-    Vidiš - promrmlja - nisam svoja, Raule. Da li bi smatrao da sam - da sam velika 
kukavica ako danas ne bih održala seansu s madam Eks? 

Pocrvenela je zbog njegovog bolnog, iznenađenog pogleda. 

-    Simon, obećala si... - poče blago. 

Ona poče da uzmiče ka zidu. - Neću to da uradim, Raule. Neću. 

Opet je ustuknula pred njegovim pogledom, koji joj je blago prebacivao. 

-    Nije zbog novca. Simon, iako moraš shvatili da je suma koju ti je ta žena ponudila 
za poslednju seansu - ogromna, jednoslavno ogromna. 

Ona ga prkosno prekide: - Ima stvari koje su važnije od novca. 

-    Naravno - složi se on toplo. - O tome upravo govorim. Razmisli - ova žena je majka, 
majki koja je izgubila svoje jedino dete. Ako nisi zaista bolesna, onda je to tvoj hir - bogatoj 
ženi možeš nešto uskratiti. ali možeš li uskratiti majci da poslednji put vidi svoje dete? 

Simon s očajanjem raširi ruke. 

-    Oh, ti me mučiš - promrmlja. Ipak, u pravu si. Ispuniću ti želju, ali sad znam od 
čega me je strah - od reči majka. 

-    Simon! 

-    Postoje neke primitivne, elementarne sile, Raule. Mnoge je uništila civilizacija, ali 
materinstvo stoji tamo gde je bilo na samom početku. Životinje - Ijudska bića. sve je to isto. 
Majčinska ljubav ne moze se ni sa čim uporedili. Ona ne zna za zakon, za samilost, ona 
prkosi svim stvanma i ruši bez grize savesti sve što joj stoji na putu. 

Ona zastade, pomalo dahćući, onda se okrete prema njemu, s razoružavajućim 
osmehom. 

-    Znam da sam danas šašava, Raule. Znam. 

On je uze za ruku. 



-    Lezi malo - poče da je nagovara. - Odmori se dok ona ne dode. 

-    Dobro. – Ona mu se nasmeši i izade iz sobe. Raul ostade nekoliko trenutaka 
izgubljen u mislima, onda odšeta do vrata, otvori ih i pređe mali hodnik. Uše u sobu s 
druge strane hodnika, salon veoma nalik na onaj iza koga je izašao, ali u čijem uglu se 
nalazila niša u kojoj je bila smeštena velika fotelja. Teške plišane zavese bile su nameštene 
tako da su mogle da se navuku preko niše. Eliza je spremala sobu. U blizini niše namestila 
je dve stolice i mali okrugli sto. Na stolu su se nalazili def, rog nekoliko listova hartije i 
olovke. 

-    Poslednji put - mrmljala je Eliza namrgođeno, ali sa zadovoijstvom. - Ah. 
Gospodine, volela bih da je sve već gotovo. 

Začu se oštar zvuk električnog zvona. 

-    Stigla je. Taj žandarm od žene - nastavi stara služavka. - Što ne ode u crkvu da se, 
kao sav prislojan svet, pomoli za dušu svog deteta i da zapali sveću Bogorodici? Zar dobri 
Bog ne zna šta je za nas najbolje? 

-    Otvorite vrata. Eliza - odsečno reče RauL Ona ga pogleda, ali posluša. Vratila se 
posle nekoliko trenutaka sa posetiteljkom. 

-    Reći ću svojoj gospodariei da ste ovde, madam. 

Raul pride da se rukuje s madam Eks. Padoše mu na um Simonine reči: 

„Tako velike i tako crne.“ 

Ona je bila toliko krupna žena da je čak i duboka crnina koju je nosila - tipično za 
Francuskinje - na njoj delovala nekako preterano. Kad je progovorila, glas joj je bio veoma 
dubok. 

-    Bojim se da sam malo zakasnila. gospodine. 

-    Samo nekoliko minuta - reče Raul, smešeći se. - Madam Simon je prilegla. Žao mi je 
što moram reći da nije baš dobro. Veoma je umorna i iscrpljena. 

Njena šaka, koju je počela da povlači, sklopi se iznenada oko njegove kao da je od 
gvožda. 

-    Održaće seansu? - glas joj je bio oštar. 

-    O. da, madam. 

Madam Eks pade kamen sa srca, onda se spusti u stolieu i olabavi jedan od teških crnih 
velova koji su lebdeli oko nje. 



-    Ah, gospodine! - promrmlja. - Ne možete zamislili, uopšte ne možete pojmiti koju 
radost mi pričinjavaju ove seanse. Moja devojčiea! Moja Ameli! Da je vidiin, da je čujem i - 
možda - da, možda i da ispružim ruku da je dotaknem. 

Raul progovori brzo i odsečno: - Madam Eks. kako da vam objasnim'! Ni po koju cenu 
ne smete učiniti ništa izuzev onoga što vam izričito dopustim. Inače ćete je dovesti u 
opasnost... 

-    Sebe? 

-    Ne, madam - reče Raul - medijuma. Morate razumeti da je nauka donekle objasnila 
fenomen koji se događa. Reči ću vam jednostavnim rečima, ne koristeči se tehničkim 
terminima. Da bi se dub prikazao, on mora da korisli stvarnu fizičku supstancu medijuma. 
Videli ste kako iz usta medijuma izlazi para. Ona se kondenzuje u fizičku sličnost s telom 
umrle osobe. Ali, ta ektoplazma je u slvari sastavni deo tela medijtima. Nadamo se da 
ćemo to jednog dana dokazali pažljivim merenjem i tesliranjem. Medulim. veliku 
poteškoču predstavlja opasnost i bol koji pogadaju medijum ako se dodirne fenomen. Kad 
bi neko grubo zgrabio tu materijalizovanu priliku, došlo bi do smrti medijuma. 

Madam Eks ga je pažljivo slušala. 

-    To je veoma zanimljivo. gospodine. Reeite mi, hoće li doći vreme kad će 
materijalizovana prilika moći da se odvoji od svog roditelja, medijuma? 

-    To je fantastična pretpostavka, madam. 

Ona je bila uporna. - Ali. nije nemoguće. 

-    Zasad je sasvim nemoguće. 

-    Možda u budučnosti? 

Nije morao da odgovori, jer je tog trenutka ušla Simon. Bila je slaba i bleda, ali je 
očigledno bila potpuno prisebna. Prišla je i rukovala se s madam Eks, mada je Raul 
zapazio da je u tom trenutku blago zadrhlala. 

-    Žao mi je, madam. što čujem da ste indisponirani - reče madam Eks. 

-    Nije vazno - reče Simon pomalo osorno. - Hočemo li početi? 

Prišla je niši i sela u fotelju. Raul odjednom oseti kako ga obuzima strah. 

-    Nisi dovoljno jaka - uzviknu. - Bolje da otkažemo seansu. Madam Eks će razumeti. 

-    Gospodine! 

Madam Eks s negodovanjem ustade. 



-    Da, da, bolje da ne održimo seansu, siguran sam. 

Madam Simon nti je obećala poslednju seansu. 

Tako je -- mirno reče Simon. - Spremna sam da ispunim svoje obećanje. 

-    Držim vas za reč madam - reee druga žena. 

..... Ja ne kršim zadatu reč - hladno odgovon Simon. Ne plaši se, Raule - dodade nežno 
– najzad, ovo je poslednči put, poslednji put, hvala Bogu. 

Na njen znak Raul navuče tešku crnu zavesu preko niše. Takođe, navuče zavese na 
prozor, tako da je soba bila u polutami. Pokaza jednu od stolica madam Eks i pripemi se 
ua sedne na drugu. Madam Eks se ustezala. 

-    Oprostićete mi, gospodine. ali - shvatale, ja apsolutno verujem i vama i madam 
Simon. Ipak, da bi moje svedočenje imalo veću težinu, bila sam slobodna ovo da ponesem. 

Ona iz tašne izvuče svileni konopac. 

-    Madam! - povika RauL - To je uvreda! 

-    Predostrožnost. 

-    Ponavljam da je uvreda. 

-    Ne razumem zašto se bunite, gospodine - hladno reče madam Eks. - Ako nema 
obmane, nemate čega da se plašite. 

Raul se prezrivo nasmeja. - Uveravam vas da nemam čega da se plašim, madam. 
Vezite mi i ruke i noge, ako hoćete. 

Njegove reci nisu proizvele željeni efekat, jer nuulam Eks samo hladno promrmlja: 

-    Hvala vam, gospodine - i pride mu s klupkom kanapa. 

Odjednom, Simon povika iza zavese. 

-    Ne, ne, Raule, ne dozvoli da to uradi. 

Madam Eks se podrugljivo nasmeja. Madam se plaši  primeti sarkastično. 

-    Da, plašim se. 

-    Upamti šta si rekla. Simon - povika Raul.Madam Eks očito misli da smo mi 
šarlatani. 

-    Moram da proverim - ozhiljno reče madam Eks. 



Metodično i čvrslo vezivala je Raula za stolicu. 

-    Moram vam čestitali na čvorovima, madam - primeti on ironično kad je završila. - 
Da li ste sada zadovoljni? 

Madam Eks ne odgovori. Prošetala se po sobi i pobliže proučila zidove. Onda je 
zaključala vrata koja vode u hodnik, izvadila ključ i vratila se na stolicu. 

-    Sada - reče nekim neopisivim glasom - sada sam spremna. 

Minuti su prolazili. Simonino disanje iza zavese poslajalo je sve teže i hroptavije. Onda 
je prestalo, ali je usledilo ječanje. Zatim je ponovo nakratko nastupila tišina koju je 
prekinuo iznenadni zveket dela. Rog je pao sa stola. Začulo se ironično smejanje. Zavesa 
ispred niše kao da se malo razmakla, nazirala se figura medijuma, s glavom koja je pala na 
grudi. Odjednom. madam Eks zastade dah. Magla nalik na traku izlazila je iz 
medijumovih usta. Kondenzovala se i polako počela da poprima oblike - oblike malog 
deleta. 

-    Ameli! Mala moja Ameli! 

Iz usta madam Eks izlazio je promukli šapat. Nejasna figura još više se kondenzovala. 
Raul je zurio skoro ne verujući. Nijedna dosadašnja materijalizacija nije bila do te mere 
uspešna. Ovoga puta, tu je stajalo dete, stvarno dete od krvi i mesa. 

-    Mama! - čuo se tihi dečji glasić. 

-    Moje dete! - uzviknula je madam Eks. - Moje dete! Napola se digla sa stoliee. 

Budite oprezni, madam - povikao je Raul opominjući je. 

Materijalizovana prilika prošla je nesigurno kroz zavesu. Biio je to dete koje je stajalo 
ispruženih ruku. 

-    Mama: 

-    Air! - kriknu madam Eks. Ponovo napola ustade sa svoje stoliee. 

Madam - uzviknu Raul uspaničeno - medijum... 

-    Moram je dodirnuti - povika madani Eks promuklim glasom. 

Ona načini korak napred. 

-    Za ime Boga, madam, kontrolišite se - vikao je RauL 

Sada je zaista bio u panici. 

-    Odmah sedite. 



-    Moja devojčiea. Moram da je dotaknem. 

-    Madam, zapovedam vam da sednete! 

Očajnički se borio da se oslobodi konopca, ali madam Eks je dobro uradila posao - bio 
je bespomoćan. Obuzeo ga je užasan osećaj bliske katastrofe. 

- Tako vam Boga, madam, sedite! - vikao je. - Pomislite na medijum. 

Madam Eks nije obraćala pažnju na njega. Potpuno se promenila. Na njenom licu 
očitavale su se ekstaza i radost. Ispruženom rukom dodirnula je malu figuru koja je stajala 
izmedu razmaknutih zavesa. Medijum užasno zaječa. 

_ Moj Bože' - kriknu Raui. - Moj Bože! Ovo je strasno. Medijum... 

Madam Eks se okrete prema njemu, svirepo se smejući. 

-    Baš me briga za medijum - vikala je. - Ja hoću svoje dete. 

-    Vi ste ludi! 

- Moje dete, kažem vam. Moje! Moja krv i meso! Moja devojčica se vratila iz mrtvih. 
ona je živa i diše. 

Raul je otvorio usta, ali reči nisu izlazile. Ova žena je bila užasna! Bez griže savesti, 
divlja, obuzeta sopstvenom strašću. Devojčicina usta se otvoriše i ona po treći put izusti: 

-    Mama! 

-    Dodi, dušo moja - uzviknu madam Eks. 

Naglim pokretotn zgrabi dete u naručje. Iza zavese začu se dugački vrisak nekoga ko 
je u agoniji. 

-    Simon! - povika Raul - Simon! 

Jedva je bio svestan madam Eks koja je projurila pored njega, otključala vrata i 
pojurila niza stepeniee. 

Iza zavese se opet začu dugačak, užasan vrisak, kakav Raul još nikad nije čuo. 
Pretvorio se u zastrašujuće hroptanje i zamro. Zatim se čuo pad tela... 

Raul se manijački borio da se oslobodi konopca. Sav izbezumljen, uspeo je da ga 
pokida. Dok se dizao uletela je Eliza vičući: - Madam! 

-    Simon! - povika Raul. 

Zajedno su pojurili da razmaknu zavesu. Raul ustuknu, teturajući se. 



-    Gospode Bože! - mrmljao je. - Crveno, sve je crveno... 

Elzin glas u blizini zvučao je hrapavo i potreseno. 

-    Madam je umrla. Svemu je kraj. Ali recite mi, gospodine, šta se desilo? Zašto se 
madam prepolovila? Šta se ovde desilo? 

-    Ne znam - reče Raul. 

Onda poče da vrišti. 

-    Ne znam, Ne znam. Ali mislim - da ludim... Simon! Simon. 

  



 

Svetilište 

Parohovu žena pojavila se iza ugla parohijskog doma, noseći u naručju hrizanteme. Na 
njene teške bakandže nalepila se poprilična kolicina bogate bastenske zemlje. a nekoliko 
grumenčića našlo joj se i na nosu mada toga uopšte nije bila svesna. 

Mučila se da otvori kapiju koja je napola visila sa zarđalih šarki. Dašak vetra još više 
nakrivi njen znječeni filcani šešir. - Do đavola! - reče Banč. 

Mada joj je kršteno ime bilo Dajana, gosppđa Harmon je dobila nadimak ,,Banč“ 
(čuperak - prim. prev.) još kao dete i otada je svi tako zovu. Stežući hrizanteme u naručju, 
ona se provuče kroz kapiju, uđe u crkveno dvorište i dode do crkvenih vrata. 

Novembarski vazduh bio je blag i vlažan. Oblaci su klizili preko neba gonjeni vetrom, 
a tu i tamo videlo se parče plavetnila. Crkva je iznutra bila tamna i hladna. Grejali su je 
samo za misu. 

- Brrrrr - glasno reče Banč. - Bolje je da što pre ovo završim. Ne želim da umrem od 
zime. 

Na brzinu je pokupila sve potrepštine: vaze, vodu, pojedinačne držače za cveće. - 
Volela bih da imamo Ijiljane - razmišljala je Banč. - Umorila sam se od ovih kvrgavih 
hrizantema. - Njeni spretni prsti uredivali su cveće u vazama. 

Nije bilo ničega originalnog ili umetničkog u njenom aranžiranjti cveća zato što ni 
sama Banč Harmon nije bila originalna ni umetnički nadarena. Bili su to skromni, ali 
prijatni aranžmani Pažljivo noseći vaze, Banč je krenula sredinom crkve prema oltaru. U 
tom trenutku promoli se sunce iza oblaka. 

Probilo se u unutrašnjost crkve kroz istočm prozor od grubog stakla u boji uglavnom 
plavog i crvenog koji je bio dar jednog bogatog vernika iz viktorijanskog doba. Efekat je 
bio začiulujuće bogat - Kao drago kamenje - pomisii Banč. Odjednom zastade, zureći 
ispred sebe. Na stepenicama pevnice ležala je sklupčana tamna prilika. 

Pažijivo odloživši cveće. Banč se pope do te osobe i naže nad nju. Bio je to neki 
muškarac sav presumićen. Banč kleknu pored njega i okrete ga polako i pažljivo. Opipa 
mu puls - bio je slab i jedva čujan, a lice mu je bilo zelenkasto-bledo. Nema sumnje, 
pomisli Banč, da ovaj čovek umire. 

lmao je otprilike četrdeset pet godina i bio odeven u tamno, pohabano odelo. Ona 
spusti njegovu mlitavu ruku i pogleda u drugu, koja je stisnute pesnice sijala na njegovim 



grudima. Kad je malo bolje pogledala videla je da su mu prsti čvrsto držali nešto što je 
naličilo na veliki smotuljak iii maramicu. Oko stisnute pesnice videli su se osušeni tragovi 
braon boje, za koje je Banč pretpostavila da su od krvi. Banč sede mršteći se i osloni se na 
sopstvene pete. 

Čovekove oči su sve vreme bile sklopljene. ali sada se otvoriše i on uperi pogled u 
Banč. Nije to bio ni ošamućen ni nestalan pogled. Oči su mu bile žive i inleligentne. Usne 
mu se pokrenuše i Banč se nagnu da bi čula šta kaže. Izgovorio je samo jednu reč: 

-    „Svetilište“. 

Učini joj se da se sasvim blago osmehnuo dok je izgovarao tu reč. Nije mogla pogrešno 
da ga razume zato što je, posle nekoliko trenutaka, ponovio: - Svetilište... 

Onda ponovo zatvori oči. uz dug uzdah. Banč mu još jednom opipa puls. Još uvek se 
mogao napipali, ali je bio sve slabiji i isprekidan. Ona odlučno ustade. 

-    Ne mičite se - reče - i ne pokušavajte da se pokrenete, idem po pomoć. 

Čovekove oči se ponovo otvoriše, ali ovoga puta on uperi pogled u obojeno svetlo koje 
je dolazilo od istočnog prozora. Promrmljao je nešto što Banč nije mogla da razume. Ona 
se trže, jer joj se učini da je rekao ime njenog muža. 

-    Džulijan? - upita. - Jeste li došli ovanio da nadete Džulijana? - Ali. odgovora nije 
bilo. Čovek ie ležao sklopljenih očiju, dišući plitko i polako. 

Banč brzo izade iz crkve. Pogleda na ručni sat i zadovoljno klimnu glavom. Trebalo bi 
da je doktor Grifits još uvek u svojoj ordinaeiji. koja je bila samo nekoliko minuta hoda 
udaljena od crkve. Banč ulete pravo u ordinaeiju, bez čekanja i kucanja. 

-    Morate odmah doći - reče. - U crkvi je čovek koji umire. 

Nekoliko minuta kasnije dr Grifits je kratko pregledao pacijenta klečeći pored njega. 
Onda ustade. 

-    Možemo li ga preneti u parohijski dom? Tamo mogu bolje da ga pregledam - mada 
mu neće mnogo pomoći. 

-    Naravno - reče Banč. - Idem sve da pripremim. Da pošaljem Harpera i Džounza da 
vam pomognu da ga ponesete? 

-    Hvala. Iz parohijskog doma mogu pozvati kola hitne pomoći, ali plašim se - dok 
stignu... - On ne dovrši rečenicu. 

Banč upita: - Unutrašnje krvarenje? 

Dr Grifits potvrdno klimnu glavom. Upita: - Kako je dospeo ovamo? 



-    Mislim da je ovde proveo noć - reče Banč razmišljajući. - Harper otključa crkvu 
ujutro pre odlaska na posao, ali obično ne ulazi. 

Pet minuta kasnije dr Grifits spusti telefonsku slušalicu i vrati se u dnevnu sobu, u 
kojoj je povredeni čovek ležao na sofi koja je na brzinu pripremljena. Banč je odnela lavor s 
vodom i raspremila stvari posle doktorovog pregleda. 

-    Pa, to je to - reče Grifits. - Pozvao sam kola hilne pomoći i obavestio policiju. -- 
Stajao je mršteći se i gledao u pacijenta koji je ležao zatvorenih očiju. Leva ruka mu se 
isprekidano i grčevito trzala. 

- Pucali su u njega -- reče Grifits - i to iz prilične blizine. Napravio je od maramice 
loptu i ugurao je u ranu. pokušavajući da zaustavi krvarenje. 

-    Da li je mogao da ode daleko posle ranjavanja? - upita Banč. 

-    O, da, to je sasvim moguće. Poznato je da se neki smrtno ranjen čovek podigao i 
pošao niz ulicti kao da se ništa nije dogodilo, ali se posle pet ili deset minuta iznenada 
srušio. Zato ne znači da je bio ranjen u crkvi. O, ne. Moguće je da se to desilo na drugom 
mestu, koje nije sasvim blizu. Naravno. možda je i sam sebe pogodio, zatim ispustio 
revolver i na slepo se doteturao do crkve. Nije mi jasno zašto je došao do crkve, a ne do 
parohijskog doma. 

-    Oh, ja znam - reče Banč. - Sam je to rekao: svetilište. 

Doktor je zurio u nju. – Svetilište? 

-    Evo ga Džulijan - reče Banč, okrenuvši glavu kad začu korake svog muža u holu. - 
Džuiljan! Dodi ovamo. 

Velečnsni Dzulijan Harmon ude u sohu. Njegovo neodređeno, učeno držanje činilo ga 
je mnogo starijim. - Zaboga! -reče Džulijan Harmon buljeći krotko i zbunjeno u hirurške 
instrumente i osobu koja je bila ispružena preko sofe. 

Banč mu objasni na svoj uobičajen način kratko i jasno. - Ležao je u crkvi, umirući. 
Neko je pucao u njega Da li ga znaš, Dzulijane? Učinilo mi se da je izgovono tvoje une. 

Paroh priđe sofi i pogleda čoveka na samrii. - Jadnik reče i odmahnu glavom. - Ne. ne 
znam ga. Skoro sam siguran da ga nikad ranije nisam video. 

U tom trenulku oči samrtnika ponovo se otvoriše. Pogledao je u doktora, pa u 
Dzulijana Harmona a zatim u njegovu ženu. Pogled mu se zaustavio na njoj. Grifit pride 
bliže. 

-    Kad biste nam mogli reči - poče da govori. 



Ali, s očima prikovanim za Bančino lice čovek samo reče slabim glasom: - Molim vas, - 
molim vas ,zatim, uz blagi drhtaj izdahnu... 

Narednik Heis liznu olovku i okrenu stranicu u svom bloku. 

-    Znači, to je sve što možete da mi kažete, gospođo Harmon? 

-    To je sve - reče Banč. - Ove stvari su bile u džepu njegovog kaputa. 

Na stolu, pored narednikovog lakta, stajao je novčanik, prilično ofucan stari ručni sat 
sa inicijalima V.S. i polovina povratne karte za London. Ništa više. 

-    Da li ste otkrili ko je? - upita Banč. 

-    Izvesni gospodin i gospoda Eklis zvali su policijsku stanicu. Izgleda da je to njen 
brat. Preziva se Sendboni. Zdravlje i nervi su mu bili u lošem stanju. U poslednje vreme 
bilo mu je sve gore. Prekjuče je izašao iz kuće i nije se vratio. Poneo je sa sobom revolver. 

-    I došao ovamo i ubio se? - reče Banč. - Zašto? 

-    Pa, vidite, bio je depresivan... 

Banč ga prekinu: - Ne mislim na to. Mislim, zašto ovde? 

Pošto narednik Hejs očigledno nije znao odgovor, on izokola reče: - Stigao je ovanio 
autobusom u 5:1O. 

-    Da - reče Banč - ali zašto! 

-    Ne znam, gospođo Hannon - reće narednik Hejs. - Nema tu pravila. Ako je čovek 
poremećen... 

Banč završi rećenicu umesto njega. - Onda moze to uraditi bilo gde. Ipak, čini mi se 
nepotrebnim da zbog toga dođe autobusom u provineijski gradić kao što je naš. Nije 
poznavao nikoga ovde, zar ne? 

-    Koliko ja znam, nije - odgovori narednik Hejs. On se nakašlja izvinjavajući se i reče, 
dok je ustajao: - Možda će gospodin i gospoda Eklis doći da vas posete, gospođo - ako 
vam to ne smeta. 

Naravno da mi ne sineta - reče Banč. - To je sasvim prirodno. Volela bih da bar imam šta 
da im kazem. 

-    Ja ću se nekako snaći - reče narednik Hejs. 

-    Hvala Bogu - reče Banč, prateći ga do vrata - što nije u pitanju ubistvo. 



Neki automobil se zaustavi ispred kapije parohijskog doma. Pogledavši ga, narednik 
Hejs reče: 

-    Izgleđa da su gospodin i gospođa Eklis došli da porazgovaraju s vama, gospođo. 

Banč se pripremi da izdrži prilično težak susret. - Uvek mogu pozvati Džulijana u 
pomoć - pomisli. - Sveštenik je od velike pomoći kad su Ijudi ožalošćeni. 

Banč ne bi mogla opisati kakvi je očekivala da budu gospodin i gospođa Eklis, ali bila 
je prilično iznenadena kad se s njima pozdravljala. Gospodin Eklis je bio krupan čovek 
rumena lica, koji bi po prirodi trebalo da bude veseo i šaljivdžija. Gospoda Eklis delovala 
je pomalo jeftino. Imala je tanke, zle, napućene usne. Glas joj je bio tanak i piskav. 

-    Možete zamisliti kakav je to bio šok, gospođo Harmon - rekla je. 

-    Oh, znam - odvrati Banč. - Naravno da je šok. Izvolite, sedite. Mogu li vas ponuditi - 
pa, možda je malo rano za čaj... 

-    Gospodin Eklis odmahnu debeljuškastom rtikom. – Ne, ne, nećemo ništa - reče. - 
Veoma ste Ijubazni. Samo smo želeli da... ovaj... šta je siroti Vilijem rekao i tako to, znate? 

- Dugo je živeo u inostranstvu - reče gospodn Eklis - i mislim da je imao neka veoma 
ružna iskuslva. Otkad se vratio kući bio je vrlo ćudjiv i depresivan. Govorio je da svet nije 
pravo mesto za život i da nema čemu da se nada. Jadni Bil uvek je bio hirovit. 

Banč ih je izvesno vreme posnratrala bez reci. 

-    Ukrao je revolver mog muža - nastavi gospođa Eklis -uzeo ga bez našeg znanja. 
Izgleda da je onda došao ovanro autobusom. Mislim da je to lepo s njegove strane. Nije 
želeo da uradi to u našoj kući. 

-    Jadnik, jadnik - reče gospodin Eklis s uzdahom. - Nije naše da sudimo. 

Posle kraće pauze gospodin Eklis dodade: 

-    Da li je ostavio neku poruku? Poslednje reči? Nešto slično? 

Njegove svetle oči, nalik na svinjske, pažljivo su proučavale Banč. I gospođa Eklis se 
nagnula napred, kao da joj je odgovor veoma važan. 

-    Ne - mirno odgovori Banč. - Došao je u crkvu kad je umirao, zbog svetilišta. 

Gospođa Eklis reče zbunjenim glasom: - Svetilište? Ne mislim da baš... 

Gospodin Eklis je prekide: - Sveto mesto, dušo - reče nestrpljivo. - To parohova žena 
želi da kaže. Samoubistvo je greh, znaš. Mislim da je tražio pokajanje. 



- Pokušao je da kaže nešto pre nego što je umro - reče Banč. - Počeo je da govori 'Molim 
vas’ ali nije rekao ništa više od toga. - Gospođa Eklis stavi maramicu na oči i šmrknu. 

-    Oh, Bože - reče - to je veoma uznemirujuće. zar ne? 

-    Hajde, Pem - reče njen muž. - Nemoj se uzrujavati. Ne može se ništa učiniti. Jadni 
Vili. Sad počiva u miru. Pa, veliko vam hvala, gospodo Harmon. Nadam se da vas nismo 
prekinuli u poslu. Znamo da parohova žena ima mnogo šta da uradi. 

Oni se rukovaše s njom. Eklis se naglo okrete i reče: Oh, da, samo još nešto. Mislim da 
je njegov kaput kod vas. nije li? 

-    Njegov kaput? - Banč nabra obrve. 

Gospoda Eklis reče: 

-    Želeli bismo da imamo sve njegove stvari, znate. Iz sentimentalnih razioga. 

-    Imao je rućni sat i novčanik i voznti kartn u džepovima - reče Banč. - Dala sam ih 
naredniku Mejsu. 

-    Onda je sve u redu - reče gospodin Lklis. - Pretpostavljam da će nam ili on predali. 
Trebalo bi da su u novčaniku njegovi lični papiri. 

-    U novčaniku je bila novčaniea od jedne funle - reče Banč. - Ništa drugo, 

-    Nikakvih pisama'? Ničeg sličnog? 

Banč odmahnu glavom. 

-    Hvala vam još jednom. gospodo Htirmon. Kaput koji je nosio -..... možda je i on kod 
narednika? 

Banč nabra čelo, pokušavajući da se seti. 

-    Ne, ne mislim - reče. - Da se setim. Doktor i ja smo mu skinuli kaput da bismo 
pregledali ranu. Ona se osvrnu po sohi. - Mora da sam ga odnela gore s peškirima i 
lavorom. 

Pilam se, gospođo Harmon, ako vam ne smela... Voleli bismo da dobijemo njegov 
kaput, znate, to je poslednja sivar u kojoj je bio. Moja žena je prilično sentimentalna. 

Naravno - reče Banč. - Želite li da ga prvo odnesem aa čišćenje? Bojim se da je 
prilično - ovaj - flekav. 

-    Oh, ne, ne, ne, to ne smeta. 



Banč nabra čelo. - Pitam se gde... izvinite me na trenutak. - Ona se pope gore i vrati 
posle izvesnog vremena. 

-    Veoma se izvinjavam - reče bez dalia. - Moja kučna pomočnica ga je stavila sa 
stvarima za hemijsko čišćenje, pa mi je dosta trebalo da ga nađem. Evo ga. Upakovaću ga 
u braon papir. 

Učiniia je to uprkos njihovim protestima. Onda se Eklisovi, puni reči zahvalnosti još 
jednom pozdraviše s njom i odoše. 

Banč polako pređe hol i uđe u radnu sohu Velečasni Dzulijan Harmon se razvedri kad 
je ugleda. Upravo je pripremao tekst za službu božju i plašio se da se previše zaneo u 
razglabanjima o političkim odnosima između Judeje i Persije u Kirovo vreme. 

-    Da, draga? - upita je. 

-    Džulijane - reče Banč. - Šta tačno znači svetilišie? 

Džulijan Harmon sa zahvalnošću odloži papir na kome je bio napisan tekst za službu. 

-    Dakle. - reče - u rimskim i grčkim hramovima svetilište je bilo mesto na kome je 
stajala statua boga. ij. mesto na kome se dobija zaštita. Latinska reć ,,ara“ za oltar takođe 
znači „zaštita' - Učeno je nastavio: - Godine 399. n.e. konačno je hrišćanskoj crkvi priznalo 
pravo da ima svetilište. U Engleskoj se pravo na svetilište prvi put pominje u zakoniku 
koji je izdao Etelbert 6OO. godine n.e. ... 

Još neko vreme je nastavio svoje izlaganje, ali ga je, kao i obično, zbunio način na koji je 
njegova žena gledala na iskazivanje njegove učenosti. 

-    Dušo, - rekla je - baš si sladak. 

Sagnula se i poljubila ga u vrh nosa. Džulijan se osećao kao pas koji je dobio pohvalu 
za veslo izveden trik. 

-    Eklisovi su bili ovde - reče Banč. 

Paroh se namršli. - Eklisovi? Ne sećam se ... 

-    Ne znaš ih. To je sestra čoveka iz crkve i njen muž. 

-    Mila, trebalo je da me pozoveš. 

-    Nije, dragi - reče Banč. - Uteha im nije bila potrebna. Pitam se - ona nabra čelo - ako 
ti ostavim ručak u rerni hoćeš li se snaći, Dzulijane? Mislim da ću morati da skoknem do 
Londona zbog rasprodaje. 

-    Rasprodaje? - Muž je belo pogleda. 



Banč se nasmeja. 

-    Kod Baroliza i Portmena je specijalna rasprodttja platnenih stvari. Znaš, posteljina, 
stolnjaci i kuhinjske krpe. Ne znam šta radimo s kuhinjskim krpama - tako se brzo 
isecpaju. Osim toga - zamišljeno dodade - mislim da treba da posetim tetka Džejn. 

Slatka stara dama, gospođica Džejn Marpl, uživala je u dvonedeljnim čarima 
velegrada, udobno smeštena u garsonjeru svog nećaka. 

-    Baš je ljubazno od dragog Rejmonda - mrmljala je. -On i Džoan su otišli na dve 
nedelje u Ameriku i insistirali da diđem ovamo u provod. Reci mi, draga moja Banč, šta te 
to muči. 

Banč ie bila omiljeno kumče gospodice Marpl. S Ijubavlju je gledala u nju kad je Banč 
malo zabacila svoj najbolji filcani šešir i počela priču. 

Priča je bila kratka i jasna. Kad je Banč završila gospođica Marpl poče da klima 
glavom: - Shvatam - reče. - Potpuno shvatam. 

-    Zato sam i došla do tebe - reče Banč. - Vidiš, pošto ja nisam mnogo pametna... 

-    Ali, ti jesi pametna, mila moja. 

-    Ne, nisam. Nisam pametna kao Džulijan. 

-    Džulijan, naravno. ima veoma solidan um - reče gospođica MarpL 

-    To je to - reče Banč. - Džulijan ima um, a ja imam razum. 

-    Ti imaš mnogo zdravog razuma. Banč, i veoma si inteligentna. 

-    Vidiš, ne znam šta da radim. N'e mogu da pitam Dzulijana zato što je on, mislim, on 
je do te mere čestit... 

Izgleda da ie gospođica Marpl tačno razumela ,šta hoće da kaze, jer je prekide: - Znam 
šta misliš. dušo. Mi žene - mi smo drugaćije. - Onda nastavi: - ispričala si mi šta se 
dogodilo, Banč, ali pre svega bih želela da znam šta ti tačno misliš. 

-- Nešto  nije u redu - reće Banč. Čovek koji je umirao u crkvi znao je sve o sveilištu. 
lzgovorio je tu reć baš kako bi je i Džulijan izgovorio. Hoću da kažem da je bio načitan i 
obrazovan čovek. Da je sam u sebe pucao ne bi se posle dovukao do crkve i izgovorio reč 
svetiliste. Svetilište znači da te neko progoni i da se sklanjaš u crkvu da bi bio na 
sigurnom. Tvoji progonitelji ne mogu da dodu do tebe. Svojevremeno su se ljudi i od 
zakona sklanjali u crkvu. 

Upitno je gledala u gospođicu Marpl. Ova potvrdno klimnu glavoin. Banč nastavi: - Ti 
ljudi. Eklisovi, bili su sasvim drugačiji. Neuki i prosti. Još nešlo, onaj ručni sat - sat 



mrtvog čoveka. Na njemu su spoija stajali inicijali V.S. Ali, ja sam ga otvorila i unutra je, 
sasvim sitnirn slovima pisalo Valteru od oca i datum. Valter. A Eklisovi su ga sve vreme 
zvali Vilijem ili Bil. 

Gospođica Marpl htede nešto da kaže, ali Banč brzo naslavi: - Oh, znam da ljude ne 
zovu uvek krštenim inienom. Nečije ime može biti Vilijem. a zovu ga ’Gica' ili slično. Ali 
ako ti je ime Valter sestra te sigurno neće zvati Vilijem ili Bil. 

-    Misliš da mu to uopšte nije sestra? 

-    Sigurna sam da nije. Bili su grozini oboje. Došli su u parohijski dom da bi pokupih 
njegove stvari i otkrili da li je išta rekao pre nego što je umro. Kad sam rekla da nije videla 
sam da im je laknulo. Ja misliin završi Banč - da su ga Eklisovi ubili. 

-    Uhistvo? - reče gospođica Marpl. 

-    Da reče Banč. -- Ubistvo. Zato sam i došla do tebe draga moja. 

Možda bi neupućenom slušaocu Bančino zapažanje delovalo besmisleno ali se u 
izvesnim krugovima znalo se da je gospođica Marpl veoma oštroumna kad su ubistva u 
pitanju. 

-    Pre nego što je umro rekao mi je ’molim vas’ reče Banč. - Želeo je da nešto učinim 
za njega. Najgore je što što nemam šta bi to moglo biti. 

Gospođica Marpl malo razmisli a ondu upita ono šlo je Banč već pitala: - Ali, zašto je 
uopšte došao u to mesto''? 

-    Misliš reče Banč - ako ti treba svetilište, možeš ga naći u bilo kojoj crkvi. Nema 
potrebe da uzimaš autobus koji samo četiri puta dnevno saobraća do usamljenog mesta 
kakvo je naše. 

- Mora da je tamo otišao s nekim ciljem reče Gospođica Marpl .Mora da je išao da se 
nađe s nekim. Ćiping Klegliorn nije veliko mesto Banč. Sigurno mozeš da se setiš nekoga 
koga bi mogao da poseti. 

Banč prebra po glavi stanovnike svog sela pre nego što sumnjičavo odmahnu glavom. - 
Na neki način - reče - mogao bi to biti bilo ko. 

-    Nije pominjao nikakvo ime'.' 

-    Rekao je 'Džuljan’ ili mi se učinilo da to kaže. Možda je rekao ’Džulija’, ali ja ne 
znam da neka Džulija živi u Čiping Kieghornu. 

Zažmuriia je, zaimšljajući scenu. Čovek koji lezi na stepenicama pevnice i svetlo koje 
na njega pada s prozora, kao crveni i plavi dragulji. 



Dragulji (engl „džuels" - prim. prev.) - iznenada reče Banč. - Možda je to rekao. 
Svetlo koje je dolazilo s istočnog prozora ličilo je na dragulje. 

-    Dragulji - zamišljeno reče gospođica Marpl. 

-    Sad dolazim do najvažnijeg dela - reče Banč. - Vidiš. Eklisovi su se veoma uzmuvali 
oko njegovog kaputa. Skinuli smo ga s njega kad ga je doktor pregledao. Bio je star i 
pohaban - nije bilo logično da ga traže. Rekli su da je iz sentimentalnih razloga ali to je 
budalaština. 

U svakom slučaju, popela sam se na sprat da ga potražim. Dok sam išla uza stepeniee 
setila sam se da je napravio neki pokret, kao da pretura po kaputu. Zato sam ga prvo 
dobro pregledala. Videla sam da je na jednom mestu postava zašivena drugačijim koncem. 
Otparala sam je i unutra našla parče papira. Izvadila sam ga, a onda mesto ponovo zašila 
sličnim koucem. Ne mislim da su Eklisovi primetiii mada nikad ne možeš biti siguran. 
Donela sam im kaput i našla izgovor zašto sam se toliko zadržala. 

-    Parče papira? - upita gospođieti MarpL 

Banč otvori tašnu. - Nisam ga pokazala Džulijanu - reče - zato što bi rekao da je trebalo 
da ga dam Eklisovima. Ali ja sam misljla da je bolje da ga donesem tebi. 

-    Priznanica iz garderobe - reče gospođica Marpl, razgledajući papirić. - Stanica 
Pedington. 

-    U džepu je imao povratnu kartu do stanice Pedington -reče Banč. 

Dve žene se pogledaše. 

-    Ovo zahteva akciju - živahno reće gospođica MarpL -Ali mislim da bi bilo pametno 
da budeš oprezna. Banč dušo, da li si zapazila da te neko prati kad si stigla u London? 

-    Prati! - uzviknu Banč. - Ne misliš... 

-    Mislim da je moguće - reče gospođica MarpL - Zato moramo preduzeti mere 
predostrožnosti. - Ona se žustro podiže iz stolice. - Ovatno si došla navodno zbog 
rasprodaje. Zato mislim da je pametno da odemo na rasprodaju. Ali. pre nego što krenemo 
treba da uradimo dve-tri sivarčice. Mislim da će mi biti potreban moj stari kaput od tvida s 
krzuenim okovratnikom... - dodade gospođica Marpi, mada nije bilo sasvim jasno zašto. 

Otprilike sat i po kasnije dve dame prilično loše odevene, sa paketima stvari koje su 
kupile na rasprodaji, sedoše u malu gostionicu Jabukovova grana, da se okrepe odreskom, 
tortom od jabuke i pudingom. 

-    Peškiri su kvalitetni kao pre rata - govorila je gospođica Marpl zadihano. - Još imaju 
izvezeno slovo Dz. Sreća što se Rejmondova žena zove Džoan. Ostaviću ih na stranu 
dok mi stvarno zatrebaju. Ako umrem pre vremena, moći će ona da ih koristi. 



-    Zaista su mi potrebne kuhinjske krpe - reče Banč. - Bile su prilično jeftine, mada ne 
toliko kao one koje mi je preotela ona riđokosa. 

U tom trenutku u Jabukovu granu uđe zgodna mlada žena, upadljivo našminkana. 
Preletela je pogledom po restoranu, a onda žurno priđe njihovom stolu. Stavi ispred 
gospođiee Marpl jedan koverat. 

-    Izvolite, gospođice - reče vedrim glasom. 

-    Oh, hvala vam, Gledis - reče gospođica Marpl - Mnogo vam hvala. Veoma ste 
ljubazni. 

-    Uvek mi je drago kad mogu da vam pomognem - reče Gledis. - Erni mi stalno 
govori: Sve što valja naučila si od one gospodice Marpl kod koje si bila u službi i zaista mi 
je milo kad mogu nešto za vas da učinim, gospođiee. 

-    Tako draga devojka - reče gospođica Marpl kad je Gledis otišla. - Uvek spremna da 
pomogne i uvek Ijubazna. 

Ona pogleda u koverat, a onda ga dade Banči. - Budi veoma pažljiva, dušo - reče. - 
Uzgred, da li je onaj Ijubazni mladi inspektor još uvek u Melčesteru? 

-    Ne znam - reče Banč. - Mislim da jeste. 

-    Ako nije - zamišljeno reče gospođica Marp - uvek mogu telefonirati glavnom 
inspektoru. Mislim da bi me se setio. 

-    Naravno da bi te se setio - reče Banč. - Tebe se svi sećaju. Ti si jedinstvena. - Ona 
ustade. 

Kad je stigla na stanicu Pedington, Banč ode do garderobe i dade potvrdu. Posle 
nekoliko trenutaka doneli su joj jedan prilično otrcan stari kofer. Ona ga ponese preko 
perona. 

Na putu kući nije se dogodilo ništa. Kad se voz približio Čiping Kleghornu, Banč se 
diže i uze stari kofer. Samo što je izašla iz voza kad joj se žustrim korakom približi neki 
čovek, koji iznenada zgrabi njen kofer i požuri da ode s njim. 

-    Stanite - vikala je Banč. - Zaustavite ga, zaustavite ga. Uzeo mi je kofer. 

Kontrolor, koji je u ovoj seoskoj stanici bio pomalo usporen, taman zausti da kaže: - 
Čujte, ne možete to da - kad ga čovek udareem u grudi odgumu u stranu i pojuri s 
koferom iz stanice. Krenuo je prema kolima koja su ga čekala. Ubacio je kofer i upravo 
hteo da uđe, kad oseti ruku na ramenu i začu glas policajca Ejbla: - Šta se ovde dešava? 

Banč zadihana istrča iz staniee. 



-    Oteo mi je kofer - reče. 

-    Glupost - reče čovek. - Ne znam na šta ova gospođa misli. Ovo je moj kofer. Upravo 
sam s njim sišao s voza. 

-    Da raščistimo - reče policajac. 

On pogleda u Banč tupo i nezainteresovano. Niko ne bi mogao da pogodi da policajac 
Ejbl i gospođa Harmon zajedno provode vreme kad on ima pauzu na poslu, diskutujući 
o đubrivu i koštanom brašnu kojima hrane svoje grmove ruža. 

-    Kažete, gospo, da je ovo vaš kofer? - upita policajac Ejbl. 

-    Da - reče Banč - tvrdim da jeste. 

-    A vi, gospodine? 

-    Ja kažem da je kofer moj. 

Čovek je bio visok, tamnokos i dobro obučen. Malo je otezao kad je govorio, ali se 
ponašao superiorno. Iz kola se začu ženski glas: 

-    Naravno da je to tvoj kofer, Edvine. Ne znam šta hoće 

-    To ćemo raščistiti - reče policajac Ejbl. - Ako je ovo vaš kofer, gospo, šta ima u 
njemu? 

-    Odeća - reče Banč. Dugačak kaput od tvida s krznenim okovratnikom, dva vunena 
džempera i par cipela. 

-    To je sasvim jasno - reče policajac Ejbl . Onda se okrete ka muškarcu. 

-    Ja sam pozorišni kostimograf - važno izjavi tamnokosi muškarac. - U ovom koferu 
se nalaze pozorišne potrepštine koje sam doneo zbog jedne amaterske predstave. 

-    U redu, gospodine - reče policajac Ejbl - Pogledaćemo unutra i proveriti, zar ne? 
Možemo zajedno otići do polieijske stanicc ili, ako vam se žuri, vratiti se u stanicu i tamo 
otvoriti kofer. 

-    Odgovara mi - reče tamnokosi muškarac. - Uzgred rečeno, moje ime je Mos, Edvin 
Mos. 

Policajac se s koferom vrati u stanicu. - Nosim ovo u garderobu, Džordž - reče 
kontroloru karata. 



Policajac Ejbl stavi kofer na tezgu garderobe i pritisnu bravu. Kofer nije bio zaključan. 
Banč i gospodin Edvin Mos stajali su svako sa svoje strane policajca i osvetoljubivo se 
odmeravali. 

-    Ah! - reče policajac Ejbl kad podignu poklopac. 

Unutra je, Iepo složen, stajao dugački, malo ofucan kaput od tvida s krznenim 
okovratnikom. Bila su tu i dva džempera i par cipela kakve su se nosile na selu. 

-    Baš kako ste rekli, madam - reče policajac Ejbl, obraćajući se Banč. 

Niko ne bi mogao reći da Edvin Mos nije sjajan glumac. Njegovo zaprepašćenje i griža 
savesti bili su vrlo ubedljivi. 

-    Veoma se izvinjavam - rekao je. - Zaista vam se izvinjavam. Molim vas da mi 
poverujete, draga gospođo, kad vam kažem da mi je veoma, veoma žao što se ovo 
dogodilo. Neoprostivo, moje ponašanje bilo je zaista neoprostivo. - Onda pogleda na sat. - 
Moram da požurim. Moj kofer je verovatno otputovao dalje vozom. - Podigavši šešir i 
topeći se od ljubaznosti, ponovo se obrati Banč: - Molim vas da mi oprostite -i brzo izađe 
iz stanične garderobe. 

-    Zar ćete ga pustiti da ode? - saučesnički šapnu Banč policajcu Ejblu. 

On joj namignu. 

-    Neće dospeti daleko, gospo - reče. - Hoću da kažem, nikuda neće otići neprimećeno, 
ako razumete šta mislim. 

-    Oh - s olakšanjem odahnu Banč. 

-    Ona stara gospođa je zvala telefonom - reče policajac Ejbl - Ona što je bila ovde pre 
nekoliko godina. Baš je bistra, zar ne? Mnogo toga se danas zakuvalo. Neću se čuditi ako 
vas inspektor ili narednik sutra ujutro posete. 

Došao je inspektor Kredok, koga je gospođica Marpl poznavala. Pozdravio se s Banč, 
osmehujući joj se kao stari prijatelj. 

-    Opet zločin u Čiping Kleghornu - Ijubazno reče. - Ovde vam ne nedostaju senzacije, 
zar ne, gospođo Harmon? 

-    Više bih volela da ih nema - reče Banč. - Da li ste došli da me ispitujete ili ćete mi za 
promenu ispričati šta se događa. 

-    Prvo ću vam reći neke stvari - odgovori inspektor. - Da počnem od gospodina i 
gospođe Eklis, na koje motrimo već izvesno vreme. Postoji osnovana sumnja da su 
umešani u nekoliko pljački koje su se dogodile u ovom delu sveta. Drugo, gospođa Eklis 



ima brata koji se preziva Sendborn i koji se nedavno vratio iz inostranstva, ali čovek koga 
ste našli kako umire u erkvi definitivno nije Sendborn. 

-    Znala sam da nije - reče Banč. - Za početak, ime mu je bilo Valter, a ne Vilijem. 

Inspektor klimnu glavom. - Ime mu je bilo Valter Sent-Džon i četrdeset osam časova 
pre toga pobegao je iz zatvora Eerington. 

-    Naravno - tiho reče Banč sebi -- jurio ga je zakon i tražio je sklonište. - Onda upita: - 
Šta je uradio? 

-    Moram da se vratim dosta unazad, Priča je prilično komplikovana. Pre nekoliko 
godina jedna igračica je nastupala po mjuzik holovima. Ne verujem da ste ikada čuli za 
nju. Specijalizovala se za arapski ples. Tačka joj se zvala ’Aladin u pećini s draguljima’. 
Bila je odevena samo u nekoliko niski staklića. 

-    Čini mi se da nije bila baš talentovana igračica, ali je bila - ovaj - privlačna. U 
svakom slučaju, neki azijski vladar zaljubio se u nju do ušiju. Između ostalog, poklonio joj 
je predivnu ogrlicu od smaragda. 

-    Istorijski Radžini dragulji? - uzbuđeno promrmlja Banč. 

Inspektor Kredok se nakašlja. - Bila je to modema verzija, gospođo Harmon. Njihova 
veza nije dugo trajala, jer se dotični vladar onda zaljubio u izvesnu filmsku divu čiji apetiti 
nisu bili baš skromni. 

Zobeida, da koristim igračicino scensko ime, ostade sa ogrlicom, koja joj je ubrzo bila 
ukradena. Nestala je iz njene garderobe u jednom pozorištu i dugo se sumnjalo da je sve to 
sama inseenirala. Takvi slučajevi su poznati - to se radi ili zbog publicitcta ili iz nekih 
nepoštenih pobuda. 

Ogrlica nikada nije nađena, ali tokom istrage pažnju policije privukao je ovaj čovek, 
Valter Sentdžon. On je bio obrazovan čovek iz dobre kuće koji je pao na niske grane. Radio 
je kao juvelir u jednoj prilično neuglednoj firmi, za koju se sumnjalo da služi kao paravan 
za pljačke nakita. 

Bilo je dokaza da je ogrlica prošla kroz njegove ruke. Međutim, bio je osuđen na zatvor 
zato što je bio umešan u neku drugu krađu nakita. Nije imao još mnogo da odleži, zato 
su svi bili iznenađeni što je pobegao. 

-    Ali, zašto je došao ovamo? - upita Banč. 

-    To bismo i mi voleli da znamo, gospođo Harmon. Sledili smo njegov trag i utvrdili 
da je prvo otišao u London. Nije posetio nikoga od starih pajtaša, ali je otišao do jedne 
starije dame, izvesne gospođe Džejkobs, koja je nekada radila kao garderoberka u 
pozorištu. Ona neće da nam kaže zašto je dolazio, ali drugi stanari su ga videli kako odlazi 
s koferom u ruci. 



-    Shvatam - reče Banč. - Ostavio ga je u garderobi na stanici Pedington, a onda došao 
ovamo. 

-    Do tada su mu Eklis i čovek koji sebe zove Edvin Mos ušli u trag - reče inspektor 
Kredok. - Želeli su da se domognu kofera. Videli su ga kako ulazi u autobus. Mora da su 
ovamo stigli kolima pre njega i da su ga čekali kad je sišao iz autobusa. 

-    Bio je ubijen? - upita Banč. 

-    Da - reče Kredok - pucali su u njega. Revolver je bio Eklisov, ali ja pretpostavljam 
da je Mos pucao. Gospođo Harmon, želeli bismo da znamo gde se nalazi kofer koji je 
Valter Sentdžon ostavio na stanici Pedington. 

Banč napravi grimasu. - Pretpostavljam da ga je tetka Džejn do sada već pokupila - 
reče. - Mislim, gospođica Marpl. To je bio njen plan. Poslala je svoju bivšu kućnu 
pomoćnicu da ostavi kofer s njenim stvarima u garderobi stanice Pedington i izmenjale 
smo potvrde. Ja sam pokupila njen kofer i donela ga ovamo vozom. Ona je očekivala da će 
neko pokušati da mi ga otme. 

Sad inspektor Kredok napravi grimasu. 

-    To je i rekla kad je telefonirala. Odvešću se sad do Londona, da je posetim. Hoćete li 
i vi da pođete, gospođo Harmon? 

-    Paaa - reče Banč, razmišljajući. - Paaa, mislim da je ovo sve ispalo jako zgodno. 
Prošle noći me je boleo zub, pa bi svakako trebalo da odem do zubara u Londonu, zar ne? 

-    Svakako - reče inspektor Kredok... 

Gospođica Marpl je šetala pogledom od inspektora Kredoka do radoznalog lica Banč 
Harmon. Kofer je ležao na stolu. 

-    Naravno da ga nisam otvorila - reče stara dama. - Ne bih to nikako učinila dok ne dođe 
neko zvanično lice. Osim toga-dodade smemo s vragolanskim viktorijanskim osmehom -
zaključan je. 

-    Da li biste voleli da pogađate šta se unutra nalazi, gospođice Marpl? - upita 
inspektor. 

-    Pretpostavljam - reče gospođica Marpl - da je unutra Zobeidin scenski kostim. Želite 
li dleto, inspektore? 

Dleto je brzo obavilo posao. Obe žene ostadoše bez daha kad se poklopac podiže. 
Sunce, koje je dolazilo kroz prozor, obasja stakliće koji su izgledali kao blistavi dragulji 
crvene, plave, zelene i narandžaste boje. 



-    Aladinova pećina - reče gospođica MarpL - Blistavi dragulji u kojima je devojka 
izvodila svoj ples. 

-    Ah! - reče inspektor Kredok. - Šta mislite da je ovde toliko dragoceno kada je neko 
bio spreman da ubije čoveka da bi se ovoga domogao? 

-    Ona je bila lukava devojka, pretpostavljam - zamišljeno reče gospođica Marpl.- 
Mrtva je, zar ne, inspektore? 

-    Da, umrla je pre tri godine. 

-    Imala je dragocenu smaragdnu ogrlicu - razmišljala je glasno gospođica Marpl - 
Dala je da se kamenje izvadi iz fasunga i zašila ga je na scenski kostim, jer je znala da će 
svi misliti da su u pitanju staklići. Onda je dala da se napravi imitacija prave ogrlice i to je 
ukradeno. Nije čudo što se nikada nije pojavila na tržištu. Lopov je uskoro otkrio da je falš. 

-    Evo neke koverte - reče Banč, odgurnuvši nekoliko komadića blistavog kamenja. 

Inspektor Kredok uze koverat iz njenih ruku i izvuče iz njega dva dokumenta. Glasno 
pročita: - Izvod iz matične knjige venčanih Valtera Edmunda Sentdžona i Meri Mos. - To 
je bilo Zobeidino pravo ime. 

-    Znači, bili su venčani - reče gospođica MarpL - Shvatam. 

-    Šta je drugi dokument? - upita Banč. 

-    Krštenica kćeri Džuel. 

-    Džuel? - uzviknu Banč. - Pa, naravno. Džuel! Džil! To je to. Sad razumem zašto je 
došao u Čiping Kleghorn. To je hteo da mi kaže. Džuel Mandijevi, znate. Leburnam 
Kotidž. 

Oni čuvaju nečiju devojčieu. Veoma su joj odani. Kao da im je rođena unuka. Sad sam se 
setila da je njeno ime Džuel, ali je oni zovu Džil. 

-    Gospođa Mandi je prošle nedelje doživela srčani udar, a starac ima tešku upalu 
pluća. Oboje moraju biti u bolnici. Veoma sam se trudila da Džil udomim u neku dobru 
kuću, jer nisam želela da je odvedu u sirotište. 

Pretpostavljam da je njen otac čuo o tome u zatvoru i da je zbog toga pobegao i uzeo 
kofer od stare garderoberke, kod koje su ga ostavili ili njegova žena ili on. Ako su dragulji 
zaista pripadali njenoj majci, onda pretpostavljam da sada mogu da se upotrebe za dete. 

-    I ja to pretpostavljam, gospođo Harmon. Ako su ovde. 

-    Oh, svakako su ovde - veselo reče gospođica Marpl. 



-    Hvala Bogu da si se vratila, dušo - reče velečasni Džulijan Harmon, pozdravljajući 
svoju ženu s Ijubavlju i uzdahom zadovoljstva. - Gospođa Bert se veoma trudi kad god si 
ti odsutna, ali dala mi je za ručak neke veoma čudne riblje kolačiće. Nisam hteo da je 
povredim, pa sam ih dao Tiglešu Pilseru, ali ni on nije hteo da ih jede, pa sam morao da ih 
bacim kroz prozor. 

-    Tigleš Pilser - reče Banč, milujući mačka koji je ležao na njenom krilu predući - 
veoma je izbirljiv kad je riba u pitanju. Često mu govorim da ima veoma otmen stomak! 

-    A tvoj zub, dušo? Da li su ga popravili? 

-    Da - reče Banč. - Nije me mnogo bolelo. Ponovo sam posetila tetku Džejn... 

-    Draga starica - reče Džulijan - nadam se da joj zdravlje nije oslabilo. 

-    Ni najmanje -- reče Banč uz grimasu. 

Sledećeg jutra Banč odnese sveće u crkvu. Sunce je ponovo blistalo kroz istočni prozor 
i Banč postaja ispod hrizanteme okupane svetlošću koja se kao dragulji prosipala po 
stepenicama pevnice. Sasvim tiho reče: - Tvojoj devojčici će biti dobro. Ja ću se za to 
postarati. Obećavam. 

Onda počisti crkvu i nekoliko trenutaka ostade da se pomoli klečeći u klupi. Zatim se 
vrati u parohijski dom, da obavi poslove koje je bila zanemarila u protekla dva dana. 

 


