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Svedok	optužbe

I

ospodin	Mejhern	je	namestio	cviker	i	nakašljao	se	sitno	i	suvo,	što
je	bilo	sasvim	osobeno	za	njega.	Potom	je	opet	pogledao	čoveka

naspram	sebe,	čoveka	optuženog	za	ubistvo	s	predumišljajem.
Gospodin	 Mejhern	 je	 bio	 sitan	 i	 precizan	 čovek,	 odeven	 uredno,

štaviše	 kicoški,	 s	 dva	 vrlo	 pronicljiva	 i	 prodorna	 siva	 oka.	 Sušta	 su-
protnost	budali.	Zaista,	gospodin	Mejhern	 je	kao	advokat	uživao	vrlo
visoku	reputaciju.	Kad	se	obratio	klijentu,	glas	mu	je	bio	suv,	ali	ne	 i
bezosećajan.

—	Moram	vam	staviti	do	znanja	da	ste	u	vrlo	ozbiljnoj	opasnosti	i
da	je	nužno	da	budete	potpuno	iskreni.

Leonard	Vol,	koji	je	ošamućeno	piljio	u	beli	zid	pred	sobom,	usme-
rio	je	pogled	ka	advokatu.

—	Znam	—	očajno	je	rekao.	—	Stalno	mi	to	govorite.	Ali	izgleda	da
još	nisam	svestan	da	sam	optužen	za	ubistvo...	ubistvo.	I	to	na	gnusan
način.

Gospodin	Mejhern	 je	bio	praktičan,	a	ne	emotivan.	Ponovo	se	na-
kašljao,	skinuo	cviker,	pažljivo	ga	obrisao	i	vratio	na	nos.	Tada	je	re-
kao:

—	Da,	da,	da.	Sada	ćemo	se,	dragi	moj	gospodine	Vole,	odlučno	po-
truditi	da	vas	oslobodimo...	i	uspećemo...	uspećemo.	Ali	moram	da	ču-
jem	sve	činjenice.	Moram	da	saznam	u	koliko	se	teškoj	pravnoj	pozici-
ji	nalazite.	Posle	toga	ćemo	odrediti	najbolju	liniju	odbrane.

Ipak,	mladić	ga	je	i	dalje	gledao	na	isti	ošamućen,	beznadan	način.
Gospodinu	Mejhernu	je	slučaj	dotad	delovao	prilično	crn,	a	zatvoreni-
kova	krivica	izvesna.	Sad	je	prvi	put	osetio	senku	sumnje.

—	Mislite	da	sam	kriv	—	reče	Leonard	Vol	tiho.	—	Ali,	tako	mi	bo-



ga,	kunem	se	da	nisam!	Sve	govori	protiv	mene,	znam	to.	Uhvaćen	sam
u	mrežu:	konci	su	svuda	oko	mene	i	zapliću	me	kuda	god	se	okrenem.
Ali	ja	to	nisam	uradio,	gospodine	Mejherne,	nisam	to	uradio!

Prirodno	je	za	čoveka	u	takvom	položaju	da	tvrdi	da	je	nevin.	Go-
spodin	Mejhern	je	to	znao.	Ipak,	i	protiv	svoje	volje,	bio	je	impresioni-
ran.	Možda	je	Leonard	Vol	zbilja	nevin.

—	U	pravu	ste,	gospodine	Vole	—	ozbiljno	je	rekao.	—	Slučaj	izgle-
da	veoma	loše	po	vas.	Ipak,	prihvatam	vaša	uveravanja.	Pređimo	sad
na	 činjenice.	 Želim	 da	mi	 svojim	 rečima	 ispričate	 kako	 ste	 se	 tačno
upoznali	s	gospođicom	Emili	Frenč.

—	Bilo	 je	to	 jednog	dana	u	Ulici	Oksford.	Video	sam	jednu	stariju
damu	kako	prelazi	na	drugu	stranu.	Nosila	je	nekoliko	paketa.	Nasred
ulice	 ih	 je	 ispustila,	 pokušala	da	 ih	pokupi,	 shvatila	da	 će	 je	 autobus
pregaziti	 i	 jedva	 uspela	 da	 se	 nekako	 dokopa	 trotoara,	 ošamućena	 i
zbunjena	nakon	što	su	 joj	 ljudi	dovikivali.	Pokupio	sam	pakete,	obri-
sao	ih	što	sam	bolje	mogao,	jedan	ponovo	uvezao	kanapom	i	vratio	joj
ih.

—	Niste	joj	spasli	život?
—	Oh,	pobogu,	ne.	Samo	sam	se	poneo	učtivo.	Pokazala	je	izuzetnu

blagodarnost,	 toplo	mi	 je	 zahvalila,	 i	 rekla	 da	mi	 vaspitanje	 prilično
odudara	od	većeg	dela	omladine...	ne	sećam	se	tačno	reči.	Potom	sam
zadigao	 šešir	 i	 nastavio	 dalje.	Nisam	mislio	 da	 ću	 je	 ikad	 više	 videti.
Međutim,	život	je	pun	koincidencija.	Iste	te	večeri	sreo	sam	je	na	zaba-
vi	kod	jednog	prijatelja.	Odmah	me	je	prepoznala	 i	 tražila	da	se	upo-
zna	sa	mnom.	Tada	sam	saznao	da	je	to	gospođica	Emili	Frenč	i	da	živi
u	Kriklvudu.	Razgovarali	smo	izvesno	vreme.	Rekao	bih	da	je	ta	stara
dama	bila	sklona	brzom	i	snažnom	vezivanju	za	ljude.	Za	mene	se	ve-
zala	na	osnovu	potpuno	jednostavnog	postupka	kome	je	svako	mogao
pribeći.	Pri	odlasku	se	prisno	rukovala	sa	mnom	i	zamolila	me	da	joj
dođem	u	goste.	Uzvratio	sam,	naravno,	da	ću	to	vrlo	rado	učiniti,	a	on-
da	je	ona	insistirala	da	kažem	kog	dana.	Nije	mi	se	naročito	išlo,	ali	bi
delovalo	neotesano	da	sam	odbio,	pa	sam	se	odlučio	za	subotu.	Pošto
je	otišla,	saznao	sam	nešto	više	o	njoj	od	svojih	prijatelja.	Bila	je	boga-
ta,	 ekscentrična,	 živela	 je	 sama	 s	 jednom	služavkom	 i	držala	 je	ništa
manje	nego	osam	mačaka.

—	Tako,	znači	—	reče	gospodin	Mejhern.	—	Već	se	tad	saznalo	da
je	imućna?



—	Ako	ciljate	na	to	jesam	li	pitao...	—	žustro	poče	Leonard	Vol,	ali
ga	gospodin	Mejhern	zaustavi	pokretom	ruke.

—	Moram	da	sagledam	slučaj	onako	kako	će	ga	predstaviti	druga
strana.	Običan	posmatrač	ne	bi	pretpostavio	da	je	gospođica	Frenč	bi-
la	bogata.	Živela	je	skromno,	gotovo	siromašno.	Ako	vam	nije	rečeno
suprotno,	po	svoj	prilici	biste	pomislili	da	je	u	novčano	teškoj	situaci-
ji...	bar	za	početak.	Ko	vam	je	tačno	rekao	da	je	imućna?

—	Moj	prijatelj	Džordž	Harvi,	u	čijoj	se	kući	zabava	održavala.
—	Hoće	li	se	on	setiti	da	je	to	uradio?
—	Stvarno	ne	znam.	Prošlo	je	već	dosta	vremena	otad.
—	Baš	tako,	gospodine	Vole.	Znate,	prvi	cilj	optužbe	biće	da	usta-

novi	da	ste	sami	bili	u	finansijskim	teškoćama...,	a	to	je	istina,	zar	ne?
Leonard	Vol	porumene.
—	Da	—	tiho	je	rekao.	—	U	to	vreme	me	je	pratila	đavolski	zla	sre-

ća.
—	Baš	 tako	—	ponovo	 reče	 gospodin	Mejhern.	—	Pošto	 ste,	 kao

što	 rekoh,	 bili	 u	 finansijskim	 teškoćama,	 prilježno	 ste	 negovali	 po-
znanstvo	 s	bogatom	starom	damom	koju	 ste	upoznali.	E	 sad,	 ako	bi-
smo	bili	u	poziciji	da	kažemo	kako	niste	imali	pojma	da	je	ona	bogata,
i	da	ste	je	posećivali	iz	čiste	plemenitosti...

—	Što	i	jeste	tačno.
—	Verujem.	Ne	pokušavam	to	da	osporim.	Posmatram	sve	sa	stra-

ne.	Mnogo	toga	zavisi	od	sećanja	gospodina	Harvija.	Hoće	li	se	on	seti-
ti	tog	razgovora	ili	neće?	Može	li	ga	tužilac	zbuniti	 i	navesti	na	pomi-
sao	da	se	razgovor	odigrao	kasnije	nego	što	jeste?

Leonard	Vol	 je	 promislio	 nekoliko	minuta.	 Onda	 je	 odlučno,	 ali	 i
dosta	bleđi	u	licu,	kazao:

—	Mislim	da	 ta	 linija	neće	biti	uspešna,	gospodine	Mejherne.	Ne-
koliko	prisutnih	čulo	je	šta	je	rekao,	a	jedno	ili	dvoje	zadirkivali	su	me
da	sam	osvojio	srce	bogate	stare	dame.

Advokat	se	potrudio	da	odmahivanjem	prikrije	razočaranje.
—	Na	našu	žalost	—	kazao	je.	—	Međutim,	čestitam	vam	što	govo-

rite	tako	otvoreno,	gospodine	Vole.	Od	vas	očekujem	da	me	usmerava-
te.	Vaša	procena	je	sasvim	tačna.	Insistiranje	na	liniji	koju	sam	predlo-
žio	dovelo	bi	do	katastrofe.	Moramo	se	toga	ostaviti.	Upoznali	ste	go-
spođicu	Frenč,	posetili	je,	poznanstvo	se	razvijalo.	Želimo	jasan	razlog
za	sve	to.	Zašto	ste	vi,	mladić	od	trideset	tri	godine,	naočit,	sklon	spor-



tu,	posvećivali	toliko	vremena	staroj	ženi	s	kojom	niste	mogli	imati	go-
tovo	ništa	zajedničko?

Leonard	Vol	nervozno	raširi	ruke.
—	Ne	mogu	da	vam	kažem...	zaista	ne	mogu	da	vam	kažem.	Posle

prve	posete,	navaljivala	je	da	dođem	opet,	govorila	je	da	je	usamljena
i	nesrećna.	Bilo	mi	je	teško	da	odbijem.	Toliko	je	otvoreno	pokazivala
naklonost	 i	prisnost	da	sam	se	našao	u	nezgodnoj	poziciji.	Znate,	go-
spodine	Mejherne,	 slabog	 sam	karaktera...	 povodljiv...	 spadam	u	one
ljude	koji	ne	umeju	da	kažu	„ne“.	I	verovali	ili	ne,	kako	god	vam	drago,
posle	treće	ili	četvrte	posete	osetio	sam	da	mi	starica	postaje	iskreno
draga.	Majka	mi	 je	umrla	 kad	 sam	bio	mali,	 odgajila	me	 je	 tetka,	 a	 i
ona	 je	 umrla	 kad	 sam	 imao	 petnaest	 godina.	 Kad	 bih	 vam	 rekao	 da
sam	stvarno	uživao	u	tome	da	imam	majčinsku	figuru	koja	će	mi	uga-
đati,	verovatno	biste	se	samo	slatko	nasmejali.

Gospodin	Mejhern	se	nije	nasmejao,	nego	je	ponovo	skinuo	cviker
i	obrisao	ga,	što	je	bio	pouzdan	znak	da	se	duboko	zamislio.

—	Prihvatam	vaše	objašnjenje,	gospodine	Vole	—	napokon	 je	re-
kao.	—	Verujem	da	je	to	psihološki	moguće.	Doduše,	nije	jasno	da	li	će
i	porota	doneti	 sličan	zaključak.	Molim	vas,	nastavite	s	pričom.	Kada
vas	 je	gospođica	Frenč	prvi	put	zamolila	da	proučite	njenu	poslovnu
situaciju?

—	Posle	moje	treće	ili	četvrte	posete.	Vrlo	se	slabo	razumela	u	fi-
nansije,	a	brinule	su	je	neke	investicije.

Gospodin	Mejhern	pogleda	strogo.
—	Budite	oprezni,	gospodine	Vole.	Služavka	Dženet	Makenzi	tvrdi

da	je	njena	gospodarica	bila	sposobna	poslovna	žena	i	da	je	sama	oba-
vljala	sve	poslove,	a	to	potkrepljuju	i	svedočenja	njenih	bankara.

—	Ne	mogu	ja	tu	ništa	—	iskreno	reče	Vol.	—	Ona	mi	je	sama	tako
rekla.

Gospodin	Mejhern	 ga	 je	 nekoliko	 sekundi	 ćutke	 posmatrao.	 Iako
nije	 nameravao	 da	 to	 kaže,	 njegova	 vera	 u	 nevinost	 Leonarda	 Vola
ojačala	je	u	tom	trenutku.	Znao	je	ponešto	o	mentalitetu	starih	gospo-
đa.	Zamislio	je	gospođicu	Frenč,	zaljubljenu	u	naočitog	mladića,	kako
traži	izgovore	da	ga	dovuče	u	kuću.	Ima	li	šta	efikasnije	od	toga	da	se
pravi	kako	ne	zna	ništa	o	poslu	i	moli	ga	da	joj	pomogne	oko	novčanih
transakcija?	 Pošto	 je	 videla	 dovoljno	 sveta,	 znala	 je	 da	 svakom	mu-
škarcu	 laska	kad	mu	se	na	 takav	način	prizna	superiornost.	Leonard



Vol	je	bio	polaskan.	Možda	ni	ona	nije	htela	da	od	tog	mladića	krije	da
je	bogata.	Emili	Frenč	bila	je	starica	jake	volje,	voljna	da	plati	cenu	za
ono	što	želi.	Sve	 je	to	brzo	prolazilo	kroz	glavu	gospodina	Mejherna,
ali	on	to	ničim	nije	pokazao,	nego	je	postavio	naredno	pitanje.

—	A	vi	ste	prihvatili	njen	zahtev	da	joj	vodite	poslove?
—	Jesam.
—	Gospodine	Vole	—	reče	advokat.	—	Postaviću	vam	vrlo	ozbiljno

pitanje,	na	koje	je	potpuno	iskren	odgovor	ključno	važan.	Bili	ste	u	fi-
nansijskim	neprilikama.	Vodili	 ste	poslove	 stare	 žene...	 žene	 koja	 se,
po	svojim	rečima,	vrlo	slabo	razumela	u	poslovanje.	Jeste	li	u	bilo	kom
trenutku,	ili	na	bilo	koji	način,	u	svoju	korist	unovčili	vrednosne	harti-
je	s	kojima	ste	bili	u	dodiru?	Jeste	li	obavili	 ikakvu	transakciju	u	sop-
stveno	 ime,	a	koja	neće	ugledati	 svetlost	dana?	—	Zaustavio	 je	sago-
vornika	 taman	kad	 je	 ovaj	 zaustio	 da	 kaže	 nešto.	—	Samo	malo	 pre
nego	što	odgovorite.	Pred	nama	su	dva	puta.	Prvo,	možemo	se	usred-
srediti	na	vašu	čestitost	i	poštenje	u	vođenju	njenih	poslova	i	istovre-
meno	isticati	da	je	vrlo	malo	verovatno	da	biste	počinili	ubistvo	kako
biste	se	dokopali	novca	kog	ste	se	mogli	dokopati	na	neuporedivo	lak-
še	načine.	Ukoliko,	s	druge	strane,	kod	vas	postoji	bilo	šta	čega	bi	tuži-
lac	mogao	da	se	dočepa...	ukoliko	se,	da	ne	okolišimo,	može	dokazati
da	ste	na	bilo	koji	način	prevarili	staru	damu,	moraćemo	insistirati	na
tome	da	niste	imali	motiv	za	ubistvo,	pošto	se	žrtva	za	vas	već	bila	pre-
tvorila	 u	 značajan	 izvor	 prihoda.	 Sada	 vas	 najozbiljnije	molim	da	ne
žurite	s	odgovorom.

Međutim,	Leonard	Vol	uopšte	nije	odugovlačio.
—	Moj	 odnos	 prema	 poslovima	 gospođice	 Frenč	 bio	 je	 potpuno

pošten	i	otvoren.	Postupao	sam	u	skladu	s	njenim	interesima	što	sam
bolje	umeo,	a	to	će	ustanoviti	svako	ko	malo	podrobnije	prouči	stvar.

—	Hvala	vam	—	reče	gospodin	Mejhern.	—	Skinuli	 ste	mi	veliko
breme	s	pleća.	Odaću	vam	priznanje	tako	što	ću	verovati	da	ste	isuviše
pametni	da	biste	me	lagali	o	tako	bitnom	pitanju.

—	Svakako	je	—	nastavio	je	Vol	žustro	—	najjača	tačka	u	moju	ko-
rist	 to	 što	 nemam	motiv.	 Ako	 prihvatimo	 da	 sam	 gajio	 poznanstvo	 s
bogatom	staricom	u	nadi	da	ću	joj	izvući	novac...	rekao	bih	da	je	to	su-
ština	 onoga	 što	 ste	 izneli...	 svakako	 bi	 njena	 smrt	 osujetila	 sve	moje
nade.

Advokat	 ga	 je	 netremice	 gledao.	 Onda	 je,	 vrlo	 oprezno,	 ponovio



svoj	podsvesni	trik	sa	cvikerom.	Progovorio	je	tek	kad	ga	je	opet	čvr-
sto	namestio	na	nos.

—	Zar	ne	znate,	gospodine	Vole,	da	je	gospođica	Frenč	ostavila	te-
stament	po	kojem	ste	vi	glavni	baštinik?

—	Šta?	—	Zatvorenik	je	skočio	na	noge.	Zaprepašćenje	mu	je	bilo
očigledno	i	spontano.	—	Gospode	bože!	Šta	vi	to	govorite?	Ostavila	mi
je	novac?

Gospodin	Mejhern	polako	klimnu	glavom.	Vol	se	skljokao	na	stoli-
cu,	glave	zagnjurene	među	šake.

—	Pretvarate	se	da	ne	znate	ništa	o	tom	testamentu?
—	Pretvaram	se?	Uopšte	se	ne	pretvaram.	Ne	znam	ništa	o	njemu.
—	Šta	biste	rekli	kad	bih	vam	kazao	da	se	služavka	Dženet	Maken-

zi	kune	da	ste	znali?	Da	joj	je	njena	gospodarica	izričito	rekla	da	se	o
tome	posavetovala	s	vama	i	saopštila	vam	svoje	namere?

—	Šta	bih	rekao?	Da	laže!	Ne,	isuviše	brzam.	Dženet	je	već	u	godi-
nama.	Bila	je	veran	pas	čuvar	svoje	gospodarice	i	nije	me	volela.	Bila
je	ljubomorna	i	sumnjičava.	Rekao	bih	da	je	gospođica	Frenč	poverila
svoje	namere	Dženet,	te	da	je	Dženet	ili	pogrešno	shvatila	nešto	što	je
čula,	ili	pak	uobrazila	da	sam	ja	nagovorio	staru	damu	da	tako	uradi.
Slutim	da	sad	već	i	zbilja	veruje	da	joj	je	gospođica	Frenč	stvarno	to	i
rekla.

—	Ne	mislite	da	ste	joj	toliko	mrski	da	bi	namerno	lagala	o	tome?
Leonard	Vol	pogleda	ga	preneraženo	i	prepadnuto.
—	Stvarno	ne!	Zašto	bi?
—	Ne	znam	—	zamišljeno	reče	gospodin	Mejhern.	—	Ali	je	veoma

ogorčena	na	vas.
Nesrećni	mladić	ponovo	prostenja.
—	Počinjem	da	uviđam	—	promrmljao	je.	—	Užasno.	Udvarao	sam

joj	se,	to	će	svi	reći,	naterao	sam	je	da	sačini	testament	u	moju	korist,	a
onda	sam	otišao	tamo	te	noći,	u	kući	nije	bilo	nikoga...	sutradan	su	je
našli...	O,	gospode	bože,	užasno!

—	Nije	tačno	da	u	kući	nije	bilo	nikoga	—	reče	gospodin	Mejhern.
—	Dženet	 je,	kao	što	se	sećate,	dobila	slobodno	veče.	 Izašla	 je,	ali	se
oko	pola	deset	vratila	da	uzme	kroj	rukava	za	nekakvu	bluzu,	koji	 je
obećala	prijateljici.	Ušla	je	na	zadnja	vrata,	popela	se,	uzela	ga	i	opet
izašla.	Čula	je	glasove	iz	salona,	mada	nije	razabrala	šta	govore,	ali	će
se	 zakleti	 da	 je	 jedan	 pripadao	 gospođici	 Frenč	 a	 drugi	 nekom	mu-



škarcu.
—	U	pola	deset	—	reče	Leonard	Vol.	—	U	pola	deset...	—	Skočio	je

na	noge.	—	Ali	onda	sam	spasen...	spasen...
—	Kako	to	mislite?	—	zapanjeno	uzviknu	gospodin	Mejhern.
—	Do	pola	deset	sam	se	već	vratio	kući!	Moja	žena	to	može	da	po-

svedoči.	 Od	 gospođice	 Frenč	 sam	otišao	 oko	 pet	 do	 devet.	 Kući	 sam
stigao	oko	devet	i	dvadeset.	Moja	žena	me	je	tamo	čekala.	O,	hvala	bo-
gu...	hvala	bogu!	I	blagosloven	bio	kroj	rukava	Dženet	Makenzi.

U	svom	ushićenju	nije	uočio	da	se	ozbiljan	izraz	advokatovog	lica
nije	izmenio.	Međutim,	ono	što	je	ovaj	rekao	spustilo	ga	je	na	zemlju,	i
to	bolno.

—	Ko	je	onda,	po	vama,	ubio	gospođicu	Frenč?
—	Pa	provalnik,	naravno,	kako	se	i	pomislilo	u	prvi	mah.	Prozor	je

bio	silom	otvoren,	sećate	se.	Ubijena	je	snažnim	udarcem	ćuskijom,	a
ćuskija	je	nađena	na	podu,	pored	leša.	Nestalo	je	i	nekoliko	predmeta.
Ali	da	nije	bilo	Dženetine	smešne	sumnje	i	nenaklonosti	ka	meni,	poli-
cija	nikad	ne	bi	skrenula	s	pravog	puta.

—	To	neće	biti	dovoljno,	gospodine	Vole	—	reče	advokat.	—	Iz	ku-
će	je	nestalo	nekoliko	bezvrednih	drangulija,	uzetih	u	svrhu	paravana.
A	 tragovi	 na	 prozoru	 nisu	 se	mogli	 nedvosmisleno	 protumačiti.	 Sem
toga,	razmislite	i	sami.	Kažete	da	u	pola	deset	više	niste	bili	u	kući.	Ko
je	onda	muškarac	koji	 je	s	gospođicom	Frenč	razgovarao	u	salonu,	a
koga	 je	Dženet	čula?	Ne	bi	valjda	pokojnica	 ljubazno	ćaskala	s	neka-
kvim	provalnikom?

—	Ne	bi	—	reče	Vol.	—	Ne...	—	Izgledao	je	zbunjeno	i	obeshrabre-
no.	—	Ali	svejedno	—	dodao	je	s	novim	žarom	—	ovo	će	me	izbaviti.
Imam	alibi.	Morate	se	odmah	videti	s	Romanom...	mojom	ženom.

—	Svakako	—	pristao	je	advokat.	—	Već	bih	to	i	uradio,	ali	je	go-
spođa	Vol	bila	odsutna	kad	su	vas	hapsili.	Smesta	sam	poslao	telegram
u	Škotsku	 i	obavešten	 sam	da	 se	vraća	večeras.	Otići	 ću	 joj	u	posetu
pravo	odavde.

Vol	klimnu	glavom,	a	licem	mu	se	razlio	izraz	velikog	zadovoljstva.
—	Da,	Romana	će	vam	reći.	Pobogu,	kakva	srećna	slučajnost!
—	Oprostite	mi,	gospodine	Vole,	ali	vi	veoma	volite	svoju	ženu?
—	Naravno.
—	A	ona	vas?
—	Romana	mi	je	privržena.	Uradila	bi	sve	za	mene.



Govorio	 je	 oduševljeno,	 ali	 se	 advokat	malo	 snuždio.	 Svedočenje
privržene	žene	—	hoće	li	ono	biti	prihvaćeno	kao	verodostojno?

—	Je	li	vas	iko	drugi	video	kako	se	vraćate	u	devet	i	dvadeset?	Slu-
škinja,	na	primer?

—	Nemamo	sluškinju.
—	Jeste	li	pri	povratku	ikoga	sreli	na	ulici?
—	Nikoga	poznatog.	 Jedan	deo	puta	prešao	 sam	autobusom.	Mo-

žda	se	kondukter	seća.
Gospodin	Mejhern	sumnjičavo	odmahnu	glavom.
—	Dakle,	niko	ne	može	da	potvrdi	svedočenje	vaše	žene?
—	Ne.	Ali	to	i	nije	nužno,	zar	ne?
—	Verovatno	nije.	Verovatno	nije	—	žurno	reče	gospodin	Mejhern.

—	Ostalo	je	još	samo	jedno.	Da	li	je	gospođica	Frenč	znala	da	ste	ože-
njeni?

—	O,	da.
—	Ipak	joj	u	goste	nikad	niste	poveli	svoju	ženu.	Zašto?
Leonard	Vol	je	prvi	put	odgovorio	sa	zamuckivanjem	i	nesigurno.
—	Pa...	ne	znam.
—	Je	li	vam	poznato	da	Dženet	Makenzi	tvrdi	da	je	njena	gospoda-

rica	verovala	da	ste	neženja	i	da	je	razmišljala	o	tome	da	se	u	buduć-
nosti	uda	za	vas?

Vol	se	nasmeja.
—	Koješta!	Bila	je	četrdeset	godina	starija	od	mene.
—	Nije	to	koješta	—	suvo	reče	advokat.	—	No,	i	dalje	stoji	da	vaša

žena	nikad	nije	upoznala	gospođicu	Frenč?
—	Nije...	—	Ponovo	obuzdavanje.
—	Dopustićete	mi	da	kažem	—	reče	advokat	—	da	uopšte	ne	razu-

mem	vaš	odnos	prema	tome.
Vol	porumene,	stade	da	se	snebiva,	a	onda	progovori.
—	Otvoriću	vam	dušu.	Bio	 sam	u	besparici,	 kao	 što	 znate.	Nadao

sam	se	da	će	mi	gospođica	Frenč	pozajmiti	malo	novca.	Volela	me	je,
ali	 je	uopšte	nisu	zanimali	problemi	mladih	bračnih	parova.	Vrlo	sam
rano	otkrio	da	je	uzela	zdravo	za	gotovo	kako	se	moja	žena	i	ja	ne	sla-
žemo...	da	živimo	odvojeno.	Gospodine	Mejherne...	želeo	sam	novac...
radi	Romane.	Ja	nisam	rekao	ništa,	u	stvari,	pustio	sam	staricu	da	sa-
ma	poveruje	u	šta	hoće.	Govorila	je	da	sam	joj	kao	posinak.	Brak	se	ni-
kad	nije	pomenuo...	to	mora	da	je	Dženet	umislila.



—	I	to	je	sve?
—	Da...	to	je	sve.
Je	li	se	u	rečima	čuo	trag	oklevanja?	Advokatu	se	učinilo	da	jeste.

Ustao	je	i	pružio	ruku.
—	Do	viđenja,	gospodine	Vole.	—	Pogledao	je	napaćeno	mlado	lice

i	 progovorio	 s	 neobičnim	 žarom.	—	 Uprkos	 mnoštvu	 činjenica	 koje
vam	ne	idu	na	ruku,	verujem	da	ste	nevini.	Nadam	se	da	ću	to	dokazati
i	potpuno	vas	osloboditi.

Vol	mu	je	uzvratio	osmeh.
—	Otkrićete	da	je	alibi	dobar	—	radosno	je	rekao.
Ponovo	nije	primetio	da	advokat	nije	odgovorio.
—	Sve	se	zajedno	u	dobroj	meri	temelji	na	svedočenju	Dženet	Ma-

kenzi	—	reče	gospodin	Mejhern.	—	Ona	vas	mrzi.	To	je	jasno	kao	dan.
—	Sigurno	me	ne	mrzi	—	usprotivio	se	mladić.
Advokat	je	pri	izlasku	zavrteo	glavom.
—	Sad	kod	gospođe	Vol	—	promrmljao	je	sebi	u	bradu.
Razvoj	situacije	duboko	ga	je	uznemiravao.
Volovi	su	živeli	u	maloj	oronuloj	kući	blizu	Padington	grina,	gde	se

uputio	gospodin	Mejhern.
Pošto	je	pozvonio,	vrata	mu	je	otvorila	krupna	uprljana	žena,	oči-

gledno	spremačica.
—	Gospođa	Vol?	Da	li	se	već	vratila?
—	Pre	oko	sat.	Ali	ne	znam	da	li	možete	kod	nje.
—	Ako	joj	odnesete	moju	posetnicu	—	tiho	reče	gospodin	Mejhern

—	siguran	sam	da	će	me	primiti.
Žena	ga	podozrivo	pogleda,	obrisa	ruke	o	kecelju	i	uze	karticu.	Za-

tim	mu	zatvori	vrata	pred	nosem	i	ostavi	ga	da	čeka	na	pragu.
Kroz	nekoliko	minuta,	međutim,	vratila	se	uz	nešto	drugačije	drža-

nje.
—	Uđite,	molim	vas.
Uvela	ga	 je	u	malecki	 salon.	Gospodin	Mejhern,	koji	 se	bio	zagle-

dao	u	crtež	na	zidu,	najednom	se	našao	pred	 licem	visoke	bledopute
žene	koja	je	ušla	toliko	tiho	da	je	nije	ni	čuo.

—	Gospodin	Mejhern?	 Vi	 ste	 advokat	mog	muža,	 zar	 ne?	 Bili	 ste
kod	njega?	Hoćete	li	da	sednete,	molim	vas?

Dok	nije	progovorila,	nije	ni	shvatio	da	nije	Engleskinja.	Sad,	kad
ju	je	pažljivije	pogledao,	uočio	je	visoke	jagodice,	gustu	zift-crnu	kosu,



i	povremene,	 jedva	uočljive	pokrete	 rukama	koji	 su	neosporno	 imali
inostranu	aromu.	Čudna	žena,	vrlo	tiha.	Toliko	tiha	da	se	čovek	uzne-
miri.	Od	prvog	trenutka	gospodin	Mejhern	je	bio	svestan	da	se	suočio
s	nečim	što	ne	razume.

—	Dakle,	draga	moja	gospođo	Vol	—	počeo	je	—	ne	smete	se	pre-
dati...

Zastao	 je.	 Jasno	se	videlo	da	Romani	Vol	ne	pada	na	pamet	da	se
preda.	Bila	je	potpuno	smirena	i	pribrana.

—	Hoćete	li	mi,	molim	vas,	ispričati?	—	kazala	je.	—	Moram	sve	da
saznam.	Nemojte	ni	pomišljati	da	me	štedite.	Želim	da	čujem	najgore.
—	Oklevala	je,	a	onda	ponovila	tišim	glasom,	uz	čudan	naglasak,	koji
advokat	nije	shvatio:	—	Želim	da	čujem	ono	najgore.

Gospodin	Mejhern	joj	je	prepričao	svoj	razgovor	s	Leonardom	Vo-
lom.	Ona	je	pažljivo	slušala	i	povremeno	klimala	glavom.

—	Tako,	znači	—	kazala	je	kad	je	završio.	—	Želi	da	kažem	da	se	te
večeri	vratio	u	devet	i	dvadeset?

—	Da	li	se	vratio	u	to	vreme?	—	strogo	upita	gospodin	Mejhern.
—	To	nije	bitno	—	hladno	je	rekla.	—	Da	li	će	ga	osloboditi	ako	to

kažem?	Da	li	će	mi	poverovati?
Gospodin	Mejhern	 je	ostao	zatečen.	 Izuzetno	 je	brzo	stigla	do	su-

štinskog	pitanja.
—	To	me	zanima	—	kazala	je.	—	Da	li	će	to	biti	dovoljno?	Postoji	li

još	neko	ko	može	da	potvrdi	moje	svedočenje?
U	držanju	joj	se	osetila	neka	potisnuta	žustrina,	koja	mu	je	izazvala

nejasnu	nelagodu.
—	Zasad	ne	postoji	niko	—	kazao	je	preko	volje.
—	Tako,	dakle	—	reče	Romana	Vol.
Minut-dva	je	sedela	potpuno	nepomična.	Na	usnama	joj	je	poigra-

vao	smešak.
Advokat	je	postajao	sve	uplašeniji.
—	Gospođo	Vol...	—	zaustio	je.	—	Znam	kako	se	osećate...
—	Stvarno?	—	kazala	je.	—	Nisam	sigurna.
—	U	ovim	okolnostima...
—	U	ovim	okolnostima...	nameravam	da	nastupim	samostalno.
Pogledao	ju	je	zaprepašćeno.
—	Ali,	moja	draga	gospođo	Vol,...	uzrujani	ste.	Pošto	ste	toliko	oda-

ni	mužu...



—	Molim?
Od	oštrine	njenog	glasa	maltene	 je	poskočio.	Ponovio	 je	uz	odre-

đeno	oklevanje:
—	Pošto	ste	toliko	odani	mužu...
Romana	Vol	polako	klimnu	glavom,	s	istim	onim	čudnim	osmehom

na	usnama.
—	Da	li	vam	je	on	kazao	da	sam	mu	odana?	—	nežno	je	upitala.	—

Ah,	da,	uviđam	da	jeste.	Kako	su	samo	muškarci	glupi!	Glupi...	glupi...
glupi...

Naglo	 je	ustala.	 Sve	napete	 emocije	 koje	 je	 advokat	osećao	u	va-
zduhu	koncentrisale	su	se	u	njenom	tonu.

—	Mrzim	ga,	verujte	mi!	Mrzim	ga.	Mrzim	ga,	mrzim	ga!	Volela	bih
da	gledam	kako	ga	vešaju.

Advokat	je	ustuknuo	pred	njom	i	pred	vatrenom	strašću	u	njenim
očima.

Ona	mu	se	primakla	jedan	korak	i	gorljivo	nastavila:
—	Možda	ću	to	i	gledati.	Šta	ako	vam	kažem	da	te	večeri	nije	do-

šao	u	devet	i	dvadeset,	nego	u	deset	i	dvadeset?	Kažete	da	on	tvrdi	da
nije	 znao	ništa	o	 tome	da	će	dobiti	novac.	 Šta	ako	kažem	da	 je	 znao
sve	o	 tome,	da	 je	računao	na	to	 i	da	 je	počinio	ubistvo	kako	bi	ga	se
dočepao?	Šta	ako	vam	kažem	da	mi	je,	kad	je	došao	te	večeri,	priznao
šta	je	uradio?	Da	je	na	njegovom	kaputu	bilo	krvi?	Šta	onda?	Šta	ako
izađem	pred	sud	i	kažem	sve	to?

Pogledom	kao	 da	 ga	 je	 izazivala.	 On	 je	 uz	 veliki	 napor	 prikrivao
svoj	sve	veći	strah	i	potrudio	se	da	progovori	racionalnim	tonom.

—	Od	vas	se	ne	može	tražiti	da	svedočite	protiv	muža...
—	On	nije	moj	muž!
Reči	je	ispalila	tako	brzo	da	mu	se	učinilo	kako	je	nije	dobro	razu-

meo.
—	Molim?	Ja...
—	On	nije	moj	muž.
Ćutnja	je	bila	tako	napeta	da	se	mogla	čuti	i	muva	u	letu.
—	Bila	sam	glumica	u	Beču.	Muž	mi	je	živ,	ali	je	u	ludnici.	Zato	ni-

smo	mogli	da	se	venčamo.	A	sada	mi	je	i	drago.
Prkosno	je	klimnula	glavom.
—	Voleo	bih	da	mi	nešto	kažete	—	reče	gospodin	Mejhern.	Upinjao

se	da	očuva	svoje	ustaljeno	pribrano	 i	distancirano	držanje.	—	Zašto



ste	tako	ogorčeni	na	Leonarda	Vola?
Zavrtela	je	glavom	i	ovlaš	se	osmehnula.
—	Da,	to	vas	baš	zanima.	Ali	vam	neću	reći.	Sačuvaću	tajnu...
Gospodin	Mejhern	se	nakašlja	na	svoj	sitan	i	suv	način	i	ustade.
—	Nema	svrhe	da	nastavljamo	ovaj	razgovor	—	primetio	je.	—	Po-

novo	ću	vam	se	javiti	kad	se	posavetujem	s	klijentom.
Prišla	mu	 je	 i	 zagledala	 se	 svojim	 divnim	 tamnim	 očima	 pravo	 u

njegove	oči.
—	Recite	mi	—	upitala	 je	—	kad	ste	danas	došli	ovamo,	da	 li	 ste

verovali...	iskreno...	da	je	nevin?
—	Jesam	—	odgovori	gospodin	Mejhern.
—	Jadni	moj	čoveče	—	nasmejala	se.
—	A	i	dalje	verujem	—	dovršio	je	advokat.	—	Laku	noć,	gospođo.
Izašao	je	iz	sobe,	a	poslednje	što	je	tu	video	bilo	je	njeno	uplašeno

lice.
—	Ovo	 će	 biti	 đavolski	 težak	 posao	—	promrmlja	 gospodin	Mej-

hern	sebi	u	bradu	dok	je	grabio	ulicom.
Čitav	slučaj	 je	neverovatan.	Neverovatna	žena.	Veoma	opasna	že-

na.	Žene	se	pretvaraju	u	đavole	kad	vam	zabiju	nož	u	meso.
Šta	se	može	učiniti?	Onaj	nesrećnik	nema	nikakav	oslonac.	Narav-

no,	možda	i	jeste	počinio	zločin...
—	Ne	—	reče	gospodin	Mejhern	sebi	u	bradu.	—	Ne...	dokaza	pro-

tiv	njega	ima	gotovo	i	previše.	Ne	verujem	ovoj	ženi.	 Izmislila	 je	celu
priču.	Ali	je	nikad	neće	izneti	na	sudu.

Zažalio	je	što	u	to	poslednje	nije	čvršće	uveren.

II

Istražni	proces	bio	je	kratak	i	dramatičan.	Glavni	svedoci	optužbe	bile
su	Dženet	Makenzi,	pokojničina	služavka,	i	Romana	Hajlger,	austrijska
državljanka,	ljubavnica	optuženog.

Gospodin	Mejhern	je	sedeo	u	sudnici	i	slušao	ovu	drugu	kako	sve-
doči	na	štetu	optuženog.	Uglavnom	se	držala	onoga	što	mu	 je	 i	 rekla
pri	prvom	susretu.

Optuženi	se	uzdržao	od	odbrane	i	odlučeno	je	da	mu	se	sudi.



Gospodin	Mejhern	je	bio	van	sebe.	Slučaj	protiv	Leonarda	Vola	nije
mogao	biti	crnji.	Čak	je	i	čuveni	advokat,	koji	je	angažovan	kao	glavni
branilac,	gajio	slabe	nade.

—	Ako	 oborimo	 svedočenje	 te	 Austrijanke,	možda	 bismo	 nešto	 i
postigli	—	sumnjičavo	je	rekao.	—	Ali	sveukupno	stojimo	vrlo	loše.

Gospodin	Mejhern	je	usredsredio	svoju	energiju	na	jedan	jedini	de-
talj.	Pod	pretpostavkom	da	Leonard	Vol	govori	 istinu	i	da	je	otišao	iz
žrtvine	kuće	u	devet	sati	uveče,	ko	 je	onda	muškarac	koga	 je	Dženet
čula	kako	razgovara	s	gospođicom	Frenč	u	pola	deset?

Jedini	 zrak	 svetlosti	 ukazao	 se	 u	 vidu	 nećaka-propalice,	 koji	 je	 u
prošlosti	podvalama	i	pretnjama	iznuđivao	razne	svote	novca	od	svoje
tetke.	Advokat	je	saznao	da	je	Dženet	Makenzi	oduvek	bila	privržena
tom	mladiću	i	da	nikad	nije	prestala	da	prenosi	njegove	zahteve	svojoj
gospodarici.	Svakako	je	bilo	moguće	da	je	upravo	taj	nećak	došao	kod
gospođice	Frenč	pošto	 je	Leonard	Vol	otišao,	pogotovu	 što	 sada	nije
mogao	da	bude	pronađen	ni	na	jednoj	od	svojih	starih	adresa.

Ni	u	jednom	drugom	pravcu	advokatova	istraživanja	nisu	dala	ni-
kakav	pozitivan	rezultat.	Niko	nije	video	Leonarda	Vola	ni	kako	izlazi
iz	kuće	gospođice	Frenč,	ni	kako	ulazi	u	svoju	kuću.	Niko	nije	video	ni-
kakvog	drugog	muškarca	ni	da	ulazi	u	kuću	u	Kriklvudu	ni	da	iz	nje	iz-
lazi.	Sva	su	se	ispitivanja	pokazala	uzaludnim.

Gospodin	Mejhern	je	uoči	suđenja	dobio	pismo	koje	će	njegove	mi-
sli	skrenuti	na	sasvim	drugi	kolosek.

Došlo	 je	poštom	u	šest	po	podne.	Nepismena	žvrljotina,	napisana
na	običnom	papiru	 i	spakovana	u	prljavu	kovertu	s	nakrivo	zaleplje-
nom	markom.

Gospodin	Mejhern	ga	je	pročitao	dva-tri	puta	pre	nego	što	je	shva-
tio	njegove	pune	implikacije.

Dragi	gospon:
Tisi	oni	advokat	šta	radi	za	momka.	akoćeš	da	vidiš	kaka	je

stvarno	ona	namazana	strana	fufa	i	štaje	sve	laži	na	pričala
da	dođeš	večeras	u	Šoz	rents	16	u	Stepni.	Toće	date	košta	dve-
sta	funte	Traži	gospu	Mogson.

Advokat	je	nekoliko	puta	pročitao	tu	čudnu	poslanicu.	Mogla	je	to,
naravno,	biti	prevara,	ali	kad	je	razmislio,	postao	je	čvrsto	uveren	da



je	pismo	autentično,	a	i	da	predstavlja	jedinu	nadu	za	optuženog.	Ovo-
me	je	svedočenje	Romane	Hajlger	teško	naškodilo,	a	pripremljena	li-
nija	odbrane	—	da	svedočenje	žene	koja	po	sopstvenom	priznanju	živi
nemoralnim	životom	nije	verodostojno	—	bila	 je	u	najboljem	slučaju
tanka.

Gospodin	Mejhern	je	doneo	odluku.	Bio	je	dužan	da	po	svaku	cenu
spase	klijenta.	Mora	da	ode	u	Šoz	rents.

Teško	 je	bilo	naći	 to	mesto	—	oronulu	zgradu	u	smrdljivom	siro-
tinjskom	kraju	—	ali	je	na	kraju	ipak	uspeo,	a	kad	je	upitao	za	gospo-
đu	Mogson,	 poslali	 su	 ga	 u	 sobu	na	 trećem	 spratu.	 Pokucao	 je	 na	 ta
vrata,	a	pošto	mu	se	niko	nije	javio,	pokucao	je	opet.

Na	to	drugo	kucanje	čuo	je	šuškanje	iznutra,	vrata	su	se	uskoro	od-
škrinula	za	jedan	prst	i	napolje	je	provirila	jedna	pogurena	figura.

Najednom	se	žena	—	pošto	je	to,	naime,	bila	žena	—	osmehnula	i
širom	otvorila	vrata.

—	Ti	si,	dakle,	dušo	—	rekla	je	sipljivim	glasom.	—	Sam	si,	je	l’	da?
Nećeš	da	me	pređeš?	Dobro	je.	Možeš	da	uđeš...	možeš	da	uđeš.

S	izvesnim	snebivanjem	advokat	je	prešao	preko	praga	i	našao	se
u	maloj	prljavoj	sobi	osvetljenoj	žmirkavom	petrolejkom.	U	uglu	su	se
nalazili	neuredan	i	nenamešten	krevet,	jednostavan	sto	i	dve	klimave
stolice.	Tada	 je	gospodin	Mejhern	prvi	put	dobro	video	stanarku	 tog
odbojnog	stana.	Bila	 je	to	sredovečna	žena,	pogrbljena,	duge	 i	nesre-
đene	sede	kose,	 lica	zamotanog	u	maramu.	Uočila	 je	da	on	to	gleda	 i
ponovo	se	nasmejala,	na	isti	čudan	bezvučan	način.

—	Zanima	te	što	krijem	lepotu,	dušo?	He-he-he.	Pao	bi	u	iskušenje,
je	l’	da?	Ali	videćeš...	videćeš.

Skinula	je	maramu,	a	advokat	se	nesvesno	trgao	kad	je	video	goto-
vo	bezobličnu	grimiznu	masu.	Vratila	je	maramu	na	lice.

—	Znači,	 nećeš	 da	me	poljubiš,	 dušo?	He-he,	 ne	 čudim	 se.	 A	 bila
sam	nekad	 lepa	cura...	a	 i	ne	 tako	davno.	Kiselina,	dušo,	kiselina...	 to
mi	se	desilo.	Ah,	ali	osvetiću	se	ja...

Usledila	 je	 užasna	 bujica	 skarednih	psovki	 koju	 je	 gospodin	Mej-
hern	uzalud	pokušavao	da	obuzda.	Napokon	je	zaćutala	i	stala	nervo-
zno	da	steže	i	opušta	pesnice.

—	Dosta	s	 time	—	strogo	reče	advokat.	—	Došao	sam	ovamo	 jer
verujem	da	mi	možete	dati	informacije	koje	će	mog	klijenta	Leonarda
Vola	osloboditi	optužbe.	Da	li	je	tako?



Pogledala	ga	je	popreko	i	lukavo.
—	A	pare,	dušo?	—	prošištala	je.	—	Dvesta	funti,	ne	zaboravi.
—	Vaša	je	dužnost	da	svedočite	i	sud	vam	može	naložiti	da	to	ura-

dite.
—	To	neće	moći,	dušo.	Ja	sam	matora	žena	i	ništa	ja	ne	znam.	Ali

ako	mi	daš	dvesta	funti,	možda	ću	da	ti	zucnem	dve-tri	reči.	Razumeš?
—	Kakve	dve-tri	reči?
—	Šta	bi	rekao	na	pismo?	Na	pismo	od	nje.	Nema	veze	kako	sam

ga	se	ja	dokopala.	To	je	moja	stvar.	Obaviće	ti	posao.	Ali	hoću	dvesta
funti.

Gospodin	Mejhern	je	ledeno	pogleda	i	donese	odluku.
—	Daću	vam	deset	funti	i	ništa	više.	I	to	samo	ako	je	to	pismo	ono

što	tvrdite	da	jeste.
—	Deset	funti	—	vrisnula	je	i	zasula	ga	psovkama.
—	Dvadeset	—	 reče	 gospodin	Mejhern	—	 i	 to	 je	moja	 poslednja

ponuda.
Ustao	je	kao	da	će	poći.	Onda	je,	ne	skidajući	pogled	s	nje,	izvadio

novčanik	i	odbrojao	dvadeset	novčanica	od	po	jedne	funte.
—	Vidite	—	kazao	je.	—	Više	i	nemam	pri	sebi.	Uzmite	ili	ostavite.
Međutim,	već	je	znao	da	ona	ne	može	odoleti	novcu	kad	ga	ugleda.

Nemoćno	je	psovala	i	praskala,	ali	je	na	kraju	popustila.	Prišla	je	kre-
vetu	i	izvukla	nešto	ispod	iscepanog	dušeka.

—	Evo	ti,	đavo	da	te	nosi!	—	prorežala	je.	—	Treba	ti	to	prvo.
Na	njega	je	bacila	štos	pisama,	a	gospodin	Mejhern	ih	je	razvezao	i

pregledao	na	 svoj	 uobičajeno	 staložen	 i	metodičan	način.	 Žena,	 koja
ga	je	žudno	gledala,	nije	mogla	ništa	da	zaključi	po	njegovom	bezizra-
žajnom	licu.

Pročitao	je	sva	pisma,	a	onda	se	vratio	na	prvo	i	pročitao	ga	opet.
Potom	je	opet	pažljivo	uvezao	ceo	štos.

Bila	su	to	ljubavna	pisma:	napisala	ih	je	Romana	Hajlger,	a	muška-
rac	kome	ih	je	uputila	nije	bio	Leonard	Vol.	Prvo	pismo	je,	sudeći	po
datumu,	napisano	na	dan	njegovog	hapšenja.

—	Istinu	sam	ti	rekla,	je	l’	da,	dušo?	—	zacvili	žena.	—	Srediće	je	to
pismo?

Gospodin	Mejhern	stavi	pisma	u	džep,	a	onda	postavi	pitanje.
—	Kako	se	ova	prepiska	našla	u	vašim	rukama?
—	Duga	je	to	priča	—	rekla	je	uz	kez.	—	Ali	znam	ja	još	nešto.	Čula



sam	šta	je	ta	fufa	rekla	na	sudu.	Saznaj	ti	gde	je	ona	bila	u	deset	i	dva-
deset,	a	nemoj	da	te	laže	da	je	bila	kod	kuće.	Pitaj	u	bioskopu	na	Bule-
varu	Lajon.	Setiće	se	oni...	tako	fine	poštene	cure...	prokleta	bila!

—	Ko	je	ovaj	muškarac?	—	upita	gospodin	Mejhern.	—	Ovde	se	na-
vodi	samo	njegovo	ime,	a	ne	i	prezime.

Ženin	glas	postade	grub	 i	promukao,	ponovo	 je	počela	da	 steže	 i
opušta	pesnice.	Na	kraju	je	digla	jednu	ruku	do	lica.

—	On	je	čovek	koji	mi	je	ovo	uradio.	Davno	je	to	već	bilo.	Ona	mi
ga	je	otela...	tad	je	bila	curetak.	A	kad	sam	pošla	za	njim...	a	i	pošla	da
ga	zagrlim...	on	mi	je	ovo	bacio	u	lice!	A	ona	se	smejala...	prokletnica!
Čekam	ja	svoj	trenutak	već	godinama.	Pratila	sam	je,	nego	šta,	špijuni-
rala	sam	je.	A	sad	sam	je	sredila!	Ispaštaće	zbog	ovoga,	je	l’	da	da	ho-
će,	gospon	advokat?	Ispaštaće?

—	Verovatno	će	biti	osuđena	na	zatvorsku	kaznu	zbog	krivoklet-
stva	—	tiho	reče	gospodin	Mejhern.

—	Da	je	zatvore...	to	hoću.	Idete,	je	l’	da?	Gde	su	mi	pare?	Gde	su	te
lepe	pare?

Bez	reči,	gospodin	Mejhern	spusti	novčanice	na	sto.	Zatim	je	dubo-
ko	udahnuo,	okrenuo	se	i	izašao	iz	prljave	sobe.	Kad	se	osvrnuo,	video
je	staricu	kako	pevuši	nad	novcem.

Nije	gubio	vreme.	Lako	je	našao	bioskop	na	Bulevaru	Lajon,	a	ka-
da	 je	 pokazao	 sliku	 Romane	Hajlger,	 portir	 ju	 je	 odmah	 prepoznao.
Dotične	večeri	je	došla	u	bioskop	s	nekim	muškarcem	malo	posle	de-
set.	Na	njenog	pratioca	nije	obratio	naročitu	pažnju,	ali	se	sećao	dame
koja	mu	 je	govorila	o	 filmu	koji	 se	davao.	Ostali	 su	do	kraja,	oko	sat
vremena.

Gospodin	Mejhern	 je	bio	zadovoljan.	Svedočenje	Romane	Hajlger
bilo	 je	 hrpa	 laži	 od	početka	do	kraja.	 Zasnovala	 ga	 je	na	 strastvenoj
mržnji.	Advokat	se	pitao	hoće	li	ikad	saznati	uzrok	te	mržnje.	Šta	joj	je
Leonard	Vol	učinio?	Bio	 je	 zabezeknut	kad	mu	 je	advokat	 ispričao	o
njenom	raspoloženju	prema	njemu.	Iskreno	je	kazao	da	je	to	potpuno
neverovatno,	no	gospodinu	Mejhernu	se	učinilo	da	su,	posle	početne
zapanjenosti,	njegova	suprotstavljanja	bila	neiskrena.

Jeste	znao.	Gospodin	Mejhern	 je	bio	ubeđen	u	 to.	Znao	 je,	ali	nije
nameravao	da	 to	obelodani.	Tajna	 između	 to	dvoje	 ostaće	 tajna.	Go-
spodin	Mejhern	se	pitao	hoće	li	je	jednog	dana	saznati.

Advokat	pogleda	na	sat.	Bilo	je	kasno,	ali	se	vreme	nije	smelo	gubi-



ti.	Zaustavio	je	taksi	i	kazao	adresu.
—	Ser	Čarls	mora	odmah	za	ovo	da	sazna	—	promrmljao	je	sebi	u

bradu	dok	je	ulazio.
Suđenje	 Leonardu	Volu	 za	 ubistvo	 Emili	 Frenč	 izazvalo	 je	 široko

interesovanje.	Pre	svega,	zatvorenik	je	bio	mlad	i	naočit,	a	bio	je	optu-
žen	 za	 izrazito	 gnusan	 zločin.	 Zanimljiva	 je	 bila	 i	 Romana	 Hajlger,
glavna	svedokinja	optužbe.	U	mnogim	novinama	izlazile	su	njene	foto-
grafije,	kao	i	izmišljene	priče	o	njenom	poreklu	i	životu.

Proces	 je	 otpočeo	 bez	mnogo	 buke.	 Prvo	 su	 bili	 predočeni	 razni
tehnički	dokazi.	Zatim	je	pozvana	Dženet	Makenzi.	Ispričala	je	suštin-
ski	 istu	priču	kao	 i	 ranije.	U	unakrsnom	 ispitivanju	advokat	odbrane
uspeo	je	jednom	ili	dvaput	da	je	dovede	do	protivrečnosti	u	vezi	s	Vo-
lovim	odnosom	s	gospođicom	Frenč.	Naglasio	 je	činjenicu	da,	 iako	 je
te	večeri	čula	muški	glas	iz	salona,	nema	potvrde	da	je	to	bio	upravo
Vol,	a	uspeo	je	i	da	na	svetlost	dana	izvuče	zaključak	da	u	korenu	ve-
ćeg	dela	njenog	svedočenja	leže	ljubomora	i	antipatija	prema	optuže-
nom.

Zatim	je	pozvana	sledeća	svedokinja.
—	Zovete	se	Romana	Hajlger?
—	Da.
—	Austrijska	ste	državljanka?
—	Da.
—	Poslednje	tri	godine	živite	s	optuženim	i	izdajete	se	za	njegovu

ženu?
Tek	na	trenutak	Romana	Hajlger	je	u	oči	pogledala	čoveka	u	odelj-

ku	za	optužene.	Izraz	lica	bio	joj	je	nekako	čudan	i	nedokučiv.
—	Da.
Pitanja	 su	 se	 nastavljala.	 Otežavajuće	 činjenice	 iznosila	 je	 reč	 po

reč.	Dotične	noći	optuženi	je	izašao	iz	kuće	i	sa	sobom	poneo	ćuskiju.
Vratio	se	u	deset	i	dvadeset	i	priznao	da	je	ubio	staricu.	Imao	je	krv	na
manžetnama,	pa	 ih	 je	spalio	u	štednjaku.	Zastrašivanjem	 i	pretnjama
naterao	ju	je	da	ćuti.

Kako	se	priča	razvijala,	raspoloženje	suda	prema	optuženom,	koje
je	u	početku	bilo	donekle	povoljno,	 potpuno	 se	okrenulo.	On	 sam	 je
sedeo	pognute	 glave	 i	 neraspoložen,	 kao	da	 je	bio	 svestan	da	 su	mu
dani	bili	odbrojani.

Ipak,	moglo	se	primetiti	da	sam	tužilac	pokušava	da	obuzda	Roma-



nino	neprijateljsko	raspoloženje.	Više	bi	mu	se	dopalo	da	je	ona	nepri-
strasna	svedokinja.

Ustao	je	advokat	odbrane,	veličanstven	i	upečatljiv.
Rekao	 joj	 je	da	 je	njena	priča	maliciozna	 izmišljotina	od	početka

do	kraja,	da	nije	čak	ni	bila	kod	svoje	kuće	u	pomenuto	vreme,	da	voli
drugog	muškarca	i	da	namerno	želi	da	pošalje	Vola	na	vešala	za	zločin
koji	nije	počinio.

Romana	je	porekla	sve	te	tvrdnje,	uz	vrhunsku	oholost.
Zatim	je	usledio	neočekivani	rasplet	—	pismo.	Pročitano	je	naglas

usred	mukle	tišine.

Makse,	 ljubavi	moja,	sudbina	nam	ga	je	bacila	u	šake!	Uhap-
šen	je	za	ubistvo	—	da,	za	ubistvo	jedne	starice!	Leonard,	koji
ne	bi	ni	mrava	zgazio!	Najzad	ću	se	osvetiti.	Jadna	kukavica!
Reći	ću	da	je	te	noći	došao	kući	krvav	—	da	mi	je	sve	priznao.
Obesiću	ga,	Makse	—	a	dok	bude	visio,	znaće	i	shvatiće	da	ga
je	 upravo	 Romana	 poslala	 u	 smrt.	 A	 onda	 —	 sreća,	 voljeni
moj!	Napokon	sreća!

Prisutni	su	bili	i	veštaci,	spremni	da	se	zakunu	da	je	posredi	ruko-
pis	 Romane	Hajlger,	 ali	 nije	 bilo	 potrebe	 za	 tim.	 Suočena	 s	 pismom,
Romana	se	slomila	i	sve	priznala.	Leonard	Vol	se	vratio	kući	u	devet	i
dvadeset.	Ona	je	izmislila	celu	priču	da	bi	ga	uništila.

Sa	slomom	Romane	Hajlger,	slomila	se	i	tužba.	Ser	Čarls	je	pozvao
nekoliko	svojih	svedoka,	optuženi	je	stao	na	mesto	za	svedoke	i	ispri-
čao	 svoju	 priču	 na	muževan	 i	 direktan	 način,	 nepometen	 unakrsnim
ispitivanjem.

Tužilac	 je	 pokušao	 da	 spase	 što	 se	 spasti	 moglo,	 ali	 bez	 nekog
uspeha.	Sudijin	zaključak	nije	bio	potpuno	povoljan	po	optuženog,	ali
je	kod	porote	već	bila	izazvana	reakcija	i	presudu	su	izglasali	prilično
brzo.

—	Optuženi	nije	kriv.
Leonard	Vol	je	bio	slobodan!
Sitni	gospodin	Mejhern	skočio	 je	 sa	svoje	 stolice.	Mora	da	čestita

svom	klijentu.
Uhvatio	je	sebe	kako	žustro	briše	svoj	cviker,	te	se	obuzdao.	Koli-

ko	prethodne	večeri,	supruga	mu	je	rekla	da	mu	to	već	postaje	navika.



Navike	su	čudna	pojava.	Ljudi	uglavnom	nisu	svesni	da	ih	imaju.
Zanimljiv	slučaj	—	vrlo	zanimljiv	slučaj.	Dakle,	ona	žena,	Romana

Hajlger.
Za	njega	je	glavni	aspekt	slučaja	i	dalje	bila	egzotična	figura	Roma-

ne	Hajlger.	U	kući	u	Padingtonu	delovala	je	kao	bleda	tiha	žena,	ali	se
na	sudu	vatrenošću	izdvajala	 iz	trezvenog	okruženja.	Šepurila	se	kao
tropski	cvet.

Kad	bi	zažmurio,	video	bi	 je	visoku	 i	plahu,	divnog	tela	blago	po-
gnutog	unapred,	a	desnu	pesnicu	je	nesvesno	stezala	i	puštala	sve	vre-
me.	 Navike	 su	 čudna	 pojava.	 Taj	 pokret	 rukom	 bio	 je	 njena	 navika,
pretpostavio	je.	Ipak,	nedavno	je	video	još	nekoga	ko	to	radi.	Ko	to	be-
še?	Vrlo	nedavno...

Zabezeknuo	se	kad	se	setio.	Žena	iz	Šoz	rentsa...
Ukopao	se	u	mestu,	ošamućen.	To	je	bilo	nemoguće...	nemoguće...

Ipak,	Romana	Hajlger	jeste	bila	glumica.
Glavni	branilac	prišao	mu	je	s	leđa	i	potapšao	ga	po	ramenu.
—	 Jesi	 li	 već	 čestitao	 našem	momku?	 Izvukao	 se	 za	 dlaku,	 znaš.

Dođi	da	ga	vidiš.
Međutim,	sitni	advokat	se	otrgao.
Želeo	je	samo	jedno	—	da	se	suoči	s	Romanom	Hajlger.
Video	ju	je	tek	nešto	kasnije,	a	mesto	njihovog	susreta	nije	bitno.
—	Dakle,	 pogodili	 ste	—	 kazala	 je	 kad	 joj	 je	 izneo	 sve	 svoje	 za-

ključke.	—	Lice?	Oh,	to	je	bilo	najlakše,	a	svetlo	one	petrolejke	bilo	je
preslabo	da	biste	uočili	šminku.

—	Ali	zašto...	zašto...
—	Zašto	sam	nastupila	samostalno?	—	Ovlaš	se	osmehnula,	setivši

se	kad	je	poslednji	put	izgovorila	te	reči.
—	Takva	komplikovana	farsa!
—	Prijatelju	moj...	morala	sam	da	ga	spasem.	Svedočenje	žene	koja

mu	je	odana	ne	bi	bilo	dovoljno...	to	ste	i	sami	spomenuli.	Ali	ja	znam
ponešto	 o	 psihologiji	 mase.	 Ako	 moje	 svedočenje	 bude	 isceđeno	 iz
mene	kao	priznanje,	ako	me	ocrni	u	očima	zakona,	odmah	će	doći	do
povoljne	reakcije	po	optuženog.

—	A	štos	pisama?
—	Ono	jedno,	ključno,	možda	je	izgledalo	kao...	kako	se	to	kaže...

podmetačina.
—	A	čovek	zvani	Maks?



—	Nikad	nije	postojao,	prijatelju	moj.
—	I	dalje	mislim	—	žalosno	reče	sitni	gospodin	Mejhern	—	da	smo

ga	mogli	osloboditi...	hm...	normalnim	postupkom.
—	Nisam	se	usuđivala	da	rizikujem.	Znate,	mislili	ste	da	je	nevin...
—	A	vi	ste	znali?	Razumem	—	reče	sitni	gospodin	Mejhern.
—	Dragi	moj	gospodine	Mejherne	—	reče	Romana	—	ništa	vi	ne

razumete.	Ja	sam	znala...	da	je	kriv!



B

Crveni	signal

aš	je	to	uzbudljivo	—	reče	lepa	gospođa	Eversli	i	razrogači	svoje
divne,	mada	i	praznjikave	oči.	—	Uvek	kažu	da	žene	imaju	šesto

čulo;	mislite	li	da	je	to	istina,	ser	Alingtone?
Slavni	 psihijatar	 sarkastično	 se	nasmešio.	Duboko	 je	 prezirao	 tu-

pave	lepotice,	kakva	je	bila	njegova	sagovornica.	Alington	Vest	bio	je
vrhunski	autoritet	za	duševne	bolesti,	i	potpuno	svestan	svog	položaja
i	važnosti.	Pomalo	pompezan	čovek	zaobljene	figure.

—	Svakakve	 se	 koještarije	 pričaju,	 to	 znam,	 gospođo	Eversli.	 Šta
znači	taj	termin	„šesto	čulo“?

—	Vi	naučnici	ste	uvek	tako	strogi.	I	zaista	je	neobično	što	ljudi	po-
nekad	nešto	pouzdano	znaju...	jednostavno	znaju,	osećaju,	hoću	reći...
baš	misteriozno...	stvarno	jeste.	Kler	zna	na	šta	mislim,	zar	ne,	Kler?

Obratila	 se	 svojoj	 domaćici	 blago	napućivši	 usne	 i	 zakrenuvši	 ra-
me.

Kler	Trent	nije	odmah	odgovorila.	Sve	se	odigravalo	na	maloj	ve-
čerinki:	ona	i	njen	muž,	Vajolet	Eversli,	ser	Alington	Vest	i	njegov	sino-
vac	Dermot	Vest,	stari	prijatelj	Džeka	Trenta.	Sam	Džek	Trent,	pomalo
gojazan	rumen	čovek	dobroćudnog	osmeha	 i	ugodnog	 lenjog	smeha,
uključio	se	u	razgovor.

—	Gluposti,	 Vajolet!	 Tvoja	 najbolja	 prijateljica	 pogine	 u	 železnič-
koj	nesreći.	Ti	se	odmah	setiš	da	si	u	utorak	pre	toga	sanjala	crnu	mač-
ku...	fantastično,	sve	vreme	si	znala	da	će	se	nešto	desiti!

—	 O,	 ne,	 Džek,	 sad	 brkaš	 predosećaje	 s	 intuicijom.	 Hajdete,	 ser
Alingtone,	priznajte	da	predosećaji	postoje.

—	Do	 izvesne	mere,	možda	—	oprezno	priznade	 lekar.	—	Ali	 se
koincidencijom	objašnjava	veliki	broj	takvih	slučajeva,	a	postoji	i	stal-
na	težnja	da	se	veći	deo	priče	kreira	naknadno...	to	uvek	morate	uzeti
u	obzir.

—	Mislim	da	predosećaji	uopšte	ne	postoje	—	reče	Kler	Trent	pri-
lično	naglo.	—	Ni	intuicija,	ni	šesto	čulo,	ništa	od	tih	reči	kojima	se	sad
nemilice	razbacujemo.	Kroz	život	prolazimo	kao	voz	koji	juri	kroz	ta-



mu	ka	nepoznatom	odredištu.
—	To	 i	nije	baš	dobro	poređenje,	 gospođo	Trent	—	reče	Dermot

Vest	pošto	je	prvi	put	podigao	glavu	i	uključio	se	u	raspravu.	U	bistrim
sivim	očima,	koje	su	se	čudno	isticale	na	izuzetno	preplanulom	licu,	vi-
deo	se	neobičan	sjaj.	—	Zaboravili	ste	signale,	znate.

—	Signale?
—	Da.	Zeleni	ako	je	sve	u	redu	i	crveni...	za	opasnost!
—	Crveni...	za	opasnost...	kako	je	to	uzbudljivo!	—	u	jednom	dahu

izusti	Vajolet	Eversli.
Dermot	se	prilično	nervozno	okrenu	od	nje	na	drugu	stranu.
—	To	je	samo	metafora,	naravno.	Opasnost	na	putu!	Crveni	signal!

Čuvaj	se!
Trent	je	zurio	u	njega	prilično	začuđen.
—	Kao	da	opisuješ	nekakvo	autentično	iskustvo,	stari	moj	Dermo-

te.
—	I	jeste	tako...	to	jest,	bilo	je.
—	Pričaj.
—	Mogu	da	vam	dam	 jedan	primer.	U	Mesopotamiji...	 odmah	na-

kon	primirja,	 jedne	 večeri	 sam	ušao	u	 svoj	 šator	 s	 jakim	predoseća-
jem.	Opasnost!	Čuvaj	se!	Pojma	nisam	imao	šta	je	posredi.	Obišao	sam
logor,	nepotrebno	strepeo,	preduzeo	sve	mere	predostrožnosti	protiv
napada	neprijateljski	 nastrojenih	Arapa.	Onda	 sam	 se	 vratio	 u	 šator.
Čim	sam	ušao,	osećaj	me	je	obuzeo	jače	nego	ikad.	Opasnost!	Na	kraju
sam	izneo	ćebe	napolje,	umotao	se	u	njega	i	tamo	prenoćio.

—	I?
—	 Sutradan	 ujutru,	 kad	 sam	 ušao	 u	 šator,	 prvo	 sam	 video	 veliki

nož...	dug	oko	pola	metra...	proboden	kroz	moj	krevet,	baš	tamo	gde
bih	inače	ležao.	Uskoro	sam	sve	saznao:	jedan	sluga	Arapin.	Sin	mu	je
bio	streljan	kao	špijun.	Šta	kažeš	na	 to,	 striče	Alingtone,	kao,	na	pri-
mer,	onoga	što	sam	nazvao	crvenim	signalom?

Specijalista	se	neodređeno	osmehnuo.
—	Vrlo	zanimljiva	priča,	dragi	moj	Dermote.
—	Ali	je	ne	bi	bezrezervno	prihvatio?
—	Ne,	ne,	ne	sumnjam	da	si	predosetio	opasnost,	baš	kao	što	ka-

žeš.	Sporim	samo	poreklo	predosećaja.	Po	tebi,	on	je	došao	spolja,	ne-
ki	spoljašnji	 izvor	ga	 je	utisnuo	u	 tvoj	um.	Ali	danas	znamo	da	skoro
sve	dolazi	iznutra...	iz	podsvesti.



—	Stara	dobra	podsvest	—	uzviknu	Džek	Trent.	—	Danas	je	to	op-
šta	poštapalica.

Ser	Alington	nastavi	ne	obazirući	se	na	upadicu.
—	Rekao	bih	da	se	nekakvim	pogledom	Arapin	sam	odao.	Svesnim

delom	uma	nisi	ni	primetio	ni	zapamtio	taj	pogled,	ali	je	podsvest	dru-
gačije	reagovala.	Podsvest	nikad	ne	zaboravlja.	Sem	toga,	verujemo	i
da	može	da	razmišlja	i	izvodi	zaključke	potpuno	nezavisno	od	višeg	ili
svesnog	uma.	Dakle,	 tvoja	podsvest	 je	poverovala	da	bi	neko	mogao
pokušati	da	te	ubije,	pa	je	uspešno	nametnula	odgovarajući	strah	tvo-
joj	svesti.

—	 To	 deluje	 prilično	 ubedljivo,	 priznajem	 —	 reče	 Dermot	 uz
osmeh.

—	Ali	ni	izdaleka	tako	uzbudljivo	—	nadurila	se	gospođa	Eversli.
—	Takođe	je	moguće	da	si	podsvesno	osetio	da	te	taj	čovek	mrzi.

Ono	 što	 se	 nekada	 zvalo	 telepatijom	 svakako	 postoji,	 premda	 se	 o
uzrocima	njene	pojave	zna	vrlo	malo.

—	Je	li	bilo	još	nekih	primera?	—	upitala	je	Kler	Dermota.
—	O,	da,	ali	ništa	posebno	slikovito...	a	i	verovatno	se	svi	oni	mogu

objasniti	koincidencijom.	Jednom	sam	odbio	poziv	da	dođem	u	jednu
provincijsku	kuću,	i	to	samo	zato	što	mi	se	„upalio	crveni	signal“.	Iste
te	sedmice	kuća	je	izgorela	do	temelja.	Uzgred,	striče	Alingtone,	kako
se	tu	uklapa	podsvest?

—	Bojim	se	da	se	ne	uklapa	nikako	—	uz	osmeh	reče	Alington.
—	Ali	ti	imaš	podjednako	dobro	objašnjenje.	Hajde	sad.	Prema	bli-

skim	rođacima	ne	moraš	da	budeš	taktičan.
—	U	 tom	slučaju,	 sinovče,	 usudio	bih	 se	 reći	 da	 si	 odbio	poziv	 iz

prilično	uobičajenog	razloga:	nije	ti	se	išlo,	a	posle	požara	si	sebe	ube-
dio	da	si	dobio	upozorenje	na	opasnost,	i	u	to	sad	bezuslovno	veruješ.

—	Beznadežno	je	—	nasmeja	se	Dermot.	—	Obrni-okreni,	uvek	je
po	tvome.

—	Nema	 veze,	 gospodine	 Veste	—	uzviknu	 Vajolet	 Eversli.	—	 Ja
bezuslovno	verujem	u	vaš	crveni	signal.	Jeste	li	ga	tad	u	Mesopotamiji
poslednji	put	osetili?

—	Da...	sve	do...
—	Oprostite?
—	Ništa.
Dermot	je	ućutao.	Reči	koje	zamalo	da	mu	se	otmu	s	usana	bile	su:



„Da,	sve	do	večeras“.	Došle	su	mu	prilično	neočekivano,	oblikujući	mi-
sao	koja	dotad	nije	bila	svesno	shvaćena,	ali	je	istog	časa	uvideo	da	su
istinite.	U	tami	je	goreo	crveni	signal.	Opasnost!	Opasnost	na	vidiku!

Ali	zašto?	Kakve	bi	uopšte	opasnosti	ovde	moglo	biti?	U	kući	njego-
vih	prijatelja?	Ako	ništa	drugo	—	da,	dobro,	 to	 jeste	svojevrsna	opa-
snost.	Pogledao	je	Kler	Trent	—	njenu	belu	put,	vitkost,	zanosnu	liniju
njene	zlataste	kose.	Međutim,	ta	opasnost	vrebala	 je	već	izvesno	vre-
me	—	nije	delovalo	da	će	postati	neumitna.	Naime,	Džek	Trent	mu	je
bio	najbolji	prijatelj,	pa	i	više	od	toga:	čovek	koji	mu	je	spasao	život	u
Flandriji	 i	za	to	bio	odlikovan	Viktorijinim	krstom.	Džek	je	dobar	čo-
vek,	jedan	od	najboljih.	Đavolska	je	neprilika	što	se	zaljubio	u	Džeko-
vu	ženu.	Pretpostavljao	je	da	će	ga	to	jednog	dana	proći.	Ne	može	to
baš	toliko	trajati.	Čovek	može	da	izgladni	takvu	žudnju	—	da,	da	je	iz-
gladni.	Ni	ona	 to	ne	bi	nikad	naslutila	—	a	 i	da	nasluti,	 sigurno	neće
mariti.	Statua,	predivna	statua,	predmet	od	zlata	 i	slonovače	 i	svetlo-
ružičastog	korala...	igračka	za	kralja,	a	ne	stvarna	žena...

Kler...	bolela	ga	je	i	sama	pomisao	na	njeno	ime,	u	sebi	izgovoreno
...	Mora	to	da	prevaziđe.	Voleo	 je	 i	druge	žene...	 „Ali	ne	ovako!“,	reče
neki	glas.	„Ne	ovako.“	Eto,	sad	je	tako.	Nema	tu	opasnosti	—	emotiv-
nog	bola	da,	ali	ne	i	opasnosti.	Ne	opasnosti	od	crvenog	signala.	To	je
zbog	nečeg	drugog.

Osvrnuo	se	oko	stola	i	prvi	put	uvideo	da	je	mali	skup	prilično	neo-
bičan.	Njegov	stric,	na	primer,	retko	je	večerao	van	kuće	na	ovakav	le-
žeran,	 neformalan	način.	Ni	Trentovi	mu	nisu	bili	 stari	 prijatelji;	 sve
do	te	večeri	Dermot	nije	imao	ni	pojma	da	ih	poznaje.

Istini	za	volju,	postojao	je	izgovor.	Trebalo	je	da	posle	večere	dođe
jedna	vrlo	poznata	vidovnjakinja	i	održi	spiritističku	seansu.	Ser	Aling-
ton	je	priznao	da	je	donekle	zainteresovan	za	spiritizam.	Da,	to	je	bio
izgovor,	svakako.

Reč	mu	se	zadržala	u	mislima.	Izgovor.	Da	li	je	seansa	bila	samo	iz-
govor	kako	bi	psihijatrovo	prisustvo	na	večeri	delovalo	prirodno?	Ako
jeste,	koji	je	pravi	razlog	njegovog	dolaska?	U	Dermotov	um	nagrnuo
je	 roj	 detalja,	 svojevremeno	 nezapaženih	 sitnica	 ili,	 kako	 bi	 njegov
stric	rekao,	sitnica	koje	su	promakle	svesnom	umu.

Veliki	lekar	je	više	nego	jednom	pogledao	Kler	čudno,	veoma	čud-
no.	Kao	da	ju	je	promatrao.	Njoj	je	bila	neprijatna	njegova	pažnja.	Ru-
ke	su	joj	se	trzale	u	sitnim	pokretima.	Bila	je	nervozna,	užasno	nervo-



zna	i	—	zar	je	moguće	—	uplašena.	Zašto	se	plašila?
Prenuo	se	i	vratio	razgovoru	za	stolom.	Gospođa	Eversli	je	navela

velikana	da	govori	o	svojoj	temi.
—	Draga	moja	gospođo	—	kazao	je	—	šta	je	ludilo?	Verujte	mi,	što

više	proučavamo	tu	temu,	sve	nam	je	teže	da	izgovorimo	tu	reč.	Svi	mi
patimo	od	manjeg	ili	većeg	stepena	samoobmane,	a	kad	to	ode	toliko
daleko	da	pomislimo	da	smo	ruski	car,	stavljaju	nas	pod	ključ	ili	nam
oblače	ludačku	košulju.	Međutim,	put	do	te	tačke	vrlo	je	dug.	U	kojoj
tačno	njegovoj	etapi	 treba	da	postavimo	banderu	s	natpisom	„Dovde
zdravlje,	odavde	ludilo“?	To	se	ne	može	izvesti,	znate.	A	reći	ću	vam	i
ovo:	kad	bi	nekim	slučajem	čovek	koji	pati	od	halucinacija	 to	preću-
tao,	po	svoj	prilici	nikad	ne	bismo	mogli	da	ga	razlikujemo	od	normal-
ne	osobe.	Neobično	umno	zdravlje	duševno	poremećenih	 izuzetno	 je
zanimljiva	tema.

Ser	Alington	 je	s	uživanjem	otpio	gutljaj	vina	 i	osmehnuo	se	oku-
pljenima.

—	Stalno	slušam	da	su	vrlo	lukavi	—	primetila	je	gospođa	Eversli.
—	Ludaci,	hoću	reći.

—	 Izuzetno	 lukavi.	 Potiskivanje	 halucinacije	 vrlo	 često	 ima	kata-
strofalan	 efekat.	 Sva	 potiskivanja	 su	 opasna,	 kako	 nas	 psihoanaliza
uči.	Čovek	koji	pati	od	bezazlene	ekscentričnosti,	kojoj	može	da	udo-
voljava,	retko	će	preći	graničnu	liniju.	Ali	čovek	—	zastao	je	—	ili	žena
koji	 su	 naizgled	 potpuno	 normalni	mogu	 zapravo	 biti	 jak	 izvor	 opa-
snosti	za	okolinu.

Pogled	je	polako	pomerio	duž	stola	do	Kler,	a	onda	nazad.	Ponovo
je	otpio	vino.

Dermot	 se	prenerazio.	Da	 li	 je	na	 to	mislio?	Da	 li	 je	 na	 to	 ciljao?
Nemoguće,	ali...

—	 A	 sve	 to	 od	 potiskivanja	—	 uzdahnu	 gospođa	 Eversli.	—	 Sad
shvatam	da	čovek	uvek	mora	da...	izražava	svoju	ličnost.	U	protivnom,
vrebaju	grozne	opasnosti.

—	Draga	moja	 gospođo	Eversli	—	nastavio	 je	 lekar	 raspravu.	—
Potpuno	ste	me	pogrešno	razumeli.	Uzrok	problema	je	u	fizičkoj	ma-
teriji	mozga...	ponekad	ga	 izaziva	neki	 spoljni	povod,	kao	što	 je	uda-
rac;	katkad	je,	avaj,	urođen.

—	Naslednost	je	tako	tužna	—	neodređeno	uzdahnu	dama.	—	Tu-
berkuloza	i	tako	to.



—	Tuberkuloza	nije	nasledna	—	suvo	reče	ser	Alington.
—	Zar?	Uvek	sam	mislila	da	 jeste.	Ali	 ludilo	 je	nasledno!	Baš	gro-

zno.	Šta	još?
—	Giht	—	reče	ser	Alington	uz	osmeh.	—	I	slepilo	za	boje...	ovo	po-

slednje	je	prilično	zanimljivo.	Prenosi	se	direktno	na	muškarce,	ali	 je
latentno	prisutno	 i	kod	žena.	Dakle,	 iako	su	mnogi	muškarci	 slepi	za
boje,	da	bi	žena	patila	od	tog	poremećaja,	on	mora	postojati	i	latentno
kod	njene	majke	 i	eksplicitno	kod	oca...	a	 to	bi	bio	prilično	neobičan
sticaj	okolnosti.	To	je	takozvano	seksualno	limitirano	nasleđivanje.

—	Baš	zanimljivo.	Ali	ludilo	nije	takvo,	zar	ne?
—	Ludilo	se	može	podjednako	preneti	i	na	muškarce	i	na	žene	—

ozbiljno	reče	lekar.
Kler	naglo	ustade	i	odgurnu	stolicu	tako	jako	da	se	prevrnula	i	pala

na	pod.	Prebledela	 je	kao	krpa,	a	nervozni	pokreti	njenih	prstiju	bili
su	više	nego	očigledni.

—	Vi...	nećete	 još	dugo,	zar	ne?	—	molećivo	 je	rekla.	—	Gospođa
Tompson	stiže	za	koji	minut.

—	Još	jednu	čašu	porta	i	ja	ću	vam	se	prvi	pridružiti	—	saopštio	je
ser	 Alington.	 —	 Ionako	 sam	 došao	 da	 vidim	 tu	 čudesnu	 gospođu
Tompson	na	delu,	zar	ne?	Ha-ha!	Doduše,	nije	me	trebalo	mnogo	na-
govarati.	—	Naklonio	se.

Kler	se	ovlaš	osmehnula	i	izašla	iz	sobe,	spustivši	ruku	na	rame	go-
spođe	Eversli.

—	Izgleda	da	sam	preterao	sa	stručnim	govorom	—	primetio	je	le-
kar	kad	se	vratio	na	svoje	mesto.	—	Oprostite	mi,	dragi	moj.

—	Sve	je	u	redu	—	odsutno	reče	Trent.
Izgledao	je	napet	i	zabrinut.	Dermot	se	prvi	put	u	životu	osetio	kao

uljez	u	društvu	 svoga	prijatelja.	Njih	dvoje	 krili	 su	 tajnu	koja	 se	nije
mogla	poveriti	čak	ni	starom	prijatelju.	A	ipak,	sve	zajedno	je	bilo	ne-
stvarno	i	neverovatno.	Na	osnovu	čega	je	mogao	da	donosi	zaključke?
Ničega	osim	nekoliko	brzih	pogleda	i	ženine	nervoze.

Još	su	vrlo	kratko	pijuckali	vino,	a	onda	su	prešli	u	salon	baš	kad	je
najavljena	gospođa	Tompson.

Vidovnjakinja	je	bila	podgojena	sredovečna	žena,	odvratno	odeve-
na	u	baršun	boje	ciklame,	jakog	i	prilično	primitivnog	glasa.

—	Nadam	se	da	nisam	zakasnila,	gospođo	Trent	—	veselo	je	rekla.
—	Rekli	ste	u	devet,	zar	ne?



—	Sasvim	ste	 tačni,	 gospođo	Tompson	—	reče	Kler	 svojim	zano-
sim,	pomalo	promuklim	glasom.	—	Ovo	je	naše	malo	društvo.

Niko	više	nikome	nije	predstavljen,	što	je	očito	bilo	uobičajeno.	Vi-
dovnjakinja	ih	je	sve	obuhvatila	pronicljivim,	prodornim	pogledom.

—	Nadam	se	da	ćemo	ostvariti	dobre	rezultate	—	žustro	je	prime-
tila.	 —	 Ne	 mogu	 vam	 opisati	 koliko	 mrzim	 kad	 nekud	 odem	 a	 ne
uspem	da	pružim	zadovoljenje,	 takoreći.	Prosto	poludim	od	toga.	Ali
mislim	da	će	Širomako	(moja	japanska	veza,	znate)	uspeti	večeras	da
nam	se	javi	bez	problema.	Osećam	se	puna	snage	i	uzdržala	sam	se	od
pohovanog	sira,	iako	ga	veoma	volim.

Dermot	 je	 slušao	napola	 nasmešen,	 napola	 zgađen.	Kakva	 je	 ovo
potpuna	prozaika!	A	 ipak,	nije	 li	 doneo	nepromišljen	 sud?	Sve	 je,	 na
kraju	krajeva,	bilo	prirodno	—	sile	koje	vidovnjaci	navodno	poseduju
jesu	prirodne,	mada	dosad	nedovoljno	 istražene.	Veliki	hirurg	 trudio
bi	se	da	izbegne	probleme	s	varenjem	uoči	delikatne	operacije.	Zašto
ne	bi	i	gospođa	Tompson?

Stolice	su	poređane	ukrug,	 svetla	podešena	 tako	da	se	s	 lakoćom
mogu	upaliti	 ili	ugasiti.	Dermot	je	zapazio	da	se	nije	postavilo	pitanje
testova,	niti	da	 je	ser	Alington	tražio	posebne	uslove	seanse.	Ne,	cela
ova	 igrarija	 gospođe	Tompson	bila	 je	 samo	paravan.	 Ser	Alington	 je
ovamo	došao	 iz	 sasvim	drugog	 razloga.	 Klerina	majka,	 setio	 se	Der-
mot,	umrla	je	u	inostranstvu.	Bilo	je	neke	misterije	u	vezi	s	njom...	Na-
sledni	činilac...

Trgao	se	i	preusmerio	misli	na	svoje	trenutno	okruženje.
Svi	su	zauzeli	mesta	i	svetla	su	pogašena,	ali	je	na	jednom	stočiću,

malo	sa	strane,	ostala	upaljena	jedna	lampa	s	crvenim	abažurom.
Neko	vreme	nije	se	čulo	ništa	osim	dubokog	 i	ravnomernog	disa-

nja	 vidovnjakinje,	 a	 ono	 je	 postepeno	postajalo	 sve	hrkutavije.	 Tada
se,	 toliko	 iznenadno	da	 je	Dermot	poskočio,	sa	suprotnog	kraja	sobe
čula	glasna	 lupa.	Ponovila	se	sa	suprotne	strane.	Potom	se	začuo	niz
sve	 jačih	udaraca.	Zamrli	su,	a	sobom	se	neočekivano	razlegao	visok
podrugljiv	smeh.	Zatim	tišina,	koju	je	narušio	glas	potpuno	različit	od
glasa	gospođe	Tompson:	visok,	čudne	melodije.

—	Ja	ovde,	gospodo	—	kazao	je	glas.	—	Da,	ja	ovde.	Vi	želite	pitate
mene	nešto?

—	Ko	ste	vi?	Širomako?
—	Da.	Ja	Širomako.	Ja	umre	davno.	Ja	radi.	Ja	jako	srećna.



Usledili	su	detalji	iz	života	Širomako.	Bili	su	vrlo	svakodnevni	i	ne-
zanimljivi,	a	Dermot	ih	je	čuo	već	mnogo	puta.	Svi	su	bili	srećni,	vrlo
srećni.	Prenete	su	poruke	od	maglovito	opisanih	rođaka,	toliko	maglo-
vito	da	su	se	reči	mogle	uklopiti	praktično	s	bilo	kim.	Jedna	starija	da-
ma,	majka	nekog	od	prisutnih,	držala	je	reč	neko	vreme,	saopštavajući
naravoučenija	 za	malu	 decu,	 ali	 uz	 originalnost	 kakva	 se	 na	 osnovu
njene	teme	nije	mogla	očekivati.

—	Neko	još	hoće	javi	sad	—	saopštila	je	Širomako.	—	Ima	vrlo	va-
žna	poruka	za	jedan	gospodin.

Usledila	je	tišina,	a	onda	se	začuo	nov	glas,	koji	je	svoju	poruku	za-
počeo	zlim,	demonskim	smehom.

—	Ha-ha!	Ha-ha-ha!	 Bolje	 da	 ne	 ideš	 kući.	 Bolje	 da	 ne	 ideš	 kući.
Slušaj	šta	ti	govorim.

—	Kome	se	obraćate?	—	upita	Trent.
—	Jednom	od	vas	trojice.	Ne	bih	išao	kući	da	sam	na	njegovom	me-

stu.	Opasnost!	Krv!	Ne	mnogo	krvi...	ali	sasvim	dovoljno.	Ne,	ne	idi	ku-
ći.	—	Glas	se	utišao.	—	Ne	idi	kući!	Potpuno	je	zamro.

Dermot	je	osetio	da	mu	krv	juri	kroz	celo	telo.	Bio	je	ubeđen	da	je
upozorenje	 namenjeno	 njemu.	 Na	 ovaj	 ili	 onaj	 način,	 večeras	 ga	 je
vrebala	opasnost.

Vidovnjakinja	je	uzdahnula,	a	onda	prostenjala.	Vraćala	se	iz	tran-
sa.	Svetla	su	upaljena,	a	ona	se	uskoro	uspravila	u	stolici,	blago	trep-
ćući.

—	Prošlo	je	dobro,	draga	moja?	Nadam	se	da	jeste.
—	Zbilja	odlično,	hvala	vam,	gospođo	Tompson.
—	Širomako,	pretpostavljam?
—	Da,	a	i	drugi.
Gospođa	Tompson	zevnu.
—	Iscrpljena	sam.	Potpuno	smoždena.	Ovo	 iziskuje	mnogo	snage.

Elem,	drago	mi	je	što	je	uspelo.	Malo	sam	strepela	da	neće	uspeti...	da
bi	se	moglo	desiti	nešto	neprijatno.	Večeras	ova	soba	odiše	nečim	vrlo
čudnim.

Osvrnula	se	preko	oba	svoja	ramena,	a	onda	njima	nelagodno	sle-
gla.

—	Ne	sviđa	mi	se	—	kazala	je.	—	Da	li	je	u	poslednje	vreme	u	vašoj
blizini	bilo	nekih	neočekivanih	smrtnih	slučajeva?

—	Kako	to	mislite...	u	našoj	blizini?



—	Bliski	 rođaci...	 dragi	 prijatelji?	 Ne?	 Dobro,	 da	 hoću	 da	 budem
melodramatična,	 rekla	 bih	 da	 večeras	 smrt	 visi	 u	 vazduhu.	Ma	 to	 su
samo	moje	koještarije.	Laku	noć,	gospođo	Trent.	Nadam	se	da	ste	za-
dovoljni.

U	ogrtaču	boje	ciklame	gospođa	Tompson	je	otišla	iz	kuće.
—	Nadam	se	da	vam	nije	bilo	dosadno,	ser	Alingtone	—	promrmlja

Kler.
—	 Izuzetno	 zanimljivo	 veče,	 draga	moja	 damo.	 Zahvaljujem	 vam

što	ste	mi	ovo	omogućili.	Dopustite	mi	da	vam	poželim	laku	noć.	Svi	vi
sad	idete	na	igranku,	zar	ne?

—	Zar	vi	nećete	s	nama?
—	Ne,	ne.	Po	pravilu,	ležem	najkasnije	u	pola	dvanaest.	Laku	noć.

Laku	noć,	gospođo	Eversli.	Ah!	Dermote,	voleo	bih	da	popričam	s	to-
bom.	 Možeš	 li	 da	 pođeš	 sa	 mnom?	 Ostalima	 se	 možeš	 pridružiti	 u
„Graftonu“.

—	Svakako,	striče.	Naći	ćemo	se	tamo,	Trente.
Tokom	kratke	vožnje	do	Ulice	Harli,	stric	i	sinovac	razmenili	su	ve-

oma	malo	 reči.	Ser	Alington	se	na	 izvestan	način	 izvinio	što	 je	odvu-
kao	Dermota	od	društva	i	obećao	da	će	ga	zadržati	samo	nekoliko	mi-
nuta.

—	Da	te	automobil	sačeka,	momče?	—	upitao	je	kad	su	izašli.
—	Oh,	nema	veze,	striče.	Uhvatiću	taksi.
—	Odlično.	Ne	volim	da	zadržavam	Čarlsona	duže	nego	što	treba.

Laku	noć,	Čarlsone.	Nego,	gde	sam,	do	đavola,	ostavio	ključ?
Kola	su	se	udaljila	dok	je	ser	Alington	stajao	na	stepeništu	i	uzalud-

no	preturao	po	džepovima.
—	Sigurno	sam	ih	ostavio	u	drugom	kaputu	—	kazao	je	posle	du-

žeg	vremena.	—	Pozvoni,	molim	te.	Mislim	da	je	Džonson	još	budan.
Staloženi	 Džonson	 je	 zbilja	 otvorio	 vrata	 u	 roku	 od	 šezdeset	 se-

kundi.
—	Zagubio	sam	ključ,	Džonsone	—	objasni	ser	Alington.	—	Možete

li	da	donesete	dva	viskija	sa	sodom	u	biblioteku?
—	U	redu,	ser	Alingtone.
Lekar	 je	 otišao	 u	 biblioteku	 i	mahnuo	 Dermotu	 da	 uđe	 i	 zatvori

vrata	za	sobom.
—	Neću	te	dugo	zadržavati,	Dermote,	ali	želim	nešto	da	ti	kažem.

Da	li	mi	se	samo	čini	ili	gajiš	izvesnu...	recimo	nežnost	prema	supruzi



Džeka	Trenta?
Dermotu	je	krv	navrla	u	glavu.
—	Džek	Trent	mi	je	najbolji	prijatelj.
—	Oprosti,	ali	to	nije	odgovor	na	moje	pitanje.	Znam	da	moja	sta-

novišta	o	razvodu	i	sličnim	stvarima	smatraš	veoma	puritanskim,	ali	te
moram	podsetiti	da	si	mi	jedini	blizak	rođak	i	da	si	moj	naslednik.

—	Pitanje	razvoda	se	ne	postavlja	—	ljutito	reče	Dermot.
—	Sigurno	se	ne	postavlja,	iz	razloga	koji	ja	možda	shvatam	bolje

nego	ti.	Taj	ti	razlog	sada	ne	mogu	reći,	ali	želim	da	te	upozorim.	Kler
Trent	nije	za	tebe.

Mladić	se	nepokolebljivo	zagledao	u	oči	svog	strica.
—	Razumem...	i,	ako	dopuštaš,	možda	i	bolje	nego	što	misliš.	Znam

zašto	si	došao	na	večeru.
—	A?	—	Lekar	se	nesumnjivo	prepao.	—	Kako	si	to	znao?
—	Recimo	da	sam	pogodio.	U	pravu	sam,	zar	ne,	što	mislim	da	si

tamo	bio	u...	profesionalnom	svojstvu?
Ser	Alington	se	ushodao	po	sobi.
—	Potpuno	si	u	pravu,	Dermote.	Nisam	ti	to,	naravno,	mogao	sâm

reći,	iako	se	bojim	da	će	to	uskoro	svi	saznati.
Dermotu	se	steglo	srce.
—	Hoćeš	reći	da	si...	doneo	zaključak?
—	Da,	u	porodici	ima	ludila...	s	majčine	strane.	Tužan	slučaj...	veo-

ma	tužan	slučaj.
—	Ne	mogu	da	poverujem	u	to.
—	To	shvatam.	Laik	ne	bi	primetio	skoro	nijedan	simptom.
—	A	stručnjak?
—	Dokazi	su	nesporni.	U	takvim	slučajevima	pacijent	se	mora	što

pre	smestiti	pod	nadzor.
—	Gospode	bože!	—	zacenio	se	Dermot.	—	Ali	ne	možeš	tek	tako

zatvarati	ljude	bez	ikakvog	razloga.
—	Dragi	moj	Dermote!	Pacijenti	se	stavljaju	pod	nadzor	samo	ako

bi	na	slobodi	predstavljali	opasnost	po	okolinu.	I	to	vrlo	ozbiljnu	opa-
snost.	 Po	 svoj	 prilici,	 neobičan	 oblik	 ubilačke	manije.	 Tako	 je	 bilo	 u
majčinom	slučaju.

Dermot	je	prostenjao,	okrenuo	se	na	drugu	stranu	i	zagnjurio	lice
u	šake.	Kler	—	bela	i	zlatna	Kler!

—	 Pod	 ovim	 okolnostima	—	 bez	 ustezanja	 je	 nastavio	 lekar	 —



smatrao	sam	svojom	obavezom	da	te	upozorim.
—	Kler	—	promrmlja	Dermot.	—	Jadna	moja	Kler.
—	Da,	zbilja	je	svi	moramo	žaliti.
Najednom	Dermot	podiže	glavu.
—	Ne	verujem	u	to.
—	Šta?
—	Kažem	da	ne	verujem	u	to.	Lekari	prave	greške.	Svi	to	znaju.	I

uvek	su	zaljubljeni	u	svoju	specijalnost.
—	Dragi	moj	Dermote	—	ljutito	viknu	ser	Alington.
—	Kažem	ti	da	ne	verujem	u	to...,	a	čak	i	da	verujem,	nije	me	briga.

Volim	Kler.	Ako	bude	htela	 da	pođe	 sa	mnom,	 odvešću	 je...	 daleko...
van	domašaja	nametljivih	lekara.	Čuvaću	je,	staraću	se	o	njoj,	štitiću	je
svojom	ljubavlju.

—	Da	ti	to	na	pamet	nije	palo.	Zar	si	sišao	s	uma?
Dermot	se	prekorno	nasmeja.
—	Tako	nešto	bi	ti	zaključio,	svakako.
—	Shvati	me,	Dermote.	—	Ser	Alingtonovo	 lice	 pocrvenelo	 je	 od

obuzdanih	strasti.	—	Ako	to	uradiš	...	ako	se	tako	osramotiš...,	to	će	bi-
ti	kraj.	Povući	 ću	apanažu	koju	 trenutno	dobijaš	 i	napraviću	novi	 te-
stament	kojim	ću	svu	svoju	imovinu	ostaviti	raznim	bolnicama.

—	Radi	šta	hoćeš	sa	svojim	prokletim	novcem	—	reče	Dermot	du-
bokim	glasom.	—	Ja	ću	dobiti	ženu	koju	volim.

—	Ženu	koja...
—	Ako	izgovoriš	još	jednu	reč	protiv	nje,	tako	mi	boga,	ubiću	te!	—

viknu	Dermot.
Kad	su	začuli	tiho	zveckanje	čaša,	obojica	su	se	okrenuli.	Zaneti	ža-

rom	 svađe,	 nisu	 ni	 čuli	 kad	 je	 Džonson	 uneo	 poslužavnik	 s	 pićem.
Imao	je	hladnokrvno	lice	dobrog	sluge,	ali	se	Dermot	pitao	šta	je	sve
čuo.

—	U	redu	je,	Džonsone	—	odsečno	reče	ser	Alington.	—	Možete	na
spavanje.

—	Hvala,	gospodine.	Laku	noć,	gospodine.
Džonson	se	povukao.
Dva	muškarca	gledala	su	jedan	drugog.	Kratkotrajni	prekid	primi-

rio	je	oluju.
—	Striče	—	reče	Dermot.	—	Nije	trebalo	da	ti	se	obraćam	na	takav

način.	Jasno	mi	je	da	si,	sa	svog	stanovišta,	potpuno	u	pravu.	Ali	ja	već



dugo	volim	Kler	Trent.	To	što	mi	je	Džek	Trent	najbolji	prijatelj	dosad
me	 je	 sprečavalo	 da	 samoj	 Kler	 ikad	 išta	 pomenem	o	 svojoj	 ljubavi.
Međutim,	pod	ovim	okolnostima	ta	činjenica	više	nije	bitna.	Pomisao
da	će	me	bilo	kakve	novčane	teškoće	pokolebati	zbilja	je	smešna.	Mi-
slim	da	smo	obojica	rekli	sve	što	ima	da	se	kaže.	Laku	noć.

—	Dermote...
—	Stvarno	nema	svrhe	da	se	dalje	svađamo.	Laku	noć,	striče	Aling-

tone.	Žao	mi	je,	ali	tako	je	kako	je.
Brzo	je	izašao	i	zatvorio	vrata	za	sobom.	Predvorje	 je	bilo	u	mra-

ku.	Prošao	je	kroz	njega,	otvorio	ulazna	vrata,	izašao	na	ulicu	i	zalupio
vrata	za	sobom.

Jedan	taksi	završio	je	vožnju	baš	malo	dalje	u	ulici,	te	ga	je	Dermot
zaustavio	i	odvezao	se	u	„Grafton“.

Na	vratima	balske	dvorane	zastao	je	nakratko,	zbunjen,	ošamućen.
Glasna	džez	muzika,	nasmešene	žene	—	kao	da	je	kročio	u	drugi	svet.

Da	li	je	sve	sanjao?	Nije	moguće	da	se	onaj	grozni	razgovor	sa	stri-
cem	zaista	odigrao.	Video	 je	Kler	kako	promiče,	nalik	 ljiljanu	u	belo-
srebrnoj	 haljini	 koja	 je	 kao	 salivena	 obuimala	 njenu	 vitku	 figuru.
Osmehnula	mu	se	smirenog	i	spokojnog	lica.	Svakako	je	sve	samo	sa-
njao.

Ples	je	prestao.	Uskoro	se	našla	pored	njega	i	osmehivala	mu	se	u
lice.	Kao	u	snu,	zamolio	ju	je	za	ples.	Našla	mu	se	u	naručju,	a	glasne
melodije	ponovo	su	zasvirale.

Osetio	je	da	je	malo	klonula.
—	Umorna	si?	Hoćeš	da	prestanemo?
—	Ako	nemaš	ništa	protiv.	Možemo	li	da	odemo	nekud	da	poraz-

govaramo?	Imam	nešto	da	ti	kažem.
Nije	san.	Sleteo	je	na	zemlju	uz	bolan	udarac.	Kako	je	uopšte	mo-

gao	da	pomisli	da	joj	je	lice	smireno	i	spokojno?	Preplavljeno	je	tesko-
bom,	užasnutošću.	Šta	je	sve	znala?

Našao	je	jedan	tih	kutak,	gde	su	seli	jedno	do	drugog.
—	Dakle	—	kazao	je	ležerno,	mada	se	osećao	sasvim	suprotno	—

rekla	si	da	imaš	nešto	da	mi	kažeš.
—	Da.	—	Oborila	je	pogled.	Rukom	je	nervozno	vrtela	kićanku	na

haljini.	—	Teško	mi	je...	baš	teško.
—	Reci	mi,	Kler.
—	Evo	šta	je.	Želim...	da	odeš	na	neko	vreme.



Zapanjio	se.	Šta	god	da	je	očekivao,	ovo	nije.
—	Želiš	da	odem?	Zašto?
—	Najbolje	je	biti	iskren,	zar	ne?	Ja...	znam	da	si	ti	džentlmen	i	moj

prijatelj.	Želim	da	odeš	pošto	sam...	pošto	sam	sebi	dopustila	da	se	za-
ljubim	u	tebe.

—	Kler.
Od	njenih	reči	je	zanemeo	—	jezik	mu	se	potpuno	vezao.
—	Molim	te,	nemoj	pomisliti	da	sam	toliko	umišljena	da	pretposta-

vljam	da	ćeš	 ti...	da	ćeš	 se	 ti	 ikad	zaljubiti	u	mene.	Nego...	nisam	baš
srećna...	i...	oh!	Želela	bih	da	odeš.

—	Kler,	zar	ne	znaš	da	mi	 je	do	tebe	stalo...	užasno	stalo...	 još	od
prvog	trenutka	našeg	poznanstva?

Pogledala	ga	je	preplašenim	očima.
—	Stalo	ti	je	do	mene?	Već	dugo?
—	Od	početka.
—	Oh!	—	uzviknula	 je.	—	Zašto	mi	nisi	rekao?	Još	tada?	Kad	sam

mogla	da	budem	s	tobom!	Zašto	mi	govoriš	sad	kad	je	prekasno?	Ne,
luda	sam...	ne	znam	šta	govorim.	Nikad	ne	bih	mogla	da	budem	s	to-
bom.

—	Kler,	 šta	 si	mislila	kad	 si	 rekla	 „sad	kad	 je	prekasno“?	Da	 li	 je
to...	zbog	mog	strica?	Šta	on	zna?	Šta	misli?

Mehanički	je	klimnula	glavom,	a	licem	su	joj	se	slivale	suze.
—	Slušaj,	Kler,	ne	smeš	u	to	da	poveruješ.	Ne	smeš	da	misliš	o	to-

me.	Poći	ćeš	sa	mnom.	Otići	ćemo	na	južna	mora,	na	ostrva	nalik	zele-
nim	draguljima.	Tamo	ćeš	biti	srećna,	a	ja	ću	se	starati	o	tebi...	zauvek
ću	te	čuvati	od	svega.

Zagrlio	ju	je.	Privukao	ju	je	sebi,	osetivši	kako	je	zadrhtala	od	nje-
govog	dodira.	Onda	se	odjednom	otrgla.

—	O,	ne,	molim	te.	Zar	ne	shvataš?	Sad	ne	mogu.	Bilo	bi	ružno...	ru-
žno...	 ružno.	Sve	vreme	sam	htela	da	budem	dobra...,	a	sad...	ne	bi	 to
bilo	ništa	manje	ružno.

Oklevao	je,	zbunjen	njenim	rečima.	Molećivo	ga	je	pogledala.
—	Molim	te	—	kazala	je.	—	Želim	da	budem	dobra...
Bez	reči,	Dermot	je	ustao	i	napustio	je.	U	trenutku	su	ga	njene	reči

neverovatno	ganule	i	potresle.	Pošao	je	po	svoj	šešir	i	kaput,	te	usput
naleteo	na	Trenta.

—	Zdravo,	Dermote.	Rano	odlaziš.



—	Da,	večeras	mi	nije	do	plesa.
—	Gadno	veče	—	sumorno	reče	Trent.	—	Ali	 tebe	ne	muče	moje

brige.
Dermot	se	naglo	uspaničio	da	će	mu	se	Trent	poveriti.	Ne	to	—	sa-

mo	ne	to!
—	Dakle,	do	viđenja	—	žurno	je	rekao.	—	Idem	kući.
—	Kući,	a?	A	ono	upozorenje	duhova?
—	Rizikovaću.	Laku	noć,	Džek.
Dermot	je	stanovao	nedaleko.	Odšetao	se	do	kuće,	osećajući	potre-

bu	da	razbistri	grozničav	mozak	na	svežem	večernjem	vazduhu.
Otključao	je	vrata	i	upalio	svetlo	u	spavaćoj	sobi.
I	potpuno	neočekivano,	po	drugi	put	te	večeri,	preplavilo	ga	je	ose-

ćanje	koje	 je	opisao	kao	crveni	 signal.	Toliko	snažno	da	mu	 je	načas
istisnulo	i	Kler	iz	misli.

Opasnost!	Bio	je	u	opasnosti.	Upravo	sad,	upravo	u	ovoj	sobi	—	bio
je	u	opasnosti.

Uzalud	je	pokušao	da	se	podsmehom	na	svoj	račun	otarasi	straha.
Možda	se	u	suštini	i	nije	baš	zdušno	potrudio.	Dosad	mu	je	crveni	sig-
nal	davao	blagovremena	upozorenja	koja	su	mu	omogućila	da	izbegne
tragedije.	 Podsmehujući	 se	 sopstvenom	 sujeverju,	 oprezno	 je	 obišao
ceo	stan.	Možda	se	neki	zlonamernik	uvukao	i	sakrio.	Međutim,	potra-
ga	nije	dala	nikakav	rezultat.	Njegov	sluga	Milson	nije	bio	tu,	a	stan	je
bio	potpuno	prazan.

Vratio	se	u	svoju	spavaću	sobu	i	polako	svukao,	mršteći	se.	Osećaj
opasnosti	bio	je	jači	nego	ikad.	Prišao	je	fioci	da	izvadi	maramicu	i	na-
jednom	se	ukopao	u	mestu.	Nasred	fioke	napipao	je	nepoznatu	izboči-
nu	—	nešto	tvrdo.

Hitrim	i	nervoznim	prstima	razmakao	je	maramice	i	izvadio	pred-
met	sakriven	ispod	njih.	Bio	je	to	revolver.

Potpuno	zapanjen,	Dermot	ga	je	podrobno	pregledao.	Bio	je	poma-
lo	nepoznatog	tipa,	a	iz	njega	je	nedavno	ispaljen	jedan	metak.	Mimo
toga	ništa	nije	mogao	da	zaključi.	Neko	 je	stavio	 taj	 revolver	u	 fioku
koliko	te	večeri.	Nije	bio	tu	kad	se	oblačio	za	večeru	—	u	to	je	bio	si-
guran.

Taman	pre	no	što	će	ga	vratiti	u	fioku,	prepalo	ga	je	zvono	na	ula-
znim	vratima.	Zazvonilo	je	opet,	pa	opet,	neuobičajeno	glasno	u	muku
praznog	stana.



Ko	li	to	dolazi	u	to	doba?	Nametnuo	se	samo	jedan	odgovor	—	in-
stinktivan	i	nametljiv	odgovor.

„Opasnost...	opasnost...	opasnost...“
Vođen	 nekim	 neobjašnjivim	 instinktom,	 Dermot	 je	 ugasio	 svetlo,

navukao	kaput	koji	je	bio	spustio	preko	stolice	i	otvorio	vrata.
Ispred	su	stajala	dvojica	muškaraca.	Iza	njih	je	Dermot	opazio	pla-

vu	uniformu.	Policajac!
—	Gospodin	Vest?	—	upita	bliži	od	one	dvojice.
Dermotu	se	činilo	da	je	prošla	čitava	večnost	pre	nego	što	je	odgo-

vorio.	U	 stvarnosti,	 trebalo	mu	 je	 svega	nekoliko	 sekundi	 da	 odvrati
vrlo	dobrom	imitacijom	bezizražajnog	glasa	svog	sluge:

—	Gospodin	Vest	još	nije	došao.	Zašto	ga	tražite	u	ovo	doba	noći?
—	Nije	još	došao,	a?	Dobro,	onda	bolje	da	uđemo	i	sačekamo	ga.
—	Ne,	nećete.
—	Čujte,	 čoveče,	 ja	 sam	 inspektor	Veral	 iz	Skotland	 jarda	 i	 imam

nalog	za	hapšenje	vašeg	gospodara.	Možete	da	ga	pogledate	ako	hoće-
te.

Dermot	 je	pregledao	pruženi	papir,	 ili	se	bar	pravio	da	to	radi,	 te
upitao	ošamućenim	glasom:

—	Zašto?	Šta	je	uradio?
—	Ubistvo.	Ubio	je	ser	Alingtona	Vesta	iz	Ulice	Harli.
Potpuno	 zaprepašćen,	 Dermot	 je	 ustuknuo	 pred	 svojim	 strašnim

posetiocima.	 Otišao	 je	 u	 salon	 i	 upalio	 svetlo.	 Inspektor	 je	 pošao	 za
njim.

—	Pretresite	stan	—	naložio	 je	drugom	čoveku.	Onda	se	okrenuo
Dermotu.

—	Vi	ostanite	ovde.	Nećete	moći	da	se	iskradete	i	upozorite	gospo-
dara.	Uzgred,	kako	se	zovete?

—	Milson,	gospodine.
—	Kad	očekujete	gospodara,	Milsone?
—	Ne	znam,	gospodine.	Rekao	 je	da	 ide	na	 igranku,	koliko	mi	se

čini.	U	„Grafton“.
—	Otišao	je	odande	pre	manje	od	sat	vremena.	Sigurno	se	nije	vra-

ćao	ovamo?
—	Mislim	da	nije,	gospodine.	Računam	da	bih	ga	čuo	kako	ulazi.
Uto	iz	susedne	sobe	dođe	drugi	čovek.	U	ruci	je	nosio	revolver.	Do-

neo	ga	 je	 inspektoru,	pomalo	uzbuđen.	Ovome	se	na	 licu	ukazalo	za-



dovoljstvo.
—	Sad	je	jasno	—	primetio	je.	—	Mora	da	se	ušunjao	i	iskrao	a	da

ga	vi	niste	čuli.	Gotov	je.	Bolje	da	pođem.	Koli,	ti	ostani	ovde,	ukoliko
se	vrati,	i	drži	ovog	momka	na	oku.	Možda	o	svom	gospodaru	zna	više
nego	što	tvrdi.

Inspektor	je	otišao.	Dermot	se	upustio	u	izvlačenje	detalja	o	sluča-
ju	iz	Kolija,	koji	je	bio	prilično	razgovorljiv.

—	Sve	je	vrlo	jasno	—	udostojio	se	da	kaže.	—	Ubistvo	je	otkrive-
no	gotovo	odmah.	Sluga	Džonson	tek	što	je	otišao	u	krevet	kad	mu	se
učinilo	da	je	čuo	pucanj,	pa	je	ponovo	sišao.	Zatekao	je	ser	Alingtona
mrtvog,	pogođenog	u	 srce.	 Smesta	nas	 je	pozvao,	pa	 smo	došli	 i	 čuli
šta	je	imao	da	kaže.

—	Pa	je	zbog	toga	sve	vrlo	jasno?	—	usudio	se	Dermot.
—	Apsolutno.	Taj	mladi	Vest	došao	je	sa	svojim	stricem	i	svađali	su

se	 kad	 je	 Džonson	 doneo	 piće.	 Starac	 je	 pretio	 da	 će	 izmeniti	 testa-
ment,	a	vaš	gospodar	je	kazao	da	će	ga	ubiti.	Ni	pet	minuta	kasnije	za-
čuo	se	pucanj.	O,	da,	sve	je	jasno.	Glupa	mlada	budala.

Zbilja	jasno.	Dermotu	su	sve	lađe	potonule	kad	je	shvatio	koliko	su
dokazi	protiv	njega	jaki.	Stvarna	opasnost	—	užasna	opasnost!	A	izla-
za	nema,	osim	da	pobegne.	Dao	se	na	razmišljanje.	Ubrzo	je	predložio
da	skuva	čaj.	Koli	je	spremno	pristao.	Već	je	bio	pretražio	stan	i	znao
je	da	ne	postoji	sporedni	izlaz.

Dopustio	je	Dermotu	da	ode	u	kuhinju.	Ovaj	je	tamo	pristavio	vodu
te	stao	marljivo	da	zvecka	šoljama	i	tacnama.	Zatim	se	vešto	odšunjao
do	prozora	i	zadigao	okno.	Stan	je	bio	na	drugom	spratu,	a	ispred	pro-
zora	se	nalazio	mali	lift	na	sajli,	za	građevinske	majstore.

Za	tren	oka	Dermot	se	našao	s	druge	strane	prozora	i	zaljuljao	se
na	sajli.	Zasekla	mu	se	u	dlanove,	raskrvarila	ih,	ali	je	on	očajnički	na-
stavljao	da	se	spušta.

Nekoliko	minuta	kasnije	oprezno	 je	 izbio	na	zadnju	stranu	bloka.
Kad	je	zamakao	za	ugao,	udario	je	u	figuru	koja	je	stajala	na	trotoaru.
Potpuno	se	zapanjio	kad	je	prepoznao	Džeka	Trenta.	Trent	je	bio	de-
taljno	upoznat	s	pogibeljnošću	situacije.

—	Pobogu!	Dermote!	Brzo,	nemoj	tu	da	stojiš.
Uhvatio	ga	je	za	mišicu	i	poveo	jednim,	pa	drugim	pasažom.	Uočili

su	jedan	usamljen	taksi,	zaustavili	ga	i	uskočili	u	njega,	a	Trent	je	vo-
začu	dao	svoju	adresu.



—	Zasad	 je	 tamo	 najbezbednije.	 Tamo	možemo	 smisliti	 kako	 da
zavaramo	one	budale.	Došao	 sam	nadajući	 se	da	 ću	 te	 upozoriti	 pre
nego	što	policija	stigne,	ali	sam	zakasnio.

—	Nisam	znao	čak	ni	da	si	čuo	šta	se	desilo.	Džek,	ne	veruješ	valj-
da...

—	Naravno	da	ne,	 stari	moj,	ni	u	 snu.	 Suviše	 te	dobro	poznajem.
Ipak,	u	velikoj	si	nevolji.	Dolazili	su	da	ispituju...	kad	si	stigao	u	„Graf-
ton“,	kad	si	otišao	i	tako	dalje.	Dermote,	ko	je	mogao	da	sredi	starog?

—	Pojma	nemam.	Ali	slutim	da	 je	 ista	 ta	osoba	stavila	 revolver	u
moju	fioku.	Sigurno	smo	bili	pod	pomnom	prismotrom.

—	Ona	seansa	je	bila	skroz	čudna.	„Ne	idi	kući.“	Odnosilo	se	na	jad-
nog	starog	Vesta.	Otišao	je	kući	i	dobio	metak.

—	Odnosi	se	i	na	mene	—	reče	Dermot.	—	Otišao	sam	kući	i	zate-
kao	podmetnut	revolver	i	policijskog	inspektora.

—	Pa,	nadam	se	da	to	neće	i	mene	stići	—	reče	Trent.	—	Stigli	smo.
Platio	je	taksisti,	otključao	vrata	i	poveo	Dermota	mračnim	stepe-

ništem	u	svoju	sobicu	na	prvom	spratu.
Otvorio	je	vrata,	a	Dermot	je	ušao.	Trent	je	upalio	svetlo	i	pridru-

žio	se	Dermotu.
—	Ovde	je	zasad	prilično	bezbedno	—	primetio	je.	—	Sad	možemo

da	napregnemo	vijuge	i	smislimo	šta	nam	je	činiti.
—	Napravio	sam	budalu	od	sebe	—	najednom	reče	Dermot.	—	Ni-

sam	smeo	da	 izgubim	hladnu	glavu.	Sad	 jasnije	sagledavam	situaciju.
Sve	je	ovo	zavera.	Kog	se	đavola	sad	ti	smeješ?

Trent	 se,	 naime,	 zavalio	 na	 stolicu	 i	 tresao	 se	 od	 grohota.	 Bilo	 je
nečeg	užasnog	u	tom	zvuku	—	štaviše,	u	celoj	njegovoj	ličnosti.	Oči	su
mu	zasjale	čudnim	sjajem.

—	Đavolski	pametna	zavera	—	procedio	je.	—	Dermote,	stari	moj,
gotov	si.

Privukao	je	telefon	sebi.
—	Šta	ćeš	da	uradiš?	—	upita	Dermot.
—	Da	pozovem	Skotland	jard.	Da	im	kažem	da	im	je	ptičica	ovde...

bezbedno	 zaključana.	Da,	 zaključao	 sam	vrata	kad	 sam	ušao,	 a	ključ
mi	je	u	džepu.	Nema	svrhe	da	gledaš	ona	druga	vrata	iza	mene.	Vode	u
Klerinu	sobu,	a	ona	ih	stalno	drži	zaključana	s	one	strane.	Plaši	me	se,
znaš.	 Dugo	me	 se	 već	 plaši.	 Uvek	 zna	 kad	mislim	 na	 onaj	 nož...	 dug
oštar	nož.	Ne,	nećeš...



Dermot	se	spremao	da	skoči	na	njega,	ali	je	Trent	najednom	izvu-
kao	nekakav	ružan	revolver.

—	Ovo	je	drugi	—	nasmešio	se	Trent.	—	Jedan	sam	ti	stavio	u	fio-
ku...	nakon	što	sam	njime	ubio	starog	Vesta...	Šta	to	gledaš	meni	preko
glave?	Ona	vrata?	Nema	svrhe,	čak	 i	ako	 ih	Kler	otvori...	a	za	 tebe	 bi
mogla...	upucaću	te	pre	nego	što	stigneš	do	njih.	Ne	u	srce...	ne	da	te
ubijem,	samo	da	te	ranim,	kako	ne	bi	pobegao.	Odličan	sam	strelac,	to
znaš.	Jednom	sam	ti	spasao	život.	I	ispao	budala.	Ne,	ne,	hoću	da	budeš
obešen...	da,	obešen.	Nož	mi	ne	treba	za	tebe.	Nego	za	Kler...	lepu	Kler,
tako	belu	i	meku.	Stari	Vest	je	znao.	Zato	je	i	došao	večeras	ovamo,	da
vidi	 jesam	 li	 lud	 ili	 nisam.	Hteo	 je	 da	me	 zatvori...	 kako	 ne	 bih	 Kler
ubio	nožem.	Bio	sam	vrlo	lukav.	Uzeo	sam	i	njegov	i	tvoj	ključ.	Iskrao
sam	se	s	igranke	čim	sam	tamo	stigao.	Video	sam	te	kako	izlaziš	iz	nje-
gove	kuće	i	ušao.	Upucao	sam	ga	i	odmah	izašao.	Potom	sam	otišao	do
tvog	stana	i	ostavio	revolver.	U	„Grafton“	sam	se	vratio	skoro	u	istom
trenutku	kad	si	i	ti	stigao,	a	ključ	sam	ti	vratio	u	džep	kaputa	kad	smo
se	rastajali.	Nemam	ništa	što	bi	me	sprečavalo	da	ti	sve	ovo	ispričam.
Niko	nas	drugi	ne	čuje,	a	kad	te	budu	vešali,	želim	da	znaš	da	sam	ja	to
uradio...	Bože,	kako	mi	je	sve	ovo	smešno!	O	čemu	razmišljaš?	Kog	đa-
vola	sad	gledaš?

—	Razmišljam	o	 rečima	koje	 si	upravo	 izgovorio.	Bilo	bi	 ti	bolje,
Trente,	da	se	nisi	vratio	kući.

—	Kako	to	misliš?
—	Pogledaj	 iza	sebe!	—	Trent	se	u	trenu	okrenuo.	Na	vratima	iz-

među	soba	stajala	je	Kler	—	s	inspektorom	Veralom...
Trent	je	bio	brz.	Revolver	je	opalio	samo	jednom	—	i	nije	proma-

šio	metu.	Pao	 je	preko	stola.	 Inspektor	se	u	dva	koraka	našao	pored
njega,	a	Dermot	je	zurio	u	Kler	kao	u	snu.	Umom	su	mu	letele	nepove-
zane	misli.	Njegov	stric	—	njihova	svađa	—	kolosalan	nesporazum	—
engleski	brakorazvodni	zakoni,	po	kojima	Kler	nikad	ne	bi	uspela	da
se	oslobodi	umobolnog	muža	—	„svi	je	moramo	žaliti“	—	zavera	izme-
đu	nje	i	ser	Alingtona	koju	je	lukavi	Trent	prozreo	—	njen	povik	„Ru-
žno...	ružno...	ružno!“	Da,	ali	sada...

Inspektor	se	uspravio.
—	Mrtav	—	uznemireno	je	rekao.
—	Da	—	ote	se	Dermotu	s	usana	—	oduvek	je	bio	dobar	strelac...



K

Četvrti	čovek

anonik	Parfit	malo	se	zadihao.	Trčanje	za	vozovima	nije	bilo	pri-
mereno	čoveku	njegovih	godina.	Pre	svega,	figura	mu	više	nije	bi-

la	kao	nekad,	a	uz	gubitak	vitke	siluete	povećala	se	i	sklonost	ka	zadu-
vavanju.	Tu	sklonost	je	sâm	kanonik	dostojanstveno	objašnjavao	reči-
ma:	„Moje	srce,	znate!“

Skljokao	se	u	ugao	kupea	prvog	razreda	uz	uzdah	olakšanja.	Topli-
na	 zagrejanog	 vagona	 veoma	 mu	 je	 prijala.	 Napolju	 je	 padao	 sneg.
Imao	 je	 sreće	 što	 je	 za	 tako	 dugo	 noćno	 putovanje	 dobio	 sedište	 u
uglu.	U	suprotnom	bi	se	gadno	proveo.	Stvarno	bi	trebalo	da	uključe	i
spavaća	kola	u	taj	voz.

Ostala	tri	ugla	već	su	bila	zauzeta,	a	pošto	 je	toga	postao	svestan,
kanonik	 Parfit	 je	 shvatio	 da	 ga	 čovek	 u	 naspramnom	 uglu	 gleda	 uz
blag	smešak	prepoznavanja.	Bio	je	glatko	izbrijan,	veselog	lica	i	kose
koja	je	tek	počela	da	sedi	po	slepoočnicama.	Toliko	se	nesumnjivo	ba-
vio	 pravom	da	 niko	 ni	 u	 snu	 ne	 bi	 pomislio	 ništa	 drugo.	 Ser	Džordž
Djurand	je	zbilja	bio	veoma	poznat	advokat.

—	Dakle,	Parfite	—	dobroćudno	je	primetio	—	natrčali	ste	se,	zar
ne?

—	To	je	vrlo	loše	za	moje	srce,	nažalost	—	reče	kanonik.	—	Kakva
koincidencija	što	smo	se	sreli,	ser	Džordže.	Idete	li	daleko	na	sever?

—	Njukasl	—	lakonski	odgovori	ser	Džordž.	—	Uzgred	—	dodao	je
—	poznajete	li	doktora	Kembela	Klarka?

Čovek	koji	je	sedeo	na	istoj	strani	kupea	kao	i	kanonik	ljubazno	se
nakloni	glavom.

—	Sreli	smo	se	na	peronu	—	nastavio	je	advokat.	—	Još	jedna	ko-
incidencija.

Kanonik	Parfit	pogledao	je	doktora	Kembela	Klarka	s	priličnim	za-
nimanjem.	Mnogo	puta	je	čuo	to	ime.	Doktor	Klark	je	bio	istaknut	le-
kar	za	duševne	bolesti,	a	ni	o	jednoj	knjizi	se	te	godine	nije	raspravlja-
lo	više	nego	o	njegovoj	najnovijoj,	pod	naslovom	Problemi	 nesvesnog
uma.



Kanonik	Parfit	video	je	jaku	vilicu,	čvrst	pogled	plavih	očiju,	riđa-
stu	kosu	koja	nije	 još	počela	da	sedi,	ali	se	ubrzano	proređivala.	Ste-
kao	je	i	utisak	da	je	posredi	veoma	snažna	ličnost.

Potpuno	prirodnim	tokom	misli	kanonik	je	pogledao	na	sedište	na-
spram	sebe,	gotovo	očekujući	da	ga	i	otud	neko	prepozna,	ali	se	ispo-
stavilo	da	je	četvrti	putnik	u	kupeu	potpuni	neznanac	—	stranac,	kako
se	kanoniku	učinilo.	Bio	je	blago	tamnoput,	prilično	neugledne	pojave.
Činilo	se	da,	šćućuren	u	velikom	kaputu,	čvrsto	spava.

—	 Kanonik	 Parfit	 iz	 Bradčestera?	—	 upita	 doktor	 Kembel	 Klark
ljubaznim	glasom.

Kanoniku	to	kao	da	je	polaskalo.	One	njegove	„naučne	propovedi“
zaista	su	postale	poznate	—	pogotovu	otkako	se	njima	bavi	i	štampa.
Upravo	je	to	Crkvi	i	trebalo	—	dobar	moderan	i	ažuran	materijal.

—	S	velikim	sam	zanimanjem	pročitao	vašu	knjigu,	doktore	Kem-
bele	Klark	—	kazao	je.	—	Mada	je	mestimično	isuviše	stručna	za	me-
ne.

Djurand	se	ubacio.
—	Jeste	li	za	razgovor	ili	spavanje,	kanoniče?	—	upitao	je.	—	Ja	ću

odmah	priznati	da	patim	od	nesanice,	te	sam	stoga	raspoložen	za	ono
prvo.

—	Oh,	svakako!	Podrazumeva	se	—	reče	kanonik.	—	Ja	retko	spa-
vam	na	ovim	noćnim	putovanjima,	a	knjiga	koju	sam	poneo	vrlo	je	do-
sadna.

—	U	svakom	slučaju,	reprezentativan	smo	skup	—	primeti	doktor
uz	osmeh.	—	Crkva,	pravo,	medicina.

—	Zajedno	bismo	mogli	da	damo	mišljenje	o	bilo	čemu,	a?	—	na-
smeja	se	Djurand.	—	Crkva	s	duhovnog	stanovišta,	 ja	sa	čisto	ovoze-
maljskog	i	zakonskog,	a	vaša	je	oblast,	doktore,	najšira	i	proteže	se	od
čisto	patološkog	do	superpsihološkog!	Zajednički	smo	stručni	praktič-
no	za	sve.

—	Ne	baš	tako	temeljno	kako	zamišljate,	rekao	bih	—	reče	doktor
Klark.	—	Postoji,	znate,	još	jedno	stanovište	koje	ste	izostavili,	a	koje
je	prilično	važno.

—	Šta	želite	da	kažete?	—	upita	advokat.
—	Stanovište	Čoveka	s	ulice.
—	Zar	je	to	tako	važno?	Zar	Čovek	s	ulice	nije	obično	sklon	greška-

ma?



—	Oh,	gotovo	uvek!	Ali	on	ima	nešto	što	nedostaje	svim	stručnjaci-
ma:	lično	stanovište.	Na	kraju,	znate,	ne	možete	pobeći	od	ličnih	odno-
sa.	 To	 sam	otkrio	 baveći	 se	 svojom	profesijom.	Na	 svakog	 pacijenta
koji	mi	dođe	s	autentičnom	bolešću,	pojavi	se	najmanje	petoro	drugih
kojima	ne	fali	ama	baš	ništa	sem	nesposobnosti	da	srećno	žive	s	uku-
ćanima.	Oni	to	nazivaju	na	najrazličitije	načine:	od	domaćičkog	kolena
do	daktilografskog	grča,	ali	sve	je	to	jedno	te	isto:	povreda	koja	nasta-
je	od	trvenja	uma	s	umom.

—	Pretpostavljam	da	 imate	mnogo	pacijenata	koji	pate	od	 „nera-
va“	—	 primetio	 je	 kanonik	 s	 nipodaštavanjem.	 Njegovi	 vlastiti	 nervi
bili	su	izvanredni.

—	Ah!	 A	 šta	 time	 želite	 reći?	—	 Lekar	 se	munjevito	 okrenuo	 ka
njemu.	—	Nervi!	Ljudi	izgovaraju	tu	reč	i	potom	se	smeju,	baš	kao	vi.
„Ništa	nije	tom	čoveku“,	kažu.	„Samo	nervi.“	Ali	pobogu,	čoveče,	u	to-
me	je	ključ	svega!	Običnu	telesnu	bolest	možete	ustanoviti	i	lečiti.	Ali	o
opskurnim	uzrocima	stotina	raznih	nervnih	bolesti	ni	danas	ne	znamo
mnogo	više	nego	što	smo	znali...	pa,	u	vreme	kraljice	Elizabete!

—	Bože	 sačuvaj	—	reče	kanonik	Parfit,	pomalo	 zbunjen	 tim	 juri-
šem.	—	Zar	je	to	istina?

—	A	ne	zaboravite	da	je	to	napredak	—	nastavio	je	doktor	Kembel
Klark.	—	U	stara	vremena	čoveka	smo	smatrali	običnom	životinjom...
telo	i	duša,	s	naglaskom	na	telu.

—	Telo,	duša	i	duh	—	učtivo	ga	ispravi	sveštenik.
—	Duh?	—	Lekar	se	čudno	osmehnuo.	—	Šta	se	u	sveštenstvu	tač-

no	smatra	duhom?	Sledbenici	vašeg	poziva	nikad	to	nisu	baš	jasno	re-
kli,	znate.	Vekovima	izbegavaju	tačnu	definiciju.

Kanonik	 se	 nakašlja	 pripremajući	 se	 za	 govor,	 ali	 na	 njegovu	 ža-
lost,	nije	dobio	priliku.	Doktor	je	nastavio.

—	 Jesmo	 li	 uopšte	 sigurni	 da	 je	 „duh“	 tačna	 reč...	 da	 nisu	možda
duhovi?

—	Duhovi?	—	upita	ser	Džordž	Djurand,	zbunjeno	dižući	obrve.
—	Da.	—	Kembel	Klark	 je	prebacio	pogled	na	njega.	Nagnuo	se	 i

ovlaš	 lupnuo	 advokata	 po	 grudima.	—	 Da	 li	 ste	 potpuno	 sigurni	—
ozbiljno	je	kazao	—	da	u	ovoj	građevini	živi	samo	jedan	stanar...	jer	to
nije	ništa	drugo,	znate...	nego	vrlo	poželjna	zgrada	koja	se	 iznajmlju-
je...	 na	 sedam,	 dvadeset	 jednu,	 četrdeset	 jednu,	 sedamdeset	 jednu...
svejedno	 koliko!...	 godina?	 Na	 kraju	 podstanar	 iznosi	 svoje	 stvari...



malo-pomalo...	a	onda	potpuno	napušta	kuću...	a	kuća	se	ruši,	pretvara
se	u	gomilu	ruševina.	Vi	ste	gospodar	kuće...	 to	ćemo	priznati,	ali	zar
niste	 stalno	 svesni	 tuđeg	prisustva...	 lakonogih	 slugu	koje	ne	biste	ni
primetili	 da	 nije	 posla	 koji	 obavljaju...	 posla	 čijeg	 obavljanja	 niste	 ni
svesni?	 Ili	 prijateljâ...	 raspoloženjâ	 koja	 vas	 obuzimaju	 i	 privremeno
pretvaraju	u	„drugog	čoveka“,	što	ljudi	kažu?	Vi	ste	kralj	dvorca,	s	pu-
nim	pravom,	ali	budite	ubeđeni	da	je	unutra	i	„prljava	bitanga“.

—	Dragi	moj	Klark	—	otezao	je	advokat.	—	Sad	ste	mi	neosporno
izazvali	nelagodu.	Zar	je	moj	um	zaista	bojno	polje	sukobljenih	lično-
sti?	Zar	je	to	novi	domet	nauke?

Tu	je	već	doktor	morao	da	slegne	ramenima.
—	Vaše	telo	jeste	—	suvo	je	rekao.	—	Zašto	onda	ne	bi	bio	i	um?
—	Vrlo	zanimljivo	—	reče	kanonik	Parfit.	—	Ah!	Čudesna	nauka...

divna	nauka.
A	u	sebi	je	pomislio:	„Na	toj	ideji	mogu	da	zasnujem	vrlo	zanimlji-

vu	propoved.“
Međutim,	doktor	Kembel	Klark	 se	 zavalio	na	 sedište	pošto	mu	 je

uzbuđenje	privremeno	splaslo.
—	Štaviše	—	primetio	 je	 suvim	profesionalnim	 tonom	—	upravo

me	slučaj	podvojene	ličnosti	večeras	i	vodi	u	Njukasl.	Vrlo	zanimljivo.
Pacijent	pati	od	neuroze,	naravno.	Ali	je	slučaj	sasvim	autentičan.

—	Podvojena	ličnost	—	zamišljeno	reče	ser	Džordž	Djurand.	—	Ni-
je	 to	 ni	 tako	 retko,	 čini	mi	 se.	 Javlja	 se	 i	 gubitak	 pamćenja,	 zar	 ne?
Znam	da	je	nešto	takvo	iskrslo	u	Ostavinskom	sudu	pre	neki	dan.

Doktor	Klark	klimnu	glavom.
—	Antologijski	je,	naravno	—	kazao	je	—	slučaj	Felisi	Bolt.	Možda

ste	čuli	za	nju?
—	Naravno	—	reče	kanonik	Parfit.	—	Sećam	se	da	sam	o	tome	či-

tao	u	novinama...	ali	dosta	davno...	pre	bar	sedam	godina.
Doktor	Kembel	Klark	klimnu	glavom.
—	Ta	devojka	postala	 je	 jedna	 od	najčuvenijih	 ličnosti	 u	 Francu-

skoj.	Naučnici	iz	celog	sveta	dolazili	su	da	je	vide.	U	njoj	su	bile	ni	ma-
nje	ni	više	nego	četiri	različite	ličnosti.	Bile	su	označene	kao	Felisi	Je-
dan,	Felisi	Dva,	Felisi	Tri	i	tako	dalje.

—	Nije	li	bilo	spekulacija	da	je	posredi	razrađena	prevara?	—	živo
upita	ser	Džordž.

—	Ličnosti	Felisi	Tri	i	Felisi	Četiri	bile	su	donekle	sumnjive	—	pri-



znade	 lekar.	—	Međutim,	 osnovne	 činjenice	 su	 nesporne.	 Felisi	 Bolt
bila	je	mlada	britanska	seljanka.	Treće	od	petoro	dece;	kći	oca	pijanca
i	duševno	bolesne	majke.	U	jednom	od	svojih	pijanih	stanja,	otac	je	za-
davio	majku,	 te	 je,	 ako	se	dobro	sećam,	osuđen	na	doživotnu	 robiju.
Felisi	je	tada	imala	pet	godina.	Neki	dobročinitelji	zainteresovali	su	se
za	decu,	pa	ju	je	odgajila	i	obrazovala	jedna	engleska	stara	gospođica,
koja	 je	 imala	svojevrstan	dom	za	nezbrinutu	decu.	S	Felisi,	međutim,
nije	ostvarila	 gotovo	nikakav	napredak.	Opisala	 je	devojčicu	kao	ab-
normalno	zaostalu	i	glupu,	konstatovala	da	je	ova	na	jedvite	jade	nau-
čila	da	čita	i	piše,	te	da	su	joj	ruke	trapave.	Ta	dama,	gospođica	Slejter,
pokušala	 je	da	osposobi	devojku	za	posao	služavke	 i	 čak	 joj	 je	našla
nekoliko	takvih	mesta	kad	je	ova	navršila	dovoljno	godina.	Međutim,
nigde	se	nije	dugo	zadržala,	i	to	usled	gluposti,	a	i	nesvakidašnje	lenjo-
sti.

Lekar	 načas	 zastade,	 a	 kanonik,	 pošto	 je	 raskrstio	 i	 na	 suprotnu
stranu	prekrstio	noge,	 te	se	malo	bolje	ušuškao	u	putno	ćebe,	najed-
nom	je	uočio	da	se	čovek	naspram	njega	jedva	primetno	pomerio.	Nje-
gove	oči,	dotad	zatvorene,	bile	su	otvorene,	a	nešto	u	njima,	nešto	po-
drugljivo	i	neodredivo,	prepalo	je	čestitog	kanonika.	Kao	da	je	čovek
prisluškivao	i	krišom	likovao	nad	onim	što	je	čuo.

—	Postoji	 fotografija	sedamnaestogodišnje	Felisi	Bolt	—	nastavio
je	doktor.	—	Na	njoj	 se	 vidi	 priprosta	mlada	 seljanka	 krupne	 građe.
Ništa	na	toj	slici	nije	ukazivalo	da	će	ona	uskoro	postati	jedna	od	naj-
čuvenijih	osoba	u	Francuskoj.	Pet	godina	kasnije,	kad	je	imala	dvade-
set	dve	godine,	Felisi	Bolt	je	ozbiljno	duševno	obolela,	a	posle	oporav-
ka	su	usledile	čudne	pojave.	Ovo	što	ću	sad	izneti	jesu	činjenice	u	koje
su	se	osvedočili	mnogi	eminentni	naučnici.	Ličnost	zvana	Felisi	Jedan
ni	po	čemu	se	nije	razlikovala	od	Felisi	Bolt	u	njenih	dotadašnjih	dva-
deset	i	dve	godine	života.	Felisi	Bolt	pisala	je	francuski	loše,	sa	zastaj-
kivanjem,	 nije	 znala	 strane	 jezike	 i	 nije	 umela	 da	 svira	 klavir.	 Felisi
Dva,	nasuprot	tome,	tečno	je	govorila	italijanski,	a	pristojno	nemački.
Rukopis	joj	se	bitno	razlikovao	od	rukopisa	Felisi	Jedan,	a	francuski	je
pisala	 tečno	 i	 izražajno.	 Bila	 je	 sposobna	 da	 razgovara	 o	 politici	 i
umetnosti,	 i	 strastveno	 je	 volela	 da	 svira	 klavir.	 Felisi	 Tri	 imala	 je
mnogo	zajedničkih	tačaka	s	Felisi	Dva.	Bila	je	inteligentna	i	nesumnji-
vo	dobro	obrazovana,	ali	joj	je	po	moralu	bila	sušta	suprotnost.	Štavi-
še,	ispostavilo	se	da	je	to	potpuno	izopačeno	stvorenje...	ali	izopačeno



na	pariski,	 a	ne	na	provincijski	način.	Dobro	 je	 znala	pariski	 žargon,
kao	i	 jezik	otmenog	polusveta.	Rečnik	joj	 je	bio	pogan,	a	religiju	i	ta-
kozvane	dobre	 ljude	vređala	 je	najbezbožnijim	izrazima.	Naposletku,
tu	je	bila	i	Felisi	Četiri...	sanjarsko,	gotovo	maloumno	stvorenje,	izrazi-
to	pobožno	i,	po	sopstvenim	rečima,	vidovito,	ali	ta	četvrta	ličnost	bila
je	 vrlo	 nepotpuna	 i	 neuhvatljiva,	 pa	 su	 povremeno	 smatrali	 da	 je	 to
prevara	koju	je	svesno	smislila	Felisi	Tri...	svojevrsna	šala	koju	je	zbi-
jala	s	 lakovernom	javnošću.	Mogu	reći	da	su	sve	 ličnosti	 (izuzev	mo-
žda	Felisi	Četiri)	bile	različite	i	zasebne,	i	da	nisu	znale	jedna	za	drugu.
Felisi	Dva	bila	je	nesumnjivo	najdominantnija,	i	ponekad	prisutna	i	po
dve	nedelje	neprekidno,	nakon	čega	bi	 se	Felisi	 Jedan	naglo	pojavila
na	dan-dva.	Potom	možda	Felisi	Tri	ili	Četiri,	ali	bi	te	dve	retko	potra-
jale	duže	od	nekoliko	sati.	Svaka	promena	bila	je	praćena	jakom	gla-
voboljom	 i	dubokim	spavanjem,	 i	 ni	u	 jednom	slučaju	nije	bilo	nika-
kvog	sećanja	na	ostala	stanja,	a	 ličnost	koja	bi	se	pojavila	nastavljala
bi	svoj	život	tamo	gde	je	stala	prethodnog	puta,	nesvesna	protoka	vre-
mena.

—	Neverovatno	—	promrmlja	kanonik.	—	Zbilja	neverovatno.	Do-
sad	ne	znamo	skoro	ništa	o	čudima	univerzuma.

—	Znamo	da	u	njemu	postoje	neke	vrlo	prepredene	varalice	—	su-
vo	primeti	advokat.

—	Slučaj	Felisi	Bolt	ispitivali	su	i	advokati	i	lekari	i	naučnici	—	br-
zo	reče	doktor	Kembel	Klark.	—	Gospodin	Kimbelije,	setićete	se,	spro-
veo	je	 izuzetno	temeljno	istraživanje	i	potvrdio	stavove	naučnikâ.	Na
kraju	krajeva,	zašto	bi	nas	 to	preterano	čudilo?	Povremeno	naiđemo
na	jaje	s	dva	žumanceta,	zar	ne?	I	banane	bliznakinje?	Zašto	ne	bi	po-
stojala	i	dvostruka	duša...	u	jednom	telu?

—	Dvostruka	duša?	—	usprotivio	se	kanonik.
Doktor	Kembel	Klark	usmeri	svoje	prodorne	plave	oči	ka	njemu.
—	Kako	to	drukčije	da	nazovemo?	Ukoliko	ličnost	jeste	duša?
—	Dobro	 je	 što	 takvo	 stanje	 stvari	 potpada	 pod	 „kuriozitete“	—

primeti	 ser	 Džordž.	 —	 Da	 su	 takvi	 slučajevi	 česti,	 nastale	 bi	 velike
komplikacije.

—	To	stanje	je,	naravno,	sasvim	abnormalno	—	složio	se	lekar.	—
Velika	je	šteta	što	se	nije	moglo	sprovesti	duže	ispitivanje,	jer	se	sve	to
okončalo	Felisinom	neočekivanom	smrću.

—	 Bilo	 je	 tu	 nečeg	 čudnog,	 ako	 se	 dobro	 sećam	—	 polako	 reče



advokat.
Doktor	Kembel	Klark	klimnu	glavom.
—	Potpuno	neobjašnjivo.	Devojka	je	jednog	jutra	nađena	mrtva	u

krevetu.	Očigledno	je	bila	zadavljena.	Međutim,	na	opšte	zaprepašće-
nje,	ubrzo	se	dokazalo	da	je	van	svake	sumnje	zapravo	sama	sebe	za-
davila.	Otisci	na	njenom	vratu	poticali	su	od	njenih	prstiju.	Metod	sa-
moubistva	koji	je,	iako	fizički	moguć,	morao	iziskivati	izuzetnu	snagu
mišićâ	i	gotovo	nadljudsku	snagu	volje.	Nikad	nije	otkriveno	šta	je	na-
gnalo	devojku	na	taj	i	takav	korak.	Naravno,	njena	duševna	ravnoteža
neopozivo	 je	oduvek	morala	biti	krhka.	 Ipak,	 tako	 je	kako	 je.	Na	mi-
steriju	Felisi	Bolt	zauvek	je	spuštena	zavesa.

Uto	se	čovek	u	naspramnom	uglu	nasmeja.
Ostala	trojica	skočila	su	kao	oparena.	Potpuno	su	zaboravili	da	je	i

taj	čovek	među	njima.	Dok	su	zurili	u	njega,	 i	dalje	šćućurenog	u	ka-
putu,	on	se	ponovo	nasmejao.

—	Morate	mi	oprostiti,	gospodo	—	kazao	 je	na	savršenom	engle-
skom,	koji	je	ipak	imao	izvesnu	stranu	aromu.

Pridigao	se	i	pokazalo	se	bledo	lice	s	malim	zift-crnim	brkovima.
—	Da,	morate	mi	oprostiti	—	kazao	 je	uz	 ironičan	naklon.	—	Ali,

da	li	u	nauci	uopšte	postoji	poslednja	reč?
—	Znate	nešto	o	slučaju	o	kojem	smo	razgovarali?	—	učtivo	upita

lekar.
—	O	slučaju?	Ne.	Ali	sam	poznavao	nju.
—	Felisi	Bolt?
—	Da.	I	Anet	Ravel.	Niste	čuli	za	Anet	Ravel,	vidim?	A	ipak,	njihove

dve	priče	 liče	 kao	 jaje	 jajetu.	 Verujte	mi,	 o	 Felisi	 Bolt	 ne	 znate	 ništa
ukoliko	ne	znate	i	priču	o	Anet	Ravel.

Izvadio	je	sat	i	pogledao	na	njega.
—	 Još	pola	 sata	do	 sledeće	 stanice.	 Imam	vremena	da	 vam	 ispri-

čam	tu	priču...	ukoliko	vas,	naravno,	zanima?
—	Molim	vas,	ispričajte	—	tiho	reče	lekar.
—	Samo	izvolite	—	reče	kanonik.	—	Samo	izvolite.
Ser	Džordž	Djurand	samo	se	namestio	u	pozu	usredsređenog	slu-

šaoca.
—	Ja	se,	gospodo	—	započe	čudni	saputnik	—	zovem	Raul	Letardo.

Maločas	ste	pomenuli	gospođicu	Slejter,	Engleskinju	koja	se	bavila	do-
brotvornim	radom.	Rodio	sam	se	baš	u	tom	ribarskom	selu	u	Bretanji,



a	kad	su	mi	oboje	roditelja	poginuli	u	železničkoj	nesreći,	upravo	mi	je
gospođica	Slejter	priskočila	u	pomoć	 i	 spasla	me	od	državnog	siroti-
šta.	Starala	se	o	približno	dvadesetoro	dece.	Među	njima	su	bile	i	Felisi
Bolt	i	Anet	Ravel.	Ako	ne	uspem	da	vam	dočaram	Anetinu	ličnost,	go-
spodo,	 nećete	 ništa	 razumeti.	 Bila	 je	 dete	 jedne,	 kako	 se	 kaže,	 „lake
žene“,	koja	je	umrla	od	sušice	nakon	što	ju	je	ljubavnik	napustio.	Maj-
ka	je	bila	igračica,	a	i	Anet	je	želela	da	pleše.	Prvi	put	sam	je	video	kad
je	 imala	 jedanaest	 godina:	 sitnurak	 naizmenično	 podrugljivog	 i
primamljivog	pogleda...	 stvorenjce	puno	vatre	 i	 života.	 I	odmah...	da,
istog	časa...	načinila	me	je	svojim	robom.	„Raule,	uradi	mi	ovo.“	„Rau-
le,	uradi	mi	ono.“	A	ja	sam	slušao.	Već	sam	je	tad	obožavao,	a	ona	je	to
znala.	Utroje	smo	odlazili	na	obalu...	naime,	i	Felisi	je	išla	s	nama.	Ta-
mo	bi	Anet	 izula	cipele	 i	 čarape	 i	 igrala	na	pesku.	A	kad	bi	bez	daha
pala	na	zemlju,	govorila	nam	je	šta	joj	je	suđeno	da	radi	i	bude.	„Znate,
biću	slavna.	Da,	izuzetno	slavna.	Imaću	stotine	i	hiljade	svilenih	čara-
pa,	onih	od	najfinije	 svile.	 I	 živeću	u	predivnom	apartmanu.	Svi	moji
ljubavnici	biće	mladi	i	zgodni	i	bogati.	A	kad	budem	plesala,	ceo	Pariz
će	dolaziti	da	me	vidi.	Vikaće	i	klicaće	i	ludeće	od	mog	plesanja.	A	zimi
neću	 igrati.	Odlaziću	na	 jug	da	 se	 sunčam.	Tamo	postoje	 vile	 s	drve-
ćem	 pomorandže.	 Kupiću	 jednu	 takvu.	 Ležaću	 pod	 suncem	 na	 svile-
nim	jastucima	i	ješću	pomorandže.	Tebe,	Raule,	nikad	neću	zaboraviti,
ma	koliko	bogata	i	slavna	bila.	Zaštitiću	te	i	pomoći	ću	ti	da	se	probiješ
u	karijeri.	Felisi	će	mi	biti	sluškinja...	ne,	ruke	su	joj	suviše	trapave.	Po-
gledaj	samo	kako	su	velike	i	grube.“	Felisi	bi	se	na	to	naljutila.	A	onda
bi	Anet	počela	da	 je	zadirkuje.	 „Felisi	 je	prava	dama,	 tako	elegantna,
tako	prefinjena.	Ona	je	princeza	pod	maskom,	ha-ha.“	„Moj	otac	i	maj-
ka	 bili	 su	 venčani,	 za	 razliku	 od	 tvojih“,	 prezrivo	 bi	 procedila	 Felisi.
„Da,	a	tvoj	otac	je	ubio	tvoju	majku.	Baš	je	divno	biti	kći	ubice.“	„Tvoj
otac	 je	 ostavio	 tvoju	majku	 da	 istrune“,	 uzvratila	 bi	 Felisi.	 „Ah,	 da!“
Anet	 se	 zamislila.	 „Jadna	mama.	 Treba	 biti	 jak	 i	 zdrav.	Najvažnije	 je
ostati	 jak	i	zdrav.“	„Ja	sam	jaka	kao	konj“,	hvalisala	se	Felisi.	 I	tu	nije
preterivala.	Bila	je	dvostruko	jača	od	svake	druge	devojčice	u	domu.	I
nikad	 se	 nije	 razbolevala.	Međutim,	 bila	 je	 glupa,	 razumete	 li,	 glupa
kao	životinja.	Često	sam	se	pitao	zašto	stalno	ide	za	Anet.	Mislim	da	je
ponekad	i	mrzela	Anet,	a	Anet	je	neosporno	bila	rđava	prema	njoj.	Ru-
gala	se	njenoj	sporosti	 i	gluposti,	 i	zadirkivala	ju	je	pred	drugima.	Vi-
đao	sam	Felisi	kako	doslovno	pobeli	od	besa.	Katkad	bi	mi	se	učinilo



da	će	svakog	časa	zgrabiti	Anet	za	gušu	i	zadaviti	je.	Nije	bila	dovoljno
britkog	 uma	 da	 uzvrati	 na	 Anetina	 podsmevanja,	 ali	 je	 s	 vremenom
naučila	da	uputi	onu	pravu	žaoku	koja	će	pogoditi	u	najosetljivije	me-
sto.	A	to	je	bilo	hvalisanje	vlastitim	zdravljem	i	snagom.	Shvatila	je	(a
ja	sam	to	oduvek	znao)	da	joj	Anet	zavidi	na	jakom	telu,	te	je	instink-
tivno	udarala	u	slabu	tačku	na	protivničkom	oklopu.	Jednog	dana	Anet
je	došla	kod	mene	sva	ushićena.	„Raule“,	rekla	je.	„Danas	ćemo	zbijati
šale	 s	 onom	 glupom	 Felisi.	 Umrećemo	 od	 smeha.“	 „Šta	 ćeš	 uraditi?“
„Dođi	iza	šupice	pa	ću	ti	reći.“	Izgleda	da	se	Anet	dokopala	neke	knji-
ge.	 Neke	 delove	 nije	 razumela,	 i	 uopšte,	 to	 je	 za	 nju	 bilo	 preterano
zahtevno	štivo.	Jedno	od	prvih	dela	o	hipnozi.	„Svetao	predmet,	kažu.
Mesingana	kugla	na	mom	krevetu,	ona	se	vrti.	Naterala	sam	Felisi	si-
noć	da	gleda	u	nju.	’Gledaj	u	nju	bez	treptanja’,	kazala	sam.	’Ne	skidaj
pogled	s	nje.’	A	onda	sam	je	okretala.	Raule,	bojala	sam	se.	Oči	su	joj
bile	 strašno	 čudne...	 strašno	 čudne.	 ’Felisi,	 uvek	 ćeš	 raditi	 ono	 što	 ja
kažem’,	 rekla	sam.	 ’Uvek	ću	raditi	ono	što	 ti	kažeš,	Anet’,	odgovorila
je.	A	onda...	a	onda	sam	rekla:	’Sutra	u	podne	ćeš	izneti	lojanicu	u	dvo-
rište	i	počećeš	da	je	jedeš.	A	ako	te	neko	pita,	reći	ćeš	da	je	to	najuku-
snija	galeta	koju	si	ikad	jela!’	O,	Raule,	zamisli	samo!“	„Ali	ona	to	nikad
neće	uraditi“,	usprotivio	sam	se.	 „Knjiga	kaže	da	hoće.	Mada	ni	 ja	ne
mogu	 baš	 da	 poverujem...	 ali,	 o,	 Raule!	 Ako	 je	 ono	 što	 piše	 u	 knjizi
tačno,	silno	ćemo	se	zabaviti!“	 I	meni	 je	 ta	zamisao	bila	vrlo	smešna.
Razglasili	smo	društvu	 i	u	podne	smo	svi	bili	u	dvorištu.	Tačno	u	mi-
nut,	Felisi	 je	 izašla	s	patrljkom	sveće	u	ruci.	Verovali	 ili	ne,	gospodo,
ali	ona	je	počela	dostojanstveno	da	ga	gricka.	Svi	smo	pohisterisali	od
smeha.	Svakog	časa	bi	joj	neko	dete	prišlo	i	upitalo	je:	„Je	li	ukusno	to
što	jedeš,	a,	Felisi?“	A	ona	bi	odgovorila:	„Pa	naravno,	ovo	je	najuku-
snija	galeta	koju	 sam	 ikad	 jela.“	Na	 to	bismo	mi	zavrištali	 od	 smeha.
Na	 kraju	 smo	 se	 smejali	 toliko	 glasno	 da	 je	 buka,	 po	 svemu	 sudeći,
prenula	Felisi,	koja	je	shvatila	šta	radi.	Zbunjeno	je	trepnula	i	pogleda-
la	sveću,	pa	nas.	Prešla	je	rukom	preko	čela.	„Šta	ja	radim	ovde?“,	pro-
mrmljala	 je.	 „Jedeš	sveću“,	vrisnuli	 smo.	 „Ja	 sam	te	na	 to	naterala.	 Ja
sam	te	na	to	naterala“,	cičala	je	Anet	i	skakutala	naokolo.	Felisi	je	ne-
koliko	trenutaka	samo	zurila.	Onda	je	polako	prišla	Anet.	„Znači,	ti	si...
ti	si	me	osramotila?	Kao	da	se	sećam.	Ah,	ubiću	te	zbog	ovoga.“	Govo-
rila	 je	 vrlo	 tiho,	 ali	 je	Anet	 najednom	potrčala	 i	 sakrila	 se	 iza	mene.
„Spasi	me,	Raule!	Bojim	se	Felisi.	To	je	bila	samo	šala,	Felisi.	Samo	ša-



la.“	„Ne	volim	takve	šale“,	reče	Felisi.	„Razumete	li?	Mrzim	vas.	Sve	vas
mrzim.“	Najednom	je	briznula	u	plač	i	otrčala.	Mislim	da	se	Anet	upla-
šila	 ishoda	 svog	 eksperimenta	 i	 više	 ga	 nije	 ponavljala.	Međutim,	 od
tog	dana	njena	vlast	nad	Felisi	kao	da	je	ojačala.	Sad	verujem	da	ju	je
Felisi	oduvek	mrzela,	ali	svejedno	nije	mogla	da	se	odvoji	od	nje.	Pra-
tila	je	Anet	naokolo	kao	pseto.	Ubrzo	posle	toga,	gospodo,	dobio	sam
posao,	pa	sam	u	dom	dolazio	samo	povremeno,	za	praznike.	Anetina
želja	da	postane	igračica	nije	shvaćena	ozbiljno,	ali	je,	kad	je	malo	po-
rasla,	naučila	veoma	lepo	da	peva,	pa	ju	je	gospođica	Slejter	poslala	na
muzičko	 obrazovanje.	 Anet	 nije	 bila	 lenja.	 Radila	 je	 grozničavo,	 bez
predaha.	Gospođica	Slejter	morala	je	da	je	sprečava	da	preteruje.	Jed-
nom	mi	je	govorila	o	njoj.	„Anet	ti	je	uvek	bila	draga“,	kazala	je.	„Ubedi
je	da	se	ne	ubija	od	rada.	U	poslednje	vreme	kašljuca,	a	to	mi	se	ne	svi-
đa.“	 Uskoro	 potom	 posao	me	 je	 odveo	 daleko.	 U	 prvo	 vreme	 dobio
sam	jedno	ili	dva	pisma	od	Anet,	ali	je	zatim	usledila	tišina.	U	inostran-
stvu	sam	proveo	pet	godina.	Sasvim	slučajno,	kad	sam	se	vratio	u	Pa-
riz,	pažnju	mu	je	privukao	reklamni	plakat	za	Anet	Raveli,	sa	fotogra-
fijom	te	dame.	Odmah	sam	je	prepoznao.	Te	večeri	sam	otišao	u	pozo-
rište.	Anet	je	pevala	na	francuskom	i	italijanskom.	Na	sceni	je	bila	ča-
robna.	 Kasnije	 sam	 otišao	 u	 njenu	 garderobu.	 Odmah	me	 je	 primila.
„O,	Raule“,	ciknula	je	i	pružila	mi	izbeljene	ruke.	„Ovo	je	sjajno.	Gde	si
bio	 sve	 ove	 godine?“	 Rekao	 bih	 joj,	 ali	 zapravo	 i	 nije	 htela	 da	 sluša.
„Vidiš,	 gotovo	 da	 sam	 ostvarila	 sve	 što	 sam	 želela!“	 Pobedonosno	 je
mahnula	rukom	po	sobi	 ispunjenoj	buketima.	 „Dobra	gospođica	Slej-
ter	sigurno	se	ponosi	tvojim	uspehom.“	„Ona	matora?	Uopšte	ne.	Spre-
mala	me	je	za	konzervatorijum,	znaš.	Pristojno	koncertno	pevanje.	Ali
ja	 sam	 umetnica.	 Sebe	 mogu	 da	 izrazim	 ovde,	 na	 sceni	 varijetea.“
Upravo	je	tad	ušao	jedan	naočit	sredovečan	muškarac.	Bio	je	vrlo	ot-
men.	Iz	njegovog	ponašanja	ubrzo	sam	zaključio	da	je	to	Anetin	zaštit-
nik.	Gledao	me	je	popreko,	a	Anet	je	objasnila.	„Prijatelj	iz	detinjstva.
Prolazio	je	kroz	Pariz,	video	moju	fotografiju	na	plakatu	i	eto!“	Čovek
je	posle	toga	postao	vrlo	predusretljiv	i	učtiv.	Preda	mnom	je	izvadio
narukvicu	od	rubinâ	i	dijamanata	i	stavio	je	na	Anetinu	ruku.	Dok	sam
odlazio,	pogledala	me	je	trijumfalno	i	šapnula:	„Uspeću,	zar	ne?	Vidiš
li?	Ceo	svet	je	preda	mnom.“	Međutim,	kad	sam	izašao,	čuo	sam	je	ka-
ko	kašlje,	oštro	i	suvo.	Znao	sam	šta	taj	kašalj	znači.	Bila	je	to	zaostav-
ština	njene	sušičave	majke.	Sledeći	put	sam	je	video	posle	dve	godine.



Potražila	je	utočište	kod	gospođice	Slejter.	Karijera	joj	je	propala.	Bila
je	u	poodmaklom	stadijumu	sušice,	a	lekari	su	rekli	da	se	ništa	ne	mo-
že	učiniti.	Ah!	Nikad	neću	zaboraviti	kako	je	tada	izgledala.	Ležala	 je
pod	nekakvim	zaklonom	u	dvorištu.	Držali	su	je	napolju	i	danju	i	noću.
Obrazi	su	joj	bili	upali	i	crveni,	oči	zacakljene	i	grozničave,	i	nepresta-
no	je	kašljala.	Pozdravila	me	je	na	neki	očajnički	način	koji	me	je	upla-
šio.	„Baš	je	lepo	što	te	vidim,	Raule.	Čuo	si	šta	kažu...	da	se	možda	neću
oporaviti.	Govore	mi	to	iza	leđa,	znaš.	A	mene	teše	i	umiruju.	Ali	to	ni-
je	 istina,	 Raule,	 to	 nije	 istina!	 Neću	 sebi	 dozvoliti	 da	 umrem.	 Da
umrem?	Dok	 je	preda	mnom	divan	život?	Važna	 je	volja	za	život.	Svi
veliki	 lekari	danas	to	govore.	Ja	nisam	od	onih	slabića	koji	će	se	pre-
dati.	 Već	 se	 osećam	 neuporedivo	 bolje...	 neuporedivo	 bolje,	 čuješ	 li
me?“	Izdigla	se	na	lakat	kako	bi	naglasila	reči,	a	onda	pala	nazad	na	ja-
stuk,	pod	napadom	kašlja	koji	joj	je	razdirao	krhko	telo.	„Kašalj...	nije
to	 ništa“,	 progrcala	 je.	 „A	 krvarenja	me	 ne	 plaše.	 Iznenadiću	 lekare.
Važna	 je	 volja.	 Upamti,	 Raule,	 preživeću.“	 Bilo	 je	 to	 veoma	 tužno,
shvatate	li,	veoma	tužno.	Upravo	u	taj	čas	je	izašla	Felisi	Bolt	s	poslu-
žavnikom.	Na	njemu	čaša	toplog	mleka.	Dala	ga	je	Anet	i	gledala	kako
ga	pije,	no	 lice	 joj	 je	pri	 tome	imalo	nedokučiv	 izraz.	Bilo	 je	tu	neka-
kvog	 uobraženog	 zadovoljstva.	 I	 Anet	 je	 uočila	 taj	 pogled.	 Ljutito	 je
bacila	čašu	koja	se	razbila	u	paramparčad.	„Vidiš	 li	 je?	Sad	me	stalno
tako	gleda.	Drago	joj	je	što	ću	umreti!	Da,	ona	likuje.	Ona	koja	je	zdra-
va	 i	snažna.	Pogledaj	 je,	nije	nikad	u	životu	bila	bolesna!	 I	 to	uzalud.
Šta	njoj	vredi	taj	njen	ogromni	leš?	Šta	njime	može	da	uradi?“	Felisi	se
sagla	i	pokupila	razbijene	komade	stakla.	„Ne	smeta	mi	ono	što	govo-
ri“,	primetila	je.	„Kakve	veze	ima?	Ja	sam	poštena	devojka,	stvarno	je-
sam.	A	ona?	Uskoro	će	videti	kakve	su	vatre	čistilišta.	Ja	sam	hrišćan-
ka,	ne	govorim	ništa.“	„Mrziš	me“,	vrisnula	je	Anet.	„Oduvek	si	me	mr-
zela.	Ah,	ali	ja	ipak	mogu	da	te	začaram.	Mogu	da	te	nateram	da	radiš
ono	što	ja	hoću.	Vidiš,	ako	ti	tako	kažem,	ti	ćeš	sad	kleknuti	na	travu
ispred	mene.“	„Smešna	si“,	s	nelagodom	je	rekla	Felisi.	„Ali	da,	hoćeš.
Hoćeš.	Da	bi	mi	udovoljila.	Klekni.	Naređujem	ti	to,	ja,	Anet.	Odmah	da
si	kleknula,	Felisi.“	Da	li	zbog	čudesne	molećivosti	u	njenom	glasu	ili	iz
nekog	dubljeg	razloga,	Felisi	se	povinovala.	Polako	se	spustila	na	ko-
lena,	široko	raširenih	ruku,	lica	glupog	i	praznog.	Anet	je	zabacila	gla-
vu	i	nasmejala	se...	grohotala	se	bez	kraja	i	konca.	„Pogledaj	je,	pogle-
daj	 to	 glupo	 lice!	Kako	 samo	 smešno	 izgleda.	 Sad	možeš	da	ustaneš,



Felisi,	hvala!	Ne	vredi	ti	da	se	mrštiš	na	mene.	Ja	sam	tvoja	gospodari-
ca.	Moraš	da	radiš	ono	što	ti	kažem.“	Iscrpljena,	ponovo	je	legla.	Felisi
je	uzela	poslužavnik	i	polako	otišla.	Jednom	se	osvrnula	preko	rame-
na,	a	vatreni	bes	u	njenim	očima	prestrašio	me	je	do	srži.	Nisam	bio	tu
kad	 je	Anet	umrla.	Ali	sudeći	po	pričama,	bilo	 je	strašno.	Grčevito	se
držala	 života.	 Borila	 se	 protiv	 smrti	 kao	 luda.	 Neprekidno	 je	 grcala:
„Neću	 umreti...	 čujete	 li?	 Neću	 umreti.	 Živeću...	 živeću...“	 Gospođica
Slejter	mi	 je	 sve	 to	 ispričala	 kad	 sam	 joj	došao	u	posetu	 šest	meseci
kasnije.	„Jadni	moj	Raule“,	ljubazno	je	rekla.	„Voleo	si	je,	zar	ne?“	„Od-
uvek...	oduvek.	Ali	od	kakve	sam	joj	ja	koristi	mogao	biti?	Nemojmo	o
tome.	Mrtva	je...	a	bila	je	tako	veličanstvena,	tako	puna	vatrenog	živo-
ta...“	Gospođica	Slejter	 je	bila	saosećajna	žena.	Prešla	 je	na	druge	 te-
me.	Kazala	mi	 je	da	 je	duboko	zabrinuta	za	Felisi.	Doživela	 je	 čudan
oblik	nervnog	sloma	i	otad	se	ponaša	krajnje	neobično.	„Znaš	li“,	rekla
je	 gospođica	 Slejter	posle	 kraćeg	oklevanja,	 „da	uči	da	 svira	 klavir?“
Nisam	to	znao	i	veoma	sam	se	iznenadio	kad	mi	je	rekla.	Felisi	da	uči
klavir?!	Bio	bih	se	zakleo	da	ona	ni	note	ne	razlikuje.	„Kažu	da	ima	ta-
lenta“,	nastavila	 je	gospođica	Slejter.	„Ništa	ne	razumem.	Nikad	je	ni-
sam	naročito	cenila	jer	je...	pa,	Raule,	i	sam	znaš	da	je	oduvek	bila	glu-
pača.“	 Klimnuo	 sam	 glavom.	 „Ponekad	 se	 ponaša	 toliko	 čudno	 da...
stvarno	ne	 znam	kako	 to	da	 shvatim.“	Nekoliko	minuta	 kasnije	ušao
sam	u	 salu	 za	predavanja.	 Felisi	 je	 svirala	 klavir.	 Svirala	 je	melodiju
koju	je	Anet	pevala	kad	sam	je	gledao	u	Parizu.	Razumećete,	gospodo,
da	me	je	to	prilično	potreslo.	A	onda,	kad	me	je	čula,	naglo	je	prekinu-
la	i	pogledala	me,	očiju	punih	podrugljivosti	i	inteligencije.	Načas	sam
pomislio...	ipak	vam	neću	reći	šta	sam	pomislio.	„Vidi	ti	to!“,	kazala	je.
„Pa	to	si	ti...	gospodine	Raule.“	Ne	mogu	da	opišem	kako	je	to	rekla.	Za
Anet	sam	uvek	bio	samo	Raul,	ali	mi	se	Felisi,	otkako	smo	se	ponovo
sreli	kao	odrasli	 ljudi,	uvek	obraćala	sa	„gospodine	Raule“.	Međutim,
tada	 je	 to	 izgovorila	 na	 drugačiji	 način...	 kao	 da	 je	 reč	 „gospodine“,
blago	naglašena,	na	neki	način	smešna.	„Bože,	Felisi“,	promucao	sam.
„Danas	 izgledaš	 potpuno	 drugačije.“	 „Stvarno?“,	 zamišljeno	 je	 rekla.
„Čudno	 je	 to.	Ali	 ne	budi	 tako	ukočen,	Raule...	 neopozivo	 ću	 te	 zvati
’Raule’...	 zar	 se	 kao	 deca	 nismo	 igrali	 zajedno?...	 Život	 postoji	 radi
smeha.	Hajde	da	ne	pričamo	o	jadnoj	Anet...	ona	je	mrtva	i	sahranjena.
Pitam	se	da	li	je	u	čistilištu	ili	negde	drugde.“	Onda	je	otpevušila	delić
jedne	pesme...	intonativno	nečisto,	ali	su	mi	pažnju	privukle	reči.	„Feli-



si“,	uzviknuo	sam.	„Ti	govoriš	italijanski?“	„Zašto	da	ne,	Raule?	Možda
i	nisam	toliko	glupa	koliko	se	pravim.“	Nasmejala	se	mojoj	zbunjeno-
sti.	„Ne	razumem...“,	zaustio	sam.	„Ispričaću	ti.	 Ja	sam	izuzetno	dobra
glumica,	mada	to	niko	ne	sluti.	Mogu	da	igram	mnoge	uloge...	i	to	veo-
ma	dobro.“	Ponovo	se	nasmejala	i,	pre	nego	što	sam	stigao	da	je	zau-
stavim,	 brzo	 istrčala	 iz	 sale.	 Ponovo	 sam	 je	 video	 kad	 sam	 odlazio.
Spavala	je	u	fotelji.	Glasno	je	hrkala.	Stajao	sam	i	posmatrao	je,	fasci-
niran,	ali	i	zgađen.	Najednom	se	probudila	prepadnuta.	Pogledala	me
je	tupim	i	beživotnim	očima.	„Gospodine	Raule“,	promrmljala	je	meha-
nički.	 „Da,	Felisi,	sad	odlazim.	Hoćeš	 li	mi	opet	zasvirati	pre	nego	što
krenem?“	„Ja?	Da	sviram?	Podsmevaš	mi	se,	gospodine	Raule.“	„Zar	se
ne	sećaš	da	si	mi	jutros	svirala?“	Zavrtela	je	glavom.	„Ja	da	sviram?	Ka-
ko	ovako	 jadna	devojka	može	da	svira?“	Zaćutala	 je	načas	kao	da	se
zamislila,	a	onda	mi	mahnula	da	priđem.	„Gospodine	Raule,	u	ovoj	ku-
ći	se	dešavaju	čudne	stvari!	Teraju	te	da	vidiš	ono	što	ne	vidiš.	Pome-
raju	kazaljke	na	satovima.	Da,	da,	znam	šta	govorim.	I	to	je	sve	njeno
maslo.“	 „Čije	maslo?“,	uplašeno	 sam	upitao.	 „One	Anet.	One	zlobnice.
Dok	je	bila	živa,	uvek	me	je	kinjila.	Sad	je	mrtva	i	vraća	se	iz	groba	da
me	kinji.“	Zurio	sam	u	Felisi.	Uvideo	sam	da	je	užasnuta	do	krajnje	me-
re	i	da	je	iskolačila	oči.	„Ona	je	zla.	Ona	je	zla,	kad	ti	kažem.	Uzela	bi	ti
hleb	iz	usta,	odeću	s	leđa,	dušu	iz	tela...“	Najednom	me	je	stegla.	„Bo-
jim	se,	veruj	mi...	bojim	se.	Čujem	njen	glas...	ali	ne	u	ušima...	ne,	ne	u
ušima.	Ovde,	u	glavi...“	Kucnula	se	po	čelu.	„Isteraće	me...	skroz	će	me
isterati	 i	 šta	onda	da	 radim,	 šta	 će	 sa	mnom	biti?“	Tad	 je	već	gotovo
vrištala.	 Imala	 je	pogled	prestravljene	životinje	u	kavezu...	Najednom
se	osmehnula	seljačkim	osmehom,	prepredenim,	s	nečim	od	kog	sam
se	naježio.	„Ako	dođe	do	toga,	gospodine	Raule,	imam	vrlo	jake	ruke...
vrlo	 jake	ruke.“	Nikad	dotad	nisam	obratio	posebnu	pažnju	na	njene
ruke.	 Tada	 sam	 ih,	 međutim,	 pogledao	 i	 pretrnuo.	 Zdepasti	 brutalni
prsti	 i,	kako	 je	Felisi	rekla,	užasno	 jaki...	Ne	mogu	vam	opisati	kakva
mi	je	muka	pripala.	Sigurno	je	takvim	šakama	njen	otac	zadavio	njenu
majku...	Tad	sam	poslednji	put	video	Felisi	Bolt.	Odmah	posle	toga	oti-
šao	sam	u	 inostranstvo...	u	 Južnu	Ameriku.	Vratio	sam	se	dve	godine
posle	njene	 smrti.	Nešto	 sam	u	novinama	pročitao	o	njenom	životu	 i
iznenadnoj	smrti.	Večeras	sam	saznao	podrobnije	detalje...	od	vas,	go-
spodo!	Felisi	Tri	i	Felisi	Četiri...	pitam	se.	Bila	je	dobra	glumica,	znate!

Voz	je	najednom	usporio.	Čovek	u	uglu	se	pridigao	i	zakopčao	ka-



put.
—	Kakva	je	vaša	teorija?	—	upita	advokat	nagnuvši	se	napred.
—	Ne	mogu	da	verujem...	—	zausti	kanonik	Parfit	i	zaćuta.
Lekar	nije	rekao	ništa.	Netremice	je	zurio	u	Raula	Letardoa.
—	Odeću	s	leđa,	dušu	iz	tela	—	nehajno	je	citirao	Francuz.	Ustao	je.

—	Kažem	vam,	gospodo,	da	je	priča	o	Felisi	Bolt	zapravo	priča	o	Anet
Ravel.	Niste	je	poznavali,	gospodo.	Ja	jesam.	Veoma	je	volela	život...

S	rukom	na	vratima,	spreman	da	siđe,	naglo	se	okrenuo,	sagnuo	i
kucnuo	kanonika	Parfita	po	grudima.

—	Prisutni	gospodin	doktor	maločas	je	rekao	da	je	sve	ovo	—	po-
tapšao	je	kanonikov	stomak,	a	kanonik	se	trznuo	—	samo	zgrada.	Re-
cite	mi,	ako	u	svojoj	kući	zateknete	provalnika,	šta	ćete	uraditi?	Puca-
ćete	u	njega,	zar	ne?

—	Ne	—	uzviknu	kanonik.	—	Zaista	ne...	hoću	reći...	ne	u	ovoj	ze-
mlji.

Međutim,	poslednje	njegove	reči	otišle	su	u	vetar.	Vrata	kupea	za-
tvorila	su	se	s	treskom.

Sveštenik,	 advokat	 i	 lekar	 ostali	 su	 sami.	 Četvrti	 ugao	bio	 je	 pra-
zan.



A

SOS

I

h	—	zadovoljno	reče	gospodin	Dinsmid.
Odmakao	 se	 i	 sa	 odobravanjem	 pogledao	 sto.	 Svetlucanje

vatre	iz	kamina	poigravalo	se	na	gruboj	beloj	tkanini	stolnjaka,	na	no-
ževima,	viljuškama	i	ostalom	stonom	priboru.

—	Da	li	je...	da	li	je	sve	spremno?	—	sa	snebivanjem	upita	gospođa
Dinsmid.	Bila	je	to	sitna	uvela	žena	bezbojnog	lica,	proređene	kose	za-
češljane	unazad,	neprestano	nervozna.

—	Sve	je	spremno	—	reče	njen	muž	sa	svojevrsnom	razularenom
srdačnošću.

Bio	 je	 krupan,	 povijenih	 ramena	 i	 širokog	 rumenog	 lica.	 Imao	 je
sitne	 svinjske	oči	koje	 su	mu	se	caklile	 ispod	žbunastih	obrva,	 i	 jaku
glatko	izbrijanu	bradu.

—	Limunadu?	—	ponudila	je	gospođa	Dinsmid,	gotovo	šapatom.
Njen	muž	odmahnu	glavom.
—	Čaj.	Mnogo	je	bolji	u	svakom	pogledu.	Pogledaj	kakvo	je	vreme,

pljusak	i	oluja.	U	ovakvim	noćima,	uz	večeru	savršeno	ide	šolja	lepog
vrućeg	čaja.

Vragolasto	je	namignuo,	a	onda	se	vratio	pregledanju	stola.
—	Lep	tanjir	 jaja,	hladna	kuvana	govedina,	hleb	 i	sir.	To	želim	za

večeru.	Zato	hajde	da	to	spremiš,	Majko.	Šarlota	je	u	kuhinji,	spremna
da	ti	pomogne.

Gospođa	Dinsmid	ustade	i	pažljivo	smota	pletivo	u	klupko.
—	Izrasla	je	u	pravu	lepoticu	—	promrmljala	je.	—	Lepa	kao	san,

bogami.
—	 Ah!	—	 reče	 gospodin	 Dinsmid.	—	 Slika	 i	 prilika	 svoje	mame!

Hajde	sad,	idi	i	ne	gubi	vreme.



On	se	minut-dva	šetkao	po	sobi	i	pevušio	sebi	u	brk.	U	jednom	tre-
nutku	je	prišao	prozoru	i	pogledao	napolje.

—	Odvratno	 vreme	—	promrmljao	 je.	—	Slabi	 su	 izgledi	 da	nam
večeras	dođu	gosti.

Onda	je	i	on	izašao	iz	sobe.
Desetak	minuta	kasnije	gospođa	Dinsmid	je	unela	tanjir	prženih	ja-

ja.	Za	njom	su	došle	 i	njene	dve	kćeri	 i	donele	ostatak	hrane.	Začelje
su	držali	gospodin	Dinsmid	i	njegov	sin	Džoni.	Ovaj	prvi	je	seo	u	čelo
stola.

—	Za	darove	koje	ćemo	primiti	i	tako	dalje	—	šaljivo	je	ubacio.	—
I	blagosloven	bio	onaj	ko	je	izmislio	konzervisanu	hranu.	Baš	me	zani-
ma	 šta	 bismo	 radili	 kilometrima	 od	 civilizacije,	 kad	mesar	 smetne	 s
uma	svoju	sedmičnu	posetu,	da	nas	povremeno	ne	spasavaju	konzer-
ve.

Potom	je	spretno	isekao	hladnu	kuvanu	govedinu.
—	Pitam	se	kome	je	uopšte	palo	na	pamet	da	sagradi	ovakvu	kuću

u	ovoj	zabiti	—	ćudljivo	reče	kći	Magdalena.	—	Nikad	ne	vidimo	živu
dušu.

—	Ne	—	reče	njen	otac.	—	Ni	živu	dušu.
—	Ne	razumem	zašto	si	je	kupio,	oče	—	reče	Šarlota.
—	Ne	razumeš,	devojko?	Pa,	imao	sam	razloga...	imao	sam	razloga.
Kradom	je	potražio	pogled	svoje	žene,	ali	se	ona	namrštila.
—	A	i	ukleta	 je	—	reče	Šarlota.	—	Ovde	ne	bih	prenoćila	sama	ni

za	živu	glavu.
—	Koješta	—	reče	njen	otac.	—	Nikad	ništa	nisi	videla,	zar	ne?	Haj-

de	sad.
—	Nisam	ništa	videla,	ali...
—	Ali	šta?
Šarlota	nije	odgovorila,	ali	 je	blago	pretrnula.	U	okno	je	počeo	da

udara	jak	nalet	kiše,	a	gospođa	Dinsmid	je,	uz	zveket,	ispustila	kašiku
na	poslužavnik.

—	Nisi	valjda	nervozna,	Majko?	—	upita	gospodin	Dinsmid.	—	Vre-
me	je	grozno,	ništa	drugo.	Ne	brini,	bezbedni	smo	pored	kamina,	a	ne-
će	nas	uznemiriti	nikakav	došljak.	Bilo	bi	pravo	čudo	kad	bi	iko	došao.
A	 čuda	 se	 ne	dešavaju.	Ne	—	dodao	 je	 sebi	 u	 bradu,	 sa	 svojevrsnim
čudnim	zadovoljstvom.	—	Čuda	se	ne	dešavaju.

Kako	 je	 izgovorio	 te	 reči,	 tako	 se	na	vratima	 začulo	kucanje.	Go-



spodin	Dinsmid	se	skamenio.
—	Šta	je	sad	to?	—	promrmljao	je.	Ostao	je	otvorenih	usta.
Gospođa	 Dinsmid	 je	 tiho	 zacvilela	 i	 tešnje	 privila	 šal	 oko	 sebe.

Magdalena	je	porumenela,	nagnula	se	unapred	i	obratila	se	ocu.
—	Čudo	se	desilo	—	kazala	je.	—	Zato	idi	da	otvoriš	vrata.

II

Dvadeset	minuta	ranije	Mortimer	Klivlend	stajao	je	na	pljusku	i	magli	i
preglédao	svoj	automobil.	Zaista	ga	je	poterala	zla	sreća:	dve	probuše-
ne	 gume	u	 roku	od	deset	minuta.	 Eto	 kako	 je	 završio	u	 toj	 nedođiji,
usred	golih	viltširskih	pašnjaka	po	pasjem	vremenu,	bez	skloništa	na
vidiku.	Tako	mu	 i	 treba	 kad	 je	pokušao	prečicom.	Kamo	 sreće	da	 je
krenuo	glavnim	putem!	Sad	je	bio	zalutao	na,	po	svemu	sudeći,	zapre-
žnu	stazu	i	nije	imao	pojma	postoji	li	uopšte	u	blizini	ikakvo	selo.

Zbunjeno	se	obazirao	oko	sebe	 i	opazio	 je	 tračak	svetlosti	na	ob-
ronku	nad	sobom.	Već	u	sledećem	trenutku	magla	je	zaklonila	taj	ble-
sak,	 ali	 je,	 naoružan	 strpljenjem,	 uspeo	 ponovo	 da	 ga	 primeti.	 Posle
kraćeg	premišljanja	ostavio	je	automobil	i	udario	uzbrdo.

Ubrzo	 je	 izašao	 iz	magle	 i	 shvatio	da	 svetlost	dopire	kroz	prozor
jedne	male	 kuće.	Bilo	 kako	bilo,	 tu	 je	mogao	da	 se	 skloni.	Mortimer
Klivlend	 je	 pustio	 korak	 i	 pognuo	 glavu	 kako	 bi	 se	 odupro	 silovitim
naletima	kiše	i	vetra	koji	su	izgledali	rešeni	da	ga	oteraju	unazad.

Sam	 Klivlend	 je	 bio	 u	 izvesnoj	 meri	 slavna	 ličnost,	 mada	 nema
sumnje	da	većina	ljudi	nikad	nije	čula	ni	za	njegovo	ime,	ni	za	njegova
dostignuća.	 Bio	 je	 autoritet	 među	 lekarima	 koji	 se	 bave	 duševnim
zdravljem	i	napisao	je	dve	odlične	knjige	o	podsvesti.	Bio	je	i	član	Kra-
ljevskog	 istraživačkog	 društva	 i	 proučavalac	 okultnog,	 u	meri	 bitnoj
za	njegove	zaključke	i	istraživačke	postupke.

Po	naravi	 je	bio	 izuzetno	 intuitivan,	a	svesnim	treningom	je	poja-
čao	taj	dar.	Kad	je	konačno	stigao	do	kuće	i	pokucao	na	vrata,	osetio
je	uzbuđenje	i	pojačano	interesovanje,	kao	da	su	mu	se	najednom	sva
čula	izoštrila.

Jasno	je	čuo	mrmljanje	glasova	iznutra.	Pošto	je	pokucao,	usledila
je	nagla	tišina,	a	onda	se	čulo	kako	neko	vuče	stolicu	po	podu.	Vrata	je



ubrzo	otvorio	momčić	od	petnaestak	godina.	Klivlend	je	preko	njego-
vog	ramena	pogledao	unutra.

Prizor	ga	 je	podsetio	na	holandske	slikare.	Okrugli	sto	postavljen
za	jelo,	porodica	okupljena	oko	njega,	 jedna-dve	žmirkave	sveće,	sve
obasjano	 vatrom	 iz	 kamina.	 Otac,	 krupan	 čovek,	 sedeo	 je	 na	 jednoj
strani	stola,	sitna	sedokosa	žena	uplašenog	lica	naspram	njega.	Preko
puta	vrata	sedela	je	jedna	devojka	i	gledala	pravo	u	Klivlenda.	Prepad-
nuto	se	ukočila,	ostavši	da	drži	šolju	na	pola	puta	do	usana.

Klivlend	je	odmah	primetio	da	 je	to	veoma	lepa	devojka	 izuzetno
neobične	vrste.	Zlatastoriđa	kosa	uokviravala	joj	je	lice	poput	magle,	a
oči,	široko	razmaknute,	bile	su	joj	čiste	sive	boje.	Usne	i	brada	naliko-
vale	su	joj	na	ranoitalijanske	Madone.

Vladala	je	grobna	tišina.	Zatim	je	Klivlend	ušao	u	prostoriju	i	obja-
snio	šta	mu	se	desilo.	Kad	je	dovršio	priču,	usledila	je	još	jedna	pauza,
teža	za	shvatanje.	Napokon	je,	kao	s	nekom	mukom,	otac	ustao.

—	Uđite,	gospodine...	gospodine	Klivlende,	tako	rekoste?
—	Da,	tako	se	zovem	—	reče	Mortimer	uz	osmeh.
—	Ah,	da!	Uđite,	gospodine	Klivlende.	Pasje	vreme,	zar	ne?	Dođite

pored	vatre.	Zatvori	vrata,	Džoni,	molim	te.	Nemoj	tu	da	prestojiš	celu
noć.

Klivlend	priđe	i	sede	na	drvenu	stolicu	pored	vatre.	Mali	Džoni	 je
zatvorio	vrata.

—	Ja	sam	Dinsmid	—	reče	domaćin.	Postao	je	oličenje	srdačnosti.
—	Ovo	mi	je	gospođa,	a	ovo	su	mi	dve	kćeri,	Šarlota	i	Magdalena.

Klivlend	je	tad	prvi	put	video	lice	devojke	koja	mu	je	bila	okrenuta
leđima	 i	 zaključio	 je	 da	 je,	 na	 potpuno	 drugačiji	 način,	 jednako	 lepa
kao	i	njena	sestra.	Vrlo	tamna	kosa,	mermernobelo	lice,	delikatno	izvi-
jen	nos	 i	ozbiljna	usta.	Svojevrsna	zaleđena	 lepota,	asketska	 i	gotovo
zlokobna.	Očevo	predstavljanje	propratila	 je	naklonom	glave,	a	onda
je	 pogledala	 gosta	 netremičnim	 prodornim	 pogledom.	 Kao	 da	 ga	 je
procenjivala,	vagala	ga	prema	svojim	mladalačkim	merilima.

—	Kapljicu	nečega	da	popijete,	a,	gospodine	Klivlende?
—	Hvala	vam	—	reče	Mortimer.	—	Šolja	čaja	izuzetno	bi	mi	odgo-

varala.
Gospodin	 Dinsmid	 je	 kratko	 oklevao,	 a	 onda	 pet	 šolja,	 jednu	 po

jednu,	digao	sa	stola	i	ispraznio	ih	u	korito	za	pomije.
—	Ovaj	čaj	je	hladan	—	strogo	je	rekao.	—	Skuvaj	nam	svež,	Maj-



ko,	hoćeš	li?
Gospođa	 Dinsmid	 brzo	 ustade	 i	 izađe	 s	 čajnikom.	 Mortimeru	 se

učinilo	da	je	jedva	dočekala	da	ode	iz	sobe.
Svež	čaj	je	ubrzo	stigao,	a	neočekivanom	gostu	ponuđena	je	i	hra-

na.
Gospodin	Dinsmid	 je	 pričao	 kao	 navijen.	 Bio	 je	 opširan,	 srdačan,

glagoljiv.	 Ispričao	 je	neznancu	sve	o	sebi.	Nedavno	se	penzionisao,	a
dotad	se	bavio	građevinarskim	poslom	—	i,	da,	prilično	 je	 lepo	zara-
dio	na	tome.	On	i	gospođa	zaželeli	su	se	seoskog	vazduha	—	ali	nikad
ranije	nisu	živeli	na	selu.	Odabrali	su,	naravno,	pogrešno	doba	godine
—	oktobar	 i	novembar	—	ali	nisu	hteli	da	čekaju.	—	Život	 je	neizve-
stan,	znate,	gospodine.	—	Tako	su	kupili	ovu	kuću.	Trinaest	kilometa-
ra	od	prve	civilizacije,	trideset	kilometara	od	naseljenog	mesta.	Ne,	ne
žale	se.	Devojkama	je	pomalo	dosadno,	ali	on	i	majka	uživaju	u	miru.

I	tako	je	pričao	bez	kraja	i	konca,	a	neusiljena	bujica	reči	gotovo	je
hipnotisala	Mortimera.	Nema	 ovde	 ničega	 osim	prilično	 uobičajenog
porodičnog	života.	A	 ipak,	čim	 je	pogledom	obuhvatio	enterijer,	pre-
poznao	 je	 nešto	 drugo,	 neku	napetost	 koja	 izvire	 iz	 jedne	 od	 tih	pet
osoba	—	ali	nije	znao	iz	koje.	Ma	to	je	čista	glupost,	živci	su	mu	napeti
kao	strune!	Svi	su	se	uplašili	kad	se	neočekivano	pojavio	—	to	je	sve.

Postavio	je	pitanje	noćenja,	na	šta	mu	je	odgovoreno	predusretlji-
vo.

—	Morate	 ostati	 kod	nas,	 gospodine	Klivlende.	Kilometrima	nao-
kolo	nema	ničega.	Možemo	vam	ponuditi	spavaću	sobu,	a	iako	su	mo-
je	pidžame	povelike,	bolje	išta	nego	ništa,	a	vaša	odeća	će	se	do	jutra
osušiti.

—	Veoma	lepo	od	vas.
—	Uopšte	 ne	morate	 zahvaljivati	—	 reče	 sagovornik	 srdačno.	—

Kao	što	upravo	rekoh,	po	ovakvom	vremenu	i	psa	treba	pustiti	u	kuću.
Magdalena,	Šarlota,	popnite	se	i	namestite	sobu.

Devojke	izađoše.	Uskoro	je	Mortimer	čuo	kako	se	kreću	po	spratu.
—	 Potpuno	 razumem	 što	 je	 dvema	 privlačnim	mladim	 damama,

kakve	su	vaše	kćeri,	ovde	dosadno	—	reče	Klivlend.
—	Zgodne	su,	zar	ne?	—	reče	gospodin	Dinsmid	s	očinskim	pono-

som.	—	Nisu	mnogo	povukle	ni	na	majku,	ni	na	mene.	Mi	smo	jedno-
stavan	par,	ali	smo	prilično	privrženi	 jedno	drugom.	Živa	 je	 to	 istina,
gospodine	Klivlende.	A,	Megi,	zar	nije	tako?



Gospođa	Dinsmid	se	usiljeno	osmehnula.	Ponovo	je	počela	da	ple-
te.	Igle	su	brzo	kuckale.	Bila	je	vična	pletilja.

Uskoro	su	devojke	saopštile	da	je	soba	spremna,	a	Mortimer	je,	uz
zahvalnost,	izrazio	želju	da	legne.

—	Jeste	li	stavile	termofor	u	krevet?	—	upita	gospođa	Dinsmid,	na-
jednom	poželevši	da	ostavi	utisak	dobre	domaćice.

—	Da,	majko,	dva.
—	Tako	treba	—	reče	Dinsmid.	—	Pođite	s	njim	gore,	devojke,	i	vi-

dite	da	li	mu	još	nešto	treba.
Magdalena	 je	prišla	prozoru	 i	ustanovila	da	 su	bravice	 čvrsto	 za-

tvorene.	Šarlota	 je	bacila	 završni	pogled	po	opremi	oko	umivaonika.
Onda	su	obe	stale	kod	vrata.

—	Laku	noć,	gospodine	Klivlende.	Sigurno	 imate	sve	što	vam	tre-
ba?

—	Da,	hvala	vam,	gospođice	Magdalena.	Stidim	se	što	sam	vas	obe
toliko	namučio.	Laku	noć.

—	Laku	noć.
Izašle	 su	 i	 zatvorile	 vrata	 za	 sobom.	 Mortimer	 Klivlend	 ostao	 je

sam.	Skinuo	se	polako	i	zamišljeno.	Kad	je	obukao	ružičastu	pidžamu
gospodina	Dinsmida,	skupio	je	sopstvenu	mokru	odeću	i	ostavio	je	is-
pred	vrata,	kako	ga	je	domaćin	i	zamolio.	Odozdo	je	čuo	tutnjavu	Din-
smidovog	glasa.

Kakva	neobuzdana	pričalica!	Sve	u	 svemu,	 čudna	 ličnost	—	ali	 je
zapravo	i	cela	porodica	čudna,	ili	mu	se	to	samo	čini?

Polako	se	vratio	u	sobu	i	zatvorio	vrata.	Stao	je	pored	kreveta	za-
dubljen	u	misli.	A	onda	je	pošao	da...

Mahagonijev	sto	pored	kreveta	bio	je	prekriven	prašinom.	U	praši-
ni	su	bila	ispisana	tri	jasno	vidljiva	slova:	SOS.

Mortimer	je	piljio	kao	da	ne	veruje	svojim	očima.	Dobio	je	potvrdu
svih	svojih	nejasnih	pretpostavki	i	strepnji.	Dakle,	u	pravu	je.	Nešto	je
naopako	u	ovoj	kući.

SOS.	Poziv	u	pomoć.	Ali	čiji	ga	je	prst	ispisao	u	prašini?	Magdalenin
ili	Šarlotin?	Sećao	se	da	su	obe	tu	stajale	na	nekoliko	trenutaka	pre	ne-
go	što	su	izašle	iz	sobe.	Čija	se	ruka	krišom	spustila	na	sto	i	ostavila	ta
tri	slova	na	njemu?

Pred	oči	su	mi	izbila	lica	dveju	devojaka.	Magdalena,	tamnokosa	i
distancirana,	 i	Šarlota,	onakva	kakvu	 ju	 je	prvi	put	video:	razrogače-



nih	očiju,	uplašena,	s	nečim	nedokučivim	u	pogledu...
Ponovo	je	prišao	vratima	i	otvorio	ih.	Glas	gospodina	Dinsmida	vi-

še	se	nije	čuo.	U	kući	je	vladao	muk.
Pomislio	 je:	„Večeras	ne	mogu	ništa	da	učinim.	A	sutra...	pa,	vide-

ćemo.“

III

Klivlend	se	probudio	rano.	Prošao	je	kroz	dnevnu	sobu	i	izašao	u	ba-
štu.	Jutro	je	bilo	sveže	i	divno	posle	kiše.	Još	je	neko	bio	rano	ustao.	U
dnu	 bašte	 Šarlota	 je	 nagnuta	 preko	 ograde	 gledala	 u	 pašnjake.	 Srce
mu	je	malo	brže	zakucalo	kad	je	prišao	da	joj	se	pridruži.	Sve	vreme	je
bio	ubeđen	da	je	Šarlota	napisala	poruku.	Kad	je	stigao	do	nje,	okre-
nula	se	i	poželela	mu	dobro	jutro.	Oči	su	joj	bile	direktne	i	detinjaste,
bez	ikakvog	znaka	zavereničke	tajne.

—	Veoma	dobro	jutro	—	reče	Mortimer	uz	osmeh.	—	Vreme	je	ju-
tros	sušta	suprotnost	sinoćnom.

—	Baš	tako.
Mortimer	je	odlomio	granu	s	obližnjeg	drveta.	Njome	je	počeo	do-

kono	da	crtka	po	glatkoj	peščanoj	stazici	pod	nogama.	Napisao	je	S,	pa
O,	pa	S,	sve	vreme	pomno	posmatrajući	devojku.	Međutim,	ni	tad	nije
uočio	nikakav	znak	shvatanja.

—	Znate	li	šta	ova	slova	znače?	—	naglo	je	rekao.
Šarlota	se	malo	namrštila.	—	Da	li	je	to	ono	što	brodovi...	prekoo-

keanski	brodovi	šalju	kad	su	u	nevolji?	—	upitala	je.
Mortimer	 klimnu	 glavom.	—	Neko	 je	 to	 sinoć	 napisao	na	 stočiću

pored	mog	kreveta	—	tiho	je	rekao.	—	Mislio	sam	da	ste	to	možda	bili
vi.

Pogledala	ga	je	zapanjeno,	razrogačenih	očiju.
—	Ja?	O,	ne.
Dakle,	pogrešio	je.	Osetio	je	oštru	žaoku	razočaranja.	Bio	je	uveren

—	duboko	uveren.	A	intuicija	ga	je	retko	izneveravala.
—	Potpuno	ste	sigurni?	—	bio	je	uporan.
—	O,	da.
Okrenuli	su	se	i	polako	pošli	ka	kući.	Šarlotu	kao	da	je	nešto	brinu-



lo.	Nasumice	 je	 odgovarala	 na	neke	njegove	 opaske.	Najednom	 je	 iz
njenih	usta	potekla	bujica	tihih,	užurbanih	reči.

—	Čudno...	čudno	je	što	pitate	za	ta	slova,	za	SOS.	Ja	ih	nisam	napi-
sala,	naravno,	ali...	kao	da	jesam.

Stao	je	i	pogledao	je,	a	ona	je	brzo	nastavila.
—	Deluje	 smešno,	 znam,	 ali	 se	 strašno	bojim,	 užasno	 se	 bojim,	 a

kad	ste	sinoć	došli,	to	je	izgledalo	kao...	nekakav	odgovor.
—	Čega	se	bojite?	—	odmah	je	upitao.
—	Ne	znam.
—	Ne	znate.
—	Mislim...	da	 je	posredi	kuća.	Otkako	smo	došli	ovamo,	 strah	 je

sve	jači.	Svi	kao	da	su	se	nekako	promenili.	Otac,	majka	i	Magdalena...
svi	su	drugačiji.

Mortimer	 nije	 odmah	progovorio,	 a	 pre	 nego	 što	 je	 sročio	 šta	 će
reći,	Šarlota	je	opet	nastavila.

—	Znate	li	da	za	ovu	kuću	tvrde	da	je	ukleta?
—	Šta?	—	Interesovanje	mu	je	najednom	oživelo.
—	Da,	ovde	je	jedan	čovek	ubio	svoju	ženu,	oh,	pre	više	godina.	Ot-

krili	smo	to	tek	kad	smo	došli.	Otac	kaže	da	su	duhovi	koještarija,	ali
ja...	ne	znam.

Mortimer	je	brzo	razmišljao.
—	Recite	mi	—	kazao	je	trezvenim	tonom	—	da	li	je	to	ubistvo	po-

činjeno	u	sobi	u	kojoj	sam	prenoćio.
—	Ne	znam	ništa	o	tome	—	kazala	je	Šarlota.
—	Pitam	se	—	reče	Mortimer	napola	sebi	u	bradu.	—	Da,	možda	je

to.
Šarlota	ga	je	gledala	ne	shvatajući.
—	Gospođice	Dinsmid	—	nežno	reče	Mortimer	—	imate	li	ikakvih

osnova	za	pomisao	da	imate	osobine	medijuma?
Netremice	ga	je	gledala.
—	Verujem	da	znate	da	ste	ipak	vi	sinoć	napisali	SOS	—	tiho	je	re-

kao.	—	Oh,	potpuno	nesvesno,	naravno.	Zločin	zagađuje	atmosferu,	ta-
koreći.	Na	osetljiv	um	poput	vašeg	to	može	da	utiče	i	navede	ga	da	ne-
što	učini.	Reprodukovali	ste	osećaje	i	utiske	žrtve.	Pre	mnogo	godina
možda	je	ona	napisala	SOS	na	tom	stolu,	a	vi	ste	sinoć	to	nesvesno	po-
novili.

Šarlotino	lice	se	ozarilo.



—	Razumem	—	rekla	je.	—	Mislite	da	je	to	objašnjenje?
Iz	kuće	ju	je	dozvao	neki	glas,	a	ona	je	ušla,	ostavivši	Mortimera	da

se	šetka	stazicom.	Da	li	je	zadovoljan	sopstvenim	objašnjenjem?	Da	li
ono	pokriva	sve	dosad	njemu	znane	činjenice?	Da	 li	 je	ono	razlog	za
napetost	koju	je	osetio	kad	je	sinoć	ušao	u	kuću?

Možda,	ali	se	ipak	nije	otarasio	čudnog	utiska	da	je	njegova	pojava
izazvala	očiglednu	preneraženost.	Pomislio	je:

„Ne	smem	da	se	zanesem	parapsihološkim	objašnjenjima,	koja	bi
mogla	važiti	za	Šarlotu	—	ali	ne	i	za	ostale.	Moj	dolazak	ih	je	strahovi-
to	uznemirio,	sve	osim	Džonija.	Šta	god	da	je	posredi,	Džoni	u	tome	ne
učestvuje.“

Bio	je	potpuno	siguran	u	to	—	ma	koliko	to	delovalo	čudno.
U	taj	čas	upravo	je	Džoni	izašao	iz	kuće	i	prišao	gostu.
—	Doručak	 je	 spreman	—	s	nelagodom	 je	 rekao.	—	Hoćete	 li	da

uđete?
Mortimer	je	primetio	da	su	dečaku	prsti	umrljani.	Džoni	oseti	nje-

gov	pogled	i	tužno	se	nasmeja.
—	Uvek	nešto	petljam	s	hemikalijama,	znate	—	kazao	je.	—	To	ta-

tu	ponekad	 strašno	 ljuti.	On	 želi	 da	 se	bavim	građevinarstvom,	 ali	 ja
želim	da	postanem	hemičar	i	istraživač.

Na	prozoru	pred	njima	pojavio	se	gospodin	Dinsmid,	krupan,	raz-
dragan	i	nasmešen.	Čim	ga	je	video,	Mortimer	je	iznova	postao	nepo-
verljiv	i	neprijateljski	nastrojen.	Gospođa	Dinsmid	je	već	sedela	za	sto-
lom.	Poželela	mu	je	dobro	jutro	svojim	bezbojnim	glasom,	a	on	je	opet
imao	utisak	da	ga	se	ona,	iz	ko	zna	kog	razloga,	plaši.

Magdalena	je	došla	poslednja.	Kratko	mu	je	klimnula	glavom	i	sela
naspram	njega.

—	 Jeste	 li	 dobro	 spavali?	—	 iznenada	 je	 upitala.	—	Da	 li	 vam	 je
krevet	bio	udoban?

Gledala	ga	 je	sasvim	otvoreno	a,	kad	 je	on	odgovorio	učtivo	 i	po-
tvrdno,	primetio	 je	da	 joj	 je	 licem	u	magnovenju	preletelo	nešto	vrlo
nalik	razočaranju.	Upitao	se	kakav	je	odgovor	očekivala.

Okrenuo	se	domaćinu.
—	Ovaj	vaš	momak	se	zanima	za	hemiju,	po	svemu	sudeći	—	ljuba-

zno	je	rekao.
Čula	se	lomljava.	Gospođa	Dinsmid	je	ispustila	svoju	šolju	s	čajem.
—	Polako,	Megi,	polako	—	reče	njen	muž.



Mortimeru	se	učinilo	da	mu	se	u	glasu	čuje	opomena,	upozorenje.
Gospodin	 Dinsmid	 se	 okrenuo	 gostu	 i	 tečno	 govorio	 o	 prednostima
građevinarskog	posla	 i	o	 tome	da	momcima	ne	treba	dopuštati	da	se
zanose.

Posle	doručka	Mortimer	je	izašao	u	baštu	da	puši.	Uskoro	će	kuc-
nuti	čas	da	ode	iz	te	kuće.	Jedno	je	zanoćiti,	a	nešto	sasvim	drugo	pro-
dužavati	boravak	bez	razloga,	jer	kakav	bi	uopšte	razlog	za	to	mogao
da	ponudi?	A	ipak,	uopšte	nije	bio	raspoložen	da	ode.

Razmišljajući	 o	 tome,	 krenuo	 je	 stazom	 koja	 je	 vodila	 ka	 drugoj
strani	kuće.	Pošto	su	mu	đonovi	bili	gumeni,	hodanje	nije	proizvodilo
praktično	nikakvu	buku.	Prolazio	je	pored	kuhinjskog	prozora	kad	je
iznutra	začuo	Dinsmidov	glas,	a	reči	su	mu	smesta	privukle	pažnju.

—	Lepa	je	to	hrpica	novca,	bogme.
Odgovorio	je	glas	gospođe	Dinsmid.	Bio	je	preslab	da	bi	Mortimer

razabrao	reči,	ali	je	Dinsmid	odvratio:
—	Skoro	šezdeset	hiljada	funti,	tako	kaže	advokat.
Mortimer	 nije	 imao	 nameru	 da	 prisluškuje,	 ali	 se	 vrlo	 zamišljen

vratio	istim	putem	nazad.	Na	pomen	novca,	situacija	kao	da	se	razbi-
strila.	Na	ovaj	ili	onaj	način,	u	igri	je	60.000	funti	—	te	je	sve	postalo
jasnije	—	i	ružnije.

Iz	 kuće	 je	 izašla	 Magdalena,	 ali	 ju	 je	 otac	 skoro	 odmah	 pozvao
unutra,	te	se	vratila.	Ubrzo	se	i	sâm	Dinsmid	pridružio	gostu.

—	Baš	lepo	jutro	—	srdačno	je	rekao.	—	Nadam	se	da	vam	kola	ni-
su	dodatno	stradala.

„Hoće	da	sazna	kad	odlazim“,	pomisli	Mortimer.
Naglas	 je	 još	 jednom	zahvalio	gospodinu	Dinsmidu	na	gostoprim-

stvu	u	pravi	čas.
—	Ma	ne	pominjite,	ne	pominjite	—	reče	ovaj.
Iz	kuće	 su	 zajedno	 izašle	Magdalena	 i	 Šarlota	 i	podruku	odšetale

do	 rustične	klupe	malo	dalje.	 Crna	 i	 zlatasta	kosa	 stajale	 su	u	prijat-
nom	kontrastu,	te	Mortimer	bez	premišljanja	reče:

—	Vaše	kćeri	uopšte	ne	liče	jedna	na	drugu,	gospodine	Dinsmide.
Dinsmid,	koji	je	upravo	palio	lulu,	naglo	trgnu	ruku	i	ispusti	šibicu.
—	Tako	mislite?	—	upitao	je.	—	Pa,	da,	izgleda	da	je	tako.
Mortimeru	je	proradila	intuicija.
—	Ali,	naravno,	nisu	obe	vaše	kćeri	—	rekao	je	u	jednom	dahu.
Dinsmid	ga	 je	pogledao,	 snebivao	 se	koji	 trenutak,	 a	onda	doneo



odluku.
—	Vrlo	ste	pronicljivi,	gospodine	—	kazao	je.	—	Ne,	jedna	od	njih

je	nahoče	koje	smo	uzeli	kao	bebu	i	odgajili	kao	da	je	naša.	Ona	sama
pojma	nema	o	tome,	ali	će	uskoro	morati	da	sazna.	—	Uzdahnuo	je.

—	Pitanje	nasledstva?	—	tiho	je	nabacio	Mortimer.
Ovaj	ga	prostreli	podozrivim	pogledom.
Zatim	mu	 je,	 kao	da	 je	 zaključio	da	 je	 iskrenost	najbolja,	držanje

postalo	gotovo	agresivno	otvoreno.
—	Čudno	je	što	to	kažete,	gospodine.
—	Telepatija,	a?	—	reče	Mortimer	i	nasmeši	se.
—	Evo	kako	je,	gospodine.	Uzeli	smo	je	da	učinimo	majci...	za	na-

knadu,	jer	sam	tad	tek	počinjao	da	se	bavim	građevinarstvom.	Pre	ne-
koliko	meseci	 u	novinama	 sam	video	oglas,	 pa	mi	 se	učinilo	da	dete
koje	 se	 u	 njemu	pominje	mora	 biti	 naša	Magdalena.	Otišao	 sam	kod
advokatâ	 i	 tamo	 se	 pričalo	 nadugačko	 i	 naširoko.	 Postojale	 su	 sum-
nje...	možda	 i	 opravdane,	 ali	 se	 sada	 sve	 raščistilo.	Devojku	 vodim	u
London	iduće	nedelje,	a	ona	o	tome	još	ništa	ne	zna.	Otac	joj	je,	kako
stvari	stoje,	bio	jedan	bogati	Jevrejin.	Saznao	je	da	ima	dete	tek	neko-
liko	meseci	pred	smrt.	Angažovao	je	agente	da	je	pronađu	i	ostavio	joj
je	sav	svoj	novac	ukoliko	ovi	u	tome	uspeju.

Mortimer	 je	 to	 pažljivo	 saslušao.	 Nije	 imao	 razloga	 da	 sumnja	 u
priču	gospodina	Dinsmida.	Njome	se	objašnjavalo	zašto	je	Magdalena
tamnokosa	lepotica;	a	možda	i	zašto	je	distancirana.	Ipak,	iako	je	priča
mogla	biti	istinita,	u	pozadini	je	ostalo	nešto	neobelodanjeno.

Međutim,	Mortimer	nije	nameravao	da	 sagovorniku	budi	 sumnje.
Štaviše,	mora	dati	sve	od	sebe	da	ih	predupredi.

—	Vrlo	zanimljiva	priča,	gospodine	Dinsmide	—	kazao	je.	—	Svaka
čast	gospođici	Magdaleni.	Kao	naslednicu	 i	 lepoticu,	čeka	 je	divan	ži-
vot.

—	Tako	 je	—	toplo	se	saglasio	njen	otac	—	a	 i	 izuzetno	 je	dobra
devojka,	gospodine	Klivlende.

Držao	se	kao	sušto	oličenje	srdačne	prisnosti.
—	Dobro	—	reče	Mortimer	—	sad	bih	morao	i	krenuti.	Moram	još

jednom	 da	 vam	 zahvalim,	 gospodine	 Dinsmide,	 na	 vašem	 izuzetno
pravovremenom	gostoprimstvu.

U	pratnji	domaćina	ušao	 je	u	kuću	da	se	oprosti	od	gospođe	Din-
smid.	Ona	je	stajala	pored	prozora,	okrenuta	leđima	ka	njima	i	nije	ih



čula	kako	ulaze.	Na	muževljevo	razdragano:	—	Gospodin	Klivlend	ho-
će	da	se	pozdravi	—	nervozno	se	trgla,	okrenula	i	ispustila	nešto	što	je
držala	u	ruci.	Mortimer	joj	je	to	podigao.	Bila	je	to	minijatura	Šarlote,
urađena	u	 stilu	od	pre	nekih	dvadeset	pet	godina.	Mortimer	 je	 i	njoj
zahvalio	na	isti	način	kao	i	Dinsmidu.	Ponovo	joj	je	uočio	strah	u	oči-
ma	i	kradomične	poglede	koje	je	ispod	očnih	kapaka	bacala	na	njega.

Dve	 devojke	 nisu	 bile	 u	 blizini,	 ali	Mortimer	 nije	 želeo	 da	 ostavi
utisak	da	je	željan	da	ih	vidi;	imao	je	i	jednu	ideju,	koja	će	se	ubrzo	po-
tvrditi.

Idući	ka	mestu	gde	je	prethodne	noći	ostavio	automobil,	odmakao
je	oko	kilometar	od	kuće	kad	 se	 žbunje	 rastvorilo	 i	na	 stazu	 je	pred
njega	izašla	Magdalena.

—	Morala	sam	da	se	vidim	s	vama	—	kazala	je.
—	Očekivao	sam	vas	—	reče	Mortimer.	—	Vi	ste	sinoć	napisali	SOS

na	stolu	u	mojoj	sobi,	zar	ne?
Magdalena	klimnu	glavom.
—	Zašto?	—	nežno	upita	Mortimer.
Devojka	se	okrenu	na	stranu	i	poče	da	kida	lišće	sa	žbuna.
—	Ne	znam	—	kazala	je	—	iskreno,	ne	znam.
—	Kažite	mi	—	reče	Mortimer.
Magdalena	duboko	udahnu.
—	Ja	sam	praktičnog	karaktera	—	rekla	 je	—	i	nisam	sklona	ma-

štanju	 i	uobražavanju.	Znam	da	vi	verujete	u	duhove	 i	prikaze.	 Ja	ne
verujem,	i	kad	vam	kažem	da	je	u	onoj	kući	nešto	vrlo	naopako	—	po-
kazala	 je	uz	obronak	—	onda	mislim	da	 je	posredi	nešto	opipljivo,	a
ne	samo	nekakav	odjek	prošlosti.	To	se	dešava	od	trenutka	kad	smo
stigli.	Svakog	dana	je	sve	gore:	otac	se	promenio,	majka	se	promenila,
Šarlota	se	promenila.

Mortimer	se	ubacio.	—	Da	li	se	Džoni	promenio?	—	upitao	je.
Magdalena	ga	je	pogledala,	a	u	očima	joj	se	videla	spoznaja.	—	Ne

—	rekla	je	—	kad	bolje	razmislim,	Džoni	se	nije	promenio.	On	je	jedini
na	koga...	na	koga	to	ne	utiče.	Nije	uticalo	sinoć	za	čajem.

—	A	na	vas?	—	upita	Mortimer.
—	Bojala	sam	se...	užasno	sam	se	bojala,	kao	dete...	ne	znajući	čega

se	to	bojim.	A	otac	je	bio...	čudan,	nema	druge	reči	za	to	nego	čudan.
Govorio	 je	o	čudima,	a	onda	sam	se	 ja	pomolila...	 stvarno	sam	se	po-
molila	za	čudo,	i	vi	ste	pokucali	na	vrata.



Naglo	je	zaćutala	i	zapiljila	se	u	njega.
—	Verovatno	mislite	da	sam	poludela	—	prkosno	je	kazala.
—	Ne	—	reče	Mortimer	—	naprotiv,	delujete	kao	duševno	potpuno

zdrava	osoba.	Svi	zdravi	 ljudi	predosećaju	opasnost	ukoliko	 je	ona	u
blizini.

—	Ne	shvatate	—	reče	Magdalena.	—	Nisam	se	bojala...	za	sebe.
—	Nego	za	koga?
No,	Magdalena	je	opet	zbunjeno	zavrtela	glavom.	—	Ne	znam.
Nastavila	je:
—	SOS	sam	napisala	ne	razmišljajući.	Došla	mi	je	pomisao...	sigur-

no	glupa...	da	me	neće	pustiti	da	razgovaram	s	vama...	ostali	ukućani.
Ne	znam	šta	sam	htela	da	vas	pitam.	Sad	se	ne	sećam.

—	Nema	veze	—	reče	Mortimer.	—	Uradiću	to.
—	Šta	možete	da	uradite?
Mortimer	se	ovlaš	osmehnu.
—	Mogu	da	razmišljam.
Sumnjičavo	ga	je	pogledala.
—	Da	—	reče	Mortimer	—	tako	se	mnogo	može	postići,	više	nego

što	biste	ikad	poverovali.	Recite	mi	da	li	je	neko	izgovorio	neku	reč	ili
frazu	koja	vam	je	privukla	pažnju	neposredno	pre	sinoćne	večere.

Magdalena	se	namrštila.	—	Ne	bih	rekla	—	kazala	je.	—	Čula	sam
samo	oca	kako	majci	kaže	nešto	o	tome	da	je	Šarlota	njena	slika	i	pri-
lika,	pa	 se	nasmejao	vrlo	 čudno,	 ali...	 u	 tome	nema	ničeg	neobičnog,
zar	ne?

—	Nema	—	polako	reče	Mortimer	—	osim	što	Šarlota	ne	liči	na	va-
šu	majku.

Ostao	 je	 zadubljen	 u	misli	minut-dva,	 a	 onda	 je	 podigao	pogled	 i
ustanovio	da	ga	Magdalena	nesigurno	posmatra.

—	Pođite	kući,	drago	dete	—	kazao	je	—	i	ne	brinite.	Sve	prepusti-
te	meni.

Ona	 je	 poslušno	 pošla	 stazom	 ka	 kući.	Mortimer	 je	 odmakao	 još
malo,	a	onda	se	bacio	na	zelenu	travu.	Zažmurio	je,	odagnao	sve	sve-
sne	misli	i	pustio	niz	slika	da	mu	spontano	teku	umom.

Džoni!	Uvek	se	vraćao	na	Džonija.	Džoni,	potpuno	nedužan,	apso-
lutno	izvan	čitave	mreže	sumnje	i	intriga,	ali	ipak	osa	oko	koje	se	sve
okreće.	 Setio	 se	kako	 je	gospođa	Dinsmid	 razbila	 šolju	 za	doručkom
tog	jutra.	Šta	ju	je	toliko	uznemirilo?	Njegova	usputna	primedba	o	to-



me	da	momčić	voli	hemikalije?	U	tom	trenutku	nije	bio	svestan	gospo-
dina	Dinsmida,	 ali	 ga	 je	 sad	 jasno	video	kako	 sedi	 sa	 šoljom	na	pola
puta	do	usana.

To	ga	je	vratilo	do	Šarlote,	onakve	kakvu	ju	je	prvi	put	video	kad
su	se	vrata	otvorila	prethodne	večeri.	Sedela	je	i	piljila	u	njega	preko
ivice	svoje	šolje.	A	ubrzo	je	usledilo	i	još	jedno	sećanje.	Gospodin	Din-
smid	 koji	 prazni	 šolje	 jednu	 po	 jednu,	 uz	 komentar	 „Ovaj	 čaj	 je	 hla-
dan“.

Setio	 se	da	se	 iz	 šolja	pušilo.	Znači,	 čaj	nije	mogao	biti	baš	 toliko
hladan?

Nešto	je	počelo	da	mu	se	komeša	u	umu.	Uspomena	na	nešto	što	je
nedavno	 pročitao,	 pre	 najviše	mesec	 dana.	Neka	 priča	 o	 tome	 da	 se
cela	porodica	otrovala	posle	nemara	nekog	momčića.	Paket	arsenika
stavljen	u	ostavu	 iscurio	 je	na	hleb	na	donjoj	 polici.	 Pročitao	 je	 to	u
novinama.	Možda	je	i	gospodin	Dinsmid	to	pročitao.

Sve	je	počelo	da	se	bistri...
Pola	sata	kasnije	Mortimer	Klivlend	je	žustro	ustao.

IV

Ponovo	je	bilo	veče.	U	kući	su	se	sada	poširala	jaja,	a	služena	je	i	kon-
zerva	 veprovine.	 Ubrzo	 je	 gospođa	 Dinsmid	 iz	 kuhinje	 donela	 veliki
čajnik.	Porodica	se	smestila	oko	stola.

—	Sušta	 suprotnost	 sinoćnom	vremenu	—	reče	gospođa	Dinsmid
bacivši	pogled	kroz	prozor.

—	Da	—	reče	gospodin	Dinsmid	—	večeras	je	toliko	tiho	da	se	čuje
i	kad	igla	padne.	Nego,	Majko,	sipaj	nam,	hoćeš	li?

Gospođa	 Dinsmid	 napuni	 šolje	 i	 razdeli	 ih	 svima.	 Potom,	 kad	 je
spustila	čajnik,	pustila	je	neočekivan	tihi	krik	i	pritisla	se	rukom	za	sr-
ce.	Gospodin	Dinsmid	 je	skočio	sa	stolice,	prateći	pravac	njenog	uža-
snutog	pogleda.	Na	vratima	je	stajao	Mortimer	Klivlend.

Prišao	je.	Držao	se	ljubazno	i	pokajnički.
—	Izgleda	da	sam	vas	uplašio	—	kazao	je.	—	Vratio	sam	se	po	ne-

što.
—	Vratio	se	po	nešto	—	uzviknu	gospodin	Dinsmid.	Lice	mu	je	bilo



modro,	vene	nabrekle.	—	A	po	šta	ste	se	vratili,	moliću?
—	Po	malo	čaja	—	reče	Mortimer.
Brzim	pokretom	je	izvadio	nešto	iz	džepa,	uzeo	jednu	šolju	sa	stola

i	ispraznio	njen	sadržaj	u	epruvetu	koju	je	držao	u	levoj	ruci.
—	Šta...	šta	to	radite?	—	progrca	gospodin	Dinsmid.	Lice	mu	je	pre-

bledelo	kao	kreč,	a	modra	boja	nestala	je	kao	čarolijom.	Gospođa	Din-
smid	kriknula	je	tanko,	visoko,	uplašeno.

—	Pretpostavljam	da	čitate	novine,	gospodine	Dinsmide?	Sigurno
čitate.	Ponekad	se	tu	mogu	pročitati	članci	o	tome	kako	se	cela	poro-
dica	potruje	i	kako	se	neki	oporave,	a	neki	ne.	U	ovom	slučaju	niko	se
ne	bi	oporavio.	Prvo	objašnjenje	bila	bi	konzervisana	veprovina	koju
ste	jeli,	ali	šta	ako	bi	lekar	bio	podozriv	po	naravi	i	ne	bi	hteo	tek	tako
da	se	prikloni	teoriji	o	konzervisanoj	hrani?	U	ostavi	imate	pakovanje
arsenika.	Na	polici	ispod	stoji	čaj.	Na	gornjoj	polici	postoji	podesna	ru-
pa,	i	ima	li	prirodnije	pretpostavke	nego	da	je	arsenik	dospeo	u	čaj	ne-
srećnim	slučajem?	Vaš	sin	Džoni	mogao	bi	biti	okrivljen	za	nemar	i	ni
za	šta	više.

—	Ja...	ja	ne	razumem	o	čemu	govorite	—	prostenjao	je	Dinsmid.
—	Mislim	da	razumete.	—	Mortimer	je	uzeo	drugu	šolju	i	napunio

drugu	epruvetu.	Jednu	je	označio	crvenom	etiketom,	a	drugu	plavom.
—	Epruveta	s	crvenom	etiketom	—	kazao	je	—	sadrži	čaj	 iz	šolje

vaše	kćeri	Šarlote,	a	druga	čaj	iz	šolje	vaše	kćeri	Magdalene.	Spreman
sam	da	se	zakunem	da	ću	u	prvoj	naći	četiri	do	pet	puta	više	arsenika
nego	u	drugoj.

—	Vi	ste	ludi	—	reče	Dinsmid.
—	Oh,	pobogu,	nisam.	Ni	izdaleka.	Vi	ste	mi	danas	rekli,	gospodine

Dinsmide,	da	Magdalena	jeste	vaša	kći.	Šarlota	je	dete	koje	ste	usvojili,
dete	koje	je	toliko	ličilo	na	svoju	majku	da	sam	danas,	držeći	minijatu-
ru	 s	 likom	 te	majke,	 greškom	pomislio	da	gledam	Šarlotu.	Vaša	 sop-
stvena	kći	naslediće	bogatstvo.	Pošto	ne	možete	držati	svoju	navodnu
kćer	Šarlotu	dalje	od	ljubopitljivih	pogleda,	a	neko	ko	poznaje	majku
mogao	 bi	 sve	 shvatiti	 na	 osnovu	 sličnosti,	 odlučili	 ste	 se,	 dakle...	 za
malo	arsenika	na	dnu	šolje.

Gospođa	Dinsmid	 je	 najednom	prsla	 u	 visok	 kikot	 i	 počela	 da	 se
ljulja	napred-nazad	u	žestokom	napadu	histerije.

—	Čaj	—	ciknula	je	—	rekao	je	„čaj“,	a	ne	„limunada“.
—	Jezik	za	zube	—	gnevno	je	prorežao	njen	muž.



Mortimer	je	video	kako	ga	Šarlota	preko	stola	gleda	razrogačenih
očiju,	zbunjena.	Onda	je	osetio	da	ga	je	neko	uhvatio	za	mišicu,	pa	ga
je	Magdalena	odvukla	dalje	od	ostalih	ušiju.

—	To	—	pokazala	je	na	epruvete.	—	Tata.	Nećete...
Mortimer	 joj	spusti	ruku	na	rame.	—	Dete	moje	—	kazao	je	—	vi

ne	verujete	u	prošlost.	Ja	verujem.	Verujem	u	atmosferu	ove	kuće.	Da
nije	 došao	 ovamo,	 vaš	 otac	možda...	 ali	 samo	možda...	 ne	 bi	 smislio
plan	koji	je	smislio.	Zadržaću	ove	dve	epruvete	kao	zalog	Šarlotine	bu-
duće	bezbednosti.	Mimo	toga	neću	uraditi	ništa	iz	zahvalnosti,	ako	ta-
ko	mogu	reći,	ruci	koja	je	napisala	SOS.



I

Nagrada	za	trud

I

znad	svega,	izbegavajte	brige	i	uzbuđenja	—	reče	doktor	Mejnel	na
prijatan	način	omiljen	među	lekarima.
Gospođa	Harter	kao	da	je	postala	još	sumnjičavija,	što	je	uobičaje-

no	za	ljude	kad	čuju	te	utešne	ali	besmislene	reči,	umesto	da	im	lakne.
—	Postoji	određena	srčana	slabost	—	nastavio	je	lekar	—	ali	nema

nikakvog	razloga	za	uzbunu.	U	to	vas	uveravam.	Ipak	—	dodao	je	—
možda	bi	bilo	mudro	da	postavite	lift.	A?	Šta	kažete?

Gospođa	Harter	delovala	je	zabrinuto.
Doktor	Mejnel	je,	naprotiv,	izgledao	zadovoljan	sobom.	Bogate	pa-

cijente	voleo	je	da	obilazi	više	nego	siromašne	baš	zato	što	je	mogao
da	koristi	svoju	aktivnu	maštu	prilikom	prepisivanja	terapije	za	njiho-
va	oboljenja.

—	Da,	 lift	—	reče	doktor	Mejnel	pokušavajući	da	smisli	nešto	 još
odvažnije,	 ali	 uzalud.	 —	 Tako	 ćemo	 izbeći	 sav	 nepotreban	 napor.
Dnevne	aktivnosti	na	ravnom	i	po	lepom	vremenu,	ali	izbegavajte	ho-
danje	uzbrdo.	I	iznad	svega,	razonodite	um.	Nemojte	stalno	razmišljati
o	svom	zdravlju.

Sa	staričinim	nećakom	Čarlsom	Ridžvejom	lekar	 je	bio	nešto	eks-
plicitniji.

—	Nemojte	me	pogrešno	razumeti	—	kazao	je.	—	Vaša	tetka	mo-
gla	bi	poživeti	još	mnogo	godina,	a	verovatno	i	hoće.	Međutim,	šok	ili
preteran	napor	mogli	bi	je	odneti	ovako!	—	Pucnuo	je	prstima.	—	Mo-
ra	da	vodi	vrlo	miran	život.	Bez	naprezanja.	Bez	zamaranja.	Ali,	narav-
no,	ne	sme	joj	se	dopustiti	da	potone	u	crne	misli.	Njoj	treba	priuštiti
radosti,	a	njenom	umu	razonode.

—	Razonode	—	zamišljeno	reče	Čarls	Ridžvej.



Čarls	 je	bio	promišljen	mlad	čovek.	Ali	 i	mlad	čovek	koji	 je	voleo
da	proširi	vidike	kad	god	se	ukaže	prilika.

Te	večeri	je	predložio	da	kupe	radio-aparat.
Gospođa	Harter,	ionako	već	ozbiljno	potresena	idejom	o	liftu,	bila

je	uznemirena	i	neraspoložena.	Čarls	je	bio	ubedljiv.
—	Ne	znam	da	li	volim	te	novotarije	—	žalosno	reče	gospođa	Har-

ter.	—	Talasi,	znaš...	električni	talasi.	Možda	mi	mogu	naškoditi.
Čarls	je,	na	nadmoćan	ali	ljubazan	način,	ukazao	da	je	to	besmisle-

na	ideja.
Gospođa	Harter,	koja	o	dotičnoj	temi	nije	znala	praktično	ništa,	ali

koja	se	čvrsto	držala	svojih	uverenja,	nije	poklekla.
—	Sav	 taj	 elektricitet	—	plašljivo	 je	 promrmljala.	—	Možeš	 ti	 da

pričaš	šta	hoćeš,	Čarlse,	ali	elektricitet	utiče	na	neke	ljude.	Mene	pred
grmljavinu	uvek	hvata	strašna	glavobolja.	To	znam.

Pobedonosno	je	klimnula	glavom.
Čarls	je	bio	strpljiv	mladić.	Ali	i	uporan.
—	Draga	moja	tetka	Meri	—	kazao	je	—	dopusti	da	ti	objasnim.
Bio	je	donekle	stručan	za	tu	oblast.	Održao	je	pravo	malo	predava-

nje;	zagrejan	za	priču,	govorio	je	o	cevima	s	toplim	emitorom,	cevima
s	 hladnim	 emitorom,	 visokim	 frekvencijama	 i	 niskim	 frekvencijama,
pojačanju	i	kondenzatorima.

Gospođa	 Harter,	 zapljusnuta	 talasom	 nerazumljivih	 reči,	 predala
se.

—	Naravno,	Čarlse	—	promrmljala	je	—	ako	si	siguran...
—	Draga	moja	tetka	Meri	—	oduševljeno	reče	Čarls	—	to	je	prava

stvar	za	tebe.	Preduprediće	ti	neraspoloženje.
Instaliranje	lifa	koji	je	prepisao	doktor	Mejnel	obavljeno	je	ubrzo,

ali	gotovo	da	je	usmrtio	gospođu	Harter,	pošto	se,	kao	i	mnoge	druge
stare	dame,	zdušno	protivila	prisustvu	nepoznatih	ljudi	u	kući.	Sve	do
jednog	 ih	 je	 sumnjičila	 da	 imaju	 skrivene	 planove	 s	 njenom	 starom
srebrninom.

Posle	lifta,	stigao	je	i	radio.	Gospođa	Harter	neutešno	je	posmatra-
la	njoj	odbojan	predmet	—	veliku	ružnu	kutiju	pretrpanu	dugmadima.

Čarls	 je	morao	da	dâ	sve	od	sebe	kako	bi	 je	privoleo,	ali	 je	bio	u
elementu,	okretao	je	dugmad	i	elokventno	diskutovao.

Gospođa	 Harter	 je	 sedela	 u	 svojoj	 naslonjači,	 strpljiva	 i	 učtiva,	 s
čvrstim	uverenjem	da	 te	novotarije	nisu	ništa	više	ni	manje	od	blage



gnjavaže.
—	Slušaj,	tetka	Meri,	uhvatili	smo	Berlin!	Zar	to	nije	sjajno?	Možeš

li	da	čuješ	čoveka?
—	Ja	čujem	samo	pucketanje	i	zujanje	—	reče	gospođa	Harter.
Čarls	nastavi	da	okreće	dugmad.	—	Brisel	—	oduševljeno	je	saop-

štio.
—	 Stvarno?	 —	 reče	 gospođa	 Harter	 s	 jedva	 primetnim	 zanima-

njem.
Čarls	ponovo	okrenu	dugmad,	a	sobom	je	odjeknuo	neljudski	krik.
—	 Izgleda	 da	 smo	 uhvatili	 prihvatilište	 za	 pse	 —	 reče	 gospođa

Harter,	starica	s	izvesnim	smislom	za	humor.
—	Ha-ha!	—	reče	Čarls.	—	Uvek	voliš	da	 se	našališ,	 zar	ne,	 tetka

Meri?	Odlično!
Gospođa	Harter	nije	odolela	da	mu	se	ne	nasmeši.	Veoma	je	volela

Čarlsa.	S	njom	 je	nekoliko	godina	živela	Mirijam	Harter,	 rođaka.	Na-
meravala	je	devojci	da	ostavi	svoju	imovinu,	ali	se	Mirijam	nije	dobro
pokazala.	Tetkini	ugledni	prijatelji	očito	su	joj	išli	na	nerve	i	dosađivali
joj.	 Stalno	 je	 izlazila,	 „skitala“,	 kako	 bi	 to	 rekla	 gospođa	 Harter.	 Na
kraju	se	spetljala	s	mladićem	koji	se	njenoj	tetki	ni	najmanje	nije	do-
pao.	Mirijam	je	vraćena	majci	uz	kratku	poruku,	skoro	kao	da	 je	po-
sredi	 nekakva	 roba	 koja	 je	 bila	 na	 probnom	korišćenju.	 Udala	 se	 za
dotičnog	mladića,	a	gospođa	Harter	joj	je	za	Božić	obično	slala	jastučić
za	maramice	ili	stoni	ukras.

Pošto	su	je	nećake	razočarale,	gospođa	Harter	se	okrenula	nećaci-
ma.	Čarls	se	od	prvog	dana	pokazao	kao	savršen.	Uvek	je	bio	prijatno
pokoran	prema	tetki	 i	s	tobožnjom	pomnom	pažnjom	slušao	je	njene
uspomene	iz	mladosti.	Po	tome	je	bio	sušta	suprotnost	Mirijam,	koja	je
otvoreno	 pokazivala	 dosadu.	 Čarls	 se	 nikad	 nije	 dosađivao:	 uvek	 je
bio	dobro	raspoložen,	uvek	veseo.	Svojoj	 tetki	 je	mnogo	puta	na	dan
govorio	da	je	čudesna	stara	dama.

Izuzetno	 zadovoljna	 svojom	 novostečenom	 imovinom,	 gospođa
Harter	 je	pismom	obavestila	 svog	advokata	da	želi	da	 sačini	novi	 te-
stament.	Dokument	joj	je	poslat,	a	ona	ga	je	odobrila	i	potpisala.

A	Čarls	je,	kako	će	se	ispostaviti,	čak	i	na	polju	radio-tehnike	zara-
dio	nove	poene.

Gospođa	 Harter,	 isprva	 neprijateljski	 nastrojena,	 postala	 je	 tole-
rantna,	 a	 na	 kraju	 i	 očarana.	 Sad	 se	 mnogo	 lepše	 provodila	 kad	 bi



Čarls	nekud	izašao.	Nezgodno	je	bilo,	međutim,	to	što	Čarls	nije	znao
kad	je	dosta.	Gospođa	Harter	bi	se	udobno	smestila	u	fotelju	i	slušala
simfonijski	koncert	ili	predavanje	o	Lukreciji	Bordžiji	ili	biologiji	mo-
čvare,	sasvim	srećna	 i	spokojna.	Ali	ne	 i	Čarls.	Harmoniju	bi	narušilo
neprijatno	krčanje	dok	je	on	sa	žarom	pokušavao	da	uhvati	strane	sta-
nice.	Međutim,	kad	bi	povremeno	izašao	na	večeru	s	prijateljima,	go-
spođa	Harter	je	zbilja	veoma	uživala	u	radiju.	Okrenula	bi	dva	dugme-
ta,	namestila	se	u	fotelju	i	slušala	večernji	program.

Oko	tri	meseca	posle	postavljanja	radija	u	kuću	desio	se	prvi	jeziv
događaj.	Čarls	je	bio	otišao	na	partiju	bridža.

Za	 to	veče	bio	 je	zakazan	koncert	pesama.	Dobro	poznata	 sopra-
nistkinja	pevala	je	„Eni	Lori“,	i	usred	pesme	dogodilo	se	nešto	čudno.
Uz	naglu	pauzu,	muzika	je	nakratko	prestala,	čulo	se	krčanje	i	škljoc-
kanje,	a	onda	je	i	to	prošlo.	Usledila	je	tišina,	a	zatim	se	začulo	veoma
slabo	i	duboko	zujanje.

Gospođa	Harter,	iz	ko	zna	kog	razloga,	stekla	je	utisak	da	je	uređaj
namešten	na	neku	veoma	udaljenu	stanicu,	a	onda	je,	jasno	i	razgovet-
no,	progovorio	jedan	glas	—	muški	glas	s	blagim	irskim	izgovorom.

—	Meri...	čuješ	li	me,	Meri?	Ovde	Patrik...	Uskoro	dolazim	po	tebe.	Bi-
ćeš	spremna,	zar	ne,	Meri?

Zatim	su,	gotovo	istog	časa,	zvuci	„Eni	Lori“	ponovo	ispunili	sobu.
Gospođa	Harter	se	ukočila	u	fotelji,	stežući	ručke.	Da	li	je	sanjala?

Patrik!	 Patrikov	 glas!	 Patrikov	 glas	 joj	 se	 obratio	 u	 ovoj	 sobi.	Ne,	 to
mora	da	je	bio	san,	ili	možda	halucinacija.	Sigurno	je	zadremala	na	mi-
nut-dva.	Čudan	san	—	njen	pokojni	muž	progovorio	je	kroz	etar.	Mal-
čice	se	i	uplašila.	Šta	je	ono	rekao?

„Uskoro	dolazim	po	tebe.	Bićeš	spremna,	zar	ne,	Meri?“
Je	li	moguće	da	je	to	bilo	predosećanje?	Slabo	srce.	Na	kraju	kraje-

va,	ipak	je	zašla	u	ozbiljne	godine.
—	To	je	upozorenje,	eto	šta	je	—	reče	gospođa	Harter,	ustajući	po-

lako	 i	 bolno	 iz	 fotelje,	 i	 dodala	u	 svom	maniru:	—	Koliko	 smo	 samo
novca	bacili	na	onaj	lift!

O	 svom	 iskustvu	 nikome	 ništa	 nije	 rekla,	 ali	 je	 narednih	 dan-dva
bila	zamišljena	i	pomalo	zabrinuta.

A	onda	se	desilo	opet.	Ponovo	je	bila	sama	u	sobi.	Radio,	s	koga	je
svirao	 izbor	orkestarskih	kompozicija,	 zamro	 je	 jednako	naglo	kao	 i
pre.	Opet	je	usledila	tišina,	utisak	daljine,	te	konačno	Patrikov	glas	—



ne	onakav	kakav	mu	je	bio	za	života,	nego	razređen,	dalek,	kao	s	onog
sveta.

—	Ovde	je	Patrik,	Meri.	Doći	ću	po	tebe	vrlo	skoro...
Zatim	škljoc,	zujanje,	a	onda	povratak	na	orkestarske	numere.
Gospođa	Harter	 je	 pogledala	 na	 sat.	Ne,	 ovoga	 puta	 nije	 spavala.

Budna	i	potpuno	prisebna,	čula	je	Patrikov	glas.	Nije	halucinirala,	u	to
je	bila	sigurna.	Zbunjeno	je	pokušala	da	se	priseti	svega	što	joj	je	Čarls
objasnio	o	teoriji	talasa	u	etru.

Zar	je	moguće	da	joj	se	Patrikov	glas	zaista	obratio?	Da	je	njegov
vlastiti	glas	doplovio	kroz	prostor?	Nedostajale	su	neke,	kako	ono	be-
še,	 talasne	dužine.	Setila	se	da	 je	Čarls	pominjao	„rupe	na	skali“.	Mo-
žda	se	tim	talasima	kojih	nema	mogu	objasniti	takozvani	psihološki	fe-
nomeni?	Patrik	 joj	se	obratio.	Poslužio	se	modernom	tehnikom	da	 je
pripremi	za	ono	što	joj	sigurno	uskoro	predstoji.

Gospođa	Harter	je	zvoncem	pozvala	svoju	služavku	Elizabet.
Elizabet	je	bila	visoka	i	ispijena	žena	šezdesetih	godina.	Ispod	ka-

mene	spoljašnjosti	krila	je	nepresušne	izvore	naklonosti	i	nežnosti	za
svoju	gospodaricu.

—	Elizabet	—	reče	gospođa	Harter	kad	se	njena	odana	pomoćnica
pojavila	—	sećaš	li	se	šta	sam	ti	rekla?	Gornja	leva	fioka	mog	pisaćeg
stola.	 Zaključana	 je...	 dugački	 ključ	 s	 belom	 etiketom.	 Tamo	 je	 sve
spremno.

—	Spremno,	gospođo?
—	Za	moju	sahranu	—	frknu	gospođa	Harter.	—	Odlično	znaš	o	če-

mu	govorim,	Elizabet.	Sama	si	mi	pomogla	da	tamo	stavim	stvari.
Elizabetino	lice	poče	čudno	da	se	trza.
—	Oh,	gospođo	—	zakukala	je	—	nemojte	da	razmišljate	o	takvim

stvarima.	Baš	sam	pomislila	da	ste	se	malo	oporavili.
—	 Svi	 mi	 moramo	 kad-tad	 da	 odemo	—	 trezveno	 reče	 gospođa

Harter.	—	 Ja	 sam	 prevalila	 sedamdesetu,	 Elizabet.	 Dobro,	 dobro,	 ne
pravi	budalu	od	sebe.	Ako	već	moraš	da	plačeš,	radi	to	negde	drugde.

Elizabet	je	izašla,	i	dalje	šmrčući.
Gospođa	Harter	je	gledala	za	njom	s	povelikom	prisnošću.
—	Šašava	žena,	ali	odana	—	kazala	je	—	veoma	odana.	Da	vidim,

jesam	li	joj	ostavila	stotinu	funti	ili	samo	pedeset?	Trebalo	bi	da	bude
stotinu.

Oko	 toga	 se	 stara	 dama	 zabrinula,	 pa	 je	 sutradan	napisala	 pismo



advokatu,	 tražeći	da	 joj	pošalje	njen	testament	kako	bi	ga	pogledala.
Istog	tog	dana	Čarls	ju	je	za	ručkom	prepao	nečim	što	je	rekao.

—	Uzgred,	tetka	Meri	—	kazao	je	—	ko	je	onaj	smešni	stari	čikica
u	gostinskoj	sobi?	Mislim	na	sliku	nad	kaminom.	Matorac	s	bradom	i
bakenbardima?

Gospođa	Harter	ga	kiselo	pogleda.
—	To	je	tvoj	teča	Patrik	kao	mladić	—	kazala	je.
—	O,	 jao	meni,	 tetka	Meri,	najiskrenije	se	 izvinjavam.	Nisam	hteo

da	budem	bezobrazan.
Gospođa	 Harter	 je	 prihvatila	 izvinjenje	 uz	 dostojanstven	 naklon

glavom.
Čarls	je	nastavio	prilično	nesigurno.	—	Samo	sam	se	pitao.	Znaš...
Neodlučno	je	zastao,	a	gospođa	Harter	je	oštro	rekla:
—	Pa?	Šta	si	nameravao	da	kažeš?
—	Ništa	—	brzo	reče	Čarls.	—	Bar	ništa	smisleno.
Stara	dama	nije	rekla	više	ništa,	ali	kasnije,	kad	su	ostali	sami,	vra-

tila	se	temi.
—	Volela	bih	da	mi	kažeš,	Čarlse,	šta	te	je	navelo	da	me	pitaš	za	sli-

ku	svog	teče.
Čarlsu	kao	da	je	bilo	nelagodno.
—	Rekao	sam	ti	već,	tetka	Meri.	Samo	neka	moja	glupost...	potpu-

na	smejurija.
—	Čarlse	—	reče	gospođa	Harter,	 izvlačeći	 sve	zalihe	autokratič-

nosti	iz	sebe	—	insistiram	da	čujem.
—	Pa,	draga	moja	tetka,	dobro	ako	baš	hoćeš.	Učinilo	mi	se	da	sam

ga	video...	čoveka	na	slici...	kako	gleda	kroz	krajnji	prozor	kad	sam	si-
noć	prilazio	kući	stazom.	Nekakva	igra	svetlosti,	pretpostavljam.	Upi-
tao	sam	se	ko	bi	uopšte	mogao	biti	taj	čovek	tako...	ranoviktorijanskog
lica,	ako	me	shvataš.	Onda	je	Elizabet	rekla	da	u	kući	nema	nikoga,	ni
gostiju,	ni	neznanaca,	a	kasnije	naveče	slučajno	sam	zabasao	u	gostin-
sku	sobu	i	video	fotografiju	nad	kaminom.	Slika	i	prilika	mog	čoveka!
Verovatno	se	sve	može	vrlo	lako	objasniti.	Podsvest	i	tako	to.	Sigurno
sam	 i	 ranije	video	sliku,	 a	nisam	zapamtio	da	sam	 je	video,	pa	mi	 se
onda	učinilo	da	vidim	to	lice	na	prozoru.

—	Na	krajnjem	prozoru?	—	strogo	reče	gospođa	Harter.
—	Da,	zašto?
—	Ništa	—	reče	gospođa	Harter.



Ipak,	uplašila	se.	Ta	soba	je	nekada	bila	garderoba	njenog	muža.
Uveče	je	Čarls	opet	izašao.	Gospođa	Harter	je	sela	da	sluša	radio	s

grozničavim	nestrpljenjem.	Ako	i	po	treći	put	čuje	misteriozni	glas,	to
će	 joj	 konačno	 i	 van	 svake	 sumnje	 dokazati	 da	 zbilja	 komunicira	 s
onim	svetom.

Iako	 joj	 je	 srce	brže	 zakucalo,	nije	 se	 iznenadila	kad	se	desio	 isti
onaj	prekid,	pa	 je	posle	uobičajenog	 intervala	mrtve	tišine	tihi	 i	uda-
ljeni	irski	glas	ponovo	progovorio.

—	Meri,	sada	si	spremna...	U	petak	ću	doći	po	tebe...	u	petak	u	pola
deset...	Ne	boj	se,	neće	boleti...	Budi	spremna...

Onda	 je,	 gotovo	presekavši	 poslednju	 reč,	 ponovo	 zasvirao	 orke-
star,	bučno	i	disharmonično.

Gospođa	 Harter	 je	minut-dva	 sedela	 nepomično.	 Prebledela	 je,	 a
usne	su	joj	pomodrele	i	stegle	se.

Ubrzo	je	ustala	i	sela	za	pisaći	sto.	Pomalo	drhtavim	rukopisom	is-
pisala	je	sledeće	redove:

Večeras	u	9.15	razgovetno	sam	čula	glas	svog	pokojnog	muža.
Kazao	mi	je	da	će	doći	po	mene	u	petak	u	9.30	uveče.	Ukoliko
umrem	 tog	dana	u	 to	 vreme,	 želim	da	ovo	ostane	 saopšteno
kao	 nepobitan	 dokaz	 mogućnosti	 komunikacije	 s	 onim	 sve-
tom.

Meri	Harter

Gospođa	 Harter	 je	 pročitala	 napisano,	 stavila	 papir	 u	 kovertu	 i
adresirala	 je.	Zatim	 je	pozvonila,	na	šta	 je	Elizabet	odmah	došla.	Go-
spođa	Harter	je	ustala	od	stola	i	starici	dala	upravo	napisanu	poruku.

—	Elizabet	—	kazala	je	—	ako	umrem	u	petak	uveče,	želim	da	se
ova	poruka	preda	doktoru	Mejnelu.	Ne	—	Elizabet	je	upravo	htela	da
se	usprotivi	—	ne	prepiri	se	sa	mnom.	Često	si	mi	govorila	da	veruješ
u	predosećanja.	Sad	 ja	 imam	predosećanje.	 Ima	 još	nešto.	Testamen-
tom	sam	ti	ostavila	pedeset	funti.	Želim	da	dobiješ	stotinu.	Ako	ne	stig-
nem	sama	da	odem	u	banku	pre	nego	što	umrem,	gospodin	Čarls	će	se
za	to	pobrinuti.

Kao	i	ranije,	gospođa	Harter	je	prekinula	Elizabetino	plačno	proti-
vljenje.	Na	krilima	svoje	odlučnosti,	stara	dama	je	sutradan	ujutro	po-
razgovarala	s	nećakom.



—	Upamti,	Čarlse:	ako	mi	se	išta	desi,	Elizabet	treba	da	dobije	još
pedeset	funti.

—	Ovih	dana	si	sva	u	nekom	crnom	raspoloženju,	tetka	Meri	—	ve-
selo	 reče	Čarls.	—	Šta	će	 ti	 se	desiti?	Po	doktoru	Mejnelu,	 slavićemo
tvoj	stoti	rođendan	za	dvadeset	i	nešto	godina!

Gospođa	 Harter	 mu	 se	milo	 nasmešila,	 ali	 nije	 odgovorila.	 Posle
minut-dva	je	rekla:

—	Šta	radiš	u	petak	uveče,	Čarlse?
Čarls	kao	da	se	malo	iznenadio.
—	 Pa,	 Juingovi	 su	me	 pozvali	 na	 bridž,	 ali	 ako	 bi	 više	 volela	 da

ostanem	kod	kuće...
—	Ne	—	odlučno	reče	gospođa	Harter.	—	Ni	govora.	Ozbiljno,	Čar-

lse.	Baš	te	večeri	bih	mnogo	više	volela	da	budem	sama.
Čarls	ju	je	začuđeno	pogledao,	ali	gospođa	Harter	nije	dala	više	ni-

kakve	 informacije.	Bila	 je	 to	hrabra	 i	odlučna	stara	dama.	Osećala	 je
da	kroz	svoje	čudno	iskustvo	mora	da	prođe	sama.

U	petak	uveče	kuća	je	bila	vrlo	tiha.	Gospođa	Harter	je,	kao	i	obič-
no,	sedela	u	svojoj	fotelji	privučenoj	do	kamina.	Sve	je	pripremila.	Tog
jutra	 je	otišla	u	banku,	podigla	50	 funti	u	gotovom	i	dala	 ih	Elizabet,
uprkos	 tome	 što	 se	ova	opet	 rasplakala.	Razvrstala	 je	 i	 sredila	 svoje
lične	stvari,	a	na	nekoliko	komada	nakita	prikačila	je	etikete	s	imeni-
ma	prijateljâ	i	rodbine.	Takođe	je	ispisala	i	uputstva	za	Čarlsa.	Vuster-
ski	servis	za	čaj	treba	da	ode	rođaci	Emi,	sevrski	ćupovi	mladom	Vili-
jemu,	i	tako	dalje.

Sad	je	gledala	u	dugačku	kovertu	koju	je	držala	u	ruci,	pa	je	iz	nje
izvadila	presavijen	dokument.	Bio	je	to	njen	testament,	koji	 joj	 je	po-
slao	 gospodin	 Hopkinson	 prema	 njenoj	 želji.	 Već	 ga	 je	 bila	 pažljivo
pročitala,	ali	sad	je	bacila	još	jedan	pogled	da	osveži	pamćenje.	Doku-
ment	je	bio	kratak	i	koncizan.	Zaveštanje	od	50	funti	za	Elizabet	Mar-
šal,	u	zahvalnost	za	odanu	službu,	dva	zaveštanja	od	po	500	 funti	 za
sestru	 i	 najbližu	 rođaku;	 ostatak	 njenom	 voljenom	 nećaku	 Čarlsu
Ridžveju.

Gospođa	Harter	 je	klimnula	glavom	nekoliko	puta.	Čarls	 će	posle
njene	smrti	postati	veoma	bogat	čovek.	Pa	dobro,	bio	je	divan	prema
njoj.	Uvek	ljubazan,	uvek	nežan,	i	uvek	spreman	da	je	razveseli	lepom
rečju.

Pogledala	je	na	sat.	Tri	minuta	do	pola	deset.	Spremna	je.	I	spokoj-



na	—	sasvim	spokojna.	Iako	je	te	poslednje	reči	ponovila	u	sebi	neko-
liko	puta,	srce	joj	je	udaralo	čudno	i	neravnomerno.	Bila	je	napeta	do
granice	nervnog	sloma,	mada	toga	i	nije	bila	sasvim	svesna.

Pola	deset.	Radio	je	bio	uključen.	Šta	će	čuti?	Poznati	glas	koji	sa-
opštava	 vremensku	 prognozu	 ili	 onaj	 udaljeni	 glas	 čoveka	 koji	 je
umro	pre	dvadeset	pet	godina?

Međutim,	nije	čula	ni	 jedno	ni	drugo,	nego	se	začuo	poznat	zvuk,
zvuk	koji	 joj	 je	bio	veoma	blizak,	ali	od	koga	se	te	večeri	osetila	kao
da	joj	je	ledena	šaka	stegla	srce.	Petljanje	s	ulaznim	vratima...

Začulo	se	ponovo.	A	onda	sobu	kao	da	je	zapahnuo	talas	hladnog
vazduha.	Gospođa	Harter	je	tačno	znala	šta	oseća.	Plašila	se...	I	više	od
toga	—	bila	je	prestravljena...

Najednom	 joj	 je	 iskrsla	 pomisao:	 „Dvadeset	 pet	 godina	 je	mnogo.
Patrik	je	sad	za	mene	neznanac.“

Užas!	Potpuno	ju	je	preplavio.
Tih	 korak	 pred	 vratima	mekano	 se	 zaustavio.	 Potom	 su	 se	 vrata

nečujno	širom	otvorila...
Gospođa	Harter	ustala	 je	posrćući	 i	klateći	se	pomalo	 levo-desno,

očiju	prikovanih	za	otvorena	vrata.	Nešto	joj	je	iz	ruku	ispalo	u	vatru.
Kriknula	 je,	ali	 joj	 je	zvuk	zamro	u	grlu.	U	prigušenoj	svetlosti	na

vratima	 stajala	 je	 poznata	 figura	 kestenjaste	 brade	 i	 zulufa,	 u	 staro-
modnom	viktorijanskom	kaputu.

Patrik	je	došao	po	nju!
Srce	joj	je	užasnuto	preskočilo	i	zaustavilo	se.	Bez	svesti	se	srušila

na	pod.

II

Tu	ju	je	našla	Elizabet,	sat	vremena	kasnije.
Odmah	je	pozvala	doktora	Mejnela,	a	Čarls	Ridžvej	se	žurno	vratio

s	partije	bridža.	Međutim,	ništa	 se	nije	moglo	učiniti.	Gospođi	Harter
više	nije	bilo	pomoći.

Tek	se	dva	dana	kasnije	Elizabet	setila	poruke	koju	joj	je	gospoda-
rica	dala.	Doktor	Mejnel	 ju	 je	pročitao	s	velikim	zanimanjem	 i	poka-
zao	je	Čarlsu	Ridžveju.



—	Veoma	čudna	koincidencija	—	kazao	je.	—	Reklo	bi	se	da	se	va-
šoj	pokojnoj	tetki	pričinjavalo	da	čuje	glas	pokojnog	muža.	Sigurno	se
uzbudila	do	fatalne	mere,	a	kad	je	trenutak	konačno	kucnuo,	umrla	je
od	šoka.

—	Autosugestija?	—	upita	Čarls.
—	Nešto	slično.	Rezultate	obdukcije	saopštiću	vam	što	pre	budem

mogao,	mada	sam	ne	gajim	nikakve	sumnje.	Pod	ovakvim	okolnosti-
ma	poželjna	je	obdukcija,	mada	se	svodi	na	formalnost.

Čarls	klimnu	glavom	u	znak	razumevanja.
Prethodne	noći,	dok	su	ukućani	spavali,	uklonio	je	jednu	žicu	koja

se	protezala	od	radio-aparata	do	njegove	spavaće	sobe	na	spratu.	Ta-
kođe,	pošto	je	noć	bila	sveža,	zamolio	je	Elizabet	da	zapali	vatru	u	nje-
govoj	 sobi,	 pa	 je	 u	 plamenu	 spalio	 kestenjastu	 bradu	 i	 zulufe.	 Staru
viktorijansku	odeću	 svog	pokojnog	 teče	vratio	 je	na	 tavan,	u	 sanduk
zamirisan	kamforom.

Koliko	je	on	mogao	da	uvidi,	bio	je	potpuno	bezbedan.	Plan,	čije	su
mu	se	prve	maglovite	crte	pojavile	u	glavi	kada	mu	je	doktor	Mejnel
rekao	da	bi,	uz	propisnu	negu,	njegova	tetka	mogla	da	poživi	godina-
ma,	 savršeno	 je	uspeo.	 Iznenadni	 šok,	 kazao	 je	doktor	Mejnel.	Čarls,
taj	nežni	mladić,	ljubitelj	starih	dama,	osmehnuo	se	sebi	u	brk.

Kad	 je	 lekar	otišao,	Čarls	 se	mehanički	posvetio	 svojim	dužnosti-
ma.	Izvesni	detalji	oko	sahrane	konačno	su	se	morali	utanačiti.	Rodbi-
ni	iz	unutrašnjosti	morao	se	saopštiti	vozni	red.	Poneko	će	morati	i	da
prenoći.	 Čarls	 je	 sve	 to	 obavio	metodično	 i	 uspešno,	 iako	 sve	 vreme
zaokupljen	sopstvenim	mislima.

Izuzetan	poslovni	uspeh!	To	im	je	bila	zajednička	nit.	Niko,	a	ponaj-
manje	pokojna	tetka,	nije	znao	u	kakvoj	se	pogibelji	Čarls	našao.	Svo-
jim	aktivnostima,	koje	je	brižljivo	krio	od	sveta,	našao	se	na	ivici	robi-
je.

Pretili	su	mu	obelodanjenje	i	propast	ukoliko	u	svega	nekoliko	me-
seci	 ne	 nađe	 pozamašnu	 svotu.	 E,	 pa,	 to	 je	 sad	 sređeno.	 Čarls	 se
osmehnuo.	Zahvaljujući	—	da,	može	se	tako	nazvati	 -	neslanoj	šali,	a
tu	nema	nikakvog	zločina	—	bio	je	spasen.	Sad	je	postao	pravi	boga-
taš.	Oko	toga	nije	strepeo,	jer	gospođa	Harter	nikad	nije	krila	svoje	na-
mere.

Kao	poručena	uz	 takve	misli,	pojavila	 se	Elizabet,	proturila	glavu
kroz	vrata	i	obavestila	ga	da	je	stigao	gospodin	Hopkinson	koji	želi	da



ga	vidi.
Baš	u	pravi	čas,	pomisli	Čarls.	Sputavajući	želju	da	zazvižduće,	slo-

žio	 je	prikladno	ozbiljan	 izraz	 lica	 i	 pošao	u	biblioteku.	Tamo	 je	po-
zdravio	 preciznog	 starog	 gospodina	 koji	 je	 više	 od	 četvrt	 veka	 bio
pravni	savetnik	pokojne	gospođe	Harter.

Pošto	ga	je	Čarls	ponudio,	advokat	je	seo,	te	uz	suvo	nakašljavanje
prešao	na	poslovne	stvari.

—	Nisam	baš	razumeo	pismo	koje	ste	mi	poslali,	gospodine	Ridž-
veju.	 Smatrali	 ste	da	 smo	mi	 čuvali	 testament	pokojne	 gospođe	Har-
ter?

Čarls	se	zapiljio	u	njega.
—	Ali	pobogu...	pa	čuo	sam	tetku	kako	to	sama	kaže.
—	Oh,	tako	je,	tako	je.	Bio	je	kod	nas.
—	Bio?
—	Baš	tako.	Gospođa	Harter	nam	je	pisala	u	utorak	i	tražila	da	joj

se	testament	prosledi.
Čarlsa	 je	 prožela	 neka	 nelagoda.	 Maglovito	 je	 naslutio	 neprijat-

nost.
—	Nesumnjivo	će	se	naći	među	njenim	papirima	—	glatko	je	nasta-

vio	advokat.
Čarls	nije	ništa	rekao.	Nije	imao	poverenja	u	svoj	jezik.	Već	je	pri-

lično	 temeljno	 pregledao	 dokumenta	 gospođe	 Harter,	 dovoljno	 te-
meljno	da	se	uveri	da	među	njima	nema	testamenta.	To	je	i	rekao	mi-
nut-dva	kasnije,	kad	se	malo	pribrao.	Sopstveni	glas	je	i	njemu	samom
zvučao	nestvarno,	a	činilo	mu	se	da	mu	niz	leđa	curi	ledena	voda.

—	Da	li	je	iko	pregledao	njene	lične	stvari?	—	upita	advokat.
Čarls	 odgovori	 da	 je	 to	 učinila	 služavka	 Elizabet.	 Na	 predlog	 go-

spodina	Hopkinsona,	Elizabet	 je	pozvana.	Došla	 je	odmah,	sumorna	 i
uspravljena,	i	odgovorila	na	postavljena	pitanja.

Pregledala	je	svu	gospodaričinu	odeću	i	lične	stvari.	Potpuno	je	si-
gurna	da	među	njima	nije	bilo	nikakvog	pravnog	dokumenta	kao	što
je	testament.	Zna	kako	je	testament	izgledao	—	njena	jadna	gospoda-
rica	držala	ga	je	u	ruci	ujutru	na	sam	dan	svoje	smrti.

—	Sigurni	ste	u	to?	—	strogo	upita	advokat.
—	Da,	gospodine.	Ona	mi	je	rekla.	I	dala	mi	je	pedeset	funti	u	goto-

vom.	Testament	je	bio	u	dugačkoj	plavoj	koverti.
—	Sasvim	tačno	—	reče	gospodin	Hopkinson.



—	Kad	malo	bolje	razmislim	—	nastavila	je	Elizabet	—	ta	koverta
je	bila	na	ovom	stolu	narednog	jutra...	ali	prazna.	Stavila	sam	je	na	pi-
saći	sto.

—	Pamtim	da	sam	je	tamo	video	—	reče	Čarls.
Ustao	 je	 i	prišao	pisaćem	stolu.	Kroz	nekoliko	 trenutaka	okrenuo

se	držeći	kovertu,	koju	 je	dao	gospodinu	Hopkinsonu.	Ovaj	 ju	 je	pre-
gledao	i	klimnuo	glavom.

—	To	jeste	koverta	u	kojoj	sam	u	utorak	poslao	testament.
Obojica	su	netremice	pogledala	Elizabet.
—	Treba	li	vam	još	nešto,	gospodine?	—	učtivo	je	upitala.
—	Zasad	ne,	hvala.
Elizabet	je	prišla	vratima.
—	Samo	malo	—	reče	advokat.	—	Da	li	je	te	večeri	gorela	vatra	u

kaminu?
—	Da,	gospodine,	tamo	uvek	gori	vatra.
—	Hvala	vam,	to	je	dovoljno.
Elizabet	je	izašla.	Čarls	se	nagnuo	napred	i	oslonio	se	drhtavom	ru-

kom	o	sto.
—	Šta	mislite?	Na	šta	ciljate?
Gospodin	Hopkinson	zavrte	glavom.
—	Ne	smemo	gubiti	nadu	da	će	se	testament	naći.	U	suprotnom...
—	Dakle,	u	suprotnom?
—	Nažalost,	moguć	je	samo	jedan	zaključak.	Vaša	tetka	zatražila	je

taj	testament	da	bi	ga	uništila.	Ne	želeći	da	Elizabet	time	ostane	uskra-
ćena,	dala	joj	je	njeno	zaveštanje	u	gotovini.

—	Ali	zašto?	—	mahnito	kriknu	Čarls.	—	Zašto?
Gospodin	Hopkinson	se	nakašlja.	Suvo.
—	Niste	 imali	nekih...	hm...	nesuglasica	s	tetkom,	gospodine	Ridž-

veju?	—	promrmljao	je.
Čarls	se	zacenio.
—	Zbilja	nisam	—	prisno	 je	uzviknuo.	—	Bili	 smo	u	 izuzetno	do-

brim,	veoma	emotivnim	odnosima	do	samog	kraja.
—	Ah!	—	reče	gospodin	Hopkinson	ne	gledajući	ga.
Čarlsa	je	šokiralo	što	mu	advokat	ne	veruje.	Ko	zna	šta	je	taj	sparu-

šeni	matorac	 čuo.	 Glasine	 o	 Čarlsovim	 rabotama	možda	 su	 stigle	 do
njega.	Onda	bi	 on	 sasvim	prirodno	pretpostavio	da	 su	 iste	 te	 glasine
stigle	i	do	gospođe	Harter,	te	da	su	se	tetka	i	nećak	oko	toga	posvađali.



Ali	nije	bilo	tako!	Čarls	je	proživljavao	jedan	od	najgorih	trenutaka
u	svom	životu.	U	njegove	laži	svi	su	verovali.	Sad	je	govorio	istinu,	ali
se	suočio	s	nevericom.	Kakva	ironija!

Naravno	da	tetka	nije	spalila	testament!	Naravno...
Tok	misli	mu	se	najednom	zaustavio.	Šta	mu	to	iskrsava	pred	oči?

Starica	se	rukom	drži	za	srce...,	nešto	joj	ispada...	papir...	pada	na	usi-
jan	žar...

Čarls	je	prebledeo.	Začuo	je	promukao	glas	—	sopstveni	:
—	Ako	se	taj	testament	nikad	ne	pronađe...
—	 Prethodni	 testament	 gospođe	 Harter	 još	 postoji.	 Datiran	 sep-

tembra	 hiljadu	 devetsto	 dvadesete.	 Po	 njemu,	 gospođa	 Harter	 sve
ostavlja	svojoj	nećaki	Mirijam	Harter,	udatoj	Robinson.

Šta	priča	ta	stara	budala?	Mirijam?	Mirijam,	sa	svojim	bednim	mu-
žem	i	četiri	slinava	derleta?	Svu	svoju	pamet	uložio	je	—	za	Mirijam!

Blizu	lakta	mu	je	prodorno	zazvonio	telefon.	Podigao	je	slušalicu.
Javljao	se	doktor,	srdačno	i	ljubazno.

—	Vi	ste,	Ridžveju?	Hteo	sam	da	vam	saopštim.	Obdukcija	je	upra-
vo	završena.	Uzrok	smrti	kao	što	sam	i	slutio.	Međutim,	srčani	proble-
mi	bili	su	daleko	ozbiljniji	nego	što	sam	mislio	dok	je	bila	živa.	Ni	uz
najbrižljiviju	 negu	 ne	 bi	 poživela	 duže	 od	 dva	meseca.	 Hteo	 sam	 da
vam	to	kažem.	Možda	će	vas	koliko-toliko	utešiti.

—	Izvinite	—	reče	Čarls	—	možete	li	to	da	ponovite?
—	Ne	bi	poživela	duže	od	dva	meseca	—	reče	lekar	nešto	glasnije.

—	Svako	zlo	ima	svoje	dobro,	znate,	dragi	moj...
Čarls	je,	međutim,	tresnuo	slušalicu	na	mesto.	Advokatov	glas	zvu-

čao	mu	je	veoma	udaljeno.
—	Jao	meni,	gospodine	Ridžveju,	je	li	vam	zlo?
Neka	ih	sve	đavo	nosi!	I	nadmenog	advokata.	I	onog	gadnog	mato-

rog	magarca	Mejnela.	 Pred	 njim	 više	 nema	 nade	—	 samo	 senka	 za-
tvorskog	zida...

Osećao	se	kao	da	se	Neko	poigrava	njime	—	kao	mačka	s	mišem.
Neko	se	sigurno	smeje...
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Misterija	plavog	ćupa
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žek	Hartington	 je	 žalosno	 gledao	 u	 rezultat	 svog	 početnog	 top-
spin	udarca.	Stojeći	pored	 loptice,	pogledao	 je	nazad	ka	startu	 i

odmerio	distancu.	Na	licu	mu	se	video	zgađeni	prezir	koji	je	osetio.	Uz
uzdah,	 izvukao	je	gvozdeni	štap,	dvaput	njime	žustro	zamahnuo,	uni-
štivši	 tako	 jedan	 maslačak	 i	 jedan	 busen	 trave,	 a	 onda	 se	 potpuno
usredsredio	na	lopticu.

Kad	 imate	dvadeset	četiri	godine	 i	 jedina	vam	je	životna	ambicija
da	poboljšate	svoj	rejting	u	golfu,	teško	je	kad	vas	nužda	natera	da	po-
svetite	 vreme	 i	 pažnju	 problemu	 zarađivanja	 za	 život.	 Pet	 i	 po	 dana
nedeljno	Džek	je	bio	zatočen	u	svojevrsnoj	grobnici	od	mahagonija	u
gradu.	Subota	popodne	i	nedelja	bili	su	bez	izuzetka	posvećeni	pravoj
suštini	života,	a	kad	ga	je	žar	nadvladao,	uzeo	je	sobu	u	hotelčiću	blizu
terena	u	Storton	Hitu	i	ustajao	svakog	jutra	tačno	u	šest	kako	bi	treni-
rao	sat	vremena	pre	nego	što	uhvati	voz	za	grad	u	8.46.

Plan	je	bio	manjkav	samo	utoliko	što	tog	jutra	nije	bio	u	stanju	baš
ništa	da	pogodi.	Za	šeprtljavim	udarcem	gvozdenim	štapom	usledio	je
promašaj	drvenim.	Loptica	mu	je	letela	na	sve	strane	po	terenu,	a	četi-
ri	udarca	bila	su	apsolutni	minimum	na	svim	ciljnim	poljima.

Džek	uzdahnu,	čvrsto	uhvati	gvozdeni	štap	i	ponovi	u	sebi	magične
reči:	„Levom	rukom	do	kraja	i	ne	diži	pogled.“

Zamahnuo	 je	—	a	 onda	 ostao	 kao	 skamenjen,	 pošto	 je	 tišinu	 let-
njeg	jutra	narušio	prodoran	krik.

—	Ubistvo	—	čulo	se.	—	U	pomoć!	Ubistvo!
Glas	je	bio	ženski,	a	na	kraju	je	jenjao	u	nekakav	grgoljav	uzdah.
Džek	 je	bacio	štap	 i	potrčao	u	pravcu	zvuka.	Dopirao	 je	odnekud

blizu.	Taj	deo	terena	bio	je	prilično	zarastao	u	zelenilo,	a	u	okolini	se



nalazilo	 i	nekoliko	kuća.	Zapravo,	u	blizini	 je	bila	samo	jedna	živopi-
sna	kućica,	koja	je	Džeku	često	zapadala	za	oko	zbog	starinske	otme-
nosti.	Potrčao	je	upravo	ka	njoj.	Od	pogleda	ju	je	zaklanjala	kosina	ob-
rasla	vresom,	koju	je	obišao	i	za	manje	od	minuta	obreo	se	pred	dvori-
šnom	kapijicom	s	rezom.

U	bašti	 je	stajala	 jedna	devojka,	 i	u	magnovenju	 je	Džek	prirodno
zaključio	da	je	ona	zvala	u	pomoć.	Međutim,	ubrzo	se	predomislio.

Držala	 je	 korpu	 dopola	 punu	 korova,	 i	 bilo	 je	 jasno	 da	 je	 taman
ustala	 od	plevljenja	 široke	 leje	maćuhica.	Džek	 je	 primetio	 da	 su	 joj
oči	kao	maćuhice:	baršunaste,	meke	i	tamne,	više	ljubičaste	nego	pla-
ve.	Štaviše,	u	 ravnoj	 ljubičastoj	platnenoj	haljini,	 cela	ona	 ličila	 je	na
maćuhicu.

Devojka	 je	 gledala	 u	 Džeka,	 a	 izraz	 lica	 bio	 joj	 je	 negde	 između
nervoze	i	iznenađenja.

—	Izvinjavam	se	—	reče	mladić.	—	Da	li	ste	vi	maločas	vrisnuli?
—	Ja?	Stvarno	nisam.
Iznenadila	se	toliko	iskreno	da	se	Džek	zbunio.	Glas	joj	je	bio	vrlo

mek,	s	blagim	inostranim	izgovorom.
—	Ali	ste	sigurno	čuli	vrisak	—	uzviknuo	je.	—	Dopro	je	nedaleko

odavde.
Zapiljila	se	u	njega.
—	Nisam	čula	baš	ništa.
Tad	se	Džek	za	uzvrat	zapiljio	u	nju.	Bilo	 je	potpuno	neverovatno

što	nije	čula	taj	mučan	poziv	u	pomoć.	A	ipak,	držala	se	toliko	smireno
da	nije	dolazilo	u	obzir	da	ne	govori	istinu.

—	Dopro	je	odnekud	vrlo	blizu	—	insistirao	je.
Tad	je	počela	da	ga	gleda	i	podozrivo.
—	Kakve	su	se	reči	čule?	—	upitala	je.
—	„Ubistvo...	U	pomoć!	Ubistvo!“
—	„Ubistvo...	U	pomoć!	Ubistvo!“	—	ponovila	 je	devojka.	—	Neko

se	poigrao	vama,	monsieur.1	Ko	bi	ovde	uopšte	mogao	da	bude	ubijen?
Džek	se	obazreo	oko	sebe	s	konfuznom	mišlju	da	će	na	baštenskoj

stazi	otkriti	leš.	Ipak,	bio	je	potpuno	siguran	da	je	čuo	stvaran	krik,	a
ne	nekakav	plod	uobrazilje.	Pogledao	je	naviše,	u	prozore.	Sve	je	delo-
valo	savršeno	mirno	i	spokojno.

—	Želite	li	da	nam	pretražite	kuću?	—	suvo	upita	devojka.
Bila	 je	 toliko	 nedvosmisleno	 skeptična	 da	 je	Džekova	 zbunjenost



narasla	do	neslućene	mere.	Okrenuo	se	da	pođe.
—	Oprostite	mi	—	kazao	je.	—	Sigurno	je	došao	s	nekog	daljeg	me-

sta	u	šumi.
Zadigao	je	kapu	i	udaljio	se.	Kad	se	osvrnuo	preko	ramena,	video

je	da	je	devojka	mirno	nastavila	da	plevi.
Neko	vreme	je	tragao	po	šumi,	ali	nije	ustanovio	da	se	išta	neobič-

no	desilo.	Ipak,	nije	mogao	biti	uvereniji	da	je	zbilja	čuo	krik.	Na	kraju
je	odustao	od	potrage	i	požurio	kući	da	smaže	doručak	i	uhvati	voz	u
8.46,	i	to	sekundu-dve	pre	otpravnikovog	zvižduka,	kao	i	obično.	Kad
se	smestio	u	voz,	savest	ga	je	pomalo	pekla.	Zar	nije	trebalo	da	policiji
odmah	prijavi	 šta	 je	čuo?	Za	 taj	propust	kriva	 je	 isključivo	devojčina
neverica.	Očigledno	je	podozrevala	da	Džek	izmišlja	—	verovatno	bi	i
policija	stekla	sličan	utisak.	Da	li	je	potpuno	siguran	da	je	čuo	krik?

Tad	je	već	i	sâm	počeo	pomalo	da	se	dvoumi	—	što	je	prirodan	is-
hod	prisećanja	na	prohujali	čulni	nadražaj.	Da	nije	umom	izobličio	zov
kakve	udaljene	ptice	u	nešto	nalik	ženskom	glasu?

Međutim,	tu	mogućnost	je	ljutito	odbacio.	Bio	je	to	ženski	glas	i	on
ga	 je	čuo.	Setio	se	da	 je,	 taman	pre	krika,	pogledao	na	sat.	Kad	ga	 je
začuo,	bilo	je	skoro	tačno	sedam	sati	i	dvadeset	pet	minuta.	Ta	činjeni-
ca	mogla	bi	koristiti	policiji	ukoliko	—	ukoliko	se	išta	otkrije.

Dok	se	te	večeri	vraćao	kući,	nervozno	je	po	večernjim	novinama
tragao	za	makar	kakvom	vešću	o	počinjenom	zločinu.	Nije,	međutim,
našao	ništa,	pa	nije	bio	siguran	da	li	da	odahne	ili	da	se	razočara.

Sutradan	ujutru	padala	je	kiša	—	toliko	jaka	da	bi	ugasila	žar	čak	i
najvatrenijeg	 ljubitelja	 golfa.	 Džek	 je	 ustao	 u	 poslednjem	 trenutku,
progutao	doručak,	otrčao	na	voz	i	ponovo	temeljno	pregledao	novine.
Ni	 tad	nije	našao	bilo	šta	ni	o	kakvom	zlodelu.	S	večernjim	 izdanjem
bilo	je	isto.

—	Čudno	—	reče	Džek	sebi	u	bradu	—	ali	šta	da	se	radi.	Verovatno
su	se	neki	nevaljali	dečaci	igrali	u	šumi.

Narednog	 jutra	 je	 izašao	rano.	Dok	je	prolazio	pored	kućice,	kra-
jičkom	oka	je	zapazio	da	devojka	ponovo	plevi	u	bašti.	To	joj	je	očito
bila	navika.	Izveo	je	izvanredan	početni	udarac	i	nadao	se	da	je	to	pri-
metila.	Dok	se	spremao	da	započne	narednu	rupu,	bacio	je	pogled	na
sat.

—	Tek	je	sedam	i	dvadeset	pet	—	promrmljao	je.	—	Pitam	se...
Reči	su	mu	zastale	na	usnama.	Iza	sebe	je	začuo	isti	onaj	krik	koji



ga	je	ranije	toliko	preplašio.	Ženski	glas	u	užasnoj	nevolji.
—	Ubistvo...	U	pomoć!	Ubistvo!
Džek	je	potrčao	nazad.	Devojka	s	maćuhicama	stajala	je	pored	ka-

pije.	 Izgledala	 je	uplašeno,	a	Džek	joj	 je	pobedonosno	prišao	i	dovik-
nuo:

—	Sad	ste	ga	sigurno	čuli.
Razrogačila	je	oči	od	neke	emocije	koju	nije	mogao	da	dokuči,	ali

je	primetio	da	je	ustuknula	od	njega	dok	se	primicao,	čak	se	i	osvrnula
ka	kući,	kao	da	pomišlja	da	otrči	u	nju	radi	zaklona.

Zavrtela	je	glavom	gledajući	ga	u	oči.
—	Nisam	čula	ništa	—	kazala	je	u	nedoumici.
Kao	da	ga	je	udarila	pesnicom	u	oko.	Njena	iskrenost	je	bila	toliko

očigledna	da	nije	mogao	da	joj	ne	veruje.	Ipak,	nije	mogao	ni	da	zami-
sli...	nije	mogao...	nije	mogao...

Začuo	je	njen	tihi	glas	—	gotovo	saosećajan.
—	Nagledali	ste	se	strahota	u	ratu,	zar	ne?
U	tren	oka	je	shvatio	njen	uplašen	pogled,	njeno	osvrtanje	na	kuću.

Mislila	je	da	on	halucinira...
A	onda	se,	kao	hladan	tuš,	pojavila	užasna	pomisao:	da	nije	ona	u

pravu.	Da	on	ne	halucinira?	Obuzet	užasom	te	ideje,	okrenuo	se	i	ote-
turao	bez	ijedne	reči.	Devojka	ga	je	ispratila	pogledom,	uzdahnula,	za-
vrtela	glavom	i	vratila	se	plevljenju.

Džek	se	trudio	da	razložno	porazgovara	sam	sa	sobom.	„Ako	opet
čujem	taj	prokleti	krik	u	sedam	i	dvadeset	pet“,	rekao	je	sebi,	„jasno	je
da	patim	od	nekakvih	halucinacija.	Ali	ga	neću	čuti.“

Bio	 je	nervozan	 čitavog	dana	 i	 legao	 je	 rano,	 rešen	da	ujutro	 sve
dokaže.

Kao	što	je	možda	i	prirodno	u	takvim	slučajevima,	probdeo	je	pola
noći,	te	se	ujutro	uspavao.	Iz	hotela	je	istrčao	prema	terenu	u	sedam	i
dvadeset.	Shvatio	je	da	neće	stići	do	fatalne	tačke	do	sedam	i	dvadeset
pet,	 ali	 će	 glas,	 ukoliko	 je	 to	 puka	 halucinacija,	 svakako	 začuti	 bilo
gde.	Nastavio	je	da	trči	ne	skidajući	pogled	s	kazaljki.

Sedam	i	dvadeset	pet.	Izdaleka	se	čuo	odjek	ženskog	glasa	koji	do-
ziva.	Reči	 se	nisu	mogle	razabrati,	ali	 je	bio	ubeđen	da	 je	 to	 isti	onaj
krik	i	da	dolazi	s	istog	mesta,	odnekud	u	blizini	kućice.

Začudo,	ta	ga	je	činjenica	umirila.	Možda	je	sve,	na	kraju	krajeva,
prevara.	Ma	 koliko	 to	 delovalo	 neverovatno,	 devojka	 se	možda	 poi-



grava	njime.	Odlučno	 je	 ispravio	 ramena	 i	 izvadio	 štap	 iz	 torbe.	Odi-
graće	nekoliko	rupa	u	pravcu	kućice.

Devojka	 je	 bila	 u	 bašti,	 kao	 i	 obično.	 Tog	 jutra	 je	 digla	 pogled,	 a
kad	 je	 zadigao	 kapu,	 prilično	 stidljivo	 poželela	mu	 je	 dobro	 jutro	 ...
Lepša	je	nego	ikad,	pomislio	je.

—	Lep	dan,	zar	ne?	—	doviknu	Džek	veselo,	proklinjući	u	sebi	ne-
izbežnu	banalnost	te	primedbe.

—	Da,	stvarno	je	lep.
—	Verovatno	je	to	dobro	za	baštu?
Devojka	se	ovlaš	osmehnula,	pri	čemu	se	ukazala	očaravajuća	 ja-

mica	na	obrazu.
—	Avaj,	ne!	Mom	cveću	treba	kiše.	Pogledajte,	skroz	se	osušilo.
Džek	je	prihvatio	poziv	iskazan	pokretom	ruke,	prišao	niskoj	živici

što	je	odvajala	baštu	od	terena	i	pogledao.
—	Ja	ne	bih	rekao	da	mu	išta	nedostaje	—	primetio	je	nelagodno,

svestan	da	ga	devojka	premerava	blago	sažaljivim	pogledom.
—	Sunce	je	zdravo,	zar	ne?	—	kazala	je.	—	Cveće	uvek	može	da	se

zaliva.	 Ali	mu	 sunce	 daje	 snagu	 i	 popravlja	mu	 zdravlje.	Monsieur	 je
danas	mnogo	bolje,	koliko	vidim.

Njen	ton	ohrabrenja	izuzetno	je	iznervirao	Džeka.
„Do	sto	đavola“,	kazao	je	u	sebi.	„Izgleda	da	pokušava	da	me	izleči

sugestijom.“
—	Odlično	se	osećam	—	kazao	je.
—	To	je	dobro	—	uzvratila	je	devojka	brzo	i	utešno.
Džek	je	stekao	nepodnošljiv	utisak	da	mu	ona	ne	veruje.
Odigrao	je	još	nekoliko	rupa	i	požurio	na	doručak.	Dok	je	jeo,	ose-

tio	je,	i	to	ne	prvi	put,	da	ga	čovek	za	susednim	stolom	pomno	posma-
tra.	Bio	je	to	sredovečan	muškarac	snažnog	i	strogog	lica.	Imao	je	ma-
lu	crnu	bradu,	vrlo	prodorne	sive	oči,	kao	 i	opuštenost	 i	 samouvere-
nost	pripadnika	viših	profesionalnih	klasa.	Džek	je	znao	da	se	preziva
Lavington	i	načuo	je	da	je	posredi	poznat	medicinski	stručnjak,	ali	po-
što	 Džek	 nije	 često	 zalazio	 u	 Ulicu	 Harli,	 londonski	 centar	 lekarske
prakse,	to	ime	mu	ništa	nije	značilo.

Međutim,	tog	jutra	bio	je	snažno	svestan	da	je	pod	nemom	prismo-
trom,	i	to	ga	je	pomalo	uplašilo.	Da	li	mu	na	čelu	piše	kakvu	tajnu	kri-
je?	Da	li	taj	čovek,	na	osnovu	svog	profesionalnog	znanja,	zna	da	nešto
nije	u	redu	sa	skrivenom	sivom	masom?



Džek	je	pretrnuo	od	te	pomisli.	Zar	je	to	istina?	Zar	zaista	gubi	ra-
zum?	Zar	je	sve	halucinacija,	ili	možda	prevara	neviđenih	razmera?

Najednom	mu	je	pao	na	pamet	vrlo	jednostavan	način	da	to	prove-
ri.	Dotad	je	na	svoje	jutarnje	partije	golfa	uvek	odlazio	sam.	Šta	ako	bi
neko	bio	s	njim?	Onda	bi	se	desila	jedna	od	tri	mogućnosti.	Glas	se	ne
bi	čuo.	Obojica	bi	ga	čuli.	Ili	bi	ga	—	samo	on	čuo.

Te	večeri	 je	sproveo	svoj	plan	u	delo.	U	svom	društvu	hteo	 je	La-
vingtona.	Lako	su	zapodeli	razgovor	—	stariji	čovek	možda	je	i	priželj-
kivao	da	se	to	desi.	Bilo	je	jasno	da	ga	iz	nekog	razloga	Džek	zanima.
Ovaj	 je,	pak,	vrlo	 lako	 i	prirodno	 stigao	do	predloga	da	zajedno	odi-
graju	nekoliko	rupa	pre	doručka.	Dogovorili	su	se	za	sutradan	ujutru.

Počeli	su	malo	pre	sedam.	Dan	je	bio	savršen,	miran	i	vedar	ali	ne	i
prevruć.	Lekar	je	igrao	dobro,	Džek	bedno.	Sve	misli	je	usredsredio	na
predstojeću	krizu.	Neprestano	je	kradom	bacao	pogled	na	sat.	Kućica
se	nalazila	između	starta	i	cilja	sedme	rupe,	a	na	njen	početak	stigli	su
oko	sedam	i	dvadeset.

Kad	su	prolazili,	Devojka	je,	kao	i	obično,	bila	u	bašti.	Nije	podigla
pogled.

Dve	loptice	završile	su	u	ciljnom	polju	—	Džekova	blizu	rupe,	leka-
rova	malo	dalje.

—	Imam	je	—	reče	Lavington.	—	Ali	moram	da	dam	sve	od	sebe.
Sagnuo	se	da	proceni	kojom	putanjom	da	pošalje	 lopticu.	Džek	je

stajao	ukočen,	pogleda	prikovanog	za	sat.	Bilo	je	tačno	sedam	i	dvade-
set	pet.

Loptica	je	hitro	pojurila	preko	trave,	zastala	na	ivici	rupe,	malo	se
premišljala	i	upala.

—	Dobar	udarac	—	reče	Džek.	Glas	mu	je	bio	promukao	i	neuobi-
čajen...	Uz	uzdah	olakšanja,	gurnuo	je	svoj	ručni	sat	uz	podlakticu,	ka
laktu.	Ništa	se	nije	desilo.	Čarolija	se	razbila.

—	Ako	možete	malo	da	sačekate	—	kazao	je	—	zapalio	bih	lulu.
Napravili	su	pauzu	tokom	osme	rupe.	Džek	je	napunio	i	zapalio	lu-

lu	prstima	koji	 su	blago	drhtali,	 iako	 se	 trudio	da	 to	obuzda.	 Sa	 srca
mu	je	pao	ogroman	kamen.

—	Gospode,	 kakav	 divan	 dan	—	primetio	 je	 gledajući	 sa	 velikim
zadovoljstvom	prostranstvo	pred	sobom.	—	Izvolite,	Lavingtone,	vi	ste
na	redu.

I	eto	ga.	Baš	u	trenutku	kad	je	lekar	udarao	lopticu.	Ženski	glas,	vi-



sok	i	napaćen.
—	Ubistvo...	U	pomoć!	Ubistvo!
Lula	je	ispala	iz	Džekove	paralisane	ruke.	On	se	okrenuo	u	pravcu

zvuka,	a	onda	se	setio	da	se	obazre	na	saigrača.
Lavington	je	gledao	niz	stazu,	natklonivši	oči	rukom.
—	Pomalo	kratko...	ali	sam	za	dlaku	preskočio	pesak,	čini	mi	se.
On	nije	čuo	ništa!
Džeku	se	zavrtelo	u	glavi.	Zateturao	se	unapred	korak-dva.	Kad	se

povratio,	shvatio	je	da	leži	na	kratkoj	travi,	a	nad	njim	se	bio	nadneo
Lavington.

—	Tako,	samo	polako,	samo	polako.
—	Šta	sam	uradio?
—	Onesvestili	ste	se,	mladiću...	ili	ste	bar	pokušali	iz	petnih	žila.
—	Pobogu!	—	reče	Džek	i	zastenja.
—	Šta	vas	muči?	Neka	briga?
—	Odmah	ću	vam	reći,	ali	bih	prvo	hteo	nešto	da	vas	pitam.
I	lekar	je	zapalio	lulu	i	smestio	se	na	klupu.
—	Pitajte	šta	god	želite	—	opušteno	je	rekao.
—	Posmatrate	me	već	dan-dva.	Zašto?
Lavingtonu	se	oči	blago	zacakliše.
—	To	je	prilično	neugodno	pitanje.	Nije	zabranjeno	gledati,	znate.
—	Ne	vrdajte.	Ozbiljan	sam.	Zašto?	Imam	izuzetno	bitan	razlog	za

to	pitanje.
Lavingtonu	se	lice	uozbiljilo.
—	Odgovoriću	vam	potpuno	iskreno.	Na	vama	sam	video	sve	simp-

tome	čoveka	koji	prekomerno	radi	pod	velikim	opterećenjem,	pa	me
je	zanimalo	kakvo	bi	to	opterećenje	moglo	biti.

—	Na	to	vam	lako	mogu	odgovoriti	—	ogorčeno	reče	Džek.	—	Gu-
bim	razum.

Dramatično	je	zastao,	ali	pošto	izjava	nije	izazvala	očekivano	zani-
manje	i	zaprepašćenje,	ponovio	ju	je.

—	Kažem	vam	da	gubim	razum.
—	Vrlo	zanimljivo	—	promrmlja	Lavington.	—	Zaista	vrlo	zanimlji-

vo.
Džek	se	rasrdio.
—	Izgleda	da	vama	to	i	nije	ništa	više	nego	„zanimljivo“.	Lekari	su

nepodnošljivo	okoreli.



—	Ma	hajdete,	mladi	moj	prijatelju,	 sad	pričate	koješta.	 Za	poče-
tak,	iako	sam	diplomirao,	ne	bavim	se	medicinom.	Strogo	govoreći,	ja
nisam	lekar...	to	jest,	ne	lečim	telo.

Džek	ga	pronicljivo	pogleda.
—	A	um?
—	Da,	na	neki	način,	ali	je	preciznije	zvati	me	lekarom	za	dušu.
—	Oh!
—	Čujem	nipodaštavanje	u	vašem	glasu,	a	ipak	nekom	rečju	mora-

mo	označiti	 aktivni	princip	koji	 se	može	odvojiti	 od	 svog	ovozemalj-
skog	doma,	to	jest	tela,	i	postojati	nezavisno	od	njega.	Morate	napravi-
ti	kompromis	s	dušom,	znate,	mladiću,	jer	to	nije	samo	verska	reč	koju
je	izmislilo	sveštenstvo.	Ali	mi	ćemo	je	zvati	umom,	ili	podsvesnim	bi-
ćem,	šta	god	vam	više	odgovara.	Moje	reči	su	vas	upravo	uvredile,	ali
vas	uveravam	da	mi	je	zbilja	delovalo	veoma	zanimljivo	što	tako	urav-
notežen	i	savršeno	normalan	mladić	kao	što	ste	vi	pati	od	samoobma-
ne	da	gubi	razum.

—	Neosporno	gubim	razum.	Potpuno	sam	šenuo.
—	Oprostite	mi	što	to	kažem,	ali	ja	u	to	ne	verujem.
—	Haluciniram.
—	Posle	večere?
—	Ne,	ujutro.
—	Nemoguće	—	reče	lekar	i	ponovo	zapali	lulu	koja	se	u	međuvre-

menu	ugasila.
—	Kažem	vam	da	čujem	glasove	koje	niko	drugi	ne	čuje.
—	Jedan	od	hiljadu	 ljudi	vidi	 Jupiterove	mesece.	To	što	 ih	ostalih

devetsto	devedeset	devet	ne	vidi	nije	 razlog	da	osporavamo	postoja-
nje	Jupiterovih	meseca,	a	pogotovu	nije	razlog	da	hiljaditog	nazivamo
ludakom.

—	Postojanje	Jupiterovih	meseca	naučno	je	dokazano.
—	Sasvim	je	moguće	i	da	današnje	halucinacije	sutra	postanu	do-

kazane	naučne	činjenice.
Uprkos	 suprotstavljanju,	 Lavingtonov	 trezven	 pristup	 delovao	 je

na	Džeka.	Osetio	se	beskrajno	utešen	 i	radostan.	Lekar	ga	 je	pažljivo
posmatrao	minut-dva,	a	onda	klimnuo	glavom.

—	To	je	već	bolje	—	kazao	je.	—	S	vama	mladima	nevolja	je	to	što
ste	đavolski	uvereni	da	izvan	vaše	filozofije	ne	može	postojati	ništa,	pa
se	onda	usplahirite	kad	vam	neki	događaj	uzdrma	to	uverenje.	Da	ču-



jemo	vaše	 razloge	 za	 to	 što	mislite	da	gubite	 razum,	pa	 ćemo	nakon
toga	odlučiti	da	li	da	vas	smestimo	u	ludnicu.

Što	je	preciznije	umeo,	Džek	je	izneo	čitav	sled	događaja.
—	Ali	ne	razumem	—	završio	je	—	zašto	se	to	jutros	desilo	u	pola

osam...	pet	minuta	kasnije.
Lavington	je	razmislio	minut-dva.	Zatim...
—	Koliko	je	sada	sati	na	vašem	satu?	—	upitao	je.
—	Petnaest	do	osam	—	odvratio	je	Džek	pogledavši.
—	Onda	je	objašnjenje	jednostavno.	Na	mom	je	dvadeset	do	osam.

Vaš	sat	žuri	pet	minuta.	To	je	vrlo	zanimljiv	 i	važan	detalj...	za	mene.
Štaviše,	neprocenjiv	je.

—	U	kom	smislu?
Džeku	je	počelo	da	se	budi	zainteresovanost.
—	Pa,	očigledno	objašnjenje	glasi	da	ste	prvog	jutra	zbilja	čuli	 ta-

kav	krik...	 što	 je	možda	bila	 šala,	 a	možda	 i	nije.	Narednih	 jutara	 ste
autosugestijom	sebe	ubeđivali	da	ga	ponovo	čujete	u	isto	vreme.

—	Uveren	sam	da	nisam.
—	Ne	svesno,	naravno,	ali	podsvest	zna	da	se	poigrava	s	nama.	No,

bilo	kako	bilo,	to	objašnjenje	ne	drži	vodu.	Da	je	posredi	autosugesti-
ja,	krik	bi	ste	čuli	u	sedam	i	dvadeset	pet	po	svom	satu,	i	nikad	ga	ne
biste	čuli	pošto	je	taj	trenutak,	po	vašem	utisku,	prošao.

—	Onda?
—	Onda...	očigledno	je,	zar	ne?	Taj	poziv	u	pomoć	zauzima	potpu-

no	određeno	mesto	u	vremenu	i	prostoru.	Prostor	je	okolina	te	kućice,
a	vreme	je	sedam	i	dvadeset	pet.

—	Da,	ali	zašto	ga	 ja	čujem?	Ne	verujem	u	duhove	 i	 te	kojekakve
jezive	priče...	aveti	koje	kucaju	na	vrata	 i	slično.	Zašto	onda	 ja	čujem
taj	prokleti	krik?

—	Ah,	to	zasad	ne	možemo	ustanoviti.	Čudno	je	što	su	mnogi	naj-
bolji	mediji	 nekada	 bili	 zakleti	 skeptici.	 Ljudima	 zainteresovanim	 za
okultne	fenomene	ne	javljaju	se	manifestacije.	Neki	vide	i	čuju	ono	što
drugi	ne	vide	i	ne	čuju...	ne	znamo	zašto,	i	u	devedeset	odsto	slučajeva
ne	žele	da	 im	se	to	dešava	 i	ubeđeni	su	da	pate	od	halucinacija...	baš
kao	vi.	Slično	je	i	s	elektricitetom.	Neke	supstance	su	dobri	provodnici,
druge	su	izolatori,	 i	dugo	nismo	znali	zbog	čega,	pa	smo	morali	da	se
zadovoljimo	 pukim	 prihvatanjem	 činjenice.	 Danas	 znamo	 zašto.	 Jed-
nog	dana	ćemo	nesumnjivo	znati	zašto	vi	čujete	taj	krik,	a	devojka	i	ja



ne.	 Sve	 se	 povinuje	 prirodnim	 zakonima,	 znate...	 natprirodno	ne	po-
stoji.	Otkrivanje	zakona	koji	upravljaju	takozvanim	psihičkim	fenome-
nima	biće	težak	zadatak...	ali	napredujemo	korak	po	korak.

—	Ali	šta	ja	da	radim?	—	upita	Džek.
Lavington	se	osmehnu.
—	Praktičan	ste	čovek,	vidim.	Pa,	mladi	moj	prijatelju,	obilato	do-

ručkujte	 i	pođite	u	grad	ne	lupajući	više	glavu	onim	što	ne	razumete.
Ja	ću	u	međuvremenu	malo	pročačkati	i	videti	šta	mogu	da	otkrijem	o
onoj	kućici.	Ona	je	u	središtu	čitave	misterije,	zakleo	bih	se.

Džek	ustade.
—	Dobro,	gospodine,	pristajem,	ali,	dakle...
—	Da?
Džek	nelagodno	pocrvene.
—	Siguran	sam	da	devojka	nema	ništa	s	tim	—	promrmljao	je.
Lavingtona	to	kao	da	je	zasmejalo.
—	Niste	mi	rekli	da	je	lepotica!	Razvedrite	se,	mislim	da	je	misteri-

ja	starija	od	nje.
Džek	 se	 te	 večeri	 vratio	 kući	 obuzet	 grozničavom	 radoznalošću.

Sve	svoje	nade	slepo	je	položio	u	Lavingtona.	Lekar	 je	tako	prirodno
prihvatio	celu	stvar	ostavši	toliko	trezven	i	nepometen	da	mu	se	Džek
divio.

Kad	je	sišao	na	večeru,	video	je	da	ga	njegov	novi	prijatelj	čeka	u
predvorju.	Lekar	je	predložio	da	večeraju	za	istim	stolom.

—	Ima	li	kakvih	novosti,	gospodine?	—	nestrpljivo	upita	Džek.
—	Saznao	sam	čitavu	životnu	istoriju	kuće	„Vresište“.	Prvi	stanari

bili	su	jedan	stari	baštovan	i	njegova	žena.	Starac	je	umro,	a	starica	je
prešla	kod	kćeri.	Zatim	se	kuće	dokopao	jedan	građevinac,	uspešno	je
modernizovao	i	prodao	je	gradskom	gospodinu	koji	ju	je	koristio	kao
vikendicu.	Pre	oko	godinu	dana	ovaj	ju	je	prodao	izvesnom	bračnom
paru	Tarner.	 Po	onome	 što	 sam	uspeo	da	 zaključim,	delovali	 su	kao
čudan	par.	On	 je	bio	Englez,	 ljudi	su	za	njegovu	suprugu	mislili	da	 je
delom	Ruskinja,	i	bila	je	vrlo	naočita	žena	egzotičnog	izgleda.	Živeli	su
vrlo	povučeno,	ni	sa	kim	se	nisu	viđali	i	skoro	nikad	nisu	izlazili	dalje
od	bašte.	Po	okolini	se	priča	da	su	se	nečega	plašili...	ali	mislim	da	se
na	to	ne	možemo	osloniti.	Najednom	su	jednog	dana	otišli:	otperjali	su
jednog	jutra	i	više	se	nikad	nisu	vratili.	Ovdašnji	agenti	dobili	su	pismo
od	gospodina	Tarnera,	poslato	iz	Londona,	s	instrukcijama	da	se	kuća



što	pre	proda.	Nameštaj	je	rasprodat,	a	samu	kuću	kupio	je	gospodin
Moleverer.	Međutim,	u	njoj	je	proveo	svega	dve	nedelje,	a	onda	rešio
da	 je	 izda	nameštenu.	U	njoj	 trenutno	borave	 jedan	sušičav	profesor
francuskog	i	njegova	kći.	Stigli	su	ovamo	tek	pre	deset	dana.

Džek	je	ćutke	vario	ono	što	je	čuo.
—	Ne	vidim	u	tome	nikakav	napredak	—	napokon	je	kazao.	—	A

vi?
—	Zbilja	bih	voleo	da	saznam	više	o	Tarnerovima	—	tiho	reče	La-

vington.	—	Otišli	 su	 vrlo	 rano	 ujutro,	 imajte	 to	 na	 umu.	 Koliko	 sam
shvatio,	 niko	 ih	 zapravo	 nije	 ni	 video	da	 odlaze.	 Gospodin	Tarner	 je
docnije	viđen...	ali	nisam	našao	nikoga	ko	je	video	gospođu	Tarner.

Džek	preblede.
—	Nemoguće...	ne	želite	valjda	da	kažete...
—	Ne	uzbuđujte	se,	mladiću.	Osoba	koja	je	umrla...	pogotovu	nasil-

nom	 smrću...	 veoma	 snažno	 utiče	 na	 okolinu.	 Okolina	može	 upiti	 taj
uticaj	 i	 za	 uzvrat	 ga	 preneti	 pogodnom	primaocu...	 u	 ovom	 slučaju	 -
vama.

—	Ali	zašto	meni?	—	buntovno	promrmlja	Džek.	—	Zašto	ne	neko-
me	ko	može	da	učini	nešto	dobro?

—	Tu	silu	vidite	kao	inteligentnu	i	svrsishodnu,	a	ne	slepu	i	meha-
ničku.	Ja	ne	verujem	u	duhove	vezane	za	tlo,	koji	opsedaju	jedno	odre-
đeno	mesto	s	određenim	ciljem.	Ali	ono	što	jesam	video	nebrojeno	pu-
ta,	sve	dok	nisam	prestao	da	verujem	da	je	posredi	puka	koincidenci-
ja,	jeste	nekakvo	slepo	glavinjanje	ka	pravdi...	podzemno	kretanje	ne-
svesnih	sila,	koje	nejasno	pokušavaju	da	ostvare	taj	cilj...

Stresao	se	—	kao	da	odbacuje	neku	opsesiju	koja	mu	se	vrzmala
po	glavi	—	i	okrenuo	ka	Džeku	s	pripremljenim	osmehom.

—	Ostavimo	se	te	teme...	bar	večeras	—	predložio	je.
Džek	se	odmah	složio,	ali	nije	baš	uspeo	da	se	oslobodi	razmišlja-

nja	o	toj	temi.
Tokom	vikenda	se	i	sâm	žustro	raspitivao,	ali	nije	uspeo	da	sazna

ništa	više	nego	lekar.	Potpuno	je	prestao	da	igra	golf	pre	doručka.
Sledeća	karika	u	lancu	došla	je	iz	neočekivanog	izvora.	Kad	se	jed-

nog	 dana	 vratio,	 Džek	 je	 dobio	 obaveštenje	 da	 ga	 čeka	 jedna	mlada
dama.	Na	njegovo	ogromno	iznenađenje,	ispostavilo	se	da	je	to	devoj-
ka	 iz	bašte	—	devojka-maćuhica,	kako	 ju	 je	u	sebi	uvek	zvao.	Bila	 je
veoma	nervozna	i	konfuzna.



—	Oprostićete	mi,	monsieur,	što	sam	vam	ovako	nenajavljeno	do-
šla.	Ali	želim	nešto	da	vam	kažem...	ja...

Nesigurno	se	osvrnula	oko	sebe.
—	Uđite	—	spremno	reče	Džek	 i	povede	 je	u	prazan	„Damski	sa-

lon“	 hotela:	 dosadan	 apartman	 u	 kojem	 je	 preovladavao	 crveni	 bar-
šun.	—	Sedite,	gospođice,	gospođice...

—	Maršo,	monsieur.	Feliza	Maršo.
—	Sedite,	gospođice	Maršo,	i	sve	mi	ispričajte.
Feliza	 je	 poslušno	 sela.	 Bila	 je	 u	 tamnozelenoj	 odeći,	 a	 lepota	 i

šarm	ponositog	malog	 lica	došli	su	do	izražaja	više	nego	 ikad.	Džeku
je	srce	brže	zakucalo	kad	je	seo	pored	nje.

—	Evo	kako	 je	—	objasnila	 je	Feliza.	—	Ovde	smo	tek	odskora,	 i
od	samog	početka	slušamo	da	je	kuća...	naša	slatka	kućica...	opsednuta
duhovima.	 Niko	 od	 slugu	 neće	 da	 ostane	 u	 njoj.	 To	 meni	 ne	 smeta
mnogo...	mogu	bez	teškoća	da	spremam	i	kuvam.

„Anđeo“,	pomisli	zaljubljeni	mladić.	„Predivna	je.“
Međutim,	spolja	je	očuvao	fasadu	trezvene	pažnje.
—	Ta	priča	o	duhovima,	mislim	da	 je	 sve	 to	budalaština...	 to	 jest,

mislila	sam	do	pre	četiri	dana.	Monsieur,	četiri	noći	uzastopce	sanjam
isti	san.	Vidim	 jednu	damu	kako	stoji...	 lepa	 je,	visoka	 i	veoma	svetle
puti.	U	rukama	drži	plavi	porcelanski	ćup.	Uznemirena	je...	veoma	uz-
nemirena,	 i	 neprekidno	 pruža	 ćup	 ka	meni,	 kao	 da	me	 preklinje	 da
učinim	nešto	s	njim...	ali,	avaj,	ne	može	da	govori,	a	ja...	ja	ne	znam	šta
hoće.	 To	 sam	 sanjala	 prve	 dve	 noći...	 ali	 preksinoć	 je	 bilo	 još.	 Ona	 i
plavi	ćup	su	nestali,	a	ja	sam	najednom	čula	glas	kako	viče...	znala	sam
da	je	to	njen	glas,	shvatate...	 i,	oh,	monsieur,	 izgovorila	 je	upravo	one
reči	koje	ste	mi	vi	rekli	onog	jutra.	„Ubistvo...	U	pomoć!	Ubistvo!“	Pro-
budila	sam	se	užasnuta.	Rekla	sam	sebi:	to	je	košmar,	reči	koje	si	čula
obična	su	slučajnost.	Ali	sinoć	sam	opet	sanjala	isto	to.	Monsieur,	šta	je
to?	I	vi	ste	to	čuli.	Šta	da	radimo?

Felizino	lice	je	imalo	prestravljen	izraz.	Stegla	je	šake	i	molećivo	se
zagledala	u	Džeka.	Ovaj	je	glumio	staloženost	koju	nije	osećao.

—	Biće	sve	u	redu,	gospođice	Maršo.	Ne	smete	brinuti.	Reći	ću	vam
šta	bih	voleo	da	uradite,	ako	nemate	ništa	protiv:	da	ponovite	celu	pri-
ču	jednom	mom	prijatelju	koji	odseda	ovde,	doktoru	Lavingtonu.

Feliza	je	izrazila	spremnost	da	to	učini,	a	Džek	je	otišao	da	potraži
Lavingtona.	Vratio	se	s	njim	koji	minut	kasnije.



Lavington	je	pomno	osmotrio	devojku	dok	je	slušao	užurbane	Dže-
kove	uvodne	napomene.	Uz	nekoliko	utešnih	reči	ubrzo	 ju	 je	umirio,
pa	je	stao	pažljivo	da	sluša	njenu	priču.

—	Veoma	zanimljivo	—	kazao	 je	kad	 je	završila.	—	 Jeste	 li	 svom
ocu	to	ispričali?

Feliza	zavrte	glavom.
—	Nisam	htela	da	se	zabrine.	Još	je	vrlo	bolestan	—	oči	su	joj	se	is-

punile	suzama	—	i	čuvam	ga	od	svega	što	bi	ga	uzbudilo	ili	uznemirilo.
—	Razumem	—	dobrodušno	 reče	Lavington.	—	 I	drago	mi	 je	 što

ste	se	obratili	nama,	gospođice	Maršo.	Hartington	je,	kao	što	znate,	is-
kusio	nešto	 slično	 tome	 što	 ste	vi	opisali.	Mislim	da	možemo	 reći	da
smo	sad	na	dobrom	tragu.	Ne	možete	ničega	više	da	se	setite?

Feliza	se	trznu.
—	 Naravno!	 Baš	 sam	 glupa.	 To	 je	 poenta	 cele	 priče.	 Pogledajte,

monsieur,	šta	sam	našla	iza	jednog	kredenca.	Skliznulo	je	s	police.
Pružila	 im	 je	 prljavo	 parče	 papira	 za	 crtanje	 na	 kom	 je	 vodenim

bojama,	u	grubim	crtama,	bila	skicirana	žena.	Bila	je	to	puka	mazarija,
ali	je	sličnost	verovatno	bila	dovoljna.	Skica	je	prikazivala	visoku	sve-
tloputu	ženu,	suptilno	neengleskog	lica.	Stajala	je	pored	stola	na	kom
se	nalazio	plavi	porcelanski	ćup.

—	Našla	sam	to	jutros	—	objasnila	je	Feliza.	—	Monsieur	le	docte-
ur,2	 to	je	lice	žene	koju	sam	videla	u	snu,	a	i	ovaj	plavi	ćup	je	istove-
tan.

—	Izvanredno	—	prokomentarisao	je	Lavington.	—	Ključ	misterije
očito	je	plavi	ćup.	Meni	deluje	kao	kineski,	verovatno	star.	Izgleda	da
ima	neobičnu	ispupčenu	šaru.

—	Jeste	kineski	—	saopštio	 je	Džek.	—	Video	sam	praktično	 isto-
vetan	u	stričevoj	zbirci...	on	je	veliki	kolekcionar	kineskog	porcelana,
znate,	i	sećam	se	da	sam	nedavno	primetio	vrlo	sličan	ćup.

—	Kineski	 ćup	—	razmišljao	 je	Lavington.	Minut-dva	 je	ostao	za-
dubljen	u	misli,	 a	onda	 je	naglo	podigao	glavu,	 s	neobičnim	sjajem	u
očima.	—	Hartingtone,	koliko	dugo	vaš	stric	ima	taj	ćup?

—	Koliko	dugo?	Stvarno	ne	znam.
—	Razmislite.	Da	li	ga	je	kupio	u	skorije	vreme?
—	Ne	znam...	jeste,	mislim	da	jeste,	kad	bolje	razmislim.	Mene	por-

celan	ne	zanima	naročito,	ali	se	sećam	da	mi	je	pokazivao	„novije	ko-
made“,	i	među	njima	je	bio	i	taj.



—	Pre	manje	od	dva	meseca?	Tarnerovi	su	otišli	 iz	 „Vresišta“	pre
dva	meseca.

—	Da,	mislim	da	je	tako.
—	Vaš	stric	povremeno	odlazi	na	aukcije	u	unutrašnjost?
—	Neprestano	visi	na	njima.
—	Onda	možemo	s	 izvesnim	stepenom	sigurnosti	pretpostaviti	da

je	ovaj	komad	porcelana	kupio	na	rasprodaji	pokretne	imovine	Tarne-
rovih.	Čudna	koincidencija...	 ili	možda	ono	što	ja	zovem	glavinjanjem
slepe	pravde.	Hartingtone,	 iz	ovih	stopa	morate	od	strica	saznati	gde
je	ovo	kupio.

Džek	se	snuždio.
—	To	 je	nemoguće,	nažalost.	 Stric	Džordž	 je	otputovao	na	konti-

nent.	Ne	znam	čak	ni	na	koju	adresu	da	mu	pišem.
—	Koliko	će	ostati	na	putu?
—	Bar	tri	nedelje,	do	mesec	dana.
Usledila	je	tišina.	Feliza	je	nervozno	gledala	u	jednog,	pa	u	drugog

muškarca.
—	Zar	ništa	ne	možemo	da	učinimo?	—	stidljivo	je	upitala.
—	Da,	nešto	možemo	—	reče	Lavington	obuzdavajući	uzbuđenje.

—	Možda	 je	neobično,	ali	verujem	da	će	uspeti.	Hartingtone,	morate
se	dokopati	tog	ćupa.	Donesite	ga	ovamo,	pa	ćemo	ga,	ako	gospođica
dopušta,	odneti	u	„Vresište“	i	tamo	provesti	noć.

Džek	se	nelagodno	naježio.
—	Šta	će	se,	po	vama,	desiti?	—	nervozno	je	upitao.
—	Nemam	ni	najblažeg	pojma...	ali	iskreno	verujem	da	će	se	miste-

rija	rešiti,	a	duh	smiriti.	Lako	je	moguće	da	ćup	ima	dvostruko	dno	i	da
je	nešto	skriveno	u	njemu.	Ako	se	ne	desi	nikakav	fenomen,	moraće-
mo	da	upotrebimo	sopstvene	vijuge.

Feliza	pljesnu	rukama.
—	To	je	divna	ideja	—	uzviknula	je.
Oči	 su	 joj	 zasijale	od	oduševljenja.	Džek	nije	bio	ni	 izdaleka	 tako

radostan	—	štaviše,	u	sebi	se	gadno	uplašio,	ali	ga	ništa	nije	moglo	na-
vesti	 da	 to	 prizna	 pred	 Felizom.	 Lekar	 se	 ponašao	 kao	 da	 je	 njegov
predlog	najprirodniji	na	svetu.

—	 Kad	 možete	 doneti	 ćup?	—	 upitala	 je	 Feliza	 okrenuvši	 se	 ka
Džeku.

—	Sutra	—	reče	ovaj	preko	volje.



Više	nije	bilo	vrdanja,	ali	sećanje	na	ludački	poziv	u	pomoć	koji	ga
je	proganjao	svakog	jutra	moralo	se	nemilosrdno	potisnuti	i	ne	puštati
u	um	preko	najnužnije	moguće	mere.

Sutradan	uveče	je	otišao	u	stričevu	kuću	i	uzeo	pomenuti	ćup.	Kad
ga	je	video,	bio	je	više	nego	ikad	ubeđen	da	je	to	isti	onaj	koji	se	video
na	akvarelu,	ali	nije	uspeo	da	nađe	nikakav	tajni	pregradak	iako	ga	je
pažljivo	pregledao.

Lavington	i	on	su	u	„Vresište“	stigli	u	 jedanaest	uveče.	Feliza	ih	je
čekala,	pa	je	tiho	otvorila	vrata	pre	nego	što	su	pokucali.

—	Uđite	—	šapnula	je.	—	Moj	otac	spava	na	spratu	i	ne	smemo	da
ga	budimo.	Ovde	sam	vam	poslužila	kafu.

Povela	ih	je	u	malu	i	udobnu	dnevnu	sobu.	Pod	rešetkom	je	stajao
gorionik,	a	ona	se	nagnula	preko	njega	 i	obojici	 im	spremila	po	šolju
mirisne	kafe.

Potom	je	Džek	odvio	kineski	ćup	iz	mnogobrojnih	omota.	Felizi	je
zastao	dah	kad	ga	je	videla.

—	Ali	 da,	 da	—	vatreno	 je	 uzviknula.	—	To	 je	 taj...	 svuda	 bih	 ga
prepoznala.

U	međuvremenu	 je	Lavington	obavljao	sopstvene	pripreme.	Sklo-
nio	je	sve	ukrase	sa	stočića,	koji	je	postavio	nasred	sobe.	Oko	njega	je
smestio	 tri	 stolice.	 Zatim	 je	 uzeo	 plavi	 ćup	 od	Džeka	 i	 spustio	 ga	 na
središte	stola.

—	Sada	smo	spremni	—	kazao	 je.	—	Ugasite	svetlo,	a	onda	ćemo
sesti	oko	stola	u	mraku.

Ostalo	dvoje	 su	ga	poslušali.	 Iz	mraka	se	opet	začuo	Lavingtonov
glas.

—	Ne	mislite	ni	na	šta...	 ili	mislite	na	sve.	Ne	silite	um.	Moguće	 je
da	neko	od	nas	ima	medijumske	moći.	Ako	je	tako,	ta	osoba	će	pasti	u
trans.	 Upamtite	 da	 nemate	 čega	 da	 se	 bojite.	 Oterajte	 strah	 iz	 srca	 i
prepustite	se...	prepustite	se...

Glas	mu	je	utihnuo	i	usledila	je	tišina.	Iz	minuta	u	minut	tišina	kao
da	je	postajala	sve	bremenitija	mogućnostima.	Lako	je	bilo	Lavingtonu
reći	 „Oterajte	strah“.	Džek	nije	osećao	strah	—	nego	paniku.	A	bio	 je
gotovo	 siguran	 da	 se	 i	 Feliza	 tako	 osećala.	 Najednom	 je	 začuo	 njen
glas,	dubok	i	užasnut.

—	Nešto	će	se	grozno	desiti.	Osećam.
—	Oterajte	strah	—	reče	Lavington.	—	Nemojte	se	opirati	uticaju.



Tama	kao	da	je	postala	još	tamnija,	a	tišina	prodornija.	A	onaj	neo-
drediv	utisak	pretnje	sve	se	više	približavao.

Džek	oseti	da	se	guši...	da	nema	daha...	zlo	je	bilo	veoma	blizu...
A	onda	je	trenutak	krize	prošao.	Plutao	je,	plutao	je	niz	vodu...	za-

tvorenih	očiju...	spokojno...	u	tami...

II

Džek	se	blago	promeškoljio.	Glava	mu	je	bila	teška	—	teška	kao	olovo.
Gde	se	nalazi?

Sunce...	ptice...	Ležao	je	i	zurio	u	nebo.
Onda	se	svega	setio.	Seansa.	Mala	soba.	Feliza	i	lekar.	Šta	se	desilo?
Pridigao	 se,	 dok	mu	 je	 glava	 neugodno	 bubnjala,	 i	 pogledao	 oko

sebe.	Ležao	je	u	šumarku	nedaleko	od	kućice.	U	blizini	nije	bilo	niko-
ga.	Izvadio	je	sat.	Zapanjio	se	kad	je	video	da	je	pola	jedan	po	podne.

Ustao	je	s	mukom	i	potrčao	što	je	brže	mogao	prema	kućici.	Sigur-
no	su	se	uplašili	što	nije	uspeo	da	se	vrati	iz	transa,	pa	su	ga	izneli	na
svež	vazduh.

Kad	je	stigao	pred	kućicu,	glasno	je	pokucao	na	vrata.	Međutim,	ni-
ko	se	nije	javio,	a	unutra	kao	da	nije	bilo	nikog	živog.	Sigurno	su	otišli
po	 pomoć.	 U	 protivnom	—	Džek	 je	 osetio	 da	 ga	 prožima	 neodrediv
strah.	Šta	se	sinoć	dogodilo?

Vratio	se	u	hotel	što	je	brže	mogao.	Taman	je	hteo	da	se	raspita	na
recepciji	kad	mu	je	pažnju	zaokupio	izuzetno	jak	udarac	u	rebra,	koji
zamalo	da	ga	obori	 s	nogu.	Okrenuvši	 se	 ljutito,	 spazio	 je	 sedokosog
starog	gospodina	kako	se	hripavo	smeje.

—	Nisi	me	očekivao,	momče.	Nisi	me	očekivao,	a?	—	reče	ta	oso-
ba.

—	Pobogu,	striče	Džordže,	mislio	sam	da	si	stotinama	kilometara
daleko...	negde	u	Italiji.

—	Ah,	ali	nisam.	Sinoć	sam	pristao	u	Dover.	Rešio	sam	da	kolima
otputujem	do	grada	i	usput	zastanem	ovde	da	te	vidim.	I	imam	šta	da
vidim.	Celu	noć	si	bio	napolju,	a?	Lepo	se	provodiš...

—	Striče	Džordže	—	odlučno	ga	prekide	Džek.	—	Imam	da	ti	ispri-
čam	neverovatnu	priču.	Slutim	da	nećeš	poverovati.



—	 Slutim	 da	 neću	—	 nasmeja	 se	 starac.	—	 Ali	 daj	 sve	 od	 sebe,
momče.

—	Moram	prvo	nešto	da	pojedem	—	nastavio	je	Džek.	—	Umirem
od	gladi.

Poveo	ga	je	ka	trpezariji,	pa	mu	je	uz	povelik	obrok	sve	ispričao.
—	Samo	bog	zna	šta	se	s	njima	desilo	—	završio	je.
Njegovog	strica	samo	što	nije	udarila	kap.
—	 Ćup	—	 napokon	 je	 uspeo	 da	 procedi.	—	 PLAVI	 ĆUP!	 Šta	 je	 s

njim?
Džek	je	piljio	u	njega	ne	shvatajući,	ali	je	u	bujici	reči	koje	su	usle-

dile	počeo	da	uviđa.
Sve	 je	 izrečeno	skoro	u	 jednom	dahu:	—	Ming...	 jedinstven...	dra-

gulj	moje	 kolekcije...	 vredi	 najmanje	 deset	 hiljada	 funti...	 ponuda	 od
američkog	 milionera	 Hogenhajmera...	 jedan	 jedini	 takav	 na	 svetu...
Boga	li	ti	tvoga,	čoveče,	šta	si	uradio	s	mojim	PLAVIM	ĆUPOM?

Džek	izjuri	iz	trpezarije.	Mora	da	nađe	Lavingtona.	Mlada	dama	na
recepciji	hladno	ga	je	posmatrala.

—	Doktor	Lavington	je	otišao	kasno	sinoć...	automobilom.	Ostavio
vam	je	poruku.

Džek	je	pocepao	kovertu.	Bila	je	kratka	i	konkretna.

Dragi	moj	mladi	prijatelju,
Da	 li	 je	 doba	 natprirodnog	 okončano?	Ne	 baš	—	 posebno

ako	se	maskira	u	novi	naučni	rečnik.	Mnogo	pozdrava	od	Feli-
ze,	 invalidnog	oca	 i	mene.	 Imamo	prednost	od	dvanaest	 sati,
što	bi	trebalo	da	bude	dovoljno.

Zauvek	vaš,
Ambrouz	Lavington,

lekar	za	dušu



D

Bulbulova	kuća

I

o	viđenja,	dragi.
—	Do	viđenja,	dušo.
Aliks	Martin	nagnula	se	preko	male	rustične	kapije	i	posmatrala	fi-

guru	svog	muža	kako	se	peške	udaljava	putem	prema	selu.
Ubrzo	 je	 on	 zašao	 za	 krivinu	 i	 nestao	 s	 vidika,	 ali	 je	Aliks	 i	 dalje

ostala	u	istom	položaju	odsutno	gladeći	uvojak	guste	smeđe	kose	koji
joj	je	pao	na	lice,	a	oči	su	joj	bile	daleke	i	snene.

Aliks	Martin	nije	bila	 lepa,	 čak	ni,	 strogo	rečeno,	 simpatična.	Me-
đutim,	njeno	lice,	lice	žene	koja	više	nije	u	prvoj	mladosti,	izmenilo	se
toliko	da	je	njene	bivše	koleginice	iz	starih	kancelarijskih	dana	skoro
ne	bi	ni	prepoznale.	Nekadašnja	gospođica	Aliks	King	bila	je	utegnuta
devojka	poslovnog	držanja,	efikasna,	pomalo	gruba	u	ophođenju,	oči-
gledno	sposobna	i	s	obema	nogama	na	zemlji.

Aliks	je	maturirala	u	teškoj	školi.	Petnaest	godina,	od	devetnaeste
do	 trideset	 četvrte,	 izdržavala	 je	 sebe,	 a	 tokom	 sedam	godina	 u	 tom
periodu	i	 invalidnu	majku,	kao	stenodaktilografkinja.	Borba	za	sasta-
vljanje	kraja	s	krajem	ogrubela	je	meke	crte	njenog	devojačkog	lica.

Istina,	 bilo	 je	 tu	 i	 ljubavi	—	 svojevrsne	—	 s	Dikom	Vindifordom,
kolegom	s	posla.	Kao	prava	žena	Aliks	je	u	duši	čak	i	nesvesno	znala
da	je	njemu	stalo	do	nje.	Pred	drugima	su	bili	prijatelji,	ništa	više.	Od
svoje	nevelike	plate	Dik	je	s	mukom	školovao	mlađeg	brata.	U	to	vre-
me	uopšte	nije	mogao	da	razmišlja	o	braku.

A	onda	je	devojci	na	najneočekivaniji	način	stiglo	naglo	izbavljenje
od	svakodnevnog	dirinčenja.	Jedna	dalja	rođaka	umrla	je	i	novac	osta-
vila	Aliks	—	nekoliko	hiljada	funti,	dovoljno	za	kamatu	od	dve-tri	sto-
tine	godišnje.	Za	Aliks	je	to	bila	sloboda,	život,	nezavisnost.	Ona	i	Dik



više	nisu	morali	da	čekaju.
Dik	je,	međutim,	reagovao	neočekivano.	Nikad	ranije	nije	direktno

kazao	da	voli	Aliks;	sad	je	za	to	delovao	neraspoloženiji	nego	ikad.	Iz-
begavao	 ju	 je,	postao	hladan	 i	namršten.	Aliks	 je	brzo	shvatila	 istinu.
Postala	je	imućna	žena.	Škakljivost	situacije	i	ponos	sprečavali	su	Dika
da	je	zaprosi.

Ipak,	nije	mu	 to	nimalo	 zamerila,	 čak	 je	 i	pomišljala	da	 sama	na-
pravi	prvi	korak,	no	onda	su	je	po	drugi	put	zadesili	neočekivani	doga-
đaji.

Kod	 jedne	 prijateljice	 upoznala	 je	 Džeralda	Martina.	 On	 se	 u	 nju
zaljubio	do	ušiju,	te	su	se	u	roku	od	nedelju	dana	i	verili.	Aliks,	koja	je
sebe	uvek	smatrala	„osobom	koja	se	ne	zaljubljuje“,	bila	je	oborena	s
nogu.

Nenamerno	je	uspela	da	razjari	svog	bivšeg	ljubavnika.	Dik	Vindi-
ford	ju	je	posetio	ključajući	od	besa.

—	Ti	uopšte	i	ne	poznaješ	tog	čoveka!	Ne	znaš	ništa	o	njemu!
—	Znam	da	ga	volim.
—	Otkud	to	znaš...	posle	nedelju	dana?
—	Ne	treba	svima	jedanaest	godina	da	otkriju	da	su	zaljubljeni	—

ljutito	viknu	Aliks.
Prebledeo	je.
—	Volim	te	otkako	te	znam.	Mislio	sam	da	i	ti	mene	voliš.
Aliks	je	bila	iskrena.
—	I	 ja	sam	tako	mislila	—	priznala	 je.	—	Ali	samo	zato	što	nisam

znala	šta	je	ljubav.
Onda	je	Dik	ponovo	prasnuo.	Molbe,	preklinjanja,	čak	i	pretnje	—

pretnje	na	račun	čoveka	koji	je	uskočio	na	njegovo	mesto.	Aliks	se	za-
panjila	kad	je	videla	kakav	je	vulkan	vrebao	ispod	rezervisane	spolja-
šnjosti	čoveka	kojeg	je,	kakoje	mislila,	odlično	poznavala.

Misli	su	joj	se	tog	sunčanog	jutra,	dok	se	naslanjala	na	kapiju	kuće,
vratile	na	taj	razgovor.	Bila	je	udata	već	mesec	dana,	i	idilično	srećna.
Ipak,	u	kratkotrajnom	odsustvu	muža	koji	 joj	 je	bio	sve,	 tanana	nota
teskobe	uvukla	 se	u	njenu	 savršenu	 sreću.	A	uzrok	 te	 teskobe	bio	 je
Dik	Vindiford.

Otkako	se	udala,	tri	puta	je	sanjala	jedan	te	isti	san.	Okolina	se	raz-
likovala,	ali	su	osnovni	detalji	uvek	bili	 isti.	Videla	 je	svog	muža	kako
leži	mrtav	i	Dika	Vindiforda	kako	stoji	nad	njim,	i	znala	je	s	potpunom



sigurnošću	da	je	on	zadao	smrtonosni	udarac.
Međutim,	ma	koliko	to	bilo	užasno,	postojalo	je	i	nešto	još	užasnije

—	užasnije,	naime,	na	javi,	jer	je	u	snu	to	delovalo	potpuno	prirodno	i
neizbežno.	Njoj,	Aliks	Martin,	bilo	je	drago	što	joj	je	muž	mrtav.	Blago-
darno	je	pružala	ruke	ka	ubici,	ponekad	i	uz	glasno	zahvaljivanje.	San
se	uvek	završavao	na	isti	način:	Dik	Vindiford	ju	je	držao	u	naručju.

II

Mužu	nije	ispričala	ništa	o	snu,	ali	ju	je	u	potaji	on	potresao	dublje	ne-
go	 što	 je	 htela	 da	 prizna.	 Je	 li	 to	 upozorenje	—	upozorenje	 na	Dika
Vindiforda?

Aliks	se	prenula	iz	misli	kad	je	u	kući	glasno	zazvonio	telefon.	Ušla
je	i	podigla	slušalicu.	Najednom	se	zaljuljala	i	oslonila	rukom	na	zid.

—	Izvinite,	hoćete	li	opet	reći	ko	ste?
—	Pobogu,	 Aliks,	 šta	 ti	 je	 s	 glasom?	Ne	 bih	 ga	 nikad	 prepoznao.

Dik	je	ovde.
—	Oh!	—	reče	Aliks.	—	Oh!	Gde...	gde	si?
—	U	„Putničkom	konaku“...	 tako	se	zove,	zar	ne?	Ili	čak	 i	ne	znaš

da	u	selu	 imate	pivnicu?	Na	odmoru	sam...	malo	pecam	ovde.	 Imaš	 li
nešto	protiv	da	se	vas	dvoje	dobrih	 ljudi	vidite	sa	mnom	danas	posle
večere?

—	Ne	—	oštro	reče	Aliks.	—	Ne	smeš	da	dođeš.
Usledila	je	pauza,	a	onda	se	opet	začuo	Dikov	glas,	uz	suptilnu	pro-

menu	tona.
—	Izvinjavam	se	—	rekao	je	zvaničnim	tonom.	—	Naravno	da	vam

neću	smetati...
Aliks	ga	je	žurno	prekinula.	On	sigurno	misli	da	se	ona	ponaša	ne-

shvatljivo.	I	jeste	se	ponašala	neshvatljivo.	Živci	su	joj	sigurno	iskidani
na	komade.

—	Samo	sam	htela	da	kažem	da	smo...	večeras	zauzeti	—	objasnila
je,	trudeći	se	da	joj	glas	bude	što	prirodniji.	—	Možeš	li...	možeš	li	da
dođeš	na	večeru	sutra?

Međutim,	 Dik	 je	 očigledno	 primetio	 nedostatak	 srdačnosti	 u	 nje-
nom	tonu.



—	Najlepše	 hvala	—	 kazao	 je	 istim	 zvaničnim	 glasom	—	 ali	 bih
mogao	svakog	trenutka	da	odem	odavde.	Zavisi	od	toga	da	li	će	jedan
moj	drugar	doći	ili	neće.	Zbogom,	Aliks.	—	Zastao	je,	a	onda	brzo,	pro-
menjenim	glasom,	dodao:	—	Svaku	ti	sreću	želim,	draga	moja.

Aliks	je	s	olakšanjem	spustila	slušalicu.
—	Ne	sme	da	dođe	ovamo	—	ponovila	je	za	sebe.	—	Ne	sme	da	do-

đe	ovamo.	Oh,	kakva	sam	ja	budala!	Puke	maštarije	su	me	dovele	do
ovakvog	stanja.	Ipak,	drago	mi	je	što	ne	dolazi.

Sa	stola	je	podigla	rustičan	šešir	od	rogoza,	ponovo	izašla	u	baštu	i
zastala	da	pogleda	ime	urezano	nad	trem:	Bulbulova	kuća.

—	Zar	nije	to	baš	šašavo	ime?	—	rekla	je	jednom	Džeraldu	pre	ne-
go	što	su	se	venčali.	On	se	nasmejao.

—	Eh,	prava	si	mala	Londonka	—	prisno	je	kazao.	—	Mislim	da	ni-
kad	u	životu	nisi	čula	slavuja.	I	drago	mi	je	zbog	toga.	Slavuji	treba	da
pevaju	samo	za	 ljubavnike.	Slušaćemo	 ih	zajedno	u	 letnjim	večerima
ispred	naše	kuće.

Kad	se	setila	da	su	ih	zaista	i	slušali,	Aliks	je,	stojeći	na	vratima	ku-
će,	srećno	porumenela.

Bulbulovu	kuću	našao	je	Džerald.	Došao	je	kod	Aliks	kipteći	od	uz-
buđenja.	 Otkrio	 je	 pravo	mesto	 za	 njih	—	 jedinstveno	—	 dragulj	—
priliku	života.	A	kad	ju	je	Aliks	videla,	 i	nju	je	očarala.	Istini	za	volju,
bila	je	na	prilično	zabačenom	mestu	—	oko	tri	kilometra	od	najbližeg
sela	—	ali	 je	 sama	kuća	bila	 toliko	 izuzetna	sa	svojim	evropskim	sti-
lom,	 raskošno	 komfornim	 kupatilima,	 sistemom	 za	 grejanje	 vode,
električnim	osvetljenjem	i	telefonom	da	je	Aliks	odmah	podlegla	nje-
nim	čarima.	A	onda	se	desila	nevolja.	Vlasnik,	bogataš	koji	ju	je	sagra-
dio	iz	hira,	odbio	je	da	je	iznajmi.	Hteo	je	samo	da	je	proda.

Džerald	Martin,	iako	s	dobrim	primanjima,	nije	mogao	da	podigne
svoj	kapital.	Mogao	 je	da	uzme	najviše	hiljadu	funti.	Vlasnik	 je	tražio
tri.	Međutim,	u	spas	je	priskočila	Aliks,	koja	se	odmah	vezala	za	to	me-
sto.	 Ona	 je	 svojim	 kapitalom	mogla	 slobodno	 da	 raspolaže,	 pošto	 je
bio	u	obveznicama.	Priložiće	polovinu	u	svrhu	kupovine	kuće.	 I	 tako
je	 Bulbulova	 kuća	 postala	 njihova,	 a	 Aliks	 se	 nijednog	 trenutka	 nije
pokajala	 zbog	 te	odluke.	Ruku	na	srce,	posluga	nije	volela	provincij-
sku	osamu	—	štaviše,	trenutno	nisu	imali	nikoga	—	ali	je	Aliks,	inače
gladna	domaćinskog	života,	silno	uživala	u	spremanju	prefinjenih	ma-
lih	jela	i	spremanju	kuće.



O	bašti,	veličanstveno	ispunjenoj	cvećem,	brinuo	se	jedan	starac	iz
sela,	koji	je	dolazio	dvaput	nedeljno.

Kad	je	zamakla	za	ugao	kuće,	Aliks	se	iznenadila	videvši	dotičnog
starog	baštovana	kako	marljivo	radi	po	cvetnim	lejama.	Iznenadila	se
pošto	je	on	dolazio	ponedeljkom	i	petkom,	a	tog	dana	je	bila	sreda.

—	Pobogu,	Džordže,	šta	ćete	vi	ovde?	—	upitala	je	prilazeći	mu.
Starac	se	uspravio	uz	smešak	i	dotakao	obod	stare	kape.
—	I	mislio	sam	da	ćete	se	iznenaditi,	gospođo.	Ali	evo	šta	je.	U	pe-

tak	će	biti	vašar	kod	vlastelina,	pa	rekoh,	ni	gospodin	Martin	ni	njego-
va	dobra	gospođa	neće	se	ljutiti	ako	za	promenu	dođem	u	sredu	ume-
sto	u	petak.

—	To	je	potpuno	u	redu	—	reče	Aliks.	—	Nadam	se	da	ćete	se	lepo
provesti	na	vašaru.

—	Računam	da	hoću	—	prosto	reče	Džordž.	—	Fino	je	kad	čovek
može	da	 jede	koliko	hoće,	a	sve	vreme	zna	da	ne	mora	sam	da	plati.
Vlastelin	dopušta	svojim	zakupcima	da	popiju	čaj	kao	ljudi.	Onda	sam
pomislio,	 gospođo,	 da	 i	 popričamo	pre	nego	 što	 odete,	 da	mi	 kažete
šta	želite	za	živu	ogradu.	Ne	znate	kad	ćete	se	vratiti,	gospođo?

—	Ali,	ja	ne	idem	nikud.
Džordž	se	netremice	zagledao.
—	Ali	zar	sutra	ne	putujete	u	London?
—	Ne.	Otkud	vam	takva	pomisao?
Džordž	trznu	glavom	preko	ramena.
—	Juče	sam	sreo	gospodina	u	selu.	Kazao	mi	je	da	oboje	sutra	ide-

te	u	London	i	da	nije	siguran	kad	ćete	se	vratiti.
—	 Koješta	—	 reče	 Aliks	 kroz	 smeh.	—	 Sigurno	 ste	 ga	 pogrešno

razumeli.
Ipak,	pitala	se	šta	je	to	tačno	Džerald	rekao	starcu	što	je	moglo	do-

vesti	do	tako	čudnog	nesporazuma.	Da	idu	u	London?	Nikad	više	u	ži-
votu	nije	htela	da	kroči	u	London.

—	Mrzim	London	—	rekla	je	naglo	i	grubo.
—	Ah!	—	spokojno	reče	Džordž.	—	Mora	da	sam	ja	nešto	pogrešio,

a,	ipak,	učinilo	mi	se	da	je	on	to	rekao	vrlo	jasno.	Drago	mi	je	što	osta-
jete	ovde.	Ne	volim	ovo	opšte	 smucanje	 tamo-amo,	a	o	Londonu	ne-
mam	visoko	mišljenje.	Ja	nikad	nisam	morao	tamo	da	idem.	Previše	je
automobila...	tako	vam	je	to	danas.	Čim	čovek	nabavi	automobil,	više
ga	ne	drži	mesto.	Gospodin	Ejms,	onaj	što	 je	nekad	držao	ovu	kuću...



bio	je	fin	miran	gospodin	sve	dok	nije	kupio	automobil.	Nije	prošlo	ni
mesec	dana	i	dao	je	kuću	na	prodaju.	Mnogo	se	i	istrošio	na	nju,	slavi-
ne	u	svim	kupatilima,	električno	svetlo	i	tako	to.	„Nikad	vam	se	vaš	no-
vac	neće	vratiti“,	rekao	sam	mu.	„Ali“,	reče	on	meni,	„dobiću	dve	hilja-
de	uložene	u	ovu	kuću	do	poslednjeg	penija.“	Bogme,	tako	je	i	bilo.

—	Dobio	je	tri	hiljade	—	reče	Aliks	uz	osmeh.
—	Dve	hiljade	—	ponovi	Džordž.	—	U	ono	vreme	pričalo	se	o	svoti

koju	je	tražio.
—	Zaista	su	bile	tri	hiljade	—	reče	Aliks.
—	Dame	se	ne	razumeju	u	brojeve	—	neubeđeno	reče	Džordž.	—

Nećete	mi	valjda	reći	da	je	gospodin	Ejms	imao	obraza	da	stane	pred
vas	i	traži	tri	hiljade,	drsko	i	na	sav	glas?

—	Nije	to	rekao	meni	—	kazala	je	Aliks	—	nego	mom	mužu.
Džordž	se	opet	nagnuo	nad	leju.
—	Cena	je	bila	dve	hiljade	—	tvrdoglavo	je	rekao.

III

Aliks	se	nije	upuštala	u	prepirku	s	njim.	Otišla	 je	do	 jedne	udaljenije
leje	i	nabrala	pune	ruke	cveća.

Dok	 je	 s	mirisnim	 buketom	 prilazila	 kući,	 Aliks	 je	 primetila	mali
tamnozeleni	predmet	kako	proviruje	kroz	lišće	u	jednoj	leji.	Zastala	je,
podigla	ga	i	prepoznala	muževljev	džepni	dnevnik.

Otvorila	 ga	 je	 i	 s	 izvesnom	 radošću	 pregledala	 zapise.	 Gotovo	 na
samom	početku	braka	shvatila	je	da	impulsivni	i	emotivni	Džerald	ima
nekarakteristične	vrline	urednosti	i	metodičnosti.	Žestoko	je	insistirao
na	tome	da	se	obroci	služe	tačno	na	vreme	i	uvek	je	unapred	planirao
dan,	precizno	poput	voznog	reda.

Gledajući	 dnevnik,	 nasmejala	 se	 kad	 je	 videla	 zapis	 od	 14.	maja:
„Ženidba	s	Aliks	u	Svetom	Petru	u	14.30.“

—	Kakav	blesan	—	promrmlja	Aliks	sebi	u	bradu	i	nastavi	da	lista
strane.	Najednom	je	stala.

—	„Sreda,	18.	jun“...	pa	to	je	danas.
U	 rubrici	 za	 taj	 dan	 Džeraldovim	 urednim	 preciznim	 rukopisom

stajalo	 je	„21.00“.	Ništa	više.	Šta	je	Džerald	planirao	da	uradi	u	devet



uveče?	—	upitala	 se	Aliks.	Osmehnula	 se	 kad	 je	 shvatila	 da	 bi,	 da	 je
ovo	 priča	 poput	 onih	 koje	 je	 često	 čitala,	 u	 dnevniku	 našla	 nekakvo
senzacionalno	 otkriće.	 U	 njemu	 bi	 zasigurno	 stajalo	 ime	 neke	 druge
žene.	Dokono	 je	prelistavala	ostale	 stranice.	Tu	su	stajali	datumi,	 sa-
stanci,	nejasna	pominjanja	poslovnih	aranžmana,	ali	i	samo	jedno	žen-
sko	ime	—	njeno.

Ipak,	kad	je	stavila	knjižicu	u	džep	i	nastavila	s	cvećem	prema	kući,
uhvatila	 ju	 je	maglovita	nelagoda.	Reči	Dika	Vindiforda	vratile	 su	 joj
se	gotovo	kao	da	joj	je	stajao	pored	uha	i	šaputao	ih:	„Ti	uopšte	ne	po-
znaješ	tog	čoveka.	Ne	znaš	ništa	o	njemu.“

To	je	bilo	tačno.	Šta	ona	zna	o	njemu?	Na	kraju	krajeva,	Džerald	je
imao	četrdeset	godina.	Za	četrdeset	godina	života	sigurno	je	bilo	i	dru-
gih	žena...

Aliks	nervozno	zavrte	glavom.	Ne	sme	da	se	preda	takvim	mislima.
Ima	mnogo	preča	posla.	Treba	li	ili	ne	treba	da	kaže	mužu	da	joj	se	ja-
vio	Dik	Vindiford?

Postojala	je	i	mogućnost	da	je	Džerald	već	naleteo	na	njega	u	selu.
U	tom	slučaju,	međutim,	sigurno	bi	joj	to	pomenuo	odmah	po	povrat-
ku	kući	i	sve	bi	se	otrglo	njenoj	kontroli.	Inače	—	šta?	Aliks	je	bila	sve-
sna	svoje	želje	da	taj	događaj	uopšte	ne	pomene.

Ako	mu	kaže,	on	će	sigurno	predložiti	da	pozovu	Dika	Vindiforda	u
Bulbulovu	kuću.	Onda	bi	ona	morala	da	objašnjava	da	 je	Dik	 to	 sam
predložio,	 a	da	 je	ona	našla	neki	 izgovor	da	 spreči	njegov	dolazak.	 I
kad	je	on	upita	zašto	je	to	uradila,	šta	da	kaže?	Da	mu	ispriča	svoj	san?
On	bi	se	samo	nasmejao	—	ili,	još	gore,	uvideo	da	ona	snu	pridaje	va-
žnost	na	kakvu	on	i	ne	pomišlja.

Na	kraju,	prilično	postiđena,	Aliks	je	rešila	da	ne	kaže	ništa.	Bila	je
to	prva	njena	tajna	pred	mužem,	a	griža	savesti	ju	je	prilično	uznemiri-
la.

IV

Kad	je,	malo	pre	ručka,	čula	Džeralda	da	se	vraća	iz	sela,	požurila	je	u
kuhinju	i	pretvarala	se	da	je	zaneta	kuvanjem,	kako	bi	prikrila	zbunje-
nost.



Odmah	je	bilo	jasno	da	Džerald	uopšte	nije	video	Dika	Vindiforda.
Aliks	je	laknulo,	ali	ju	je	uhvatila	i	nelagoda.	Sad	je	neopozivo	morala
da	se	drži	politike	prikrivanja.

Tek	se	posle	jednostavne	večere,	dok	su	u	hrastovom	salonu	sedeli
pored	 otvorenih	 prozora	 kako	 bi	 unutra	 pustili	 prijatan	 večernji	 va-
zduh	pun	mirisa	modrog	i	belog	šeboja,	Aliks	setila	džepnog	dnevnika.

—	Evo	čime	si	zalivao	cveće	—	kazala	je	i	bacila	mu	ga	u	krilo.
—	Ispao	mi	je	kod	živice,	zar	ne?
—	Da,	i	sada	znam	sve	tvoje	tajne.
—	Nisam	kriv	—	reče	Džerald	i	zavrte	glavom.
—	A	šta	je	s	nekom	obavezom	večeras	u	devet?
—	Ah,	to!	—	Načas	kao	da	je	ostao	zatečen,	a	potom	se	osmehnuo

kao	da	ga	nešto	silno	zabavlja.	—	To	je	obaveza	s	jednom	izuzetno	le-
pom	devojkom,	Aliks.	Ima	smeđu	kosu	i	plave	oči,	mnogo	liči	na	tebe.

—	Ne	razumem	—	reče	Aliks	tobože	strogo.	—	Izvrdavaš.
—	Ne,	ne	 izvrdavam.	Štaviše,	 to	mi	 je	podsetnik	da	večeras	 treba

da	razvijem	neke	negative	i	hoću	da	mi	pomogneš.
Džerald	Martin	 je	bio	pasionirani	 fotograf.	 Imao	 je	pomalo	staro-

modan	aparat,	ali	s	odličnim	objektivnom,	i	sam	je	razvijao	slike	u	ma-
lom	podrumu	koji	je	pretvorio	u	mračnu	komoru.

—	I	to	mora	da	se	obavi	tačno	u	devet	—	zadirkivala	ga	je	Aliks.
Džerald	je	delovao	pomalo	uznemiren.
—	Draga	moja	devojko	—	kazao	je	uz	osornu	notu	u	glasu	—	oba-

veze	uvek	moraju	da	se	planiraju	za	određeni	 termin.	Onda	se	posao
obavlja	kako	treba.

Aliks	je	ćutke	sedela	minut-dva	i	gledala	muža	u	fotelji	kako	puši,
njegovu	crnu	kosu	začešljanu	unazad	i	jasne	crte	izbrijanog	lica	spram
polumračnog	okruženja.	Najednom,	iz	nekog	nepoznatog	izvora,	pre-
plavio	 ju	 je	 talas	 panike,	 tako	 jak	da	nije	mogla	 da	 se	 obuzda:	—	O,
Džeralde,	volela	bih	da	više	znam	o	tebi!

Muž	se	zapanjeno	okrenuo	ka	njoj.
—	 Ali,	 draga	 moja	 Aliks,	 već	 znaš	 sve	 o	 meni.	 Ispričao	 sam	 ti	 o

svom	detinjstvu	u	Nortamberlendu,	o	životu	u	Južnoj	Africi	i	o	ovih	po-
slednjih	deset	godina	u	Kanadi	koje	su	mi	donele	uspeh.

—	Oh!	Posao!	—	prekorno	reče	Aliks.
Džerald	se	naglo	zasmejao.
—	Znam	šta	hoćeš	da	kažeš...	 ljubavne	 veze.	 Sve	 ste	 vi	 žene	 iste.



Zanimaju	vas	jedino	lične	stvari.
Aliks	je	osetila	da	joj	se	grlo	suši	i	nerazgovetno	je	promrmljala:	—

Pa,	mora	da	je	bilo...	ljubavnih	veza.	Hoću	reći...	kad	bih	znala...
Ponovo	je	usledila	tišina	na	minut-dva.	Džerald	Martin	se	mrštio,	s

neodlučnim	 izrazom	na	 licu.	Kad	 je	 progovorio,	 glas	mu	 je	 bio	 ozbi-
ljan,	bez	ikakvog	traga	pređašnje	razdraganosti.

—	Misliš	 li	da	je	mudro,	Aliks...	ovo...	ovaj	zamak	Plavobradog?	U
mom	životu	postojale	su	i	druge	žene.	To	ne	poričem.	Ne	bi	mi	ni	vero-
vala	 da	 poreknem.	 Ali	 ti	 se	 iskreno	 kunem	 da	mi	 nijedna	 nije	 ništa
značila.

U	glasu	mu	se	osećala	određena	 iskrenost	koja	 je	utešila	njegovu
ženu.

—	Zadovoljna,	Aliks?	—	upitao	 je	uz	osmeh.	Onda	 ju	 je	pogledao
na	izvestan	ljubopitljiv	način.

—	Šta	te	je	navelo	da	razmišljaš	o	tim	neugodnim	temama,	i	to	baš
večeras?

Aliks	je	ustala	i	nervozno	se	ushodala.
—	Oh,	ne	znam	—	kazala	je.	—	Nervozna	sam	celog	dana.
—	Čudno	—	tiho	reče	Džerald	kao	da	razgovara	sa	sobom.	—	To	je

baš	čudno.
—	Zašto	je	čudno?
—	Oh,	mila	moja	devojko,	nemoj	tako	da	mi	skačeš	za	vrat.	Samo

kažem	da	je	čudno	zato	što	si	inače	tako	divna	i	spokojna.
Aliks	se	usiljeno	osmehnula.
—	Danas	se	sve	zaverilo	protiv	mene	—	priznala	je.	—	Čak	je	i	sta-

ri	Džordž	uvrteo	sebi	u	glavu	neku	smešnu	ideju	da	ćemo	otići	u	Lon-
don.	Kazao	je	da	si	mu	ti	to	rekao.

—	Gde	si	ga	videla?	—	oštro	upita	Džerald.
—	Došao	je	da	radi	danas	umesto	u	petak.
—	Prokleta	stara	budala	—	ljutito	reče	Džerald.
Aliks	je	iznenađeno	zurila.	Lice	njenog	muža	izobličilo	se	od	besa.

Nikad	 ga	 nije	 videla	 toliko	 ljutog.	 Kad	 je	 opazio	 njenu	 zapanjenost,
Džerald	se	potrudio	da	vrati	kontrolu	nad	sobom.

—	Pa	i	jeste	prokleta	stara	budala	—	usprotivio	se.
—	Šta	si	mu	rekao,	pa	je	to	pomislio?
—	Ja?	Nikad	mu	ništa	nisam	rekao.	Barem...	a,	da,	sećam	se.	Izvalio

sam	neku	lošu	šalu	na	temu	da	„ujutru	idemo	za	London“,	a	izgleda	da



je	on	to	shvatio	ozbiljno.	Ili,	pak,	nije	dobro	čuo.	Razuverila	si	ga,	na-
ravno?

Nestrpljivo	je	čekao	njen	odgovor.
—	Naravno,	ali	 je	on	takav	starac	da	kad	nešto	uvrti	u	glavu...	pa,

posle	to	više	nije	nimalo	lako	izbaciti.
Zatim	 mu	 je	 ispričala	 o	 Džordžovom	 insistiranju	 na	 tačnoj	 svoti

traženoj	za	kuću.
Džerald	je	ćutao	minut-dva,	a	onda	polako	rekao:
—	Ejms	je	bio	raspoložen	da	uzme	dve	hiljade	u	gotovom,	a	preo-

stalu	hiljadu	preko	hipoteke.	Pretpostavljam	da	 je	 tu	poreklo	 te	gre-
ške.

—	Najverovatnije	—	složila	se	Aliks.
Potom	je	pogledala	na	sat	i	pokazala	na	njega	vragolastim	prstom.
—	Morali	bismo	već	da	siđemo	u	podrum,	Džeralde.	Kasnimo	pet

minuta.
Licem	Džeralda	Martina	razlio	se	vrlo	neobičan	osmeh.
—	Predomislio	sam	se	—	tiho	 je	rekao.	—	Večeras	se	neću	baviti

fotografijom.
Ženski	um	je	čudan.	Kad	je	legla	te	srede	uveče,	Aliksin	um	bio	je

zadovoljan	i	smiren.	Njena	nakratko	proterana	sreća	ponovo	se	vrati-
la,	trijumfalno	kao	i	ranije.

Međutim,	do	naredne	večeri	shvatila	 je	da	 je	neke	prikrivene	sile
podrivaju.	Dik	Vindiford	nije	ponovo	zvao,	no	ipak	je	osećala	da	je	po-
sredi	njegov	uticaj.	Neprekidno	su	joj	se	vraćale	one	njegove	reči:	„Ti
uopšte	ne	poznaješ	tog	čoveka.	Ne	znaš	ništa	o	njemu.“	S	njima	se	vrati-
lo	i	sećanje,	jasno	urezano	u	njen	mozak,	na	muževljevo	lice	dok	je	go-
vorio:	„Misliš	li	da	je	mudro,	Aliks,	ovaj...	zamak	Plavobradog?“	Zašto
je	to	rekao?

Te	reči	 sadržale	 su	upozorenje	—	naznaku	pretnje.	Kao	da	 je	za-
pravo	rekao:	„Bolje	se	ne	petljaj	u	moj	život,	Aliks.	U	suprotnom	bi	se
mogla	gadno	iznenaditi.“

Do	petka	ujutro	Aliks	 je	ubedila	samu	sebe	da	u	Džeraldovom	ži-
votu	jeste	postojala	neka	žena	—	zamak	Plavobradog	koji	je	prilježno
želeo	da	sakrije	od	nje.	Njena	ljubomora,	iako	se	budila	polako,	sad	je
dobila	pun	zamah.

Da	li	je	imao	da	se	sastane	s	nekom	ženom	u	devet	uveče?	Da	li	je
priča	o	fotografijama	koje	treba	da	razvije	laž	koju	je	izmislio	na	licu



mesta?
Tri	 dana	 ranije	 zaklela	 bi	 se	 da	 svoga	muža	 poznaje	 kao	 vlastiti

džep.	Sad	joj	je	on	izgledao	kao	neznanac	o	kome	ništa	ne	zna.	Setila
se	njegovog	neobjašnjivog	gneva	na	starog	Džordža,	potpuno	nespoji-
vog	 s	 Džeraldovim	 inače	 odmerenim	 karakterom.	 Sitnica,	može	 biti,
ali	ona	joj	je	pokazala	da	zapravo	i	ne	poznaje	čoveka	za	koga	se	uda-
la.

U	petak	je	u	selu	moralo	da	se	obavi	nekoliko	sitnijih	poslova.	Po
podne	je	Aliks	predložila	da	se	ona	time	pozabavi,	a	da	Džerald	ostane
u	bašti;	međutim,	na	njeno	iznenađenje,	on	se	žestoko	usprotivio	tom
planu	i	 insistirao	 je	na	tome	da	sâm	pođe,	a	da	ona	ostane	kod	kuće.
Aliks	je	bila	prinuđena	da	popusti,	ali	ju	je	njegova	upornost	iznenadi-
la	i	uplašila.	Zašto	tako	silno	želi	da	je	spreči	da	ode	u	selo?

Najednom	joj	je	sinulo	objašnjenje	koje	je	razjasnilo	čitav	događaj.
Zar	nije	moguće	da	je,	ne	pominjući	joj	ništa,	Džerald	ipak	naleteo	na
Dika	Vindiforda?	Njena	sopstvena	ljubomora,	potpuno	uspavana	otka-
ko	 su	 se	venčali,	 razbuktala	 se	 tek	kasnije.	Da	 se	nije	 isto	 to	desilo	 i
Džeraldu?	Da	li	se	on,	možda,	revnosno	trudi	da	osujeti	njen	ponovni
susret	s	Dikom	Vindifordom?	To	objašnjenje	toliko	se	dobro	uklapalo
s	činjenicama	 i	 toliko	 je	utešilo	Aliksin	uznemireni	um	da	ga	 je	 istog
časa	prihvatila.

Ipak,	pošto	je	vreme	za	čaj	došlo	i	prošlo,	ona	se	ponovo	uznemiri-
la.	Borila	se	s	iskušenjem	koje	ju	je	opsedalo	još	od	Džeraldovog	odla-
ska.	Konačno,	pošto	je	smirila	savest	procenom	da	sobu	treba	temelj-
no	srediti,	popela	se	na	sprat,	u	muževljev	salon.	Sa	sobom	je	ponela
pajalicu	kako	bi	očuvala	iluziju	domaćičkog	posla.

—	Kad	bih	bila	sigurna	—	ponavljala	je	sebi.	—	Kad	bih	samo	bila
sigurna.

Uzalud	je	sebi	govorila	da	bi	svaki	kompromitujući	detalj	bio	uni-
šten	pre	mnogo	godina.	Takvom	zaključku	usprotivila	se	tvrdnjom	da
muškarci	katkad	usled	preterane	sentimentalnosti	čuvaju	upravo	naj-
teže	dokaze	protiv	sebe.

Na	kraju	je	Aliks	podlegla.	Dok	su	joj	obrazi	goreli	od	stida	što	to
radi,	bez	daha	je	kopala	po	svežnjevima	pisama,	prevrtala	po	fiokama,
čak	preglédala	i	džepove	muževljeve	odeće.	Samo	su	joj	dve	fioke	pro-
makle:	najniža	fioka	u	komodi	i	mala	desna	fioka	na	pisaćem	stolu	bile
su	zaključane.	Aliks	je,	međutim,	dotad	izgubila	svaki	stid.	Bila	je	ube-



đena	da	će	u	jednoj	od	tih	fioka	naći	dokaz	o	postojanju	te	imaginarne
žene	iz	prošlosti	koja	ju	je	opsedala.

Setila	se	da	je	Džerald	nemarno	ostavio	ključeve	na	stočiću	u	pri-
zemlju.	Donela	ih	je	i	isprobala	jedan	po	jedan.	Treći	ključ	uklopio	se
u	fioku	na	pisaćem	stolu.	Žurno	 ju	 je	 izvukla.	Tamo	je	našla	čekovnu
knjižicu	i	novčanik	prepun	novčanica,	a	u	dnu	fioke	snop	pisama	uve-
zanih	trakom.

Uz	isprekidano	disanje	Aliks	je	razvezala	traku.	Zatim	je	pocrvene-
la	kao	bulka,	ubacila	pisma	nazad	u	fioku,	zatvorila	je	i	zaključala.	Pi-
sma	su,	naime,	bila	njena	—	pisala	ih	je	Džeraldu	Martinu	pre	nego	što
se	udala	za	njega.

Tada	je	prešla	na	komodu,	više	iz	želje	da	ne	ostavi	posao	nedovr-
šen	nego	iz	očekivanja	da	će	naći	ono	što	traži.

Na	njenu	žalost,	nijedan	ključ	s	Džeraldovog	svežnja	nije	se	ukla-
pao	u	tu	fioku.	Ne	želeći	da	prizna	poraz,	Aliks	je	otišla	u	druge	sobe	i
vratila	 se	 sa	većim	svežnjem	ključeva.	 Srećom,	ključ	od	garderobe	u
gostinskoj	sobi	uspeo	je	da	otvori	i	komodu.	Otključala	je	fioku	i	otvo-
rila	je.	Međutim,	tamo	je	našla	samo	svežanj	novinskih	isečaka,	već	pr-
ljavih	i	izbledelih	od	starosti.

Aliks	je	odahnula	od	olakšanja.	Ipak,	bacila	je	pogled	na	isečke,	ra-
doznala	da	vidi	 šta	 je	 to	 toliko	 zanimalo	Džeralda	da	 se	potrudio	da
sačuva	 prašnjavi	 svežanj.	 Skoro	 sve	 novine	 bile	 su	 američke,	 od	pre
nekih	 sedam	godina,	 i	 bavile	 su	 se	 suđenjem	ozloglašenom	varalici	 i
bigamisti	Šarlu	Lemetru.	Lemetr	 je	bio	osumnjičen	da	 je	ubijao	svoje
ženske	 žrtve.	 Ispod	poda	 jedne	kuće	koju	 je	 iznajmljivao	otkriven	 je
kostur,	a	većini	žena	kojima	se	„oženio“	izgubio	se	svaki	trag.

Branio	se	od	optužbi	besprekorno	vešto,	i	uz	pomoć	nekih	od	naj-
talentovanijih	 američkih	 pravnika.	 Škotska	 presuda	 „nije	 dokazano“
možda	bi	najbolje	opisala	ishod	suđenja.	Pošto	ona	nije	bila	na	raspo-
laganju,	proglašen	je	nevinim	po	prvoj	tački	optužnice,	premda	je	osu-
đen	na	dugačku	kaznu	zatvora	po	osnovu	drugih	tačaka.

Aliks	se	setila	da	je	slučaj	svojevremeno	izazvao	veliko	uzbuđenje,
a	Lemetrovo	bekstvo	oko	tri	godine	kasnije	bilo	je	prava	senzacija.	Ni-
kad	ga	više	nisu	uhvatili.	O	karakteru	tog	čoveka	i	njegovoj	neverovat-
noj	moći	 nad	 ženama	 detaljno	 se	 raspredalo	 u	 tadašnjim	 engleskim
novinama,	a	 i	govorilo	 se	o	njegovoj	 razdražljivosti	na	suđenju,	 stra-
stvenim	protestima	i	povremenim	naglim	fizičkim	kolapsima	usled	či-



njenice	da	je	imao	slabo	srce,	premda	su	neki	sve	to	pripisivali	njego-
vim	glumačkim	sposobnostima.

U	jednom	isečku	u	Aliksinoj	ruci	bila	je	i	njegova	slika,	koju	je	pro-
učila	s	izvesnim	zanimanjem	—	bradat	gospodin	učenog	izgleda.

Na	koga	li	je	podseća	to	lice?	Najednom	je	preneraženo	shvatila	da
je	podseća	na	Džeralda.	Po	očima	i	čelu	vrlo	su	ličili	jedan	na	drugog.
Možda	je	zato	sačuvao	isečak.	Pogledom	je	prešla	na	tekst	pored	slike.
Pisalo	je	da	je	optuženi	u	svoju	džepnu	knjižicu	unosio	neke	datume,	i
smatralo	 se	da	su	 to	datumi	ubistava	njegovih	žrtava.	Zatim	 je	 jedna
žena	 svedočila	 i	 pouzdano	 identifikovala	 zatvorenika	 po	 tome	 što	 je
imao	mladež	na	korenu	leve	šake,	odmah	ispod	dlana.

Aliks	je	ispustila	hartiju	i	zaljuljala	se.	Na	korenu	leve	šake,	odmah
ispod	dlana,	njen	muž	je	imao	mali	ožiljak...

V

Soba	se	okretala	oko	nje.	Kasnije	joj	je	delovalo	čudno	što	je	tako	na-
glo	došla	do	tako	neospornog	zaključka.	Džerald	Martin	je	Šarl	Leme-
tr!	Shvatila	je	to	i	prihvatila	za	tren	oka.	Glavom	su	joj	se	rojili	nepove-
zani	detalji,	poput	delova	slagalice	koji	dolaze	na	svoja	mesta.

Novac	 kojim	 je	 kuća	 plaćena	—	njen	novac	—	 samo	njen	novac;
obveznice	koje	 je	poverila	njemu	na	čuvanje.	Čak	 je	 i	njen	san	dobio
pravo	značenje.	Duboko	u	njenoj	duši,	podsvesno	-	oduvek	se	plašila
Džeralda	Martina	i	želela	je	da	pobegne	od	njega.	A	ta	podsvest	se	za
pomoć	obratila	Diku	Vindifordu.	 Između	ostalog,	 i	 to	 je	doprinelo	da
prihvati	 istinu	 tako	 lako,	 bez	 sumnje	 i	 oklevanja.	 Sledovalo	 joj	 je	 da
postane	još	jedna	Lemetrova	žrtva.	Možda	i	vrlo	skoro...

Kad	se	setila	nečega,	oteo	joj	se	polukrik.	Sreda,	21.00.	U	podrumu,
s	podnim	pločicama	koje	se	vrlo	lako	mogu	podići!	Jednom	je	već	sa-
hranio	svoju	žrtvu	u	podrumu.	Sve	je	bilo	isplanirano	za	sredu	uveče.
Ali	da	to	tako	metodično	zapiše	unapred	—	čista	ludost!	Ne,	nego	logi-
ka.	Džerald	je	uvek	ostavljao	pisanog	traga	o	svojim	obavezama:	ubi-
stvo	je	za	njega	bio	posao	kao	i	svaki	drugi.

Ali	šta	ju	je	spaslo?	Šta	ju	je	uopšte	spaslo?	Da	li	se	predomislio	u
poslednjem	trenutku?	Ne.	U	magnovenju	joj	se	ukazao	odgovor	—	sta-



ri	Džordž.
Tad	 je	 shvatila	muževljev	 nekontrolisani	 bes.	 Nesumnjivo	 je	 pri-

premio	teren	tako	što	je	svima	koje	je	sreo	rekao	da	će	sutradan	njih
dvoje	zajedno	otići	u	London.	Onda	 je	Džordž	neočekivano	došao	da
radi	i	pomenuo	joj	London,	a	ona	je	osporila	tu	priču.	Bilo	je	suviše	ri-
zično	da	 je	 sredi	 te	 večeri,	 pošto	bi	Džordž	ponovio	 šta	mu	 je	 rekla.
Ali,	kako	se	samo	 izvukla!	Da	kojim	slučajem	nije	pomenula	 tu	sitni-
cu...	Aliks	se	stresla.

A	onda	je	ostala	nepokretna	kao	da	se	skamenila.	Začula	je	škripa-
nje	dvorišne	kapije.	Muž	joj	se	vratio.

Načas	je	Aliks	ostala	nepomična,	a	onda	se	na	vrhovima	prstiju	od-
šunjala	do	prozora	i	pogledala	napolje	zaklonjena	zavesom.

Da,	to	je	bio	njen	muž.	Smeškao	se	sebi	u	bradu	i	pevušio	neku	pe-
smicu.	U	ruci	je	držao	predmet	od	koga	je	prestravljenoj	ženi	srce	go-
tovo	odmah	stalo.	Potpuno	nov	ašov.

Aliks	je	instinktivno	došla	do	zaključka.	To	će	se	desiti	večeras...
Međutim,	nije	još	sve	bilo	izgubljeno.	Pevušeći	pesmicu,	Džerald	je

zamakao	za	zadnji	deo	kuće.
Ne	oklevajući	ni	trenutka,	strčala	je	niz	stepenice	i	izjurila	iz	kuće.

Ali,	baš	kad	je	izbila	na	vrata,	njen	muž	se	vratio.
—	Zdravo	—	rekao	je	—	kuda	tako	juriš?
Aliks	se	očajnički	upinjala	da	povrati	uobičajeni	mir.	Prilika	 joj	 je

zasad	izmakla,	ali,	ako	pripazi	da	mu	ne	pobudi	sumnje,	ponovo	će	se
ukazati	kasnije.	Možda	čak	i	sad...

—	Htela	sam	da	se	prošetam	do	kraja	staze	i	nazad	—	rekla	je	gla-
som	koji	je	i	njoj	samoj	zvučao	slabo	i	nesigurno.

—	Dobro	—	reče	Džerald.	—	Poći	ću	s	tobom.
—	Ne...	molim	 te,	 Džeralde.	 Sva	 sam...	 nervozna,	 boli	me	 glava...

Radije	bih	pošla	sama.
Pažljivo	ju	je	pogledao.	Učinilo	joj	se	da	mu	je	na	trenutak	u	očima

opazila	sumnjičavost.
—	Šta	ti	je,	Aliks?	Bleda	si...	Drhtiš.
—	Nije	mi	ništa.	—	Naterala	se	da	bude	odvažnija,	ali	uz	osmeh.	—

Samo	me	boli	glava.	Šetnja	će	mi	prijati.
—	Onda	 ti	ništa	ne	vredi	da	me	teraš	od	sebe	—	saopštio	 je	Dže-

rald	uz	svoj	zvonak	smeh.	—	Idem	s	tobom,	htela	ne	htela.
Nije	 se	 usuđivala	 da	 se	 i	 dalje	 protivi.	 Ako	 on	 posumnja	 da	 ona



zna...
S	mukom	 je	 uspela	 da	 povrati	 nešto	 od	 svog	normalnog	držanja.

Ipak,	spopao	ju	je	nelagodan	osećaj	da	je	on	s	vremena	na	vreme	gle-
da	 popreko,	 kao	da	nije	 baš	 zadovoljan.	Osećala	 je	 da	mu	 sumnjiča-
vost	nije	sasvim	iščezla.

Kad	su	se	vratili	kući,	naterao	ju	je	da	legne	i	doneo	malo	kolonj-
ske	 vode	 da	 joj	 izmasira	 slepoočnice.	 Kao	 i	 uvek,	 bio	 je	 odan	 muž.
Aliks	se	osetila	bespomoćnom	kao	da	je	upala	u	klopku	vezanih	ruku	i
nogu.

Ni	na	sekund	nije	hteo	da	je	ostavi	samu.	Otišao	je	s	njom	u	kuhinju
i	pomogao	joj	da	iznese	jednostavna	hladna	jela	koja	je	već	ranije	pri-
premila.	Večera	ju	je	davila,	no	ipak	se	primorala	da	je	pojede,	pa	čak	i
da	deluje	veselo	i	prirodno.	Znala	je	da	se	sad	bori	za	goli	život.	Bila	je
sama	 s	 tim	 čovekom,	 kilometrima	 od	 pomoći,	 potpuno	 prepuštena
njemu	na	milost	 i	 nemilost.	 Jedini	 joj	 je	 izlaz	bio	da	uljuljka	njegove
sumnje	kako	bi	je	ostavio	samu	na	nekoliko	trenutaka	—	toliko	da	se
ona	dokopa	telefona	u	predvorju	i	pozove	pomoć.	To	joj	je	bila	jedina
nada.

U	magnovenju	 je	osetila	olakšanje	kad	se	setila	kako	 je	on	ranije
odustao	od	svog	plana.	Šta	ako	mu	kaže	da	im	Dik	Vindiford	večeras
dolazi	u	posetu?

Reči	 su	 joj	 zadrhtale	na	usnama	—	ali	 se	 žurno	predomislila.	Taj
čovek	neće	biti	dvaput	osujećen.	Postojala	 je	odlučnost,	ushićenje	 is-
pod	njegovog	smirenog	držanja	koje	joj	se	gadilo.	Samo	bi	ubrzala	iz-
vršenje	 zločina.	 Ubio	 bi	 je	 na	 licu	mesta,	 a	 onda	mirno	 pozvao	Dika
Vindiforda	da	mu	napriča	kako	im	je	nešto	neočekivano	iskrslo	i	mo-
raju	da	odu	od	kuće.	Oh!	Kamo	sreće	da	Dik	Vindiford	dolazi	večeras
ovamo!	Kad	bi	Dik...

Naglo	joj	je	sinula	ideja.	Oštro	je	pogledala	postrance	u	muža,	kao
da	se	plaši	da	će	joj	pročitati	misli.	Pošto	je	sročila	plan,	hrabrost	joj	se
povećala.	Držanje	 joj	 je	postalo	 toliko	prirodno	da	 je	zadivila	 i	 samu
sebe.

Napravila	 je	 kafu	 i	 iznela	 je	na	 trem,	 gde	 su	po	vedrim	večerima
često	sedeli.

—	 Uzgred	—	 najednom	 reče	 Džerald	—	 kasnije	 ćemo	 napraviti
one	fotografije.

Aliks	je	pretrnula,	ali	je	nonšalantno	odvratila:	—	Možeš	li	to	sam?



Večeras	sam	prilično	umorna.
—	Brzo	ćemo	završiti.	—	Osmehnuo	se	sebi	u	bradu.	—	A	i	garan-

tujem	ti	da	posle	toga	nećeš	biti	umorna.
Te	 reči	 kao	 da	 su	 ga	 zasmejavale.	 Aliks	 se	 stresla.	 Morala	 je	 da

sprovede	plan	sad	ili	nikad.
Ustala	je.
—	Idem	samo	da	telefoniram	mesaru	—	ležerno	je	najavila.	—	Ti

ne	mrdaj	nikud.
—	Mesaru?	U	ovo	doba	noći?
—	Naravno	da	mu	je	mesara	zatvorena,	blesane.	Ali	je	on	kod	svo-

je	kuće.	Sutra	je	subota	i	hoću	da	mi	rano	ostavi	nešto	goveđih	odreza-
ka,	dok	ih	drugi	ne	razgrabe.	Taj	mili	starac	uradio	bi	sve	za	mene.

Brzo	je	ušla	u	kuću	i	zatvorila	vrata	za	sobom.	Čula	je	Džeralda	ka-
ko	govori:	—	Ne	zatvaraj	vrata	—	na	šta	je	ona	brzo	odvratila:	—	Ne-
ću	da	uđu	noćni	leptiri.	Mrzim	noćne	leptire.	Plašiš	li	se	da	ću	te	preva-
riti	s	mesarom,	blesane?

Čim	 je	ušla,	dograbila	 je	 telefonsku	slušalicu	 i	zatražila	broj	 „Put-
ničkog	konaka“.	Odmah	su	je	spojili.

—	Gospodin	Vindiford?	Da	 li	 je	on	 još	 tamo?	Mogu	 li	da	razgova-
ram	s	njim?

Tada	joj	je	srce	mučno	zalupalo.	Vrata	su	se	otvorila,	a	u	predvorje
je	ušao	njen	muž.

—	Stvarno	odlazi,	Džeralde	—	rekla	 je	 ćudljivo.	—	Mrzim	da	me
prisluškuju	dok	telefoniram.

On	se	samo	nasmejao	i	zavalio	se	na	stolicu.
—	Sigurno	razgovaraš	baš	s	mesarom?	—	upitao	je.
Aliks	je	očajavala.	Plan	joj	je	propao.	Dik	Vindiford	će	svakog	časa

doći	do	telefona.	Treba	li	ona	sve	da	rizikuje	i	vrisne	poziv	u	pomoć?
A	onda,	dok	je	nervozno	pritiskala	i	puštala	malo	dugme	u	slušalici

koju	 je	držala,	a	koje	služi	da	se	glas	čuje	odnosno	ne	čuje	na	drugoj
strani	veze,	u	glavi	joj	je	sinuo	drugi	plan.

—	Biće	 teško	—	pomislila	 je.	—	Moraću	da	ostanem	pribrana,	da
smišljam	prave	reči,	da	ni	na	trenutak	ne	pogrešim,	ali	verujem	da	ću
moći.	Moram.

U	tom	trenutku	na	drugoj	strani	čula	je	glas	Dika	Vindiforda.
Aliks	je	duboko	udahnula.	Onda	je	čvrsto	pritisla	dugme	i	progovo-

rila.



—	Ovde	gospođa	Martin,	 iz	Bulbulove	kuće.	Molim	vas,	dođite	 (pu-
stila	je	dugme)	sutra	ujutro	i	donesite	šest	lepih	goveđih	odrezaka	(po-
novo	je	pritisnula	dugme).	Veoma	 je	važno	 (pustila	 je	dugme).	Veliko
vam	hvala,	gospodine	Heksvordi.	Nadam	se	da	vam	ne	smeta	što	vas
zovem	ovako	kasno,	ali	su	ti	odresci	zbilja	(ponovo	je	pritisnula	dug-
me)	pitanje	života	i	smrti	(pustila	ga	je).	U	redu,	sutra	ujutru	(pritisnu-
la	ga	je)	što	je	pre	moguće.

Spustila	je	slušalicu	na	kuku	i	okrenula	se	mužu,	dišući	teško.
—	Dakle,	tako	razgovaraš	s	mesarom,	je	li?	—	reče	Džerald.
—	Tako	to	žene	rade	—	veselo	je	odvratila	Aliks.
Treperila	 je	 od	 uzbuđenja.	 On	 ništa	 nije	 posumnjao.	 Dik	 će	 doći,

čak	i	ako	ništa	ne	razume.
Prešla	 je	 u	 salon	 i	 upalila	 električno	 svetlo.	 Džerald	 je	 došao	 za

njom.
—	Sad	si	raspoložena,	čini	mi	se?	—	kazao	je	gledajući	 je	ljubopi-

tljivo.
—	Da	—	reče	Aliks.	—	Prošla	me	je	glavobolja.
Sela	je	na	svoje	uobičajeno	mesto	i	smešila	se	svome	mužu,	koji	se

uvalio	u	svoju	fotelju	naspram	nje.	Bila	je	spasena.	Tek	je	osam	i	dva-
deset	pet.	Dik	će	stići	debelo	pre	devet.

—	Nije	mi	se	baš	dopala	ona	kafa	koju	si	mi	dala	—	požalio	se	Dže-
rald.	—	Bila	je	vrlo	gorka.

—	Nova	marka	koju	sam	kupila	za	probu.	Nećemo	je	više	piti	ako
ti	se	ne	sviđa,	dragi.

Aliks	uze	neki	vez	i	poče	da	radi.	Džerald	je	pročitao	nekoliko	stra-
nica	svoje	knjige.	Onda	je	bacio	pogled	na	sat	i	odložio	knjigu.

—	Pola	devet.	Vreme	je	da	siđemo	u	podrum	i	počnemo	da	radimo.
Vez	je	ispao	iz	Aliksinih	ruku.
—	O,	ne	još.	Hajde	da	sačekamo	do	devet.
—	Ne,	draga	moja.	Pola	devet.	To	je	vreme	koje	sam	odredio.	Moći

ćeš	ranije	da	legneš.
—	Ali	bih	ja	više	volela	da	sačekamo	do	devet.
—	 Znaš	 da	 se,	 kad	 odredim	 neko	 vreme,	 toga	 uvek	 pridržavam.

Hajde,	Aliks.	Neću	više	da	čekam	ni	trenutka.
Aliks	 ga	 je	pogledala	 i,	ma	koliko	 se	 trudila	da	 to	 suzbije,	 osetila

kako	je	preplavljuje	talas	užasa.	Maska	je	skinuta.	Džeraldu	su	se	ruke
trzale,	 oči	mu	 se	 caklile	 od	 uzbuđenja,	 neprestano	 je	 jezikom	olizao



suve	usne.	Više	nije	ni	pokušavao	da	prikrije	svoje	uzbuđenje.
Aliks	pomisli:	„Sve	je	istina...	ne	može	da	čeka...	on	je	kao	ludak.“
Prišao	joj	je	u	dva	koraka,	dograbio	je	za	rame	i	digao	na	noge.
—	Hajde,	devojko...,	ili	ću	te	ja	odneti	dole.
Glas	mu	je	bio	veseo,	ali	je	iza	toga	vrebala	neprikrivena	svirepost

koja	 ju	 je	 zgrozila.	 S	krajnjim	naporom	otrgla	mu	se	 i	pribila	 leđima
uza	zid.	Bila	je	bespomoćna.	Nije	mogla	da	pobegne	—	nije	mogla	ni-
šta	da	uradi	—	a	on	joj	je	prilazio.

—	Dakle,	Aliks...
—	Ne...	ne.
Vrisnula	je	i	nemoćno	pružila	ruke	da	se	odbrani.
—	Džeralde...	stani...	moram	nešto	da	ti	kažem,	da	priznam...
Stao	je.
—	Da	priznaš?	—	začuđeno	je	rekao.
—	Da,	 da	 priznam.	—	Govorila	 je	 zbrzano,	 ali	 se	 u	 očajanju	 nije

usuđivala	da	prekine,	želeći	da	održi	njegovu	privučenu	pažnju.
Licem	mu	je	preleteo	prezriv	izraz.
—	Bivši	ljubavnik,	najverovatnije	—	narugao	se.
—	Ne	—	reče	Aliks.	—	Nešto	drugo.	To	se	može,	pretpostavljam...

da,	to	se	može	nazvati	zločinom.
Smesta	je	opazila	da	je	udarila	u	pravu	žicu.	Njegova	pažnja	pono-

vo	 je	 bila	 zaokupljena	 i	 nepodeljena.	 Kad	 je	 to	 videla,	 vratila	 joj	 se
smelost.	Ponovo	je	osetila	da	gospodari	situacijom.

—	Bolje	ponovo	sedi	—	tiho	je	rekla.
Ona	sama	je	prošla	kroz	sobu	do	svog	mesta	i	sela.	Čak	se	i	sagnula

i	uzela	vez.	Međutim,	iza	vela	spokoja	grozničavo	je	razmišljala	i	smi-
šljala:	naime,	priča	koju	bude	sročila	mora	ga	držati	zainteresovanim
dok	ne	stigne	pomoć.

—	Rekla	sam	ti	—	polako	je	rekla	—	da	sam	petnaest	godina	bila
stenodaktilografkinja.	To	nije	potpuno	tačno.	Postojale	su	dve	pauze.
Prva	se	desila	kad	sam	imala	dvadeset	dve	godine.	Upoznala	sam	jed-
nog	starijeg	čoveka	s	izvesnim	imetkom.	Zaljubio	se	u	mene	i	zaprosio
me.	Pristala	 sam.	Venčali	 smo	se.	—	Zastala	 je.	—	Navela	 sam	ga	da
osigura	svoj	život	u	moju	korist.

Na	licu	svog	muža	videla	je	da	se	naglo	povećalo	njegovo	zanima-
nje,	pa	je	nastavila	samopouzdanije:

—	 Tokom	 rata	 sam	 neko	 vreme	 radila	 u	 bolničkom	 dispanzeru.



Tamo	sam	došla	u	kontakt	 s	najrazličitijim	retkim	 lekovima	 i	otrovi-
ma.

Zamišljeno	je	zastala.	On	je	sad	bio	živo	zainteresovan,	bez	ikakve
sumnje.	Ubicu	će	ubistvo	sigurno	zanimati.	Uložila	je	sve	na	tu	kartu	i
uspela.	Bacila	je	pogled	na	sat.	Dvadeset	pet	do	devet.

—	Postoji	 jedan	 otrov...	 beli	 prašak.	 Jedan	 prstohvat	 je	 smrtono-
san.	Znaš	li	možda	ponešto	o	otrovima?

Pitanje	 je	 postavila	 uz	 izvesnu	 strepnju.	 Ako	 su	mu	 otrovi	 bliski,
moraće	da	bude	oprezna.

—	Ne	—	reče	Džerald.	—	Znam	vrlo	malo	o	njima.
Odahnula	je	od	olakšanja.
—	Čuo	si,	naravno,	za	hioscin?	On	deluje	praktično	kao	i	svaki	dru-

gi	lek,	ali	se	uopšte	ne	može	otkriti.	Svaki	lekar	potpisao	bi	da	je	uzrok
smrti	srčani	udar.	Ukrala	sam	manju	količinu	tog	leka	i	sačuvala	ga.

Zastala	je	da	pregrupiše	snage.
—	Nastavi	—	reče	Džerald.
—	Ne.	Bojim	se.	Ne	mogu	da	ti	kažem.	Drugi	put.
—	Odmah	—	nestrpljivo	je	rekao.	—	Hoću	da	čujem.
—	U	braku	smo	bili	mesec	dana.	 Ja	sam	bila	veoma	dobra	prema

svom	mužu	u	godinama,	vrlo	 ljubazna	 i	odana.	On	me	 je	hvalio	svim
susedima.	 Svi	 su	 znali	 koliko	 sam	 odana	 supruga.	 Svake	 večeri	 sam
mu	sama	kuvala	kafu.	Jedne	večeri,	dok	smo	bili	sami,	stavila	sam	mu
prstohvat	smrtonosnog	alkaloida	u	šolju...

Aliks	zastade	i	pažljivo	uvuče	nov	konac	u	iglu.	Ona,	koja	nikad	u
životu	nije	glumila,	u	tom	je	trenutku	bila	ravna	najvećoj	svetskoj	glu-
mici.	Štaviše,	proživljavala	je	ulogu	hladnokrvnog	ubice.

—	Bila	 sam	veoma	 smirena.	 Sela	 sam	 i	 gledala	 ga.	U	 jednom	 tre-
nutku	se	malo	zagrcnu	i	zatraži	svežeg	vazduha.	Otvorila	sam	prozor.
Potom	je	rekao	da	ne	može	da	se	pomeri	iz	fotelje.	Ubrzo	je	umro.

Zastala	je	i	osmehnula	se.	Bilo	je	četvrt	do	devet.	Sigurno	će	pomoć
uskoro	stići.

—	Koliko	je	—	upita	Džerald	—	iznosilo	osiguranje?
—	Oko	dve	hiljade	funti.	Uložila	sam	to	u	neke	finansijske	poslove	i

izgubila.	Vratila	 sam	se	kancelarijskom	poslu.	Međutim,	nikad	nisam
nameravala	 tamo	duže	da	se	zadržavam.	Onda	sam	upoznala	drugog
muškarca.	Na	poslu	sam	zadržala	devojačko	prezime.	On	nije	znao	da
sam	 se	 već	 udavala.	 Bio	 je	 mlađi,	 prilično	 zgodan	 i	 imućan.	 Venčali



smo	se	diskretno	u	Saseksu.	Nije	hteo	da	uzme	životno	osiguranje,	ali
je,	 naravno,	 sačinio	 testament	 u	moju	 korist.	 Voleo	 je	 da	mu	 kuvam
kafu,	baš	kao	i	moj	prvi	muž.

Aliks	 se	 zamišljeno	 osmehnula	 i	 samo	dodala:	—	Pravim	odličnu
kafu.

Zatim	je	nastavila:
—	U	selu	gde	smo	živeli	 imala	 sam	nekoliko	prijatelja.	Bilo	 im	 je

veoma	žao	kad	mi	je	muž	iznenada	umro	od	srčanog	udara	jednog	da-
na	posle	večere.	Lekar	mi	se	uopšte	nije	dopao.	Mislim	da	nije	posum-
njao	u	mene,	ali	ga	je	neočekivana	smrt	mog	muža	svakako	veoma	iz-
nenadila.	Ne	sećam	se	baš	tačno	zašto	sam	se	opet	vratila	kancelarij-
skom	poslu.	Valjda	iz	navike.	Moj	drugi	muž	ostavio	je	oko	četiri	hilja-
de	funti.	S	tim	novcem	nisam	špekulisala,	nego	sam	ga	investirala.	Po-
sle	toga,	znaš...

Međutim,	prekinuta	je.	Džerald	Martin,	kome	je	krv	udarila	u	gla-
vu,	napola	daveći	se,	upirao	je	drhtavim	prstom	u	nju.

—	Kafa...	gospode	bože!	Kafa!
Zurila	je	u	njega.
—	 Sad	 shvatam	 zašto	 je	 bila	 gorka.	 Veštice!	 Ponovo	 si	 se	 vratila

starom	zanatu.
Čvrsto	se	uhvatio	za	ručke	fotelje.	Bio	je	gotov	da	skoči	na	nju.
—	Otrovala	si	me.
Aliks	je	uzmakla	od	njega	prema	kaminu.	Sad	već	užasnuta,	otvori-

la	je	usta	da	to	porekne	—	a	onda	je	zastala.	U	sledećem	trenutku	on
će	skočiti	na	nju.	Prikupila	je	svu	snagu.	Gledala	ga	je	vlažnim	očima,
neumoljivo.

—	Da	—	kazala	je.	—	Otrovala	sam	te.	Otrov	već	deluje.	Trenutno
ne	možeš	da	se	pomeriš	iz	fotelje...	ne	možeš	da	se	pomeriš...

Ako	uspe	da	ga	zadrži	tu	—	makar	koji	minut...
Ah!	Šta	je	to?	Koraci	napolju.	Škripanje	kapije.	Zatim	koraci	na	sta-

zi.	Ulazna	vrata	se	otvaraju.
—	Ne	možeš	da	se	pomeriš	—	ponovila	je.
Potom	se	prošunjala	pored	njega	i	istrčala	iz	salona	koliko	je	noge

nose,	da	bi	se	onesvestila	u	naručju	Dika	Vindiforda.
—	Pobogu,	Aliks!	—	viknuo	je.
Onda	se	okrenuo	osobi	s	kojom	je	došao:	visokom	i	snažnom	čove-

ku	u	policijskoj	uniformi.



—	Idite	da	pogledate	šta	se	desilo	u	toj	sobi.
Pažljivo	je	spustio	Aliks	na	kauč	i	nagnuo	se	nad	nju.
—	Malena	moja	—	promrmljao	je.	—	Jadna	moja	malena.	Šta	su	ti

to	uradili?
Kapcima	je	zatreptala,	a	usnama	je	jedva	čujno	promrmljala	njego-

vo	ime.
Dik	se	trgao	kad	ga	je	policajac	dotakao	po	ruci.
—	U	sobi	nema	ničega,	gospodine,	samo	jedan	čovek	sedi	u	fotelji.

Izgleda,	međutim,	kao	da	se	stravično	uplašio	i...
—	Da?
—	Dakle,	gospodine,	on	je...	mrtav.
Uplašili	su	se	kad	su	začuli	Aliksin	glas.	Govorila	je	kao	u	snu,	i	da-

lje	žmureći.
—	I	ubrzo	je	—	rekla	je	kao	da	citira	iz	knjige	—	umro...



I

Nesreća

kad	vam	kažem,	to	je	jedna	ista	žena...	nema	nikakve	sumnje!
Kapetan	Hejdok	pogleda	vatreno,	žustro	lice	svog	prijatelja	i	uz-

dahnu.	Poželeo	je	da	Evans	nije	tako	optimističan	i	veseo.	Tokom	kari-
jere	provedene	na	moru,	stari	pomorski	kapetan	naučio	je	da	ne	zaba-
da	nos	u	ono	što	ga	se	ne	tiče.	Njegov	prijatelj	Evans,	bivši	kriminali-
stički	inspektor,	držao	se	drugačije	životne	filozofije.	U	mladosti	mu	je
geslo	bilo	„Postupati	na	osnovu	dobijenih	informacija“,	a	napredovao
je	u	tome	tako	što	je	počeo	i	sam	da	traga	za	informacijama.	Inspektor
Evans	bio	je	vrlo	pametan	i	pronicljiv	policajac	i	unapređenje	je	zaslu-
ženo	dobio.	Čak	 i	 sad,	kad	 se	penzionisao	 i	 skrasio	u	 seoskoj	kući	 iz
svojih	snova,	profesionalni	instinkt	mu	je	još	bio	živ.

—	Retko	zaboravljam	lica	—	ponovio	je	spokojno.	—	Gospođa	En-
toni...	da,	to	je	sigurno	gospođa	Entoni.	Kad	ste	rekli	„gospođa	Merou-
din“,	smesta	sam	je	prepoznao.

Kapetan	Hejdok	se	nelagodno	uzvrpoljio.	Meroudinovi	su	mu,	po-
sle	samog	Evansa,	bili	najbliži	susedi,	te	ga	je	potreslo	što	je	gospođa
Meroudin	identifikovana	kao	bivša	junakinja	senzacionalnog	slučaja.

—	Bilo	je	to	davno	—	rekao	je	prilično	tiho.
—	Pre	devet	godina	—	reče	Evans,	precizan	kao	i	uvek.	—	Devet

godina	i	tri	meseca.	Sećate	li	se	slučaja?
—	Maglovito.
—	Ispostavilo	se	da	je	Entoni	sam	uzimao	arsenik	—	reče	Evans	—

pa	su	je	oslobodili.
—	Pa,	zar	nije	trebalo?
—	Nisu	imali	ama	baš	nikakvog	razloga	za	suprotno.	To	je	bila	je-

dina	presuda	koja	se	mogla	doneti	na	osnovu	dokaza.	Potpuno	isprav-
no.

—	Onda	je	sve	u	redu	—	reče	Hejdok.	—	I	ne	shvatam	zašto	sad	tu
dižemo	prašinu.

—	Ko	diže	prašinu?
—	Čini	mi	se	da	vi	to	radite.



—	Taman	posla.
—	Slučaj	 je	zaključen	—	rezimirao	je	kapetan.	—	Ako	je	gospođu

Meroudin	u	nekom	trenutku	snašla	muka	da	joj	sude	za	ubistvo	i	oslo-
bode	je...

—	Oslobađajuća	presuda	obično	se	ne	smatra	mukom	—	ubacio	se
Evans.

—	Znate	 šta	hoću	da	kažem	—	razdraženo	 reče	kapetan	Hejdok.
—	Ako	je	sirota	žena	prošla	kroz	celu	tu	patnju,	nije	naše	da	sad	kopa-
mo	po	tome,	zar	ne?

Evans	nije	odgovorio.
—	Ma	molim	vas,	Evanse.	Dama	je	bila	nedužna...	sami	ste	to	rekli.
—	Nisam	rekao	da	je	bila	nedužna.	Rekao	sam	da	je	oslobođena.
—	To	je	isto.
—	Ne	uvek.
Kapetan	Hejdok,	koji	je	počeo	da	lupka	lulom	o	bočnu	stranu	stoli-

ce,	zastao	je	i	uspravio	se	s	vrlo	napetim	izrazom	lica.
—	Hej...	hej...	hej	—	kazao	je.	—	S	te	strane	vetar	duva,	je	li?	Misli-

te	da	nije	bila	nedužna?
—	Ne	bih	to	rekao.	Samo...	ne	znam.	Entoni	je	imao	običaj	da	uzi-

ma	 arsenik.	 Supruga	 mu	 ga	 je	 nabavljala.	 Jednog	 dana	 je	 greškom
uzeo	preveliku	dozu.	Da	li	je	grešku	načinio	on	ili	njegova	žena?	Niko
nije	mogao	da	zaključi,	pa	 je	porota	 ispravno	odlučila	da	 je	nedužna
pošto	se	nije	dokazalo	suprotno.	Sve	je	to	u	redu	i	ne	nalazim	svemu
tome	nikakvu	zamerku.	Ipak...	voleo	bih	da	znam.

Kapetan	Hejdok	je	ponovo	preusmerio	pažnju	na	lulu.
—	Pa	—	ležerno	je	rekao	—	to	se	nas	ionako	ne	tiče...
—	Nisam	baš	siguran...
—	Ali	svakako...
—	Saslušajte	me.	Ovaj	Meroudin...	večeras	 je	u	svojoj	 laboratoriji

izvodio	neke	hemijske	testove...	sećate	se...
—	Da.	Pomenuo	je	Maršov	test	na	arsenik.	Kazao	je	da	vi	 sigurno

znate	sve	o	tome...	da	je	vama	to	deo	posla...	i	nasmešio	se.	Ne	bi	to	re-
kao	da	je	makar	i	na	trenutak	pomislio...

Evans	ga	je	prekinuo.
—	Mislite,	ne	bi	 to	rekao	da	 je	znao.	U	braku	su	već	koliko?	Šest

godina,	 rekoste?	Kladim	se	u	šta	hoćete	da	on	pojma	nema	da	mu	 je
supruga	nekada	ozloglašena	gospođa	Entoni.



—	A	to	svakako	neće	čuti	od	mene	—	kruto	reče	kapetan	Hejdok.
Evans	na	to	nije	reagovao,	nego	je	nastavio:
—	 Prekinuli	 ste	 me.	 Posle	 Maršovog	 testa	 Meroudin	 je	 zagrejao

neku	supstancu	u	epruveti,	metalni	ostatak	je	rastvorio	u	vodi,	a	onda
ga	 istaložio	dodavanjem	srebro-nitrata.	To	 je	 test	na	hlorate.	Zgodan
nenametljiv	mali	 test.	Međutim,	 sticajem	okolnosti	 sam	pročitao	 ove
reči	u	knjizi	koja	je	stajala	otvorena	na	stolu:

„H2SO4	razgrađuje	hlorate,	pri	čemu	se	kao	nusproizvod	dobi-
ja	 Cl4O2.	 Pri	 zagrevanju	 dolazi	 do	 snažne	 eksplozije;	 stoga
mešavinu	treba	držati	na	hladnom	i	koristiti	samo	u	vrlo	ma-
lim	količinama.“

Hejdok	je	zurio	u	svog	prijatelja.
—	Dobro,	i	šta	s	tim?
—	Samo	ovo.	I	u	mojoj	profesiji	postoje	testovi...	testovi	na	ubistvo.

Imamo	povezivanje	 činjenica...	 odmeravanje,	 seciranje	ostatka	kad	u
obzir	 uzimate	 predrasude	 i	 opštu	nepreciznost	 svedokâ.	Ali	 postoji	 i
drugi	test	na	ubistvo...	 i	taj	je	prilično	tačan,	ali	i	vrlo...	opasan!	Ubicu
vrlo	retko	zadovoljava	 jedan	zločin.	Ako	mu	date	dovoljno	vremena	 i
ne	sumnjate,	počiniće	i	sledeći.	Recimo,	uhvatite	čoveka...	da	li	je	ubio
svoju	ženu	ili	nije?...	Možda	slučaj	i	ne	izgleda	tako	loše	po	njega.	Ako
mu	proučite	 prošlost...	 i	 otkrijete	 da	 je	 imao	nekoliko	 žena...	 i	 da	 su
sve	 umrle,	 da	 tako	 kažemo...	 pod	 prilično	 sumnjivim	 okolnostima?...
Onda	znate!	Ne	govorim	sad	s	pravnog	stanovišta,	razumete.	Govorim
o	moralnom	saznanju.	Čim	saznate,	možete	krenuti	u	potragu	za	doka-
zima.

—	I?
—	Stižem	do	poente.	To	je	sve	u	redu	ako	uopšte	postoji	prošlost

koju	možete	da	proučite.	Ali	šta	ako	uhvatite	ubicu	pri	njegovom	pr-
vom	zločinu?	Tada	korišćenjem	tog	testa	nećete	dobiti	željenu	reakci-
ju.	Ali	recimo	da	je	zatvorenik	oslobođen...	i	da	počinje	novi	život	pod
novim	imenom.	Hoće	li	ili	neće	ubica	ponovo	ubiti?

—	To	je	užasna	pomisao!
—	Tvrdite	li	i	dalje	da	se	ovo	nas	ne	tiče?
—	Da,	tvrdim.	O	gospođi	Meroudin	se	po	svemu	može	zaključiti	sa-

mo	da	je	potpuno	nedužna	žena.



Bivši	 inspektor	 je	oćutao	nekoliko	 trenutaka.	 Zatim	 je	polako	 re-
kao:

—	Kazao	sam	vam	da	smo	proučili	njenu	prošlost	i	nismo	našli	ni-
šta.	To,	međutim,	nije	baš	sasvim	tačno.	 Imala	 je	očuha.	Kao	devojka
od	osamnaest	godina,	zaljubila	se	u	nekog	mladića...	a	njen	očuh	je	po-
tegao	svoj	autoritet	da	ih	razdvoji.	Ona	i	očuh	otišli	su	u	šetnju	po	pri-
lično	opasnom	delu	jedne	litice.	Desila	se	nesreća...	očuh	je	prišao	pre-
blizu	ivici...	kamen	je	popustio,	a	on	je	pao	i	poginuo.

—	Ne	mislite	valjda...
—	To	je	bila	nesreća.	Nesreća!	Entonijeva	prekomerna	doza	arse-

nika	bila	je	nesreća.	Ne	bi	ni	izašla	pred	sud	da	se	nije	ispostavilo	da	je
postojao	i	ljubavnik...	uzgred,	taj	je	strugnuo.	Izgleda	da	nije	bio	zado-
voljan	odlukom	porote.	Kažem	vam,	Hejdoče,	kad	 je	ta	žena	posredi,
plašim	se	da	ne	dođe	do	još	jedne...	nesreće!

Stari	kapetan	slegnu	ramenima.
—	Otad	je	prošlo	devet	godina.	Zašto	bi	se	sad	desila	još	jedna,	ka-

ko	vi	to	kažete,	„nesreća“?
—	Nisam	rekao	„sad“.	Rekao	sam	„jednog	dana“.	Ukoliko	se	ukaže

nužan	motiv.
Kapetan	Hejdok	slegnu	ramenima.
—	Dakle,	ne	znam	kako	biste	to	sprečili.
—	Ne	znam	ni	ja	—	tužno	reče	Evans.
—	Ja	bih	se	manuo	svega	toga	—	reče	kapetan	Hejdok.	—	Od	zaba-

danja	nosa	u	tuđa	posla	nikad	ne	izađe	ništa	dobro.
Međutim,	taj	savet	se	nije	dopao	bivšem	inspektoru.	On	je	bio	str-

pljiv,	ali	i	odlučan	čovek.	Pošto	je	otišao	od	svog	prijatelja,	spustio	se
do	sela,	premeravajući	u	glavi	razne	mogućnosti	za	uspešnu	akciju.

Kad	je	svratio	do	pošte	da	kupi	marke,	naleteo	je	na	predmet	svoje
brige:	Džordža	Meroudina.	Bivši	profesor	hemije	bio	je	sitan	čovek	sa-
njivog	izgleda,	dobrog	i	uglađenog	ophođenja,	i	obično	veoma	rasejan.
Prepoznao	 je	bivšeg	 inspektora	 i	prijateljski	ga	pozdravio,	a	onda	se
sagnuo	da	pokupi	pisma	koja	je	od	sudara	ispustio.	I	Evans	se	sagnuo:
pošto	je	bio	bržih	pokreta	nego	Meroudin,	skupio	je	pisma	prvi,	a	on-
da	ih	predao	njihovom	vlasniku	uz	izvinjenje.

Usput	je	bacio	pogled	na	njih	i	adresa	na	najgornjem	iznenada	mu
je	ponovo	raspirila	sumnje.	Tu	je	stajao	naziv	dobro	poznatog	osigura-
vajućeg	društva.



Smesta	 je	 doneo	 odluku.	 Bezazleni	 Džordž	 Meroudin	 nije	 ni	 bio
svestan	kako	je	došlo	do	toga	da	se	on	i	bivši	inspektor	zajedno	šetaju
po	selu,	a	još	manje	kako	su	u	razgovoru	dotakli	temu	životnog	osigu-
ranja.

Evans	 je	s	 lakoćom	stigao	do	cilja.	Meroudin	 je	svojevoljno	saop-
štio	da	je	upravo	osigurao	život	u	korist	svoje	žene	i	zatražio	Evanso-
vo	mišljenje	o	dotičnoj	firmi.

—	Načinio	sam	neke	prilično	nepromišljene	investicije	—	objasnio
je.	—	Shodno	tome,	prihodi	su	mi	se	smanjili.	Ako	mi	se	išta	desi,	moja
žena	 će	ostati	u	vrlo	 lošoj	 situaciji.	Ovim	osiguranjem	će	 sve	doći	na
svoje	mesto.

—	Nije	se	protivila	toj	ideji?	—	nehajno	upita	Evans.	—	Neke	dame
to	ne	vole,	znate.	Smatraju	da	je	to	baksuz...	u	tom	smislu.

—	Oh,	Margaret	 je	vrlo	praktična	—	reče	Meroudin	uz	osmeh.	—
Uopšte	nije	sujeverna.	Štaviše,	mislim	da	je	baš	ona	došla	na	tu	ideju.
Nije	joj	se	sviđalo	što	toliko	brinem.

Evans	 je	dobio	željene	 informacije.	Ubrzo	se	rastao	sa	sagovorni-
kom,	 a	usne	 su	mu	bile	 stisnute	u	 smrknutu	 liniju.	 Pokojni	 gospodin
Entoni	 je	nekoliko	nedelja	pre	smrti	otvorio	životno	osiguranje	u	ko-
rist	svoje	žene.

Navikao	da	se	oslanja	na	svoje	instinkte,	u	sebi	je	bio	potpuno	ube-
đen	u	sve.	Međutim,	sasvim	drugo	pitanje	je	bilo	šta	da	tim	povodom
uradi.	Nije	hteo	da	uhvati	ubicu	na	delu,	nego	da	spreči	zločin,	a	to	je
nešto	sasvim	drugo	i	mnogo	teže.

Celog	dana	je	bio	vrlo	zamišljen.	Tog	popodneva	održavao	se	vašar
„Društva	jagorčevine“	na	zemljištu	seoskog	vlastelina,	pa	je	otišao	ta-
mo	i	oprobao	se	u	tomboli,	pogađanju	težine	svinje	i	gađanju	kokoso-
vih	oraha,	sve	vreme	s	neizmenjenim	izrazom	odsutne	usredsređeno-
sti	na	licu.	Čak	je	i	za	pola	funte	zatražio	proricanje	sudbine	od	Zare,
gatare	 u	 kristalnu	 kuglu,	 smeškajući	 se	 dok	 se	prisećao	 koliko	 je	 la-
žnih	proroka	priveo	u	svom	radnom	veku.

Nije	 se	mnogo	osvrtao	na	njeno	zapevanje	—	sve	dok	mu	pažnju
nije	privukao	kraj	jedne	rečenice.

—	...A	vi	ćete	se	vrlo	uskoro...	zbilja	vrlo	uskoro...	upetljati	u	pita-
nje	života	i	smrti...	Života	i	smrti	jedne	osobe.

—	Uh...	šta	to	rekoste?	—	naglo	je	upitao.
—	Odluka...	morate	 da	donesete	 odluku.	Morate	da	budete	 opre-



zni...	veoma,	veoma	oprezni...	Ako	napravite	grešku...	 čak	 i	najmanju
grešku...

—	Da?
Gatara	je	pretrnula.	Inspektor	Evans	je	znao	da	su	sve	to	koještari-

je,	ali	je	ipak	bio	pod	utiskom.
—	Upozoravam	vas...	ne	smete	napraviti	grešku.	U	suprotnom,	 ja-

sno	vidim	ishod...	smrt...
Čudno,	đavolski	čudno.	Smrt.	Kako	li	je	to	samo	nabola?!
—	Ako	napravim	grešku,	ishod	će	biti	smrt?	Tako	kažete?
—	Da.
—	U	tom	slučaju	—	reče	Evans	ustajući	 i	pružajući	pola	krune	—

ne	smem	da	napravim	grešku,	a?
Govorio	je	ležerno,	ali	čim	je	izašao	iz	šatre,	odlučno	je	stegao	zu-

be.	Lako	je	govoriti	—	ali	nije	baš	lako	i	učiniti.	Ne	sme	da	zataji.	Od
toga	zavisi	život,	krhki	život	jednog	ljudskog	bića.

A	niko	nije	mogao	da	mu	pomogne.	Ugledao	je	figuru	svog	prijate-
lja	Hejdoka	u	daljini.	Odande	pomoć	neće	doći.	Hejdokovo	geslo	je	bi-
lo	„Pusti	sve	na	miru“.	A	to	se	ovde	ne	sme.

Hejdok	je	razgovarao	s	nekom	ženom.	Odmakla	se	od	njega	i	pošla
ka	Evansu,	a	inspektor	ju	je	prepoznao.	Bila	 je	to	gospođa	Meroudin.
Bez	razmišljanja	joj	je	pošao	u	susret.

Gospođa	Meroudin	bila	je	prilično	naočita	žena.	Imala	je	široko	do-
stojanstveno	čelo,	veoma	lepe	smeđe	oči,	spokojan	izraz	lica.	Izgledala
je	kao	 italijanska	Madona,	 što	 je	naglašavala	 razdeljkom	po	sredini	 i
kosom	 uvijenom	 preko	 ušiju.	 Govorila	 je	 dubokim,	 prilično	 snenim
glasom.

Evansu	je	uputila	zadovoljan	osmeh	dobrodošlice.
—	Mislio	 sam	 da	 ste	 to	 vi,	 gospođo	 Entoni...	 hoću	 reći,	 gospođo

Meroudin	—	umiljato	je	rekao.
Namerno	 je	 napravio	 omašku	 i	 krišom	 osmatrao	 njenu	 reakciju.

Razrogačila	je	oči	i	brzo	udahnula.	Međutim,	dalje	se	ničim	nije	odava-
la.	Zurila	je	u	njega	netremice	i	ponosno.

—	Tražila	sam	svog	muža	—	tiho	je	rekla.	—	Jeste	li	ga	negde	ovde
videli?

—	Kad	sam	ga	poslednji	put	video,	otišao	je	u	onom	pravcu.
Pošli	su	jedno	uz	drugo	u	naznačenom	pravcu,	ćaskajući	tiho	i	pri-

jatno.	Inspektor	je	osećao	sve	jače	divljenje.	Kakva	žena!	Kakva	samo-



kontrola.	Kakva	čudesna	pribranost.	Izvanredna	žena	—	i	veoma	opa-
sna.	Bio	je	ubeđen:	veoma	opasna.

On	se	i	dalje	osećao	veoma	nelagodno,	iako	je	bio	zadovoljan	svo-
jim	početnim	potezom.	Stavio	joj	 je	do	znanja	da	ju	je	prepoznao.	To
će	je	navesti	da	bude	na	oprezu.	Neće	se	usuditi	da	učini	ništa	prena-
gljeno.	Ostalo	je	još	pitanje	Meroudina.	Kad	bi	njega	mogao	da	upozo-
ri...

Našli	su	čovečuljka	kako	odsutno	gleda	porcelansku	lutku	koju	je
izvukao	na	tomboli.	Žena	mu	je	predložila	da	pođu	kući,	i	on	je	drage
volje	pristao.	Gospođa	Meroudin	okrenula	se	inspektoru:

—	Zašto	 i	vi	ne	pođete	s	nama	da	na	miru	popijete	šolju	čaja,	go-
spodine	Evanse?

Je	 li	 joj	u	glasu	osetio	blagu	izazivačku	notu?	Učinilo	mu	se	da	je-
ste.

—	Hvala	vam,	gospođo	Meroudin.	To	bih	veoma	voleo.
Odšetali	su	se	do	kuće,	razgovarajući	o	prijatnim	običnim	temama.

Sunce	je	sijalo,	povetarac	je	lako	duvao,	sve	je	oko	njih	bilo	prijatno	i
obično.

Kad	su	stigli	u	ljupku	kuću	u	kontinentalnom	stilu,	gospođa	Merou-
din	je	objasnila	da	im	je	služavka	na	vašaru.	Otišla	je	u	svoju	sobu	da
odloži	šešir,	pa	se	vratila	da	pristavi	vodu	za	čaj	na	mali	srebrni	gorio-
nik.	S	obližnje	police	skinula	je	tri	zdelice	i	tacne.

—	Imamo	jedan	vrlo	poseban	kineski	čaj	—	objasnila	je.	—	I	uvek
ga	pijemo	na	kineski	način...	iz	zdelica,	a	ne	iz	šolja.

Zaćutala	 je,	 pogledala	 u	 jednu	 zdelicu	 i	 zamenila	 je	 drugom,	 uz
nervozan	uzvik.

—	Džordže...	stvarno	si	nemoguć.	Ponovo	si	uzimao	ove	zdelice.
—	Izvini,	draga	—	skrušeno	reče	profesor.	—	Tako	su	savršene	ve-

ličine.	One	koje	sam	naručio	još	nisu	stigle.
—	Uskoro	ćeš	nas	sve	potrovati	—	reče	njegova	žena	uz	polusmeh.

—	Meri	ih	zatiče	u	laboratoriji	i	vraća	ovamo,	i	nikad	se	ne	zamlaćuje
s	pranjem	sem	ako	u	njima	nema	nečeg	vrlo	uočljivog.	Pobogu,	pa	pre
neki	dan	si	ih	koristio	za	kalijum-cijanid.	Zaista,	Džordže,	to	je	straho-
vito	opasno.

Meroudin	je	delovao	pomalo	razdraženo.
—	Meri	nema	prava	da	sklanja	stvari	iz	laboratorije.	Ne	sme	tamo

ništa	da	dira.



—	Ali	 tamo	 često	 ostavljamo	 šolje	 posle	 čaja.	Kako	da	 zna?	Budi
razuman,	dragi.

Profesor	je	ušao	u	laboratoriju	mrmljajući	sebi	u	bradu,	a	gospođa
Meroudin	je	uz	osmeh	sipala	ključalu	vodu	preko	čaja	i	dunula	u	pla-
men	gorionika.

Evans	je	bio	zbunjen.	Ipak,	u	glavi	mu	je	sinuo	zračak	svetlosti.	Iz
ovog	 ili	 onog	 razloga	 gospođa	Meroudin	 je	 otkrivala	 karte.	 Da	 li	 će
ovo	biti	 „nesreća“?	Da	 li	ona	o	svemu	ovome	govori	 toliko	neuvijeno
kako	bi	unapred	pripremila	alibi?	Zato	da	bi,	kad	se	jednog	dana	„ne-
sreća“	desi,	 on	bio	prinuđen	da	 svedoči	 u	njenu	korist.	Glupo	od	nje
ako	je	tako,	jer	će	pre	toga...

Najednom	 je	zadržao	dah.	Ona	 je	sipala	čaj	u	 tri	zdelice.	 Jednu	 je
spustila	pred	njega,	jednu	pred	sebe,	a	treću	je	stavila	na	stočić	uz	ka-
min,	pored	fotelje	na	kojoj	je	obično	sedeo	njen	muž,	i	baš	kad	je	spu-
štala	 tu	 poslednju,	 usne	 su	 joj	 se	 za	 trenutak	 razvukle	 u	 čudan	mali
osmeh.	Taj	osmeh	je	bio	ključan.

Znao	je!
Izuzetna	 žena	—	opasna	 žena.	Nema	 čekanja	—	nema	priprema.

Ovog	popodneva	—	upravo	ovog	popodneva	—	s	njim	kao	svedokom.
Od	smelosti	čitave	zamisli	ostao	je	bez	daha.

Bilo	je	to	pametno	—	đavolski	pametno.	Neće	uspeti	da	dokaže	ni-
šta.	Računala	je	da	on	neće	posumnjati	—	jednostavno	zato	jer	se	sve
odigrava	„prebrzo“.	Žena	koja	munjevito	misli	i	radi.

Duboko	je	udahnuo	i	nagnuo	se	napred.
—	Gospođo	Meroudin,	ja	sam	čovek	s	čudnim	hirovima.	Da	li	biste

bili	tako	ljubazni	da	mi	učinite	nešto?
Pogledala	ga	je	upitno,	ali	ne	i	sumnjičavo.
Ustao	 je,	uzeo	zdelicu	pred	njom	i	prešao	do	stočića	gde	 ju	 je	za-

menio	s	onom	drugom.	Tu	drugu	je	doneo	i	spustio	pred	nju.
—	Želim	da	vas	gledam	kako	pijete	ovo.
Pogledi	su	im	se	sreli.	Bili	su	netremični,	nedokučivi.	Ona	je	polako

bledela.
Pružila	je	ruku	i	podigla	zdelicu.	On	je	zadržao	dah.	Pretpostavlja-

jući	sve	vreme	da	je	načinio	grešku.
Prinela	ju	je	usnama	—	u	poslednjem	trenutku,	pretrnuvši,	nagnu-

la	se	napred	i	brzo	je	izlila	u	saksiju	paprati.	Potom	se	vratila	na	stoli-
cu	i	prkosno	ga	pogledala.



On	je	odahnuo	od	olakšanja	i	ponovo	seo.
—	Dakle?	—	kazala	je.
Glas	joj	se	promenio.	Bio	je	blago	podrugljiv	—	prkosan.
Odgovorio	je	trezveno	i	tiho:
—	Vi	 ste	veoma	pametna	žena,	gospođo	Meroudin.	Mislim	da	me

razumete.	Ne	sme	biti...	ponavljanja.	Znate	li	na	šta	mislim?
—	Znam	na	šta	mislite.
Glas	 joj	 je	bio	 jednoličan,	potpuno	bezizražajan.	On	 je	zadovoljno

klimnuo	glavom.	Bila	je	to	pametna	žena	i	nije	htela	da	bude	obešena.
—	Neka	vi	 i	vaš	muž	dugo	poživite	—	značajno	 je	 rekao	 i	prineo

čaj	usnama.
Onda	mu	se	lice	promenilo.	Strahovito	se	izobličilo...	pokušao	je	da

ustane	—	da	vikne...	Telo	mu	se	ukočilo	—	lice	mu	je	postalo	ljubiča-
sto.	Pao	je	ispružen	preko	stolice	—	udovi	su	mu	se	grčili.

Gospođa	Meroudin	se	nagnula	napred	i	posmatrala	ga.	Usnama	joj
je	preleteo	osmeh.	Obratila	mu	se	—	vrlo	tiho	i	nežno.

—	Napravili	 ste	grešku,	gospodine	Evanse.	Mislili	 ste	da	želim	da
ubijem	Džordža...	Vrlo	glupo	od	vas...	baš	vrlo	glupo.

Posedela	je	još	minut-dva	gledajući	mrtvog	čoveka,	trećeg	čoveka
koji	 je	zapretio	da	će	joj	stati	na	put	i	razdvojiti	 je	od	čoveka	koga	je
volela.

Osmeh	joj	se	proširio.	Više	nego	ikad,	izgledala	je	kao	Madona.	On-
da	je	podigla	glas	i	viknula:

—	Džordže,	Džordže!...	Oh,	dođi	ovamo!	Bojim	se	da	se	desila	uža-
sna	nesreća...	Jadni	gospodin	Evans...



S

Pesmica	za	šest	penija

I

er	Edvard	Paliser,	advokat,	stanovao	je	u	Ulici	kraljice	Ane	9.	Ulica
kraljice	Ane	 je	 ćorsokak.	 Iako	 je	u	 samom	srcu	Vestminstera,	 at-

mosfera	 je	 tamo	 spokojna	 i	 starinska,	 potpuno	 izdvojena	 od	meteža
dvadesetog	veka.	A	to	je	ser	Edvardu	Paliseru	savršeno	odgovaralo.

Ser	Edvard	je	bio	jedan	od	najuvaženijih	krivičnih	branilaca	svoga
doba,	a	danas,	kad	više	nije	bio	aktivni	pripadnik	Komore,	zabavljao
se	 sakupljanjem	 probranih	 dela	 iz	 kriminologije.	 Napisao	 je	 i	 knjigu
„Sećanja	čuvenih	kriminalaca“.

Te	večeri	ser	Edvard	je	sedeo	pred	kaminom	u	svojoj	biblioteci,	pi-
juckao	izvanrednu	crnu	kafu	i	vrteo	glavom	čitajući	jednu	Lombrozo-
vu	knjigu.	Potpuno	ingeniozne	i	potpuno	prevaziđene	teorije.

Vrata	 su	 se	otvorila	 gotovo	nečujno:	njegov	dobro	uvežban	sluga
prišao	je	preko	debelog	tepiha	i	diskretno	promrmljao:

—	Jedna	mlada	dama	želi	da	vas	vidi,	gospodine.
—	Mlada	dama?
Ser	Edvard	 se	 iznenadio.	 Eto	 jednog	 sasvim	neobičnog	događaja.

Potom	mu	je	sinulo	da	bi	to	mogla	biti	njegova	nećaka	Etel	—	ali	ne,
jer	bi	u	tom	slučaju	Armor	tako	i	rekao.

Oprezno	je	upitao:
—	Dama	nije	rekla	kako	se	zove?
—	Nije,	gospodine,	ali	je	rekla	da	je	potpuno	sigurna	da	ćete	želeti

da	je	primite.
—	Uvedite	je	—	reče	ser	Edvard	Paliser.	Osetio	se	ugodno	zaintri-

giran.
Visoka	tamnokosa	devojka	na	pragu	tridesete,	u	dobro	skrojenom

crnom	kaputu	 i	 suknji,	 s	malim	 crnim	 šeširom	na	 glavi,	 prišla	 je	 ser



Edvardu	 pružene	 ruke	 i	 s	 izrazom	 radosnog	 prepoznavanja	 na	 licu.
Armor	se	povukao	i	nečujno	zatvorio	vrata	za	sobom.

—	Ser	Edvarde...	poznajete	me,	zar	ne?	Ja	sam	Magdalena	Von.
—	Ah,	naravno.	—	Prisno	je	stisnuo	pruženu	ruku.
U	trenutku	mu	se	sve	vratilo.	Ono	putovanje	iz	Amerike	na	Siluri-

ku!	To	šarmantno	dete	—	pošto	tada	jedva	da	je	bila	starija	od	deteta.
Pamtio	je	da	joj	se	udvarao,	na	diskretan	način	zrelog	svetskog	čove-
ka.	Bila	je	tako	predivno	mlada	—	tako	željna	—	tako	puna	divljenja	i
junačkog	obožavanja	—	stvorena	da	očara	srce	muškarca	na	pragu	še-
zdesete.	Uspomene	su	ga	navele	da	joj	još	toplije	stisne	ruku.

—	Ovo	je	baš	divno	od	vas.	Sedite,	molim	vas.	—	Privukao	joj	je	fo-
telju	i	upustio	se	u	lak	razgovor	bez	zastajkivanja,	sve	vreme	se	pitaju-
ći	zašto	je	došla.	Kad	je	ćaskanje	konačno	priveo	kraju,	usledila	je	tiši-
na.

Ona	je	stegnula	i	pustila	ručku	fotelje,	navlažila	usne.	Najednom	je
progovorila	—	i	to	naglo.

—	Ser	Edvarde...	želim	da	mi	pomognete.
Iznenadio	se	i	mehanički	promrmljao:
—	Da?
Nastavila	je,	govoreći	s	više	žara:
—	Rekli	ste	da,	ako	mi	ikad	zatreba	pomoć...	ako	išta	budete	mogli

da	učinite	za	mene...,	da	ćete	to	učiniti.
Da,	to	jeste	rekao.	To	se	obično	kaže	—	naročito	na	rastanku.	Pri-

setio	 se	 kako	 ga	 je	 glas	 izdao	—	 kako	 je	 prineo	 njenu	 ruku	 svojim
usnama.

„Ako	 ikad	 išta	 budem	mogao	da	učinim...	upamtite	 da	 to	 ozbiljno
mislim...“

Da,	tako	se	kaže...	Ali	se	vrlo,	vrlo	retko	od	čoveka	traži	da	ispuni
obećanje!	Pogotovu	posle	—	koliko?	—	devet	ili	deset	godina.	Brzo	ju
je	odmerio	—	bila	 je	 još	naočita	devojka,	ali	 je	 izgubila	ono	što	ga	 je
očaralo	—	onaj	izgled	rosne	netaknute	mladosti.	Lice	joj	je	možda	sad
bilo	i	zanimljivije	—	neki	mlađi	muškarac	svakako	bi	to	pomislio	—	ali
ser	Edvard	ni	izdaleka	nije	ponovo	osetio	onu	plimu	topline	i	osećanja
kao	pred	kraj	tog	prekookeanskog	putovanja.

Izraz	lica	postao	mu	je	pravnički	i	oprezan.	Prilično	je	žustro	odgo-
vorio:

—	Svakako,	moja	mlada	damo.	Vrlo	ću	rado	učiniti	sve	što	je	u	mo-



joj	moći,	mada	sumnjam	da	sad	ikome	mogu	da	pomognem.
Ako	 je	 i	 pripremao	 odstupnicu,	 ona	 to	 nije	 primetila.	 Bila	 je	 od

onih	 ljudi	 koji	 u	 svakom	 trenutku	 vide	 samo	 jedno,	 a	 sada	 je	 videla
svoju	nevolju.	Ser	Edvardovu	volju	da	pomogne	uzela	je	zdravo	za	go-
tovo.

—	U	ogromnoj	smo	nevolji,	ser	Edvarde.
—	Mi?	Udati	ste?
—	Ne...	mislila	sam	na	svog	brata	 i	sebe.	Oh,	 i	na	Vilijema	i	Emili,

kad	smo	već	kod	toga.	Ali	moram	da	objasnim.	Imam...	imala	sam	tet-
ku...	gospođicu	Krebtri.	Možda	ste	čitali	o	njoj	u	novinama.	Bilo	je	uža-
sno.	Ubijena	je.

—	Ah!	—	Na	ser	Edvardovom	 licu	zasjala	 je	zainteresovanost.	—
Pre	oko	mesec	dana,	zar	ne?

Devojka	klimnu	glavom.
—	Čak	i	manje...	pre	tri	nedelje.
—	 Da,	 sećam	 se.	 Neko	 ju	 je	 udario	 u	 glavu	 u	 njenoj	 kući.	 Nisu

uhvatili	počinioca.
Magdalena	Von	ponovo	je	klimnula	glavom.
—	Nisu	uhvatili	ubicu...	ne	verujem	da	će	ga	ikad	uhvatiti.	Znate...

možda	ubica	i	ne	postoji.
—	Šta?
—	Da...	grozno.	O	tome	ništa	nije	objavljeno	u	novinama.	Ali	polici-

ja	tako	misli.	Znaju	da	te	večeri	niko	nije	ulazio	u	kuću.
—	Hoćete	reći...?
—	Da	je	to	neko	od	nas	četvoro.	Mora	biti.	Ne	znaju	ko...	ni	mi	ne

znamo	ko...	Ne	znamo.	I	tako	samo	sedimo	iz	dana	u	dan,	gledamo	se
podozrivo	i	pitamo	se.	Oh!	Kamo	sreće	da	je	to	uradio	neko	sa	strane...
ali	ne	vidim	kako	bi	mogao...

Ser	Edvard	ju	je	netremice	gledao,	sve	življe	zainteresovan.
—	Hoćete	reći	da	su	članovi	porodice	pod	sumnjom?
—	Da,	to	hoću	da	kažem.	Policajci,	naravno,	nisu	to	rekli.	Vrlo	su

učtivi	i	dobri	prema	nama.	Međutim,	pretresli	su	kuću,	sve	su	nas	ispi-
tali,	Martu	nebrojeno	puta...	A	pošto	ne	znaju	ko	je	to	uradio,	neće	da
otvore	karte.	Mnogo	se	plašim...	užasno	se	plašim...

—	Drago	moje	dete.	Ma	sigurno	preterujete.
—	Ne	preterujem.	To	mora	da	je	uradio	neko	od	nas	četvoro.
—	Ko	su	to	četvoro	o	kojima	govorite?



Magdalena	se	uspravila	i	progovorila	pribranije.
—	Ja	 i	Metju.	Tetka	Lili	nam	je	bila	baba-tetka.	Sestra	moje	bake.

Živeli	smo	s	njom	od	petnaeste	godine	(blizanci	smo,	znate).	Zatim	je
tu	bio	Vilijem	Krebtri,	njen	bratanac.	Živeo	je	tu	sa	svojom	ženom	Emi-
li.

—	Izdržavala	ih	je?
—	Manje-više.	On	ima	nešto	malo	sopstvenog	novca,	ali	nije	zdrav	i

mora	da	živi	kod	kuće.	Povučen	je,	sanjar.	Sigurna	sam	da	on	nikako
ne	bi	mogao...	oh!...	grozno	je	što	to	uopšte	i	pomišljam!

—	I	dalje	skoro	uopšte	ne	shvatam	situaciju.	Možda	vam	ne	bi	bilo
teško	da	mi	iznesete	činjenice...	ako	vas	to	ne	bi	suviše	potreslo.

—	Oh,	ne...	želim	da	vam	ispričam.	A	u	mojoj	glavi	je	sve	to	još	vrlo
živo...	užasno	živo.	Popili	smo	čaj,	znate,	i	onda	otišli	za	svojim	obave-
zama.	Ja	se	bavim	krojenjem	i	šivenjem.	Metju	je	na	mašini	otkucao	je-
dan	članak...	pomalo	se	bavi	novinarstvom;	Vilijem	se	posvetio	svojim
poštanskim	markama.	Emili	nije	bila	na	čaju.	Popila	 je	prašak	protiv
glavobolje	i	legla.	Dakle,	svi	smo	bili	zaokupljeni	nečim.	A	kad	je	Mar-
ta	ušla	s	večerom	u	pola	osam,	zatekla	je	tetku	Lili...	mrtvu.	Njena	gla-
va...	oh,	užasno...	potpuno	razbijena.

—	Oružje	je	pronađeno,	pretpostavljam?
—	Da.	Težak	pritiskivač	za	hartiju	koji	 je	uvek	stajao	na	stolu	po-

red	vrata.	Policija	 je	potražila	otiske	prstiju	na	njemu,	ali	 ih	nije	bilo.
Temeljno	je	obrisan.

—	A	vaša	prva	pretpostavka?
—	Pomislili	 smo,	naravno,	da	 je	 to	uradio	neki	provalnik.	Dve-tri

fioke	komode	bile	su	izvučene,	kao	da	je	lopov	tražio	nešto.	Naravno
da	smo	pomislili	da	je	provalnik!	Onda	su	došli	policajci...	i	rekli	da	je
mrtva	najmanje	sat	vremena.	Upitali	su	Martu	ko	je	dolazio	u	kuću,	a
Marta	je	rekla	da	niko	nije	dolazio.	Svi	prozori	bili	su	zaključani	iznu-
tra,	nije	bilo	znakova	da	je	 iko	petljao	oko	brava.	Onda	su	počeli	nas
da	ispituju...

Zastala	 je.	Grudi	su	 joj	se	nadimale.	Uplašenim	i	molećivim	očima
tražila	je	utehu	od	ser	Edvarda.

—	Na	primer,	ko	bi	imao	imovinske	koristi	od	smrti	vaše	tetke?
—	 To	 je	 jednostavno.	 Svi	 dobijamo	 podjednako.	 Po	 testamentu,

sav	njen	novac	ravnopravno	delimo	nas	četvoro.
—	A	kolika	je	vrednost	njene	imovine?



—	Advokat	nam	je	rekao	da	će,	pošto	se	nakon	smrti	plate	dažbi-
ne,	ostati	oko	osamdeset	hiljada	funti.

Ser	Edvard	razrogači	oči,	blago	iznenađen.
—	To	je	zbilja	znatna	svota.	Verovatno	ste	znali	vrednost	bogatstva

svoje	tetke?
Magdalena	zavrte	glavom.
—	Ne...	 i	mi	smo	se	 iznenadili.	Tetka	Lili	 je	oduvek	užasno	pazila

na	 novac.	 Imala	 je	 samo	 jednu	 služavku	 i	 uvek	 je	mnogo	 govorila	 o
štednji.

Ser	Edvard	zamišljeno	klimnu	glavom.	Magdalena	se	malo	nagnula
unapred	u	fotelji.

—	Pomoći	ćete	mi...	zar	ne?
Njene	reči	neprijatno	su	iznenadile	ser	Edvarda	baš	u	trenutku	kad

je	spontano	počeo	da	se	zanima	za	njenu	priču.
—	Moja	draga	mlada	damo,	šta	bih	ja	tu	mogao	da	uradim?	Ako	že-

lite	dobar	pravni	savet,	mogu	vam	dati	ime...
Prekinula	ga	je.
—	Oh,	ne	treba	mi	to!	Želim	da	mi	pomognete	lično...	kao	prijatelj.
—	To	je	vrlo	lepo	od	vas,	ali...
—	Želim	da	dođete	u	našu	kuću.	Želim	da	postavite	pitanja.	Želim

da	vidite	i	sami	donesete	sud.
—	Ali,	moja	draga	mlada...
—	Ne	zaboravite	da	ste	obećali.	Bilo	gde...	bilo	kad...	rekli	ste,	ako

mi	zatreba	pomoć...
Pogled	joj	je	bio	molećiv,	ali	i	samopouzdan.	On	se	osetio	postiđen,

ali	 i	 neobično	 ganut.	 Ta	 njena	 neverovatna	 iskrenost,	 to	 apsolutno
uzdanje	 u	 pusto	 obećanje	 staro	 deset	 godina,	 kao	 da	 je	 to	 nekakav
sveti	zavet.	Koliko	li	je	samo	muškaraca	izgovorilo	iste	te	reči	—	goto-
vo	kliše!	—	a	od	kolicne	se	šačice	tražilo	da	to	obećanje	i	ispune.

Rekao	 je	prilično	slabim	glasom:	—	Sigurno	 ima	mnogo	 ljudi	koji
bi	vas	posavetovali	bolje	nego	ja.

—	Imam	mnogo	prijatelja...	naravno.	—	(U	sebi	se	nasmejao	naiv-
noj	samouverenosti	te	izjave.)	—	Ali,	znate,	niko	od	njih	nije	pametan.
Ne	 kao	 vi.	 Vi	 ste	 navikli	 da	 ispitujete	 ljude.	 A	 sa	 svim	 svojim	 isku-
stvom,	morate	znati.

—	Šta	moram	znati?
—	Da	li	su	nedužni	ili	krivi.



On	se	prilično	sumorno	osmehnuo	sebi	u	bradu.	Laskao	je	sebi	da
uglavnom	jeste	znao!	Doduše,	u	mnogim	prilikama	njegovo	mišljenje
razmimoilazilo	se	s	mišljenjem	porote.

Magdalena	 je	nervoznim	pokretom	zadigla	šešir	sa	čela,	osvrnula
se	po	sobi	i	rekla:

—	Baš	je	ovde	tiho.	Zar	se	nikad	ne	uželite	malo	buke?
Ćorsokak!	Nije	ni	znala	da	ga	je	svojim	nasumično	izgovorenim	re-

čima	takla	u	živu	ranu.	Ćorsokak.	Da,	ali	uvek	postoji	izlaz	—	put	ko-
jim	je	čovek	došao	—	put	kojim	će	se	vratiti	u	svet...	U	njemu	se	usko-
mešalo	nešto	 impulsivno	 i	mladalačko.	Njeno	 jednostavno	poverenje
apelovalo	 je	 na	 najbolju	 stranu	 njegove	 ličnosti	—	 a	 priroda	 njenog
problema	apelovala	 je	na	nešto	drugo	—	na	urođenog	kriminologa	u
njemu.	Poželeo	je	da	vidi	ljude	o	kojima	je	govorila.	Poželeo	je	da	sâm
donese	sud.

Kazao	 je:	—	Ako	ste	zbilja	ubeđeni	da	mogu	da	pomognem...	Ali,
pazite,	ne	garantujem	ništa.

Iako	je	očekivao	da	će	se	oduševiti,	ona	je	te	reči	primila	vrlo	smi-
reno.

—	Znala	sam	da	ćete	pristati.	Uvek	sam	vas	smatrala	pravim	prija-
teljem.	Hoćete	li	odmah	poći	sa	mnom?

—	Ne.	Mislim	da	će	biti	bolje	da	vas	posetim	sutra.	Hoćete	li	mi	re-
ći	 ime	 i	adresu	advokata	gospođice	Krebtri?	Možda	bih	hteo	 i	njemu
da	postavim	nekoliko	pitanja.

Zapisala	je	podatke	i	dala	mu	ih.	Zatim	je	ustala	i	rekla	prilično	sti-
dljivo:

—	Ja	sam...	zaista	iskreno	zahvalna.	Do	viđenja.
—	A	vaša	adresa?
—	Baš	sam	glupa.	Šetalište	Palatin,	broj	osamnaest,	Čelsi.

II

Sledećeg	popodneva	u	tri	sata	ser	Edvard	Paliser	prilazio	je	trezvenim
odmerenim	 korakom	 Šetalištu	 Palatin	 18.	 U	međuvremenu	 je	 otkrio
nekoliko	podataka.	Tog	jutra	je	posetio	Skotland	jard,	gde	je	kao	po-
moćnik	komesara	radio	 jedan	njegov	stari	prijatelj,	a	 i	porazgovarao



je	s	advokatom	pokojne	gospođice	Krebtri.	Zahvaljujući	tome,	 jasnije
je	 sagledao	 okolnosti.	 Novčani	 aranžmani	 gospođice	 Krebtri	 bili	 su
unekoliko	čudni.	Nikad	nije	koristila	 čekovnu	knjižicu,	nego	 je	 imala
običaj	da	piše	svom	advokatu	i	traži	da	joj	se	pripremi	određena	svota
u	novčanicama	od	po	pet	funti.	Svota	je	gotovo	uvek	bila	ista.	Tri	stoti-
ne	funti	četiri	puta	godišnje.	Lično	je	dolazila	po	novac	fijakerom,	koji
je	smatrala	 jedinim	bezbednim	prevoznim	sredstvom.	Mimo	toga,	ni-
kad	nije	izlazila	iz	kuće.

U	Skotland	 jardu	 je	ser	Edvard	saznao	da	 je	pitanje	 finansija	vrlo
podrobno	pretreseno.	Trebalo	je	da	gospođica	Krebtri	vrlo	uskoro	do-
bije	narednu	novčanu	ratu.	Pretpostavljalo	se	da	 je	prethodnih	 trista
funti	potrošeno	—	ili	gotovo	potrošeno.	Međutim,	upravo	se	taj	detalj
teško	mogao	ustanoviti.	Proverom	kućnih	 troškova,	ubrzo	 je	postalo
jasno	da	je	gospođica	Krebtri	tromesečno	trošila	znatno	manje	od	tri
stotine	funti.	Osim	toga,	imala	je	običaj	da	šalje	novčanice	od	pet	funti
prijateljima	 ili	 rođacima	u	nevolji.	Ostalo	 je	nejasno	da	 li	 je	u	kući	u
vreme	njene	smrti	bilo	mnogo	ili	malo	novca.	Nije	pronađen	ni	peni.

Upravo	 je	o	 tome	ser	Edvard	razmišljao	dok	se	kretao	Šetalištem
Palatin.

Vrata	kuće	(koja	nije	imala	podrum)	otvorila	mu	je	sitna	starija	že-
na	 obazrivog	 pogleda.	 Uveden	 je	 u	 veliki	 salon	 s	 leve	 strane	 malog
predsoblja,	gde	mu	se	pridružila	Magdalena.	Na	licu	joj	je,	još	i	jasnije
nego	pre,	video	tragove	nervne	napetosti.

—	Zamolili	ste	me	da	postavim	pitanja,	pa	sam	došao	to	da	uradim
—	reče	ser	Edvard,	smešeći	se	dok	su	se	rukovali.	—	Pre	svega,	zani-
ma	me	ko	je	poslednji	video	vašu	tetku	i	u	koliko	je	sati	to	bilo.

—	Posle	čaja...	u	pet.	Marta	je	poslednja	bila	s	njom.	Tog	popodne-
va	je	plaćala	račune,	pa	je	tetki	Lili	donela	kusur	i	priznanice.

—	Uzdate	se	u	Martu?
—	Oh,	potpuno.	Provela	je	s	tetkom	Lili...	oh,	nekih	trideset	godina.

Nema	poštenijeg	stvorenja.
Ser	Edvard	klimnu	glavom.
—	Još	 jedno	pitanje.	Zašto	 je	vaša	rođaka	gospođa	Krebtri	popila

prašak	protiv	glavobolje?
—	Pa,	zato	što	ju	je	bolela	glava.
—	Naravno,	 ali	 je	 li	 postojao	 neki	 poseban	 razlog	 za	 to	 što	 ju	 je

glava	zabolela?



—	Pa,	jeste,	na	neki	način.	Za	ručkom	smo	imali	pravu	scenu.	Emili
se	vrlo	lako	uzbudi	 i	razdražljiva	je.	Ona	i	tetka	Lili	povremeno	su	se
svađale.

—	Što	se	desilo	i	za	ručkom?
—	Da.	Tetka	Lili	je	bila	prilično	zadrta	oko	sitnica.	Sve	je	počelo	ni

oko	čega...,	a	onda	se	začas	sve	otelo	kontroli...	Emili	 je	rekla	svašta,
što	nikako	nije	mogla	ozbiljno	da	misli...	da	će	otići	iz	kuće	i	da	se	ni-
kad	neće	vratiti...,	da	 joj	se	na	nos	nabija	svaki	zalogaj	koji	pojede...;
oh,	svakakve	je	gluposti	 izgovorila.	A	onda	je	tetka	Lili	rekla:	što	pre
ona	 i	njen	muž	pokupe	prnje,	 to	bolje.	Ali	sve	 to	zajedno	zaista	ništa
nije	značilo.

—	Pošto	gospodin	i	gospođa	Krebtri	nisu	imali	novca	da	se	spaku-
ju	i	odu?

—	Ne	samo	zato.	Vilijem	je	voleo	tetku	Lili.	Zaista.
—	Da	kojim	slučajem	tog	dana	nije	bilo	još	svađa?
Magdalena	porumene.
—	Mislite	na	mene?	Što	sam	digla	buku	oko	toga	što	želim	da	bu-

dem	manekenka?
—	Vaša	tetka	nije	se	s	time	slagala?
—	Nije.
—	Zašto	ste	hteli	da	budete	manekenka,	gospođice	Magdalena?	Da

li	vam	taj	život	deluje	izrazito	privlačno?
—	Ne,	ali	je	sve	bolje	nego	da	i	dalje	živim	ovde.
—	Dobro.	Ali	sad	ćete	imati	vrlo	dobar	prihod,	zar	ne?
—	O,	da!	Sad	je	sve	drugačije.
Priznala	je	to	veoma	prostodušno.
On	se	nasmešio,	ali	se	ostavio	te	teme.	Prešao	je	na	nešto	drugo:	—

A	vaš	brat?	Da	li	se	i	on	s	nekim	posvađao?
—	Metju?	O,	ne.
—	Onda	niko	ne	može	reći	da	je	imao	motiv	da	ukloni	svoju	tetku	s

puta.
Brzo	se	zakačio	za	kratkotrajno	zaprepašćenje	koje	joj	se	ukazalo

na	licu.
—	Zaboravih	—	ležerno	je	rekao.	—	On	je	bio	u	povelikim	dugovi-

ma,	zar	ne?
—	Da.	Jadni	stari	Metju.
—	Ipak,	to	će	sad	biti	sređeno.



—	Da...	—	Uzdahnula	je.	—	To	ipak	jeste	olakšanje.
A	ipak	još	ništa	nije	uviđala!	Brzo	je	promenio	temu.
—	Vaši	rođaci	i	brat	sada	su	kod	kuće?
—	 Jesu.	Rekla	 sam	 im	da	dolazite.	 Svi	 jedva	 čekaju	da	pomognu.

Oh,	ser	Edvarde...,	nekako	osećam	da	ćete	ustanoviti	da	je	sve	u	redu...
da	niko	od	nas	nema	nikakve	veze	s	tim...	da	je	to	ipak	uradio	neko	sa
strane.

—	 Nisam	 čudotvorac.	 Možda	 ću	 uspeti	 da	 otkrijem	 istinu,	 ali	 ne
mogu	istinu	da	pretvorim	u	ono	što	vi	želite.

—	Ne	možete?	Osećam	da	možete	sve...	baš	sve.
Izašla	 je	 iz	sobe.	On	je	uznemireno	pomislio:	„Šta	 je	time	htela	da

kaže?	Želi	li	da	mi	sugeriše	neku	liniju	odbrane?	U	čiju	korist?“
Razmišljanja	mu	je	prekinuo	muškarac	od	oko	pedeset	godina	koji

je	ušao	u	sobu.	Bio	je	prirodno	jake	građe,	ali	blago	pogrbljen.	Odeća
mu	 je	 bila	 neuredna,	 a	 kosa	 nemarno	 začešljana.	 Izgledao	 je	 dobro-
ćudno,	ali	i	mutno.

—	 Ser	 Edvard	 Paliser?	Oh,	 poštovanje.	Magdalena	me	 je	 poslala.
Svakako	je	veoma	lepo	od	vas	što	želite	da	nam	pomognete.	Mada	ne
verujem	da	će	se	išta	ikad	zbilja	otkriti.	Hoću	reći,	neće	uhvatiti	tog	ti-
pa.

—	Dakle,	mislite	da	je	to	bio	provalnik...	neko	sa	strane?
—	Sigurno.	Nije	mogao	biti	niko	iz	porodice.	Ti	tipovi	su	danas	vrlo

pametni,	penju	se	kao	mačke,	ulaze	i	izlaze	kako	im	se	prohte.
—	Gde	ste	vi	bili,	gospodine	Krebtri,	kad	se	dogodila	tragedija?
—	Bio	sam	zauzet	oko	svojih	maraka...	u	svojoj	maloj	sobi	na	spra-

tu.
—	Ništa	niste	čuli?
—	Ne...	ali	ni	 inače	ništa	ne	čujem	kad	se	zadubim.	Vrlo	glupo	od

mene,	ali	je	tako.
—	Da	li	je	mala	soba	koju	ste	pomenuli	iznad	ove?
—	Ne,	sa	zadnje	je	strane.
Vrata	su	se	opet	otvorila.	Ušla	je	jedna	sitna	svetlokosa	žena.	Ruke

su	joj	se	nervozno	trzale.	Činilo	se	da	je	uplašena	i	uzbuđena.
—	Vilijeme,	zašto	me	nisi	sačekao?	Rekla	sam	„čekaj“.
—	Izvini,	draga,	zaboravio	sam.	Ser	Edvard	Paliser...	moja	supruga.
—	 Poštovanje,	 gospođo	 Krebtri.	 Nadam	 se	 da	 vam	 ne	 smeta	 što

sam	došao	ovamo	da	postavim	nekoliko	pitanja.	Znam	koliko	 ste	 svi



sigurno	vrlo	željni	da	se	stvari	isteraju	na	čistac.
—	Naravno.	Ali	ja	nemam	šta	da	vam	kažem...	je	li	tako,	Vilijeme?

Spavala	sam...	u	svom	krevetu...,	a	probudila	sam	se	tek	kad	je	Marta
vrisnula.

Ruke	su	joj	se	i	dalje	trzale.
—	Gde	je	vaša	soba,	gospođo	Krebtri?
—	Iznad	ove.	Ali	nisam	ništa	čula...	kako	sam	mogla?	Spavala	sam.
Od	nje	nije	mogao	više	ništa	da	izvuče.	Nije	znala	ništa	—	nije	čula

ništa	—	 spavala	 je.	 Ponavljala	 je	 to	 s	 tvrdoglavošću	 uplašene	 žene.
Ipak,	ser	Edvard	je	odlično	znao	da	bi	to	lako	mogla	biti	—	i	verovatno
je	bila	—	živa	istina.

Napokon	 se	 izvinio,	 rekavši	 da	 želi	 da	 postavi	 nekoliko	 pitanja
Marti.	Vilijem	Krebtri	se	ponudio	da	ga	odvede	do	kuhinje.	U	predvor-
ju	se	ser	Edvard	zamalo	sudario	s	visokim	tamnokosim	mladićem	koji
je	krupnim	korakom	grabio	ka	ulaznim	vratima.

—	Gospodin	Metju	Von?
—	Da...	ali	čujte,	nemam	vremena.	Imam	sastanak.
—	Metju!	—	Sa	stepenica	se	začuo	glas	njegove	sestre.	—	O,	Metju,

obećao	si...
—	Znam,	seko.	Ali	ne	mogu.	Moram	da	se	nađem	s	 jednim	mom-

kom.	A	i	kakve	svrhe	ima	da	bez	kraja	i	konca	pričamo	o	tom	prokle-
tom	događaju?	Toga	smo	s	policijom	imali	preko	glave.	Muka	mi	je	od
svega	zajedno.

Ulazna	vrata	su	tresnula.	Gospodin	Metju	Von	je	izašao.
Ser	Edvarda	 su	uveli	 u	 kuhinju.	Marta	 je	peglala.	 Zastala	 je	 s	 pe-

glom	u	ruci.	Ser	Edvard	je	zatvorio	vrata	za	sobom.
—	Gospođica	Von	me	je	zamolila	da	joj	pomognem	—	kazao	je.	—

Nadam	se	da	nemate	ništa	protiv	da	vam	postavim	nekoliko	pitanja.
Pogledala	je,	a	onda	odmahnula	glavom.
—	Niko	od	njih	to	nije	uradio,	gospodine.	Znam	šta	vam	se	mota	po

glavi,	ali	nije	tako.	Sve	su	to	fine	dame	i	gospoda.
—	U	to	ne	sumnjam.	Ali	to	što	su	fini	ne	možemo	uzeti	kao	dokaz,

znate.
—	Verujem	da	ne	možete,	gospodine.	Zakon	je	čudna	stvar.	Ali	po-

stoji	dokaz...	kako	vi	to	kažete,	gospodine.	Niko	od	njih	to	nije	mogao
uraditi	bez	mog	znanja.

—	Ali	sigurno...



—	Znam	o	čemu	govorim,	gospodine.	Evo,	čujte	ovo...
Nad	glavama	im	se	začula	nekakva	škripa.
—	Stepenice,	gospodine.	Kad	god	se	neko	penje	ili	silazi,	stepenice

užasno	škripe.	Nema	veze	koliko	tiho	gazite.	Gospođa	Krebtri	je	ležala
u	svom	krevetu,	gospodin	Krebtri	se	petljao	s	onim	svojim	nesrećnim
markama,	gospođica	Magdalena	 je	bila	na	spratu	 i	 radila	 za	šivaćom
mašinom,	i	da	je	iko	od	njih	troje	sišao	u	prizemlje,	ja	bih	to	čula.	A	ni-
ko	nije	sišao!

Govorila	 je	s	potpunom	ubeđenošću,	koja	 je	na	advokata	ostavila
utisak.	Pomislio	je:	„Dobra	svedokinja.	Njen	iskaz	bi	imao	težinu.“

—	Možda	niste	čuli.
—	Ne	bih	mogla	da	ne	čujem.	Čula	bih.	Kao	kad	čujete	da	se	vrata

zatvore	i	neko	izađe.
Ser	Edvard	je	skrenuo	tok	priče.
—	Pomenuli	 ste	njih	 troje,	ali	 imamo	 i	 četvrtu	osobu.	Da	 li	 je	go-

spodin	Metju	Von	takođe	bio	na	spratu?
—	Ne,	nego	u	maloj	sobi	u	prizemlju.	Odmah	pored.	I	kucao	je	na

pisaćoj	mašini.	Odavde	se	to	jasno	čuje.	Mašina	mu	ni	na	trenutak	nije
prestala	 da	 lupka.	Ni	na	 trenutak,	 gospodine,	 u	 to	mogu	da	 se	 zaku-
nem.	Gadno	i	nepodnošljivo	lupkanje.

Ser	Edvard	nakratko	zastade.
—	Vi	ste	je	zatekli,	zar	ne?
—	Da,	gospodine,	ja.	Ležala	je	s	krvlju	na	kosi.	I	niko	ništa	nije	čuo,

zato	što	je	mašina	gospodina	Metjua	lupkala.
—	Koliko	sam	shvatio,	sigurni	ste	da	niko	nije	ulazio	u	kuću?
—	Kako	bi	mogao,	gospodine,	bez	mog	znanja?	Zvono	zvoni	ovde.

A	postoje	samo	jedna	vrata.
Pogledao	ju	je	pravo	u	oči.
—	Bili	ste	vezani	za	gospođicu	Krebtri?
Licem	joj	se	razlio	topao	sjaj,	autentičan	—	nesumnjiv.
—	Zbilja	jesam,	gospodine.	Ali	gospođica	Krebtri...	pa,	kad	sam	već

počela,	mogu	i	da	dovršim.	Upala	sam	u	nevolju,	gospodine,	kad	sam
bila	 devojka,	 a	 gospođica	Krebtri	 je	 stala	 na	moju	 stranu...	 i	 ponovo
me	uzela	u	službu	kad	se	sve	završilo.	Umrla	bih	za	nju...	zaista	bih.

Ser	Edvard	je	umeo	da	prepozna	iskrenost.	A	Marta	je	bila	iskrena.
—	Koliko	je	vama	poznato,	niko	nije	dolazio	na	vrata...?
—	Niko	nije	ni	mogao	doći.



—	Rekoh,	koliko	je	vama	poznato.	Ali	da	je	gospođica	Krebtri	oče-
kivala	nekoga...,	da	je	toj	osobi	sama	otvorila	vrata...

—	Oh!	—	Marta	kao	da	se	pomela.
—	To	je	moguće,	pretpostavljam?	—	navaljivao	je	ser	Edvard.
—	Moguće	je...	da...	ali	nije	baš	verovatno.	Hoću	reći...
Neosporno	se	pomela.	Nije	to	mogla	da	porekne,	a	očigledno	je	že-

lela.	Zašto?	Zato	što	je	znala	da	je	istina	negde	drugde.	Je	li	to	razlog?
Četvoro	 ljudi	u	kuću	—	neko	od	njih	kriv?	 Je	 li	Marta	htela	da	zaštiti
krivca?	Jesu	 li	stepenice	zaškripale?	Da	li	je	neko	kradom	sišao	i	da	li
je	Marta	znala	ko	je	to	bio?

Ona	sama	je	bila	čista	—	ser	Edvard	je	bio	ubeđen	u	to.
Nastavio	je	da	gura	svoju	tezu	i	da	posmatra	Martu.
—	Gospođica	Krebtri	je	mogla	to	da	uradi,	pretpostavljam?	Prozori

te	sobe	gledaju	na	ulicu.	Mogla	je	otud	videti	osobu	koju	je	očekivala,
izaći	u	predsoblje	i	pustiti	njega...	ili	nju...	da	uđe.	Mogla	je	čak	želeti	i
da	niko	drugi	ne	vidi	tu	osobu.

Marta	je	delovala	uznemireno.	Napokon	je	preko	volje	rekla:
—	Da,	možda	ste	u	pravu,	gospodine.	Nikad	mi	to	nije	palo	na	pa-

met.	Da	je	očekivala	nekog	gospodina...	da,	to	je	moguće.
Kao	da	je	počela	da	uviđa	razne	prednosti	takvog	scenarija.
—	Vi	ste	je	poslednji	videli	živu,	zar	ne?
—	Da,	 gospodine.	 Pošto	 sam	 iznela	 pribor	 za	 čaj,	 odnela	 sam	 joj

priznanice	i	kusur	od	novca	koji	mi	je	bila	dala.
—	Da	li	vam	je	davala	novac	u	novčanicama	od	pet	funti?
—	 Jednu	 novčanicu,	 gospodine	—	 reče	Marta	 preneraženim	 gla-

som.	—	Računi	nikad	nisu	bili	veći	od	pet	funti.	Vrlo	sam	pažljiva.
—	Gde	je	držala	novac?
—	Ne	bih	tačno	znala,	gospodine.	Rekla	bih	da	ga	 je	nosila	sa	so-

bom...	u	crnoj	plišanoj	torbici.	Ali,	naravno,	možda	ga	je	držala	u	nekoj
od	zaključanih	fioka	u	svojoj	sobi.	Veoma	je	volela	da	zaključava	stva-
ri,	mada	je	često	gubila	ključeve.

Ser	Edvard	klimnu	glavom.
—	Ne	 znate	 koliko	 je	 novca	 imala...	 u	 novčanicama	 od	 pet	 funti,

naime?
—	Ne,	gospodine,	ne	bih	znala	koliki	je	bio	tačan	iznos.
—	A	nije	vam	rekla	ništa	što	bi	vam	nagovestilo	da	je	nekoga	oče-

kivala?



—	Nije,	gospodine.
—	Potpuno	ste	sigurni?	Šta	je	tačno	rekla?
—	Dakle	—	promislila	je	Marta	—	kazala	je	da	je	mesar	obična	bi-

tanga	i	varalica,	kazala	je	da	sam	uzela	sto	grama	čaja	više	nego	što	je
trebalo,	kazala	je	da	je	gospođa	Krebtri	budala	što	ne	voli	margarin,	a
i	nije	joj	se	svideo	jedan	novčić	od	šest	penija	koji	sam	joj	donela...	je-
dan	od	onih	novih,	s	hrastovim	lišćem...	rekla	je	da	je	falsifikovan	i	je-
dva	sam	je	ubedila	da	nije.	Rekla	je	i...	ah,	da	je	ribar	bio	poslao	baka-
lara	umesto	belice,	pitala	me	je	jesam	li	mu	to	rekla,	a	ja	sam	odgovo-
rila	da	jesam...	i	zaista	mislim	da	je	to	sve,	gospodine.

Martina	izjava	dočarala	je	pokojnu	damu	ser	Edvardu	jasnije	nego
što	bi	to	mogao	ikakav	detaljan	opis.	Ležerno	je	upitao:

—	Gospodarici	je	bilo	prilično	teško	udovoljiti,	a?
—	Bila	je	pomalo	sklona	zakeranju,	ali,	opet,	sirotica	nije	često	iz-

lazila,	a	pošto	je	stalno	boravila	u	četiri	zida,	morala	je	nečim	da	se	za-
bavlja.	Bila	 je	sitničava,	ali	dobre	duše...	nikad	nije	nijednog	prosjaka
oterala	s	vrata	a	da	mu	ništa	nije	dala.	Možda	jeste	volela	da	zvoca,	ali
je	bila	prava	dobročiniteljka.

—	Drago	mi	je,	Marta,	što	će	za	njom	bar	neko	žaliti.
Stara	služavka	se	zagrcnula.
—	Hoćete	reći...	oh,	ali	svi	su	je	oni	voleli...	zaista...	u	dubini	duše.

Svi	su	se	njom	svađali	povremeno,	ali	nije	to	uopšte	bilo	ozbiljno.
Ser	Edvard	podiže	glavu.	Odozgo	se	čula	škripa.
—	To	gospođica	Magdalena	silazi.
—	Otkud	znate?	—	oštro	ju	je	upitao.
Starica	porumene.	—	Znam	joj	korak	—	promrmljala	je.
Ser	Edvard	brzo	izađe	iz	kuhinje.	Marta	je	bila	u	pravu.	Magdalena

je	upravo	stigla	do	poslednjeg	stepenika.	Pogledala	ga	je	puna	nade.
—	Nisam	još	daleko	odmakao	—	reče	ser	Edvard	reagujući	na	njen

pogled.	—	Znate	 li,	može	biti,	koja	 su	pisma	stigla	vašoj	 tetki	na	dan
njene	smrti?

—	Sva	su	zajedno.	Policija	ih	je	već	pregledala,	naravno.
Povela	ga	je	do	velikog	salona,	otključala	jednu	fioku	i	izvadila	ve-

liku	crnu	plišanu	torbu	sa	staromodnom	srebrnom	kopčom.
—	Ovo	je	tetkina	torba.	Sve	je	u	njoj	baš	kako	je	i	bilo	na	dan	njene

smrti.	Ja	sam	pazila	da	tako	ostane.
Ser	Edvard	joj	je	zahvalio	i	istresao	sadržaj	torbe	na	sto.	Zaključio



je	da	je	to	prilično	očekivan	primerak	ručne	torbe	jedne	ekscentrične
stare	gospođe.

Našao	je	malo	srebrne	sitnine,	dva	keksa,	tri	novinska	isečka	o	ku-
tiji	Džoane	Sautkot,3	 jeftinu	 štampanu	 pesmu	o	 nezaposlenima,	 stari
astrološki	almanah,	veliki	komad	kamfora,	naočari,	tri	pisma	—	jedno
nečitko,	 od	 izvesne	 „rođake	 Lusi“	—	 kao	 i	 račun	 za	 popravku	 sata	 i
molbu	od	jedne	dobrotvorne	ustanove.

Ser	Edvard	je	sve	to	vrlo	pažljivo	pregledao,	a	onda	vratio	stvari	u
torbu	i	pružio	je	Magdaleni	uz	uzdah.

—	Hvala	vam,	gospođice	Magdalena.	Nažalost,	ovde	nema	bogzna
čega.

Ustao	je,	primetio	da	se	s	prozora	pruža	dobar	pogled	na	stepeni-
šte	ka	ulaznim	vratima,	a	onda	uhvatio	Magdalenu	za	ruku.

—	Idete?
—	Da.
—	Ali...	da	li	će	sve	biti	u	redu?
—	Niko	ko	radi	za	zakon	nikad	se	neće	upuštati	u	davanje	tako	ne-

promišljenih	izjava	—	dostojanstveno	reče	ser	Edvard	i	izađe.
Hodao	je	ulicom	zadubljen	u	misli.	U	rukama	mu	se	našla	zagonet-

ka	—	a	on	nije	uspeo	da	 je	reši.	Trebalo	mu	je	nešto	—	neka	sitnica.
Samo	da	mu	pokaže	pravi	put.

Nečija	ruka	spustila	mu	se	na	rame,	a	on	se	trgao.	Bio	je	to	Metju
Von,	pomalo	zadihan.

—	Jurio	sam	za	vama,	ser	Edvarde.	Želim	da	se	izvinim.	Zbog	svog
nevaspitanja	 od	pre	pola	 sata.	Ali	 nemam	baš	najbolju	 ćud	na	 svetu,
nažalost.	 Veoma	 je	 lepo	 od	 vas	 što	 se	 gnjavite	 sa	 svim	 ovim.	Molim
vas,	pitajte	me	šta	god	poželite.	Ako	mogu	ikako	da	pomognem...

Najednom	se	ser	Edvard	ukočio.	Pogled	mu	je	bio	prikovan	—	ne
za	Metjua	—	nego	preko	puta	ulice.	Pomalo	smeten,	Metju	je	ponovio:

—	Ako	mogu	ikako	da	pomognem...
—	Već	ste	pomogli,	dragi	moj	mladiću	—	reče	ser	Edvard.	—	Time

što	ste	me	zaustavili	upravo	ovde	i	skrenuli	mi	pažnju	na	nešto	što	mi
je	inače	moglo	promaći.

Pokazao	je	na	mali	restoran	s	druge	strane	ulice.
—	Dvadeset	četiri	kosa?	—	upita	Metju	zbunjenim	glasom.
—	Baš	tako.
—	To	je	čudno	ime...	ali	se	tamo	prilično	dobro	jede,	koliko	znam.



—	Neću	se	upuštati	u	eksperimentisanje	—	reče	ser	Edvard.	—	Po-
što	sam	od	svog	detinjstva	odmakao	dalje	nego	vi	od	svog,	prijatelju
moj,	verovatno	se	dečjih	pesmica	sećam	bolje.	Ima	jedna	klasična	koja
ide	ovako,	ukoliko	se	dobro	sećam:

Pesmica	za	šest	penija,	jedan	džep	pun	žita,
S	dvadeset	četiri	kosa	nadevena	pita

i	tako	dalje.	Ostatak	nam	nije	bitan.
Hitro	se	okrenuo
—	Kuda	ćete?	—	upitao	je	Metju	Von.
—	Vraćam	se	u	vašu	kuću,	prijatelju	moj.
Hodali	su	donde	ćutke,	a	Metju	Von	je	bacao	zbunjene	poglede	na

svog	pratioca.	Ser	Edvard	je	ušao,	prišao	 jednoj	 fioci,	 izvadio	plišanu
torbu	 i	otvorio	 je.	Pogledao	 je	Metjua,	a	mladić	 je	nevoljno	 izašao	 iz
sobe.

Ser	Edvard	je	istresao	srebrnu	sitninu	na	sto.	Zatim	je	klimnuo	gla-
vom.	Sećanje	ga	nije	varalo.

Ustao	je	i	pozvonio,	a	dok	je	to	radio,	stavio	je	nešto	sebi	na	dlan.
Na	zvono	je	odgovorila	Marta.
—	Rekli	ste	mi,	Marta,	ako	se	dobro	sećam,	da	ste	imali	malu	pre-

pirku	sa	svojom	pokojnom	gospodaricom	oko	jedne	nove	kovanice	od
šest	penija.

—	Da,	gospodine.
—	Ah!	Ali	čudno	je,	Marta,	što	među	ovom	sitninom	nema	nijedne

nove	kovanice	od	šest	penija.	Tu	su	samo	dve,	ali	stare.
Zbunjeno	se	zapiljila	u	njega.
—	Shvatate	li	šta	to	znači?	Neko	je	ipak	došao	u	kuću	te	večeri...,	ne-

ko	kome	je	vaša	gospodarica	dala	šest	penija...	Mislim	da	 je	za	uzvrat
dobila	ovo...

Brzim	pokretom	 je	pružio	 ruku.	Na	njoj	 je	bila	 loše	 sklepana	pe-
sma	o	nezaposlenosti.

Jedan	pogled	na	njeno	lice	bio	je	dovoljan.
—	Igra	je	gotova,	Marta...	vidite,	znam	sve.	Možete	mi	komotno	sve

ispričati.
Skljokala	se	na	stolicu,	a	licem	su	joj	potekle	suze.
—	Istina	je...	istina	je...	zvono	nije	zazvonilo	kako	treba...	nisam	bi-

la	 sigurna,	 pa	 sam	 onda	 otišla	 da	 proverim.	 Došla	 sam	 do	 vrata	 baš



kad	 ju	 je	udario.	 Svežanj	novčanica	od	pet	 funti	 bio	 je	na	 stolu	pred
njom...	rešio	je	to	da	uradi	kad	je	video	novac...	a	i	mislio	je	da	je	sama
kod	kuće	pošto	ga	je	ona	pustila	da	uđe.	Nisam	mogla	da	vrisnem.	Bila
sam	paralisana,	a	onda	se	okrenuo...	i	videla	sam	da	je	to	moj	sin...	Oh,
on	je	oduvek	bio	loš.	Davala	sam	mu	sav	novac	koji	sam	mogla.	Dva-
put	je	bio	u	zatvoru.	Mora	da	je	došao	da	me	vidi,	a	onda	je	gospođica
Krebtri,	kad	je	videla	da	ja	nisam	otvorila,	sišla	da	to	uradi.	On	se	upla-
šio	 i	 izvadio	taj	 letak	za	nezaposlene,	a	pošto	 je	gospodarica	bila	do-
bra	 žena,	 rekla	mu	 je	 da	uđe	 i	 dala	mu	 šest	 penija.	 Sve	 vreme	 je	 taj
svežanj	novčanica	ležao	na	stolu,	gde	je	i	bio	kad	sam	joj	vraćala	ku-
sur.	U	mog	Bena	je	ušao	đavo,	zašao	joj	je	iza	leđa	i	ubio	je.

—	A	onda?	—	upita	ser	Edvard.
—	Oh,	gospodine,	 šta	sam	mogla?	On	 je	moja	krv.	Otac	mu	 je	bio

loš	čovek,	a	Ben	je	povukao	na	njega...,	ali	mi	je	ipak	sin.	Izbacila	sam
ga	 napolje,	 vratila	 se	 u	 kuhinju,	 počela	 da	 postavljam	 za	 večeru	 u
uobičajeno	 vreme.	Mislite	 li	 da	 sam	počinila	 zlo,	 gospodine?	 Trudila
sam	se	da	vam	ne	izgovorim	nikakvu	laž	kad	ste	me	ispitivali.

Ser	Edvard	ustade.
—	 Jadna	moja	 ženo	—	kazao	 je	 saosećajno	—	duboko	vas	žalim.

Ipak,	zakon	će	morati	da	se	sprovede,	znate.
—	Pobegao	je	iz	zemlje,	gospodine.	Ne	znam	gde	je.
—	Onda	postoji	mogućnost	da	izbegne	vešala,	ali	nemojte	se	previ-

še	nadati.	Molim	vas,	recite	gospođici	Magdaleni	da	dođe	ovamo.
—	Oh,	ser	Edvarde.	Divno	od	vas...	vi	ste	divan	čovek	—	reče	Mag-

dalena	kad	je	on	završio	svoje	kratko	izlaganje.	—	Sve	ste	nas	spasli.
Kako	da	vam	zahvalim?

Ser	Edvard	joj	se	nasmešio	i	ovlaš	je	potapšao	po	ruci.	Ipak	je	bio
čovek	velikog	karaktera.	Mala	Magdalena	bila	je	vrlo	šarmantna	na	Si-
luriku.	Ona	svežina	sedamnaestogodišnje	devojke...	čudesno!	Sad	ju	je,
naravno,	potpuno	izgubila.

—	Kad	vam	idući	put	zatreba	prijatelj...	—	kazao	je.
—	Doći	ću	pravo	kod	vas.
—	Ne,	ne	—	uplašeno	viknu	ser	Edvard.	—	Želim	da	uradite	upra-

vo	suprotno.	Otidite	kod	nekog	mlađeg.
Vešto	 je	 otišao	 iz	 zahvalnog	 domaćinstva,	 zaustavio	 taksi	 i	 seo	 u

njega	uz	uzdah	olakšanja.
Čak	 je	 i	 šarm	 rosne	 sedamnaestogodišnjakinje	 počeo	 da	 izgleda



sumnjivo.
Zbilja	se	nije	mogao	porediti	s	dobro	opremljenom	bibliotekom	o

kriminologiji.
Taksi	je	skrenuo	u	Ulicu	kraljice	Ane.
Njegov	ćorsokak.



D

Drugi	gong

žoan	Ešbi	je	izašla	iz	svoje	spavaće	sobe	i	načas	zastala	na	odmo-
rištu	pred	vratima.	Napola	se	okrenula	da	se	vrati	u	sobu	kad	je,

naizgled	tačno	pod	njenim	nogama,	odjeknuo	gong.
Iz	istih	stopa	Džoan	je	pojurila	napred,	gotovo	trkom.	Toliko	se	žu-

rila	da	se	na	vrhu	velikog	stepeništa	sudarila	s	mladićem	koji	je	stizao
iz	suprotnog	pravca.

—	Zdravo,	Džoan!	Čemu	tolika	žurba?
—	Izvini,	Hari.	Nisam	te	videla.
—	To	sam	shvatio	—	suvo	reče	Hari	Dejlhaus.	—	Ali	kao	što	rekoh,

čemu	žurba?
—	Zazvonio	je	gong.
—	Znam.	Ali	to	je	tek	prvi.
—	Ne,	nego	drugi.
—	Prvi.
—	Drugi.
U	toj	prepirci	silazili	su	stepenicama.	Našli	su	se	u	predvorju,	gde

im	je	batler,	odloživši	palicu	za	gong,	prilazio	ozbiljnim	i	dostojanstve-
nim	korakom.

—	Ovo	je	bio	drugi	—	uporna	je	bila	Džoan.	—	Znam	da	jeste.	Za
početak,	pogledaj	koliko	je	sati.

Hari	Dejlhaus	pogleda	na	starinski	stojeći	sat.
—	Tek	je	osam	i	dvanaest	—	odvratio	je.	—	Džoan,	verujem	da	si	u

pravu,	ali	uopšte	nisam	čuo	prvi.	Digbi	—	obratio	se	batleru	—	da	li	je
ovo	bio	prvi	ili	drugi	gong?

—	Prvi,	gospodine.
—	U	osam	i	dvanaest?	Digbi,	neko	će	biti	otpušten	zbog	ovoga.
Načas	se	na	batlerovom	licu	ukazao	ovlašan	smešak.
—	Večera	 se	danas	 služi	 deset	minuta	 kasnije,	 gospodine.	 Po	 go-

spodarovom	naređenju.
—	Neverovatno!	—	uzviknu	Hari	Dejlhaus.	—	C-c!	Tako	mi	svega,

kola	kreću	nizbrdo!	Čudima	nikad	kraja.	Šta	muči	mog	uvaženog	uja-



ka?
—	Voz	u	sedam	sati,	gospodine,	zakasnio	je	pola	sata,	a	kako...
Batler	je	zaćutao	pošto	se	začulo	nešto	nalik	pucnju	biča.
—	Pobogu,	 šta	 je	ovo?	—	reče	Hari.	—	Delovalo	 je	baš	kao	da	 je

neko	opalio.
Iz	salona	s	njihove	leve	strane	izašao	je	tamnokos	naočit	čovek	od

trideset	pet	godina.
—	Šta	je	to	bilo?	—	upitao	je.	—	Baš	kao	da	je	neko	opalio.
—	 Sigurno	 je	 izduvna	 cev	 nekog	 automobila,	 gospodine	—	 reče

batler.	—	Put	prolazi	vrlo	blizu	ove	strane	kuće,	a	prozori	na	spratu	su
otvoreni.

—	Možda	—	sumnjičavo	reče	Džoan.	—	Ali	to	bi	došlo	odande.	—
Mahnula	je	nadesno.	—	A	meni	se	učinilo	da	je	zvuk	dopro	odande.	—
Pokazala	je	nalevo.

Tamnokosi	čovek	zavrte	glavom.
—	Ne	bih	rekao.	Bilo	je	u	salonu.	Izašao	sam	jer	mi	se	učinilo	da	je

zvuk	došao	iz	ovog	pravca.	—	Pokazao	je	glavom	pred	sebe,	ka	gongu
i	ulaznim	vratima.

—	 Istok,	 zapad	 i	 jug,	 a?	—	 reče	 neukrotivi	 Hari.	—	Dobro,	 ja	 ću
kompletirati	 priču,	 Kine.	 Uzimam	 sever.	 Meni	 se	 učinilo	 da	 je	 izvor
zvuka	iza	nas.	Ima	li	neko	odgonetku?

—	Pa	dobro,	uvek	može	biti	ubistvo	—	reče	Džefri	Kin	uz	osmeh.
—	Pardon,	gospođice	Ešbi.

—	Samo	sam	se	naježila	—	reče	Džoan.	—	Nema	veze.	Neko	mi	je
prešao	preko	groba.

—	Dobra	ideja...	ubistvo	—	reče	Hari.	—	Ali	avaj!	Nema	stenjanja,
nema	krvi.	Bojim	se	da	je	to	samo	neki	lovokradica	pojurio	zeca.

—	Deluje	nezanimljivo,	ali	je	verovatno	to	—	saglasio	se	drugi	mu-
škarac.	—	No	zvučalo	 je	 toliko	blizu.	Međutim,	bolje	da	uđemo	u	sa-
lon.

—	Hvala	bogu,	nismo	zakasnili	—	oduševljeno	reče	Džoan.	—	Sko-
ro	sam	se	strmoglavila	niz	stepenice	misleći	da	je	to	bio	drugi	gong.

Smejući	se,	svi	su	ušli	u	veliki	salon.
Vila	„Ličam“	bila	 je	jedna	od	najčuvenijih	starih	kuća	u	Engleskoj.

Njen	vlasnik	Hjubert	Ličam	Rouč	bio	je	poslednji	izdanak	duge	loze,	a
njegovi	dalji	rođaci	često	su	govorili	da	„stari	Hjubert,	znate,	stvarno
treba	da	ide	kod	lekara.	Potpuno	je	sišao	s	uma,	jadničak	stari.“



I	kad	se	odbaci	preterivanje	koje	 je	prirodno	za	prijatelje	 i	rodbi-
nu,	ipak	je	tu	bilo	neke	istine.	Hjubert	Ličam	Rouč	svakako	je	bio	eks-
centričan.	Iako	odličan	muzičar,	bio	je	nepredvidljivog	temperamenta
i	 imao	 je	gotovo	nenormalno	mišljenje	o	sopstvenoj	važnosti.	Gosti	u
njegovoj	kući	morali	su	da	poštuju	njegove	predrasude,	inače	više	ni-
kad	ne	bi	bili	pozvani.

Jedna	takva	predrasuda	odnosila	se	na	muziku.	Ako	je	svirao	gosti-
ma,	što	je	uveče	često	radio,	morala	je	vladati	apsolutna	tišina.	Na	ša-
putavi	komentar,	 šuškanje	haljine,	 čak	 i	najmanji	pokret	—	okrenuo
bi	 se	 i	 ljutito	namrgodio,	 a	dotični	 gost	 se	više	nikad	ne	bi	pojavio	u
kući.

Moralo	je	i	da	se	na	glavni	dnevni	obrok	stiže	potpuno	tačno.	Do-
ručak	je	bio	nebitan	—	na	njega	se,	po	želji,	moglo	sići	i	u	podne.	Ru-
čak	takođe	—	jednostavno	hladno	meso	i	kompot.	Večera	je,	međutim,
bila	obred,	praznik,	a	pripremao	ju	je	vrhunski	šef	kuhinje	koga	je	na-
mamio	iz	velikog	hotela	fantastično	visokom	platom.

Prvi	gong	 je	udarao	u	osam	i	pet.	U	osam	i	petnaest	začuo	bi	se	 i
drugi	gong	i	kad	bi	se	vrata	širom	otvorila,	gostima	bi	se	saopštavalo
da	je	večera	spremna,	te	bi	se	dostojanstvena	povorka	zaputila	ka	tr-
pezariji.	Ko	god	je	imao	drskosti	da	zakasni	na	drugi	gong,	ubuduće	bi
bio	izopšten	—	a	vila	„Ličam“	bi	za	nesrećnu	osobu	ostala	zauvek	za-
tvorena.

To	je	razlog	zašto	se	Džoan	Ešbi	unervozila	a	Hari	Dejlhaus	zapa-
njio	kad	su	čuli	da	će	te	večeri	obrok	biti	poslužen	s	deset	minuta	za-
kašnjenja.	Iako	nije	bio	naročito	prisan	s	ujakom,	boravio	je	u	vili	„Li-
čam“	dovoljno	često	da	zna	kako	je	to	izuzetno	neobičan	događaj.

Džefri	Kin,	Ličam	Roučov	sekretar,	takođe	se	veoma	iznenadio.
—	Neverovatno	—	prokomentarisao	je.	—	Nikad	nisam	čuo	da	se

tako	nešto	desilo.	Jeste	li	sigurni?
—	Digbi	je	tako	rekao.
—	Pomenuo	je	nekakav	voz	—	reče	Džoan	Ešbi.	—	Bar	mi	se	čini.
—	Čudno	—	zamišljeno	reče	Kin.	—	No	verovatno	ćemo	pre	ili	ka-

snije	sve	saznati.	Ali	je	ipak	vrlo	čudno.
Oba	 muškarca	 su	 nakratko	 zaćutala	 i	 zagledala	 se	 u	 devojku.

Džoan	Ešbi	 je	bila	predivno	stvorenje,	plavooka	 i	zlatokosa,	vragola-
stog	pogleda.	Ovo	 joj	 je	bio	prvi	boravak	u	vili	 „Ličam“,	a	pozvana	 je
na	Harijevo	insistiranje.



Vrata	su	se	otvorila,	a	u	sobu	je	ušla	Dajana	Klivs,	poćerka	Ličam
Roučovih.

Dajana	je	odisala	kobnom	lepotom,	a	u	njenim	tamnim	očima	i	po-
drugljivom	jeziku	bilo	je	nečeg	veštičjeg.	Gotovo	svi	muškarci	su	se	za-
ljubljivali	 u	Dajanu,	 a	ona	 je	obožavala	da	 joj	 se	udvaraju.	Neobično
stvorenje	—	spoj	tobožnje	privlačne	topline	i	potpune	hladnoće.

—	Za	promenu	smo	stigli	pre	starog	—	primetila	 je.	—	Već	nede-
ljama	silazi	ovamo	prvi,	gleda	na	sat	 i	šetka	se	tamo-amo	kao	tigar	u
vreme	hranjenja.

Mladići	joj	priskočiše.	Ona	se	čarobno	nasmešila	obojici	—	a	onda
se	okrenula	Hariju.	Crmpurasto	 lice	Džefrija	Kina	porumenelo	 je	kad
je	ostavljen	po	strani.

Začas	se,	međutim,	pribrao	kad	je	ušla	gospođa	Ličam	Rouč.	Bila	je
to	visoka	i	tamnokosa	žena,	neodređenog	držanja,	odevena	uglavnom
u	„lebdeće	draperije“	nejasnih	zelenih	nijansi.	Pratio	ju	je	sredovečan
muškarac	sa	nosem	nalik	kljunu	 i	odlučnom	bradom	—	Gregori	Bar-
ling.	Bio	je	donekle	poznat	u	svetu	finansija,	te	je,	pošto	je	po	majci	vu-
kao	visoko	poreklo,	nekoliko	godina	bio	prisan	prijatelj	Hjuberta	Li-
čam	Rouča.

Bum!
Gong	je	strahovito	odjeknuo.	Kad	je	zvuk	zamro,	vrata	su	se	širom

otvorila	i	Digbi	je	najavio:
—	Večera	je	poslužena.
Zatim	se,	iako	je	bio	besprekorno	uvežban	sluga,	njegovim	ravno-

dušnim	licem	razlio	izraz	potpune	zapanjenosti.	Koliko	ga	sećanje	slu-
ži,	prvi	put	da	gospodar	nije	u	sobi!

Bilo	je	jasno	da	su	i	ostali	jednako	zapanjeni.	Gospođa	Ličam	Rouč
se	kratko	i	neodređeno	nasmejala.

—	Zbilja	neverovatno.	Stvarno...	ne	znam	šta	da	radim...
Svi	 su	ostali	 zatečeni.	Podrivena	 je	cela	 tradicija	vile	 „Ličam“.	Šta

se	moglo	desiti?	Razgovor	je	zamro.	U	vazduhu	je	lebdelo	napeto	išče-
kivanje.

Napokon	su	se	vrata	ponovo	otvorila;	svima	se	oteo	uzdah	olakša-
nja,	prigušen	samo	blagom	zabrinutošću	oko	toga	kako	da	se	postave.
Ničim	se	nije	smela	naglasiti	činjenica	da	je	sâm	domaćin	prekršio	naj-
strože	kućno	pravilo.

Pridošlica,	međutim,	nije	bio	Ličam	Rouč.	Umesto	krupne,	bradate,



vikinške	 figure,	 u	 dugačak	 salon	 ušao	 je	 vrlo	 sitan	 čovek,	 očigledno
stranac,	jajaste	glave	i	bujnih	brkova,	u	najbesprekornijoj	mogućoj	ve-
černjoj	odeći.

Svetlucavih	očiju,	gost	je	prišao	gospođi	Ličam	Rouč.
—	Izvinjavam	se,	madame4	—	kazao	je.	—	Bojim	se	da	sam	zaka-

snio	koji	minut.
—	Oh,	nema	veze!	—	neodređeno	promrmlja	gospođa	Ličam	Rouč.

—	Nema	značaja,	gospodine...	—	Zastala	je.
—	Poaro,	madame.	Herkul	Poaro.
Iza	sebe	je	čuo	vrlo	tiho	„Oh“	—	uzdah	više	nego	reč	—	iz	usta	ne-

ke	žene.	Možda	mu	je	to	polaskalo.
—	Znali	ste	da	dolazim?	—	ljubazno	je	promrmljao.	—	N’est-ce	pas,

madame?5	Vaš	muž	vam	je	rekao.
—	Oh...	o,	da	—	reče	gospođa	Ličam	Rouč	potpuno	neubedljivo.	—

Mislim,	 valjda	 jeste.	 Ja	 sam	 užasno	 nepouzdana,	 gospodine	 Poaro.
Uvek	sve	zaboravljam.	Ali,	srećom,	Digbi	o	svemu	vodi	računa.

—	Voz	mi	je,	nažalost,	zakasnio	—	reče	gospodin	Poaro.	—	Naišli
smo	na	nesreću	na	pruzi.

—	Oh	—	uzviknu	Džoan	—	zato	je	večera	pomerena.
Brzo	ju	je	pogledao	—	strahovito	pronicljivim	očima.
—	To	je	nešto	neuobičajeno,	je	li?
—	Stvarno	ne	mogu	da	se	setim...	—	zaustila	je	gospođa	Ličam	Ro-

uč,	a	onda	ućutala.	—	Hoću	reći	—	zbunjeno	je	nastavila	—	baš	je	čud-
no.	Hjubert	nikad...

Poaro	brzo	prelete	pogledom	preko	okupljenih.
—	Monsieur	Ličam	Rouč	još	nije	sišao?
—	Nije,	a	to	je	veoma	neobično...	—	Molećivo	je	pogledala	Džefrija

Kina.
—	Gospodin	Ličam	Rouč	je	oličenje	tačnosti	—	objasnio	je	Kin.	—

Na	večeru	nije	zakasnio	još	od...	pa,	ja	se	ne	sećam	da	je	ikad	zakasnio.
Strancu	je	cela	situacija	morala	izgledati	nemoguće:	uznemirena	li-

ca	i	opšte	zaprepašćenje.
—	Znam	—	reče	gospođa	Ličam	Rouč	kao	da	joj	 je	sinulo	rešenje

nekog	problema.	—	Pozvoniću	Digbiju.
Upravo	je	to	i	učinila.
Batler	se	ubrzo	pojavio.
—	Digbi	—	reče	gospođa	Ličam	Rouč	—	da	li	je	vaš	gospodar...



Po	svom	običaju,	nije	dovršila	 rečenicu.	Bilo	 je	 jasno	da	batler	 to
od	nje	i	ne	očekuje.	Odgovorio	je	odmah	i	s	razumevanjem.

—	Gospodin	Ličam	Rouč	 je	sišao	u	pet	minuta	do	osam	i	otišao	u
radnu	sobu,	gospođo.

—	Oh!	—	Zastala	je.	—	Mislite	li...	hoću	reći...	možda	nije	čuo	gong?
—	Sigurno	jeste:	gong	je	odmah	ispred	vrata	radne	sobe.
—	Da,	naravno,	naravno	—	reče	gospođa	Ličam	Rouč	neodređeni-

je	nego	ikad.
—	Da	ga	obavestim,	gospođo,	da	je	večera	spremna?
—	O,	hvala	vam,	Digbi.	Da,	mislim...	da,	da,	može.
—	Ne	znam	—	reče	gospođa	Ličam	Rouč	gostima	kad	je	batler	oti-

šao	—	šta	bih	bez	Digbija.
Usledila	je	tišina.
Zatim	se	Digbi	vratio	u	sobu.	Disao	je	nešto	brže	nego	što	se	sma-

tralo	pristojnim	za	batlera.
—	Oprostite,	gospođo...	radna	soba	je	zaključana.
Tada	je	monsieur	Herkul	Poaro	preuzeo	dizgine.
—	Mislim	—	kazao	je	—	da	nam	valja	poći	u	radnu	sobu.
Krenuo	je	prvi,	a	za	njim	su	pošli	svi.	Nikome	se	nije	učinilo	nepri-

rodno	što	je	preuzeo	inicijativu.	Više	nije	bio	puki	gost	prilično	komič-
nog	izgleda.	Postao	je	ličnost	i	gospodar	situacije.

Izašao	je	iz	sobe	i	prošao	pored	stepeništa,	velikog	sata	i	niše	u	ko-
joj	je	stajao	gong.	Tačno	naspram	niše	bila	su	vrata	koja	su	bila	zatvo-
rena.

Pokucao	je	na	njih,	prvo	tiho,	a	onda	sve	jače.	Međutim,	niko	se	ni-
je	javljao.	Vrlo	spretno	se	spustio	na	kolena	i	provirio	kroz	ključaoni-
cu.	Ustao	je	i	osvrnuo	se	oko	sebe.

—	Messieurs6	—	kazao	je	—	moramo	da	razvalimo	ova	vrata.	Od-
mah!

Ni	 tada	 se	 niko	 nije	 usprotivio	 njegovom	 autoritetu.	 Džefri	 Kin	 i
Gregori	Barling	bili	su	dvojica	najkrupnijih	muškaraca.	Napali	su	vrata
po	Poaroovim	uputstvima.	Nije	bilo	 lako.	Vrata	u	vili	 „Ličam“	bila	 su
masivna	—	 ništa	 od	 savremene	 kilave	 gradnje.	 Viteški	 su	 se	 opirala
nasrtajima,	ali	su	konačno	popustila	pod	združenim	napadom	dvojice
muškaraca.

Okupljeni	su	stajali	u	dovratku	i	oklevali.	Videli	su	ono	čega	su	se
podsvesno	i	pribojavali.	Naspram	njih	se	nalazio	prozor.	Sleva,	između



vrata	i	prozora,	stajao	je	velik	pisaći	sto.	Na	stolici	—	ne	za	stolom	ne-
go	pobočno	u	odnosu	na	njega	—	sedeo	je	čovek,	krupan	čovek	skljo-
kan	napred.	Bio	 je	okrenut	 leđima	ka	njima	i	 licem	ka	prozoru,	ali	 je
po	njegovom	položaju	sve	bilo	jasno.	Desna	ruka	mlitavo	mu	je	visila,
a	ispod	nje,	na	podu,	ležao	je	mali	blistavi	pištolj.

Poaro	se	strogo	obratio	Gregoriju	Barlingu:
—	Odvedite	gospođu	Ličam	Rouč...	i	druge	dve	dame.
Ovaj	 je	 s	 razumevanjem	 klimnuo	 glavom.	 Uhvatio	 je	 domaćicu

podruku.	Ona	je	pretrnula.
—	Ubio	se	—	promrmljala	je.	—	Užasno!	—	Posle	još	jednog	naleta

jeze,	dozvolila	mu	je	da	je	odvede.	Za	njima	su	pošle	i	dve	devojke.
Poaro	je	ušao	u	sobu	u	pratnji	dvojice	mladića.
Kleknuo	je	pored	tela	i	mahnuo	im	da	se	drže	malo	podalje.
Na	desnoj	 strani	 glave	našao	 je	 rupu	od	metka.	 Zrno	 je	 izašlo	na

drugu	 stranu	 i	 očigledno	 udarilo	 u	 ogledalo	 na	 levom	 zidu,	 pošto	 je
ovo	bilo	naprslo.	Na	pisaćem	stolu	stajao	je	prazan	list	papira,	izuzev
reči	„ŽAO	MI	JE“,	nažvrljanih	nesigurnim,	drhtavim	rukopisom.

Poaro	munjevito	pogleda	ka	vratima.
—	Ključ	nije	u	ključaonici	—	kazao	je.	—	Pitam	se...
Zavukao	je	ruku	u	džep	mrtvaca.
—	Evo	ga	—	reče.	—	Bar	mislim	da	jeste.	Hoćete	li	biti	tako	dobri

da	probate,	monsieur?
Džefri	Kin	uze	ključ	i	gurnu	ga	u	bravu.
—	Jeste,	taj	je.
—	A	prozor?
Hari	Dejlhaus	priđe	prozoru.
—	Zatvoren.
—	Smem	li?	—	Poaro	se	vrlo	spretno	digao	na	noge	i	pridružio	mu

se	kraj	dugačkog	francuskog	prozora.	Otvorio	ga	je,	minut-dva	razgle-
dao	travu	pod	njim,	a	onda	ga	opet	zatvorio.

—	Prijatelji	moji	—	kazao	 je	—	moramo	 telefonirati	policiji.	Dok
oni	ne	dođu	i	ne	uvere	se	da	je	ovo	zbilja	samoubistvo,	ništa	se	ne	sme
dirati.	Smrt	nije	mogla	nastupiti	pre	više	od	četvrt	sata.

—	Znam	—	promuklo	reče	Hari.	—	Čuli	smo	pucanj.
—	Comment?7	Šta	to	govorite?
Hari	je	objasnio,	uz	pomoć	Džefrija	Kina.	Kad	je	završio,	vratio	se

Barling.



Poaro	je	ponovio	ono	što	je	već	rekao,	a	dok	je	Kin	telefonirao,	Po-
aro	je	zamolio	Barlinga	za	nekoliko	minuta	razgovora.

Otišli	su	u	mali	jutarnji	salon,	ostavivši	Digbija	da	stražari	pred	vra-
tima	radne	sobe,	a	Hari	je	otišao	po	dame.

—	Koliko	sam	shvatio,	bili	ste	prisan	prijatelj	monsieur	Ličam	Rou-
ča	—	započe	Poaro.	—	Iz	tog	razloga	se	prvo	obraćam	vama.	Etikecija
bi	možda	nalagala	da	prvo	porazgovaram	s	gospođom,	ali	u	ovom	ča-
su	ne	mislim	da	je	to	pratique.8

Zastao	je.
—	Nalazim	se,	znate,	u	delikatnoj	situaciji.	Otvoreno	ću	vam	izloži-

ti	činjenice.	Po	profesiji	sam	privatni	detektiv.
Finansijer	se	ovlaš	osmehnuo.
—	Ne	morate	mi	to	govoriti,	gospodine	Poaro.	Vaše	ime	je	nadale-

ko	čuveno.
—	Monsieur	je	preterano	ljubazan	—	reče	Poaro	uz	naklon.	—	On-

da	 da	 nastavimo.	 Na	 svojoj	 londonskoj	 adresi	 primio	 sam	 pismo	 od
monsieur	Ličam	Rouča.	U	njemu	 je	napisao	da	 ima	razloga	da	veruje
kako	mu	prevarom	otimaju	velike	svote.	 Iz	porodičnih	razloga,	kako
je	rekao,	ne	želi	da	se	obrati	policiji,	ali	bi	hteo	da	ja	dođem	i	ispitam
to	u	njegovo	ime.	Dakle,	pristao	sam.	I	došao.	Ne	baš	onoliko	brzo	ko-
liko	 je	monsieur	 Ličam	Rouč	 želeo...	 na	kraju	krajeva,	 imam	 i	drugih
poslova,	a	monsieur	Ličam	Rouč	nije	baš	engleski	kralj,	premda	bi	se
reklo	da	on	veruje	u	suprotno.

Barling	se	prepredeno	nasmešio.
—	Zaista	je	o	sebi	tako	mislio.
—	Sasvim	tačno.	Oh,	razumete:	 iz	njegovog	pisma	 jasno	se	videlo

da	je	on,	što	se	kaže,	ekscentrik.	Nije	bio	lud,	ali	jeste	bio	labilan,	n’est-
ce	pas?

—	Tome	u	prilog	govori	ono	što	je	upravo	uradio.
—	O,	monsieur,	ubistvo	nije	uvek	čin	labilnog	uma.	Patolozi	govore

suprotno,	da,	ali	samo	zato	da	bi	se	poštedela	osećanja	onih	koji	osta-
ju.

—	 Hjubert	 nije	 bio	 normalna	 osoba	—	 odlučno	 reče	 Barling.	—
Imao	je	napade	neobuzdanog	besa,	patio	je	od	monomanije	u	pogledu
porodičnog	ponosa	i	stalno	je	gnjavio	na	nekoliko	ustaljenih	tema.	Ali
uprkos	svemu	tome,	bio	je	pronicljiv	čovek.

—	Upravo	tako.	Dovoljno	pronicljiv	da	otkrije	da	ga	pljačkaju.



—	Da	li	se	ljudi	ubijaju	zato	što	ih	pljačkaju?	—	upita	Barling.
—	Kao	što	sami	kažete,	monsieur:	smejurija.	A	to	mi	budi	želju	za

hitnim	rešavanjem	slučaja.	Iz	porodičnih	razloga:	te	je	reči	upotrebio
u	 pismu.	 Eh,	 bien,	 monsieur,9	 vi	 ste	 svetski	 čovek,	 znate	 da	 upravo
zbog	toga...	porodičnih	razloga...	ljudi	oduzimaju	sebi	život.

—	Šta	time	hoćete	da	kažete?
—	Da	se,	spolja	gledano,	čini	kako	je	ce	pauvre	monsieur10	otkrio

još	nešto	i	nije	mogao	da	se	suoči	s	time.	Međutim,	shvatate	da	imam
dužnost.	 Već	 sam	 unajmljen...	 zaposlen...	 prihvatio	 sam	 zadatak.	 Taj
„porodični	 razlog“	koji	 pokojnik	nije	hteo	da	 izloži	 policiji.	 Zato	mo-
ram	delati	brzo.	Moram	saznati	istinu.

—	A	kad	je	saznate?
—	Onda...	moram	biti	diskretan.	Moram	učiniti	šta	mogu.
—	Razumem	—	reče	Barling.	Ćutke	je	pušio	minut-dva,	a	onda	re-

kao:	—	Svejedno,	bojim	se	da	vam	ne	mogu	pomoći.	Hjubert	mi	se	ni-
kad	nije	poveravao.	Ne	znam	ništa.

—	Ali	kažite	mi,	monsieur,	ko	je,	po	vama,	bio	u	prilici	da	opljačka
tog	jadnog	gospodina?

—	Teško	je	reći.	Naravno,	tu	je	punomoćnik.	On	je	skoro	došao.
—	Punomoćnik?
—	Da.	Maršal.	Kapetan	Maršal.	Vrlo	fin	čovek,	ostao	je	bez	ruke	u

ratu.	Došao	je	pre	godinu	dana.	Ali	se	Hjubertu	dopadao,	to	znam,	a	i
ja	sam	imao	poverenja	u	njega.

—	Da	je	kapetan	Maršal	dotični	varalica,	ne	bi	bilo	porodičnih	raz-
loga	za	ćutnju.

—	N-ne.
Blago	oklevanje	nije	promaklo	Poarou.
—	Kažite,	monsieur.	Kažite	otvoreno,	molim	vas.
—	Možda	je	to	samo	glasina.
—	Preklinjem	vas,	kažite.
—	Onda	dobro,	hoću.	Jeste	li	u	salonu	zapazili	 jednu	izuzetno	pri-

vlačnu	mladu	ženu?
—	Zapazio	sam	dve	izuzetno	privlačne	mlade	žene.
—	A,	da,	gospođica	Ešbi.	Slatko	devojče.	Prvi	put	je	ovde.	Hari	Dej-

lhaus	je	naterao	gospođu	Ličam	Rouč	da	je	pozove.	Ne,	mislio	sam	na
crnku...	na	Dajanu	Klivs.

—	Zapazio	sam	je	—	reče	Poaro.	—	Nju	bi	svaki	muškarac	prime-



tio,	čini	mi	se.
—	Đavolica	 je	 to	—	prasnu	 Barling.	—	Vrti	 oko	malog	 prsta	 sve

muškarce	u	krugu	od	trideset	kilometara.	Neko	će	je	kad-tad	ubiti.
Obrisao	je	čelo	maramicom,	nesvestan	živog	interesovanja	koje	je

pobudio	u	svom	sagovorniku.
—	A	ta	mlada	dama	je...
—	Ličam	Roučova	poćerka.	On	i	supruga	bili	su	vrlo	razočarani	što

nisu	mogli	da	dobiju	decu.	Usvojili	su	Dajanu	Klivs...	ona	im	je	nekakva
rođaka.	Hjubert	joj	je	bio	odan,	prosto	ju	je	obožavao.

—	Nesumnjivo	mu	se	nije	sviđala	pomisao	na	njenu	udaju?	—	na-
baci	Poaro.

—	Zapravo	i	jeste,	ali	ako	se	uda	za	pravog.
—	A	pravi...	to	ste	bili	vi,	monsieur?
Barling	se	uplaši	i	porumene.
—	Nikad	nisam	rekao...
—	Mais	 non,	mais	 non!11	 Ništa	 niste	 rekli.	 Ali	 jeste	 bilo	 tako,	 zar

ne?
—	Zaljubio	sam	se	u	nju,	da.	Ličam	Rouču	je	bilo	drago	zbog	toga.

Uklapao	sam	se	u	njegove	planove	za	nju.
—	A	sama	mademoiselle?12
—	Rekoh	već...	ona	je	oličenje	đavola.
—	Razumem.	 Imala	 je	sopstvene	 ideje	o	provodu,	zar	ne?	Ali	gde

se	tu	uklapa	kapetan	Maršal?
—	Pa,	često	se	viđala	s	njim.	Ljudi	su	govorkali.	Mada	ja	mislim	da

tu	nije	bilo	ničega.	Još	jedna	recka,	ništa	više.
Poaro	klimnu	glavom.
—	Ali	ako	pretpostavimo	da	tu	jeste	bilo	nečega...,	onda	bi	to	obja-

snilo	zašto	je	monsieur	Ličam	Rouč	želeo	oprezan	pristup.
—	Nadam	se	da	razumete	da	ne	postoji	ama	baš	nikakav	razlog	da

se	Maršal	optuži	za	proneveru?
—	Oh,	parfaitement,	parfaitement!13	Možda	je	posredi	slučaj	falsi-

fikovanog	čeka	u	koji	je	upetljan	neko	od	ukućana.	Ovaj	mladi	gospo-
din	Dejlhaus,	ko	je	on?

—	Sestrić.
—	Naslednik	je,	zar	ne?
—	Mogao	bi	da	preuzme	ime...	više	nije	ostao	niko	od	muških	na-

slednika	Ličam	Rouča.



—	Razumem.
—	Sama	kuća	ne	spada	u	baštinu,	mada	se	uvek	prenosila	s	oca	na

sina.	Uvek	sam	zamišljao	da	će	ostaviti	kuću	ženi	na	doživotno	kori-
šćenje,	 a	 onda	 možda	 Dajani	 ukoliko	 odobri	 njen	 brak.	 Znate,	 njen
muž	bi	mogao	preuzeti	ime.

—	Shvatam	—	reče	Poaro.	—	Bili	ste	veoma	ljubazni	 i	mnogo	ste
mi	pomogli,	monsieur.	Mogu	li	da	vas	zamolim	samo	još	jedno:	da	ob-
jasnite	madame	Ličam	Rouč	sve	što	sam	vam	rekao	i	da	je	zamolite	da
mi	posveti	minut	vremena?

Brže	nego	što	je	i	sanjao,	vrata	su	se	otvorila	i	ušla	je	gospođa	Li-
čam	Rouč.	Dolebdela	je	do	stolice.

—	Gospodin	Barling	mi	je	sve	objasnio	—	kazala	je.	—	Ne	smemo
dozvoliti	 nikakav	 skandal,	 naravno.	Mada	 ja	 stvarno	mislim	 da	 je	 to
sudbina,	zar	ne?	Hoću	reći,	s	onim	ogledalom.

—	Comment...	ogledalom?
—	Čim	sam	ga	ugledala,	delovalo	mi	je	kao	simbol.	Simbol	Hjuber-

ta!	Kletva,	 znate.	Mislim	da	 su	 stare	 porodice	 vrlo	 često	 uklete.	Hju-
bert	je	oduvek	bio	vrlo	čudan.	A	u	poslednje	vreme	čudniji	nego	ikad.

—	Oprostite	mi	što	pitam,	madame,	ali	niste	ni	u	kom	smislu	u	nov-
čanoj	neprilici?

—	Novac?	Nikad	ja	ne	razmišljam	o	novcu.
—	Znate	li	kako	se	kaže,	madame?	Oni	koji	nikad	ne	razmišljaju	o

novcu	osećaju	veliku	potrebu	za	njim.
Usudio	se	na	tih	kikot.	Ona	nije	odgovorila.	Pogled	joj	je	bio	dalek.
—	Zahvaljujem	vam,	madame	—	kazao	je	i	razgovor	se	završio.
Poaro	je	zazvonio	i	javio	se	Digbi.
—	Treba	da	mi	odgovorite	na	nekoliko	pitanja	—	reče	Poaro.	—	Ja

sam	privatni	detektiv	koga	je	vaš	gospodar	unajmio	pre	svoje	smrti.
—	Detektiv!	—	zaprepastio	se	batler.	—	Zašto?
—	Molim	vas,	odgovorite	mi	na	pitanja.	Što	se	tiče	pucnja...
Saslušao	je	batlerovu	priču.
—	Dakle,	u	predvorju	vas	je	bilo	četvoro?
—	Da,	gospodine:	gospodin	Dejlhaus	i	gospođica	Ešbi,	a	gospodin

Kin	je	došao	iz	salona.
—	Gde	su	bili	ostali?
—	Ostali,	gospodine?
—	Da.	Gospođa	Ličam	Rouč,	gospođica	Klivs	i	gospodin	Barling.



—	Gospođa	Ličam	Rouč	i	gospodin	Barling	sišli	su	kasnije,	gospo-
dine.

—	A	gospođica	Klivs?
—	Mislim	da	je	gospođica	Klivs	bila	u	salonu,	gospodine.
Poaro	 je	 postavio	 još	 nekoliko	 pitanja,	 a	 onda	 otpustio	 batlera	 s

nalogom	da	mu	pošalje	gospođicu	Klivs.
Ona	je	odmah	došla,	a	on	ju	 je	pažljivo	posmatrao	u	svetlu	onoga

što	mu	je	rekao	Barling.	Bila	je	neosporno	lepa	u	beloj	satenskoj	halji-
ni	s	ružom	na	ramenu.

Objasnio	je	šta	ga	je	dovelo	u	vilu	„Ličam“	proučavajući	je	pri	tom
vrlo	pomno,	ali	 je	ona	pokazala	samo	autentične	znake	zapanjenosti,
bez	 ikakve	 nelagode.	 O	 Maršalu	 je	 govorila	 ravnodušno,	 s	 mlakim
odobravanjem.	Tek	je	na	pomen	Barlinga	ponešto	živnula.

—	Taj	čovek	 je	pokvarenjak	—	strogo	 je	rekla.	—	Rekla	sam	to	 i
starom,	 ali	 nije	 hteo	 da	 sluša,	 nego	 je	 strpao	 novac	 u	 njegove	 trule
koncerne.

—	Je	li	vam	žao,	mademoiselle,	što	vam	je...	otac	mrtav?
Zapiljila	se	u	njega.
—	Naravno.	 Ja	sam	savremena,	znate,	monsieur	Poaro.	Ne	prepu-

štam	 se	 cmizdrenju.	 Ali	 sam	 volela	 starog.	Mada	 je,	 naravno,	 ovako
najbolje	za	njega.

—	Najbolje	za	njega?
—	Da.	Kad-tad	bi	morao	u	 ludnicu.	Bio	 je	 sve	uvereniji	 da	 je	po-

slednji	Ličam	Rouč	iz	vile	„Ličam“	svemoćan.
Poaro	zamišljeno	klimnu	glavom.
—	Razumem,	razumem...	da,	 jasni	znaci	duševnih	tegoba.	Uzgred,

dopuštate	li	da	vam	pregledam	torbicu?	Divna	je...	koliko	samo	svile-
nih	ružinih	pupoljaka...	Gde	sam	ono	stao?	A,	da,	jeste	li	čuli	pucanj?

—	O,	jesam!	Ali	sam	mislila	da	je	to	automobil	ili	neki	lovokradica,
ili	tako	nešto.

—	Bili	ste	u	salonu?
—	Ne,	bila	sam	napolju,	u	bašti.
—	Jasno.	Hvala	vam,	mademoiselle.	Sada	bih	voleo	da	vidim	monsi-

eur	Kina,	tako	se	beše	zove?
—	Džefrija?	Poslaću	ga	ovamo.
Kin	je	ušao	naoštren	i	zainteresovan.
—	Gospodin	Barling	mi	je	ispričao	zašto	ste	ovamo	došli.	Ne	znam



mogu	li	išta	da	vam	kažem,	ali	ako	mogu...
Poaro	ga	prekide.
—	Zanima	me	 samo	 jedno,	monsieur	 Kine.	 Baš	 pre	 nego	 što	 smo

večeras	stigli	do	vrata	radne	sobe,	sagnuli	ste	se	i	podigli	nešto	s	poda.
Šta?

—	 Ja...	 —	 Kin	 napola	 skoči	 sa	 stolice,	 a	 onda	 se	 obuzda.	 —	 Ne
shvatam	na	šta	mislite	—	ležerno	je	rekao.

—	Oh,	mislim	da	znate,	monsieur.	Bili	ste	iza	mene,	znam,	ali	jedan
moj	prijatelj	kaže	da	imam	oči	na	potiljku.	Podigli	ste	nešto	i	stavili	to
u	desni	džep	svog	večernjeg	sakoa.

Usledila	je	tišina.	Na	lepom	Kinovom	licu	jasno	se	videla	neodluč-
nost.	Konačno	je	doneo	odluku.

—	Birajte,	monsieur	Poaro	—	kazao	 je,	nagnuo	se	napred	 i	 ispra-
znio	džepove.	Tu	se	zatekla	muštikla,	maramica,	majušni	svileni	ružin
pupoljak	i	mala	zlatna	kutija	za	šibice.

Posle	kratkotrajne	 tišine	Kin	 je	 rekao:	—	Zapravo	 je	bilo	ovo.	—
Uzeo	je	kutiju	za	šibice.	—	Sigurno	mi	je	bila	ispala	tokom	večeri.

—	Ne	bih	rekao	—	reče	Poaro.
—	Kako	to	mislite?
—	Mislim,	monsieur,	da	sam	čovek	od	pedantnosti,	od	metoda,	od

reda.	Ovoliku	 kutiju	 za	 šibice	 i	 sâm	bih	 video	 i	 podigao...,	 kutiju	 ove
veličine	 sigurno	 bih	 video!	 Ne,	monsieur,	 mislim	 da	 je	 to	 bilo	 nešto
mnogo	manje...	recimo,	nešto	poput	ovoga.

Uzeo	je	mali	svileni	ružin	pupoljak.
—	S	torbice	gospođice	Klivs,	rekao	bih?
Posle	kratke	ćutnje	Kin	je	to	priznao	kroz	smeh.
—	Da,	tako	je.	Ona	mi	ga	je...	dala	sinoć.
—	Tako,	znači	—	reče	Poaro.	U	taj	čas	se	otvoriše	vrata,	a	u	sobu

uđe	visok	svetlokos	muškarac	u	dnevnom	odelu.
—	Kine,...	šta	 je	to	bilo?	Ličam	Rouč	se	upucao?	Čoveče,	ne	mogu

da	verujem.	Potpuno	neverovatno.
—	Da	vas	upoznam	—	reče	Kin	—	s	monsieur	Herkulom	Poaroom.

—	Pridošlica	se	uplaši.	—	On	će	vam	ispričati	sve	o	tome.	—	Zatim	iza-
đe	iz	sobe	i	tresnu	vratima.

—	Monsieur	Poaro	—	Džon	Maršal	stade	neobuzdano	da	se	umilja-
va	—	izuzetno	mi	je	drago	što	sam	vas	upoznao.	Velika	je	sreća	što	ste
ovde.	Ličam	Rouč	mi	nije	rekao	da	dolazite.	Vaš	sam	veliki	obožava-



lac,	gospodine.
Ovaj	mladić	zna	da	razoruža,	pomisli	Poaro	—	mada	više	i	nije	bio

mladić,	 što	 se	 videlo	 po	 prosedim	 zaliscima	 i	 borama	 na	 čelu,	 ali	 su
glas	i	držanje	ostavljali	mladalački	utisak.

—	Policija...
—	Stigli	su,	gospodine.	Došao	sam	s	njima	čim	sam	čuo.	Oni	baš	 i

ne	deluju	iznenađeno.	Naravno,	bio	je	potpuno	šenuo,	ali	ipak...
—	Ipak	ste	iznenađeni	što	se	ubio?
—	Ruku	na	srce,	 jesam.	Nikad	ne	bih	pomislio	da	je...	da	je	Ličam

Rouč	mogao	da	zamisli	svet	bez	sebe.
—	Koliko	sam	shvatio,	u	poslednje	vreme	je	imao	novčanih	nevo-

lja?
Maršal	klimnu	glavom.
—	Špekulisao	je.	Neke	Barlingove	sumnjive	šeme.
Poaro	tiho	reče:	—	Biću	sasvim	otvoren.	Je	li	vas	išta	navelo	na	po-

misao	da	gospodin	Ličam	Rouč	sumnja	da	nešto	petljate	s	računima?
Maršal	se	zablenuo	u	Poaroa	u	nekakvoj	komičnoj	zabezeknutosti.

Toliko	komičnoj	da	Poaro	nije	odoleo	da	se	ne	nasmeši.
—	Vidim	da	ste	potpuno	zatečeni,	kapetane	Maršale.
—	Stvarno	jesam.	To	je	potpuna	besmislica.
—	Ah!	Još	jedno	pitanje.	Zar	nije	sumnjao	da	ćete	mu	oteti	poćer-

ku?
—	O,	znači,	znate	za	mene	i	Daj?	—	Nelagodno	se	nasmejao.
—	Dakle,	to	je	tačno?
Maršal	klimnu	glavom.
—	Ali	stari	nije	hteo	ni	da	čuje	za	to.	Daj	nije	htela	da	mu	kaže.	Ve-

rovatno	 je	bila	u	pravu.	Eksplodirao	bi	kao...	kao	puna	korpa	raketa.
Ja	bih	bio	otpušten	i	kraj	priče.

—	Šta	ste	onda	smislili	kao	alternativni	plan?
—	Pa,	časti	mi,	gospodine,	ni	sam	ne	znam.	Sve	sam	prepustio	Daj.

Ona	 je	rekla	da	će	 to	srediti.	Štaviše,	počeo	sam	da	tražim	posao.	Da
sam	ga	našao,	otišao	bih	odavde.

—	A	mademoiselle	bi	se	udala	za	vas?	Ali	monsieur	Ličam	Rouč	bi
možda	 obustavio	 apanažu.	Mademoiselle	 Dajani	 je,	 rekao	 bih,	 novac
vrlo	mio.

Maršalu	je	postalo	krajnje	neprijatno.
—	Pokušao	bih	da	joj	to	nadoknadim,	gospodine.



U	sobu	uđe	Džefri	Kin.	—	Policajci	upravo	odlaze	i	žele	da	se	vide	s
vama,	monsieur	Poaro.

—	Merci.14	Doći	ću.
U	radnoj	sobi	je	zatekao	krepkog	inspektora	i	policijskog	lekara.
—	Gospodin	Poaro?	—	reče	inspektor.	—	Čuli	smo	za	vas,	gospodi-

ne.	Ja	sam	inspektor	Rivs.
—	 Veoma	 ste	 ljubazni	—	 reče	 Poaro	 uz	 rukovanje.	—	 Ne	 treba

vam	moja	saradnja?	—	Malo	se	zakikotao.
—	U	ovom	slučaju	ne,	gospodine.	Sve	ide	kao	po	loju.
—	Slučaj	je,	dakle,	potpuno	jasan?	—	upitao	je	Poaro.
—	Apsolutno.	Vrata	 i	prozor	zaključani,	ključ	od	vrata	u	pokojni-

kovom	džepu.	Ponašanje	vrlo	čudno	u	poslednjih	nekoliko	dana.	Ne-
ma	nikakve	sumnje.

—	Sve	je	vrlo...	prirodno?
Doktor	progunđa.
—	Sigurno	je	sedeo	pod	đavolski	čudnim	uglom	kad	je	metak	uda-

rio	u	ono	ogledalo.	Ali	samoubistva	su	uvek	čudna.
—	Našli	ste	metak?
—	Da,	tamo.	—	Inspektor	pokaza	rukom.	—	Blizu	zida,	ispod	ogle-

dala.	Pištolj	je	pripadao	lično	gospodinu	Rouču.	Uvek	ga	je	držao	u	fio-
ci	radnog	stola.	Slutim	da	sigurno	nečega	ima	u	pozadini,	ali	nikad	ne-
ćemo	saznati	šta.

Poaro	klimnu	glavom.
Leš	je	prethodno	prenet	u	jednu	spavaću	sobu.	Policajci	su	potom

otišli.	Poaro	je	stao	na	ulazna	vrata	i	gledao	za	njima.	Jedan	zvuk	na-
veo	ga	je	da	se	okrene.	Tik	iza	njega	bio	je	Hari	Dejlhaus.

—	Imate	 li,	kojim	slučajem,	 jaku	baterijsku	lampu,	prijatelju	moj?
—	upita	Poaro.

—	Da,	doneću	vam	je.
Vratio	se	u	društvu	Džoan	Ešbi.
—	Možete	poći	sa	mnom	ako	želite	—	ljubazno	reče	Poaro.
Izašao	je	iz	kuće,	skrenuo	desno	i	stao	pod	prozor	radne	sobe.	Od

staze	ga	je	odvajalo	oko	dva	metra	trave.	Poaro	se	sagnuo	i	stao	lam-
pom	da	osvetljava	travu.	Uspravio	se	i	zavrteo	glavom.

—	Ne	—	reče	—	nije	tu.
Potom	je	zaćutao	 i	postepeno	bi	se	ukočio.	Trava	 je	bila	oivičena

cvetnim	lejama.	Poaro	je	posvetio	pažnju	desnoj,	punoj	lepih	kata	i	da-



lija.	Lampu	je	usmerio	ka	prednjem	kraju	leje.	Na	mekoj	zemlji	jasno
su	se	videle	stope.

—	Četiri	 otiska	—	promrmlja	Poaro.	—	Dva	 idu	ka	prozoru,	 dva
nazad.

—	Baštovan	—	nabacila	je	Džoan.
—	Nikako,	mademoiselle,	 nikako.	 Pogledajte	 bolje.	 Ove	 cipele	 su

male,	moderne,	 s	 visokom	potpeticom,	 ženske.	Mademoiselle	 Dajana
je	pomenula	da	je	izlazila	u	baštu.	Znate	li	da	li	je	sišla	pre	vas,	made-
moiselle?

Džoan	zavrte	glavom.
—	Ne	sećam	se.	Mnogo	sam	žurila	 jer	 je	zazvonio	gong,	a	učinilo

mi	se	da	sam	prethodno	već	čula	prvi.	Kao	da	pamtim	da	je	njena	soba
bila	 otvorena	 dok	 sam	prolazila,	 ali	 nisam	 sigurna.	 Znam	da	 je	 soba
gospođe	Ličam	Rouč	bila	zatvorena.

—	Razumem	—	reče	Poaro.
Nešto	u	njegovom	glasu	nateralo	 je	Harija	da	naglo	digne	pogled,

ali	se	Poaro	samo	blago	mrštio	zanet	svojim	mislima.
Na	vratima	su	sreli	Dajanu	Klivs.
—	Policija	je	otišla	—	rekla	je.	—	Sve	je...	gotovo.
Duboko	je	uzdahnula.
—	Mogu	li	kratko	da	porazgovaram	s	vama,	mademoiselle?
Otišli	su	u	jutarnji	salon,	a	Poaro	je	zatvorio	vrata.
—	Dakle?	—	Delovala	je	pomalo	iznenađeno.
—	 Jedno	malo	 pitanje,	mademoiselle.	 Jeste	 li	 večeras	 u	 bilo	 koje

vreme	zalazili	u	cvetnu	leju	ispred	prozora	radne	sobe?
—	Jesam.	—	Klimnula	je	glavom.	—	Oko	sedam,	pa	opet	neposred-

no	pre	večere.
—	Ne	razumem	—	kazao	je.
—	Ne	shvatam	šta	tu	ima	da	se	„razume“,	kako	rekoste	—	ledeno

je	rekla.	—	Brala	sam	lepe	kate...	za	sto.	Cveće	je	moja	dužnost.	To	je
bilo	oko	sedam.

—	A	potom...	kasnije?
—	Ah,	to!	Dakle,	na	haljinu	mi	je	kanulo	malo	ulja	za	kosu...	baš	ov-

de,	na	rame.	I	to	taman	kad	sam	se	spremila	da	siđem.	Nisam	htela	da
se	presvlačim.	Sećam	se	da	sam	u	leji	videla	pupoljak	jedne	okasnele
ruže.	Istrčala	sam,	ubrala	ga	i	zakačila.	Pogledajte.	—	Prišla	mu	je	i	za-
digla	krunicu	ruže.	Poaro	je	video	majušnu	masnu	mrlju.	Ostala	je	kod



njega,	a	ramena	su	im	se	gotovo	doticala.
—	A	u	koliko	je	sati	to	bilo?
—	Oh,	oko	osam	i	deset,	čini	mi	se.
—	Niste...	pokušali	da	otvorite	prozor?
—	Mislim	da	jesam.	Da,	pomislila	sam	da	ću	tuda	brže	stići.	Ali	 je

bio	zaključan.
—	Razumem.	—	Poaro	duboko	udahnu.	—	A	pucanj	—	kazao	je	—

gde	ste	bili	kad	ste	ga	čuli?	I	dalje	u	leji?
—	O,	ne.	To	je	bilo	dva-tri	minuta	kasnije,	baš	kad	sam	ušla	na	spo-

redna	vrata.
—	Znate	li	šta	je	ovo,	mademoiselle?
Na	ispruženom	dlanu	pokazao	joj	je	malenu	svilenu	ružu.	Ona	ju	je

hladnokrvno	pogledala.
—	Liči	na	ružu	s	moje	večernje	torbice.	Gde	ste	je	našli?
—	Bila	 je	u	džepu	gospodina	Kina	—	suvo	reče	Poaro.	—	 Jeste	 li

mu	je	vi	dali,	mademoiselle?
—	Da	li	vam	je	on	rekao	da	sam	mu	je	ja	dala?
Poaro	se	osmehnu.
—	Kada	ste	mu	je	dali,	mademoiselle?
—	Sinoć.
—	Da	li	vam	je	on	rekao	da	to	kažete,	mademoiselle?
—	Kako	to	mislite?	—	ljutito	je	upitala.
Ali	Poaro	nije	odgovorio.	Izašao	je	iz	sobe	i	prešao	u	salon.	Tamo

su	bili	Barling,	Kin	i	Maršal.	Prišao	im	je.
—	Messieurs	—	odrešito	je	kazao	—	hoćete	li	sa	mnom	poći	u	rad-

nu	sobu?
Prešao	je	u	predvorje	i	obratio	se	Džoan	i	Hariju.
—	 I	 vi,	molim	vas.	Hoće	 li	 neko	da	 zamoli	 gospođu	da	dođe?	Za-

hvaljujem.	Ah!	Evo	i	sjajnog	Digbija.	Digbi,	jedno	malo	pitanje,	vrlo	va-
žno	malo	pitanje.	Da	li	je	gospođica	Klivs	aranžirala	lepe	kate	pre	ve-
čere?

Batler	je	delovao	zbunjen.
—	Da,	gospodine,	jeste.
—	Sigurni	ste?
—	Sasvim,	gospodine.
—	Très	bien.15	Sada...	dođite,	svi.
U	radnoj	sobi	se	okrenuo	ka	njima.



—	Imam	razloga	zašto	sam	vas	pozvao	ovamo.	Slučaj	je	zaključen,
policija	je	došla	i	otišla.	Kažu	da	se	gospodin	Ličam	Rouč	ubio.	Sve	je
okončano.	—	Zastao	je.	—	Ali	ja,	Herkul	Poaro,	kažem	da	nije	okonča-
no.

Kad	su	se	uplašeni	pogledi	okrenuli	ka	njemu,	vrata	su	se	otvorila,
a	u	sobu	je	ulepršala	gospođa	Ličam	Rouč.

—	Govorio	sam,	madame,	 da	ovaj	 slučaj	nije	okončan.	Posredi	 je
psihologija.	Gospodin	Ličam	Rouč	imao	je	manie	de	grandeur,16	bio	je
kralj.	Takav	čovek	se	neće	ubiti.	Ne,	ne,	možda	može	da	poludi,	ali	se
neće	ubiti.	Gospodin	Ličam	Rouč	se	nije	ubio.	—	Zastao	je.	—	Nego	je
ubijen.

—	Ubijen?	—	Maršal	se	kratko	zasmejao.	—	Sam	u	sobi,	sa	zaklju-
čanim	vratima	i	prozorom?

—	Svejedno	—	tvrdoglavo	je	nastavio	Poaro	—	bio	je	ubijen.
—	Pa	je	posle	toga	ustao	i	zaključao	vrata	ili	zatvorio	prozor,	naj-

verovatnije	—	ubaci	se	Dajana.
—	Pokazaću	vam	nešto	—	reče	Poaro	i	priđe	prozoru.	Okrenuo	je

kvaku	francuskog	prozora	i	polako	ga	povukao.
—	Vidite,	otvoren	je.	Sada	ću	ga	zatvoriti,	ali	bez	okretanja	kvake.

Prozor	će	biti	zatvoren,	ali	ne	i	zaključan.	Evo!
Kratkim	brzim	pokretom	gurnuo	je	okno:	kvaka	se	okrenula,	a	za-

sun	se	smestio	u	ležište.
—	Vidite?	—	tiho	reče	Poaro.	—	Mehanizam	je	vrlo	labav.	Ovo	se

vrlo	lako	moglo	uraditi	i	spolja.
Okrenuo	se,	vrlo	ozbiljan.
—	Kad	je	pucanj	ispaljen	u	osam	sati	i	dvanaest	minuta,	u	predvor-

ju	je	bilo	četvoro	ljudi.	Četvoro	ljudi	ima	alibi.	Gde	je	bilo	ostalo	troje?
Vi,	madame?	U	svojoj	sobi.	Vi,	monsieur	Barling?	Jeste	li	i	vi	bili	u	svo-
joj	sobi?

—	Jesam.
—	A	vi	ste,	mademoiselle,	bili	u	bašti.	Sami	ste	to	priznali.
—	Ne	shvatam...	—	zausti	Dajana.
—	Sačekajte.	—	Okrenuo	se	gospođi	Ličam	Rouč.	—	Recite	mi,	ma-

dame,	znate	li	kome	je	vaš	muž	zaveštao	svoj	novac?
—	 Hjubert	 mi	 je	 pročitao	 svoj	 testament.	 Kazao	 je	 da	 treba	 da

znam.	Meni	 je	 ostavio	 tri	 hiljade	 godišnje	 od	 ukupne	 imovine,	 kao	 i
kuću	iz	miraza	 ili	kuću	u	gradu,	koja	god	mi	se	više	sviđa.	Sve	ostalo



ostavio	je	Dajani,	uz	uslov	da	pri	venčanju	njen	muž	uzme	njeno	prezi-
me.

—	Ah!
—	Ali	je	onda	napravio	i	kodicil...	pre	nekoliko	nedelja.
—	Da,	madame?
—	I	dalje	je	sve	ostavljao	Dajani,	ali	pod	uslovom	da	se	uda	za	go-

spodina	Barlinga.	 Ako	 se	 uda	 za	 bilo	 koga	 drugog,	 sve	 odlazi	 njego-
vom	sestriću	Hariju	Dejlhausu.

—	Međutim,	kodicil	 je	sačinjen	pre	svega	nekoliko	nedelja	—	na-
stavio	je	Poaro.	—	Mademoiselle	to	možda	nije	znala.	—	Prišao	joj	je	s
optužbom	u	očima.	—	Mademoiselle	 Dajana,	 vi	 želite	 da	 se	 udate	 za
kapetana	Maršala,	zar	ne?	Ili	za	gospodina	Kina?

Otišla	je	na	drugu	stranu	sobe	i	uhvatila	Maršala	pod	mišićavu	ru-
ku.

—	Nastavite	—	rekla	je.
—	Sklopiću	optužbu	protiv	vas,	mademoiselle.	Voleli	ste	kapetana

Maršala.	 Voleli	 ste	 i	 novac.	 Vaš	 poočim	 nikad	 ne	 bi	 pristao	 na	 vašu
udaju	za	kapetana	Maršala,	ali	kad	bi	umro,	vi	biste	skoro	sigurno	do-
bili	sve.	Zato	ste	izašli,	kročili	u	cvetnu	leju	i	prišli	otvorenom	prozoru,
noseći	sa	sobom	pištolj	koji	ste	uzeli	iz	fioke	radnog	stola.	Prišli	ste	žr-
tvi	uz	ljubazan	razgovor.	Opalili	ste.	Pištolj	ste	ispustili	pored	njegove
ruke	pošto	ste	ga	obrisali	 i	ostavili	njegove	otiske	na	oružju.	Ponovo
ste	izašli,	lupkajući	prozorom	dok	se	nije	zatvorio.	Ušli	ste	u	kuću.	Da
li	se	sve	tako	odigralo?	Pitam	vas,	mademoiselle.

—	Ne	—	vrisnula	je	Dajana.	—	Ne...	ne!
Pogledao	ju	je,	a	onda	se	nasmešio.
—	Ne	—	kazao	je	—	nije	tako	bilo.	Možda	je	moglo	biti...	uverljivo

je...	moguće	je...	ali	tako	nije	moglo	biti	iz	dva	razloga.	Prvi	je	to	što	ste
brali	lepe	kate	u	sedam	sati,	a	drugi	proističe	iz	nečega	što	mi	je	druga
mademoiselle	rekla.	—	Okrenuo	se	prema	Džoan,	koja	je	zbunjeno	pi-
ljila	u	njega.	Podsticajno	je	klimnuo	glavom.

—	Da,	mademoiselle.	Rekli	ste	mi	da	ste	žurili	niz	stepenice	jer	ste
mislili	da	ste	čuli	drugi	gong,	a	da	ste	prethodno	već	čuli	prvi.

Brzo	je	preleteo	pogledom	preko	cele	sobe.
—	Zar	ne	shvatate	šta	to	znači?	—	uzviknuo	je.	—	Ne	shvatate.	Po-

gledajte!	Pogledajte!	—	Skočio	 je	do	stolice	na	kojoj	 je	nađena	žrtva.
—	Zar	niste	primetili	u	kakvom	je	položaju	bio	leš?	Nije	sedeo	ravno



za	stolom...	ne,	nego	pobočno,	okrenut	ka	prozoru.	Da	li	je	to	prirodan
način	za	samoubistvo?	Jamais,	jamais!17	Napišete	izvinjenje	na	parče-
tu	papira...	otvorite	 fioku,	 izvadite	pištolj,	prinesete	ga	glavi	 i	pucate.
Tako	ljudi	vrše	samoubistvo.	Ali	sad	razmotrite	ubistvo!	Žrtva	sedi	za
svojim	stolom,	ubica	stoji	iza	nje	i	govori.	I	dok	još	govori,	puca.	Kuda
onda	metak	odlazi?	—	Zastao	 je.	—	Pravo	kroz	glavu,	pa	kroz	vrata
ukoliko	su	otvorena	 i...	udara	u	gong.	Ah,	sad	uviđate?	To	 je	bio	prvi
gong,	 koji	 je	 čula	 samo	mademoiselle,	 jer	 je	 njena	 soba	 tačno	 iznad.
Šta	naš	ubica	potom	radi?	Zatvara	vrata,	zaključava	ih,	stavlja	ključ	u
pokojnikov	džep,	a	onda	okreće	leš	pobočno	prema	stolu,	ostavlja	oti-
ske	mrtvaca	na	pištolju	koji	 ispušta	pored	njega,	 razbija	ogledalo	na
zidu	 kao	 završni	 spektakularan	 detalj...	 ukratko,	 „aranžira“	 njegovo
samoubistvo.	Zatim	 izlazi	kroz	prozor,	uspeva	spolja	da	ga	zatvori,	a
onda	stupa	ne	na	travu,	gde	bi	se	otisci	videli,	nego	u	cvetnu	leju,	gde
se	zemlja	lako	može	zagladiti	i	gde	neće	ostati	nikakav	trag.	Potom	se
ta	osoba	vraća	u	kuću	i	u	osam	sati	i	dvanaest	minuta,	pošto	je	ostala
sama	u	salonu,	puca	iz	službenog	revolvera	kroz	prozor	salona	i	juri	u
predvorje.	Jeste	li	to	tako	izveli,	gospodine	Džefri	Kine?

Fasciniran,	sekretar	 je	piljio	u	figuru	svog	tužioca	koja	mu	se	pri-
micala.	Potom	je,	uz	grgoljav	krik,	pao	na	pod.

—	Mislim	da	sam	dobio	odgovor	—	reče	Poaro.	—	Kapetane	Mar-
šale,	hoćete	li	pozvati	policiju?	—	Nagnuo	se	nad	palog	čoveka.	—	Ra-
čunam	da	će	još	biti	onesvešćen	kad	stignu.

—	 Džefri	 Kin	—	 promrmlja	 Dajana.	—	 Ali	 kakvog	 je	 on	 motiva
imao?

—	Slutim	da	je,	kao	sekretar,	 imao	izvesne	mogućnosti...	račune...
čekove.	Nešto	je,	međutim,	pobudilo	sumnje	gospodina	Ličam	Rouča.
Pozvao	me	je	da	dođem.

—	Zašto	vas?	Zašto	ne	policiju?
—	 Mislim,	mademoiselle,	 da	 vi	 možete	 odgovoriti	 na	 to	 pitanje.

Monsieur	 je	podozrevao	da	ste	vi	 i	 taj	mladić	u	vezi.	Da	biste	mu	od-
vratili	pažnju	od	kapetana	Maršala,	napadno	ste	 flertovali	 s	gospodi-
nom	 Kinom.	 Ma	 ne,	 ne	 pokušavajte	 da	 poreknete!	 Gospodin	 Kin	 se
uplašio	mog	dolaska	i	odlučio	se	na	brzu	akciju.	Suština	njegovog	pla-
na	bila	 je	 u	 tome	 što	 je	moralo	 izgledati	 da	 se	 zločin	desio	u	osam	 i
dvanaest,	pošto	je	za	taj	trenutak	imao	alibi.	Jedina	opasnost	ležala	je
u	metku,	koji	 je	sigurno	ostao	negde	blizu	gonga	 i	koji	nije	stigao	da



uzme.	Kad	smo	svi	zajedno	išli	ka	radnoj	sobi,	podigao	ga	je.	Očekivao
je	da	to	niko	neće	primetiti	u	tako	napetom	trenutku.	Ali	 ja	primeću-
jem	sve!	Ispitao	sam	ga.	Premišljao	se	nekoliko	trenutaka,	a	onda	odi-
grao	pozorišnu	predstavu!	Tvrdio	je	da	je	podigao	svileni	ružin	pupo-
ljak.	Preuzeo	je	ulogu	čoveka	koji	štiti	damu	u	koju	 je	zaljubljen.	Oh,
bilo	je	to	vrlo	pametno,	a	da	vi	niste	brali	lepe	kate...

—	Ne	shvatam	kakve	to	sad	veze	ima.
—	Ne	shvatate?	Slušajte:	u	leji	su	bile	samo	četiri	stope,	ali	dok	ste

brali	cveće,	sigurno	ste	ih	morali	ostaviti	mnogo	više.	Dakle,	od	trenut-
ka	kad	ste	brali	cveće	do	trenutka	kad	ste	sišli	da	uzmete	ružu,	neko	je
morao	zagladiti	cvetnu	leju.	To	nije	bio	baštovan,	pošto	nijedan	bašto-
van	 ne	 radi	 posle	 sedam.	Dakle,	morao	 je	 biti	 krivac...	morao	 je	 biti
ubica...	a	ubistvo	je	počinjeno	pre	nego	što	se	začuo	pucanj.

—	Ali	zašto	niko	nije	čuo	pravi	pucanj?	—	upita	Hari.
—	Prigušivač.	Naći	će	i	njega	i	revolver	u	žbunju.
—	Kakav	rizik!
—	Zašto	rizik?	Svi	su	bili	na	spratu	i	spremali	se	za	večeru.	Trenu-

tak	je	bio	odlično	odabran.	Metak	je	bio	jedina	smetnja,	a	čak	je	 i	to,
po	njegovom	utisku,	dobro	prošlo.

Poaro	je	podigao	metak.	—	Bacio	ga	je	pod	ogledalo	dok	sam	ja	s
gospodinom	Dejlhausom	razgledao	prozor.

—	Oh!	—	Dajana	se	privi	uz	Maršala.	—	Venčaj	se	sa	mnom,	Džo-
ne,	i	vodi	me	odavde.

Barling	 se	 nakašlja.	—	Draga	moja	Dajana,	 uz	 uslove	 testamenta
mog	prijatelja...

—	Baš	me	briga	—	uzviknu	devojka.	—	Možemo	da	klošarimo	i	sli-
kamo	na	trotoaru.

—	Nema	potrebe	za	tim	—	reče	Hari.	—	Podelićemo	popola,	Daj.
Ne	želim	da	se	okoristim	time	što	je	ujaku	falila	daska	u	glavi.

Najednom	se	začu	krik.	Gospođa	Ličam	Rouč	je	skočila	na	noge.
—	Monsieur	Poaro,...	ogledalo...	on...	on	ga	je	sigurno	namerno	raz-

bio.
—	Da,	madame.
—	Oh!	—	Zurila	je	u	njega.	—	Ali	to	donosi	nesreću.
—	Veliku	nesreću	za	gospodina	Džefrija	Kina	—	veselo	reče	Poaro.



Beleška	o	autoru

Iza	 imena	 AGATE	 MILER,	 rođene	 15.	 septembra	 1890.	 godine	 u
Torkiju,	 u	 Engleskoj,	 krije	 se	 čuvena	 spisateljica	 kriminalističkih
romana	AGATA	KRISTI,	„kraljica	zločina“,	čije	su	knjige	prodate	u	više
od	 2	 milijarde	 primeraka	 na	 engleskom	 jeziku	 a	 prevedene	 su	 na
preko	50	jezika.

Za	 pukovnika	 Arčibalda	 Kristija	 udala	 se	 1914.	 godine	 i	 iz	 tog
braka,	koji	je	trajao	do	1928.	godine,	imala	je	ćerku	Rosalinu.

Agata	Kristi	je	tokom	svog	vrlo	produktivnog	radnog	veka	napisala
79	romana	i	zbirki	priča,	kao	i	desetine	pozorišnih	komada.	Mišolovka,
prvi	 put	 izvedena	 u	 Londonu	 1952,	 najduže	 je	 neprekidno	 igran
pozorišni	komad.

Njene	detektivske	priče	britanskog	šarma,	koje	razrešavaju	Herkul
Poaro	 ili	 živahna	 gospođica	 Marpl,	 donele	 su	 joj	 svetsku	 slavu.	 U
romanu	Misteriozna	afera	u	 Stajlzu,	 ekranizovanom	1920,	 pojavljuje
se	 lucidni	 Herkul	 Poaro,	 koji	 pomoću	 svojih	 „sivih	 ćelija“	 rešava
zamršene	zločine,	i	to	u	više	od	33	romana.

Gospođica	 Marpl	 debitovala	 je	 u	 filmu	 napravljenom	 po
poslednjem	romanu	Agate	Kristi	Uspavano	ubistvo,	 i	 to	1976,	a	taj	 lik
ljupkog	i	mudrog	njuškala	javlja	se	u	petnaestak	njenih	romana.

Oba	lika	doživela	su	nezapamćenu	slavu	i	zahvaljujući	ekranizaciji
u	filmovima	i	TV	serijama,	od	kojih	smo	mnoge	imali	prilike	da	vidimo
i	na	našim	ekranima:	Ubistvo	u	Orijent	ekspresu	 (1974),	Smrt	na	Nilu
(1978).

Agata	Kristi	napisala	 je	 i	četiri	autobiografske	knjige,	a	zabeležila
je	 i	 dogodovštine	 s	 arheološkim	 ekspedicijama	 na	 kojima	 je	 bila	 sa
svojim	drugim	mužem.

Pod	 pseudonimom	 Meri	 Vestmakot	 napisala	 je	 šest	 romantičnih
romana.

Orden	Britanskog	kraljevstva	pripao	joj	je	1971.	godine.
Umrla	je	12.	januara	1976.	godine.

Jelka	Jovanović



1⇒	Fr.	—	gospodin(e).	(Prim.	prev.)

2⇒	Fr.	—	Gospodine	doktore	(Prim.	prev.)

3⇒	 Džoana	 Sautkot	 (Joanna	 Southcott,	 1750—1814)	—	 samozvana
britanska	verska	proročica.	Za	 sobom	 je	ostavila	 zapečaćenu	drvenu
kutiju	 s	proročanstvima,	uz	uputstvo	da	se	ona	otvori	 samo	u	vreme
nacionalne	 krize	 i	 isključivo	u	prisustvu	 sva	24	biskupa	Anglikanske
crkve	 (tada	 ih	 je	 samo	 toliko	 i	 bilo).	U	vreme	Krimskog	 rata	 i	Prvog
svetskog	rata	postojale	su	inicijative	da	se	kutija	otvori,	ali	bez	uspe-
ha.	Konačno	je	otvorena	1927,	ali	su	tamo	zatečene	samo	sitnice	i	ne-
bitni	papiri,	između	ostalog	jedna	srećka	i	pištolj.	(Prim.	prev.)

4⇒	Fr.	—	gospođa/gospođo	(Prim.	prev.)

5⇒	Fr.	—	zar	ne,	gospođo?	(Prim.	prev.)

6⇒	Fr.	—	Gospodo	(Prim.	prev.)

7⇒	Fr.	—	Kako?

8⇒	Fr.	—	praktično	(Prim.	prev.)

9⇒	Fr.	—	Dakle,	gospodine	(Prim.	prev.)

10⇒	Fr.	—	taj	jadni	gospodin	(Prim.	prev.)

11⇒	Fr.	—	Ma	ne,	ma	ne!	(Prim.	prev.)

12⇒	Fr.	—	gospođica	(Prim.	prev.)

13⇒	Fr.	—	O,	savršeno,	savršeno!	(Prim.	prev.)

14⇒	Fr.	—	Hvala.	(Prim.	prev.)

15⇒	Fr.	—	Vrlo	dobro.	(Prim.	prev.)

16⇒	Fr.	—	manija	veličine,	kompleks	više	vrednosti	(Prim.	prev.)



17⇒	Fr.	—	Nikad,	nikad!	(Prim.	prev.)
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