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1 .  Т Р И  М У Д Р Е  В О  Д Е  И З  Е Ф Е  С А

У ле пом жу том ауто бу су ко ји је као дар ја пан ске вла де кру-

же не.

ском.

Nokiа из џе па и ја ви се:
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***

ји ма смо се упо зна ли и сту пи ли у брак.

ли око ро ђен да на. Та да по но во по ста јем бе ба, то јест хва там сво је 

Eli-
za beth Swift

Hi!
I think we had cor re spon den ce a long ti me ago, if it was not you, 

I am so rry. If it was, I co uld not an swer you be ca u se my Mo zil la mail 
ma na ger was down for a long ti me and I co uld not fix it only with my 
fri end’s help, so I got the email’s ad dress out for me...

I ho pe it was who me we we re cor re spon ded with you are still in te-
re sted, as I am, tho ugh I re a li ze much ti me has pas sed sin ce then.

I realy don’t know whe re to start.
Maybe, you co uld tell me a lit tle abo ut your self sin ce I lost our ear-

ly let ters, your ap pe a ran ce, age, hob bi es and are you still in the se arch?
If it was you, I wro te to and you are in te re sted to get to know me 

bet ter I ha ve a pro fi le at: http://erm o.org.
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Don’t really k now what else to say fo r now I hope this is the right 
a dd re ss. Let me kno w if you are interested. And I hope  yo u won’t r un  
when you  se e my p i cture.

 Au  revoir
 your devoted re ad er
Eliza beth Imola  S wift
У п реводу  то писмо би гласи ло:

Здр ав о!
Чини ми  се да  см о били у преп исци пре много времена, ако то 

ниси био ти, жао  ми је . Ако си то  ип ак  био ти, нисам мо гл а да ти 
одг ов орим јер је мо ј Mozil a-mail  менаџер  био у т рајном  ра сп аду 
т ако д а нико од мо јих  прија теља  није м огао д а  га  п оправи . Зато 
н исам ви ше расп олагала твојом адресо м.

Дакле, на да м  се  да се ти, с ки ме  сам се дописивала, јо ш увек 
 занима ш  за то, иако   је прошло много времен а отад. 

Заиста н е знам где д а почн ем.
Можд а би мо га о д а  ми ка жеш нешто  о  се би у  међув ре мену 

о тк ад сам  погуб ила н ашу  ранију  преписку ,  како с ада изгледаш , 
којих си година, кака в т и  је хоби и да ли си још  у претраг ам а?

Ако си то б ио  ти коме са м писа ла и ако те з ан има  д а ме боље 
упознаш, имам фотографију на: http://ermo.org.

За и ста не знам шта бих још ре кла са да, ка да се на дам да 
имам тво ју пра ву адре су. Ја ви ми ако си за ин те ре со ван. И на дам 
се да не ћеш по бе ћи чим ви диш мо ју сли ку.

Au re vo ir
тво ја ода на чи та тељ ка
Ели за бе та Имо ла Свифт

су ти по кло ни не знат не но ми нал не вред но сти, али има ју ве ли ку 
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ка фе те ри ји Que pas sa?

ло жу до кра љев ске и сте као име так из да ју ћи ту ло жу под за куп 
сва ко ме ко је хтео да бу де ви ђен на пред ста ва ма у су сед ству кру-

сво је по ступ ке и од но се мо же да уде си као врт: као воћ њак са ди ла 

, 

мах по ми слио да но си не ко ма ло а зиј ско ми ри сно уље. Отво рио 

ја ла.
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мор ским рас пу ћи ма. Град је од дав ни на по знат и као култ но ме сто 

„А ста ја ху код кр ста Ису со ва ма ти ње го ва, и се стра ма те ре 
ње го ве Ма ри ја Кле о по ва, и Ма ри ја Маг да ли на. А Исус ви дјев ши 
ма тер и уче ни ка ко га љу бља ше гдје сто је ре че ма те ри сво јој: же-
но! ето ти си на! По том ре че уче ни ку: ето ти ма те ре! И од оно га 
ча са узе је уче ник к се би”.

свој ово зе маљ ски жи вот. У Ефе су је за тим, над те ме љи ма Ар те ми-

џа ми ју, ко ја је јед на од рет ких на све ту без ми на ре та. Да кле, и 
она је оста ла са мо са „жен ским” обе леж јем, јер ми на ре под се ћа на 

жи во та на Зе мљи. Тај сан мо на хи ња је об ја ви ла у књи зи и на осно ву 
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се на по ји здра вљем сре ћом, а тре ће љу ба вљу

Sor ri so di Ci be le: 1266

ко но ћи у хо те лу Кем пин ски – Че ти ри го ди шња до ба

 
ДО РУ ЧАК СЛУ ЖИ МО ДО 16 ЧА СО ВА

DA S FRÜH ST U C K BI S  Z UM 16 UHR W I E R SE R V E N!

Dal lmayer

пу та ба зен на кро ву Кем пин ског



ДРУГО ТЕ ЛО

је да ће мо жда, ако у сну оку си во ду из сва три вре ла, до зна ти ко је 
од њих до но си сре ћу, ко је љу бав, а ко је здра вље. У на ди да ће опет 

– Ве ли ка мај ка При ро да от кри ва нам пре ко во де јед ну од сво-

Тво ја сре ћа не мо ра увек да иде ни уз тво је здра вље, ни уз 
тво ју љу бав.

Let’s go stra ight to num ber One... по љу би ла ме у врат и упи та ла:



2 .  П Р  С Т Е Н  О Д  Ж И  В О Г  К А  М Е  Н А

пе. Pla ce Vendôme

Car ti er

Al ber ta Fe ret ti Sal va to re 
Fer ra ga mo
ве но ла ки ра ни нок ти – Fe ra ri и усне исте бо је. Око вра та има ла 

пу ту Fen di
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ме ним пр сте ном ко ји ће нам обе ле жи ти жи вот, али и смрт.

Pla ce 
Vendôme

Car ti er

нас, скло пи ру ке на ко ји ма су би ле две ве о ма не у па дљи ве на ру-
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– Да.
– Он да је ла ко.

ку пљен код Car ti er-а, па смо свра ти ли да ви ди мо да ли се код вас 
мо же ку пи ти та кав исти. Цео је од ка ме на и са мо има уски кру жни 
оков од зла та.

по ло же ње.

ста ла.
– Не. То је ка ме ни пр стен ко ји де лу је на осно ви ул тра крат ких 
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до бро раз у ме ла при мед бу мо је же не и до да де:
– Не раз у мем. Ви сте ре кли да би сте хте ли да ку пи те та кав 

да не ма мо та кав пред мет у по ну ди, али бих вас за мо ли ла да бар на 

ре као да је то про из вод Car ti er-а.

мо и ни ка да ни смо про из во ди ли та кво пр сте ње. Али, мо лим Вас, 

No kia

је ис пра ти ла с на по ме ном да би би ла за хвал на ако би смо јој до-

у обли жњи хо тел Ritz
тих вр ста ка фе. Ли за је тра жи ла јед ну ин диј ску, ја јед ну из Ју жне 
Аме ри ке и про ве ли смо оста так по по дне ва сли ка ју ћи мо бил ним 

Пи ју ћи Per ri er Ritz-а, по ка за-
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по кло ни ла.

пр стен не ка да би ла мо ја сту дент ки ња и по сла ла је ме ни и Ли зи 

би ла уз бу ђе на, ста ви ла ми је са ма пр стен на ру ку, али ис ход је био 

Та ко је и ста ја ло у упут ству до би је ном уз ка ме ни пр стен за 

Цр на бо ја – ни шта...
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ноћ над во дом, не ви дљи ве ми сли ле те ду бо ко у ме ни. Се дим на сво-
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– Про да јем сти хо ве.

– Ни то. Про да јем усме не сти хо ве.

гу слаш

– Јед на да ле ка ро ђа ка из Ита ли је ми је оста ви ла у на сле ђе не-

– Мо же, јер сва ки од њих вре ди зла та. У Ита ли ји је у по ро ди-

на сле ђе (као да је Би бли ја), или кће ри та кав стих као ми раз.

на род на пе сма од уста до уста.

увек ста ри ји од сти хо ва.

од њих.
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орал ном за до во ља ва њу же не иза зи ва ју њен кли макс.

ужи вех се ја у ствар.
– Мо же, већ сам ти ре као, али ја то ни сам про бао.

Ки бе лин осмех или ка ко ти 

Ки бе лин осмех
Ли за Свифт, али ја сам на све уз вра ћао ћу та њем. Та да Те о дор 

ме он.
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је сти.
– Не ми слим ја са мо о те би. Го во рим о тво јој про фе си ји пи-

спи са тељ ску бра ти ју...

– У Тур ској ка жу да уз та кве ман тре иде му дра во да да би се 

Ли за.
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ти во и на пу сти нас но се ћи сво ју тај ну и сво је ће бе...

– Не знам. Али имам две прет по став ке.

– Мо жда.

из ме не из ли је у пр стен.

– Не ра дим то ја на мер но и све сно. То је ста ње ства ри. Оме та 

ар хи ву Mar ci a na

ња са ка ме ним пр сте ном.

– Не.
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цар-
ском тај ном

се зо ве дру го те ло.
–
–

ужа сну ли ка да им је по ка зан овај по кров као „све ти Грал” ви де-

Би бли ји. Са мо тре ба па жљи во 
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– Пр стен је слао збу њу ју ће по ру ке. При сут ни су сте кли ути-
сак да их пр стен ла же.


