
Faraonov dar





Udovica pUkovnika U penziji, Gospođa Garson, 
donela mi je antikvitete. kako ih ne prihvatiti? 
letimičnim poGledom sam procenio da bi neki 
moGli biti aUtentični… dok drUGi nisU vredeli  
ni prebijenU parU… 

da li ste siGUrni, 
Gospođo Garson, 

da je Vaš su-
prUG sve ovo  

doneo iz eGipta?  
UkljUčUjUći i  

ovoG skarabeja?

sasvim siGUrna! doneo je sve U 
jednom Velikom sanduku: idola, 
oGledalo, skarabeja, kao i sve 

ostale stvari…

ovo je skarabej made in england, nema sumnje:  
      način obrade metala ne može biti eGipatski…  
                                             a ni metal: izgleda  
                                              kao neka leGUra  

                                               aluminijuma…

pretvarao sam se da sam joj poverovao…

otišao sam U svojU kancelarijU.  
tada se pojavio bili vajz, kUrir  
iz Stenhoup hotela, iz kog mi  
svakodnevno dostavljajU hranU… izračUnao  

sam da sVe 
 zajedno može  
vredeti nekih  

30 gVineja.  
Ponudio sam  

deset.  
Gospođa  

Garson je  
prihvatila  

bez poGovora.  
Posao je 
Posao…

ostavi obrok tU na pUlt,  
bili, zaUzet sam… 

bio sam nestrpljiv da izbliza proUčim to oGledalo 
krUžnoG oblika od UGlancane bronze…

  na poleđini ima UGravirane  
  hijeroGlife… naposletkU, možda će  
 ovo biti jedna od mojih najsenzacio- 
                     nalnijih kuPoVina… 

 sjajno! pripadalo je nekoj nitite, sUprUzi                  
                                              ormana „pisara  

                                              U slUžbi faraona  
                                              kes-in-amona”

Uneo sam se potpUno U čitanje hijeroGlifa. sebe 
sam smatrao samo eGiptoloGom amaterom. ali 
mislim da sam U stanjU da dešifrUjem hijeroGlife 
bolje od nekih direktora mUzeja… međUtim,  
naišao sam na poteškoće…

na drUGoj strani, na ispoliranom licU oGledala, 
našao sam karaktere čije značenje nisam  
Uspevao da razUmem.

        ovi drUGi hijeroGlifi UGravirani sU  
        nešto kasnije… i to nekom drUGom  

rUkom, i…
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i… ali…
ali…

nisam se ni pomerio. prvobitno je moje lice  
bilo U oGledalU. sada više nije… zamenilo  
Ga je neko drUGo lice… 

neka lepa žena, očijU istaknUtih UGljenom. ova 
zamena je bila apsUrdna. brzo sam se trGnUo…  
bila je tU, preda mnom…

zapahnUo me je težak, GUst, a U isto vreme prefinjen  
              miris. ne, nije bilo priviđenje… ali…

mislio sam da mi se nešto dešava s očima. i dalje sam  
osećao parfem, težak i prefinjen istovremeno…

ponovo sam otvorio oči… i dalje sam osećao 
parfem, težak i prefinjen istovremeno… 

 i dalje sam osećao parfem, težak i prefinjen 
istovremeno…

ali…

poGled mi se sUsreo s koščatim licem, oštrih crta,  
očijU zastrašUjUće otvorenih. nije bilo potrebe da  
Ga dodirnem kako bih znao da je mtrvo. i dalje sam  
osećao parfem, težak i prefinjen istovremeno…
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  to je… kes-in-amon… Veliki 
faraon! … ali… kako sam 
 Ga prepoznao? zašto 

znam da je to on?

 i dalje sam osećao parfem, težak i prefinjen istovremeno…

 i dalje sam osećao parfem,  
težak i prefinjen istovremeno…

GUšim se!

 i dalje sam osećao parfem, težak  
i prefinjen istovremeno…

pao sam… mora da sam tada 
polomio nekoliko okana…      više nisam osećao parfem… od hladnoG vazdUha  

            koji je došao spolja bilo mi je bolje… otvorio sam širom prozor…

odakle je došao 
taj parfem? i 
ta žena?  i taj 

faraon?

Ubrzo se sve vratilo U Uobičajeno stanje. na  
mom malom stolu ogledalo od uglancane  
bronze sada je bilo samo jedan od 
brojnih predmeta… šta mi se doGodilo…? 

a šta je ovo?

zvUk je došao iz prodavnice… odmah sam se setio 
bilija vajza. nisam čUo zvonce koje je trebalo  
da označi njeGov odlazak… da li je još Uvek  
bio tU? da li je osetio taj parfem?

bili je još Uvek tU.  
sedi za mojim stolom  
i Piše… kakva drskost!

od vazdUha koji je Ušao (kroz otvoren prozor) 
zveckali sU Ukrasi staroG visećeG renesansnoG 
lUstera. prišao sam bilijU.
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ali… 

pa on piše…  
hijeroGlife!

 i… to… nije bili 
vajz…

pa ipak, to jeste bio on… samo  
ostareloG, izboranoG lica i Umornih  

očijU. možda Umornih od toliko  
života… od toliko znanja…

bili, ili ko God da je to bio, nastavio je da  
piše hijeroGlife začUđUjUćom brzinom…  
bacao je na pod ispisane stranice, taj  
zvUk mi je i privUkao pažnjU…

 ali… ne razUmem… bili vajz  
nikada nije znao da Piše 

hijeroGlife… jedva da Ume  
da piše enGleski… i to s  

mnoGo Grešaka!

 sporim pokretima mesečara, bili je Ustao…

ma… da li je to 
zaista bili?

naslonio je čelo na  
stari kip horUsa i  
počeo da se moli…
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ponovo sam poGledao papire  
s hijeroGlifima… tU bi moGlo  
da leži rešenje eniGme…

 ovo sU hijeroGlifi vii 
dinastije… ne razUmem 
baš dobro… otprilike 

kaže: „ja…orman… 
 pisar…”

 „prisUstvovao sam smrti kes-
-in-amona, velikoG faraona… 
stranac koji se spUstio… niz 
srebrni obelisk… poklonio je 

skarabeja… nešto je bilo… 
U njemU… neki smrtonosan 

miris… svi U palati sU  
  Umrli…”

 „…sahranili smo kes-in-amona… Uz  
velike počasti… U novU piramidU… 
a ja… ja, pisar orman… bio sam  
     sahranjen U predvorjU…”

„…kako bih čitao kes-in-amonU…  
           knjiGU mrtvih.” to 

            je sve…

tada sam Ga UGledao: na stolU na kome je pisao bili, stajao je skarabej…

 skarabej je U sebi nosio neki 
smrtonosan otrov… bio je 

Upotrebljen protiv faraona… 
biće da se malo otrova  

zadržalo UnUtra… od toGa  
sam imao halUcinacije…  
sPaslo me je to što sam  
pao i razbio staklo… na 

 vreme sam UdahnUo svež 
vazdUh… bili vajz pak…

a bili… i dalje nastavlja da se moli…  
bili, ili bolje rečeno, orman, pisar…
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LJudi olovnih ociju

bili… 
ormane…

nisam morao da Ga dodirnem… znao sam da je mrtav…

 oči sU mU bile jako 
velike, crte lica  

veoma oštre, kao  
kod kes-in-amona, 
velikoG faraona…

sVe se oVo  
odiGralo  
pre tri dana. fo- 
renzičar koji je  
preGledao bilija  
vajza rekao je  
da je Umro od  
moždanoG Udara.  
mojU pričU sU  
saslušali iz  
pristojnosti,  
PotaPšali su  
me po ramenU,  
preporUčili mi 
nedelju dana  
odmora U  
brajtonU…

ponovo sam ostao sa svojim svakidašnjim predmetima. 
da li mi se samo čini, ili je ovaj stari pancir iz vremena 
krstaških ratova i dalje Umrljan skorelom krvljU?

da li mi se samo čini ili žice klavikorda,  
koji je godinama stajao u jednom  
malom salonU versajske palate,  
još Uvek trepere zadnjim notama  
menUeta koji je odredio sUdbinU  
dve osobe?

da li je prošlost tako mrtva  
kako mi to verUjemo?
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LJudi olovnih ociju





kada Pogledam  
unazad, teško mi  
je da poverUjem  
da je Postojao  
period bez morta  
sindera… period  
kada je moja  
prodavnica  
antikViteta  
bila ista kao  
ma koja drUGa  
U čelzijU… 

ja sam ezra vinston, sin i UnUk antikvara. moja antikvarnica  
je danas ista kao i drUGe, ali U maGacinU se nalazi nešto  
što je čini jedinstvenom na celom svetU…

nekada sU antikvari imali draGocene relikvije, skoro Uvek neki deo krsta na 
 kome je bio razapet hrist. i ja sam nalik njima: posedUjem deo prvoG krsta  
koji je poboden na vanzemaljskU GrobnicU. ovde je, pored isečka iz novina  
U kojima sam prvi pUt pročitao ime morta sindera…

sve je počelo pre pet Godina sa starim  
„kostUrom”  koji je došao U mojU prodavnicU… 

tačnije, sve je  
počelo malo  
pre neGo što  
je stari „kostUr”  
došao u moju  
prodavnicU. kada  
sam primetio  
da časovnik iz  
perioda lUja vi 
kasni (nisam  
mogao ni da  
pretpostavim  
da zapravo  
„žUri”… )

 ovo je zaista čUdno… nikada do  
sada nije bio netačan… 

 izVinite, gosPodine 
Vinstone… doneo sam 

    Vam nešto.
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ovo će vas 
zaintereso- 
vati, siGUran 
   sam.

stari „kostUr” je bio pUtUjUći antikvar - išao je po kUćama Gde je neko Umro i kUpovao 
stare stvari: čUdno je kako se ljUdi lako otarase Uspomena, žUri im se da dokrajče mrtve…

isprva mi je delovalo kao neka amajlija, rUžna  
i neprijatna: tako strana i čUdnovata da sam  
zadrhtao. da sve bUde još Gore, bila je zamotana 
 U novine stare nedeljU dana, U kojima je bila  
vest o vešanjU… odbio sam i oGUrnUo papir  
nazad ka „kostUrU”…

ne znam čak ni od čeGa je napravljena…  
po težini, rekao bih da sU je napravili  

od metalnoG meteorita… 

da sve bUde još Gore, „kostUr” jU je  
doneo UvijenU U novine s vešćU o…

 …vešanjU.  
sVe ono što  
Govori o nasilnoj  
smrti me odbija. i  
privlači… kao neki  
ponor… ostavio 
sam predmet za  
koji sam mislio  
da je amajlija  
Umotan U papir.  
i tada sam primetio  
nešto što mi je  
potvrdilo  
odbojnost kojU  
sam osećao  
prema njemU… 

…od prvoG trenUtka mi je delovala odbojno. tako 
čUdna, tako nepristUpačna, tako „ćUtljiva” da sam,  
na trenUtak, pomislio da ne potiče s ovoGa sveta…

      ovaj „kostUr”, Uvek isti čUdak… odakle 
li je samo izVukao oVakaV

 Užas?

no kada sam Podigao 
poGled, stari „kostUr”  
je zatvarao vrata  
uz zVuk kineskog  
zvonceta okačenoG  
o njih, otišao je i  
ne čUvši da sam  
ga PozVao, ili  
ne želeći da  
čUje…

predmeti mi Uvek kažU  
„nešto”; izmeđU njih  
i mene se namah  
usPostaVlja nemi  
dijaloG, koji čini 
tako UzbUdljivom 
trGovinU stvarima  
koje potičU od 
ljUdske rUke; U  
svakom predmetU 
ostaje Ponešto 
od osobe koja 
Ga je napravila,  
koja ga je  
posedovala…  
ali ova amajlija…
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 …vešanjU.  
sVe ono što  
Govori o nasilnoj  
smrti me odbija. i  
privlači… kao neki  
ponor… ostavio 
sam predmet za  
koji sam mislio  
da je amajlija  
Umotan U papir.  
i tada sam primetio  
nešto što mi je  
potvrdilo  
odbojnost kojU  
sam osećao  
prema njemU… 

  ali… ostavila mi je 
 mrljU na rUci!

nikada mi nije smetala prašina sa starih stvari; to je deo „mrtvoG života” 
koji vreme ostavlja na njima. ali ova mrlja nije bila od prašine… 

ne skida se… trljam i trljam…  
ali se ne skida!

 ništa ne vredi, ne skida se… izGleda kao 
opekotina… možda je amajlija radioaktivna!

bio sam na ivici panike. ova „hladna opekotina” moGla je da me 
 košta rUke. možda mi je već zatrovala krv.

no, nisam imao vremena za strah: čUo sam korake na stepenicama.  
teške korake. ne znam zašto sam amajlijU sakrio ispod pUlta.

 da li je „kostUr” 
dolazio ovde…?

da, jeste… 

    Pitao je za cenu oVog 
sislija. rekao sam  

mU i otišao je… 

zašto sam ih slaGao? tri čoveka sU me Gledala  
teškim poGledima, olovnim očima… 

odmah Potom, kao da su PoVezani nekom  
niti, okrenUli sU se i otišli… 

    šta znači sve ovo? zašto  
sU došli? da ne jUre  
možda „kostUra”?
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trojica mUškaraca 
olovnih očijU nestala  

su iz mojih misli.  
sada mi je bila važna 
 samo mrlja na rUci. 

zaboravio sam na časovnik  
koji je stao na 9 i 30.  

nisam Pogledao ni  
novinski isečak s  
detaljima o smrti  

Ubice morta sindera…  
kako sam mogao i  
da pretpostavim  

značenje sveGa toGa? 
 važna mi je bila  

samo mrlja.

 oVaj sPecijalista 
dermatoloG mora da  
 je dobar… doktor  
  metju land, ulica  
velinGton, broj 7,   
 mertonvil… idem  
 smesta kod njega  
     na preGled.

mislio sam da sam 
lekara odabrao 
nasUmično, slU- 
čajno. bio sam U 
potpUnoj zablUdi…

no, naravno, U  
tom trenUtkU  

mi je bila važna  
samo „oPekotina”  

kojU mi je napravila 
amajlija… kako bi  
lekarU olakšao  

Posao Poneo  
sam amajliju u  
olovnoj kUtiji…

 …džoelovoj rezbariji iz Xi veka, i izašao sam na UlicU… Ubrzo  
potom sam se setio da ne znam Gde je  mertonvil…

mertonvil? treba da idete vozom. to je  
   blizU sent albana. do stanice možete  

  podzemnom železnicom…

ali… ne!

 ista mrlja je bila  
na licu Policajca, 

identična opekotini  
kojU mi je napravila 
amajlija. Policajac  
je verovatno pomi- 
slio da sam malo  
skrenUo s Uma:  
nije ni Pokušao 

 da me zadrži kada  
sam se Udaljio skoro 
trčeći. nije mi ni palo  

na um da ga Pitam  
kako se „oPekao”.  

samo sam nastojao  
da pobeGnem…

Uronio sam međU pUtnike podzemne železnice… 

osetio sam olakšanje kada sam dospeo međU ljUde, istinske,  
obične ljUde koje srećem svakodnevno…

ali… ovaj tip čita stare novine…  
         i to od pre sedam 

                          dana… i…
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da, čovek je čitao istU vest koja je pisala i na listU novina  
U koji je „kostUr” Umotao amajlijU…

da li je moGUće  
da je sVe samo 

slUčajnost? mrlja  
na licu Policajca,  
noVine koje je  
čitao radnik?  

PokušaVao sam  
da ne mislim ni  
na šta, izašao 

sam iz Podzemne  
železnice i  
prodUžio ka  
železničkoj  

stanici… 

podzemna i železnička stanica sU povezane tUnelom…

      još jedna slUčajnost… mort sinder, obešeni,    
    sahranjen je U mertonvilU… a ja idem 

 U mertonvil…

došao sam do račvanja. nije  
bilo moGUće nastaviti… 

ali…

tamo sU stajala ona tri čoveka koja sU 
došla U prodavnicU posle „kostUra”.  
identični, i dalje kao povezani nekom niti.  
sa čUdnim zenicama, kao od olova…

izGledalo je kao da sU deo baletske tačke: izvUkli 
sU desne rUke, koje sU držali  pod kapUtima… 
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tri „skakavca” sa dUGim sečivima istovremeno 
sU se otvorila Uz hladno šljkocanje… 

ali, ne…  
    ne! ne!

krenUli sU ka meni, hteo sam da pobeGnem i okliznUo se… 

jedna oštrica mi je prišla vrlo blizU… video 
 sam prolaz izmeđU dve noGe… 

provUkao sam se… mora da sU loše videli  
U pomrčini, jer nisU krenUli za mnom,  
mahali sU sečivima kroz vazdUh…
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trčao sam kao lUd i stiGao do stanice; trkom sam se provlačio izmeđU ljUdi. niko nije 
obratio pažnjU na mene, ima mnoGo ljUdi koji žUre na železničkim stanicama…  

sakrio sam se U redU ispred šaltera…

ovo je izlUđUjUće… mrlja na rUci…  
trojica mUškaraca olovnih očijU koji sU 
 me napali… vest o vešanjU… sahranjen  

 U mertonvilU… a ja idem U  
   mertonvil…

došao sam na red, ali prodavac karata  
je bio zamišljen… 

  do mertonvila, povratna karta, drUGi  
razred… do mertonvila, povratna  

karta, drUGi razred!

najzad, prodavac me je Udostojio poGleda… 

izvnite, Gospodine… ali ovo je veoma čUdno. 
poGledajte, sat je bio tačan sve do maločas,     
   bilo je sedam i trideset… najednom sU  
     se pomerile kazaljke… Gledajte,  
        devet i trideset! Uzeo sam kartU i  

platio ne znajUći  
šta činim. još  

jedna slUčajnost…  
šta mi se to dešava? 

 Vest o Vešanju,  
časovnici koji se 
 zaustaVljaju i 
 Pokazuju isto  
vreme, mrlja sa  

rUke koja se 
PojaVljuje i na  
licU policajca…  

da li ja to lUdim?

   možda i nemam više  
tU mrljU…

Ušao sam U voz i skrio se U pUstom kUpeU…

to je bila nerazUmna nada…
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   i dalje je tU… sreća te  
sam odlUčio da odem 

 kod lekara…

to je bilo jedino  
što me je održa- 
valo: objasnićU  
sve doktorU landU, 
on će sve postaviti  
na svoje mesto…

izašao sam U mertonvilU i pitao za UlicU 
velinGton. bila je veoma blizU, četiri  
bloka od stanice…

  čim me lekar bUde 
preGledao, vratićU  
               se kUći…

nisam mogao da  
zaboravim da je  
tU, U mertonvilU,  
pokopan mort sinder, 
obešeni čovek…

 doktor land je  
bio prijateljski  

nastrojen, s očima  
naViknutim na  

razUmevanje. osetio  
sam se prijatno s  
njim, s olakšanjem  

sam mU sve ispričao…

Gledajte, doktore, šta mi je 
napravila amajlija…

 izvinite… ali bez naočara ne vidim              
                 dobro… dajte da 

                   Pogledam amajliju. 

evo, ovde je, doktore… stavio sam je U 
 olovnU kUtijU za slUčaj da je radioaktivna…  

                                  ne znam da li je u 
                                  Pitanju nekakVa  

                                    GlUpost, vi ćete…

doktor me je prekinUo… 
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Gledao je napreGnUto U UnUtrašnjost kUtije. poGledao sam i ja…  
i bio sam zaprepašćen… 

 ali... ne! ne!  
ne može biti!

 nema je! nema amajlije! 
     ali lično sam je stavio UnUtra! 
    čak sam se poslUžio pincetom  

   kako me ne bi opet opekla! 

ovo je previše, doktore… ne znam šta  
mi se dešava… Uveravam vas da sam je  
stavio UnUtra… pomozite mi, doktore!

 smirite se, Gospodine 
vinstone… smirite se! 
prepisaćU vam nešto…

 …što će vam Umiriti živce. evo, izvolite, možete  
kUpiti lek U apoteci preko pUta stanice… 

ne!

odGUrnUo  
sam stolicu  
i skočio ka 

vratima, 
 bila sU  

zakljUčana…

ali ne, to je bila samo reza… izašao sam na UlicU…

                     da, mora da sam polUdeo…  
    od silne samoće i razGovora sa stvarima…  

  smesta ćU se vratiti
 kUći!

kako mi se žUrilo da opet bUdem U svojoj antikvarnici… 
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oVuda se ide ka 
stanici, ali…

 nešto mi je preprečilo pUt: kolica U kojima je bila beba…

prizor toG rUmenoG maloG lica i rUpica  
na obrazima bio je neočekivano Utočište,  
kao hod Posle Višesatnog PliVanja.  
da sam samo znao…

zaista je pravo zadovoljstvo sresti 
jednoG takvoG mladoG Gospodina…

kako se zoveš?

nije me razUmeo, naravno… ali je prUžio rUčicU ka meni… i onda sam video…

ta! ne!  
mrlja…!

 odskočio sam Unazad kao da je pred mene iskočila kobra. trčao sam nazad, istim pUtem… ali… kUda idem? promenićU pravac na sledećem UGlU! 
moram da se vratim kUći…

moja jedina  
želja je bila da  
se vratim svojim  
starim stvarima,  

sVom sVakodneVnom 
svetU. skrenUo 
sam na UGlU…
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   ali… šta je ovo?  
listovi novina…

nisam moGao da nastavim tUda. krenUo sam U sUprotnom pravcU,  
UdaljavajUći se od stanice…

tU je bio kraj Ulice. park, široka avenija… nastavio sam da trčim, ne znajUći ni sam od čeGa bežim…

     ali… šta to radim? zašto tako    
    trčim? zar nisam hteo da  

idem na stanicU?

hteo sam da se vratim…
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