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За мном су гореле шуме и пут. Змија нисам да и реп у
земљу увучем. Зуби су ми се клатили, али сам на курјака личио.
Далеко за леђима, у торовима остаде пусто и Мир. А човек
умире једино кад мора и кад неће. Иако ми је брада до седмог
ребра дуга, ноге су могле да носе њу и нож.
Пободох се уз последњу реку. Ниједан фењер није ранио ноћ,
ниједна лампа. Ветар је у канијама, па ни он не злочини. Морам
напред јер, рекох, за мном и снег гори. Полазим, а мени, дугоњи,
корак је кратак. Брзо се шири цвокот леда. Спорије корачам;
нисам знао даје брада тако тешка, и нисам знао да се све
толико плаши ножа. Дрхтавица је све гласнија. Мислим, пуцкају
кошчице риба, јер се под леденом кожом, топла као крв, вуче
заробљена река. Зажелим да је избушим ножем и огрејем прсте
на њеном топлом шикљању. Застајем и слушам како ледена
дрхтавица отиче у крви под опанцима. На обали у снегу црни се
човек. Снажна човечина. Подигао руку, ћути и не миче се. У
нарави ми никад није било да човеку окренем леђа и ја наставих
да газим крцкање сувих рибљих кошчица. И да не стигнем до
обале и човека с подигнутом руком — зове ли тај или прети? —
под ледом је топло. Живот ионако никада није био моја јабука. И
ништа моје неће остати ни на једној обали. Нелагодно ми је само
што се толики страх чује. На средини сам. Под табанима су леђа
матице, ту је најдубље. Сео бих и размишљао о нечему.
Исплатило би се, сада, и баш овде над њом, разумео бих нешто.
А вуче ме себи човечина с подигнутом руком. Не корачам,
суљам се, прикрадам и слушам како страх гусне, расте, па
одједном букну у тресак и ломљаву. Ледене мотике пргав
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