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POZDRAV, SMRTNIČE. — odjekivalo je predvorjem. Uvek bi čuo ove
reči na ulasku, ali se njihov vlasnik ni ovog puta nije pojavio. Priljubio je štit
i oružje i pogureno zakoračio.

— Nema potrebe da žurim. — podseti se — Ušao sam.
Zastao je i osmotrio okolinu. Nalazio se u dugom hodniku, sa slikama

postavljenim na oba zida. Viđao je to i ranije. Na slikama bi bili prikazani do-
maćinovi podvizi. Običnom smrtniku bi natovarili taštinu na dušu da svoju
kuću tako ukrasi sopstvenim samoveličajućim prizorima. Iskoračio je polako
napred, tragajući pogledom za mogućim zamkama. Nije čuo ništa osim do-
bovanja svog srca. — Ovde nema zamki — konačno zaključi.

Zagledao je bolje slike na zidu. Na svakoj bi neki svetli bog stradao od
ruke istog protivnika, smrtnički crnog. Nije imalo smisla, obično je bog do-
maćin zajednički svim slikama. I onda mu sinu. On je bio taj crni pobednik,
a duel umova je već počeo.

— Jesam li u dvoru boga laskanja? — pitanje je odjekivalo predvorjem.
Bez odgovora. Bogovi ignorišu očigledno i nebitno. Nije ni važno, — pomisli
— koji god da si, sudbina će ti biti ista.

Nastavio je oprezno da korača, ostavljajući slike iza sebe. Bližio se sle-
dećoj prostoriji.

— PREDSTAVI SE, SMRTNIČE. — glas ga zaustavi u pola koraka.
U redu, — pomisli, napredujući dalje — pričaćemo do kraja, ako želiš.

— Moje ime i poreklo Ti ništa ne znače, ali proroci koji vide i mene i
Vas su me prozvali Svrgnikom. Došao sam da Te uništim, i razorim Ti pre-
sto.

Pričom je ušao u drugu sobu.
Ova prostorija je bila svetlija. Sačekao je da mu se oči prilagode, a zatim

se uputio ka prestolu na drugom kraju. Video Ga je. Nije bilo sumnje, to jeste
bog. Sav svetao i raskošan, divan i neprikosnoven. Podigao je mač i nastavio
ka Njemu.



Došao je do centra sobe, i dalje motreći na protivnika. Bog je mirno
sedeo i uzvraćao pogled. A onda je progovorio. STANI I OSVRNI SE. PO-
GLEDAJ SVOJE DELO.

— Ovog puta me nisi oslovio. — pomisli — Dobio si moje ime, ali si-
gurno ga nećeš izgovoriti.

Nije ni pokušao da se okrene. Kad ti neprijatelj kaže da skreneš pogled
to je poslednje što ćeš učiniti. Ipak, podigao je štit dovoljno da u uglačanom
metalu vidi odraz iza sebe. Slike njegovih ranijih podviga su oživele. Crni rat-
nici su napuštali okvire slika i nemo klizili po zidovima, sve veći, sve bliže,
opkoljavajući ga, dok je on zastao na sred sobe razmišljajući o svojim opci-
jama. Jesu li to samo pokretne slike, ili će se i odvojiti od zida? Mogu li da
mi naude? Mogu li ja njima? To nije znao, ali je znao da se sigurno neće osvr-
nuti.

Usmerio je pažnju na protivnika ispred sebe, i ubrzao korak. Ruka je
spremno zamahnula iskosa i mač je jurnuo ka podnožju vrata. — Nikad nije
ovako lako, — bila je poslednja misao pre nego što je mač projurio kroz boga.
Bog je gubio formu, i nestajao u izmaglici. Trik! Brzo se okrenuo, štitom raz-
vejavajući ostatke magle. Bog je stajao na drugom kraju sobe, ali sada je crna
vojska stajala između njih. Bar je dobio odgovor na prvo pitanje.

Jedna crna senka se izdvojila iz grupe i lagano uputila ka njemu. Pre-
poznao je sebe u tim pokretima. Senka je krenula mačem s leva, računajući
na rušenje ravnoteže štitom. Brzo je računao svoje šanse. Ako bitka potraje
samo s jednim protivnikom potpuno će se iscrpsti dok i poslednju senku ne
rastera iz sobe. Ako se bude borio protiv sebe izgubiće čak i ako pobedi.
Odlučio je: blokirao je napad mačem umesto štitom, i u istom potezu na-
merno se posekao na crno sečivo. Morao je da zna šta mu može senka sa
zida. Bol ga je iznenadio u svojoj oštrini. Spremno je odskočio unazad od na-
dolazećeg štita, i pogledao svoju ruku. Bol je još žario um, ali ni rane ni krvi
nije bilo.

Bitka nije bila završena. Posle svakog protivničkog udarca gubio bi pro-
stor. Senkini udarci su ga poražavali svojom silinom. — Zar me senka mrzi?



— bilo je pitanje na koje je već znao odgovor. Senka je on, a on je sad tek
jedan od bogova koje je dosad uništio. I da, senka ga mrzi, i ubiće ga na kraju,
ali bez krvi, i bez prave smrti. Shvativši da ova bitka ima samo jedan ishod
spustio je štit kraj sebe.

Oštrica mu se istog časa zarila u telo. Hiljade sećanja je zaurlalo u ago-
niji. Bol beše tup, kao i pogled koji mu se spuštao ka podu. I tada je pao.

Eon kasnije otvorio je oči. Bitka nije završena, i sledeća senka je čekala.
I sledeća. Ustao je, i senka ga je presekla na pola. Ustao je, i senka mu je
odsekla glavu. Ustao je ponovo, i smrti su sledile u beskrajnom nizu bola i
patnje.

Otvorio je oči. Nije osećao ništa, i nije bio ništa. Sećanja se nisu dala
prizvati, a u praznom umu je neodgovoreno odzvanjalo i najprostije pitanje.
— Ko sam ja? — Ustao je, i oko njega ne beše nikog. Pogledao je oko sebe.
Na kraju sobe je stajao stranac. — Ko si ti? — pitanje je lebdelo u vazduhu,
ali nije bio siguran ni da li ga je izgovorio. S mukom je prišao strancu i za-
gledao mu se u lice.

Lice je krilo odgovore. Sećanja su pokušavala da isplivaju iz dubine
svesti i daju odgovor bar na neka pitanja. Govorila su o sreći i gubitku, o cr-
venoj niti koja je vodila sve dovde, ili je vodila odavde, u svet izvan ove sobe.
Uznemirujuća sećanja nisu imala smisla, i gurnuo ih je nazad u tamu. Skon-
centrisao se na lice. Imao je neka posla s ovim strancem, i posao je imao
veze s mačem koji je sve vreme držao...

Od umora nije mogao više da stoji. Na drugom kraju sobe ležao je tron.
I sa njim je imao posla, ali umor mu je branio da se seti kakvog. Da li je tre-
balo da ga poruši ili zauzme? Tragajući za pravim odgovorom polako se za-
teturao prema tronu.


