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Od ranog jutra u kancelariji je vladala čudna atmosfera.

Dač je  stalno tražio  svoje  rokovnike  i  notese,  ali  kao za  inat,  ništa  nije 

mogao da pronađe,  a  iz  trenutka u trenutak,  nered je  bivao sve veći.  Oko 

devet  sati,  kada  je  mrko  pogledao,  Gabi  je  pretrnula  setivši  se  da  mu,  od 

jutros, nije ni kafu ponudila. Zatim je tražio od nje neka dokumenta koja ona, 

kao za inat, nije mogla da pronađe, što je bilo nedopustivo. Uz sve to, telefon 

je zvonio neprestano kao daje bio priključen na centralnu poštu.

Uz sve to, Dač je neprestano palio cigaretu za cigaretom, iako je Gabi bila 

sigurna  daje  on  ostavio  pušenje  još  pre  no što  je  ona  počela  da  radi  kao 

njegova sekretarica u advokatskoj kance lariji „Bretman i Dajs“...  Uopšte joj 

nije bilo jasno šta se događa.



Pošto je shvatila da je, tog dana, sve pošlo naopačke, bilo joj je jasno da ni 

šta neće biti bolje ukoliko bude počela da se nervira. Zato je sedeči za svojim  

stolom naslonila glavu na ruke, laktove stavila na sto i zagledala se u vrata.

Iako joj je duga, crna kosa bila skupljena na potiljku, nekoliko nestašnih 

pramenova je, ipak, padalo preko čela i lica. Bila je obučena u usku, zelenu 

haljinu od žerseja koja je diskretno naglašavala skladne linije njenog vitkog 

tela. Izgledala je kao nekakva sred

njoškolka iako je imala već pune dvadeset četiri godine.

Dač  je  uopšte  nije  primećivao,  što  Gabi  nije  sprečavalo  da  razmišlja  o 

njemu.  Bio  je  jedan  od  najpoznatijih  i  najskupljih  advokata  u  Čikagu, 

specijalista za kriminal i krvne delikte. A do pre pet godina o njemu niko ništa 

nije znao, niko ga. nije poznavao, njegovi sadašnji prijatelji i saradnici su imali 

utisak kao daje, jednog dana, jednostavno, iznikao iz asfalta. Za vrlo kratko 

vreme je uspeo da se vine vrlo visoko na listi popularnosti. Nijedan proces 

nije izgubio, a sve je postigao sopstvenim radom, talentom, inteligencijom i 

upornošću.

Po njegovom izgledu, nije se moglo zaključiti koliko mu je godina. Gabi je 

verovala da bi mogao imati oko četrdeset, ali je, isto tako, mogao imati pet 

više ili pet manje. Živeo je sam, o njegovom privatnom životu se nije ništa 

znalo, jer se ni sa kim nije družio. U Čikagu nije imao nikoga od rodbine, a 

njegova jedina sestra, Martina, bila je udata za Roberta i živela je u Palermu, 

na Siciliji.

Međutim, raditi za Dača je bilo veoma dinamično i uzbudljivo. Gabi je bila 

srećna što joj se ukazala prilika da baš u toj advokatskoj kancelariji dobije 

posao odmah po dolasku u Čikago. Po završetku srednje škole, bilo joj je teško 

da majci objasni potrebu da ode od

kuće i počne samostalni život. Majka je u njoj, neprestano, gledala nezrelu de- 

vojčicu i strahovaia je da li će znati da se snađe u velikom nepoznatom gradu.

Sa skromnom, zalihom ušteđenog novca, Gabi je došla u Čikago, uzela prve 

dnevne novine koje su joj došle pod ruku i od svih oglasa za slobodna radna 

mesta  odabrala  je  onaj  kojim  je  advokatska  kancelarija  „Bretman  i  Dajs“ 

tražila  sekretaricu.  Poslala  je  molbu,  kroz  nekoliko  dana  je  pozvana  na 

razgovor, a već narednog dana je počela da radi za Dača. Iako se sve dogodilo 



strašno brzo, Gabi nijednom nije. zažalila za dve godine koliko je ovde bila 

zaposlena.

Čak je i uživala, koliko zbog posla, toliko i zbog svog šefa koji je bio tema 

interesovanja svih devojaka zaposlenih u istoj zgradi.  Uporno bi presretale 

Gabi na hodniku i pokušavale daje podmite kafom ili  kolačima ne bi  li  im 

odala  bilo  kakvu  pikanteriju  iz  privatnog  života  svog  privlačnog  i 

tajanstvenog šefa. Gabi o Daču nije mnogo znala, ali i da je znala više, u njenoj 

prirodi nije bilo da okolo priča stvari koje se tiču nečijeg privatnog života. 

Upravo  zbog  toga,  od  samog  početka,  stekla  je  ogromno  poverenje  svog 

poslodavca. Jedino njoj je poveravao da za njega obavi neke sitnije posliće. 

Inače,  nikada ni  od  koga drugoga nije  tražio  nikakvu uslugu,  sve  je  radio 

potpuno sam.

Kada  se  zaposlila  kao  sekretarica,  Gabi  je  poznavala  stenografiju  i 

daktilografiju.  Međutim,  pošto  je  već  uveliko  počela  era  kompjutera,  u 

slobodno  vreme  je  pohađala  kurseve  informatike  i  savladala  nekoliko 

osnovnih programa rada na računam. S obzirom na izuzetno poverenje koje 

je Dač imao u nju, jedino Gabi je imala privilegiju da za njega fotokopira važna 

dokumenta,  ili  i  da  na  kancelarijskoj  mašini  za  seckanje  hartije  uništava 

papire  koji  mu  više  nisu  bili  potrebni.  U  nekoliko  navrata,  kada  je  bilo 

potrebno, pratila je Dača na kraćim službenim putovanjima.

Ulazna  vrata  su  se  iznenada  otvorila  i  Dač  je,  poput  uragana,  uleteo  u 

kancelariju. Za njim je išao njegov partner, Ričard Dajs uzalud pokušavajući 

da mu nešto kaže. Očigledno, Dač ga nije slušao.

 - Mislio sam da si ti razuman čovek! - nemoćno je raširio ruke Ričard, a nje 

gova riđa, kovrdžava kosa mu je u pra menovima padala preko čela. - Treba 

sve da prepustiš policiji, ne možeš sam ništa uraditi!

Dač ga uopšte nije slušao. Zastao je kraj Gabinog stola i zagledao se u nju 

svojim krupnim, tamnim očima. Lice mu je bilo ozbiljno, a prve sede vlasi na 

njegovim slepoočnicama  i  nekoliko  bora  usečenih  oko  usta,  davale  su  nje 

govom licu poseban izraz čvrstine i unutrašnje snage.

-             Da li je vaš pasoš u redu? - upitao je.

Gabi je zbunjeno klimnula glavom.

-             Imate sat vremena da se spakujete za putovanje! - nastavio je Dač. 



- Potrebno vam je vrlo malo stvari, tamo kuda idemo biće toplo. Večernje 

izlaske nisam predvideo, ali će vam biti potrebne patike i odeća pogodna 

za pešačenje!

-             Mogu li znati o čemu se radi? - upitala je.

-             Poslednji put te upozoravam da to ne treba da radiš! -  zavapio je 

Ričard.

-             Nisam tražio od tebe savet! - prekinuo gaje Dač. - Jedino što tražim 

od tebe  je da vodiš brigu o kancelariji dok se ne vratim! Ne znam koliko ćemo 

dugo ostati, a ako bude nekih problema, obrati se Čarliju, on će znati kako da 

ti pomogne!

-             Dač, poslušaj me, prepusti sve policiji!...

-             Izvini, nemam vremena da te slušam, moram da se spremim za put! - 

oštro je odgovorio Dač, a zatim se okrenuo Gabi i vrlo ljubazno joj se obratio.

-             Gabi,  molim  vas,  pozovite  agenciju  za  zapošljavanje  i  obezbedite 

zamenu za sebe dok ste odsutni. Zatim idite kući, spakujte se i budite ovde za 

jedan sat!

Zatim je izašao iz kancelarije, zalupivši vrata za sobom.

-             Ričarde, šta se događa?...Može li mi neko objasniti? Kuda to treba da 

putujem kada mi  je  potreban pasoš?  -  Gabi  je  pokušavala  da  od Dačovog 

partnera dobije odgovore na svoja pitanja.

-             O  svemu znam sasvim malo, mogu da vam kažem ono sto znam! - 

duboko uzdahnu Ričard. - Vi znate da Dač nema nikoga osim rođene sestre 

Martine koja živi u Italiji?... - počeo je oklevajući.

-             Znam, udata. je za Roberta i živi u Palermu, na Siciliji!

-             Onda, svakako, znate daje Sicilija svojevrsno leglo kriminala i da su 

kid- napovanja vrlo česta?...

-             Oteli su Roberta?

-             Nije Roberto žrtva, nego Martina!

Gabi je ostala bez daha.

-             Otmičari su se javili Robertu, zatražili otkup od pet miliona dolara i 

zapre tili da će Martina biti ubijena ukoliko se on bude obratio policiji!

-             Zato je Dač odlučio da sve reši sam?

-Po svemu sudeći je tako! Roberto nema dovoljno novca za otkup i zato se



obratio Daču, a ovaj je odlučio da stvar reši na svoj način.

-             A zašto ja treba da idem ii Italiju?

-             To ćete morati da pitate Dača.

Gabi je ustala sa stolice, uzela svoju torbicu i krenula ka vratima.

-             Jednog dana ću se zaposliti na nekom pristojnom mestu, viđećete! I 

Ma nirala sam da po isteku radnog vrenic na ručam, da odem kod frizerke, da 

pogledam premijerni fim u bioskopu... Umesto toga, za sat vremena putujem 

u Italiju! A zašto? Niko nema pojma! - gunđala je dok je izlazila.

-             Martina je  njegova jedina sestra!  -  govorio je Ričard prateći  je  ka 

liftu.

-             Iako nerado govori o tome, njih dvoje su bili upućeni jedno na drugo 

pošto  su  rano  ostali  bez  roditelja.  Siguran  sam  da  bi  Dač  učinio  čak  i 

nemoguće, samo da bije spasao!

-             Dač je advokat, a ne pripadnik Delta-odreda! .

-             Znam, ali ja tu ništa ne mogu!

-             Eh,  Gabi,  Gabi...  -  govorila  je  đevoj-  ka  kao  za  sebe  -  Mogu  da 

očekujem nešto slično kao kad smo prošli put leteli u Fresno! Kada sam posle 

napornog dana očekivala da odem u krevet, morala sam u dva sata noću da 

bauljam po nekom napuštenom skladištu da bismo se sastali sa nekim tipom 

sumnjivog izgleda!...  Nisam smela  mami  da  kažem gde sam bila  i  šta  sam 

radila!

-             Recite joj da idete sa svojim šefom na odmor u Italiju, obradovaće se! 

- nasmešio se Ričard.

Gabi se naglo okrenula.

-             Moj šef nikada ne ide na odmor, to dobro znate!

-             Onda, dajte otkaz!

-             Da dam otkaz? Šta vam pada na pa met? Da odem i nađem posao kod 

nekog običnog pravnika-mastiljara i da po ceo dan sedira zatrpana hartijama? 

To ini više ne pominjite!

-             Zašto ne pozovete Džemsa Bonda u pomoć?

Gabi ga je prekomo pogledala.

-             Da li govorite španski? - upitala je naglo.

-Ne!...



Izgovorila je nekoliko rečenica na španskom i ušla u lift.

                                                               II

Gabi je  za protekle dve godine imala prilike da svog poslodavca viđa u 

raznim situacijama. Uvek je bio vrlo energičan, nikada se nije dvoumio kada 

je  trebalo  nešto  da  učini,  odluke.je  donosio  vrlo  brzo.  Sada  je  izgledao 

potpuno  drugačije.  Sedeo  je  u  svom  sedištu,  ćutljiv  i  zamišljen,  odsutno 

gledajući u šo Iju s kafom koju je držao u ruti.

Od  svega  je  bilo  najgore  to  što  Gabi  nije  znala  kako  da  mu  se  obrati. 

Trebalo je da mu kaže neku ohrabrujuću reč, ali Dač nije bio od onih ljudi 

kojima  je  trebala  tuđa  uteha  i  sažaljenje.  Nije  mogla,  jednostavno,  sedeti 

pored njega i ćutati kao da se ništa nije dogodilo... Dač je u retkim prilikama 

pominjao svoju sestru i uvek je o njoj govorio sa mnogo nežnosti. Iako je bio 

prilično rezervisan, Gabi je znala daje on svoju sestru voleo više nego ikoga 

na ćelom svetu.

-             Šefe!.. - progovorila je oprezno.

Prenuo se, kao da se probudio iz sna i pogledao je.

-Da?..

-             Htela sam samo da vam kažem da mi je žao. Znam da vam je teško, 

ali nisam sigurna koliko možete da učinite u ovoj situaciji?!...

-             Mislite? - zamišljeno je upitao.

-             Mislim! - potvrdila je smišljajući reči kojima bi ga ubedila da bi bilo 

korisnije da se predomisli. - Ne bih htela da se mešam, ali mislim daje Ričard 

bio  u  pravu.  Celu  stvar  bi  trebalo  prepustiti  policiji,  oni  imaju  specijalno 

obučene ljude koji se samo takvim slučajevima bave...

Dač je tako naglo okrenuo glavu prema Gabi i pogledao je oštro daje ona 

istog trenutka zaćutala.

-- Ovde nije reč o kidnapovanju političara. A te specijalne jedinice koje po- 

minjete i  nisu nešto naročito,  dešavaju im se propusti  na svakom koraku! 

Meni  ¡e  život  moje  sestre  previše  dragocen  da  bih  ga  prepustio 

nesposobnjakovićima!



-      Razumem... - kazala je i oborila pogled. Nije više smela da ga gleda u 

oči, ali mu je posmatrala ruke u kojima je još držao šolju s kafom. Dačovi 

prsti  su  bili  vrlo  dugi,  ali  ne  tanki  i  slabi.  Koža  njegovih  ruku  je  bila 

neobično tamna, gotovo maslinasto zelena.

-             Jeste li se vi uplašili zbog sebe?

-             Ne baš! - odgovorila je brzo Gabi, a odmah zatim dodala: - Ja, ustvari, 

i ne znam kuda idemo, još ne znam ni čega bi trebalo da se plašim!

-             To nije ništa neobično! - nasmejao se - Ovo vam nije prvo putovanje 

sa mnom. Zar niste navikli na razna iznenađenja?

-             Skoro da jesam! - uzvratila mu je osmeh. - Za ove dve godine, koliko 

radim za vas, imali smo dosta „lepih“ avantura.

Neko vreme, Dač je bio zabavljen svojom lulom. Kada je konačno zapalio, 

pogledao je kroz oblak mirišljavog dima.

-             Zašto se još niste udali?

Dačovo pitanje je bilo toliko neočekivano da se Gabi primetno trgla.

-             Nisam sebi nikada postavila to pitanje! - odlučila se za iskrenost. 

-  Do pre  dve godine sam živela  s  majkom u jednom malom teksaškom 

gradu. Zatim sam stigla u Čikago i imala sreću da dobijem posao kod vas... 

Posao koji je, zaista, dinamičan!

-             Niste se ni jednom požalili zbog toga!

-             Zašto bih se žalila? Proputovala sam s vama celu zemlju, upoznala 

nekoliko kriminalaca, jednom bila lakše povređena u pucnjavi...

-             I to je deo posla!

-Jasno mije! Sve sekretarice grada Čikaga pucaju od zlobe i zavisti što ne 

mogu da budu na mom mestu! - kazala je jetko.

-Vi niste obična sekretarica! - povukao je još jedan dim iz lule. - Namera- 

vao sam da vas na jesen upišem na studije prava!

-             Hvala lepo! Nemojte ni pokušavati tako nešto! Pre bih umrla no što 

bih izašla pred punu sudnicu i držala govor! Vi to možete, ali ja, nikad!

-             Nisu samo advokati pravnici! I posao s nekretninama spada u domen 

rada pravnika. Ili, građansko pravo, na primer!

-             Nisam  sigurna  da  su  nekretnine  oblast  u  koju  bih  želela  da  se 

zakopam do kraja života!



Dač se pomerio u sedištu tako daje sada bio sasvim okrenut prema Gabi.

-             Koliko vam je godina?

-             Dvadeset tri!

Odmahnuo je glavom i pogledom je pažljivo odmerio od glave do cipela i 

nazad.

-             Ko bi rekao?

-             Volela bih da mi to isto kažete kroz dvadeset godina. Mislim da bi mi 

to onda laskalo!

-             Šta očekujete od života? - pitao je ne skidajući pogled s nje. - Jeste li 

razmišljali o nekom poslu kojim biste se samostalno bavili?

-             Mogla bih postati tajni agent, ali taj posao ne bi bio toliko uzbudljiv 

kao  ovo  što  sada  radim!  -  za  trenutak  je  okrenula  glavu  i  kroz  prozor 

pogledala  bele,  papeijaste  oblake  kap  da  u  njima  traži  snagu  za  nastavak 

razgovora. Zatim se okrete Daču. - Hoću li, najzad, saznati kuda putujemo?

-             U Italiju!

-             To znam!... Kuda u Italiju? U koji grad?

-             Zašto ste tako nestrpljivi?... Idemo u Rim!

-             Razumem, gospodine! - spremno je odgovorila pomislivši kako je s 

luđacima  najsigurnije  razgovarati  mimo  i  njihove  reči  primati  „zdravo  za 

gotovo“.

-             Gospođice  Darvin,  ponašate  se  kao  dete!  -  rekao  je  i  naslonio  se 

sasvim na nju da bi  u pepeljari istresao lulu.  Naravno,  imao je pepeljaru i 

pored svoga sedišta, ali je on izabrao baš onu koja je bila na suprotnoj strani, 

pored Gabi.

Bio joj je toliko blizu da je i kroz odeću osećala toplinu njegovog tela i miris 

njegovog losiona. Njeno srce je ubrzalo ritam, usta su joj se osušila i ostala je 

skoro bez daha.

-             Možda nije trebalo da vas povedem sa sobom, ali vi ste jedina osoba 

u koju imam poverenja! - rekao je mirno, vraćajući se u prvobitni položaj.

Gabi je pokušala da ostane pribrana.

-             Ako  su  otmičari  postavili  jasan  uslov  da  nikome  ne  govorite  o 

kidnapovanju, možda će moje prisustvo otežati stvar?



-             Verovatno hoće, ali to ne znači da treba da sedimo skrštenih ruku i 

čekamo da nam Bog pomogne! Hteo sam samo da vas upozorim na.ono što bi 

moglo da se dogodi!

-             Mogu da pretpostavim! - kazala je i pogledala ga. Njegovo lice je sada 

imalo sasvim drugačiji, njoj nepoznat izraz.

-             Učiniću ono što smatram najcelishodnijim! - mirno je podigao ruku i 

uklonio jedan nestašan pramen sa njenog čela. Od njegovog dodira Gabi je 

zadrhtala.  -  Osnovno je da saznam da li  je Martina još u Italiji!  Roberto je 

siguran da je prepoznao glas jednog od otmičara... To je sin jednog njegovog 

„prijatelja“ iz Amerike, a to bi moglo da dodatno zakomplikuje celu stvar!

-             Da li je Roberto pod prismotrom?

-             Njihov  čovek  koji  treba  da  preuzme  novac  je  stalno  pored  njega. 

Bojim se da ćemo morati mnogo putovati pre no što se sve ovo ne okonča!

-             Ali, prvo idemo u Italiju, zar ne?

-             Da! Prvo treba da se sastanem sa jednim mojim starim prijateljem! - 

osmehnuo se zagonetno. - Vreme je da naplatim jedan stari dug.

-             Da li to znači da nećemo raditi potpuno sami?

-             Gospođice Darvin, u očima vam vidim nestrpljenje!

-             Sve ovo meni neodoljivo liči  na jednu televizijsku seriju koju sam 

gledala ovih dana...

-             „Plaćenici“?...

-             Da! Nisam propustila ni jednu epizodu!

-             Na  televiziji  to  sve  izgleda  pomalo  romantično  i  uvek  se  srećno 

završava. U stvarnom životu, plaćenici uvek loše završe. Ili zaglave u zatvor ili 

u mrtvačnicu!

Pogledala gaje, namrgodivši se.

-             Nisam znala da se vi i u to razumete, gospodine Sveznajući?! Pričajte 

mi malo o tome! - njene reči su zvučale vilo provokativno.

-             Mogao bih... Imao sam prijatelja koji je bio plaćenik!

-             Stvarno?...  -  pogledala  ga  je  širom  otvorenih  očiju.  -  Hoćete  li  me 

upoznati s njim?

Dač duboko uzdahnu.

-             Šta da radim s vama, gospođice Darvin?



-             Otkud ja znam? Sami ste krivi! Mogli ste da me ne uključujete u vaše 

poslove i sada bih živela mimo kao i sve druge sekretarice! Dakle, hoćete li 

me upoznati s tim... plaćenikom?

-             Upoznaću vas. Jedino, ne znam da li će vam se dopasti njegova priča?

-             Da li je on taj s kojim treba da se sretnete?

-             Takav je dogovor! Vežite se, slećemo!

Prikopčala je sigurnosni pojas, a zatim ponovo pogledala svog poslodavca.

-             Priznajte, zašto ste me poveli na ovaj put?

-             Zato što mi je potrebna kamuflaža! -- osmehnuo joj se vrlo ljubazno. 

- Vi i ja smo zaljubljeni par na odmoru!

-             Zar ja ličim na ženu u koju biste vi mogli biti zaljubljeni?

Pružio je ruku i povadio šnale kojima je bila pričvrstila kosu da joj ne pada 

na lice. Zatim je spustio ruku i u dva poteza joj raskopčao bluzu.

-             Gospodine Bretman?! - uzviknula je i odgurnula njegovu ruku.

Prestani da galamiš! - prosiktao je kroz zube dok mu je na licu još uvek bio 

osmeh. - Zovem se Jakov, zapamti!

-             Jakove?! - uzviknula je i dalje uzbuđeno. Pokušavala je da zakopča 

dugmeta na bluzi, ali su joj prsti podrhtavali.

-             Jakov... A može i Dač. Kako tebi više odgovara, Gabi?

-             Dobro, Jakove! - pogledala ga je nervozno.

Zagledao se u njene oči.

-             Gabi, dajem ti reč da ću brinuti o tebi! Neću dozvoliti da učestvuješ u 

akciji!

-             A ti ćeš sam pokušati da spaseš Martinu?

-             Da, ja ću pokušati daje spasem, a nadam se da ću u tome i uspeti! - 

mimo je rekao i nastavio. - Nas dvoje smo od malena bih upućeni jedno na 

drugo.  Imali  smo  teško  detinjstvo  pošto  smo  živeli  u  kući  s  ocem 

alkoholičarem koji je u pijanstvu i nastradao. Kada je on pao u reku i udavio 

se,  majka  je  naporno  radila  po  tuđim  kućama  da  bi  nama  obezbedila 

školovanje. Imala je srčani napad kadaje meni bilo petnaest... Nije preživela, a 

ja sam od tada počeo da brinem o Martini... Zar sada mogu dozvoliti nekim 

tuđim ljudima da je spasavaju? Ne, to moram biti ja!



-             Izvini! - reče Gabi uviđavno. - Ipak, ti si advokat, a ne komandos! Šta 

ti možeš protiv otmičara?

-             Videćemo! Nisam još za staro gvožđe.

-             To se vidi iz daleka, gospodine...

-             Jakove... - opomenuo je tiho.

-             Da, Jakove... - ponovila je njegovo ime, uzdahnuvši.

Točkovi aviona su dodirnuli pistu.

-             Gabi, stižemo u večni grad! rekao je i pogledao kroz prozor.

                                                              *

Dok  su  se  vozili  taksijem  od  aerodroma  ka  centru  grada,  Gabi  je  bila 

opčinjena  lepotom  Rima.  Prošli  su  stari  deo  grada,  zatim  preko  antičkog 

mosta na Tibru i načinili krug oko Koloseuma.

-             Nadam se da ćemo uspeti da odvojimo sat-dva da razgledamo grad! - 

rekao je Dač kadaje primetio koliko je Gabi impresionirana lepotama glavnog 

grada Italije.

Pogledala ga je i mehanički stavila svoju ruku na njegovu.

-             Nismo došli zbog turizma! - podsetila gaje.

Levom rakom je poklopio njenu ruku i blago je stegao.

-             Neko vreme ćemo se pretvarati da jesmo!

-             Kako to misliš?

Uzdahnuo je i zavalio se u sedište, ne ispuštajući njenu ruku iz svoje.

-Lepo... Sada idemo do hotela, rezer- visao sam apartman!... Plašiš li se?

-             Kad sam s tobom, ne plašim se ničega! - brzo je odgovorila.

-             Mislio sam, da li se plašiš mene?

-             Treba li da te se plašim, Jakove? - odgovorila mu je pitanjem.

Duboko je udahnuo vazduh i glavu okrenuo prema prozoru pre nego što je 

odgovorio.

-             Ne, ne treba!... Nadam se daje Den primio moju poruku. Treba da mi 

telefonira u hotel za jedan sat!

-             Den?...

-             Moja „veza“ sa Robertom!

-             Zna li ta tvoja veza da li je Martin još u Italiji?



-             Zna!  -  rekao  je,  sasvim  siguran  u  ono  što  govori.  Neprestano  je 

gledao kroz prozor, bilo je očigledno daje već umoran od njenog zapitkivanja.

Gabi nije preostalo drugo nego da se i ona posveti lepotama Rima pored 

kojih su prolazili.

U hotelu su odmah dobili ključ apartmana koji je Dač rezervisao još pre 

polaska iz Čikaga. Za razliku od Gabi, koja je bila veoma mirna, on je, čim su 

ušli u apartman, postao strašno nervozan. Neprestano je gledao čas nju, čas 

telefon na malom stočiću u dnevnom boravku. Šetao je po sobi, palio cigaretu 

za cigaretom...  Gabi gaje sasvim shvatala. Bila je svesna da ne može da mu 

pomogne i zato ode u spavaću sobu da raspakuje stvari.

Kada je telefon, konačno, zazvonio, ona je poskočila od reskog zvuka koji 

se čuo u ćelom apartmanu. Ipak, odlučila je da ostane u spavaćoj sobi dok Dač 

ne završi razgovor. Ukoliko mu bude potrebna, on će je pozvati.

U  međuvremenu  je  iz  kofera  izvukla  farmerice  i  pamučnu  majicu  i 

presvukla se. Sama je sebi ličila na prosečnu turistkinju nadajući se da će se 

njena odeća dopasti Daču.

Posle desetak minuta je čula kako je zove.

Ušla je u dnevni boravak i  videla kako Dač stoji  kraj prozora i  odsutno 

gleda na ulicu. Bio je bez sakoa, košulja mu je bila raskopčana do polovine 

grudi, rukavi zavrnuti do lakata... U jednoj ruci je držao cigaretu koja je dogo- 

revala, a drugom je nervozno prolazio kroz kosu.

-             Jakove.

Okrenuo se i pogledao je kao da je vidi prvi put u životu. Dugo je posmat-

rao njenu vitku figuru u farmerkama pre no što je progovorio.

-             Javio se Den! Martina više nije u Italiji!

-             Gde je sada? - upitala je, a u glasu joj se osećao strah.

-             U Gvatemali... Na jednoj farmi...

-             Zašto su je odveli čak tamo?

-             Zato što je za njih tamo sigurnije nego ovde! - gorko se osmehnuo. - 

Ako ne dobiju traženu sumu, moći će mimo daje ubiju, bez straha da će neko 

pronaći njen leš...Mada, nije sigurno da neće to učiniti i ako dobiju sav novac!

-             I ?... Šta ćeš sad?...



-             Rekao sam Denu da mi nabavi neke stvarčice i da uspostavi vezu sa 

nekim  starim  prijateljima!  Naći  ćemo  se  u  Gvatemali,  kod  zajedničkog 

prijatelja.

-             Kada krećemo? - spremno je upitala.

-             Sutra.  Pre  nemamo  avion,  a  potrebno  mi  je  i  neko  vreme  da 

isplaniram ćelu akciju!  Roberto treba da mi javi  koliko je  novca uspeo da 

skupi!

-             Da li ćemo leteti direktno za Gvatemalu?

-             Nećemo...  Idemo,  najpre,  u  Meksiko...  Naravno,  i  to  je  deo  našeg 

odmora!

 - A dotle? - Gabi je bila nervozna. - Šta ćemo raditi?

-             Možemo razgledati „večni grad“, tako će nam vreme brže proći.

Gkbi gaje pogledala pokušavajući da mu u očima pročita osećanja.

-             Sigurna sam da ti sada nije do razgledanja grada... Možemo ostati u 

hotelu.

Prišao joj je sasvim blizu, ne skidajući pogled s nje. Gabi je od tog pogleda 

zadrhtala i osetila iznenadnu slabost u nogama. Potpuno mimo, kao da je to

najnormalnija stvar, ispružio je ruku i pomilovao je po obrazu, kao malo 

dete.

-             Što pre krenemo, više ćemo videti... Šta te najviše interesuje?

-             Ne znam... Možda, Forum?

U tom trenutku su im se pogledi susreli.

Pomerio je ruku sa njenog obraza i prstima joj lako dodirnuo usne. Imala je 

utisak daje njegova ruka načinjena od žeravice.

-             Forum, kažeš?...

Međutim, Gabi ga uopšte nije čula. Celim telom je osećala njegovu blizinu, 

nozdrve su joj bile ispunjene njegovim mirisom. Pokušala je da odvoji pogled 

od njegovih snažnih ramena i njegovih grudi koje je otkrivala skoro do pojasa 

raskopčana košulja.

Spustio je ruke i uhvatio je za šake koje je čvrsto stisnula u pesnice. 

-             Slobodno  dotakni,  neće  ti  biti  ništa!  Ja  sam  običan  čovek,  nisam 

vanzemaljac!

-             Nisam nikada nikoga tako dodirivala...



-             Nisi nikada?... Zašto?...

Gabi je ćutala, jer nije znala šta da odgovori na njegovo pitanje.

Dač  je  jednom  rukom  uhvatio  za  bradu  i  polako  joj  podigao  glavu, 

nateravši je da ga pogleda u oči.

Gabi?... Ne mogu da verujem da do sada nikada nisi dotakla muškarca?!

-             Nisam! - iskreno je priznala. - Mama me je stalno podsećala na to da 

sa  muškarcima  moram  biti  jako  oprezna.  Ona  je  smatrala  daje  i  poljubac 

opasan!

-             Tvoja mama j e bila u pravu! Kad po- žele ženu, muškarci se vrlo 

brzo uzbude i mogu da budu nepredvidljivi! - nasmejao se Dač.

Gabi je naglo pocrvenela i izmakla se dva koraka od njega.

-             Nije lepo da me zafrkavaš!

-             Ne zafrkavam te! Možda pokušavam da te zavedem?!...

-             Nemoj me zavoditi... Hoću da vidim Forum!

-             Dobro...  Samo ti nastavi  da se ponašaš kao noj i  neprestano guraj 

glavu u pesak! Opasnost postoji i kada ti ne želiš da je vidiš!

-             Kad sam s tobom, najsigurnija sam kad ne gledam gde je opasnost! - 

odvratila je uspevši da povrati samopouzdanje. Sada se ponovo osećala kao 

obična sekretarica neobičnog advokata. Okrenula se prema vratima i pošla.

Dač je ispružio ruku, uhvatio je za lakat i okrenuo prema sebi.

-             Gabi!... Hoću da mi potpuno veruješ. Nikada te neću povrediti! Dajem 

ti reč!...

-             Zašto mi to govoriš? - zbunjeno ga je upitala.

-             Zato što  ljudi  s  kojima ćemo se sretati  nisu uviđavni!  Želim da u 

svakom trenutku budeš pored mene, čak i noću.

-             Zato da bi me zaštitio od njih?

Klimnuo je potvrdno glavom.

-             Jesi li ti razumela šta sam ti rekao?...

-             Jesam! Rekao si da sve vreme moram biti pored tebe!

-             Danju i noću, Gabi! To znači da ćemo spavati u istom krevetu!

Gabi je pretrnula čuvši njegove reči.  Iako je, u potaji,  priželjkivala da se 

jednog dana nađe u njegovom krevetu, Dačov predlog je sada u njoj izazvao 

strah.



-             Svake noći bićeš u mom krevetu! - ponovio je. - Držaču te u naručju, 

ali te neću ni pipnuti ukoliko to ti ne budeš želela! Po povratku kući, moći ćeš 

mirno da pogledaš u oči svojoj majci, neće se dogoditi ništa protiv tvoje volje!

Gabi  je  bila  uplašena  i  razočarana,  istovremeno.  Bila  je  uplašena 

saznanjem da će spavati u Dačovom krevetu, a bila je razočarana činjenicom 

da mu nije privlačna kao žena. Ako je obećao da je neće ni pipnuti, ukoliko 

ona to ne bude želela, da li to znači da ga ona ni najmanje ne privlači kao 

žena?

-Razumela sam, Jakove...- prošaputala je jedva čujno.

Dač je privukao sebi i čvrsto stegnuo. Držao je tako nekoliko trenutaka, a 

zatim je pustio i pošao prema vratima. Otvorio ih je i sačekao da Gabi izađe.

                                                            *

Rim je bio najlepši i najzanimljiviji grad koji je Gabi u svom životu videla. 

Najednom mestu su bili spojeni prošlost i sadašnjost, realnost i romantika.

Očigledno, Dačove misli su tekle drugim tokom, nije bio nimalo romantičan 

podsećajući je na ono što se, pre mnogo godina, dešavalo u rimskom Forumu.

U Forumu i oko njega su se nekada dešavale užasne stvari:  zavere,  ubi- 

stva...  Kad malo bolje razmislim, ni danas nije mnogo bolje, jedino što je 

„asortiman“ proširen otmicama!

•             Uprkos civilizaciji i sveopštem napretku svet je ostao isti! - tužno je 

pri- metila osećajući Dačovu uznemirenost. Znao je da on neprestano misli na 

svoju sestru koja je, ko zna gde, u rukama otmičara. Instinktivno je pružila 

ruku i uhvatila ga za nadlakticu. - Jakove, Martini se neće ništa loše dogoditi! 

Ona je otmičarima potrebna, pošto drugačije neće dobiti novac koji očekuju!

-Ne znam Gabi! Ne znam! - teško je uzdahnuo i ponovo je čvrsto zagrlio 

Gabi. - Da li se plašiš?

-Ne, Jakove, ne plašim se! - kazala je, ne usuđujući se da prizna istinu.

Dač je netremice posmatrao, dok mu je u očima plamtela neka čudna vatra.

-Ti  i  ja smo ljubavnici,  jesi  li  to zaboravila?...  Ako nas neko posmatra iz 

prikrajka... - polako je spuštao glavu prema njenom licu ne skidajući pogled s 

njenih usana, - Opusti se, Gabi, neće ti se dogoditi ništa loše!



-Hoću, ah ti me činiš ovakvom! - nervozno se nasmejala. - Izvini, ali nikada 

do sada nisam bila u ovakvoj situaciji!

-Zašto je ovo za tebe tako uznemi- ravajuće? - pitao je šapatom dok su mu 

usne bile samo nekoliko santimetara udaljene od njenih.

Gabine ruke su bile  na  Dačovim grudima.  Osetivši  pod  prstima  toplotu 

njegovog tela mahinalno je zgrčila  prste oko njegovih čvrstih mišića.  Istog 

trena, on se ukočio i prestao da diše.

-Zašto se ti ne opustiš? - prošaputala je.

Dač se osmehnu i poče nežno usnama prelaziti preko njenog čela i očnih 

kapaka dok joj je rukama milovao kosu i vrat.

-Gabi... - šaputao je ne prestajući da je ljubi. - Da li si bila tako kruta... i sa 

onima pre mene?

-Ne... - kratko je odgovorila ne želeći da on prestane da je ljubi.

-Da li bi htela nešto više od poljubaca?

Podigla je  glavu i  upitno ga pogledala,  a  on je to iskoristio i  svoje usne 

spustio na njene. Ona zažmuri, podiže ruke i zagrli ga oko vrata. Bila je sva 

ustreptala od želje.

Nežno je odvojio od sebe za trenutak.

-Zar ti nikad ne otvoriš usta kada se ljubiš sa muškarcem?

-Zar treba? - nevino je upitala, trepćući.

-Treba... - prošaputao je. - Želim da te osetim!

Gabi je drhtala celim telom od njegovih reči i dodira.

-Nemaš čega da se plašiš... - šaputao je promuklim glasom nastavljajući da 

je ljubi dok su mu se ruke polako spuštale niz njena leđa.

Gabi se sasvim prepustila njegovim milovanjima i poljupcima. Osetila je 

kako napetost u njoj popušta. Celim svojim bićem je želela samo jedno, da 

bude njegova... Sasvim.

Iznenada, Dač prestade daje ljubi, prilično grubo je odgumu od sebe i udalji 

se  nekoliko  koraka,  okrenuvši  joj  leđa.  Nervoznim  pokretom  je  iz  džepa 

izvadio cigarete i upaljač i pripalio cigaretu, žudno povlačeći prvi dim.

Gabi je zbunjeno gledala u njega, stiskajući rukama svoju torbicu.



Jedna  bučna  grupa  turista  je  upravo  prolazila  pored  njih.  Bili  su  to 

radoznali  Japanci  koji  su fotografisali  svaki  kamenčić  veselo  razgovarajući 

među sobom na sasvim nerazumljivom jeziku Dalekog Istoka.

Posle nekoliko minuta,  Dač baci  cigaretu,  ugasi  je  energičnim pokretom 

stopala i vrati se do Gabi.

-Izvini... Nisam smeo to da učinim! - rekao je tiho, gledajući u daljinu.

- U redu je... - reče ona, ne nalazeći pravu reč. - Zabrinut si i ne možeš da se 

ponašaš racionalno...

-Da li sam tražio da me tešiš? - upita, a u glasu mu se osećala gorčina.

-Bilo bi mi milo da jesi... Bila ti je potrebna žena, a ja sam ti jedina bila pri 

ruci.

-Eh, Gabi... - odmahnu on glavom.

-Ništa ti  ne  shvataš!  Bio  sam do sada sa mnogo žena,  ah nikada nisam 

poželeo... devicu!

Zbunjeno gaje gledala ne shvatajući da li ovo treba da joj bude kompliment

Ili ne.

-Istina je, Gabi! - govorio je tiho, obarajući pogled. - Ja te želim!

Sada i ona obori, pogled, osećajući kako joj se licem razliva rumenilo.

-Nisam navikao da se u životu bilo čega lišavam! - nastavio je. - Uvek sam 

dobio sve što bih poželeo. Moraćeš me, povremeno, podsećati na to da si 

još nevina!

Gabi se nasmejala. Tek sad joj je bilo jasno da je Dač lud od brige, a možda i 

ljut zbog njenog ponašanja, pa pokušava daje upozori na opasnosti koje ih 

čekaju.

-A ako zaboravim da te podsetim? -  vragolasto je  kazala.  -  Ti  ćeš imati 

mene, ja ću imati bebu i... Nećeš moći da me se oslobodiš!

Posmatrao je nekoliko trenutaka kao da ne veruje sopstvenim ušima.

Onda, odjednom poče da se smeje na sav glas.

-To znači da ja treba tebe da se čuvam?

Sada  je  i  Gabi  počela  da  se  smeje,  osećajući  kako  je  među  njima 

uspostavljena neka čudna prisnost.

Prebacio je ruku preko njenih ramena i polako je poveo dalje, kroz Forum.



-Verovao sam da će sve biti  mnogo jednostavnije,  ali  sam.se  prevario!  - 

govorio  je  dok  su  polako  koračali.  –  Bilo  bi  najpametnije  da  te  prvim 

avionom pošaljem u Čikago!

-             Plašiš se?

-             Ja se ne. plašim, ali bi za tebe bilo bolje da si kod kuće, na sigurnom. 

Uopšte mi nije jasno zašto sam te poveo na put?

-             Rekao si da jedino u mene imaš poverenja!

-             To je istina!...  Kada stignemo na odredište, bićeš mi jako potrebna. 

Neko  će  morati  da  ostane  u  pozadini,  da  mi  bude  logistička  podrška. 

Sporazumevaćemo se radio-vezom...  Martina  neće  biti  daleko od farme na 

kojoj ćemo boraviti.

-             Jakove?... - zabrinuto je izgovorila njegovo ime. - Da li ćeš tamo biti 

sam?

-             Ne, sa mnom će biti oni prijatelji o kojima sam ti govorio.

-             Mogu li oni da to obave, a ti da budeš sa mnom na farmi?

-             Da li ti to brineš zbog mene?... Nema potrebe, nisam ja u ovom poslu 

nov.  Bio  sam  u  specijalnim  jedinicama,  navikao  sam  na  to  da  izbegavam 

metke!

-             To je bilo pre nego što si postao advokat!... Već nekoliko godina imaš 

sasvim drugačiji život.

-             To ti misliš... Ima mnogo toga u mom životu što tek treba da saznaš!

-             Ali... Ako budeš išao, mogao bi da pogineš!

-             Ako  izađem  na  ulicu,  mogao  bi  da  me  pregazi  auto!  -  rekao  je, 

osmehnuvši se.

-             Nemoj to činiti, molim te, da ne bih ostala bez posla! Do kraja života 

bih se najstrašnije dosađivala!

-             Nema potrebe toliko da brineš! Snaći ću se...

Nekoliko minuta su koračali ćuteći.

-             Hoću li imati priliku da upoznam tvog prijatelja Dena?

Odmahnuo je glavom.

-             Kad stignemo u Centralnu Ameriku, bićeš u prilici da upoznaš čitavu 

galeriju „likova“... Den ne voli žene!

-             A ti ih voliš i nisi Kazanova!



-             Jesi li zadovoljna zbog toga? - zastao je i pogledao pravo u oči. - Da li 

bi više volela da svako veče imam novu devojku?

Gabi  je  bila  veoma  iznenađena  njegovim pitanjem.  Iako  je  ona  njegova 

sekretarica, iako on u nju ima ogromno poverenje,  njegov privatni život je 

njegova lična stvar. Zaustila je da mu to i kaže, ali nije uspela, pošto je on, u 

međuvremenu, mahnuo jednom taksiju koji se, upravo, zaustavio ispred njih.

Ostatak dana je prošao brzo, kao lep san. Na povratku u hotel, Dač joj je' 

poklonio buket divnih crvenih ruža i Gabi je s nestrpljenjem čekala da stignu 

u njihov apartman kako bi divne cvetove stavila u vazu.

Dok je ona u kupatilu punila vazu vodom, Dač je nekoga pozvao telefonom 

i kratko razgovarao.

-             Gabi,  moram da izađem na kratko!  -  rekao joj  je  kad se vratila  u 

dnevni boravak. - Zaključaj vrata iza mene i ne otvaraj nikome! Čak ni posluzi! 

Jasno?

-             Nadam se da se nećeš uvaliti u neku nevolju dok ja ne budem pored 

tebe? - vragolasto je kazala, stavljajući vazu s ružama na komodu.

-             Neću, obećavam!... Pazi na sebe!

Pošao je ka izlazu, a ona gaje pratila.

-             Jakove?... - pozvala ga je u trenutku dok mu je ruka već bila na bravi.

Okrenuo se i upitno je pogledao.

-             Hvala ti za ruže! Divne su!

-             Baš kao i  ti!  -  rekao je  pogledavši  njeno lice  s  čudnim izrazom u 

očima.

-             Ćao, Gabi!

Zaključala je vrata kadaje on izašao, a zatim otišla do komode i zagledala se 

u ruže.

                                                             III

Kada se vratio u hotel, Dač je bio vrlo ćutljiv.

Večerali  su  izmenivši  samo  nekoliko  rečenica  uobičajenih  u  takvim 

prilikama, a zatim je on ponovo izašao.



Gabi je sumnjala da je Dač otkrio nekakav trag, ali nije hteo o tome da joj 

govori. Očigledno je i njegovo poverenje imalo granice, što joj se nije dopalo.

Otišla je u kupatilo, istuširala se, a zatim obukla spavaćicu i legla u veliki 

francuski krevet.

Zaspala je već posle nekoliko trenutaka.

Narednog jutra su otišli na aerodrom. Posle uobičajene provere na šalteru 

za interkontinentalne letove, ušli su u avion i ubrzo poleteli put Meksika.

Dač je i dalje bio veoma ćutljiv. Seo je na svoje sedište i nije se pomerao 

nekoliko časova. Posmatrajući ga sa strane, Gabi je imala utisak da on i ne 

diše  i  zato je  odlučila  da ga ne uznemirava pretpostavljajući  da je  u glavi 

provera- vao planove za Martinino oslobađanje.

Konačno, Dač je primetio kako ga Gabi posmatra i okrenuo se prema njoj.

-             Da li je sve u redu? - upitao je.

-             Ne znam!

-             Ne brini, ja ću voditi računa o tebi!

-             Znam!... Hoćemo li se zadržavati u Meksiko Sitiju?

-             Zavisi...  Neko  treba  da  nas  sačeka  na  aerodromu,  posle  ćemo 

odlučiti! pomerio je ruku i stavio preko njene koja je bila na naslonu, između 

njih. Plašiš li se?

-             Ne, nikada se nisam plašila mraka i nepoznatih ljudi!

Osmehnuojoj se. Činio je to vrlo često u poslednjih dva dana. Gabi je imala 

utisak da se, od kako su poleteli iz Čikaga, smejao češće nego za dve protekle 

godine.

Zagledala se u njegove tamne oči i utonula u njihovu dubinu, zaboravivši 

na sve oko sebe. Dok se Dač nežno poigravao njenim dugim prstima, njene 

grudi su počele da se nadimaju, a suve usne je nestrpljivo ovlažila jezikom.

-             Polako,  Gabi...  -  prošaputao je,  pri-  metivši reakciju njenog tela na 

njegove nežne dodire.

-             Nemoj to  da  mi  radiš,  Jakove!  -  kazala  je  i  okrenula glavu prema 

prozoru.

-             Ne budi dete... - nastavio je da se igra njenim prstima što je u njenom 

organizmu izazvalo pravu buru*emocija.



Čvrsto je stisnula zube odlučivši da se smiri i da više ne reaguje na njegove 

dodire.  Bila  je  na  velikoj  muci.  Što  se ona više  uzdržavala,  Dač  je  bio  sve 

uporniji, počevši da joj ljubi vrhove prstiju.

-             Gospodine Bretman,  trebalo je  već  da  shvatite  da  niste moj  tip!  - 

kazala je u jednom trenutku. - Nema potrebe da se i dalje trudite oko mene!

-             Znam da nema...  -  umorno je uzdahnuo i  zavalio se u sedište.  -  U 

Meksiku ćemo se sresti s ljudima kakve do sada nisi sretala. Pomislio sam da 

bi nam prijalo malo opuštanja!

-             O čemu govoriš? - upitala je, a u glasu joj se osećala laka strepnja.

Rekao sam ti da nas dvoje treba da izgledamo kao zaljubljeni par na odnio 

ru. Svako ko nas pogleda, iz daleka, treba da pomisli kako ni za trenutak ne 

možemo jedno bez drugog,

Gabi se zagledala u njegovo lice.

-             Zato si se onako ponašao u Forumu?...

-             Da! - odlučno je potvrdio. - Bila si preterano nervozna da bi izgledala 

kao zaljubljena do ušiju... Shvati, naše ponašanje mora biti sasvim ubedljivo!

-             Shvatam! - kazala je i duboko uzdahnula. Ponovo je bila razočarana, 

jer je poverovala da se između nje i Dača dešava nešto, romantično.

On je nastavio daje posmatra dok mu se u očima ogledala požuda.

-             Gabi,  tvoje  usne  su  najslađe  na  svetu!  -  govorio  je  Dač  tiho.  - 

Obožavam  njihov  ukus...  Ipak,  povremeno  me  moraš  upozoriti,  da  ne  bih 

prešao granicu dozvoljenog ponašanja.

Gabi  je  bila  preterano  svesna  njegove  blizine,  a  pri  pomisli  na  njegove 

poljupce, celim telom je počela da joj se razli va prijatna toplina, a na usnama 

joj se pojavi blaženi smešak.

-             Mogu li da znam razlog tvog blaženog osmeha?

-             Nikada o tebi nisam tako razmišljala! - priznala je iskreno.

-             Kako?... Kao o ljubavniku?

-             Da... - stidljivo je potvrdila i oborila pogled.

Osetila je njegove prste na svom obrazu, a zatim i na vratu.

-             A ja nikada o tebi nisam razmišljao drugačije! - prošaputao je.

Duboko je udahnula pre no što se usudila da ga ponovo pogleda.

Njegov palac je već bio na njenim usnama, nežno ih milujući. Dok je ona



Podrhtavala  celim  telom.  Dač  je  počeo  polako  da  se  piibližava  njenim 

usnama. Mahinalno je pokušala da umakne.

-             Gabi, nemoj dabežiš! Dozvoli mi...

Njegove usne su dotakle njene.

Istog trenutka je sa razglasa odjeknuo glas stjuardese koja je upozoravala 

putnike da treba da zakopčaju sigurnosne pojaseve i  ugase cigarete pošto 

avion upravo sleće na aerodrom u Meksiko Sitiju.

Dač se brzo odmače od nje i poče da zakopčava pojas.

Lice mu je bilo potpuno bledo, a oči neobično tamne.

-             Sledeći put neću prekidati ma šta se dogodilo!

Gabi je ubrzano disala. Nije ništa kazala ali je osećala neodoljivu potrebu 

da  grli  Dača,  da  ga  miluje  i  ljubi.  Prsti  su  joj  podrhtavali  i  trebalo  joj  je 

nekoliko trenutaka da bi prikopčala svoj sigurnosni pojas. Nije se usuđivala 

da pogleda Dača jer je strahovala da bi on u njenim očima mogao pročitati 

njenu že Iju, a to nije htela da dozvoli.

Nikako nije sebi mogla da objasni šta se to dogodilo za ovih dva dana od 

kako su krenuli iz Čikaga? Dve godine su njih dvoje radili zajedno i nikada se 

nije dogodilo ništa izvan strogo profesionalnih odnosa, a sada se, za manje od 

četrdeset osam sati, sve promenilo! Da li je tome kriva mediteranska klima? 

Da li je uzrok svemu preterana nervoza zbog Martinine otmice?

Dačova topla ruka, koja se spustila na njenu, prekinula je dalji tok njenih 

misli.

-             Molim te, nemoj nikada da me se plašiš! Ne želim da te povredim! - 

dok je govorio, izgledalo je kao da mu nedostaje vazduiia i da se poslednjim 

snagama bori za dah

-             Ne plašim se samo sam..

-             Zbunjena?

-             Možda?... Imala sam utisak dame ljubiš samo zato što je tebi stalo do 

toga!

-             U pravu si! Bio sam radoznao, a i ti si bila... Sad znaš!

-             Možda bi bilo bolje da ne znam!

-             Zašto?... Sad, bar, znaš da se ljubiš kako treba!

-Eh, vi, advokati!... Uvekimate spreman odgovor koji vama odgovara!



Dač je pogledao, potapšao po ruci i nasmejao se.

-             Gabi, ti si hrabra devojka i to je dobro! Radujem se što si takva, jer 

tamo kuda idemo, trebaće ti mnogo hrabrosti!

I  ako je,  u međuvremenu, zaboravila zašto putuju u Centralnu Ameriku. 

Dač je svojom primedbom podsetio.

Da li će, kada se budu vratili u Čikago, sve biti zaboravljeno kao da se ništa 

nije dogodilo?

Dač je upozorio na to da moraju biti ubedljivi u svojoj glumi, rekao je da će 

stalno biti uz nju, čak i noću. Da ii je spavanje u njegovom krevetu i njegovom 

zagrljaju  samo  farsa?  Gabi  je  želela  da  to  bude  stvarnost.  Bila  je  željna 

Dačovog milovanja i njegovih poljubaca, njeno telo je osećalo bolnu potrebu 

za njim.

Po izlasku iz  aviona,  prošli  su kroz tunel  na čijem je  izlazu bila  carina. 

Formalnosti  su  brzo  obavljene  i  carinik  im  je  poželeo  prijatan  boravak  u 

Meksiku.  Zatim su ušli  u prostor namenjen interkontinentalnim putnicima. 

Dač je izgledao potpuno miran, iako je Gabi znala da s velikim nestrpljenjem 

očekuje susret sa prijateljem kojeg je pominjao...

A  kada  im  je,  posle  nekog  vremena,  prišao  jedan  izuzetno  atraktivan 

muškarac, Dač mu se srdačno osmehnuo u znak pozdrava.

-             Laremose!? - pružio je ruku.

-             Arčere! - odgovorio je na isti način nepoznati muškarac. - Nisi valjda 

pomislio da sam te zaboravio?

Čuvši  ime  kojim  je  nepoznati  oslovio  Dača,  Gabi  podiže  obrve  u  znak 

čuđenja.

-             Niste  još  čuli  to  ime?  -  nasmeja  se  nepoznati,  primetivši  njenu 

reakciju.

-             Tako smo ga svi zvali u ono vreme dok smo se svakodnevno družili!... 

Ako se ne varam, vi bi trebalo da ste Gabi Darvin?

Pošto Gabi potvrdi osmehom, čovek se predstavi.

-Ja sam Laremos! Diego Laremos, senjorita! - reče i blago se nakloni

-             Da ü se Den  javio? -  upita Dač prekidajući  time malu „predstavu“ 

koju je njegov prijatelj priredio za Gabi.

Dijego se uozbiljio istog trenutka Kada je čuo Daćovo pitanje



-             Jeste! Dragon, Samson, i Apolo su ovde!

-             A moje oružje ?

-             Den ga je dao Apolu.

Gabi  je  uzaludno  pokušavala  da  shvati  o  čemu  dvojica  muškaraca 

razgovaraju.

-             Den je obećao sve što sam t r a ž i o  -   osmehnuo se Dač.

-             Si,  senior!  -  odvrati  Laremos  -  Imaćeš,  to  nije  sporno.Uostalom, 

zahvaljujući  njemu sam  i  ja,  preživeo,  a  farma mog komšije  je,  pre mesec 

dana, izgorela do temelja!... - iznenada Laremos se okrenu prema Gabi i poce 

da se izviniava. - Senjorita, ćete mi oprostiti, zar ne? Počeo sam da pričam o 

ružnim stvarima, a to nije priča koju bi vi trebalo da slušate!

-             Ja i onako ništa nisam razumela od onoga o čemu ste razgovarali! - 

priznala je.

-             Objasniću ti sve, kasnije! - reče Dač, a zatim upita svog prijatelja: - Da 

li je sve u redu sa avionom?

-             Naravno! Gde vam je prtljag?

-             Imamo samo po jednu torbu!

-             Onda,  idemo!  Senjorita,  dozvolite  mi  da  ponesem  vašu  torbu!  - 

ljubazno je ponudio Laremos.

Avion je bio mali. Bilo je mesta samo za šest putnika.

Poleteli su put Gvatemale.

-             Javio sam nekim ljudima da mi dolaziš u posetu! - rekao je Laremos 

koji je upravljao malom letelicom.

-             U redu!  -  klimnu glavom Dač,  a  posle  nekoliko trenutaka upita:  - 

Koliko ih je uz Martinu?

-             Sada  ih  je  dvanaestorica!  Počeli  su  da  se  okupljaju  na  farmi  pre 

mesec dana. Čim sam im video face, bilo mi je jasno da spremaju nešto gadno, 

jedino nisam znao šta... Ovamo su je doveli zato što Gvatemala ne sarađuje sa 

Interpolom. U Italiji nisu mogli ostati jer bi ih brzo pronašli!

-             Roberto  daje sve od sebe ne bi li uspeo da skupi traženu sumu! - 

objašnjavao je Dač. - Strašno se plaši za Martinin život i zato je odlučio da ne 

obaveštava policiju!  Veruje da će za nedelju dana moći povesti svoju ženu 

kući, na Siciliju!



-             Jesi li mu ispričao za svoj plan?

-             Nisam hteo još i time da ga opterećujem! I onako mu je strašno ovih 

dana!

Neko vreme su ćutali, čuo se samo zvuk motora.

-             Setiš  li  se  nekada starih Vremena? -  upitao je  u jednom treuutku 

Laremos i iskosa pogledao Daća.

-             Samo ponekad - odgovorio je Dač duboko uzdahnuvši.

-             Žališ li za tim danima?

-             Ne  mnogo!  -  pogledao  je  u  Gabi  i  osmehnuo  se.  -  Ostario  sam  i 

umorio se. Sada imam druge brige!

-             Možda je tako i bolje! - klimnuo je glavom Laremos. - Ipak, žao mije 

prijatelja, bili su to nezaboravni dani!

-             Pitam se da li se, u međuvremenu, nešto promenilo? - Dač je izgledao 

zabrinut.

-             Ne treba  o  tome  da  brineš,  Arčere!  To  ti  je  kao  plivanje,  jednom 

naučeno, nikada se ne zaboravlja!... Jesi li u kondiciji?

-             Tu sam dobar! Vežbam svaki dan! Siguran sam da mi džungla neće 

teško pasti!

-             A ona? - upita oprezno Laremos i glavom pokaza na Gabi. - Ume li da 

previje ranu?

-             Ona je ovđe zbog održavanja radioveze! - oštro reče Dač. - Ostaće na 

farmi, s tobom!

-             Shvatam! - nasmeja se Laremos nekako tužno. - Još uvek imaš pove- 

renja u ljude?

-             To je daleka prošlost, ne podsećaj me! - mirno reče Dač. - Gabi zna 

šta treba da radi!

Laremos klimnu glavom ne skidajući pogled sa komandne table.

-             Ipak, još me grize savest zbog onoga...

-             Gospodo,  izvinite  što vam se mešam u razgovor!  -  javi  se Gabi sa 

svog se- dišta. - Da li biste bili ljubazni da i mene upoznate s onim o čemu 

pričate? Zar ne mislite da bi i ja trebalo da nešto znam?

-             Okupio sam grupu s kojom ću osloboditi Martinu iz zatočeništva? -- 

nestrpljivo reče Dač, - To je dovoljno, više ne treba da znaš!... Za sada!



-             Dali je ovo tvoj prijatelj? - pokaza la je glavom na Laremosa.

-             Jedan ođ najboljih koje sam u svom životu imao! - potvrdio je Dač.

-Jeste li se upoznali u specijalnim jedinicama?

-             Razume  se!  -  odgovorio  je  Dač  uputivši  pre  toga  svom  prijatelju 

jedan kratak i  značajan pogled koji  Gabi nije znala da protumači.  Zatim je 

upitao Laremosa: - Da li još uvek čuvaš moju pušku?

-             Naravno! Dobila je počasno mesto, u dnevnoj sobi, iznad kamina!

-             To je dobro! - kratko je rekao Dač, a zatim se okrenuo prema Gabi. – 

Da li si ponela farmerice i cipele za pešačenje?

-             Jesam! - umorno je odgovorila Gabi. Bila je umorna od puta, a bila je 

nervozna i zbog razgovora dva prijatelja koji uopšte nije razumela. - Koliko 

treba da ostanemo ovde?

-Ako sve bude išlo po planu, mislim, najviše tri dana!

-             Što se  mene tiče,  možete  ostati  koliko želite!  Vrata  mog doma su 

uvek  otvorena  za  vas!  -  ljubazno je  rekao  Laremos,  a  zatim dodao:  -  Ako 

ostanete koji  dan duže,  mogli  bismo da povedemo Gabi da vidi  ono što je 

ostalo od nekadašnjih građevina Maja?

Čuvši predlog, Gabi se obradova.

-             Stvarno? To bi bilo divno!

-             Ne pominji starine pred njom! - kroz smeh, ali dosta oštro, reče Dač.

-             Luda je za njima! Bila bi u stanju pe- šačiti danima, samo da bi ih 

videla

- Nisam ja kriva što mi se dopada svi što je staro! - sarkastično primeti Gabi

-             Zašto bih inače radila za tebe?

Dač je izgledao iskreno iznenađen.

-             Misliš da sam ja star? Zar tako izgledam?

Gabi se zagleda u njega, a zatim upita: - Stvarno, Dač, koliko je tebi godina?

-             Trideset šest. Zašto pitaš?

Gabi gaje nemo posmatrala dok joj se na licu odražavalo iskreno čuđenje.

-             Ne izgledaš tako...

-             A kako izgledam?...

-             Izgledaš... mnogo starije!

-             Od tebe sam stariji trinaest godina.



-             Nemoj time đa se hvališ!  -  upozori  ga ona.  -  Kad ja  budem imala 

pedeset, pričaćeš drugu priču!

Dač se slatko nasmejao, a Gabi se obrati Laremosu.

-             Senior Laremos, pričajte mi o vašoj zemlji.

-             Zovite me Diego, senjorita!... Šta biste voleli da znate o Gvatemali?

-             Sve!.

Laremos se nasmejao, slegnuo ramenima i počeo da priča:

-             Gvatemala  je  siromašna  zemlja  u  kojoj  se  ljudi,  uglavnom,  bave 

poljoprivredom. Kafe i banana imamo za izvoz, ali ostale stvari moramo da 

uvozimo... Prosečni vek ovdašnjeg čoveka je samo pedeset godina!

Gabi j e bila iskreno iznenađena onim što je čula.

-             Nadam se da će i u vašoj zemlji uskoro nastati pozitivne promene.

- I  mi se svi tome nadamo, senjorita!

Posle  toga  su  Dač  i  Laremos  nastavili  priču  o  stvarima  koje  su  bile 

nepoznate Gabi. Pričali su o vojsci, naoružanju, akcijama... Posmatrajući Dača, 

ona je shvatila da postoje mnoge stvari u njegovom životu koje su bile tajna 

za nju.  Pitala  se  zašto  joj  do sada o tome nije  pričao?  Da li  još  nije  imao 

dovoljno poverenja u nju?... Ipak, imao je dovoljno poverenja da njoj prepusti 

održavanje komunikacije za vreme akcije Martininog oslobađanja.

Još kada bi  uspela da ga ubedi da ne ide u džunglu,  nego da izvođenje 

akcije  prepusti  drugima,  bila  bi  sasvim  mirna.  Dač  je  bio  advokat,  a  ne 

profesionalni vojnik - specijalac.

                                                           IV

Na malom, improvizovanom aerodromu na koji  su sleteli,  dočekao ih je 

plavokosi  čovek  nižeg  rasta,  sa  licem  prepunim  dubokih  bora  i  ožiljaka. 

Mogao  je  imati  oko  pedeset  godina,  po  Gabinoj  proceni.  U  ruci  je  nosio 

automatsku pušku, a za pojasom revolver.

-             Arčere! - uzviknu čovek čim je ugledao Dača. Prišao mu je i srdačno 

ga zagrlio. - Raduje me što smo se sreli, makar i pod ovim okolnostima!... Ne 



brini,  amigo,  sve će biti  u redu,  Martina će uskoro biti  slobodna! Apolo je 

dojurio kao da ga gone svi đavoli ovog sveta čim sam mu javio o čemu se radi!

-             Zdravo, Prvi! Jesi li dobro?... Rekao bih da si smršao?

-             Mislim  da  mi  plandovanje  ne  odgovara!  -  nasmejao  se  čovek  i 

pogledao Laremosa. - Gazda, jesam li u pravu?

Laremos potvrdno klimnu glavom.

-             Čuo sam da su Apolo i Dragon tu! - reče Dač. - A gde je Čen? Šta je s 

njim?

-             Bio je na frontu, amigo! - odgovorio je čovek zagledan u daljinu dok 

su mu se oči čudno caklile. –Uvek je sebi predviđao takav kraj!

Dač pruzi ruku i stavi je čoveku na rame. Ćutao je nekoliko trenutaka, a 

zatim se prenuo i naredio pokret.

-             Uzmite stvari, pa, da krenemo! Nemamo vremena za gubljenje!

Sa male livade na koju su sleteli,  pošli  su prema šumi.  Bila  je  to prava, 

bujna tropska šuma, skoro kao afrička džungla kroz koju su se jedva probijali. 

Potom su krenuli uzbrdo i šumu je smenio pravi planinski predeo.

Najednom mestu,  kraj puta, Gabi je ugledala zgarište

Uhvatila je Diega za ruku i glavom mu pokazala u tom pravcu.

-             Diego, da li je ovo nekad bila farma?

-Jeste, senjorita

-             Da li su ljudi uspeli da se spasu?

-             Na žalost, nisu!

Dač je čuo je čuo razgovor i okrenuo se prema njima.  U  pravi čas da vidi 

kako se Gabi stresla od jeze. Zastao je i čvrsto je zagrlio. Ona je zagnjurila 

glavu u njegove grudi slusajućii zapanjeno Laremosovu priču do kraja.

Pešačili su, zatim, jos neko vreme i onda su ugledah selo i  imanje nešto 

dalje od njega Sa padine na kojoj su stajali, sve se vidrin kao na dlanu.

Farma  je  bila  u   dolini  okružena  prelepom baštom,  u  sredini   je  bila 

jednospratna zarada.  Gabi je bila oduševljena velikim arkadama koje su se 

nalazile na ulazu, a kuća i  bašta oko nje su joj izgledali kao prizor iz bajke.

-             Rekao bih da ti se dopada ovde? - upitao je Laremos, osmehujući se. - 

Kuću  je  podigao  moj  otac  kada  se  oženio,  a  današnji  radnici  na  farmi  su 



potomci  njegovih nekadašnjih radnika. Ove je takav običaj, radnici retko kad 

odlaze sa imanja na kome su radili njihovi roditelji.

Trebalo im je još desetak minuta pešačenja pre no što su stigli na farmu. 

Dok su prolazili kroz selo, Gabi je sa interesovanjem posmatrala bosonogu, 

tamnoputu decu  koja  su  se  veselo  igrala  kraj  bunara  sa  kojeg  su  njihove 

majke uzimale vodu i sipale je u kofe.

Kada su ušli u Laremosovu kuću on se ponašao kao pravi domaćin. Svima 

mi je doneo sveže kuvanu kafu, a muškarce je ponudio pićem.

Nije mi sada do pića! - rekao je oštro Dač, sedajući na sofu pored Gabi.

-Prvi, da li si saznao nešto što bi nam moglo biti od pomoći?

Najvažnije je da je Martina dobro, hrane je redovno i ne maltretiraju je! 

Zatvorena je u jednom bunkeru na farmi nekoliko kimosa odavde.

Kimosa? - upita Gabi, podigavši obrve u luk. - Kakva je to mera?

-             To je isto što i kilometar, ali na lokalnom narečju! - odgovori joj Dač.

Gotovo u istom trenutku, Prvi se zagleda u Gabi i upita:

-             Jesi li ti Gabi? Mnogo sam slušao o tebi!

Bila je veoma iznenađena činjenicom da o njoj znaju ljudi za koje ona, do 

danas,  nije  ni  znala  da  postoje.  Okrenula  se  prema  Daču  očekujući 

objašnjenje.

Priznajem, hvalio sam se tobom! - rekao je meko.

Naravno,  to  liči  na  tebe!  Hvališeš  se  okolo,  a  meni  nikada  nisi  rekao 

„hvala" za sve sto sam uradila.

-Podseti me na to kada sve prođe. Nadoknadiću ti to, svakako!

U sobi je nakratko zavladala tišina koju je Gabi iskoristila da upita doma 

ćina gde je kupatilo. Posle dugog pešačenja je osećala da joj je neophodno 

potrebno osveženje.

-             Sačekajte samo malo! - rekao je Laremos i iz kuhinje pozvao jednu 

simpatičnu debeljuškastu ženu. - Ovo je Karisa!  Ona će vam pokazati  vašu 

sobu, senjorita! - zatim se okrenuo i pogledao Dača. - Arčere, hoćeš li i ti da 

pođeš? Možemo razgovarati kasnije kada se smestite.

Karisa  je  pošla  napred,  noseći  Gabinu  torbu.  Dač  je  uzeo  svoj  prtljag  i 

pošao za njima dvema.



Prvo što je Gabi primetila kada ih je Karisa uvela u sobu na spratu bio je 

ogromni bračni krevet. Bilo joj je neprijatno, jer ih je Karisa napustila čim je 

stavila putnu torbu pred orman. Da bi prikrila svoja osećanja, počela je da 

raspakuje svoje stvari.

Dač se leđima naslonio na vrata i netremice je posmatrao. Gabi se pravila 

da ga ne primećuje iako je ce'iim svojim bićem osećala njegovo prisustvo.

-             Gabi! - rekao je u jednom trenutku.

Ona  se  okrenula  prema  njemu,  ali  joj je  on  već  prišao,  pružajući  ruke 

prema njoj.

-             Hoću da stalno budeš pored mene! - govorio je dok joj je prstima 

nežno  milovao  obraze.  -  Laremos  izgleda  kao  prijatan  čovek  i  ljubazan 

domaćin,  ali  postoje  stvari  koje  ti  ne  znaš.  Niti  o  njemu,  niti  o  drugim 

članovima grupe.

-             Gospodine Bretman, postoje mnoge stvari koje ne znam ni o vama!

-             Šta bi htela da znaš?

-             Ti ljudi... Oni nisu samo tvoji prijtelji? Vi ste se negde borili zajedno? 

mimo je upitala gledajući ga pažljivo.

Toga sam hteo da te poštedim što je duže moguće, ali sam znao da ću ti 

kad-tad morati ispričati!... Da li te to jako interesuje?

-             Ne naročito! - odgovorila je, a odmah zatim sarkastično upitala. - Da 

li bi trebalo da me interesuje?

Spustio je ruke, zavukao ih duboko u džepove pantalona i uzdahnuo.

-             Gabi,  ti  nemaš  pojma  ni  o  čemu,  naročito  ne  znaš  ništa  o  mojoj 

prošlosti.

-             Ne znam ja, ali ne znaju ni drugi! Radi se o tvom nepoverenju?

Duboko je uzdahnuo pre nego sto je počeo da govori.

-             Tačno.  reč je  o mom nepoverenju!  Jako dugo sam živeo strogo se 

pridržavajući određenih pravila. Nisam smeo nikome da verujem jer sam to 

mogao  da  platim  sopstvenim  životom...  Mogao  sam  da  verujem  samo 

Laremosu.  Prvom  i  još  nekolicini  ljudi  koji  me  nikada  nisu  izneverili  u 

odsudnim trenucima. Laremos je jednom pokušao da izigra moje poverenje i 

zato sam te poveo sa sobom!.,. Ako ti se ovde bude nešto dogodilo, neću moći 

da preživim!



-             Zato si odlučio da sve vreme budemo zajedno, čak i noću? .

- Zato, ali... - netremice je gledao u oči. - Gabi, dajem ti reč da neću ništa 

učiniti protiv tvoje volje, ali hoću da te celu noć držim u naručju. To će mi 

mnogo značiti, veruj mi!

Gabi je osetila kako joj dah zastaje u grlu, a srce ubrzano kuca.

Izvukao je ruke iz džepova i ponovo ih pružio prema njoj. Počeo je nežno 

da joj miluje lice i vrat.

-             Da li me želiš, Gabi?

Sagao se i rukom joj podigao bradu tako da se njegovo lice nalazilo tačno

iznad njenog. Usne su mu se polako približavale njenim.

-             Budi mirna... Budi sasvim mirna...- saputao je dok su mu ruke klizile 

duž njenih leđa, privlačeći je sve bliže, Dok su se njene bujne grudi pripijale 

uz njegove, u očima mu je plamtela strast.

-             Da li se plašiš? - pitao je promuklim glasom.

Kada su se  njegove  usne Konačno ¿pustile  na  njene,  zadrhtala  je  celim 

velom i sasvim se priljubila uz njega.

-             Sada je dosta! - rekao je i naglo je pustio.

Gabi je stajala potpuno zbunjena osećajem neizmerne želje koju je uspeo 

da probudi u njoj. Do tog trenutka nije uopšte bila svesna koliko je on privlači. 

Nikada  se  ni  sa  jednim  muškarcem  nije tako  ponašala  i  sadajoj  je  bilo 

neprijatno što se tako požudno preaavala Da- čovim poljupcima.

-             Zašto drhtiš? - upitao je siojeći na Lezbednoj udaljenosu od nje.

-             Osećam se strašno glupo!

-             Izvini!  -  njegov  glas  je  zvučao  topio  i  iskreno,  dok  joj  je  ponovo 

prilazio. Pomilovao je po kosi i privukao njenu glavu na svoje rame. - Nikada 

nisam imao u rukama takvo nevinašce!

-             Ovako  nešto  mi  se  nikada  u  životu  nije  dogodilo!  -  reci  su  same 

izlazile, protiv njene volje.

-             Znam, osetio sam to... Tako bih želeo da osetim tvoje usne na mom 

telu... - ponovo je trenutak nežnosti grubo prekinuo, odgurnuvši je od sebe. 

Ner-. vozno je pripalio cigaretu. - Koliko dugo radimo zajedno?... Dve godine! 

Ne  mogu  da  verujem  da  se  to  dogodilo  posle  samo  dva  dana,  koliko  se 



ponašamo kao ljubavnici!? Možda, ipak, nije trebalo da te povedem na ovo 

putovanje!

-             Rekao si da sam ti potrebna kao kamuflaža!

-             Gabi, molim te, nemoj me izazivati!

-             Ja tebe izazivam? - upitala je zgranuto.

Duboko je uzdahnuo i zatim povukao još jedan dim.

-             Hteo sam da kažem da ne treba sve da shvataš tako ozbiljno!

-             Ti  si  meni  dao  reč  da  se  ništa  neće  dogoditi  protiv  moje  volje  i 

prekršio si je! Nisam ja zatvorila vrata i bacila se na tebe, kao grabljivica! Ti si 

bio taj koji je počeo!

-             Ti nisi imala ništa protiv!

Bila je očajna, svojim ponašanjem je dovodio do ivice strpljenja.

-             Da znaš, neću da spavam s tobom!  - ljutito je uzviknula.

-             Nemoj da se ljutiš na mene, Gabi, samo sam se šalio. Dao sam reč i 

održaću je, neću te prisiljavati ni na šta! Ako ti ne želiš, ne moraš da spavaš sa 

mnom!

-             Malo pre si me uplašio!

-             Čime? - ponovo joj je prišao i nežno pomilovao po obrazu.

-             Svojim zagrljajem i milovanjem! Nisam znala da ću tako reagovati!

-             Ni ja to nisam očekivao, ali ti si živa vatra! Uopšte ne znam kako ću 

uspeti da se uzdržim i odolim tvojoj privlačnosti?

-             Biće najbolje da dam ostavku, čim se vratimo u Čikago!... - kazala je 

drhtavim glasom.

-             Nemoj  sada  o  tome,  Gabi!  Svi  smo  u  izuzetnim  okolnostima, 

nervozni, uzbuđeni, zabrinuti... A još nismo ni krenuli u akciju!

-             Jakove! - uzbuđeno je uzviknula.

-             Molim te  da  ne  ideš!  Pusti  svoje  prijatelje  neka  idu u  akciju,  a  ti 

ostani ovde!

-             Ne mogu da ostanem, moram da idem!

-             Tamo može nešto da ti se dogodi...

-             Ta opasnost uvek postoji! - zabrinuto je klimnuo glavom. - Martina 

mi  je  sve  na  svetu,  jedina  osoba  koju  sam  ikada  voleo  i  koja  mene  voli 



ovakvog kakav sam! Ne mogu je  ostaviti  na  milost  i  nemilost  nepoznatim 

ljudima! Kako bih joj to posle objasnio?... Kako bih to sebi objasnio?

Spustio je na njen obraz nežan, prijateljski poljubac i izašao iz sobe.

Gabi je dugo stajala u mestu gledajući u vrata kroz koja je Dač izašao. Pred- 

osećalaje nesreću, ali je bila nemoćna. Nije postojao način da spreči bilo šta. 

Dač je smislio akciju, ništa ga neće sprečiti daje izvede do kraja.

Bila je svesna da joj se Dač dopada još onoga dana kada je pozvana na 

razgovor u vezi sa poslom u njegovoj advokatskoj kancelariji. Mislilaje daje 

samo njegov atraktivan izgled u pitanju.  Međutim,  kada je  osetila  njegove 

poljupce, počelaje da shvata šta je pravo uživanje.

Ali, Dač je upozorio da ne treba ništa da shvata suviše ozbiljno. Priznao je 

da je nervozan, uzbuđen, zabrinut... Kao i u Rimu, juče, bilo mu je potrebno da 

oseti ženu kako bi se smirio, a ja sam bila jedina pri ruci, zaključila je Gabi 

pomirivši se s tim da ona Daču ne znači mnogo.

Pošto je raspakovala svoje stvari, otišla je u kupatilo, istuširala se, a zatim 

se presvukla u farmerice i majicu, a na noge je obula patike. Zatim je sišla u 

dnevnu sobu i pridružila se ostalima.

Kada je ušla., Dač je pogledao, osmotrio je od glave do pete i zadovoljno se

osmehnuo. Osini njega i Laremosa, u sobi su bila još dvojica muškaraca.

-             Da li je ovo Gabi? - upitao je niži od dvojice nepoznatih ljudi.

-             Pogodio si! - rekao je Dač i prišao joj. - Dušo, upoznaj Dragona! Onaj 

osobenjak u ćošku je Apolo, naš glavni snabdevač!

-             Zdravo, Gabi!.-javi joj se Apolo i ne pogledavši je.

-             Da  li  cela  Centralna  Amerika  zna  kako  se  ja  zovem?  -  upitala  je 

iskreno iznenađena.

-             To ne bi trebalo da te čudi!  -  na-  smejao se Prvi.  -  Arčer je veliki 

brbljivac!

-             To nisam znala... Ali, sada znam!

Laremos je stajao kraj malog stola na kome je bio radio-uređaj.

-             Gabi, dođi da vidiš našu radio stanicu i da te preslišam koliko znaš o 

radiofoniji!

-             Dolazim... - Gabi je krenula prema mestu na kojem je stajao Laremos.



-             Stanicu će videti kasnije, a ja ću je preslišati! - naglo reče Dač, zgrabi 

Gabi za ruku i izvede je iz sobe. - Jednom, davno, Laremos je povredio jednu 

ženu! Znaš li šta to znači?

-             Izvinjavam se ako sam. u nečemu pogrešila! - kazala je Gabi, veoma 

iznenađena Dačovim ponašanjem. - Od kako smo stigli,  prema meni su svi 

izuzetno ljubazni, a ja o tim ljudima ne znam ništa! Oni su deo tvoje prošlosti, 

treba da mi objasniš...  Uostalom, tek sada mi je jasno koliko si poverenja u 

mene imao, pošto si me doveo ovamo!

-             Ti si jedina osoba, posie Martine, kojoj verujem do kraja! Zar ti to 

nije bilo jasno i ranije?

Zagledao se u njeno lice. Gledao je dugo, ćutke...

-             Molim te, budi oprezna sa Laremosom! Nemoj ga ničim izazivati, ni 

pogledom,  ni  pokretom.  On  mi  je  jake  dobar  prijatelj,  ali  ću  ga  ubiti  bez 

razmišljanja, samo ako te dotakne!

Gabi  gaje  gledala  kao  da  ga  vidi  prvi  put.  U  njegovim  očima  je  videla 

odlučnost,  a na njegovom licu ozbiljnost.  Učinilo joj  se daje sada upoznala 

nekog  novog  Dača...  Dača  koji  nije  nosio  svoju  uobičajenu  masku 

nezainteresovanosti.

-             Imaj na umu da ja sve svoje ljubomorno čuvam! - nastavio je. - Ti si 

moja, pripadaš meni i to treba da ti je dovoljno!

-             Dovoljno mi je, Jakove! – prošaputala je.

Uzdahnuo je duboko i sasvim joj se približio.

-             Voleo bih da moje ime tako izgovoriš u krevetu! Voleo bih da me 

voliš... - zagrlio je i počeo da je ljubi.

Pokušavala je da se izvuče iz njegovog zagrljaja. Nije uspela.

-             Nisam ja izuzetak, Gabi... I meni to može da se dogodi... - šaputao je, 

ne prestajući daje ljubi. - Zar nikada do sada nisi az sebe imala muškarca koji 

gori od želje?...

-             Ne, Jakove, nisam nikada! - priznala je.

Njegove ruke su se na trenutak opustile i ona se izmakla od njega jedan 

korak.

-             Da li sam te ponovo uplašio?

-             Tako si snažan... Znam da me ne bi povredio, ali...



-             Znam da se obuzdam, veruj mi,  naučio sam to svih ovih godina!... 

Nikada ne gubim glavu, neću se zaboraviti čak ni pored tebe! Dokazaću ti to!

Ponovo je  zagrlio i  snažno privukao sebi.  Ljubio  je  nežno,  najpre njene 

usne, a zatim njen vrat... Osećajući njegovo čvrsto telo na svojim grudima, pod 

svojim rukama, poželela je da njegov zagrljaj nikada ne prestane.

Vrata dnevne sobe su se naglo otvorila.

Na njima se pojavio Laremos. 

-              Oh, izvinite... - izgledalo je da mu je neprijatno što ih je prekinuo. - Dugo ste 

se zadržali, pa sam pomislio da vam treba pomoć...

-  U  pravu si,  treba nam pomoć!  -  gorko je  rekao Dač,  pustivši  Gabi  iz 

zagrljaja.

Ona je pokušavala da popravi frizuru i obuzda  nestašne pramenove koji su 

padali po čelu. Nije se usuđivala da pogleda Dača, strahujući od noći koja sr 

približavala.  Znala  je  da će je  provesti   u  istom krevetu sa Dačom.  Biće u 

njegovom zagrljaju i osećalaje da neće biti stanju da ga spreči da učini ono što 

su oboje strasno želeli.

Za vreme večere, za stolom su sedeli jedino Gabi, Dač i Laremos. Ostali su 

napunili svoje tanjire i povukli se iz trpezarije.

-             Zar još nisu naučili da se ponašaju u društvu? - upitao je Dač.

-Navika iz prošlih vremena...  -  objasnio je Laremos pogledavši u Gabi.  = 

Verovatno neće da razočaraju našu simpatičnu gošću!

-Zar su zbunjeni mojim prisustvom? upitala je ona naivno.

-Nisu zbunjeni! Polaskani su, ali to ne žele da pokažu! - kratko je proko- 

Rieiilarisao Dač.

Neko vreme su jeli u tišini.

-             Senjorita  Darvin,  koliko  dugo  radite  za  ovog  zločestog  momka?  - 

upitao je u jednom trenutku domaćin.

-Dve godine... Možda nešto duže, ali je to za mene bio vrlo koristan period. 

Naučila sam kako treba da se borim da bih došla do onoga što želim!

-             Da li se Arčer ponaša kao pravi gazda? Viče li na vas?

-             Šta ti  pada na pamet? -  kazao je  Dač pre no što je  Gabi  stigla  da 

odgovori. - Ne smem ni da pisnem! Pokušao sam jednom da budem strog, a 

tada mi je preselo!



-             To nije istina! - pobunila se Gabi.

-             Srećom, još uvek imam odlične reflekse! - Dač se nije obazirao na 

Gabine proteste. - Dobro sam prošao, kako je moglo biti!

-             Dobro  je  što  si  sačuvao  dobre  reflekse,  biće  ti  potrebni  sutra!  - 

prokomentarisao  je  Laremos,  podsećajući  ih  zbog  čega  su  ovde.  - 

Pretpostavljam da nam neće prirediti srdačnu dobrodošlicu sa hlebom i solju!

-             U pravu si, stari druže! Bilo bi dobro da večeras ponovimo ceo plan i 

proverimo svaki detalj!

Bio je to znak da Gabi posle večere treba da se povuče i da ostavi prijatelje 

da se pripreme za sutrašnju akciju.

Raspremila je krevet, svukla se, obukla tanku svilenu spavaćicu i uvukla se 

u krevet. Dok je pokušavala da zaspi, nije prestajala da razmišlja o onome što 

je čeka.

Da  lije  Dač  mislio  ozbiljno  kada  je  rekao  da  će  svake  noći  spavati  u 

njegovom zagrljaju?...  Ako se to zaista dogodi,  hoće li  ona biti  u stanju da 

obuzda  svoj  temperament  s  obzirom  na  to  kako  je  burno  reagovala  na 

njegove poljupce? Bila je previše nervozna da bi mogla da zaspi. Uključila je 

malu svetiljku na noćnom stočiću kraj kreveta i sela, povukavši kolena pod 

bradu.

Strasno je želela Dača svakim delićem svog nevinog tela.

Ako mu se preda, kakve će biti posledice?

Dač nije želeo stalnu vezu. Gabi će mu biti samo još jedna u nizu devojaka 

„za jednu noć“. Kad se vrate u Čikago, biće to kraj njihovoj „ljubavi“. Ali i kraj 

njenom poslu u njegovoj advokatskoj kancelariji, naravno. O svemu je trebalo 

da dobro razmisli pre no što bude prekasno.

Svim  žarom  svog  nevinog  srca  je  želela  da  prstima  dodiruje  njegovu 

preplanulu kožu, da pod rukama oseća snagu njegovih mišića i da se prepusti 

njegovim milovanjima i poljupcima. Ako bude insistirala na tome, hoće li to 

promeniti njegovo mišljenje o njoj? Bila je sigurna daje Dača privukla svojom 

naivnošću i nevinošću. Hoće lije voleti i posle?...

Pitanjima nije bilo kraja. Nije vredelo da lupa glavu tražeći odgovore koje 

nije znala. Odlučila je da sve prepusti Daču. Ako je on imao toliko poverenja u 

nju, zašto ona ne bi imala poverenja u njega? Do sada je bio nežan i strpljiv, 



obećao je daje neće povrediti, nije bilo razloga da se plaši bilo čega. Uz njega 

se osećala sasvim bezbednom.

Spustila se na jastuk, navukla prekrivao do brade i duboko uzdahnula.

Sasvim  neprimetno,  san  je  došao  na  njene  oči  i  poveo  je  u  prekrasne 

bajkovite predele.

                                                                   *

Probudili su je prvi zraci jutarnjeg sunca.

Gabi se lenjo protegli, kao mačka i otvori oči.

U prvom trenutku uopšte nije znala gde se nalazi. Pogledala je oko sebe i 

videla daje sama u krevetu. Okrenula je glavu na drugu stranu i pogledala 

prema prozoru.

Spazila je Dača kako stoji kraj otvorenog prozora, zagledan u daljinu.

Bio je sasvim nag.

Gledala  gaje  netremice,  jer  to  je  za  nju  bilo  sasvim  novo  i  nepoznato 

iskustvo.  Do  sada  je  nage  muškarce  viđala  samo  na  fotografijama  u 

ilustrovanim  časopisima  ili  na  filmu.  Nikada  ni  jednog  muškarca  u  svom 

životu nije videla bez odeće, pogotovo ne sa ove blizine.

Bila je opčinjena skladnošću njegovog tela. Veliki mišići su poigravali ispod 

njegove preplanule i glatke kože.

Iznenada,  Dač  se  okrete  od  prozora  i  pođe  prema  krevetu.  Gabi  bi 

neprijatno i nervozno zatrepta.

-             Ne treba da ti  bude neprijatno! -  mirno je rekao.  -  Da je situacija 

drugačija, i ja bih tebe posmatrao isto tako kao ti mene... Kada su noći ovako 

tople, nikada ne spavam u pižami. Možda je trebalo da ti to kažem ranije?

Odmahnula je glavom i zažmurila. Bila je sasvim zbunjena i nije znala kako 

da se ponaša.

Kao da nije to primetio, Dač je mirno legao pored nje i zagrlio je, privukavši 

je sebi.

-             Hajde, malena, dodirni me - izazivao je, smejući se grlenim glasom.

Ustežući  se,  podigla  je  ruku,  ispružila  skupljene  prste  i  stavila  dlan  na 

njegove grudi, u visini srca.



-             Nemoj  se  plašiti,  to  je  tako  prijatno...  -  hrabrio  je.  -  Noćima  sam 

maštao o tome kako me tvoja raka miluje... Da li ti se dopada? 

Gabi je bila opčinjena osećajem koji je tek sada otkrila. Počela je  da ga miluje 

po grudima, po ramenima, po ledini, i Disala je sve brže i dublje. Njeni pokreti 

su postajali sve energičniji.

-              Oh, Jakove!. . - uzdahnula je. — I ako bih želela...

-              Šta, Gabi?... Reci, slobodno...

-              Htela bih... da radimo ono što se ne sine!

Nežno je milovao po leđima.

-              Slobodno, Gabi... Radi sve što želiš i što ti prija. Neću te povrediti, dao sam 

reč.

Razum joj je govorio da bi trebalo da prestane, da se odvoji od njega, ali krv joj je 

uzavrela i  nije mogla više da se  zaustavi.  Nastavila je da ga miluje sve više.  U 

jednom  trenutku,  ne  mogavši  da  se  uzdrži,  približila  je  svoje  usne  njegovim 

grudima i poljubila ga.

-              Oh, kako si divna... Radi mi to popovo...

Nastavila je da ga ljubi, a on je nežno milovao po kosi, po vratu, po rameni- 

ma. Izvijao se kako bi se njeni poljupci proširili  i na druge delove njegovog 

tela. U jednom trenutku ga je čula kako glasno uzdiše.

Bio je to jedan sasvim novi Dač, kakvog do sada nije poznavala.

-Oh, Jakove - prošaputala je – nije pošteno... Ja uživam, a ti?...

Stavio je prst na njene usne.

-              Ćuti i nastavi... Ja želim da tako bude.

-              Da li je to u redu? - pitala je dozvoljavajući svom neiskustvu da se iskaže.

-              U redu  je... Samo nastavi.,. Obećavam neću te povrediti.

Počeo je polako da pomera svoje ruke sa njenih leđa prema bujnim grudima 

koje su se uzbuđeno podizale i spuštale. Kada je svoje duge prste sklopio 

oko njene okrugle dojke, ona gaje uhvatila za ruku i stegnula.

-             To ti nisam dozvolila...

-             Dozvolićeš mi,..Da li me želiš?

Borila se s ostacima razuma.

-             Oh, Jakove... - šaputala je u zanosu njegovo ime. - Jakove... Želim te!



Postoje bila čyrsto pripijena uz njega, on je nežno odvoji od sebe, prstima 

joj podiže bradu i natera je da ga pogleda.

-             Gabi,  slušaj  me pažljivo.  Hteo  bih  da  ti  svučem spavaćicu  i  da  te 

osetim sasvim. Samo ću te zagrliti...  Ne znam kako će se ovaj dan završiti i 

zato bih hteo da sačuvam jednu divnu uspomenu! Dozvoljavaš li mi?

Naravno da mu je dozvolila, pošto joj je bilo jasno da ga voli svim srcem. 

Dok  joj  je  pažljivo  svlačio  spavaćicu,  gledala  gaje  netremice.  Htela  je  da 

zapamti njegov izraz lica za slučaj da se dan završi loše.

Kada je spavaćica kliznula sa njenog tela, on je zastao i nekoliko trenutaka 

samo  posmatrao  njeno  vitko  telo.  Oslobođeno  tanke  tkanine,  tek  sada  se 

pokazalo u svojoj punoj lepoti.

Zatim je sklopio ruke oko nje i snažno je privukao uz sebe.

-             Uskoro treba da krenem, Gabi... Molim te, ljubi me ponovo, hoću da 

zapamtim ovaj zagrljaj.

Poslušala gaje pretačući u poljupce svu svoju ljubav.

-             Tako si divna... Posle ovoga, nije mi žao da umrem!

-Jakove, nemoj me ostavljati! - molila ga je.

-             Moram, Gabi! Nema odlaganja, moram to da uradim!

Poljubio je nežno u kosu, pustio iz naručja i ustao iz kreveta.

-             Jakove,  ti  si  samo advokat!  -  nastavila  je  da  gaubeduje  dok se on 

oblačio. Suze su joj se pojavile u očima, ali se ona nije obazirala na njih. - Ti ne 

možeš ništa da učiniš, ti nisi vojnik!

-             Bio  sam  vojnik!  -  rekao  je  suvo  i  okrenuo  se  prema  njoj 

zakopčavajući dugmeta na košulji. - Zar još nisi shvatila?

-             Ne razumem, o čemu govoriš?

-             Bio sam pripadnik specijalnih jedinica! Imao sam samo osamnaest 

godina kada sam se prijavio... Bio sam tamo tri godine, a zatim sam, još četiri 

godine obavljao specijalne zadatke, po narudžbini!

                                                                  V



Gabi gaje posmatrala u neverici,  potpuno zanemela od iznenađenja. Nije 

mogla da poveruje daje Dač bio plaćenik! Da li je moguće daje i on bio jedan 

od onih koji je godinama rizikovao sopstveni život samo zbog novca?

-             Iznenađena,  dušo?  -  mirno  je  upitao  dok mu se  u  očima  ogledao 

nemir.

-             Nikada ne bih pomislila... Nije mi bilo ni na kraj pameti... - nije mogla 

da  nađe  pravu  reč  kojom  bi  iskazala  ono  što  je  osećala.  -  Pominjao  si 

specijalne jedinice... Mislila sam daje reč o tvojim drugovima iz vojske! Nisam 

znala da ste zajedno radili kao plaćenici!

-             Najpre sam hteo da te poštedim tog podatka, a posle sam mislio da 

će biti najbolje da sama zaključiš o čemu je reč! Sada mislim da sam pogrešio, 

trebalo je da sve to kažem mnogo ranije.

Gledala  ga  je  kao  da  ga  prvi  put  vidi.  Tek  tada  je  shvatila  da  su 

mnogobrojne linije po njegovom telu tragovi mno

gih borbi i okršaja koje je imao u nekim prošlim vremenima.

-             Jesu li to ožiljci? - upitala je, iako je unapred znala odgovor.

-             Da, Gabi, to su ožiljci iz vremena dok sam bio plaćenik. Hoćeš li da 

čuješ celu priču?

-             Da! - odlučno je kazala iako joj se u glasu osećala strepnja.

Upasavši košulju u pantalone,  pritegao je kaiš i  duboko zavukao ruke u 

džepove od pantalona. Zatim je polako odšetao do prozora i  zagledao se u 

daljinu. Hteo je da joj ispriča o svom životu sve ono što je bilo nedostupno 

ostalima koji ga nisu poznavali pre no što je postao advokat. Međutim, bilo 

mu je neprijatno daje gleda u oči.

-             Nakon  vojske  sam  ostao  u  specijalnim  jedinicama  jer  se  to  jako 

dobro plaćalo, a meni je bio potreban novac za Martinino školovanje! - počeo 

je nakon nekoliko trenutaka. - Posle majčine smrti, ona i ja smo bili potpuno 

sami na ćelom svetu. Ona je imala mene, a ja sam imao nju... Posle tri godine 

sam napustio specijalne jedinice, ali nisam mogao da nađem nikakav posao 

pošto je borba bila jedino što sam znao da radim... Neko vreme posle toga, 

Prvi je mobilisao stare drugare da bi oformio „specijalističku ekipu“. Znao je 

da se još nisam snašao, pa je pozvao i mene... - očigledno mu je bilo teško da 

priča o tim vremenima. Zaćutao je i pripalio cigaretu. Gabi je strpljivo čekala. 



Povukao je nekoliko dimova pre no što je nastavio: - Prihvatio sam ponudu 

Prvog  i  četiri  godine  sam  bio  plaćenik.  Nije  bilo  lako,  ali  novac  koji  sam 

dobijao posle svake „akcije“ je bio opravdanje za sve... Bio sam u vrhunskoj 

formi, bio sam samouveren i verovao sam da mi

ni metak ne može ništa, a tada se dogodilo... - ponovo je povukao nekoliko 

dimova iz cigarete, pre no što je nastavio: - U poslednjoj akciji u kojoj sam

učestvovao, bio sam ranjen. Lekari su me otpisali, otpisali su me i moji drugo- 

vv, ali sam ja, ipak, preživeo... Po izlasku iz bolnice, za mene je postojao samu 

jedan izlaz, izaći iz svega toga i početi nešto sasvim novo. Otišao sam u Čikago 

i  upisao  se  na  pravni  fakultet.  Noću  sam  radio  u  jednom  restoranu  kao 

pomoćni radnik, a danju sam studirao... Eto, to je sve... Priču koju si čula ne 

zna niko od mojih sadašnjih poslovnih partnera, ti si prva koja zna istinu.

-              Da li se plašiš da neko ne saznati istinu o tvojoj prošlosti?

-              Nije me strah, ali za mene je to završena priča i  ne bih voleo da bilo ko 

počne  da kopa po njoj.

-              Nedostaje li ti taj tvoj raniji život? upitala je bojažljivo Gabi.

Duboko je uzdahnuo i energičnim pokretom ugasio cigaretu u pepeljari pir 

nego što je odgovorio.

-              Ponekad...  Kad si  svakodnevno  suočen sa  smrću,  počinješ  drugačije  da  i 

razmišljaš o životu i postaješ svestan surove stvarnosti!

-              jakove?... Zbog tvog pređašnjeg života si odlučio da sam spasavaš Martinu. 

Jesi li zato od početka bio siguran da ćeš  uspeti da učiniš više no što bi mogla da 

učini policija?

-              Od samog početka sam znao da samo i moja ekipa možemo da je spasemo! - 

mirno je rekao Dač. – Da je ostala u Italiji,  verovatno bih se držao postrani,  ali 

ovde...  Martina je sve što  imam u životu,  nisam  smeo  da dozvolim da se policija 

umeša i ugrozi njen život.

Čuvši njegove reči, Gabi oseti oštar bol u grudima. Njegovi povremeni izlivi 

nežnosti su bili signal daje on želi, ali samo kao ženku i ništa više. Tek sada joj 

je postalo sasvim jasno njegovo ponašanje.

-             Razumem... - kazala je i oborila pogled pokunjeno.

-             Sinoć,  kada  si  ti  otišla  na  spavanje,  dugo  sam  razgovarao  sa 

Laremosom. Pripretio sam mu da ću ga ubiti ukoliko te bude pipnuo!



-             Jakove, ja se ne plašim za sebe! Strah me je za tebe i tvoje drugove 

koji će ti pomagati u sprovođenju plana oslobađanja Martine!

-             Ne treba da se plašiš za nas, Gabi. Mi se odlično poznajemo i veoma 

dobro  sarađujemo...  Razmišljaš  li  još  o  tome  da  napustiš  posao  u  našoj 

kancelariji kada se budemo vratili u Cikago?

-             Da  li  ti  to  meni  daješ  otkaz?  -  upitala  je  iznenađena  njegovim 

pitanjem.

-             Ne! Ti ćeš sama odlučiti o tome hoćeš li ostati ili otići!

-             Razmisliću o tome kada sve ovo prođe.

-             U redu... Obuci se sada! Moramo proveriti kodove i lozinke pre no što 

krenemo u akciju.

Bez reči  je ustala iz kreveta i  pošla ka svojoj odeći koju je sinoć stavila 

preko  naslona  stolice.  Čula  je  kako  se  otvaraju  vrata,  brzo  se  okrenula  i 

pogledala u tom pravcu.

Dač više nije bio u sobi.

Bacila se na krevet i nemoćno zaplakala.

Imala je utisak kao da je naglo probuđena iz nekog sna.

Uopšte joj nije bila važna Dačova prošlost pošto ga je volela iz dubine duše. 

On je nju želeo samo fizički, ali je odbijao svaku pomisao na neku trajnu vezu. 

Kad god mu je bila potrebna nežnost, dobijao je od nje bez ikakvih problema, 

pošto Gabi nije mogla da mu se odupre. I tog jutra je dobio koliko je želeo.

Nije je uzeo sasvim da ne bi bio obavezan na trajnije vezivanje. Zato joj je i 

ispričao istinu o svojoj prošlosti. Učinio je to samo da bi izgradio što čvršću 

barijeru između njih dvoje. Otvoreno joj je rekao daje Martinajedina osoba na 

svetu koju voli i koja mu nešto znači. To što je, povremeno, bio nežan značilo 

je samo da ga privlači devičanstvo, jer nevinu devojku još nije imao na svom 

seksualnom „jelovniku“.

Pokrila je lice rukama i počela neutešno da plače.

Srce joj se cepalo od tuge pri pomisli na to kako će on krenuti u džunglu, a 

ona  ga,  možda,  više  nikada  neće  videti.  Ako  on  pogine,  život  će  za  Gabi 

izgubiti svaki smisao.

Suze su joj se u potocima slivale niz lice dok je razmišljala o tome kakav bi 

joj bio život bez Dača. Htela je da pođe sa njim u akciju i đa sebe žrtvuje samo 



da bi on ostao u životu, a ako sudbina bude htela, neka poginu oboje zajedno. 

Međutim, bilo joj je jasno da on neće nikada prihvatiti njen predlog da pođe s 

njim.  Mogla  je  da  sumnja  u  njegovu  ljubav,  ali  nije  smela  da  posumnja  u 

iskrenost njegove namere daje zaštiti od svakog zla.

Otišla je u kupatilo,  umila lice hladnom vodom ne bi li uklonila tragove 

suza, začešljala kosu i obukla se. Zatim je sišla u dnevnu sobu u kojoj je već 

ćela ekipa bila na okupu. Ulazeći, glasno ih je sve pozdravila nateravši sebe 

čak da se osmehne, ali nije smela da pogleda Daču u oči.

- Ovo je Samson! - rekao je Dač. Gabi je tek tada primetila da se u sobi na 

lazi i jedan sasvim nepoznat čovek ko jeg je tada prvi put videla.

- Zdravo, Gabi! - pozdravio je čovek široko se osmehujući. - Molim te, reci 

mi, kako si uspela da izdržiš toliko dugo uz ovog prevaranta?

 - Priznajem, nije lako s njim! - iskreno je odgovorila, ali i dalje nije smela 

da pogleda u Dača.

Nakon toga su seli  za sto i  još  jednom proradili  ceo plan.  Zatim je  Dač 

počeo  da  preslišava  Gabi  dogovorene  radio  kodove  i  lozinke.  Ona  je  bila 

veoma nervozna, dlanovi su počeli da joj se znoje, a prsti na rukama su počeli 

nervozno da joj poigravaju.

-              Gabi, smiri se, sve će biti u redu - pokušao je daje smiri Dač.

Osmehnula se nemoćno.

-              Nadam se... Pripazite se, momci!

Mi smo navikli na ovakve akcije! - reče Prvi i namignu joj mangupski.

-              Hajdemo dečaci, vreme je!

Muškarci su, kao po komandi, krenuli prema vratima i izašli iz kuće. Gabi je 

stajala kraj vrata gledajući za njima dok su se udaljavali. Osećala je oštar bol u 

grudima pošto je Dač nije ni pogledao niti joj je rekao i jednu reč pre no što je 

krenuo u akciju.

U kući su ostali samo Gabi i Larernos.

-              Koliko im je vremena potrebno da stignu do farme na kojoj su otmičari sa 

Martinom? - upitala je.

-              Oko sat i po, možda dva! Teren je dosta loš, sve vreme će morati da idu kroz 

šumu da ih osmatrači ne bi primetili! - odgovorio je Laremos.

               Gabi je posmatrala Laremosa dok je govorio. Učinilo se daje na njegovom 



              licu primetila senku zabrinutosti.

-              Da  li ste zabrinuti za njihovu bezbednost? - upitala je.

-              No, nisam zabrinut! - odgovorio je prebrzo da bi mu Gabi poverovala. Pošla 

je u kupnju.

-              Doneću lonče kafe, sešću pored i udio stanice i sačekati da se jave.

-              Da li ti je mnogo stalo do Arčera? - upitao je Laremos kada se Gabi vratila sa 

kafom.

-              Jeste, veoma! - iskreno je priznala.

-              Mislim da nemaš razloga da previše brineš. Arčer je najsrčaniji borac koga 

mili ja u svom životu video... Bio sam svedok da se vratio u akciju kada smo svi 

verovali da neće preživeti.

-              Može li da se dogodi nešto nepredviđeno?

-              Uvek može da se dogodi nešto nepredviđeno... - uzdahnuo je Laremos. Ne 

preostaje nam ništa drugo nego da čekamo! Biće onako kako je sudbina odredila!
 Gabi  je  sela  pored  radija,  zadubljena  u  svoje  misli,  a  Laremos  je 

povremeno izlazio iz sobe i vraćao se. Verovatno je, radeći nekakve poslove 

napolju, želeo lebi da prekrati neizvesnost čekanja.

-              Zar nije trebalo da se već jave? - upitala je Gabi kadaje velika kazaljka na 

satu u obišla i treći krug.

Rekao sam da je teren loš...

 Utom trenutka iz radija se začu fiajpie tiho pucketanje,  zatim krčanje i 

najzad i Dačov glas.

„ Panter“ zove, „Skitnice“ javi se. Prijem!
    Gabi  hitro  uze  mikrofon  u  levu  ruku,  a  desnom  rukom  podesi 

potenciometre na odgovarajuću vrednost.

 - „Skitnica“ ovde. Prijem!

-Bravo, tango, deset. Prijem! - ponovo se začuo Dačov glas. Naravno bile su 

to dogovorene šifre koje je Gabi dobro razumela.

- Alfa. Omega. Završeno! - odgovorila je.

Dačova poruka je značila: „Stigli smo bez problema. Spremni smo za akciju 

i  krećemo za deset  minuta“.  Njen odgovor  je  bio:„Poruka primljena,  nema 

novih informacija“.

Pošto je poslala poruku, Gabi je zabrinuto pogledala u Laremosa.



-              Za deset minuta?...

-              Neizvesnost je najgora! - odgovorio je. - Kazaću Karisi da nam donese još 

kafe!

Gabi  je  bila  preplašena  na  smrt.  Sedela  je  gledajući  u  radio-stanicu  i 

nervozno grickala nokte.

Posle  petnaestak  minuta,  iz  uređaja  se  ponovo  začulo  krckanje,  zatim 

šuštanje i na kraju Dačov glas:

-              „Panter“ zove „Skitnicu“. Prijem.

-              „Skitnica“  ovde,  prijem!  -  brzo  je  odgovorila  s  nestrpljenjem  očekujući 

poruku.

-              Tango, Čarli, bingo! Podgrej kafu!

-              Bravo,  omega.  Gotovo!  -  odgovorila  je  kao  bez  duše.  Srce  joj  je  tako 

uzbuđeno udaralo daje imala utisak da će iskočiti iz grudi.

Nekoliko trenutaka kasnije u sobu je žurno ušao Laremos i rekao:

-              Gabi, zovi Arčera, odmah! Naša veza kaže da otmičari dobijaju pojačanje!

Drhtavim prstima je podesila potenciometar i uključila mikrofon.

-              „Skitnica“  zove „Pantera“,  prijem!...  -  ponovila  je  poziv nekoliko puta,  ali 

odgovora nije bilo. Uplašeno je pogledala u Laremosa. Potpuno izbezumljena od 

straha,  počela  je  da  viče  u  mikrofon:  -  Jakove,  javi  se!  Ne  smem  sada  da  te 

izgubim!... Jakove!

U tom trenutku se iz radio-uređaja čuo Dačov glas. Jako je govorio mirno, u 

glasu mu se mogla osetiti napetost.

-             „Panter“ zove „Skitnicu“! Stiglo pojačanje, put presečen, povlačimo 

se dve pozicije od Delte! Sklonite se, idu prema vama! Gotovo!

Gabi  je  potpuno  izgubila  glavu  od  straha.  Pogledala  je  u  Laremosa 

očekujući od njega pomoć, savet... bilo šta!

-             Trebalo je to da pretpostavim! - tiho je kazao, kao za sebe, a zatim je 

viknuo na sav glas. - Karisa!

Nekoliko sekundi kasnije navratima se pojavila Karisa sa puškom u ruci.

Laremos uze pušku od žene i utrapi je Gabi u ruke.

-             Drži to! Ako bude trebalo, znaćeš kako daje upotrebiš! Idemo... Mqji 

ljudi će nam čuvati odstupnicu!

-             Hoćemo li poći u susret grupi? - upitala je usplahireno.



-             Ja razumem tvoj strah, ali svi momci vrlo dobro znaju šta treba da 

rade! Bili smo nekada... strah i trepet!

Istrčali su iz kuće i potrčali prema šumi. Dok je osećala težinu puške u ruci, 

Gabi se upitala šta li bi j oj majka kazala kada bi sada mogla da je vidi?

-             Lezi!!! - viknu Laremos i gurnu je prema zemlji.

Gabi su prućila u visoku travu, čvrsto stežući pušku u desnoj ruci. Zažmuri- 

la je i poželela da se sada nalazi pored Dača. Ukoliko treba da umre, onda bi 

želela da umre zajedno s njim.

Do njih dopreše glasovi muškaraca. Gabi i Laremos se pritajiše, skoro su 

prestali da dišu da ne bi privukli pažnju ljudi koji su im se približavali kroz 

šumu.

Međutim, kako su glasovi postajali sve bliži, Gabi je počinjala da razabira 

da to nisu ljutiti nego glasovi koji se smeju i šale međusobno. Tada je još više 

počela da strahuje zamišljajući bandite koji tako veselo, gotovo razdraga no, 

idu u lov na ljude. Sva njena hrabrost je nestala bez traga.

U jednom trenutku se poradovala da ih tragači nisu videli i da su bezbedni, 

međutim, već sledećeg trenutka se upitala da li je to samo varka? Možda su 

nju i Laremosa tragači primetili, a međusobno pričaju šale i viceve“samo da bi 

ih zavarali?

Činilo joj se daje protekla čitava več- nost pre no što su tragači prošli na 

nekoliko metara od njih i udaljili se.

-              Bravo, Gabi! - pohvalioje Laremos.

-             Bila  si  jako  hrabra!  Sačekaćemo  još  malo,  da  se  tragači  udalje,  a 

zatim ćemo nastaviti put.

-             Zar ne bismo mogli da se vratimo na farmu? - upitala je preplašena 

iako je mrzela sebe zbog ovako jasno iskazanog kukavičluka.

-             Ako sam dobro video,  ovo je  bila  samo grupa  izviđača,  a  ostatak 

bandita je na mojoj farmi! Moramo pronaći Arčera i ostale, ili ćemo... izginuti!

-             Nisam još spremna na umiranje! Ako budem u opasnosti, hoće li mi 

ovo pomoći?- pokazala je pušku.

Laremos joj je ukratko objasnio kako treba da otkoči pušku, da nanišani i 

da puca. Posle toga se osećala malo sigurnijom. Kad su nastavili put, zubi su 



joj cvokotali od straha jer je imala utisak da je sigurna smrt čeka iza svakog 

drveta.

Probijali su se kroz gusto rastinje čitav sat.

A onda su, u jednom trenutku začuli pucanj. Najpre jedan, a zatim po neko 

liko u seriji, iz različitih oružja.

-             Ne uzbuđuj se, Gabi, to su naši! - veselo uzviknu Laremos, a zatim se 

uspravi i mahnu rukom, dovikujući:

-             Arčere, tu smo!

Posle toga se začulo nekoliko muških glasova, lomljava granja, bat mnogih 

koraka... Konačno, na čistinu izbi Dač držeći u desnoj ruci oružje spremno za 

pucnjavu,  dok  je  drugom  rukom,  oko  ramena  držao  onižu  cmokosu  ženu 

razbarušene kose. Trčali su koliko su brzo mogli,  a za njima su trčali Prvi, 

Apolo, Samson i Dragon.

-             Ovo je Martina! - brzo je rekao. Gabi, da li je sve u redu?

-             Sada  jeste!  -  sa  vidnim  olakšanjem  je  kazala  Gabi  i  dalje  čvrsto 

stežući pušku u ruci

-              I dalje su nam za petama, Apolo će nam čuvati odstupnicu!

-             Da li ste vas dvoje dobro? - upita Gabi gledajući čas crnokosu ženu, 

čas Dača.

-             Nekoliko ogrebotina... A vi?

-             Stigli smo dovde bez većih probie ma! Laremos mi je objasnio kako 

se ova tandžara upotrebljava! - pokazala je na pušku.

-             Da nisam ovoliko umorna od svega, rado bih vam pomogla!... - reče 

Martina koja je, videlo se to, bila veoma iscrpljena.

-             Ne brini, sestrice! - reče nežno Dač, pogledavši je. - Sada si u našim 

rukama i biće sve u redu!

-             Sve vreme sam bila sigurna da ćeš doći po mene! -  zadovoljno se 

osmehnula Martina. - A gde si pronašao ove hrabre ljude koji su bili s tobom.

Dač kratko pogleda Gabi, a zatim odgovori:

-             Unajmio sam ih, Roberto će ih ispla titi!

-             Moj Roberto... - tužno se osmehnu Martina. - Mora daje poludeo od 

brige ovih dana!



-             Jakove. kako ćemo dalje?... - upitala je Gabi svesna da su im banditi 

na tragu i da je pitanje minuta kada će se pojaviti i pripucati na njih.

-             Videćeš!  -  kratko  reče  Dač,  a  zatim  se  okrenu  jednom  od  svojih 

drugova.

-             Apolo,  ja  ću im privući  pažnju  ne  bi  li  izašli  iz  zaklona,  a  ti  budi 

precizan!

-             Nemoj to činiti! - očajno uzviknu Gabi videći da Dač izlazi iz zaklona 

na čistinu i uleće u vatru kuršuma. Užasnuto je pogledala prema šumi odakle 

je dopirala paljba i ugledala jednog od otmičara kako, stojeći uz jedno stablo, 

nišani puškom pravo na Dača. Bez razmišljanja je ustala, podigla pušku, na- 

nišanila i povukla oroz.

Pogodila  je  čoveka  u  levo  rame.  On  se  hitro  okrenuo  i  okrenuo  pušku 

prema njoj.

-             Gabi! - uzviknuo je Dač.

Gabi je repetirala pušku i ponovo opalila.

Bandit je pao u travu, ali je i  Gabi osetila udarac u nadlakticu. S bolnim 

jaukom je pala u travu.

Dač joj je pritrčao i povukao u zaklon.

-             Kako je, Gabi? Boli li mnogo? - upitao je Laremos i prihvatio je od 

Dača.

-             Ruka... Boli me... -prošaputalaje.

-             Nastavite da hodate, brzo! - vikao je Dač. - Ne osvrćite se!

Pogledala ga je i uplašila se onoga što je videla. Lice mu je poprimilo ne 

kakav čvrst izraz, kao daje isklesano od kamena, a u očima mu je ugledala 

nekakav divlji sjaj.

Nije progovorila ni reč dok je nastavljala da hoda. Laremos je pridržavao. U 

jednom trenutku, učinilo joj se da se stalno vrte u krug jer je prepoznavala 

mesta na kojima su već bili.

-             Kuda mi to idemo? - morala je da upita.

-             Na bezbednom odstojanju obilazimo oko moje farme i čekamo daje 

banditi napuste! - odgovorio je, a zatim brižno upitao: - Kako je ruka?

-             Boli... Ali, mogu dalje...



-             Ja  više  ne  mogu!  -  zavapila  je  Mar-  tina.  -  Hajde  da  se  malo 

odmorimo!

-             Ne još! - oštro je rekao Dač. - Nije bezbedno...

-             Arčere! - iz daljine je do njih dopro Apolov glas. - Sve je čisto!

Hodali su još neko vreme, a onda su ugledali Laremosovu farmu i Gabinoj 

sreći nije bilo kraja.

U  bašti  i  dvorištu  je  sve  bilo  kao  i  ranije  i  ni  po  čemu  se  nije  moglo 

zaključiti da su banditi do malopre bili tu. Međutim, kada su ušli u kuću, sve je 

bilo ispreturano, nameštaj izlomljen, a pod izrovan.

Laremosove oči besno blesnuše.

-             Senjor, žao mi je zbog ovoga! - uviđavno reče Martina.

-             Sve ovo ću vrlo brzo popraviti, se- njora! - odgovorio je Laremos - 

Najvažnije  je  da  ste  vi  živi  i  zdravi,  da  se  vama nešto  dogodilo,  to  bi  bio 

nenadoknadiv gubitak!

Martina mu je prišla i poljubila ga u obraz.

-             Ne znam kako ću vam se odužiti za sve...

-             Nemojte mi zahvaljivati, senjorita... Žao mi je što i ja nisam mogao u 

akciju!

-             Da li  ste  svi  dobro?  -  pitala  je  Gabi  gledajući  svakog od učesnika 

akcije pojedinačno. - Da li je neko povređen?

-             Nemoj toliko brinuti o nama, Gabi!

-             nasmeja se Apolo. - Razmazićeš nas!

-             Ja  volim kad neko brine  o  meni  i  neće  me razmaziti!  -  reče  Prvi, 

gotovo u isti mali.

Svi su počeli da se opuštaju i da razgovaraju među sobom.

Jedino je  Dač smrknuto gledao okolo.  Nije  odgovorio na Gabino pitanje, 

nego je insistirao da ona i Martina odmah idu gore, u sobu.

-             Ah, kupatilo! - zadovoljno uzdahnu Martina kad su stigle u Gabinu 

sobu.

-             Ne  mogu  da  verujem  da  ću  se,  posle  toliko  vremena,  konačno, 

okupati!

-             Mora da ti je bilo užasno? - taktično upita Gabi držeći se i dalje za 

povređenu ruku.



-             Kada sada o svemu ponovo promislim, dobro sam i prošla. Uopšte 

me nisu maltretirali, a i hranili su me... povremeno!

Dok  se  Martina  tuširala,  Gabi  je  skinula  košulju  i  pogledala  povređenu 

ruku. Srećom, bila je to samo ogrebotina od puščanog metka koju je pažljivo 

očistila alkoholom.

-             Sada sam kao nova! - zadovoljno se nasmejala Martina kada je izašla 

iz kupatila brišući mokru kosu peškirom.

-             Sada si ti na redu...

Pošto  se  i  Gabi  istuširala,  Martina  joj  je  pomogla  da  gazom i  flasterom 

prekrije ogrebotinu od puščanog metka na nadlaktici.

-             Danas si Dača spasla sigurne smrti i ja sam ti neizmerno zahvalna 

zbog toga! - govorila je Martina dok je preko gaze stavljala flaster. - Međutim, 

od njega ne  očekuj  ni  jednu jedinu reč  zahvalnosti!...  Znaš,  on ne podnosi 

damu bilo ko pomaže, pogotovo ne žensko. Spasla si mu život, ali si strašno 

povredila njegovu sujetu! Zato je sve vreme ćutao...

-             Mislim da nije u pitanju povređena sujeta! - Gabi je počela da brani 

Dača.

-             Poslednjih dana je jako mnogo pretrpeo i nije nikakvo čudo ako mu 

nije do priče!

-             Ne mogu ti reći koliko sam se obradovala kada sam ga ugledala na 

vratima mog privremenog zatvora!... Tek sada vidim kolika je sreća što je kao 

vojnik bio pripadnik specijalnih jedinica!

Gabi  je  pogledala  Martinu  i  shvatila  da  ona  ne  zna  ništa  o  plaćeničkoj 

karijeri svog brata. Ako on nije smatrao za potrebno da joj to kaže, ja joj neću 

o  tome  pričati,  zaključila  je  Gabi.  Zato  je  samo  klimnula  glavom  i  kratko 

primetila:

-             Da, to je prava sreća.

Pošto  joj  je  rana  od  metka  bila  zbrinuta,  Gabi  je  uzela  čistu  košulju  iz 

ormana i obukla je tako da se flasteri nisu ni videli. Ruka je i dalje bolela, ali to 

nije bilo ništa u poređenju sa onim što je moglo da se dogodi... Toliko je volela 

Dača da ne bi žalila i da je mnogo teže povređena.

Da se Daču bilo šta dogodilo, to ne bi mogla preživeti.



                                                                 VI

Te noći,  umesto Dača,  sa Gabi u sobi je spavala Martina.  Dač je bio sve 

vreme veoma rezervisan i ćutljiv. Za vreme doručka nije ni reci progovorio sa 

Gabi, a ništa bolja situacija nije bila ni ujutro, za doručkom. Međutim, Gabi 

nije  obraćala  mnogo  pažnje  na  njegovo  ponašanje  jer  su  svi  bili  veoma 

uzbuđeni u očekivanju da doputuje Martinin muž iz Italije.

Roberto  je  u  toku  noći  avionom  doputovao  do  aerodroma  u  glavnom 

gradu, a Laremos ga je rano ujutro svojim malim avionom dovezao do farme. 

Njegov susret sa Martinom bio je veoma dirljiv i Gabi nije mogla da zadrži 

suze, pogotovo kada je videla da iRoberto ne krije suze i ne ustručava se da 

plače, iako je muškarac.

Ako je neko ko je sa Sicilije mogao da se smatra pravim Italijanom, Roberto 

je  izgledao  kao  tipični  stanovnik  Apeninskog  poluostrva.  Nije  bio  mnogo 

visok, imao je vižljast stas i bio je izuzetno šarmantan.

-             Drago mije što smo se upoznali, sinjorina Darvin! - ljubazno je rekao 

i galantno joj poljubio ruku. Bacio je jedan kratak pogled prema Daču koji je u 

jednom udaljenom uglu razgovarao sa Apolom. - Dač vas je često pominjao!

-             Zaista? - upitala je Gabi. Nije mogla daveruje daje Dač toliko pričao o 

njoj, a već drugi dan s njom nije progovorio ni jednu jedinu reč.

Dač se i dalje držao vrlo rezervisano, a Gabi nije mogla da sakrije svoju po- 

tištenost zbog toga.

Martina je osetila potrebu da joj objasni neke stvari.

-             Juče  nije  bilo  nimalo  naivno,  tamo...  Sa  banditima!  Pravo  je  čudo 

kako smo se izvukli bez gubitaka! Mislim da se Jakov zato tako ponaša, veoma 

je potresen!

-             Naravno! - Gabi se nevoljno saglasila. - S obzirom na sve kroz šta si 

prošla, ti se odlično držiš!

Martina nije ispuštala Robertovu ruku.

-             Ovde sam među prijateljima i jako mi je lepo... Ipak, jedva čekam da 

krenemo našoj kući!

-             Ljubavi, krenućemo još danas pre podne! - zadovoljno reče Roberto.



-             Zaželela sam se naše kuće...  -  nostalgično reče Martina,  ali  odmah 

zatim dodade: - Znam samo da više nikada neću u kupovinu ići sama!

-             Pribojavao sam se da bi se nešto tako moglo dogoditi, ali sam mislio 

da ću ja biti žrtva, a ne ti! Sva sreća što tvoj brat i njegovi prijatelji postoje i 

znaju šta treba da se radi u ovakvim situacijama. Da oni nisu obavili posao 

kako treba... Ne smem ni da pomislim staje sve moglo da se dogodi! - snažno 

je privukao sebi i nežno je poljubio u kosu. - Ne mogu da živim bez tebe!

Njih dvoje se nisu razdvajali i Gabi čeznutljivo pogleda prema njima. Bili su 

slika i prilika prave, istinske ljubavi.

-             Iako jedva čekam da što pre krenemo, volela bih da još malo budemo 

sa  Jakovom.  Ko  zna  kada  će  nam  se  ponovo  pružiti  prilika  da  budemo 

zajedno? - predložio je Roberto.

-             Hvala ti,  što o svemu misliš,  dragi moj Roberto! -  zadovoljno reče 

Martina, a tada se okrenu prema Gabi. - Molim te, obavezno dođi s Jakovom 

kod nas u Palermo! Bićeš nam dragi gost! Naša kuća je na samoj obali mora, 

veru- jem da ćeš i ti uživati!

-             Hvala na pozivu, prihvatam ga s radošću! - odgovorila je Gabi iako je 

znala daje, posle ovoga, Dač više neće povesti ni do hamburgerije na prvom 

ćošku, a kamoli u Italiju.

Martina i Roberto su nežno ćućorili i ponašali se kao da su upravo venčani, 

ne obazirući se na ostale. Gabi ih je zadivljeno posmatrala uživajući u njihovoj 

ljubavi,  ah joj  je  jedan pogled na Dača bio dovoljan da oseti  snažan bol  u 

grudima. Sve njene nade o ljubavi s njim su se raspršile kao morska pena. 

Pokunjene glave je izašla u hodnik i otišla u svoju sobu. Počela je polako da 

pakuje svoje stvari jer je znala da sada više nema potrebe da se zadržavaju na 

Laremosovoj farmi pošto je posao, zbog koga su došli, uspešno završen.

Posle nekog vremena, neko pokuca na vrata i na njima se pojavi Martina.

Došla  je  da  pozajmi od Gabi  malo  šminke,  jer  ovde nije  imala  ništa  od 

svojih stvari.

-             Ne mogu da se načudim sebi kako sam bila glupa! - govorila je dok je 

stavljala srebrno sivu senku na očne kapke - Roberto me je stalno upozoravao 

da nikuda ne idem bez njega, ali ja nisam htela da ga poslušam. Tvrdoglavost, 



to nam je porodična crta... - ostavila je šminku na stočić i okrenula se Gabi. - 

Vidim ti po izrazu lica da Dač još s tobom nije progovorio ni reč!

-             Nije...  -  Gabi  nemoćno  sleže  ramenima  i  nastavi  da  pakuje  svoje 

stvari u putnu torbu.

-             Trebalo  je  da  vidiš  izraz  njegovog  lica  u  trenutku  kada  si  pala 

pogođena metkom bandita!... Sve bi ti bilo jasno...

-             Ja sam se strašno uplašila  za njega! -brzo je počela da objašnjava 

Gabi iako to od nje niko nije tražio. - Videla sam čoveka s puškom, shvatila 

sam da imaDača na nišanu... Nisam imala vremena da razmišljam!

-             Znam, Gabi... Meni su jasni tvoji motivi, ali ti ne znaš Jakova. On ima 

strašno tešku narav, a poslednje dve godine se u njega uvukao nekakav ne

mir i ja uopšte ne mogu da ga prepoz- uamL. Jedino me teši što je u tebi 

pronašao ženu svog života. U poslednje vreme uopšte nije prestajao da priča 

o tebi. Da li to znaš?

Gabi se nervozno osmehnu, oči su joj zasjale od nove nade koja je počela da 

se rađa u njenim mislima.

-             Oh, Martina, ne znam šta bih dala kada bih znala da je istina to što si 

mi  ti  kazala!  Jedino,  ja  sam  patrijarhalno  vaspitana  i  ne  bih  mogla  da 

pristanem na to da mu budem povremena ljubavnica, a on uporno ponavlja 

da ne želi bilo kakvo vezivanje!

Martina je slušala šta Gabi priča i nezadovoljno napući usne.

-             Moja nada je jako kratko trajala! -  nastavila je Gabi.  -  Od pre dve 

godine, kada sam se zaposlila u njegovoj advokatskoj kancelariji,  Jakov me 

nije ni primećivao. Onda se dogodilo to s tobom, pošao je u Italiju i naredio mi 

da  se  spakujem.  Kazao  je  da  sam  mu  potrebna  radi  kamuflaže,  ali  mi  je 

njegovo ponašanje kazivalo da on prema meni oseća i nešto više... Ali, to je 

već moj problem, očekivala sam previše, bez nekog realnog razloga!...

-             Roberto i ja ćemo već danas krenuti kući! - kazala je Martina kada je 

Gabi završila, prišla joj je i zagrlila je srdačno. - Nadam se da nećemo morati 

dugo da čekamo da nam dođete u pose- tu?! Tebi prepuštam da se brineš o 

Jakovu, predugo je bio sam, kao pustinjski vuk!

Gabi oseti kako joj je srce počelo jače da kuca. Zabolelo je to što je čula od 

Martine.



Pošto se Martina našminkala, vratila se do Roberta, a Gabi je ostala sama. 

Završila je pakovanje svojih stvari,

izašla je iz sobe i počela da polako hoda kroz kuću. Namerno je izbegavala 

društvo jer nije mogla da bude u Dačovom društvu, jedinom koje je želela.

I  tada je u hodniku srela Prvog koji  je  bio raspoložen za razgovor.  Nije 

mogla da ga izbegne.

-             Zbog  čega  je  naša  lepa  damica  tako  neraspoložena?  -  upitao  je 

osmehujući se. Međutim, njegov osmeh je delovao, nekako, izveštačeno.

-             Nisam neraspoložena, samo sam počela da razmišljam o povratku na 

posao! - Gabi je nastojala da svom glasu da dovoljnu dozu ubedljivosti.

-             Brzo si se navikla na dinamiku! - glasno se nasmejao Prvi. - Svima 

nama to odgovara, jedino Arčeru, izgleda, nije po volji!

-             I meni se tako čini! - tiho je kazala.

-             Arčer voli da sve što smisli učini sam i vrlo je nezadovoljan ako mu 

pomaže neko koga nije zamolio za pomoć! U početku ni ja to nisam znao, sve 

dok jednom nisam pokušao da ga izbavim iz nevolje u koju je upao. Umesto 

zahvalnosti, dobio sam udarac u bradu!... Jedino, neće to dugo trajati, proći će 

ga, veruj mi!

-             Ne bih rekla da će ga brzo proći! - odvratila je Gabi rezignirano. - 

Uopšte neće da razgovara!

-             Tebi je to neobično, ali mi smo navikli na takvo njegovo ponašanje. 

Već dugo nije učestvovao ni u jednoj akciji, a svaka greška mu probudi ružne 

uspomene. Jednom je bio jako teško ranjen...

-             Znam, pričao mi je o tome! - prekinula gaje Gabi, a Prvi je začuđeno 

pogledao.

-             Zaista?

-             Da, ja sam ga zamolila da mi ispriča!

-             Od kako se znamo, stalno sam se pitao da li će se Arčer ikada smiriti. 

Nikada ni jedna žena nije bila dovoljno dobra za njega

-             Verovatno mu više odgovara život usamljenika!

Prvi duboko uzdahnu,



-             Tu si, možda, u pravu, ni jedan od. nas nema neku ozbiljniju vezu. 

Ipak, od kako je promenio posao, Arčer ima sve šanse da bude prvi od nas 

koji će se skrasiti.

Gabi se samo tužno osmehnula Bila je ovo previše bolna tema za nju da bi

o  njoj  mogla  mimo  da  razgovara,  posebno  sa  potpuno  nepoznatim 

čovekom kakav je bio Prvi.

-             Drago mi je što smo se upoznali. Gabi! - nastavio je. - Verujem da ćeš 

znati  da brineš  o Arčeru,  Može biti  da on togajoš  nije  svestan,  ali  sada je 

prekasno za uzmicanje!

-             Volela bih da ste u pravu...

-             Zovem se....  Metju!  Nadam se  da  ćete  nam se,  bar,  s  vremena  na 

vreme javiti! - nasmejao se i okrenuo se da pođe.

-             Naravno! - odgovorila je.

Martina  i  Roberto  su otputovali  pre  doručka,  a  po  njihovom odlasku u 

tetići je postalo sasvim tiho. Bilo je očigledno da su se svi, osim Prvog, razišli 

na različite strane. Sada, postoje akcija radi koje su se okupili, bila završena, 

njihovo prisustvo ovde je bilo izlišno.

 Laremos,  kao  dobar  domaćin,  uporno  je  nastojao  da  prikrije  Dačovu 

netrpeljivost prema Gabi koja je bila veoma jasno vidljiva. Trudio se da joj se 

nađe na usluzi, pokušavao je da razgovara s njom, ali nije vredelo. Pošto je 

Dač i dalje ćutao, Gabi nije imala volje ni sa kim drugim da razgovara.

U jednom trenutku, osmelila se, prišla Daću i upitala ga:

-             Mogu li da znam za kada si planirao naš povratak?

-             Za  večeras!  -  kratko  je  rekao.  Bilo  je  jasno  da  i  dalje  ne  želi  da 

razgovara s njom.

-             Idem  da  proverim  da  li  sam spako-  vala  sve  stvari!  -  kazala  je  i 

pogledala  u  Laremosa.  -  Hvala  vam na  gostoprimstvu.  Daje  bila  drugačija 

situacija, verujem da bismo uživali kod vas! Žao mi je što nije bilo vremena za 

obilazak ostataka onog drevnog grada koje su gradile Maje.

-I  meni  je  žao,  ali  ti  obećavam  da  ćemo,  sledećom  prilikom,  obavezno 

izdvojiti vreme da bismo ih posetili i razgledali.

Zatim se Gabi povukla u svoju sobu.

Posle kratkog vremena, pridružio joj se Dač.



I dalje je ćutao, kao da ona uopšte ne postoji. Počeo je da vadi svoje stvari 

iz ormana i da ih pakuje u svoj kofer. Tišina je postajala nepodnošljiva.

- Da li si dobro? - zapitala je u jednom trenutku pošto više nije mogla da 

podnese njegovo ćutanje.

-             Dobro sam, hvala. A ti?

-             Bila je to nezaboravna akcija!

-             Da... I prilično opasna! - rekao je vrlo ljubazno što je iznenadilo Gabi.

-             Zašto si ljut na mene? - osmelila se da upita, ohrabrena njegovom 

ljubaznošću.

I dalje je gledao u svoje stvari.

-             Po čemu zaključuješ da sam ljut na tebe?

-             Od kako smo se vratili, nisi progovorio sa mnom ni jednu jedinu reč!

prišla  mu je,  posmatrajući  ga  pažljivo  i  prisećajući  se  njegovih  snažnih 

zagrljaja. - Jakove, šta sam učinila? Objasni mi, molim te, ne mogu više ovako 

da izdržim.

-             Šta si mislila u toj tvojoj glavi? Šta si pokušala da izigravaš? Kalamiti 

Džejn?  -  upitao  je  potpuno  mirno.  -  Ovo  je  bila  prava  akcija,  sa  stvarnim 

mecima i realnom opasnošću po život svih učesnika! Ovo nije bilo snimanje 

tvoje omiljene televizijske serije!... Uostalom, ne treba da se čudim. Ti si samo 

jedna  obična  sekretarica  koja  nije  u  stanju  da  sa  svojim pilećim  mozgom 

razborito razmišlja!

Martina i  Prvi  su bili  u pravu, Dačova sujeta jeste bila povređena,  jer u 

životnoj opasnosti nije bio on nego ona.

-             Da ja nisam pucala, ti bi bio mrtav!

-             Da  li  sada  treba  da  kleknem  pred  tvoje  noge  da  bih  ti  izrazio 

zahvalnost? - nervozno je lupio rukom po svom koferu.

-             Ne treba mi tvoja zahvalnost! - sada je i Gabi vikala pošto više nije 

mogla  da  se  uzdržava.  -  Jedino  ne  želim  da  me  vređaš!  Ja  nisam  obična 

sekretarica sa pilećim mozgom!

-             To ti samo misliš! Pre nego što trepneš, udaćeš se za prvog koji te 

zaprosi i izrodićeš mu čopor dece!

Gabi  je  prebledela.  Nije  mogla  da  veruje  da  su  te  užasne  reči  koje  je 

izgovorio bile stvarni odraz njegovih razmišljanja.



-             Šta  je,  dušo,  šta  si  se  zablenula?  -  nastavio  je  da  joj  se  obraća 

uvredljivim tonom. - Da nisi očekivala da ću sada da te zaprosim?

-             Od tebe nisam očekivala ništa! - odbrusila je i okrenula mu leđa.

-             Lažeš! - uzviknuo je, uhvativši je za povređenu ruku. Prisilio je da se 

okrene i da pogleda u njega. Uzaludno je pokušavala da se oslobodi njegovog 

stiska.

-              Jakove! To boli!

-             Zašto se ne braniš?

Disala je duboko, trpeći bolove.

-             U redu, ako želiš da dokažeš da si jači od mene, priznajem! Jesi li 

zadovoljan?

Jednim  pokretom  ruke  je  bacio  na  krevet.  Svojim  rukama  je  čvrsto 

pritisnuo njene tako da nije mogla da se pomeri. Dač je požudno posmatrao 

njeno telo, njene grudi koje su se uzbuđeno podizale i jasno ocrtavale ispod 

tankog platna košulje koju je imala na sebi.

-             Prošlog jutra sam te strašno želeo, ali te nisam uzeo zato što si još 

devica! Ako si maštala o tome da ćeš u budućnosti živeti sa mnom, prevarila 

si se! Izbaci sve nade iz glave!

Čvrsto  je  stisnula  usta.  Volela  ga  je  i  želela  svim  srcem.  Maštala  je  o 

njihovoj  zajedničkoj  srećnoj  budućnosti,  ali  bi  pre  umrla  no  što  bi  mu to 

priznala, pošto je bilo više nego očigledno da on nju nije želeo. Osim, možda, 

samo za jednu noć, da bi iskusio kako to izgleda voditi ljubav sa devicom.

-             Jakove, ja nisam od tebe ništa tražila! - kazala je, najzad, gledajući ga 

pravo u oči. - Možeš biti sasvim siguran, ja ne želim da te privežem za sebe!

U očimi mu je blistao nekakav divljački sjaj.

-         Hajde da to odmah proverimo!

Snažnim pokretom joj  je  podigao ruke iznad glave  i  uhvatio  ih  jednom 

rukom, a drugom, jednim pokretom, pokidao sva dugmeta na njenoj košulji. 

Njene pune grudi su se ukazale pred njim u svoj svojoj lepoti.

-             Sada ćeš videti kako jedan pravi vojnik postupa sa ženom!

Nije mogla da se suprotstavi njegovim snažnim rukama. Osećala se strašno 

poniženom i uvređenom dok je on divljački ljubio po obnaženom telu. Ukočila 

se od straha, očekujući šta će on sve da joj uradi.



-             Da li uživaš? - uzbuđeno je govorio. - Ovako je trebalo da bude juče 

ujutro! To je stvarnost, tako se to radi!...

Osećala je bolove u ćelom telu, povređena ruka je toliko bolela da su joj 

suze potekle od bola. Drhtala je celim telom očekujući kada će, već jednom, 

doći kraj tom mučenju.

-             Jesi li dobro, dušo? Zar nije to ono što si želela?... Znam šta radim, 

paziću...

Međutim, nije išao do kraja.

Kada se zasitio njenog tela, odgurnuo je od sebe i naglo ustao.

Gabi  nije  mogla  ni  da  se  pomeri.  Ležala  je  na  krevetu,  povređena  i 

ponižena. Čvrsto je zatvorila oči osećajući kako joj se potoci suza slivaju niz 

lice.

-             Jakove... Idi do đavola! - očajno je procedila kroz zube.

Uopšte se nije obazirao na njene suze i drhtanje.

-             Ja tako postupam sa ženama! Hteo sam to da uradim još juče,  ali 

nisam  imao  vremena.  Želeo  sam  da  zaboravim  na  opasnost,  na  strah,  na 

sutra...  To  se  najlakše  postiže  sa  ženama!  -  glas  mu  je  bio  veoma  grub.  - 

Shvatila si šta sam hteo od tebe da dobijem i zato izbaci iz glave svaku nadu 

da ćeš me imati za stalno!

Gabi se nije ni pomerila. Bilo joj je zlo, osećala je mučninu, a svaki delić tela 

je strašno bcleo. Uspela je za trenutak da otvori oči i pogledi su im se sreli. 

Istog trenutka, on se saže, uze svoj kofer i naredi joj:

-              Ja krećem! Uzmi svoje stvari i siđi, nemoj da te dugo čekam!

Ustala je s kreveta tek pošto su se vrata zatvorila za njim.

Brišući  suze  s  lica,  donelaje  odluku:  čim se  budu vratili  u  Čikago,  daće 

otkaz! Kada bi bilo moguće, bio bi to momentalni otkaz, ali u njihovoj advo- 

katskoj kancelariji postojalo je pravilo o otkaznom roku od dve sedmice, a to 

je  bilo  ono  što  je  Gabi  najviše  mučilo.  Trebalo  je  izdržati  te  dve  sedmice 

svakodnevno  viđajući  Dača.  Posle  ovoga  što  se  danas  dogodilo,  to  će  biti 

neizdrživo.

Proverila je svoj izgled u ogledalu. Kada je bila sigurna da se tragovi suza 

na njenom licu ne vide više, uzela je svoju putnu torbu i sišla u dnevnu sobu. 

Kada je ušla, Dač je nije udostojio ni jednog jedinog pogleda. Bilo je jasno da 



on uopšte ne razmišlja o njoj. Gabi je poželela da može da se ponaša isto kao 

on,  ali  je  to  bilo  nemoguće  pošto  ga  je  istinski  volela.  Trebaće  joj  mnogo 

vremena da zaboravi njegovo siledžijsko ponašanje.

Kako je mogao toliko da me povredi, neprestano se pitala?

Dok  se  opraštala  od  Laremosa  i  Prvog  nastojala  je  da  izgleda  što 

bezbrižnije. Međutim, Prvi je pažljivo zagledao njeno lice i tiho je upitao:

-             Da li te je povredio?

-             Ne! - brzo je odgovorila. - Zašto bi?...

-             Zato što ga poznajem! - rekao je Prvi i zagrlio je poput oca, kojeg nije 

imala. - Meni možeš reći istinu. Jesi ii dobro?

-             Dobro sam! - odgovorila je izdržavši njegov pogled. - Kad nestanem 

iz njegovog života, biće mi još bolje!

-             Zašto, Gabi? Zar je tako loše?

-             Loše da lošije ne može biti!

-             Znam da ti je teško, ali ne smeš njemu da dozvoliš da se ponaša kako 

mu padne na pamet! Moraš uzeti stvar u svoje ruke, on ne podnosi osobe koje 

se ne bore za svoja prava!

-             Pokušala sam...

-             Moraćeš  pokušati  ponovo,  treba  mu  vremena  da  se  privikne. 

Predugo  je  živeo  potpuno  sam,  moglo  bi  se  reći  daje  podivljao  od 

usamljenosti!

-             On mene ne želi!

-             Varaš se, ti si prava žena za njega! - nasmejao se Prvi. - Posle svega, 

moram da ti odam priznanje da si izvanredan strelac. Laremos mije rekao da 

nije  imao  vremena  da  ti  detaljno  objašnjava,  a  ti  si  od  prve  načinila  pun 

pogodak!

-             To nije bio nikakav problem! - reče Gabi odlučno. -  Jedino sam se 

plašila da puška ne zanosi na neku stranu! Od malena sam s mamom lovila 

zečeve na našem imanju!

-             Ti i tvoja majka ste lovile zečeve? - iskreno se začudio Prvi. - To je 

nešto!... Da Ii ti je majka još živa?

-I živa i zdrava! Živi na našem imanju, u Teksasu!

-             Da li još uvek lovi zečeve?



-             Ne samo da lovi zečeve, nego svakodnevno jaše, nadgleda radnike, 

sama vodi ceo ranč!... Moja majka vam je pravi fenomen!

-             I  ti si fenomen,Gabi! Znao sam to još dok te nisam upoznao jer je 

Arčer javio da dolazi s tobom. A kada on nekome dozvoli da upozna i ovaj deo 

njegovog života, to znači daje reć o osobi koju on izuzetno ceni! Osim njegove 

sestre  i  mene,  do  sada  nikome  nije  verovao  u  potpunosti.  Sada  nas  troje 

uživamo njegovo puno poverenje, a to nešto znači!...

-             U Laremosa nije imao poverenja...

-             Kao ni ja! - nasmejao se Prvi.

Tokom razgovora sa Prvim Gabi se malo opustila i smirila. Međutim, to nije 

dugo trajalo, pošto im je prišao Dač. Ne primećujući devojku, obratio se svom 

prijatelju.

-             Prvi, auto je spreman!

Prvi klimnu glavom, uze Gabinu putnu torbu i doviknu Laremosu:

-             Šefe, idem da odvezem Gabi i Arčera do aerodroma! Vraćam se pre 

ponoći!

Putovanje do aerodroma je bilo dugo i mučno. Dač je stalno ćutao, a ako je i 

progovorio koju reć, to su bile samo instrukcije koje je davao Prvom.

Kada su ušli  u avion koji je trebalo da ih ponese prema Čikagu,  Gabi je 

zadovoljno odahnula. Kao dajoj je službenica na šalteru pročitala misli, dobili 

su sedišta koja su bila razdvojena jedno od drugog.  Za vreme leta, Gabi je 

pokušavala  malo  da  drema.  To  joj  nije  uspevalo,  ali  bar  nije  morala  da 

razgovara sa putnicima koji su sedeli pored nje i svoj strah od letenja želeli da 

prekrate pričom.

Stigavši  na  čikaški  aerodrom,  Gabi  nije  sačekala  Dača.  Među prvima  se 

progurala  do izlaza iz  aviona,  među prvima je  stigla  na pasošku kontrolu, 

među prvima je izašla iz aerodromske zgrade i mahnula prvom taksiju koji je 

ugledala. Kada se vozilo zaustavilo pred njom, iznenada je začula Dačov glas:

-             Nećeš ići taksijem, ja ću te odvesti do kuće!

-             Nema potrebe, mogu i sama!

-             U  ove  sitne  noćne  sate,  gospođica  bi  da  šeta  sama  po  gradu?  - 

ironično je primetio. - O čemu se radi? Da me se ne plašiš, možda?



Gabi ga se plašila, ali to nije htela da mu pokaže. Nasmešila se taksisti izvi- 

njavajući se, uzela svoju torbu i pošla za Daćom prema njegovim kolima koja 

su ostala na parkingu još onoga dana kada su poleteli za Italiju.

Već  posle  nekoliko  trenutaka,  bili  su  samo  mali  đelić  ogromne  reke 

automobila koja se kretala čikaškim ulicama.

Neko vraLic su se vozili u tišini, a onda je Dač, sasvim neočekivano, upitao:

-             Jesi li smislila kako ćeš dalje?

Gabi je bilo sasvim jasno kakav odgovor očekuje od nje i zato nije želela da 

ga razočara.

-             Jesam. Već sutra ću napisati  otkaz,  a u međuvremenu ću potražiti 

posao  u  nekoj  informatičkoj  kući.  Operateri  za  rad  na  računam  su  svima 

potrebni, a ja sam u tome dobra!

-             Dobra  si  ti  i  u  drugim  poslovima!  Šteta  bi  bilo  da  ti  propadne 

pripravnički staž u advokatskoj kancelariji!

-             Dosta mi je advokata i pravničkih poslova! - kazala je, ali je njen glas 

zvučao prilično neubedljivo.

-              Ako si već tako odlučila, ja ću ti napisati preporuku, a siguran sam da će i 

Dik učiniti to isto! S preporukama od nas dvojice, dobićeš posao bez problema!

Čvrsto je stegnula torbicu koja joj je ležala u krilu, ali nije ništa odgovorila.

Njemu nije promakao taj njen pokret. Samo se prezrivo osmehnuo.

Zaustavio je auto ispred zgrade u kojoj je stanovala. Izvadio je njenu torbu 

iz prtljažnika, a ona je požurila da kaže:

-             Nema potrebe da me pratiš, mogu i sama!

-             Nisam ni hteo da te pratim!

Više nije mogla da se uzdržava. Bes je pokuljao iz nje.

-             Mrzim te, Jakove Bretmane! Nemaš pojma koliko te mrzim!

-             Znam! - potpuno mirno je odgovorio.

Zgrabila  je  svoju  torbu  i  pošla  prema  ulazu  ne  pogledavši  ga.  Kada  je 

stavila ključ u bravu, čula je njegov glas kako je doziva.

-             Gabi!...

Zastala je, ali se nije okrenula.

-             Izvoli?...



-             Ti znaš da je otkazni rok u našoj kancelariji dve nedelje?... Moraćeš 

to da odradiš do posleđnjeg dana!

Kliinnulaje glavom.

-             Razumem, gospodine Bretman. Videćemo se sutra u devet!

                                                                VII

Sutra ujutro, Gabi se probudila dovoljno rano da stigne na vreme na posao, 

ali joj se uopšte nije radilo. Bila je premorena, bila je neraspoložena, a povrh 

svega, osećala je strašan bol u povređenoj nadlaktici. Ipak, odlučila je da ode 

u kancelariju  i  da pre kraja radnog vremena Daču uruči  svoj  otkaz i  da u 

agenciji za zapošljavanje preda molbu za novo radno mesto.

Međutim, morala je da se javi majci daje stigla i uopšte joj nije bilo lako da

objasni zbog čega napušta posao u advokatskoj kancelariji.

-             Gabi, dušo, šta se dogodilo? - iznenadila se njena majka kada je ćula 

za  planove  svoje  ćerke.  -  Ja  sam imala  utisak  daje  tebi  tamo  lepo  i  da  si 

zadovoljna! Zašto daješ otkaz?

-             Zato što ce gospodin Bretman uskoro otići iz Čikaga! - slagala je prvo 

što joj je palo na pamet. - Ima odlične ponude na drugoj strani, a ja ne želim 

da se selim iz Čikaga!

-             A kuda ide?... - bila je ijubopitljiva njena majka.

-             Mama! - prekorno reče Gabi. - Ti znaš da ne zabadam nos u privatni 

život drugih ljudi! Stalno si mi govorila da svako treba da gleda svoja posla, 

zar ne?

-             Tačno, tako sam te učila i zato si odrasla u tako finu devojkuL. Ipak, 

ne vidim zašto daješ otkaz? Ako gospodin Bretman odlazi iz Čikaga, mogla bi 

da ostaneš da radiš za njegovog ortakaL. Ili još bolje, mogla bi da dođeš kući, 

da nađeš nekog dobrog momka i da se udaš!

Gabi  je  stisnula  usne da ne  bi  odgovorila  nešto  neprilično.  Pri  pomenu 

udaje,  pred  očima  joj  se  pojavila  slika  njene  inajke  kako  se  pre  ganja  sa 

radnicima na imanju,  sa trgovcima stokom, sa otkupljivačima mleka...  Nije 

sebe mogla da zamisli kao ženu na farmi!



Njena majka je, međutim, sasvim drugačije protumačila ćerkmo ćutanje.

-             Gabi?... Da li si se uvalila u neku nevolju?

-             Ne, mama, nisam se uvalila ni u šta! - brzo je odgovorila Gabi. Moraia 

je da se nasmeje pošto je za njenu majku „uvaliti se u nevolju“ bilo isto što i 

„očekivati  bebu“.  -  Nemoj  da  lupaš  glavu razmišljajući,  sve  će  biti  u  redu, 

videćeš!

-             Čuj, Gabi, ja ti predlažem da razmisliš još jednom pre no sto napišeš 

otkaz!  -  kazala  je  njena  majka.  -  Meni  se  taj  gospodin  Bretman  veoma 

dopada... Zašto odlazi iz Čikaga? Da li se ženi?

-             Ko da se ženi? - Gabi se iskreno nasmejala. - Dač?... Pre bi mogla da 

vidiš njujorški „Kip slobode“ kako stoji naglavačke, nego njega pred oltarom!

-             Mislim da preteruješ... Jednog dana će se i on oženiti!

-             Taj film nećemo gledati! - odgovorila je Gabi koja je videia Dača kako 

uspešno funkcioniše u svom „prirodnom okruženju“,  sa svojim drugarima- 

plaćenicima.

-             Videćeš,  kad ti  kažem! Znam ja mnoge vukove-samotnjake koji  su 

uleteli  u brak pre no što je iko od njih to očekivao.  I  tvom ocu je dosadio 

samački  život,  aja  sam imala  dovoljno  strpljenja  da  sačekam taj  trenutak! 

Tako sam ga zgrabila da nije ni znao šta ga je snaslo!

-             Da lije tebi dosadilo da živiš sama? -upitalaje Gabi, jer je njena majka 

već više od deset godina bila udovica.

-             Ja nisam sama,  draga moja.  Ja živim sa svojim uspomenama. Tvoj 

otac je bio najbolji čovek na svetu, posle njega ne mogu ni da pomislim na 

nekog drugog!

-             Mama, da ti ne preteruješ?

-             Ne preterujem, samo znam šta je dobro i ne zadovoljavam se bilo 

čim!... Mislim da bi bilo najbolje da se spakuješ i dođeš kući! Dok je gospodin 

Bretman u Čikagu, ja sam sasvim mirna, ali ako on više ne bude tu... Brinuću 

za tebe!

-             Razmisliću o tvom predlogu! - odgovorila je Gabi i ne pomišljajući da 

se ikada više vrati u Teksas.

Međutim, čim se setila Dača, rasploženje joj se odmah pokvarilo. Nije znala 

kako će izdržati da još dve nedelje radi sa njim. Dve godine je bilo tato lepo, 



dinamično, a neki put i zabavno... A za samo tri dana je izgubila i posio i svoje 

srce i Dača! Nikada nije ni mislila daje dovoljno toliko malo vremena da se 

nečiji život iz temelja izmeni.

To se njoj nikada ne bi dogodilo da nije saznala istinu o Daču.

Došavši  na  posao,  prvo  je  primetila  da  Dač  nije  u  svojoj  kancelariji.  A 

naslonjen na njen radni sto, stajao je Ei- čard Dajs sa rukama prekrštenim na 

grudima.

-             Dobro jutro, Ričarde! - pozdravila gaje i pokušala da mu se osmehne.

-             Konačno  si  stigla!  -  prekorno  je  rekao.  -  Devojka  koju  si  mi 

obezbedila kao zamenu je potpuno nesposobna, ne zna ni najobičniji akt da 

napiše!... Gde je Dač?

-             Zašto mene pitaš gde je Dač? - mirno je upitala, stavila svoju torbicu 

u fioku radnog stola i uključila kompjutsr da bi pregledala elektronsku poštu 

koja je u međuvremenu pristigla.

-             Zar niste zajedno doputovali?

-              Jesmo... Zar se nije ni javio?

-             Nije još!...  – Ričard se zagledao u Gabi. - Hajde, pričaj!...  Šta čekaš? 

Kako je Martina? Da li je Roberto uspeo da prikupi traženi novac?

-             Martina je dobro, spašena je i bez otkupnine! Uostalom, sačekaj da 

dođe Dač i njega pitaj o detaljima!

-             Gabi, šta ti je? - upitao je iznenađeno Ričard. - Dač je smislio nekakav 

tajni plan, otputovali ste iznenada i nije vas bilo tri dana... Kako mogu da se 

zadovoljim tvojim šturim objašnjenjem?

-             Zašto i ti nisi pošao sa nama? - mirno je upitala. - Tada bi sve saznao 

„iz prve ruke“ i ne bi mene prisiljavao da ti pričam ono što ne želim!... To nije 

bila moja akcija!

Nekojvreme  je  u  kancelariji  vladala  tišina.  Čuo  se  samo  tihi  zvuk 

kompjuterskog „miša“ kojim je Gabi pretraživala pristigle poruke.

-             Izgledaš grozno, kao da su te propustili kroz centrifugu! - primetio je 

posle nekog vremena Ričard.

-             Hvala ti  na  komplimentu,  nemoj se toliko truditi!  -  sarkastično je 

odgovorila  Gabi.  -I  ti  bi  izgledao kao izvučen iz  veš-mašine  da  si  tri  dana 

bazao kroz džunglu!



-             Džunglu?... Zar niste otputovali u Italiju? O kakvoj džungli pričaš?

-             Moraćeš  da  pitaš  Dača!  -  hladno  je  odgovorila  Gabi  ne  skidajući 

pogled sa ekrana.

-             Kako da ga pitam kada se još nije pojavio?

Gabi  više  nije  obraćala  pažnju  na  Ričarda.  Za  tri  dana,  koliko  je  bila 

odsutna, pristiglo je mnogo pošte na koju je trebalo hitno odgovoriti. Sasvim 

se udubila u posao,  pa Ričardu nije preostalo ništa drugo nego da napusti 

njenu kancelariju gunđajući nezadovoljno.

Dač se u kancelariji pojavio tek oko jedanaest sati.

-             Ima li nešto vanredno? - upitao je. Bilo je to uobičajeno pitanje koje 

je postavljao svakog jutra.

-             Ne, ništa naročito... - odgovorila je.

-             Ričard se pobrinuo za slučaj Tirn, a sudija Armer očekuje da mu se 

javite pre podnevne pauze!

-             Osim toga?... Šta još imam danas?

-             Gospodin  Parker  će  ovde  biti  u  jedan...  Ovo  je  lista  razgovora  za 

danas!

-             pružila mu je list hartij e koj i j e izvukla iz štampača.

Uzeo je hartij u i ne pogledavši je i pošao prema svojoj kancelariji.

-             Imam nekoliko pisama za diktiranje! - rekao je izlazeći.

-             Dolazim! - kazala je, uzela notes i olovke i pošla za njim.

-             O, konačno si se pojavio!? - uzviknuo je Ričard kada je ugledao Dača. 

- Konačno će mi neko ispričati šta se dogodilo! Pitao sam Gabi, ali ona ćuti kao 

zalivena!

-             Neću ti ni ja ispričati nešto naročito! Martina je spašena, Roberto je 

došao po nju i odveo je na Siciliju, a kidnaperi su pohvatani i predati policiji... 

Jesi li raspoložen da zajedno ručamo?

-             Žao mi je, već imam dogovoreno...

-             U redu. Onda, neki drugi put!

Otišao je pravo do svog radnog stola, obišao ga i seo u stolicu sa visokim 

naslonom.  Gabi  je  sela  na  uobičajeno  mesto,  ispred  stola,  držeći  notes  na 

krilu. Dač je odmah počeo da diktira...



Posle petog pisma, Gabi je osetila kako su joj se leđa ukočila, povređena 

ruka je jako bolela, ali je stoički podnosila sve dok Dač nije rekao daje to bilo 

sve.

Odmah je ustala i pošla prema vratima.

-             Gabi? - začula je njegov glas.

-             Izvolite, gospodine Bretman! - okrenula se prema njemu, držeći se za 

kvaku.

-             Kako je tvoja ruka? Boli li te?

-             Boli  me,  ali  će  proći!  -  odgovorila  je  posmatrajući  njegovo 

bezizražajno lice. To joj je dalo ideju da upita: - Da li je dovoljno što sam vam 

kazala da podnosim otkaz ili to treba i da napišem?

-             Sačekaj sa otkazom!

-             Ja nemam mnogo vremena, gospodine Bretman! Treba da potražim 

novi posao!

-             Ne moraš da daješ otkaz! - rekao je mirno.

-             Ne  vidim  da  se  u  međuvremenu  bilo  šta  izmenilo!  -  kazala  je  sa 

gorčinom.

-             Videćeš,  sve će se srediti  samo od sebe.  Zar ne želiš više ovde da 

radiš?... Dve godine smo se sasvim dobro slagali!

-             Dobro  smo  se  slagali  sve  dok  nisi  postao  grub!  -  prasnula  je  ne 

mogavši više da se uzdrži.

Oborio je pogled i počeo da se igra hemijskom olovkom koju je imao u raci.

-             Niko nije tako dobar u ovom poslu kao ti. Biće mi teško da nađem 

odgovarajuću zamenu!

-             Neće ti  biti  uopšte teško! Dovoljno je samo da nađeš novu naivku 

koja će pristati da bude u tvom zagrljaju, a da se ne zaljubi!

Dač je prebledeo.

-             Gabi?...

U tom trenutku na vratima se pojavio Ričard.

-             Šta se to, dođavola, ovde događa? - upitao je začuđeno gledajući u 

Gabi. Ovo je bilo prvi put za dve godine daje ona podigla glas. Da čudo bude 

veće, ona je vikala na Dača.

-             To se tebe ne tiče! - odgovorili su Gabi i Dač u isti mah.



-             Izvinite! - pokunjeno je rekao Ričard. - Idem na ručak, jutros nisam 

doručkovao!

Izašao je vrlo tiho, ali njih dvoje to nisu ni primetili jer su netremice gledali 

jedno u drugo.

-             Biće  mi  jako  teško  da  se,  posle  dve  godine,  privikavam  na  novu 

sekretaricu!  -  rekao je Dač posle nekog vremena.  -  A  i  ti  nigde nećeš naći 

ovako zanimljiv posao!

-             To nije tvoja briga! - odbrusila je.

Ustao je iza stola i pošao prema njoj.

Prestrašeno je ustuknula prema izlaznim vratima.

-             Gospođice  Darvin,  neću  vas  ovde  napastvovati!  Ne  treba  da  se 

plašite!

-             Treba li da vam zbog toga budem zahvalna, gospodine Bretman? - 

hrabro je izdržala njegov pogled.

-             Nisam znao da me se toliko plašiš, Gabi... Stalo mije do tebe! - njegov 

glas je sada zvučao toplo.

-             Hoću da znaš  da mi  nije  bilo  ni  na  kraj  pameti  da  te  „upecam“ i 

odvedem pred oltar! - snizila je glas. - Želela sam da se zbližimo isto koliko i ti. 

Sada mije jasno daje to nemoguće! Uostalom, nije važno...  Ionako ne želim 

nikakvu trajnu vezu!

-             Gabi, molim te, nemoj otići od mene! Neću te više ni taknuti!

-             Nije reč o tome... - počela je da se premešta s noge na nogu, jer joj je 

bilo neprijatno. - Jednostavno... Ja ne želim više ovde da radim!

-             Zašto? - njegove tamne oči su je pomno posmatrale.

Ovo je za Gabi bilo previše.

Da li da mu otvoreno prizna da ne može ostati ovde pretvarajući se kao da 

je sasvim ravnodušna prema njemu? Ako bi ostala ovde i nastavila da radi, 

osim Dača za nju do kraja života ne bi više postojao ni jedan drugi muškarac. 

Od toga još gore bi bilo to što bi svakog dana očekivala da joj saopšti kako 

napušta advokaturu i vraća se starom društvu. Postoje osetio zov akcije, to bi 

se moglo dogoditi sasvim izvesno.

-             Ovo nije posao koji bih mirno mogla da radim godinama... - konačno 

je kazala.



Dač je izvadio cigaretu, zapalio je, ispustio prvi dim i mimo rekao:

-             Ti se plašiš da ću se ja vratiti starom društvu!

-             Ne!... - uzviknula je. - Ja, jedino, neću da radim za nekoga ko stalno 

misli daje bogomdan đa ispravlja sve nepravde ovog sveta i to na svoj način!

-             O svom životu ću odlučivati samo ja! - reče suvo, stežući vilice.

-             Naravno, ko bi drugi? - ironično je upitala. - I ja sam isto to mislila: 

daleko od očiju, daleko od srca!

Njene  reči  su  ga  očigledno  pogodile.  U  očima  mu  je  primetila  nekakav 

čudni sjaj.

-             Gabi, zar možeš to da kažeš posle svega što se dogodilo između nas?

-             Posle svega?...  Misliš,  posle onoga kada si se prema meni ponašao 

kao prema najgoroj uličarki?

Naglo se okrenuo, otišao do prozora i zagledao se u grad ispod sebe.

-             Imao sam razloga da se tako ponašam! - muklo je rekao.

-             Ne sumnjam! Hteo si  da budeš siguran da ti  ja  ne značim ništa!... 

Shvatila  sam  poruku  i  zato  odlazim!  Da  li  zaista  misliš  da  bih  mogla  da 

zaboravim ono što se dogodilo i da mirno nastavim da radim za tebe?

-             A ako se više ne budem tako ponašao?

-             Gospodine  Bretman,  to  je  vaš  problem,  a  ne  moj.  Vi  niste  moj 

ljubavnik nego moj poslodavac!

U tom trenutku je zazvonio telefon na njegovom stolu.

On je podigao slušalicu, bio je to jedan od klijenata. Dok je Dač razgova

rao,  Gabi  je  tiho  izašla  iz  njegove  kancelarije.  Pošto  je  već  bilo  prošlo 

podne, odlučila je da ode na ručak.

Odlučila se za jedan mali miran restoran u blizini.

Pošto nije imala apetit, poručila je samo pečurke na žaru i zelenu salatu. 

Dok je  čekala da joj  konobar donese porudžbinu,  počela  je  da razmišlja  o 

Daču,  ali  i  o  svim  onim  muškarcima  koji  ne  žele  ozbiljnu  vezu  pošto  su 

opčinjeni osećajem sopstvene slobode. Nije imala pojma koliko je teško biti 

zaljubljen  u  takvu  osobu  sve  dok  sasvim  nije  upoznala  Dača.  Pošto  joj  je 

ispričao sve o svom dvostrukom životu, znala je da nikada ne bi mogla biti 

potpuno mirna, jer bi bez prestanka strepela za njegov život.



Ako bi Martina saznala istinu, možda bi ona uspela da ga urazumi? Ali Gabi 

nije htela da joj govori o životu njenog brata. Ukoliko on sam bude hteo, neka 

joj ispriča... Dač joj nikada ne bi oprostio kada bi bilo kome ispričala ono što je 

on njoj rekao u poverenju.

Posle ručka se vratila u svoju kancelariju.  Na stoluje zatekla poruku od 

Dača daje izašao na ručak sa svojim klijentom i da sve njegove popodnevne 

obaveze otkaže. Podigla je telefonsku slušalicu i okrenula prvi broj... Dok je 

čekala da se veza uspostavi, razmišljala je da li je Dač stvarno na ručku sa 

klijentom?

To pitanje je mučilo sve do kraja radnog vremena, a o tome je razmišljala i 

kada je pošla kući.

Te večeri je zaspala u suzama.

Narednog jutra se svega setila i bila još čvršća u odluci da će napustiti Dača 

jer  nije  mogla  da  zamisli  ostatak  svog  života  u  svakodnevnoj  strepnji  i 

suzama. Ali kadaje stigla u kancelariju, zatekla je gomilu obaveza. Radeći, nije 

imala vremena da razmišlja o Daču sve dok se on, pred podne, nije pojavio. A 

tada se jedva borila sa željom da skoči sa stolice i poleti mu u zagrljaj. Umesto 

toga, bez reči mu je pružila nekoliko hitnih poruka koje su za njega stigle u 

toku prepodneva.

-             Da Ii si brinula o meni? - upitao je.

-             Brinula?... Zašto bih?

Pogledao je mrko, okrenuo se bez reči i ušao u svoju kancelariju zalupivši 

vrata.

Nastavila je da radi sve do podneva. A tada je pritisnula dugme interfona.

-             Gospodine Bretman, idem na ručak! - kazala je, a zatim ustala i uzela 

svoju torbicu.

U tom trenutku su se otvorila vrata Dačove kancelarije.

-             Gabi!

Iznenađeno gaje pogledala.

-             Idemo zajedno na ručak! - rekao je posle nekoliko trenutaka.

-             Žao mi je! - reče ona i pokaza mu novine koje su stajale na njenom 

stolu.

-             Planirala sam da odem na razgovor za novi posao.



-             Molim te, nemoj to da radiš! - rekao je sasvim ozbiljno.

U njegovom pogledu je videla molbu, ali nije želela da popusti. Ukoliko bi 

sada popustila, to bi značilo da svesno pristaje na život koji bi se sastojao od 

svakodnevne čežnje i čisto poslovnog odnosa, a to je bilo ono što ne bi mogla 

da podnese.

-             Moram to da uradim! - odlučno je kazala. - To je za naše dobro!

-             Za čije dobro?

-              Za naše! - viknula je. - Moje i tvoje! Nas dvoje više ne možemo ostati u istoj 

kancelariji!

Njegovo lice se izobliči u bolnom grču.

Gabi se naglo okrenu i istrča iz kancelarije.

Dok je hodala ulicom prema malom restoranu na uglu razmišljala je o tome 

kako je Dač protumačio njene reči. Ona je govorila o tome da ne može ostati 

pored njega zato što ga neizmerno voli, a on je, verovatno, protumačio da je 

događaj na Laremosovoj farmi uzrok njenog odlaska... On je tamo, zaista, bio 

veoma  grub  i  ona  je  to  razumela.  Hteo  je  daje  poštedi  bola  koji  bi 

svakodnevno osećala kada bi s njim stupila u normalnu ljubavnu vezu.

No, on, verovatno, više i ne razmišlja  o njenim recima. S obzirom na to da 

mu ona nije mnogo značila, sigurno je već prestao da razmišlja o njoj.

Posle završenog ručka je posetila dve adrese i na obe podnela molbe za 

posao  operatera  na  kompjuteru.  Kada se  vratila  na  posao,  Dač  je  već  bio 

otišao.  S  tugom je  pomislila  kako  se  bliži  vreme  kada  ga  više  neće  viđati 

svakodnevno...  No,  vreme  leči  sve,  pa  će,  verovatno,  izlečiti  i  nju  od 

beznadežne ljubavi prema Daču. Konačno, i sam Dač joj je kategorično tvrdio 

da on, ne želi trajnu vezu i da za njih dvoje nema zajedničke buđućnosti.

Prionul Je na posao kako više ne bi razmišljala o njemu.

                                                               VIII

Narednih nekoliko dana Dač se ponašao tako kao daje uvređen i sa Gabi je 

razgovarao samo onoliko koliko je to bilo neophodno.

Tek u petak posle podne, pri kraju radnog vremena je ušao u njenu kance



lariju bez uobičajenog izraza uvređenog čoveka.

-             Da li si dobila odgovor u vezi sa svojom molbom za posao? - upitao 

je.

-             Ne očekujem odgovor pre ponedeljka! - mirno je odgovorila.

-             Nije lako naći dobar posao! – primetio je.

-             Ako ne nađem ništa zadovoljavajuće, vratiću se u Teksas!

-             U Teksas?

-              Da.

-             I?... Šta ćeš raditi u Teksasu?...

-             Radiću sa mamom, na farmi!

Zagledao se u nju kao da je prvi put vidi.

-             Radićeš  sa  mamom na  farmi?...  I  posle  mesec  dana  ćeš  početi  da 

misliš kao i ona!

-             Mene možeš da vređaš još neko vreme, ali moju majku ne diraj! - 

ljutito ga je pogledala

-             Izvini!...  -  rekao  je  pomirljivo,  a  zatim  nastavio.  -  Tvoja  majka  je 

verovatno dobra žena, ali ti ne možeš da živiš njenim životom!

-             Znam... - duboko je uzdahnula. - No, bolje i tako, nego ostati ovde... 

Bez posla!

-             Zašto ne ostaneš kod mene?... Zar nikako ne možeš da mi oprostiš?

-             Jakove, ne komplikuj!

-             Ti komplikuješ, Gabi! Smislila si da, jednostavno, odeš od mene i da 

se više nikada ne vidimo!

Gabi je osetila kako joj se puls ubrzava.

-             Ja nemam drugi izbor... Sam si rekao da ne možeš ništa da mi pružiš!

Dač je duboko uzdahnuo, naslonio se rukama na njen sto i počeo da govori 

ne dižući pogled.

-             Znam šta sam ti rekao... Pričao sam gluposti samo da bih sebe ubedio 

da mi ti ništa ne značiš! Posle povratka s pu ta, ja ne mogu samog sebe da 

prepoz nam! - ponovo je uzdahnuo, otišao do prozora i nastavio da priča, kao 

za sebe



-             Nikada mi niko u životu nije nedostajao, čak ni kada sam bio mah... 

Ako sam ikada i  bio  mali,  jer  od kad znam za sebe brinuo sam o mami i 

Martini. Ceo život sam proveo sam, to je bio moj izbor.

-             Jakove, ponavljam: ja nemam nameru da te „upecam“!

Okrenuo se prema njoj.

-             Znam,  Gabi,  tek  sada  mi  je  to  jasno!...  Imaš  li  vremena  da  me 

saslušaš? - upitao je. Da ne bi gledao u nju dok je iščekivao njen odgovor, uzeo 

je cigaretu i pripalio je.

-             Pričaj! - jednostavno je kazala.

-             Jako dugo sam živeo na određeni način, imao posebne poglede na 

život i smrt...  A onda sam izašao iz svega misleći daje to ostalo u prošlosti. 

Tada se dogodilo to s Martinom...

-I  ponovo si  osetio  miris  krvi,  zar  ne? -  kazala  je,  pomno  posmatrajući 

njegovo lice.  Namemo je koristila jake i  grube reči,  da bi ga „prodrmala“ i 

njegova osećanja izvukla iz  ljušture u koju ih je godinama skrivao.  -  Posle 

svega,  sam  sebi  ne  veruješ  da  bi  mogao  da  nastaviš  da  živiš  kao  običan 

advokat!

-             Tačno.

-             Poznajem te dve godine, znam kako razmišljaš! - i pored drhtavice 

koja joj je obuzimala telo, uspela je da sačuva mir u glasu.. - Nedostajaćeš mi, s 

vremena na vreme!... Uprkos svemu, bilo je interesantno raditi za tebe.

-             Ako odlučiš da ostaneš... možda ću i ja ostati! - rekao je sasvim tiho.

-             Dač, nemoj biti patetičan! - nervozno reče Gabi. - Pretpostavljam da 

će ti se nova sekretarica dopadati više nego ja... Znaš i sam da imam veoma 

tešku narav i da uvek moram, da izravnam sve dugove!

-             Znam sve o tebi! - rekao je sa čudnim treperenjem u glasu. - Tek kada 

sam pomislio daje među nama sve završeno zauvek, shvatio sam koliko sam 

se navikao na tebe. Ne mogu da zamislim da, jednog dana, dođem na posao, a 

da ti ne budeš tu!

-             Navići ćeš se, budi bez brige! - odmahnula je rukom i čvrsto stegnula 

svoju torbicu. Bila je očajna zbog njegove izjave... Da lije moguće daje on nju 

gledao samo kao stvar, kao nešto na šta se navikao?



-             Ali ja ne želim da se ponovo navikavam! Zadovoljan sam sa ovim što 

imam!

-             Nisi zadovoljan, samo se zavaravaš! - hrabro ga je gledala u oči. -Želiš 

da se vratiš tamo gde si bio do pre nekoliko godina, nedostaje ti avantura!... 

Nedostaje ti stalno suočavanje sa smrću!

-             U tvom pogledu vidim definitivni kraj!

-             Zar  ovo  nije  definitivni  kraj?...  Zašto  se  plašiš  svojih  osećanja?... 

Apolo,  Prvi,  Samson...  Oni  nemaju  drugi  smisao  života,  žive  čekajući  kraj 

umesto da se raduju novom početku! Oni nemaju kome da se vrate i  zato 

nemaju šta da izgube! Za tri dana koliko sam provela s tobom na putu, naučila 

sam mnogo o životu! Najveća lekcija koju sam naučila je to da se u životu 

mora biti istrajan i zato me takva sloboda ne privlači!

-             Tako govoriš zato što nikada nisi osetila taj ukus slobode!

-             Tačno, ja to nisam osetila, ali i ne želim! Pet godina si pokušavao da 

sebi izgradiš novi život i skoro da si u tome uspeo. Međutim, nekim ljudima si 

spa- sao život i oni su ostali tvoji dužnici što nikako ne možeš da zaboraviš!

Okrenula mu je leđa i pošla ka vratima.

-             Gabi... Sačekaj, trenutak!

Okrenula se, ne ispuštajući kvaku.

Počeo je polako da joj se približava, a ona je hitro otvorila vrata spremna 

da svakog časa istrči u hodnik.

-             Nemoj da bežiš od mene, neću te povrediti... - rekao je nežno.

-             Oh, tu priču sam čula već nekoliko puta! - nervozno se osmehnula i 

koraknula ka hodniku, ah je on već stigao do vrata i preprečio joj put.

-             Zar sam te toliko zaplašio? - upitao je, ne pomerajući se.

Gabi se vratila do svog stola i nervozno sela na stolicu. Drhtavim rukama je 

otvorila fioku pisaćeg stola, stavila torbicu u nju i počela da prevrće papire po 

stolu.

-             Neću ići na ručak! - počelt je brzo da govori. - Setila sam se da imam 

još nešto da obavim!...

Dač je zatvorio vrata, pošao za njom i seo na ivicu njenog stola.

-             Nemoj da se plašiš... Neću te ni dotaknuti!



Gabi je bila veoma nervozna. Njegova blizina je uznemiravala, nikako nije 

mogla da se opusti.

-             Gabi, znam da sam preterao, nisam smeo da te povredim... Nadam se 

da ću ti to jednog dana, ipak, objasniti...

-             Bojim se da neće biti prilike! Kada budeš odlučio da mi objasniš, ja 

ću biti na nekom drugom mestu!

-             Prekini s tim!... - sada je i Dač pokazivao znake nervoze.

-             Moram da završim posao...

-             Dođavola i posao! To može da sačeka!... - izvadio je cigarete iz džepa, 

ali  nije zapalio.-Vratio je kutiju u džep i  počeo nervozno da provlači  prste 

kroz kosu - Potpuno sam zaboravio na to da si ti još nevina. Dajem ti reč, u 

normalnim okolnostima se tako nešto ne bi nikada dogodilo!

Gabi nije dizala pogled sa svojih hartija. Pretvarala se daje u poslu i da ga 

uopšte ne sluša.

-             Gabi... Onog jutra, pre no što smo pošli u akciju, nisi me se plašila...

Gabi oseti kako joj se oči magle od suza. Setila se njegovih ruku, njegovog 

nežnog milovanja i vrelih poljubaca..

-             Tada si bio potpuno drugi čovek! Posle akcije nisi me uopšte gledao, 

kao dane postojim. Prvo si se ponašao prema meni kao nekakav stranac, a 

onda si me napao kao divljak!

Dač je gledao u pod.

-             Znam... Od tada ne mogu da spavam...

Uzdahnuo je tako duboko daje Gabi morala da ga pogleda. Iznenadila se 

kada je videla kako su tamni podočnjaci na njegovom licu.

-             Hoćeš li da izađeš sa mnom bar na večeru? - molećivo je upitao.

-             Neću! - brzo je odgovorila da se ne bi predomislila.

-             Nećeš...  -  rezignirano je  rekao.  -  Lakše  mije  bilo  da  se izborim sa 

hordom bandita i oslobodim Martinu, nego da se tebi približim ...

-             To ne treba da te brine. Ionako sam ovde samo još nekoliko dana!

Zaustio  je  da  nešto  kaže,  ali  se  predomislio.  Umesto  toga  se  podigao  i 

pognute  glave  otišao  prema  svojoj  kancelariji.  Za  sobom je  zatvorio  vrata 

gotovo nečujno



Gabi je nekoliko trenutaka netremice posmatrala vrata iza kojih je nestao 

Dač. Bila je potpuno zbunjena njegovim ponašanjem... Onda zatrese glavom, 

kao da se budi iz nekog sna, uključi kompjuter i poče da piše pisma koja su još 

bila u njenom notesu.

                                                                *

Subota je osvanula sunčana. Po takvom vremenu, ako je bila slobodna, Gabi 

je nerado ostajala u kući. Dok je doručkovala razmišljajući kuda bi mogla da 

ode, na ulaznim vratima je začula zvono. Pošto nije mogla da očekuje nikoga 

drugog osim svoje majke, potrča da otvori vrata.

-             Zar si me očekivala? - upitao je Dač ugledavši Gabi.

-             Ne, nisam te očekivala... - zbunjeno je priznala, panično razmišljajući 

kako da ga se što pre otarasi.

I dok je ona razmišljala, on je mimo prošao pored nje i ušao u stan. Otišao je 

pravo u dnevnu sobu i seo na sofu.

-             Mogli  bismo  negde  na  ručak!  -  predložio  je  neprestano  se 

osmehujući.

Gabi ga je posmatrala i nije mogla odmah da zaključi zašto joj se Dač čini 

neobičnim. Posle nekoliko trenutakaje shvatila daje to zbog njegove odeće. 

Umesto uobičajenog sivog poslovnog odela, bio je obučen u udobne somotske 

farmerice i  šetland džemper,  a na nogama je imao čizme. Posmatrajući ga, 

zaključila je da joj se u ovom „sportskom izdanju“ još više dopada zbog čega 

su kolena počela da joj podrhtavaju.

-             Neću te ubeđivati! - mimo je rekao.

-             Neću se pomeriti, neću te ni dotaknuti... Neću učiniti ništa što ti ne 

želiš, ali bih voleo da danas budem s tobom.

-             Zašto?

-             Zato što sam danas usamljen!

Srce joj je poskočilo od radosti, ali je bila čvrsta u odluci da ne popusti jer 

bi to samo otežalo njen odlazak kod drugog poslodavca. Ostati uz Dača, sa 

onim što oseća prema njemu, za nju bi bilo ravno samoubistvu.

-             Zar nemaš nekog prijatelja? - upitala je nestrpljivo.



-             Prijatelja?...  Ah,  da,  imam nekoliko prijatelja,  ti  ih  poznaješ.  To su 

Prvi, Apolo, Samson...

-             Nisam mislila na te prijatelje, oni su daleko! Mislila sam na prijatelje 

ovde, u gradu!

-             Ovde znam samo tebe!

Bila  je  sigurna  da  Dač  govori  istinu  i  zato  je  popustila  bez  ijedne  reči 

protivljenja. Znala je da Dač u nju ima bezgranično poverenje, to je i dokazao 

nebrojeno puta. A šta je prijateljstvo, ako nije bezgranično poverenje?

-             U redu, izaći ću s tobom... Ali samo na ručak!

-             Dogovoreno, samo ručak! - mirno je rekao i održao je malopre datu 

reč. Nije joj se približavao, nije je požurivao... Vrlo strpljivo je sačekao da se 

presvuče i pripremi za izlazak iz kuće, a zatim i da zaključa stan.

                                                               IX

Ta  subota  je  za  Gabi  bio  dan  iznenađenja.  Bila  je  ubeđena  da  je  posle 

Gvatemale sasvim upoznala Dača, ali tog dana je otkrila do tada nepoznate 

strane njegove ličnosti i to je bilo prijatno iznenađenje za nju.

Najpre  su se odvezli  do centralnog gradskog parka gde su neko vreme 

šetali i neobavezno pričali o raznim temama. Zatim su otišli do jezera i gledali 

mnogobrojne čamce kako klize glatkom površinom vode. Kokicama su hranili 

galebove i sakupljah kamenčiće na oba

            Nikada u životu, Gabi se nije osećala tako opuštenom i tako 

         sigurnom. Ponovo je osetila tugu što je vrlo blizu kraj jednom tako

         lepom prijateljstvu. Pretpostavljala je daje Dač osećao veliku grižu 

         savesti zbog svoje grubosti na Laremosovoj farmi, pa je osećao potrebu da

         joj priredi prijatan dan kao izvi- njenje... A Gabi je priželjkivala i nešto više.

Dok su se  šetali  ispod drvoreda,  dotakao joj  je  prste,  a  zatim je  nežno 

pogledao.



-              Ispituješ mi reflekse? -  upitala je pokušavajući šaljivim tonom da razbije 

sopstvenu napetost.

-              Ne, samo pokušavam da saznam kako bi reagovala ako bih te uhvatio za 

ruku - tiho je objasnio.

Gabi je bila oduševlj ena njegovom gotovo dečjom iskrenošću. Osmehnula 

se i pružila mu ruku, a on je prihvatio drhtavim prstima ne usuđujući se daje 

jače stegne.  Ona se odmah setila njihovog leta u,Meksiko kada je u avionu 

neprestano milovao njenu ruku i igrao se njenim prstima.

-              Da li razmišljaš o istim stvarima kao i ja? - upitao je.

-              Hajde da ne razgovaramo o tome!

-              Ne moramo, ali mi se dopada način na koji porumeniš kad se setiš...

Naglo je povukla svoju ruku, a Dač jo pusti bez ikakvog protesta.

-              Rekao sam da te neću prisiljavati ni na šta! Uzeću samo ono što mi ti svojom 

voljom daš!

Posmatrala ga je netremice, neko vreme.

-              Nije mi jasno, šta ti, ustvari, želiš?

-              Želim da ti pokažem da nisam monstrum!

-              Ja nisam kazala da jesi...

-              Ali tako misliš o meni! - prekinuo je. - Ako ne misliš tako, zašto uvek bežiš 

od mene čim ti se približim?

Zastao je i pogledao je. I onaje zastala, pogledavši ga iznenađeno.

Tada je ispružio ruke i privukao je sebi. Gabi je reagovala tako žustro da je 

to i za nju samu bilo iznenađenje. Energično se otela iz njegovog zagrljaja i 

okrenula mu leđa.

 -   Za boga miloga, šta sam to uradio da me se tako plašiš? - upitao je 

potpuno bled u licu.

Njeno lice je plamtelo od besa.

-              Niko nikada se prema meni nije ponašao tako ružno kao ti! - odgovorila je.

Dač je ćutao neko vreme, a zatim počeo da polako silazi niz obalu. Gabi je 

pogledala u tom pravcu i pošla za njim. Bilo joj je neprijatno što je na njegov 

zagrljaj  reagovala  tako  žestoko,  kao  nekakva  divljakiiša.  Pokušavala  je  da 

smisli neke reči kojima bi opravdala svoj postupak.

-              Da me nisi tako naglo zagrlio, ne bih se otimala.



-              Nisam te čuo! - okrenuo se prema njoj i zastao.

Ona je nastavila da hoda približavajući mu se. Kada mu je sasvim prišla, on 

je podigao ruke i sasvim nežno je pomilovao po licu. Nije ni zatreptala.

-              Gabi,  govorio  sam  istinu,  tamo  na  farmi  u-Gvatemali  -  govorio  je  ne 

prestajući da joj miluje obraze. - Uvek mi je bilo sasvim svejedno ko je žena sa 

kojom sam,  ali  sada je  sasvim drugačije...  Neprestano  me muči  ono  što  sam ti 

učinio  kod  Laremosa.  Ne  mogu  da  spavam,  nemam  mira  ni  jednog  jedinog 

trenutka!

-              Zašto te to toliko muči?

-              Zato... što sam zabrinut!

-              Zabrinut?...

-              Neprestano sam razmišljao o tome kako te tamo, u džungli, umalo nisam 

izgubio! Bio sam opterećen tim mislima i hteo sam da ih se oslobodim... A hteo sam 

da se oslobodim i mojih osećanja prema tebi i zato sam te povredio...  Međutim, 

zbog onoga što sam učinio tebi, povredio sam samog sebe i to me neprestano muči 

- njegove usne su bile sasvim blizu njenom licu. - Videla si me u najgorem izdanju... 

Molim te, dozvoli mi da ti pokažem koliko mogu da budem nežan.

Bila je to njena jedina želja i nestrpljivo je čekala da od njega čuje te reči. 

Želela je da se oslobodi ružnih sećanja i zato se mirno prepustila njegovim 

poljupcima.  Osećala  je  čvrstinu  njegovih  mišića  i  mekoću  njegovih  vrelih 

usana koje su klizile po njenim usnama, licu, vratu...

-              Gabi, nemoj me ostaviti! - prošaputao je između poljubaca.

Osećala je kako joj srce ubrzano kuca. Pluća su joj se nadimala kao da joj 

ponestaje vazduha.

-              Jakove...

Zatvorio je oči i bolno jeknuo.

-              Plašio sam se da više nikada neću čuti da tako izgovaraš moje ime.

Pod prstima koji su bili na njegovim grudima je osećala vrelinu njegove 

kože i teškom mukom je savladavala

sopstvenu želju da mu raskopča košulju i počne da ga ljubi.

-              Molim te, nemoj otežavati situaciju -šaputalaje.

-              Zar misliš da mogu tek tako da te pustim da odeš?



Jednom rukom je neprestano milovao po licu, dok mu je druga kliznula niz 

njena leđa.

-              Rekao si... rekao si da ne želiš ni sa kim da se vezuješ...

-              Ako je tako, zašto sam potpuno izgabljen kada ti nisi pored mene? I zašto 

svake noći samo tebe sanjam, a sa tvojim imenom na usnama se budim?

-              Ali ja ne mogu... Ja neću da ti budem ljubavnica, Jakove!

-     Sve će biti sasvim jednostavno, samo se opusti... - nežno je šaputao. - 

Samo mi dozvoli da te ljubim i da te milujem. Kada osetiš moju ruku na 

tvojim grudima i sama ćeš poželeti da budeš moja...

-    Jakove! - uspela je da izmakne svoje usne od njegovih, a zatim je zagnju- 

rila lice u njegove grudi uzbuđeno dišući. -Jakove, ovo je javno mesto!

-   Znam! To znači da si savršeno bezbedna, jer ovde neću učiniti ništa iako 

te strasno želim!

Gabi je drhtala celim telom i on je snažno privuče sebi.  Tako zagrljeni i 

pripijeni  jedno  uz  drugo  su  stajali  neko  vreme  slušajući  kako  im  srca 

uzbuđeno udaraju u istom ritmu.

-              Dok nisam  upoznao  tebe,  uopšte  nisam razmišljao  o  vođenju  ljubavi  sa 

ženama - progovorio je najzad. - Radio sam to mehanički, samo da bih se rasteretio 

i zadovoljio čistu fizičku potrebu...

-             A sada smo upali u sopstvenu zamku! - reče ona i dalje naslonjena na 

njegove grudi.

-             Kako to misliš?

-             Lepo... Ja u petak odlazim!

-             Možda...

-             Sigurno... - reče Gabi i izvuče se iz njegovog zagrljaja - Ništa se nije 

pro- menilo.

-             jedino si ti podigla glavu! - nasme- jao se on uok mu je pogled klizio 

po njenom vitkom telu.

-             Hvala  ti  što  si  mi  svojom  nežnošću  pomogao  da  uklonim,  ružne 

uspomene i ožiljke s duše... Sada sam spremna za pravu vezu!

-             A kako bi bilo da, prvo pokušaš sa mnom?

-             Ne, hvala...  Želim da to bude neko ko nikada nije čuo za specijalne 

jedinice!



Duboko je uzdahnuo i zagledao se u daljinu.

-             Potrebno mi je malo vremena, Gabi!

-             Ako sam sebi ne pomogneš, vreme tu ne može ništa! Ne želim da mi 

se ceo život pretvori u iščekivanje i strepnju!

-             Ti to sebi nikada nećeš moći oprostiti! 

Šta ja to sebi neću moći da oprostim? - začuđeno gaje pogledala.

Dač se okrenu prema njoj i odsutno se nasmeši.

-             Napustićeš ovaj  posao,  ali  će  ostati uspomene. Ja cu ti  nedostajati 

kao što ćeš i ti meni nedostajati.... Počeli smo zajednički da gradimo nešto što 

se ne može tek tako ostaviti.

-             Ali...  To  je  bila  samo  fizička  privlačnost!  -  uzviknula  je  očajno  i 

krenula prema mestu na kojem su ostavili parkiran automobil.

Dač je pratio u stopu i ćutao.

Kada  je  seo  za  volan,  iznenada  se  okrenuo  prema  nj  oj,  prebacio  ruku 

preko njenog sedišta i zagledao joj se u oči.

-             Nije to bila samo fizička privlačnost, Gabi!... Ali i to će biti deo naše 

budućnosti.

-             Da li bi bio srećan zbog toga?

Isto koliko i ti... - vragolasti sjaj mu je zaiskrio u očima. - Kada sam dobro 

raspoložen, sa mnom nije lako izaći na kraj... Kod Laremosa sam bio nervozan 

i preplašen. Svoja prava osećanja sam ti pokazao dan ranije. 

Bila je previše uzbuđena da bi mu bilo šta odgovorila. Disanje joj je bilo 

ubrzano i grudi su počele da joj se nadimaju. Ona brzo prekrsti ruke na njima.

-             Ne  vredi,  Gabi,  telo  te  izdaje!  -  promrmljao  je.  -  Tvoje  telo  nije 

zaboravilo ono jutro, pre akcije!

-             Postoje i drugi muškarci! - reče u nameri da ga povredi.

-             Naravno da postoje, ali tvoje telo želi samo mene!

—       Ti si nemoguć... Uobraženko jedan!

Nežno joj je palcem dotakao usne i one se spremno razdvojiše.

-             Zbog mene si se izložila smrtnoj opasnosti... Zašto?

Nervozno se osmehnula.

-             Htela sam da isprobam pušku!



Približio  joj  se  toliko  da  je  mogla  da oseti  njegov  vreli  dah  na  svojim 

usnama, ah je nije poljubio.

-             Ja mislim da ti ne želiš da mi kažeš pravi razlog... - zatim se izmakao i 

pogledao je.  - Jesi li gladna?

Za ovakve nagle preokrete je bio spreman samo Dač, pomislila je. Za nepun 

sekund  je  bio  u  stanju  da  se  od  vatrenog  ljubavnika  pretvori  u  brižnog 

prijatelja.

-             Jesam... Jesi li nešto smislio?

-             Smislio sam da kupimo velike hamburgere! - nasmejao se i uključio 

motor.

-             To je u redu! - nasmejala se očekujući da krenu.

Ali Dač je mirno držao ruke na volanu, a automobil je još stajao u mestu.

-             Gabi,  hajde  da  razgovaramo!  -  reče  on  iznenada.  -  Samo  da 

razgovaramo!  Hoću  da  saznam  sve  o  tebi,  kakvo  ti  je  bilo  detinjstvo  u 

Teksasu,  zašto  se  nikada  nisi  ozbiljno  zabavljala  s  nekim  momkom,  koje 

knjige voliš da čitaš... Pričaj mi sve što ti padne na pamet!

Tek kada je Dač to rekao, Gabi je shvatila da ona ništa ne zna o njemu, osim 

onoga što joj je on ispričao. Nije znala šta voli, a sta ne, kiko razmišlja, o čemu 

brine, od čega strahuje... Kao da joj je pročitao misli, on se okrenu prema njoj i 

reče:

-             Slobodno mi kaži šta te interesuje, sve ću ti ispričati.

Pogled joj je pao na njegove ruke koje je i dalje držao na volanu. Vidno gu 

podrhtavale. Nije joj bilo jasno kuda sve ovo vodi i kakve su mu namere. Na 

licu joj se ogledala nesigurnost.

Dač pusti volan i obema rukama uhvati njene ruke.

-             Zadrži me, molim te!

-             Kako?...

-             Lepo, zadrži me! Jedino ti možeš da mi pružiš sve ono za čim čeznem. 

Ako me stvarno želiš,  kaži  mi to.  Kaži  mi samo jedan valjan razlog i  ja ću 

zauvek ostati kraj tebe!

Okrenula je glavu u stranu kao da će u prirodi pronaći ohrabrenje koje joj 

je bilo potrebno. Nije bila sigurna da li želi ozbiljnu vezu sa Dačom. Jednom je 

izneverio njena očekivanja, hoće li to ponovo učiniti? Obećao joj je vezu, ali



koliko će ona trajati?... Nijednom nije pomenuo brak, kuću, decu.

Zabrinuto  gaje  posmatrala,  ali  joj  njegov  izraz  lica  nije  pružio  ni  jedan 

odgovor.  Možda  je,  ipak,  pametnije  da  ga  napusti  za  uvek?  Kratkotrajne 

avanture nju nisu zanimale i nije htela da dozvoli Daču da je na tako nešto 

navede... Vredi li se potruditi oko njega? Hoće li biti u stanju da ga zadrži?

 

                                                                X

Sedeli su u jednom malom restoranu u blizini jezera i jeli hamburgere sa 

krompirićima i čili-sosom.

-             Pričaj mi o tvom životu u vojsci! - kazala je Gabi u jednom trenutku.

Dač se zavalio u stolicu, pre nego što je počeo da govori.

-             Bilo je veoma naporno, veoma uzbudljivo i privlačno. Ne samo zbog 

novca! U početku sam bio kao opčinjen, a tek kasnije sam shvatio šta je to 

zapravo...  Jedan  iz  moje  ekipe  je  uhvaćen  u  Somaliji,  neposredno  nakon 

iskrcavanja i  ubijen. Smatrali su ga ubicom iako nije ispalio ni jedan jedini 

metak!

-             Zašto?...

-             Eh, zašto?... Bio sam tada jako mlad. Prvi mi je spasao život!

-             Rekao mi je da se zove Metju - kazala je setno se osmehujući.

-             Bravo, Gabi! To se zove poverenje na prvi pogled! Meni je trebalo dve 

i po godine da to saznam.

-             On je drag čovek... Uostalom, svi tvoji prijatelji su fini ljudi...

-             Prvi je čovek i  po!  On me je nagovorio da sve napustim i  upišem 

pravni fakultet. Smatrao je da zaslužujem bolje nego što je život plaćenika.

-             Često razmišljaš o njemu?

Slegnuo je ramenima.

-             Nisam stigao da upoznam pravog oca... - rekao je posle kraće pauze. - 

Dok smo bili u Zalivskom ratu, Prvi se o meni brinuo kao o sinu. Žena mu je 

umrla od raka, nisu imali dece... Možda me je smatrao sinom, kao všto sam ja, 

na neki način, u njemu video oca.

Dač je zamišljeno ćutao, videlo se da gaje ova priča potresla.



Onda je podigao pogled i upitao:

-             Imaš li brata?... Ili sestru?..

-             Nemam, ja sam jedinica... Moji roditelji su se upoznali u San Antoniju, 

kada su baba i deda tamo bili na letovanju. Bila je to ljubav na prvi pogled, 

posle samo nedelju dana poznanstva su odlučili da se venčaju. Baba i deda su 

poludeli od besa, ali im ništa nije vredelo.

-             Da li ti ličiš na majku?

-             Da, jedino je  ona niža od mene,  ali  joj  to nije smetalo da se uvek 

ponaša kao šef! Osim sa ocem, to kod njega nije prolazilo... Bila sam mala u to 

vreme, ali su mi u sećanju ostale njihove svađe!

-             A kako su se mirili?

Gabi je uzdahnula pre nego što je nastavila.

-             On bi  joj  doneo cveće,  ona bi  ga  poljubila  i  zajedno  su odlazili  u 

spavaću sobu... A ja sam išla kod komšinice da se igram s njenim mačićima!... 

Često sam se igrala s tim mačićima!

-             Priča se daje pomirenje najslađe od svega! - nasmejao se Dač.

-              I ja sam tako čula! - odgovorila mu je osmehom.

-             I nas dvoje smo se žestoko svađa

-              . Hoćeš li da se pomirimo?

Gabi se uozbilji, uhvati ga za ruku i pogleda pravo u oči.

-             Reci mi, šta ti, zapravo, želiš?

-             Šta ti misliš? - odgovorio je pitanjem.

-             Isprva  sam  mislila  da  želiš  da  se  izviniš  zbog  onog  ispada  u 

Gvatemali...  Sada mislim da želiš da me ubediš da pristanem na avanturu s 

tobom!

-             Hvala ti na iskrenosti! - reče on i stavi svoju ruku preko njene. - Po 

svemu sudeći, ti očekuješ nešto mnogo ozbiljnije od avanture.

Povukla je ruku i nasmešila se da bi prikrila svoju zbunjenost.

-             Zar  ovo nije  dovoljno ozbiljno?...  -  zatim je  ispila  poslednji  gutljaj 

kafe i  predložila. - Vreme je da krenem! Planirala sam da danas sredim terasu 

i cveće!

Dač se istog trenutka uozbilji.

-             Ne možeš to da ostaviš za sutra?



-             Sutra je nedelja. Nedeljom nikad ne radim.

-             Menije sasvim svejedno, radim kad imam posla, bez obzira koji je 

dan u pitanju.

Gabi ga je ozbiljno pogledala i ustala sa stolice.

-             To će tebi smetati... - govorio je kao za sebe. - Siguran sam da će ti 

smetati.

-             Šta kažeš?

-             Nije važno... Pravim neke kombinacije...

Nije insistirala da joj prizna šta je rekao.  Dogovorili  su se da ništa neće 

činiti silom.

Kada je dovezao do njenog stana, izašao je iz kola daje isprati do vrata. Na 

stepenicama, ona se okrenula prema njemu i kazala:

-             Hvala ti na ručku... I razgovoru.

-             Voleo bih da još malo budem s tobom.

-              I ja, ali imam dosta posla danas.

-             A da se nađemo i sutra?

Gabi  oseti  kako  joj  srce  zadrhta  od  radosti.  To  je  bilo  ono  što  je 

priželjkivala da čuje.

-             Može...

-  Doći  ću  po  tebe  oko  jedanaest...  A  možda  ne  bih  morao  da dva  puta 

prelazim isti put?...

Pogledala gaje i osmehnula se.

-             Do viđenja, Dač.

-             Do sutra, Gabi! - rekao je i okrenuo se da pođe. Kada je osetio njenu 

ruku na svom ramenu, zastao je kao ukopan.

-             Samo trenutak... - kazala je.

Kada se on okrenuo prema njoj, približila mu se i poljubila ga.

-             Zašto to ne uradiš na javnom mestu? - začikivao je.

-             Samo ti maštaj! - nasmejala se i izmakla van domašaja njegovih ruku.

-             Gabi, da li si ikada razmišljala o  deci? - iznenada je upitao.

Nije mogla da poveruje sopstvenim ušima. Da lije Dač stvarno pomenuo 

decu? Lice joj se ozari, a srce poskoči u grudima.

-             Naravno...



-             I ja sam... Vidimo se sutra.

-             Vidimo  se...  -  prošaputala  je  posmatrajući  ga  dok  se  udaljavao.  U 

jednom trenutku je pomislila daje sve to samo lep san, ali kada se uštinula, 

shvatila je daje sve stvarnost. Ušla je u kuću i prionula na posao unapred se 

radujući sutrašnjem danu koji će provesti sa čovekom kojeg voli.

Sutradan,  oko  jedanaest,  bila  je  potpuno  spremna  i  nestrpljivo  je 

provirivala iza zavese ne bi li viđela Dača kako dolazi. Kada se začulo zvono 

na ulaznim vratima, potrčala je nestrpljivo da otvori.

Bio  je  to  Dač.  Iako  je  bio  u  jednom  od  svojih  sivih  odela,  s  kravatom, 

delovao  je  daleko  opuštenije  i  prijatnije  nego  u  kancelariji.  Gledala  ga  je 

iznenađeno.

-             Zašto me tako čudno gledaš? - upitao je.  - Jesi li se uplašila da ču 

zaboraviti na dogovor i otići na pecanje?

Odmahnula je glavom i zadovoljno se nasmejala.

Bila  je  u  haljini  klasičnog kroja,  a  kosu je  šnalom skupila  na  potiljku u 

meku punđu. Izgledala je starije i ozbiljnije nego obično.

-             Izgledaš kao da imaš pet godina više! - primetio je. - Stvarno mi se 

dopadaš.

Ona obori pogled, porumenevši.

-             Biće najbolje da krenemo.

Krenuli su polako, preko travnjaka, ona ga je držala ispod ruke. Otišli su do 

crkve gde su prisustvovali nedeljnoj misi. Po završetku, dok su izlazili, Gabi je 

zastala na trenutak da popriča sa jednom komšinicom koju je uvek sretala 

subotom u supermarketu. Istog časa, Dač je nekuda nestao, ali se vratio kroz 

nekoliko minuta.

-             Otpratiću te kući, imam zakazan ručak sa sveštenikom!

Gabi  je  bila  razočarana,  verovala  je  da  će  ceo  dan  provesti  sa  njim. 

Međutim, pošto su se dogovorili da niko nikoga ni na šta ne prisiljava, ćutala 

je i nije mu ništa kazala.

-             Vraćam se za sat i po! - rekao je kada je dopratio kući.

Došavši  kući,  Gabi  se  presvukla  u  farmerke  i  košulju  i  raspustila  kosu. 

Pripremila je sebi kafu, pojela je kolačić, a posle pola sata je počela nervozno 

da



           šeta po kući čudeći se što vreme tako sporo prolazi.

Kada je prošao sat i po, a Dač se još nije pojavio, počela je nervozno da 

gricka nokte. Međutim, on je stigao pet minuta kasnije.

-             Sada sam stvarno mislila da si zaboravio na obećanje! - iskreno je 

priznala kada mu je otvorila vrata. – Hoćeš kafu?... Kolačiće?...

Stavio joj je kažiprst na usta i nežno rekao:

-             Treba da verujemo jedno drugom. A hoću da znaš još nešto: uvek 

držim datu reč. Nikada više se neću vratiti među plaćenike!

Suze radosnice su joj potekle niz lice. Nije mogla da ih zadrži.

-             Izvini, upao mi neki trun u oko... - pokušala je da sve okrene na šalu.

Dač nije ništa kazao, samo je zagrlio.

Osećala se sigurnom i zaštićenom.

Tek kada su se njegove usne spustile na njene, shvatila je da se nalaze u 

spavaćoj sobi. Pokušala je da se izvuče iz njegovog zagrljaja, ali je njen otpor 

bio veoma slab. Njegove usne su bile opojne, a njegova blizina opčinjavajuća.

-             Jakove... - prošaputalaje grleći ga.

-             Ne želim...

-             Šta ne želiš? - upitao je odmičući se od nje. Polako je skinuo sako i 

razvezao kravatu, a zatim je počeo polako da otkopčava košulju.

-             Ne želim avanturu s tobom! - odlučno je kazala osećajući kako joj 

celo telo podrhtava od čežnje.

-             Baš lepo od tebe - rekao je, ostavio svoju košulju poluraskopčanu i 

počeo da otkopčava dugmeta na njenoj košulji. . .

 -          Jakove, ti mene ne slušaš! Prekini!..

-             Šta da prekinem? - nije se obazirao na njene proteste.

-             Prekini sa svlačenjem! Ja nemam ništa ispod košulje!

-             Znam, zato te i svlačim! - kada je otkopčao i poslednje dugme, njene 

pre- lepe grudi se ukazaše u svoj punoći.

-Ali, Jakove... Prestani!...

-             Ćuti,  ne  govori  ništa!...  -rekao  je  i  počeo  daje  ljubi  po  vratu, 

spuštajući usne prema grudima. - Kako si divna...

Dok joj je ljubio vrat, rukama je milovao njene grudi, a zatim je ruke polako 

spuštao sve niže. Osećala je njegov vreli  dah na svojoj koži i od toga su se 



popalile mnoge vatre u njenom mladom telu. Zagrlila gaje obema rukama i 

privukla sebi. Zatim je počela da provlači prste kroz njegovu talasastu kosu.

-Jakove... -prošaputalaje u jednom trenutku. - Molim te...

-             Sve što ti želiš, dušo...

-             Nauči me kako da te volim...

-             Upravo to pokušavam, ljubavi... Dodiruj me, mazi me, ljubi po ćelom 

telu, to me izluđuje.

Zatim je uzeo u naručje i pažljivo položio na krevet, a odmah zatim legao 

na leđa i  prepustio se njenim nežnostima. Polako se pomerala,  uživajući u 

dodiru njegovog tela.

-             Gabi, dozvoli mi da ti pokažem koliko te želim! - rekao je u jednom 

trenutku.

Bila je toliko uzbuđena da nije mogla ništa da kaže. Samo je potvrdno klim- 

nula glavom.

Tada je on privukao njeno telo sasvim uz svoje i nastavio daje ljubi vatreno 

i strasno.

-             Zagrli me, Jakove... jače, još jače... - šaputala je u zanosu.

Čula  je  njegovo  ubrzano  disanje  i  ose-  tila  ritmičko  pomeranje  koje  je 

postajalo sve brže.

-             Samo nastavi,  Jakove...  Ovaj  put  te  neću prekidati,  ne  želim da te 

prekidam...

-             Zašto? - upitao je, jedva dolazeći do daha. - Reci mi, zašto me nećeš 

prekidati?

-             Zato što... Ti znaš zašto...

-             Ne znam, reci mi!... - insistirao je.

-             Zato što... zato što te volim, Jakove!

-             glas joj je podrhtavao ali ne od straha nego od uzbuđenja. - Volim te,, 

volim!

Na  te  njene  reči,  Dač  se  odjednom  ukočio  i  potpuno  smirio.  Njegove 

krupne, crne oči su je netremice posmatrale.

-             Oh, Gabi, čini mi se da ću umreti!

-             rekao je, pomerio se u stranu i zagnjurio glavu u jastuk.



-             Jakove?... - prestrašeno je kazala Gabi. Posmatrala gaje ne shvatajući 

šta se događa s njim. Insistirao je da mu prizna da ga voli. Kada je to, konačno, 

uspela da izgovori na glas, on se ukočio i rekao da će umreti. Zašto?

Posle nekoliko trenutaka se opustio i duboko uzdahnuo.

-             Mislio sam da se neću zaustaviti. Nedostajalo je samo još nekoliko 

trenutaka da sasvim izgubim kontrolu, kao onda na Laremosovoj farmi...

-             Onog jutra?

-             Ne, nego one večeri...  Ja nisam že- leo tebe da kaznim, samo" sam 

izgubio kontrolu .

-             Ali, ti si rekao...

-             Morao sam, nisam više mogao da izdržim! U početku sam mislio da 

želim samo kratku avanturu, ali dve godine nisam mogao da privučem tvoju 

pažnju.  Vodio sam te i  na putovanja i  svugde,  ali  ti  si  bila sasvim hladna i 

nedodirljiva. Onda se dogodila otmica, pošli smo u Italiju i to mi se učinilo kao 

fantastična prilika - osmehnuo se nervozno. - Mislio sam da će sve biti onako 

kako sam smislio, ali sam onda saznao dci si još nevina. Odlučio sam da te 

zbog toga otpustim čim se vratimo u Čikago.. . Onda smo otišli u Gvatemalu i ti 

si tamo bila u smrtnoj opasnosti. Toliko sam se uplašio... - okrenuo se na leđa i 

čvrsto je uhvatio za ruku. - Tada mi je sinulo pred očima, shvatio sam šta mi 

se dogodilo, ali nisam hteo da priznam koliko mi značiš. Iako sam te očajnički 

želeo,  sve  sam  činio  da  te  oteram  od  sebe,  zato  sam  se  ponašao  onako 

divljački. Više ne mogu da čekam! Gabi, od iduće nedelje će sve biti drugačije!

Od sledeće nedelje?... Kad više ne buiem radila za tebe?...

-             Ne, ludice. Šta misliš, zašto sam išao na ručak sa sveštenikom?

Sada je došao red na Gabi da se ukoči. Zanemela je i gledala ga s nevericom. 

- Svi njeni snovi, koje je dve godine sarjala, počeli su da se ostvaruju.

-Ali, Jakove... Ti si uvek bio protiv tra;ne veze?

-Znam šta sam govorio! Pričao sam tako zato što sam se plašio da ti mene 

ne želiš! Pokušavao sam da te zaplašim da sama pobegneš od mene!... Uvek 

san imao sve što sam poželeo, s tobom je si-svim drugačije. S tobom nisam 

mogao ništa počinjati ukoliko ljubav nije obostrana.

-Od početka je bila... Volim te svim svojm srcem...



- Hoćeš li da čuješ šta ja osećam prema tebi? - nasmejao se i privukao je na 

svoji grudi.

-Znam da me želiš... Možda ti se pomalo i dopadam...

Duboko je uzdahnuo pre nego što je progovorio.

-             Nikada u životu još nisam izgovorio te reči... Teže je nego što možeš 

da pretpostaviš.

Dok je njena glava počivala na njegovim grudima, on se nežno poigravao 

njenom kosom.

-             Gabi... Ja... - počeo je neodlučno. Zatim se naglo ispravio u krevetu, 

uzeo njeno lice među svoje ruke i zagledao joj se uoči. -Volim te!... Obožavam 

te, želim te, ne mogu bez tebe, svakog jutra se budim sa tvojim imenom na 

usnama! Šta hoćeš više, zar nije dosta? - izgovorio je u jednom dahu.

Ponovo su joj oči bile pune suza.

-             Ništa više, ljubavi, to je dosta... A šta ti želiš?

-             Želim tebe!... Tebe i decu!

-             Volela  bih  da  imamo  puno  dece,  da  nam  kuća  odjekuje  dečjim 

smehom - prošaputala je stidljivo obarajući pogled.

Prvi put od kako ga poznaje, Gabi je čula da se Dač glasno smeje, od srca.

Sagnuo se, poljubio je, a zatim ustao.

Dok je oblačio košulju,  Gabi se naslonila na ruku i kazala,  vragolasto ga 

gledajući:

-             Znaš li da si ti najzgodniji muškarac na svetu?

-             Gabi, ne izazivaj me! Ako se vratim, neću moći da se zaustavim!

-             Dve godine  sam,  svaki  dan u  kancelariji,  zamišljala  šta  li  se  krije 

ispod tih tvojih strogih, advokatskih odela...

-             Rekao sam, ništa pre venčanja! - kazao je Dač smejući se. Prišao je 

krevetu i podigao je. Pre no što je mogla da shvati šta se događa, bila je u 

košulji, a on joj je zakopčavao poslednje dugme.

-             Meni je sasvim svejedno! -  zadovoljno je kazala dok su išli  prema 

dnevnoj  sobi.  -  Kad sam s tobom i  gledanje  televizije  će  biti  prvorazredni 

provod!

Dok su, nešto kasnije, sedeli i gricka kolačiće, Gabi je oprezno upitala:

-             Šta misliš, da li bi Prvi došao na svadbu, ako bismo ga pozvali?



-             Mislim da bi bio jako srećan! Hoćeš da pozovemo i ostale?

-             Ne znam... Hoće li moći da dođu?

-             Naravno da će moći! - nasmejao se

-             Ne boj se, neću otići s njima, dao sam ti reč!

-             Da li ti je žao zbog  toga?

-             Žao mi je, ali što ti nisam reč dao mnogo ranije! Dve godine sam već 

zaljubljen u tebe, a tek sada sam ti dao reč!

-             Jakove?... Nisi mi nikada ništa rekao?

-             Kako sam mogao? Toliko si mlađa od mene da me je bilo sramota i da 

pomislim na vezu s tobom! Uostalom, ni sam nisam znao da li sam spreman 

za vezu, a plašio sam se da ćeš ti dati otkaz i otići od mene. Sve dok se nisi 

našla  u smrtnoj  opasnosti  nisam znao koliko mi značiš...  Posle  Gvatemale, 

trebalo mi je nedelju dana da skupim hrabrost i da ti ponovo priđem...

-A ja sam se plašila da ćeš me ti napustiti ako te odbijem! - nasmejala se i 

naslonila glavu na njegovo rame. - Toliko sam te volela da sam odlučila da 

odem zato što ti ne značim ništa!

-             Od sada ćemo biti zajedno, zauvek, ljubavi!

                                                              *

Veličanje je obavljeno naredne nedelje, kako je i dogovoreno. Gabi je bila 

obučena u belu, svilenu venčanicu, a Dač je bio u belom odelu koje je izvrsno 

pristajalo uz njegov preplanuli ten. Venčanju je prisustvovalo i nekoliko

          ljudi koji su svojim izgledom odudarali od ostalih zvanica.

Posle venčanja, Metju je prvi čestitao novoj gospođi Bretman.

-Zašto me tvoja majka tako čudno posmatra? - pitao je, pošto je poljubio 

mladu.

Zato što ima čudan ukus!  -  nasmejala  se Gabi  i  povela  Prvog ka  svojoj 

majci. - Marna, upoznaj se sa Metjuom. Metju, ovo je moja majka, Rita.

Dok  su  se  njih  dvoje  upoznavali,  Gabi  se  udaljila  primajući  čestitke  od 

ostalih gostiju i zvanica. Ipak, krišom je prisluškivala razgovor njene majke i 

Prvog.

-             Uopšte ne volim ovakve svečanosti! - vajkala se Rita. - Najsrećnija 

sam na mojoj farmi, u farmerkama i čizmama !



-Čuo sam da jašete i lovite zečeve?

Metju nije skidao pogled sa gospođe Darvin.

-Pa... Mislim, da... Pomalo, gospodine... - zbunila se Rita.

-Karver!. Metju Karver, a Dač mi dođe kao sin... - ušeprtljio se i Prvi.

Gabi se zadovoljno osmehnu i priđe grupi Dačovih nekadašnjih saboraca.

-              Primi naše zajedničke čestitke, senjorita! - reče Laremos.

Nije više senjorita! - ispravi ga Apolo. - Gabi je sada gospođa Bretman!

Svi su se slatko nasmejali, a tada im ji prišao jedan nepoznat čovek. Bio je 

visok, plav i snažno građen. Po načinu kako se pozdravio sa Dačom. Gabi je 

zaključila da se poznaju od ranije.

-             Mislio sam da ne podnosiš venčanja? - hladno je rekao Dač.

-             Ne podnosim, ali sam  hteo da upoznam tvoju ženu! - odgovorio  je 

nepoznati i zagledao se u Gabi pomno proučavajući svaku crtu njenog lica.

 - Ako se ne plaši pucnjave i ako precizno gađa, mislim da može da prođe! – 

zaključio je.

-             Može da prođe? - ponovi Gabi ironično. - Samo da znate da sam vrlo 

precizna, uvek pogađam u cilj!

-             Tako? - zagonetno se osmehnuo stranac i pružio ruku. - Ja sam. Der.

Utom se grupi priključio Metju.

-             Arčere, pazi na sebe i čuvaj tvoju lepu ženu! Gabi,  molim te da mi 

pošalješ adresu svoje majke. Obožavam žene koje jašu i love zečeve! - zatim 

se  okrenu  ratnim  drugovima.  -  Momci,  dostaje  bilo  slavlja,  vreme  je  da 

krenemo!

Dač  i  Gabi  su  ispratili  „momke“,  a  zatim  su  odvezli  njenu  majku  na 

aerodrom. Dok se pozdravljala s majkom, Gabi joj tiho reče:

-             Mama, svidela si se Metjuu...

-             I on se meni dopao...

-Jedino, moram dati kažem... - Gabi nije znala kako da objasni majci.

-             Ne moraš!... Kad-tad, i on će poželeti mirno porodično gnezdo. Dotle 

ćemo se dopisivati! - zatim zagrli zeta i reče: - Nadam se da ćete bar neki put 

navratiti do Teksasa?!

-             Naravno! - nasmejao se Dač.



Kada  su  ispratili  Ritu  na  avion  za Teksas,  Gabi  i  Dač  krenuše  prema 

automobilu.

-             U jednom trenutku mi se učinilo da si bila jako ćutljiva - primetio je 

Dač.

-             Da se nisi uplašila da ću i ja poći s mojim drugovima?

-             Priznajem, malo sam strahovala...  Dač je zastao, okrenuo se prema 

njoj i zagledao joj se u oči.

-             Gabi,  moram  biti  iskren,  jer  naša  ljubav  počiva  na  iskrenosti  i 

poverenju.  U  jednom  trenutku  sam  se  pokolebao  pošto  sam  tamo,  u 

Gvatemali, osetio neodoljivi miris nekadašnjih avantura.

Međutim, shvatio sam daje to za mene prošlost.  Ja sada želim da ti  i  ja 

zajedno gradimo novi život - spustio je nežan poljubac na njene usne - Ti si mi 

jednako uzbudljiva kao i borba... Jedino, malo si opasnija od metka.

-Samo malo? - nasmejala se. - Povedi me kući, Jakove, da to proveriš!

-Sa zadovoljstvom, gospođo Bretman!

                                                     KRAJ

                                                                                                  By Voki


