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ДРА ГИ ША КА ЛЕ ЗИЋ

ШТА ЈЕ СИ ЗИФ СМЕТ НУО С УМА

На кон ен тог по ку ша ја да из гу ра ка мен уз па ди ну бр да на 
чи јем је за рав ње ном вр ху Хад, го спо дар до њег све та, у до ко ли ци 
играо жму р ке са чла но ви ма свог ка би не та, Си зи фу се ка мен отео и 
об ру шио низ стр ми ну ута ба ном ру том ка под нож ју – аа ар да ле ее! 
А он се по гну те гла ве, спо рим и те шким ко ра ком, оди жу ћи с на по
ром квр га ва сто па ла од зе мље, упу тио за њим. Све је овим ре че но, 
али ми по тај но ве ру је мо да при ча ње при че не што до но си. При ча
о цу док при ча, чи та о цу док чи та. И кре ће мо из ср ца ства ри...

 – Гу раш, Ајо лов си не, гу раш! И гу ра ћеш све до тле док ства ри 
бу ду ста ја ле ка ко сто је. Грд но си вре ме про тра ћио на зе мљи, упу
шта ју ћи се у по сло ве ми мо ре да и за ко на, а бо јим се да још ни си 
че сти то схва тио шта си при то ме смет нуо с ума. Или је си, то сад 
ви ше ни је ва жно...

Си зиф је до бро по зна вао глас го спо да ра до њег све та, али сад 
му се учи нио не што ма ње опо рим но обич но, па му је на да по сле 
то ли ко вре ме на по но во смла чи ла ду шу, или је то би ло са мо се ћа ње 
на на ду, тек пред у слов за крат ку оду шку... „Шта ли то Хад сме ра”, 
по ми сли, „док ми спо чи та ва не што што је дав но за пе ча ће но? Кад 
би ми из пре пу но сти се бе до зво лио да овог пу та из гу рам ка мен, 
са мо овог пу та, да се уве рим да је то мо гу ће, те да за трен одах нем, 
по сле бих био спре ман да га гу рам без роп та ња до кле год Хад и 
ње го во цар ство по сто је. У ства ри, шта бих то ја хтео да ми он до
зво ли? Да из гу рам ка мен јед ном, је дан је ди ни пут, та ко сам, чи ни 
ми се, ре као. Не, ни сам та ко ми слио, јер то би зна чи ло иска ти ми
лост, а ја бих на про сто хтео да раш чи стим да ли ме у од лу чу ју ћем 
тре нут ку из да је сна га са ма од се бе или да по су ста јем за то што 
Хад та ко хо ће. У пр вом слу ча ју, мо ја ка зна се мо же ола ко све сти 
на то да ми је до де љен по сао ко ји за ко рак пре ва зи ла зи мо ју моћ, 
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а ни је при том утвр ђе но да не мам на чи на да ту моћ по диг нем; у 
дру гом слу ча ју, мо ја моћ је огра ни че на Ха до вом во љом, што зна
чи да би њен ефе кат био исти и кад би она би ла сто стру ко ве ћа но 
што је сте, јер он про сто не до пу шта да ја мо гу. А ово што ми се 
обра тио лич но пр ви пут от ка ко сам ов де, не знам ка ко да раз у мем. 
Да је Хад чо век, то би био знак да на ме ра ва мо јој са да шњој му ци 
да до да још јед ну цр ту, али он је бог у људ ском об лич ју, и то је дан 
од глав них, те као та кав мо же се би да до зво ли, уз пре мно го окле
ва ња, и бле сак са ми ло сти. Мо же би ти да је то не ки на го ве штај 
ре фор ми ко је су ве рен до њег све та на ме ра ва да нај зад спро ве де у 
свом се но ви том цар ству, о че му се одав но шу шка, али ја у то не 
мо гу да ве ру јем. (Не бих био онај од ко га сви за зи ру кад бих у 
обе ћа ња тек та ко ве ро вао.)” 

У том кон та њу и пре кон та ва њу сво је ху де суд би не, Си зиф је 
већ био сти гао у под нож је, до свог ка ме на му чи те ља, ума шће ног 
ило ва чом, чи ја се облост опи ре ин те ли ген ци ји. Кад се осло нио на 
ње га, ру ка му је скли зну ла као да је, одав но ис трг ну та из све та 
ства ри, ка мен чи на на мах ожи ве ла јер ило ва ча бе ше све жа и под
му кло глат ка. Освр нуо се на о ко ло да по гле дом по тра жи бу сен чић 
тра ве, лист ло пу ха, или би ло шта чим би мо гао да отре ша ку, али 
на њи ви ас фо лел ској не бе ја ше ни чег слич ног.

По да ле ко од ме ста на ком је ста јао, Си зиф при ме ти Ха ро на, 
бро да ра слав ног, ка ко дре ма у свом чу ну на ле вој оба ли Ле те и 
по же ле да му се на ру га, тек да га под бо де на свој на чин, али у том 
тре ну на сту пи Хер мо хи тро но ги са це лим ја том ду ша ка оба ли 
уста ја ле ре ке за бо ра ва. Кад тек при спе ле ду ше пре да де ла ђа ру и 
раз ду жи се, освр ну се на о ко ло и спа зи Си зи фа на дру гој оба ли па 
се по вра ти не ко ли ко ко ра ка, при ђе Ха ро ну и не што му при шап ну. 
Ха рон се мал ко по ме ри и учи ни му ме сто по ред се бе, а он да се 
освр ну на но во при до шле ду ше ко је су се ти ска ле да што пре уђу 
у коб ни ча мац. По сма тра ју ћи кр кља нац, ла ђар се обра ти гла сни ку 
бо го ва и ре че: „Ви диш ли ти ово, о Хер мо, чу дан је тај на кот људ
ски, сва ки од тих јад ни ка ко је је вре ме за мо ри ло и ис цр пло хо ће да 
бу де пр ви и ов де, без об зи ра шта их че ка та мо кад из чам ца иза ђу. 
А ме не то за крат ко за ба ви, па он да поч не да ми иде уз нос, да ме 
нер ви ра, као ова тр бу ша ста за мла ти на ре ци мо, де дер га осмо три.” 
Хер мо крат ко од ме ри тр бу ша стог гр ма ља, ко ји је пра вио нај ве ћу 
смут њу, а Ха рон га млат ну ве слом по ћон ти, да он зи ну од чу да, 
док му обол ис па де ис под на те клог је зи ка ко ји је ли чио на обо јак 
смр дљи ви и бућ ну у мут ну во ду. – „Ко је та љу до ли ка на ка ра да, 
Ха ро не, мо же ли се зна ти?”, упи та Хер мо. – „Не ки вар вар ски пр до
ња мо ра да је”, од го во ри Ха рон, пре јео се на свад би сво је кће ри зар. 
Го ди на ма је ште део за ту свад бу и кад је до че као, пре тр пао се и 
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кре пао. А сад се по на ша као да су му сви кри ви, па ето и нас дво
ји ца.” – „А ни је ти жао да их ту чеш по ћон ти тим веслoм?” – „Огу
глао сам, не пи там се о то ме, али ми се не ка ко чи ни да им то и не 
сме та, јер не од у ста ју од сво јих бан до гла вих ис па да. Ме ни па мет 
ов де не тре ба, рвем се са се ни ма од по чет ка све та, на ја ви и у сну, а 
шта мо же би ти го ре од то га узми се сам у па мет, гла сни че бо го ва!”

Кад су се до мо гли су во га, Хер мо хи тро ис ко чи из чу на, по здра
ви се крат ко с Ха ро ном и обе ћа да ће му при сле де ћем на и ла ску 
до не ти ба так од пре пе ли це за ужи ну, јер зна да то во ли нај ви ше, 
па пру жи ко рак и упу ти се ка Си зи фу, ко ји му се баш не об ра до ва, 
јер му је хи тро но ги по сред ник, до ду ше до ста дав но, по Зев со вој 
из ри чи тој за по ве сти, иш чу пао ду шу, под те шком оп ту жбом да је, 
уз мно га сва што чин ства, ода вао и љу бав не тај не бо го ва, ако не при
ста ну на ње го ве уце не, не за о би ла зе ћи чак ни вла да ју ћег Зев са. 
Хер мо се, на про тив, по на шао са свим бла го на кло но пре ма др ском 
уце њи ва чу и про во ка то ру, с ко јим се као бо жан ски ду жно сник 
до ста че сто су ко бља вао. Чак му при ђе на ко рак и дла ном обри са 
круп ну мр љу од зно ја и ило ва че са ви со ког че ла, прет по ста вља ју ћи 
ње го ву ин те ли ген ци ју мно гим и ра зно вр сним не по чин стви ма у 
ко ја се иза зов ник упу штао са при мет ним за но сом и крај ње до след
но, што се ни је да ло об ја сни ти пу ком же љом за за до во ље њем прак
тич них ин те ре са. За чу ђе ни Си зиф се на мах уз вр по љи и, не зна ју ћи 
шта да пре ду зме у сво ју за шти ту, за сва ки слу чај за ко ра чи да се 
при хва ти ка ме на, али га Хер мо за др жа.

– Ста ни де, Ајо лов си не, твој му чи тељ мо же још ма ло да са
че ка – ре че и по ка за на ка мен. А што се те бе ти че, оправ да ћу те 
ако ти би ло ко од Ха до ве слу жбе ишта при го во ри. 

– Не хи там ја, о Хер мо, за то што се не че га бо јим, но за то што 
се у овим усло ви ма и бе сми слен рад очи глед но књи жи као бо љи 
од не ра да. А та ко је и та мо из над нас, ода кле до ла зиш, ба рем је 
би ло док сам ја био. И ово ма ло што сам по ста јао, по ка за ло се 
ви ше но до вољ но. А и мо је те ло је сви кло на на по ре, сва ки да мар 
ме по жу ру је.

– Упра во је то угра ђе но у дра му тво је ка зне, Си зи фе, ко ју ти 
из гле да не раз у меш ка ко би тре ба ло. А не раз у меш је за то што не 
гле даш на сво ју кри ви цу с пра ве стра не, јер слу тиш да би те то 
по ни зи ло. Чо век је кљу се бож је, ма кар био и нај вр сни ји, ко је ву че 
свој те гоб ни дах од из ла ска из утро бе ма те ри не до ула ска у Ха ро
нов бро дић. Да знаш ни је ни бо го ви ма ла ко, они ма ни жим по го то
во, што по зах те ву слу жбе има ју нај ви ше по сла с том опа ком жи
вуљ ком, као ја на при мер. Чо век ми се одав но не ми ли, а опет ми 
га до ђе жао, не ка ко... У ње га је не што уло же но, ба рем на по чет ку, 
а све сам бли жи уве ре њу да се ула га ње ни је ис пла ти ло.



398

– Ја од све га то га раз у мех да је мо ја кри ви ца ве ли ка, али ми
слим да је ко нач на, док је ка зна, ка ко се по ка за ло, бес ко нач на. Те 
две ства ри не иду јед на уз дру гу, ма ко ли ко их на те за ли, те та ко 
ја ис па дох огла ше на жр тва то га не сла га ња, гла сни че хи тро но ги. 
А устао сам упра во да по ка жем ка ко је том ство ре њу у ко га је, ка ко 
ти ре че, не што ви ше уло же но но у дру га ство ре ња, тре ба ло да 
бу де и до пу ште но да ко ри сти сво ју пред ност ка ко уме и ко ли ко 
мо же, а не ка ко се бо го ви ма хо ће. А то не што је у ства ри раз ли ка 
из ме ђу чо ве ка и оста лих жи вуљ ки на твр дој зе мљи. Док су оста ла 
би ћа ство ре на с гла вом окре ну том на ни же, чо век је је ди но би ће 
ство ре но с гла вом окре ну том к не бу. Е сад то да сам нео пи си во 
крив до бро знам, јер сам пре го нио ме ру, али не знам ко ли ка је мо ја 
кри ви ца. Кад се у ту тми ну уду бим, би ва ло је да ми бље сне у мо згу 
да не бих бо ље про шао ни дам сам прав прав ци јат. За ми сли прут 
ка ко по дрх та ва над во дом!... То сам ти ја.

– То је ствар про це не ов да шње вла да ју ће сви те и не би тре
ба ло да те оп те ре ћу је. Ни си уса мљен у тој не си гур но сти, ко ју си 
на окр сни свет до нео за јед но с на стан ком. Ни Тан тал ни је ни шта 
бо ље про шао од те бе, ако ни је још го ре. Ни мно ги дру ги! А и тво ја 
и Тан та ло ва кри ви ца, гре шни си не Ајо лов, у јед но ме су на пад но 
слич не. Обо ји ца сте си ло ви то и не ма ње бу да ла сто по се гли да се 
ка чи те и над ме ће те са са мим бо го ви ма. А бо го ви су над власт, ма 
ка кви да су. Власт над вла шћу! Ра за бе ри се.

– Ја сам им до и ста мно го му ке за дао, при зна јем. Сплет ка рио 
сам и ода вао њи хо ве сва ко вр сне тај не, по го то во оне за зор љи ве у 
ко ји ма не ма ни сјај ке бо жан ског. Чак сам и вр хов ног си ло бат ни ка 
ме ђу бо го ви ма, Зев са особ но, јед ном баш на ма гар чио у по во ду ле пе 
Еги не, Азо по ве кће ри, ко ју је Зевс украо од оца јој Азо па и при
ти скао чим се шу ме до хва тио. Ја сам от ми ци у траг ушао и уце нио 
сам уцве ље ног Азо па да ћу му тај ну от ми це от кри ти са мо под 
јед ним усло вом: да, као моћ ни реч ни бог, на вр не во ду ко ринт ској 
твр ђа ви. Као Ко рин ћа нин бри жни, по сту пио сам ис прав но, на 
оп ште до бро жи те ља Ко рин та. Али шта то до и ста вре ди, о Хер мо, 
кад сам у пи та њу ја? Ма ње од ни шта, да та ко ка жем. А кад си у 
пи та њу ти, гла сник бо го ва, ства ри сто је све ко ли ко друк чи је. Ти 
си си ну свом Ау то ли ку, ло по ву над ло по ви ма, др жао стра ну он да 
кад се остр вио на мо ју имо ви ну... Знао сам ја од лич но да су бо го ви 
све моћ ни, да су и они ни жи што ве ли ке оп слу жу ју не у по ре ди во 
моћ ни ји од ме не, али ме и да ље за но си ла по ми сао да у па у за ма, 
кад су не чим те шко оп сед ну ти, зна ју би ти при глу пи, те да им се 
мо же до ско чи ти. И у том ис хи тре ном са мо за но су бих се би на реп 
стао, не од мо тав ши нит до кра ја.
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– Си зи фе, ни је ствар у бро ју пре сту па, ма да је и то од зна ча ја. 
Ра ди се о вр сти пре сту па, о чо ве че! Ис па да да си сам се бе пре це
нио, а бо го ве пот це нио, ту и та мо. За ве ли су те ла ска ви по чет ни 
ус пе си да се пре ви ше оти снеш оке а ном за блу да, ка но лист што се 
ве тру пре пу сти. Бо го ви ни су од го ва ра ли на тво је ко је ка кве под
ва ле и зврч ке у по чет ку, др жа ли су се као да их не ви де, или им 
ба рем не при да ју ве ћу ва жност, а ти си то узи мао здра во за го то во, 
па си се то ли ко осме лио да си чи нио све круп ни је и иза зов ни је 
пре сту пе. Од го ва ра ло ти је, не мој! Др жао си се вр ло ко мот но, раз
ме тљи во чак, као да су у пи та њу обич ни смрт ни ци. У та квим тре
ну ци ма смет нуо би с ума оно што си пре и по сле то га знао, о Си
зи фе, да су бо го ви не што дру го од љу ди и да про цеп ко ји по сто ји 
из ме ђу њих љу ди не мо гу ни кад пре ко ра чи ти, јер упра во та усуд
на ба ри је ра чи ни глав ну осо ви ну устрој ства све та. Бо жан ска но га 
мо же да сту па где год хо ће и кад хо ће, за њу не ма и не мо же би ти 
смет њи осим је ди но та мо где се ма ње или ви ше су че ља ва ју ме ђу
соб ни ин те ре си са мих бо го ва. Ти као би ће за смрт ство ре но мо жеш 
да сплет ка риш ко ли ко ти ду ши дра го а да им ни пе ра не од би јеш, 
а њи ма је до во љан тре ну так да ти то сто стру ко вра те, да ти уста за 
врат обр ну ако за сход но на ђу. Бо го ви не мо ра ју да хи та ју с осве
том, увек су на вре ме; а то је до и ста оно нај ва жни је. Љу ди пла ћа ју 
с ка ма том та њи хо ва „за ка шње ња”. И то ме не ма шта ни да се до да 
ни да се оду зме. Пра ви ла игре су по сто ја но утвр ђе на. У твом слу
ча ју је, па ко сни че др ски и за во дљи ви, све за вр ше но: тво ја муч на и 
нео по зи ва ка зна, ко ју ти је нај ви ши Ха дов суд од ме рио, по сто ја но 
је при ра сла уз те бе и ти је тр пиш. И у гор њем све ту, ма њеви ше, ту 
и та мо раз би ра ју шта ти ов де ра бо таш. „То је онај др зник што хи
ља ду го ди на гу ра ка ме ну гро ма ду уз не ка кво бр до го ло и го ле мо”, 
од го ва ра ју де ца на пи та ње ста ри јих ко је тај су ма ну ти Си зиф. „А 
не мо же да га из гу ра за то што је су ма нут.” 

– Не оче ку јеш ваљ да од Ха да да опо врг не пре су ду и до пу сти 
ти да из гу раш ту хри ди ну бар на је дан је ди ни трен. Ка квог би то 
има ло сми сла, др зни че не у по ре ди ви, ако си се уз гред и за пи тао 
ни си ду же за стао и ду бље за гре бао? Па ни си ти оби чан сме те њак, 
ко ји се ов де об рео на не ка квом при вре ме ном ра ду. Сам Зевс је упра
во на ре дио Ха ду да те стр па у тар тар и ка зни на ве чи та вре ме на 
због ода ва ња ње го ве тај не о Еги ни ној от ми ци. А је дин стве ну ка
зну од ме рио ти је Хад ски суд, на спрам озло гла ше но сти тво је и 
сти ла др жа ња; и по ка за ло се да је то од лич но оба вио. Кад би ти, 
ре ци мо, из гу рао ка мен и за ко ли ко тра је треп тај оч них ка па ка, 
си стем бо жан ске прав де би пао. У оп хо ђе њу са смрт ни ци ма бо го
ви ни су ни чим при ну ђе ни да бди ју над сит ни ца ма, али по гре шке 
не мо же би ти у крај њем сво ђе њу ра чу на. И да под ву че мо цр ту: 
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при ро да тво је кри ви це, а не ње на ве ли чи на, де фи ни тив но је усло
ви ла и ду бо ко за мр зла тво ју ху ду суд би ну тек оног мо мен та кад 
си се крај ње др знуо да ис ко ра чиш из окви ра људ ских над ле жно сти 
и по ме шаш бо жан ске и људ ске кар те. Оног не појм љи вог тре на, да
кле, кад си пре ва рио са мог Ха да и на ма као му пу ти ли це на ру ке. 
Та ко за ро бљен, Хад је у твом до му про вео не ко ли ко да на, што је 
до ве ло до ве ли ког за сто ја у про це су уми ра ња и при до ла же ња но
вих ка др о ва из свих дру штве них сло је ва! Кер бер, тро гла во чу до
ви ште, био се отр гао и стао да по бе сне ло јур ца пе пе ља стим бре жи
на ма, ко са ма и про до ли ма хад ским. Ха до вим за ро бља ва њем, да 
су ми рам, стао је за ма јац ак тив но сти у до њем све ту, што се ни кад 
пре ни је де си ло.

 Сам бог ра та, Арес, чи ји су ин те ре си би ли нај ви ше угро же ни, 
мо рао је да стиг не што пре мо же и осло бо ди Ха да, а пу ти ли це 
пре ме сти на тво је ру ке.

 Али ти си и то ме до ско чио. По тан ко си сра чу нао све што те 
че ка, па си на ре дио сво јој же ни Ме ро пи, јед ној од Пле ја да, да те 
не са хра њу је!

 Кад си се нај зад об рео у Ха до вом дво ру, док је сам Хад у прат
њи Кер бе ра оби ла зио сво је цар ство мра ка, зви жду ћу ћи пун се бе, 
по тра жио си Пер се фо ну и по звао си се на про пис да, као не са хра
њен, не маш пра во на пре ла зак пре ко Ле те, већ мо раш оста ти на 
ње зи ној ле вој оба ли и се ћа ти се жи во та зе маљ ског. Он да си је за
мо лио да те пу сти да се вра тиш и уре диш да те са хра не, па ћеш се 
за три да на вра ти ти! Она је усли ши ла тво ју мол бу, али ти ни си ис пу
нио да то обе ћа ње. На ста вио си да ужи ваш у жи вот ним да ро ви ма. 

Ха ду је пре вре ло па ме по звао и на ло жио ми да те хит но при
ве дем, по слу жбе ној ду жно сти, и ја сам по сао да ка ко оба вио ру тин
ски. И то бих увек по но вио ако би за тре ба ло, јер ред и по ре дак се 
мо ра ју са чу ва ти. А и ја, по трч ко ме ђу бо го ви ма, ма да сам ти склон, 
мо рам да чу вам оно од че га жи вим, у шта ве ру јем и че му се на дам. 
Знам да је мо ра ње по ни жа ва ју ће свој ство већ по при ро ди ства ри, 
али се у ва ља но уре ђе ном све ту с њим уна пред мо ра ра чу на ти. А 
свет мр твих сло ви као нај бо ље уре ђен свет од свих мо гу ћих све то ва.

 Кад сам те до вео Хад ти је за хва лио на го сто љу бљу у Ко рин ту 
и обе ћао да ти сле ди на гра да ка кву ти ње гов ве ли ки суд до су ди. А 
он да је упо зо рио Ха ро на, ко ји је дре муц као у чу ну, да ти не иште 
обол за пре воз, јер си га ран то ва но до шао без обо ла, али не сто га 
што си га за бо ра вио, но за то што си у на ру ша ва њу пра ви ла ви део 
при ли ку да још јед ном из бег неш зам ку. 

– Пре но за кљу чиш да је то све с тво је стра не, хтео бих и ја 
са сво је да не што до мет нем – ре че Си зиф. И до да де: „То што сам 
Ха ду при ре дио су лу до је, али ве руј ми, о Хер мо, да ми је баш тај 
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не чу ве ни бе сти лук на гло по ве ћео ио на ко за ви дан углед ме ђу мо
јим имућ ним Ко рин ћа ни ма, јер су они у то ме ви де ли знак да ће 
љу ди пре ста ти да уми ру, ба рем они бо га ти и моћ ни. Ја сам то 
ис ко ри стио да се бр жебо ље дам у ску пља ње нов ча них при ло га 
за одав но пла ни ра ну до град њу ко ринт ске лу ке, јер сам до бро знао 
да Ха до во за ро бља ва ње не мо же по тра ја ти. А што се лу ке ти че, она 
би Ко рин ту као гра ду до и ста по ди гла углед, а Ко рин ћа ни ма стан
дард уво зом шим ши ро вих фа лу са из Егип та и из во зом у Ва ви ло
ни ју. За вид ну нов ча ну су му сам очас по сла при ку пио и за ду жио 
Ме ро пу да но вац за ко па на си гур но ме сто; без све до ка на рав но, 
ка ко сам увек на сто јао да ра дим...

 О ве ли ком про јек ту ће сад дру ги бри гу во ди ти, ме ни пре
оста је да ве ру јем у ле ген дар но до ви јант ство Ко рин ћа на: да ће при
ку пље ним нов цем ва ља но рас по ла га ти. Ов де бих до дао да си ро
ма шне гра ђа не ни је по нео глас о за ро бља ва њу Ха да, а још ма ње 
при ча о до град њи лу ке и тран зит ној тр го ви ни фа лу си ма. Ве ћи ном 
су по ку ње но ћу та ли, са мо су не ки мла ђи кли ма ли гла ва ма и ши
ри ли ру ке док су при чу слу ша ли. То ме је под ста кло да се за ми слим. 
На њи хо вом ме сту, ја бих у то ме ви део до бру при ли ку да по бољ
шам кров над гла вом и на пу ним џе по ве, али тр пеж и кр пеж, из гле
да, при да ве и за ту ку чо ве ка то ли ко да му не да ју да се од ве же ни 
на трен од при ми сли ка ко му се чак и он да кад ни шта не ма не што 
мо же од у зе ти. 

– Ни си се из ву као, па ко сни че пре ве ја ни. Ни си ни на сто јао да 
узмеш сво ју кри ви цу с пра ве стра не. Но и по ред то га ми је ле по 
пао твој по ку шај да се из ву чеш. Ни је ти, да кле, упа ли ло из вла че ње 
те ле та из ја ло ве кра ве, али се ни си ни обру као. Да ни сам ко сам, 
мо жда бих по вре ме но по же лео да бу дем ти. Свет без бо го ва, пра
вих и ла жних, ни кад не ће би ти мо гућ, али све јед но: за та кве као 
што си ти, би ће ме ста у сва ком све ту. А чак и да се сро ља не бо на 
зе мљу, Си зиф ће пре тра ја ти. Али за сад је ова ко... 

А што се ти че Ха до вих ре фор ми, то се од но си на јед ну сит ну, 
одав но пла ни ра ну уред бу о на чи ну пла ћа ња во за ри не Ха ро ну. Сам 
во зар је то зах те вао: да се пре ула ска у ње гов ча мац са бе ре ко ли
ко му обо ла при па да по ду ши, да ја он да то при ку пим и мет нем 
му у ша ку, ка ко се он, сле пац, не би на те зао с не по ћуд ним по је дин
ци ма. Ме ни то чи ни по сао, ко ји мо гу да од би јем, али ћу га ипак 
при хва ти ти ако се та ква уред ба до не се. Ха рон је ма ско та до њег 
све та, ипак. О про ме ни тво је ру те ни је би ло го во ра. А и шта би ти, 
о Си зи фе, имао од то га да Хад про ме ни ру ту ко јом гу раш ка мен, 
док би све дру го оста ло исто.”

Кад су до шли без ма ло до вр ха бр да, ка мен се об ру ши низ па
ди ну, а Хер мо се још јед ном обра ти Си зи фу: „Ућу тао си се, из гле да 
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да ко нач но по чи њеш да схва таш сво ју те шку за блу ду. То ти мо же 
по мо ћи да лак ше тр пиш ка зну, што би ме ни лич но би ло дра го.”

 Си зиф уву че жи ла ви врат у ра ме на, окре ну се и ко ра ком те
шким за кли ма та низ па ди ну. Хер мо га од ме ри с ле ђа, свој ски за вр те 
гла вом, па се окре ну и при жив ну да се при дру жи Ха ду и ка ма ри ли 
у игри жму р ке. 

Док је си ла зио Си зи фу за све тле у гла ви да се у до њем све ту 
ни шта не по на вља, да ни шта ни је у дла ку исто, ма да се чи ни да 
је сте. Ни са ма Ле та ни је јед на ко мут на, а ни Хер мо му ни кад ни је 
био то ли ко бли зу. Ни ка мен це лом сво јом по вр ши ном ни је јед на ко 
кли зав, ни ти се вра ћа истим тра гом ко јим га он, Си зиф, до ко тр ља 
на ко рак до вр ха бр да. Све то мо же да зна чи да ће и онај по след њи 
по крет ка са мом вр ху стр ме па ди не јед ног тре на ис па сти бит но 
друк чи ји, па ће се ка ме на гро ма да на ћи та мо где Си зиф же ли да 
се она на ђе, и он ће се сти на њу. А по том ће би ти шта бу де....

 У на ди из гле да има не што сум њи во и по ин те ли ген ци ју увре
дљи во.




