
... Д О К 

из бездане јаме 
звер грабљива 

гледаше 
девојку како 
С Н И В А... 
Вилијем Блејк 

И ДУХ 

ПРОЂЕ 
испред мене и 

длаке на мом  
ТЕЛУ 

накострешише се. 
Књига о Јову 

ИЗ КОСТИЈУ 
витезових расте 

трава; ДОБРА 
МУ САБЉА 

сва је рђава, 

А ДУША МУ, 
верујем, са 
свецима спава. 

С. Т. Колриџ 

ЋИЛИБАРСКИ ДУРБИН 
САДРЖАЈ 

 

1 Зачарана спавачица 
 
 

У долини под сенком рододендрона, недалеко од линије 
снега, где жубори поток млечан од отопљеног снега и где 
грлице и конопљарке лете између огромних борова, лежи 

пећина, напола скривена одозго великом стеном, а 
одоздо накупљеним крутим и тешким лишћем. 

 
 

Из мрака се појави мали дечак, пун наде и преплашен, шапућучи без 

престанка: 
„Лајра... Лајра... Лајра...” 

Где су они? 
 

2 Балтамос и Барух 
 
 

То је било одмах након што је Лајра одведена, одмах 
након што је Вил сишао с врха планине, одмах након 
што му је вештица убила оца. Упалио је малену лимену 

светиљку коју је извукао из очевог завежљаја помоћу 
сувих шибица које је такође тамо нашао и чучнуо на 

ивицу стене да отвори Лајрин ранац. 
 

Он није схватао. Раширио је бледе руке и одмахнуо главом. 
„Не'ам појма ко је то, а и неће доћи 'вамо”, рече, „а и ако дође, неће не 

познати”. 
 

3 Стрвинари 
 

 
 
Серафина Пекала, краљица вештичјег клана с језера 

Енара, плакала је летећи немирним небом Северног 
пола. Плакала је од беса, од страха и од кајања – неса 

на жену Коултер, за коју се заклела да ће је убити, 
страха што ће бити с њеном вољеном земљом и 
кајања... Касније ће се суочити с кајањем. 

 
 

 
Иза дечкића видела је још духова, десетине, стотине, збијених глава, пажљиво 

су гледали и упијали сваку реч. 
 
 



Као да се игра 
ОНА ЛЕЖИ 

а живот њен 
скакуће и бежи 

с намером да 
СЕ ВРАТИ 

али када – 

ко ће знати. 
Емили Дикинсон 

... с циљем  
СЛАВОЉУБИВИМ 

против трона и 
краљевства божјег  

започе рат  

ГРЕШНИ И ОХОЛИ 
бој на небу. 

Џон Милтон 

... РЕЛИКВИЈЕ, 
БРОЈАНИЦЕ, 

буле, опросте, 
разрешења, 

ЗАПИСЕ, 
игру ветрова... 

Џон Милтон 

4 Ама и шишмиши 
 

Ама, пастирова кћи, понела је у сећању слику уснуле 
девојчице; није могла да престане да мисли на њу. Ни 

за тренутак није посумњала да је оно што јој је госпођа 
Коултер испричала истина. Чаробници постоје, у то 
нема сумње, и врло је вероватно да би бацили 

враџбину сна и да би мајка бринула о својој кћери на 
тако страствен и нежан начин. Ама је осећала 
дивљење, готово обожавање, према тој лепој жени из 

пећине и њеној зачараној кћери. 
 

Покушали су да се чврсто загрле, али руке су им пролазиле кроз празан 
ваздух. Лајра покуша да му каже шта то значи шапућући у тами уз његово 

бледо лице: „Само покушавам да се пробудим – бојим се да ћу преспавати цео 

живот и онда умрети – хоћу прво да се пробудим! Не марим ако је то само за 
један сат, само да будем жива како треба и будна – не знам да ли је ово 

стварно или не – али помоћи ћу ти, Роџере! Кунем се!” 
 

5 Кућа од адаманта 

 
 

Језеро истопљеног сумпора протезало се огромним 
кањоном, испуштало смрдљиве паре у изненадним 
таласима и клобуцима и пречило пут усамљеној 

крилатој прилици која је стајала на обали. Ако 
полети, непријатељски извиђачи који су га видели и 

изгубили одмах ће га поново опазити, али ако остане 
на земљи, биће му потребно толико времена да 
прође ову огавну јаму да ће његова порука можда 

стићи прекасно. 
 

Погледала је около, али је видела само зачуђене погледе и лица без наде, бледа 
лица, тамна лица, стара лица, млада лица, мртве који су се примицали и 

збијали, неми и тужни. 
 

6 Разрешење унапред 

 
 
Дванаест чланова Суда гледало је под мутним 

поподневним светлом свештеника за говорницом на месту 
за сведоке, свог последњег сведока. Био је то свештеник 

од учене врсте, с даимоном у облику жабе. Суд је већ осам 
дана у древном колеџу Светог Јеронима с његовим 
високим кулама слушао доказе у овом случају. 

 
 

Онда је схватила шта је хтео да каже. Завртело јој се у глави, чак и у сну, 
осетила је како јој се тежак терет спушта на плећа. А да буде још теже, сан 

ју је поново обузимао. Роџерово лице је избледело у сенку. 



Последња се, 
као у плесу, 
УЗДИГОШЕ 

моћна стабла 
и раширише своје 

гране отежале 

од сочног  
ВОЋА... 

Џон Милтон 

Био сам  
ТУЂИН 
у туђој 

ЗЕМЉИ. 
Књига изласка 

... сенка пређе 
умом када у 

подне облаци 
ОБГРЛИШЕ 

моћно 
СУНЦЕ... 

Емили Дикинсон 

Мали облак, 
КАО ДЛАН 

човечији, 
ПОДИЖЕ СЕ 

од мора. 
Прва књига  
о царевима 

7 Мери, сама 
 
 
Живели су овде усамљени и без деце и плашили су се 

Спектри које су виђали између сребрносивог дрвећа, 
али кад се Мери Малоун појавила на путу са својим 
ранцем Спектре су се уплашиле и побегле. Стари пар је 

дочекао Мери добродошлицом у својој кућици обраслој 
виновом лозом, понудио је вином, сиром, хлебом и 

маслинама, и није хтео да је пусти да иде. 
 
 

„јер он је Вил”. 
 

8 Вотка 
 

Балтамос је осетио Барухову смрт истог трена кад је 

наступила. Плакао је гласно и летео по ноћном ваздуху 
над тундром, махао крилима и јецао свој бол облацима. 

Прошло је доста времена пре него што се сабрао и 
вратио Вилу који је, сасвим будан, држао нож и пиљио у 
влажну и хладну маглу. Били су поново у Лајрином свету. 

 

9 Уз реку 

 
Вил и краљ медведа седели су на прамцу речног 

пароброда, под топлим зрацима залазећег сунца, док је 
брод клизио уз воду; на броду је било довољно горива, 
било је хране коју Вил може да једе, а он и Јорек 

Бирнисон су по други пут процењивали један другог. То 
су већ једном обавили. 

 
 

10 Точкови 

 
Након три дана проведена у друштву створења на 

точковима, Мери Малоун је сазнала више о њима, а 
они су сазнали доста о њој. Тог првог јутра носили су 
је око сат времена по базалтном друму до насеља 

поред реке, а путовање је било неудобно; није имала за 
шта да се држи, а леђа створења била су тврда. 

Јурили су брзином која ју је плашила, али грмљавина 
њихових точкова по путу и топот њихових ногу толико 
су је одушевили да је заборавила неугодности. 

 

11 Вилини коњици 
 
 



ЗБИЉА 

што се злобно 
каже гора је 

од сваке 
ЛАЖЕ... 

Вилијем Блејк 

Док је летео, 
ИПАК СУ МУ 
назад летели 

ПОГЛЕДИ 
као да га 

сопствени страх 

И ДАЉЕ СЛЕДИ. 
Едмунд Спенсер 

НОЋИ, НОЋИ, 
мрког лица 

ИЗНАД 
блиставих литица 

НЕКА МЕСЕЦ 
небом зађе 

ДА МИ ОЧИ 

санак нађе 
Вилијем Блејк 

РАД БЕЗ РАДОСТИ 
ЈЕ БЕДАН – 

РАД БЕЗ ТУГЕ 
ЈЕ БЕДАН – 

ТУГА БЕЗ РАДА  

ЈЕ БЕДНА – 
РАДОСТ БЕЗ РАДА 

ЈЕ БЕДНА – 
Џон Раскин 

 
Ама се пењала стазом до пећине, с хлебом и млеком у 

торби на леђима и великом недоумицом у срцу. Како ће 
уопште да допре до успаване девојчице? Стигла је до 
камена где јој је жена рекла да оставља храну. Спустила 

је понуде, али се није вратила право кући; попела се још 
мало, поред пећине до густих рододендрона, и још даље, 

тамо где је дрвеће било ређе, где су почињале дуге. 
 

 

12 Продор 
 

Док је падао мрак, ствари су стајале овако. У својој 
кули од адаманта лорд Асријел је корачао тамо-амо. 
Пажња му је била прикована за малену прилику поред 

магнетитског резонатора; сви остали извештаји су 
преусмерени, а сваки део његовог ума окренут ка 

вестима које су стизале из мале камене коцке под 
светлошћу лампе. 
 

 
 

13 Тијалис и Салмакија  
 
Држечи тешки пиштољ, Вил замахну постранце и 

обори златног мајмуна; тако га је ошамутио да је 
госпођа Коултер гласно зајечала, а мајмунове шапе 

попустише стисак довољно да се малена жена 
ослободи. У трену је скочила на камење, а мушкарац 
одскочи с госпође Коултер, обоје хитри попут 

скакаваца. Троје деце није имало кад да се запањи. 
Мушкарац је био забринут; нежно је опипао раме и 
мишицу своје другарице и накратко је загрлио пре 

него што се обратио Вилу. 
 

14 Шта је то 
 

 

 
 

Вил и Лајра спавали су целе ноћи и пробудили се кад 
им је сунце помиловало капке. Пробудили су се 
заправо скоро у истом тренутку, с истом мишљу, али 

кад су погледали около, витез Тијалис је мирно 
стражарио поред њих.  

 
 
 

 
 



Са лука крова, 
магијом  

чудесном обешени, 
многи редови 

ЗВЕЗДАНИХ 

светиљки и 
блиставих 

фењења храњених 
петролејом и 

асфалтом, 

шиљаху светлост... 
Џон Милтон 

А змија беше 
ЛУКАВИЈА 

од свих звери 
ПОЉСКИХ 

које је бог  
СТВОРИО. 

Књига 

постања 

О, да само 

могасмо, 
одржали бисмо 

ДВОДНЕВНИ 
САСТАНАК С 
МРТВИМА... 

Џон Вебстер 

ДОК САМ 

ходио између 
ПАКЛЕНИХ 

ВАТРИ, 

ОДУШЕВЉЕН 
ужицима 

ГЕНИЈА... 

Вилијем Блејк 

15 Ковање 
 

 
 

У том тренутку Луњашуњала су разговарала о ножу. 
Склопивиши сумњиви мир с Јореком Бирнисоном, 
попели су се натраг на своју ивицу да не сметају. Уз 

све јаче праскање и тутњање ватре, Тијалис рече: „Не 
смемо да се удаљујемо од њега. Чим поправе нож, 
морамо да га се држимо као сенке”. 

 
 

 

16 Возило намере 
 
 
 

„Моје дете? Моја кћи! Где је она? Шта си учинио? 
Моја Лајра – боље да си ми раскидао срце – са 
мном је била безбедна, безбедна, а где је сада?” 

Крици госпође Коултер одјекивали су малом одајом 
на врху куле од адаманта. Била је везана за 

столицу, рашчупане косе, исцепане одеће, дивљих 
очију, а њен даимон, мајмун, бацакао се и трзао по 
поду, везан сребрним ланцем. 

 
 

 
 

17 Уље и смола 
 
 

 
Мери Малоун је правила огледало. Не из сујете, јер таква 
није била, него јер је желела да испроба једну своју 

замисао. Желела је да покуша да ухвати Сенке, а без 
инструмената из своје лабораторије морала је да се 

сналази с оним што има при руци. 
 
 

 

18 Предграђа мртвих 
 

Лајра се пробудила пре зоре; Панталаимон јој је дрхтао 
на грудима. Устала је и стала да хода како би се 
угрејала док је сива светлост цурила по небу. Никада 

није упознала овакву тишину, чак ни на снегом 
прекривеном Северном полу; није било шума ветра, а 

море је било тако мирно да ни најмањи таласић није 
мрешкао површину. Свет као да се зауставио између 
удисаја и издисаја. 



НА СВОГ 
ПРИЈАТЕЉА 

ВРЛО БЕСАН 
САМ БИО; 

РЕКАО САМ 

СВОЈ БЕС И 
БЕС ЈЕ 

ИШЧИЛИО. 

Вилијем Блејк 

Стекла сам то 
тако што сам се 

пењала полако 
ХВАТАЈУЋИ 

гранчице које 

расту ИЗМЕЂУ 
БЛАЖЕНСТВА 

и мене. 

Емили Дикинсон 

Мрзим сасвим  
измаштане 

СТВАРИ... 
Све би требало  

да има неку 

СТВАРНУ 
ОСНОВУ... 

Бајрон 

...Густо к'о 
јесење лишће 

када се проспе 
СВУД ПО 

валамбрози, 

где етрурске 
сенке праве у 

висини свод 
попут сенице... 

Џон Милтон 

19 Лајра и њена Смрт  
 

Ти и тамо међу рушевинама гореле су ватре. Град је 
био неуређен, без улица, без тргова, без отвореног 

простора осим на местима где су се зграде срушиле. 
Неколико цркава или јавних зграда још се уздизало 
изнад осталих, мада су им кровови били пуни рупа, а 

зидови попуцали; на једној се читав балкон урушио на 
стубовима. Између љуштура камених зграда израстао 

је лавиринт колиба и потлеушица од кровних греда, 
излупаних буради од бензина или лименки од кекса, 
поцепаних пластичних табли, комада плуте или 

иверице. Духови који су дошли с њима похитали су у 
град, са свих страна стизало их је још, толико да су личили на зрнца песка која 

цуре у пешчаном часовнику.  
 

20 Успон 
 

Једном је у Калифорнији Мери упознала математичара 

који је сваки викенд проводио пентрајући се по 
дрвећу. Мери је помало планинарила, па га је 
заинтересовано слушала док је говорио о техници и 

опреми и одлучила да и сама испроба чим буде имала 
прилике. Наравно, није очекивала да ће се пењати на 
дрвеће у другом космосу, а и пењање без друштва је 

није посебно привлачило, али није имала избора. Могла 
је само да се унапред обезбеди што боље уме. 
 

21 Харпије 
И Лајра и Вил се пробудише с тешким страхом налик 
оном који осећа осуђеник на смрт у јутро утврђеног 
дана погубљења. Тијалис и Салмакија су збрињавали 

своје вилине коњице; донели су им мољце које су 
ухватили ласом поред анбаричне лампе изнад бурета 
од петролеја напољу и тањириће с водом. Кад је 

видела Лајрин израз лица и начин на који се 
Панталаимон, у облику миша, припијао уз њене груди, 

леди Салмакија остави тај посао и приђе да разговара 
са њом. 

 

22 Шаптачи 
 
Вил је пре свега натерао Мајру да седне, а онда је 

извукао посудицу с мелемом од крволишаја и погледао 
јој рану на глави. Крварила је обилно, као и све ране на 
темену, али није била дубока. Исцепао је траку с руба 

своје кошуље, замочио је у мелем и намазао мало преко 
посекотине, трудећи се да не мисли на то колико су 
прљаве харпијине канџе. Лајрине очи су биле стакласте, 

и била је бледа попут креде. 



И познаћете 

ИСТИНУ 
и истина ће 
ВАС 

ослободити... 
Јеванђеље по 

Јовану 

КАКВА  
МАТИ – 

ТАКВА  

ЈОЈ КЋИ. 
Књига пророка  

Језекиља 

НАРУКИВИЦА 
ОД СВЕТЕ 

КОСЕ 
ОКО 

КОСТИ... 
Џон Дон 

СУНЦЕ ЈЕ 
оставило таму 

и нашло свежије 
ЈУТРО 

а бледи месец 

се радовао у 
ведрој ноћи 
без облака... 

Вилијем Блејк 

23 Без излаза 
 

Нашли су се лицем у лице сасвим изненада. Видела га је у 
густој маси духова, спазила је бледило његових блиских 

црта, али израз његовог лица био је онолико одушевљен 
колико је то могуће код духа. Похрлио је да је загрли. Али, 
прошао је попут хладног дима кроз њене руке; иако је 

Лајра осетила његове ручице на свом срцу, није имао 
снаге да се држи. Више никада неће моћи заиста да се 
додирну. 

 
 

24 Госпођа Коултер у Женеви 
 

Госпођа Коултер је чекала да падне ноћ да би пришла 
колеџу Светог Јеронима. Кад је ноћ пала, спустила је 
возило намере испод облака и лагано се кретала дуж 

језера у висини врхова дрвећа. Зграда колеџа истицала 
се међу осталим здањима Женеве и она ускоро опази 
торањ, тамну празнину колонаде, четвртасту кулу у којој 

су биле одаје Председника Конзисторијалног 
дисциплинског суда. Три пута је већ била у посети Колеџу; знала је да испод 

ивица, углова и димњака крова има мноштво места за скривање, чак и за 
нешто тако велико као што је возило намере. 
 

25 Свети Јован на Водама 
Водопад Свети Јован на Водама текао је између врхова 

стене на источној страни гребена Алпа, а централа је била 
подигнута на падини планине изнад. Био је то дивљи 
предео, тмурна и опустошена дивљина, и нико никад не 

би ту ништа саградио да није постојала могућност 
напајања огромних анбаричних генератора снагом хиљада 

тона воде која је урлала кроз теснац. Била је ноћ након 
хапшења госпође Коултер и спремала се олуја. 

 

26 Понор 
 

 
 
Било је мрачно; густа тама је притискала Лајрине очи 

снажно попут хиљада тона камена изнад њих. Једино 
светло допирало је од светлуцавог репа вилиног 

коњица леди Салмакије, а чак и оно је бледело, јер 
јадни инсекти нису налазили хране у земљи мртвих, па 
је витезов коњиц недавно угинуо. 

 
 

 

27 Платформа 



МОЈА ДУША 
КЛИЗНУ МЕЂУ 

ГРАНЕ; 

ТАМО СЕДИ 
ПОПУТ ПТИЦЕ, 
ПЕВА, БИШТЕ СЕ, 

ЧЕШЉА СВОЈА 
СРЕБРНА  

КРИЛА... 
Ендрју Марвел 

СВАКИ ЧОВЕК ЈЕ 
У ВЛАСТИ 

СВОЈИХ 
АВЕТИ СВЕ ДО 

ДОЛАСКА ОНОГ 
ЧАСА У КОМ ЋЕ 

СЕ ЊЕГОВА 

ЉУДСКОСТ 
ПРОБУДИТИ... 

Вилијем Блејк 

Удаљено 
светлоносно 

небо, укруг  
широко растрто, 
па се не види је ли 

округло или 
четвртасто, 

кула опалних, 
бедема од 

живог сафира... 

Џон Милтон 

ДУГО 

времена 
БИО САМ 

напола 

заљубљен у 
ослобађајућу 
СМРТ... 

Џон Китс 

Кроз два дана платформа за посматрање била је 
осмишљена, саграђена и уздигнута на место. Била је 

чврста, пространа и удобна; кад се Мери попела, 
осетила се срећнијом, на неки начин, него што је икад 
била. Тај начин био је телесни. У густом зеленилу 

крошње, с богатим плаветнилом неба између листова, 
с поветарцем који јој је хладио кожу и лаким мирисом 

цвећа којим се одушевљавала кад год га осети; уз 
шуштање лишћа, песму стотину птица и удаљено 
мрмљање таласа на обали, сва чула била су јој 

нахрањена и ушушкана, и да је могла да искључи 
мисли, потпуно би потонула у блаженство. Али, 

наравно, због мишљења је ту и била. 
 

28 Поноћ 
Олујна зора свитала је над тврђавом од базалта док је 
возило намере долетало с југа. Госпођа Коултер, болног 

тела и врло утучена, отворила је очи; није спавала. 
Видела је анђела Ксафанију како клизи изнад 
долетишта, а онда полеће увис и лети ка кули док возило 

прилази бедемима. Чим је возило слетело, лорд Асријел 
искочи и отрча да се придружи краљу Огунвеу на 
западној осматрачкој кули, уопште не обраћајући пажњу 

на госпођу Коултер. 
 

29 Битка у долини 
 

Лајри и Вилу било је очајнички тешко да оставе слатки 
свет у ком су преспавали прошлу ноћ, али знали су да, 

ако мисле да икада нађу своје даимоне, морају још 
једном да се врате у таму. А сада, након читавих сати 
пузања по нејасном светлу тунела, Лајра се по 

двадесети пут саже над алетиометар уз тихе звуке 
очаја – цвиљење и удисање који би били јецаји да су 

били јачи. И Вил је осећао бол тамо где му је био 
даимон, на испеченом месту снажне осетљивости које 
је сваки удисај кидао леденим кукама. 
 
 

30 Облачна планина 
Возилом намере управљала је госпођа Коултер. Она и 
њен даимон били су сами у кабини. Барометарски 

висинометар мало јој је користио у олуји, али могла 
је угрубо да одреди висину на којој лети 

посматрајући ватре на тлу које су пламтеле тамо где 
су пали анђели; упркос бесној киши, и даље су гореле 
високо. Што се тиче правца, ни то није било тешко: 

муње које су севале око планине служиле су као 
блистави светионик. Али морала је да избегава разна 

летећа бића која су се још борила у ваздуху и да се 
чува узвишица на тлу. 
 



ЦАРСТВА 

НЕМА  
ВИШЕ 

И ЛАВА  
И ВУКА 

ЋЕ НЕСТАТИ... 

Вилијем Блејк 

ЈУТРО СТИЖЕ, 
ноћ се гаси, 
СТРАЖАРИ 

напуштају  
своја места... 
Вилијем Блејк 

Слатко пролеће, 

пуно слатких 
ДАНА И РУЖА  
кутија у којој 

лежи згуснута 
СЛАСТ... 

Џорџ Херберт  

Показаћу вам  
сав живи свет, 

где свака 

ЧЕСТИЦА 
ПРАШИНЕ 

издише своју 
радост. 

Вилијем Блејк 

31 Крај Ауторитета 
 

Прах је попут огромног стуба бледе светлости текао 
преко ивице и падао нечујно и бескрајно у понор. 

Госпођа Коултер није имала времена да обраћа пажњу 
на то јер је сенка иза ње дрхтала од пожуде, а она је 
морала да је држи уз себе, под свом контролом коју 

може да наметне. Спуштали су се, неми, следећи лорда 
Асријела. Што су ниже силазили, она је осећала како је 
обузима све већи умор. 

 

32 Јутро 
Широка златна прерија коју је дух Лија Скорсбија 
накратко угледао кроз прозор лежала је тиха под првим 

јутарњим сунцем. Златна, али и жута, смеђа, зелена, и 
сваке од милион нијанси ових боја; местимично и црна, у 
линијама и потезима сјајног мрака; и сребрна тамо где је 

сунце додиривало врхове једне врсте траве која цвета; и 
плава у широком језеру и нешто ближем језерцету у 
којима се огледало огромно плаво небо. И тиха, али не 

нема, јер је лаки поветарац шуштао у милионима малих латица, милијарде 
инсеката и других ситних бића гребало је, шумело и цврчало у трави, и птице, 

превисоко у плаветнилу да би се виделе, певале су своје водопаде мелодија, сад 
близу, сад далеко, али никада два пута исту. На целој тој огромној слици 
једина тиха и непомична жива бића били су уснули дечак и девојчица, 

окренути леђа уз леђа под сенком стене на врху брежуљка. 
 

33 Марципан 
Сутрадан ујутру Лајра се пробудила из сна у ком јој се 
Панталаимон вратио и открио јој свој коначни облик; 

допао јој се, али није имала појма какав је био. Сунце 
није давно изашло и ваздух је свеже мирисао. Видела 

је сунчеву светлост кроз отворена врата мале колибе 
сламног крова у којој је спавала, Мерине куће. Лежала 
је неко време слушајући. Споља су се чуле птице и 

нека врста цврчака, а уснула Мери је тихо дисала 
поред ње. 

 

34 Сада га има 
 

Мери није могла да заспи. Кад год би склопила очи 
нешто би је натерало да се зањише и тргне као да је на 

ивици провалије, па би се нагло пробудила, напета од 
страха. Ово се десило три, четири, пет пута, све док 
није схватила да јој сан неће доћи. Устала је, тихо се 

обукла, изашла из куће и отишла даље од дрвета с 
крошњом налик на шатор испод ког су спавали Вил и 
Лајра. 

 
 



СТИГАО ЈЕ  

РОЂЕНДАН 
мог живота – 

МОЈА  
ЉУБАВ 

ми је дошла. 

Кристина Росети 

Али судбина 

ГВОЗДЕНЕ  
ИВИЦЕ има 

и увек се 

креће МЕЂУ 
ЊИМА. 

Ендрју Марвел 

МОЈА ДУШО, 

не тражи 
ВЕЧНИ ЖИВОТ,  

него исцрпи 

КРАЉЕВСТВО 
могућег. 

Пиндар 

35 Преко брда и даље 
 

Рече Лајра и порумене јер је, наравно, било велико 
кршење доброг понашања додирнути нешто тако 

лично као што је нечији даимон. То је било забрањено 
не само из учтивости, него због нечег много дубљег – 
нечег налик стиду. Брзи поглед на Вилове румене 

образе рекао јој је да и он то зна. Није умела да каже 
да ли је и он такође напола уплашен а напола узбуђен 
као што је она била синоћ, а и сада. 

 

36 Сломљена стрела 
 

Два даимона пролазила су тихим селом, по сенкама, у 

облику мачака, преко месечином обасјаног тла. 
Застали су испред отворених врата Мерине куће. 
Опрезно су погледали унутра и видели само уснулу 

жену, па су се повукли и кренули поново по месечини 
према свом скровишту, великом стаблу. С његових 
грана мирисни листови бршљана висили су готово до 

тла. Врло полако, врло опрезно, да ни лист не шушне, 
да не крцне опала гранчица, две прилике су се 

повукле кроз завесу од лишћа и виделе оно за чим су трагале – дечака и 
девојчицу, чврсто заспале, загрљене. 
 

37 Дине 
Сутрадан су Вил и Лајра поново отишли сами, 
говорећи мало, жељни да буду насамо једно с другим. 
Изгледали су забезекнуто, као да их је неки срећни 

случај лишио разума; ишли су полако; очи им нису 
биле усредсређене на оно што су гледали. Провели су 
цео дан у брдима, а за поподневне врућине отишли су 

у златни и сребрни шумарак. Разговарали су, купали 
су се, јели су, љубили су се, лежали су у трансу среће 

мрмљајући речи чији је звук био пометен као и њихов 
разум и чинило им се да се топе од љубави. 

 

38 Ботаничка башта 
 

Цингари су стигли сутрадан поподне. Наравно, није било 

луке, па су морали да усидре брод нешто даље од обале. Џон 
Фаа, Отац Корам и капетан дошли су на обалу чамцем, а 

водила их је Серафина Пекала. Мери је испричала 
мулефама све што је знала. Када су се Цингари искрцали на 
широку плажу, радознала гомила чекала је да их поздрави. 

Обе стране су, наравно, гореле од знатижеље, али Џон Фаа 
је током свог дугог живота добро савладао наук учтивости и 
стрпљења и био је одлучан да нејнеобичнији од свих народа 

треба од господара западних Цингара да добије само племенитост и 
пријатељство. 


