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Toga se dana probudila rano i, s obzirom na to da više nije mogla spavati, odlučila se na 

šetnju sa psom. Obukla se, obula cipele, pozdravila roditelje i zatvorila kućna vrata za sobom. 

Jutro je bilo sumorno i maglovito, vjerojatno će toga dana pasti i nešto kiše. U šetnji se sjeti 

da je sutra blagdan Svih svetih. Kasnije će otići na groblje i očistiti grob svog brata. 

Vjerojatno će ponovno plakati, no tako to ide kada netko umre. Nakon duže šetnje vratila se 

kući. Nije bilo nikoga osim teške tišine ispunjene Alenovim mirisom koji je još uvijek 

osjećala, činilo joj se da je ovaj put miris bio jači nego obično. Vjerojatno je znao da će mu 

doći u posjet. Svaki put kada bi prošla pored vrata njegove sobe u koju nitko nije zalazio 

otkad je poginuo, otkad ih je sve napustio, otkad je nju ostavio samu sa sobom, sjetila bi se 

svih lijepih trenutaka koje su proveli zajedno igrajući se dok su bili djeca i izlazeći u grad dok 

su odrastali. Sjetila bi se svih Uskrsa, svih Božića, bajki za laku noć i vremena kada su se 

porječkali i nisu razgovarali. Sve joj je to nedostajalo i nije se mogla natjerati da kroči van 

kuće i ode k njemu, a znala je da on sada samo živi u njezinu sjećanju. Sjedila je i plakala 

neko vrijeme ne misleći ni na što osim na Alena i njegove lijepe oči, nježne i pune ljubavi. 

Prošlo je šest mjeseci otkad su se zadnji put vidjeli, a mjesec dana otkako je vidjela onaj 

hladni kamen, osjetila miris plastike koja gori, izblijedjelo cvijeće i obrise nepoznatih ljudi 

koji su obilazili ploče od hladnog kamena s, isto tako, izblijedjelim cvijećem. Došavši do 

Alenova groba, uoči svoje roditelje, onako zagrljene i tužne. Nije mogla. Nije mogla biti 

ondje. Okrenula se i potrčala natrag. U blizini tramvajske stanice vidjela je neku djevojku 

kako ulazi u trinaesticu. Na trenutak su im se pogledi sreli te je Irena ugledala svijetle, velike 

oči nalik očima njezina brata. Odlučila je ući u tramvaj. U tramvaju je sjedila razmišljajući o 

roditeljima, Alenu i svijetlim očima dok je u razmišljanju nije prekinuo let debeloga goluba. 

Irena shvati kako tramvaj ubrzava, začuje glasove putnika. Oči su joj se ponovno susrele s 

očima poput Alenovih dok nisu skrenule pogled te je odjednom nastupio mrak. 
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