ГОЛДБЕРГ

1
а) Голдберг мора бити краљ. Мора носити перику исталасану локнама беле
боје.
б) Голдберг је сада краљ. Носи перику исталасану локнама беле боје.
в) Голдберг је био краљ. Носио је перику исталасану локнама беле боје.

2
а) Голдберг ће бити васпитан као тих, одмерен и миран дечак.
б) Голдберг је у заносу игре с малом госпођицом Ли оборио драгоцену вазу
– поклон египатског краља његовом оцу. Дечји занос који најављује скору објаву
сукоба.
в) Голдберг је под старост често одлазио у стакленик с јапанским
орхидејама. У десном углу на мермерном столу стајала је египатска ваза, вешто
слепљених комадића прошлости.

3
а) Голдберг ће водити велике освајачке ратове и браком сјединити зелени
исток и жути југ.
б) Голдберг је на ратишту. Оправдава име и крв краљевске лозе, у њено име
напада и брани далеке источне капије династије под опсадом варвара. Гласник
саопштава краљу победу. Краљ узвраћа поруком да је на реду брак.
У каменим дворовима светлошћу пламена бакљи и камина обасјана је бела
хаљина од свиле и скупоцена дијадема. Тишина срећног ишчекивања с малим
прекидима притајеног, стидљивог девојачког смеха.
Принцеза се удаје.
На другој страни краљевства госпођица Ли заспала је у врту на великој
љуљашци с књигом у крилу.
Сада, у поноћ, Голдберг седла коња, враћа се. Не бежи већ креће у
одлучујући бој.

ц) Голдберг, кажу, никада није зажалио што није објединио царства. Био је
кажњен прераном смрти своје љубљене жене – госпође Ли, а од туге је у старости
ослепео. Тражио је увек изнова да слуша сонете из пожутеле књиге које му је
читала његова кћи – млада Асја.

4
а) Голдберг ће по уједињењу царстава бити крунисан и владаће у изобиљу
да краја живота. Један од изасланика Нечастивог потрудиће се и успети у намери
да Голберг гори у паклу.
б) Велико разочарање двора. Глад истока у поновном налету руши капије
царства жељом за осветом увређене части, а краљ, Голдбергов отац, умире угушен
освајачким поривима и амбицијама које ће сутра бити знане целоме свету.
Од камених блокова разрушених дворова, неки други, нови, увек исти,
стари, поново зидају нов леп замак.
в) Голдберг је умирао без суза. Дочекао је крај достојанствено и тихо.
Његова предобра кћи Асја је говорила да је пред смрт поново прогледао, старачким
дрхтавим рукама узео је књигу сонета, прочитао их последњи пут, испустио и само
склопио очи. Отишао је с осмехом на лицу а један од изасланика нечастивог остао
је преварен.
––––––––––––––––––
Камен на овоме брду означава место где је Голдберг победио све четири
стране света и објединио их с петом страном, а путоказ показује излаз из зачараног
лавиринта. Голдберг је пронашао излаз, а место је по њему добило назив
"Голдбергов пролаз".
Нажалост, пролаз је порушен и затрпан мржњом једног од изасланика, али
легенда каже да ће се Голдберг поново вратити и саградити пролаз.
То би било све.

