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ПРВИ ДЕО

Недеља, 1. новембра 1915. године
Пролазећи свуда око њега, обавијајући га, као облаци или као 

магле, време га je раздвајало од свега осталог, осамљивало. Године 
и векови, који су ce тек организовали, тек склапали, као да су 
извирали ту, пред њим. Згрчио ce. Гледајући y своје скупљене руке, 
без гласа, остављен, пуст, викао je y себи мукло. Лице му je остајало 
скоро без израза и кретенско.

Уђе y собу, написа прстом по клупи на коју je ceo, превијен као 
да га нешто раздире y утроби, своје име и не познаде га. Када би 
могао одмах умрети! Али смрт je била тако далеко од њега: његово 
трпљење изгледаше бесмртно, митолошко.

Други су говорили y истој соби. Сувише гласно, похлепно, да би 
заглушили своје и његово трпљење. Један човек говорио je старијој 
жени:

– Кад сам студирао y Паризу – рече, нагињући ce према њој до 
ува, не одвајајући своје речи од њених. Просед и скелетичан.

– Ех, не верујем вам.
– Кад вам кажем!
Не покренувши ce, младић je погледао фотографију целе 

учитељске школе крај себе на зиду: девојчице с косом која излази 
кроз чешаљ као јеж. Из дворишта ce чуло дисање магараца.

„Али смрт je тако далеко, тако далеко”, помисли, „та дечја лица 
на слици...”.

– Па онда?
– Седела je пред Café de la Paix. Поред ње њен муж. Маркиз. 

Једва јој двадесет пет година.
– Откуда знате да je маркиз?
– Тако, види ce, маркиз. Има прстен од осам рецкица на круни.
– Како сте могли да видите рецкице на прстену?
– Добро, продужите.
„Ако изиђем”, помисли младић за себе, „ако пођем право 

испред себе, можда ћу бити мање несрећан. Видећу куће с једне и 
с друге стране, људе који живе y њима, оне што су остали узимајући 
места оних што су отишли. Ја нисам ништа y њиховом животу, ја 
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не постојим изван овога, a ово за њих не значи савршено ништа, 
ни данас, ни јуче, никада. Ја то не разумем, a ипак je тако просто. 
Можда бих могао да убијем то, да извршим самоубиство y коме би 
само то погинуло, a све друго остало за мене: редови кућа с једне и 
с друге стране и људи y њима?”

Али ce не помери. Као да није господар тога тела, он ниједан 
део тела не помери. Хтео je само да зажмури, макар за један час, 
да види шта ce збива y њему. Његове су уши тачно, као механички 
апарати, бележиле звуке дисања магараца y дворишту и говор ових 
људи y соби. Савршено срећан или савршено несрећан? Није знао. 
Чак му je и име изгледало сувише важно, a није могао да га позна.

– Не могу кад ме једнако прекидате – рече онај скелетични тужно.
– Не, не, не. Продужите ви само!...
– Чита она „Фигаро” и онда ме погледа и нешто записа на 

новинама. Ја кажем келнеру: „Дајте ми „Фигаро”! Он каже: „Заузет 
је!” Ја му опет кажем: „Замолите госпођу, можда више неће да чита.”

– И она дала?
– Па да, она му пружила, a гледа y мене и смеши ce. Погледам, 

пише: 23 Авенија Клебер, вечерас y 9 сати. И ја ce њој насмешим, 
платим и одем.

– Зашто сте отишли? Зашто сте ce насмешили?
– Да види да сам разумео. A ноге јој као y виле.
– Како као y виле?
– Ох, Боже! Тако лепе, лепе ноге.
– Не верујем вам, али причајте.
– Па зашто да причам ако не верујете?
– Занимљиво причате, заборавим на муку. Причајте!... – рече и 

протеже ce, као млада жена. Али све je већ било старо y њој. Ујутру 
je нарочито била свесна својих година. Није могла лако да сиђе с 
кревета, није могла да певуши као некада.

– Одем ја тамо y девет и отвори ми њена собарица. Лее-е-па! 
Као уписана. У црној свиленој хаљини. „Господин маркиз”, каже, 
„отпутовао y лов, a госпођа вас чека y трпезарији”. Пређем ти ја y 
трпезарију, a тамо велики сто постављен да ce све угиба. Чудо једно!

У дворишту ce нешто догодило. Младић замисли једно двориште, 
па онда друго, па треће. У сваком ce понешто збивало: ужасавао ce 
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од тога. Али нешто слатко изливало ce из њега. Читава река. Толико 
je дивно бити несрећан!

„Ваљда ce y мојим годинама тако мисли.”
– Миро, гони га, молим те, штету ће начинити. Види, мрцина једна, 

гони га, молим те – викали су из зграде с друге стране дворишта.
Магарац je био упоран и даље.
– Шта je било на столу?
– Па не могу, види – јекну девојче y дворишту. – О, Боже! Иди, 

иди – викала je, као да je животиња биће које ће je разумети.
– Удри га, удри, Миро. Црко, дабогда! О, како ме боли ова 

проклета нога!...
Скелетични човек настављао je усплахирено:
– Ајвар, шампањ, печурке, ракови, шкољке, розбифи, воће, ко 

зна шта све.
– Удри га, удри!
– Марш, марш!
– На средини седи маркиза, мало даље њена ћеркица. Врло лепа 

мала с плавим локнама. Пољубим руку и седнем – рече скелетични, 
па ce помери целим пасом елегантно, као да седа. – Каже: „Где сте 
досад? Чекам вас.” „Госпођа маркиза написала je y девет, a сад je 
тачно девет”, кажем јој и поклоним ce и покажем сат. „О, па ви сте 
тачни као џентлмен”, каже она и понуди ми рибу са сребрне чиније.

„...Кад бих ишао сасвим право испред себе, можда би ce ипак 
нешто избрисало? Корачајући, ја бих могао да мислим на то, 
толико да мислим док ce не уморим и не заситим. Могао бих најзад 
ослободити то, пустити га да живи место мене. Иначе, како могу 
живети, како je могућно живети овако!...”

– A шта сте све јели?
– Кажем вам, ракове, рибе, шкољке, печурке...
– Па како сте могли да једете, кад кажете да имате рак y цревима! 

Ви кажете да пијете само млеко, a онда, одједном, најео ce печурака!
– Па да, ја само млеко и пијем, ал’ онда сам јео и ракове, и није 

ми шкодило. И једном ногом, знате, нагазим маму, a другом кћер. 
Дивна девојка! Скоро нисам видео тако лепу девојку с плавим 
локнама.

– О, пa то je било дете – рече очајно и уморно жена. – Како сте 

Дан шести
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могли да je нагазите! Сами сте рекли да јој мати има двадесет и пет 
година.

Човек осети да га je овим питањем сабила y угао. Гледаше читав 
тренутак дебелу жену унезверено.

У дворишту, идући за магарцем, Мира пљуну и погледа y оно 
што je пљунула. Бојала ce; помисли: „Крв!” И пљувачка je, заиста, 
засијала на сунцу као драги камен.

– Ја сам рекао да има двадесет и пет година? Па разуме ce да 
сам рекао. Она je тако изгледала. Била je тако очувана! Мора да je 
имала више, да ce удала ваљда кад je имала осамнаест, добила кћер 
y деветнаестој, и кћи петнаест – тридесет и четири. Мора да je имала 
тридесет и четири. Али je изгледала десет година млађа.

– Ви страшно лажете. Како можете тако страшно да лажете! Нећу 
више да вас слушам, уморна сам.

– Чекајте, чекајте само један час – рече он узбуђено. Ово je сад 
најфиније, видећете! Кад je била готова вечера, она ми каже: „А сад 
ви пређите y купатило да ce окупате, собарица ће вас одвести.” И 
ја јој пољубим руку и пођем са собарицом, a тамо већ пуна када 
вруће воде и још сипа пуну боцу колоњске. Окупам ce и собарица ме 
истрља, увије y велики чупави огртач и преведе ме y спаваћу собу. 
Ушушка ме са свију страна и ја одмах заспим.

– Ништа ту није истина, све сте ви то измислили.
– Боже сачувај! Дајем вам часну реч. Погледајте овај прстен! 

Откуда бих ја имао такав прстен да ми га маркиза није поклонила. 
Ево и овај сат!

Мира погледа y магарца: „Прави правцати магарац, никад ништа 
друго до то: магарац! Главно живети! Ако сада и нема крви, биће 
доцније. Једанпут ће je већ бити y пљувачки. Као код мајке. A онда 
ce мора умрети. Од сушице. Постаје ce блед и танак као трска. То je 
то”, смешила ce, очи су јој биле наводњене. Није могла да види јасно 
кроз прозор шта ce збива y соби. Младића који je упорно мислио 
није видела како седи на клупи.

„Кад бих могао најзад да ce уништим”, мислио je младић копајући 
тврдоглаво по неком болном месту y себи.

– Добро, a како ce звала маркиза, ако je истина?
– Де Сињак. То je чувена кућа Де Сињак. Има и принчева Де 


