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ОПИС ЈЕ ДНЕ БОРБЕ

И људи у празничној одећи
посрћу у шетњи по шљунку
под овим огромним небом
што се с брда у даљини
кa брдима далеким шири.

I

Око поноћи је устало неколико гостију, клањали су се,
пружали једни другима руку, говорили како је вече

било веома лепо, па су кроз широк отвор врата прошли
у предсобље по своје капуте. Домаћица је стајала насред
собе и дражесно се клањала, од чега су се таласали нежни
набори њене хаљине.

Седео сам за једним сточићем – имао је три танушне
повијене ножице – пијуцкао трећу чашицу бенедиктин-
ца, и разгледао малу залиху колача које сам пробрао и на-
слагао.
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Тада сам угледао свог новог познаника који се поја-
вио уз довратак побочне собе, помало рашчупан, али сам
погледао у страну, јер то није била моја брига. Он ми је,
међутим, пришао, и рекао, одсутно се смешкајући ономе
чиме сам се бавио:

»Опростите што вам прилазим. Али до сада сам седео
са девојком у суседној соби. Од пола једанаест, што и није
дуго. Опростите што вам то причам, јер се ми једва и по-
знајемо. Зар не, срели смо се на степеницама и као гости
исте куће рекли један другом неколико речи. А сада – али
молим вас да ми опростите – не знам шта ћу од среће. А
како овде иначе немам никог коме бих се поверио. . . «

Тужно сам погледао његово лепо зарумењено лице –
залогај воћног колача у устима није ми баш пријао – и
рекао му: »Драго ми је, наравно, што ме сматрате вредним
поверења, али није ми баш пријатно што ми се повера-
вате. Па и сами бисте – да нисте тако збуњени – осетили
колико је неприкладно причати о вољеној девојци човеку
који седи сам и пије ракију.«

Кад сам то изговорио, он је нагло сео, завалио се и
опустио руке. Онда их је савио, ослонио се на лактове, и
прилично гласно проговорио:

»До малочас смо били сасвим сами у соби, Ани и ја,
и ја сам је љубио, љубио сам је. . . њена уста, уши, рамена.
О Господе Боже!«

Неколико гостију који су се понадали живахнијем ра-
зговору, примакли се се, зевајући. Зато сам устао и гласно
рекао да сви могу да чују:

»Добро, ако баш инсистирате, поћи ћу с вама, мада
понављам: глупо је сад пењати се на Лоренцберг, још је
прилично хладно, а пало је и мало снега, путеви су као
клизачке стазе. Али како хоћете. . .«
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У први мах ме зачуђено погледао и растворио своје
влажне усне; а онда, приметивши госте који су се већ са-
свим примакли, насмејао се, устао и рекао:

»Мислим да ће нам хладноћа пријати, одећа нам је
пуна врелине и дима, а можда сам и помало пијан, мада
нисам много попио; да, опростићемо се и онда идемо.«

И тако смо пошли домаћици, а кад јој је он пољубио
руку, рекла је:

»Драго ми је што данас изгледате тако срећно.«
Доброта ових речи га је дирнула, па јој је још једном

пољубио руку, на шта се насмешила.

У предсобљу је стајала собарица коју смо први пут
видели. Помогла нам је да обучемо капуте, а онда је узела
малу светиљку да нам осветли степенице. На њеном об-
наженом врату била је само црна сомотска трака; њено
тело у лакој хаљини било је повијено и истезало се док је
ишла пред нама низ степенице, ниско држећи светиљку.
Образи су јој се руменели јер је пила вино, а при слаба-
шној светлости која је обасјавала степениште видео сам
како јој усне подрхтавају.

На дну степеништа спустила је светиљку на један сте-
пеник, пришла мом познанику, загрлила га, пољубила и
остала у његовом загрљају. Тек кад сам јој ставио новчић
у шаку, поспано је одвојила руке од њега, полако отво-
рила капију и пустила нас у ноћ.

Изнад празне, равномерно осветљене улице, стајао је
крупан месец усред лако наоблаченог и зато још простра-
нијег неба. Ноге су се клизале по замрзнутом снегу, па је
морало ситно да се хода.

Тек што смо изашли, обузела ме упадљива раздра-
ганост. Подизао сам ноге да ми зглобови крцкају, викнуо
сам преко улице неко име, као да ми је пријатељ нестао
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иза угла; у скоку сам бацио шешир увис и разметљиво га
ухватио.

Али мој познаник је ишао поред мене не обраћајући
пажњу на то. Глава му је била оборена. Није ни говорио.

То ме зачудило, јер сам очекивао да ће се радовати
кад га изведем из друштва. Сада сам се и ја смириo. Већ
сам кренуо да га пљеснем по леђима како би живнуо ма-
ло, кад ми је наједном постало нејасно његово држање, па
сам повукао руку. Како ми није била потребна, завукао
сам је у џеп капута.

И тако смо ћутке ишли. Ослушкивао сам звук наших
корака, и нисам могао да схватим зашто ми не успева да
ускладим корак са својим познаником, поготово јер је ме-
сечина била јасна и лепо сам могао да видим његове ноге.
Ту и тамо је понеко био наслоњен на прозор и посматрао
нас.

Кад смо зашли у Фердинандову улицу, приметио сам
да мој познаник мумла мелодију из »Доларске принцезе«;
то је било сасвим тихо, али чуо сам га. Чему сад то? Зар је
хтео да ме увреди? Што се мене тиче, био сам спреман да
се одрекнем не само те музике, него и шетње. И зашто не
говори са мном? Ако му нисам потребан, зашто ме није
оставио на миру, у топлој соби, с бенедиктинцем и кола-
чима? Па нисам ја био тај који је инсистирао на овој шет-
њи. Уосталом, могао сам и сам да одем у шетњу. Седео сам
мало у друштву, спасао једног незахвалног младог човека
срамоте, и сад лутам под месечином. Зашто да не? Преко
дана у канцеларији, увече у друштву, ноћу по улицама, а
ништа претерано. Тако распојасан начин живота у својој
природности!

Мој познаник је, међутим, и даље ишао за мном. Чак
је убрзао корак кад је приметио да заостаје. Ништа нисмо
говорили, а не би се могло рећи ни да смо трчали. Али ја
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сам почео да размишљам како би можда било згодно да
скренем у неку побочну улицу, јер нисам био обавезан да
шетам заједно с њим. Могао бих да одем кући сам, и нико
не би смео да ме спречи у томе. Онда бих у потаји могао
да видим како мој познаник и не знајући пролази поред
улаза у моју улицу. Аdieu, драги познаниче! У соби ће би-
ти топло, упалићу стону лампу са гвозденим постољем,
завалићу се у фотељи постављеној на распаран источњач-
ки ћилим. Лепи изгледи! Зашто да не? А онда? Нема онда.
Лампа ће сијати у топлој соби, осветљаваће ми груди док
сам заваљен у фотељи. Онда ћу се опустити и провешћу
сате и сате између обојених зидова и пода који се косо од-
ражава у огледалу са златним оквиром на зиду иза мене.

Ноге су ми се већ умориле, па сам решио да заиста
пођем кући и легнем у кревет, а онда почео да се питам
треба ли да сад при одласку поздравим свог познаника
или не. Али био сам сувише бојажљив да бих отишао без
поздрава, а сувише слаб да бих га гласно поздравио. Зато
сам стао, наслонио се на месечином обасјан зид неке згра-
де, и чекао.

Мој познаник је стигао до мене клизајући се таквом
брзином по плочнику као да очекује да ћу га ухватити за
руке да не оде даље. Намигнуо ми је, наговештавајући
неки договор који сам очигледно заборавио.

»Па шта је сад?« рекао сам.
»Ма ништа«, рекао је, »само сам хтео да вас питам

шта мислите о оној собарици која ме пољубила на степе-
ништу. Ко је та девојка? Да ли сте је већ видели? Нисте?
Ни ја. Да ли је то уопште собарица? Хтео сам да вас то пи-
там још док је ишла испред нас низ степенице.«

»Да је собарица, видео сам одмах по њеним црвеним
рукама, а кад сам јој стављао новац у шаку осетио сам ње-
ну тврду кожу.«
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»То само доказује да је већ неко време у служби.«
»Сасвим могуће. Под тим светлом није се баш добро

видело, а мене је њено лице подсетило на једну старију
официрску кћи коју знам.«

»Мене није«, рекао је он.
»То ме не омета да одем кући; касно је, а сутра морам

рано у канцеларију. Тамо се лоше спава.« Притом сам му
пружио руку за растанак.

»Ах, хладне ли руке!« узвикну он. »С таквом руком не
бих радо пошао кући. Требало је и вас да пољуби, драги
мој, пропустили сте то, али можете још да надокнадите.
Али спавање? У оваквој ноћи? Ма шта вам пада на памет?
Замислите само колико лепих мисли угуши покривач док
човек лежи сам у кревету, и колико несрећних снова греје.«

»Ја ништа не гушим и ништа не грејем«, рекао сам.
»Какве речи«, закључио је, »ви сте неки комичар.«

Истовремено је наставио да хода, а ја сам и нехотице по-
шао за њим, јер сам размишљао о оном што је рекао.

Помислио сам да он у мени наслућује нешто чега, до-
душе, у мени нема, али му је то наслућивање скренуло па-
жњу на мене. Ипак је боље што нисам отишао кући. Ко
зна, тај човек који сада поред мене мисли на собарице,
док му пара од зиме бије из уста, можда је у стању да ми
прида неку вредност у очима света, а да не морам претхо-
дно да је стичем. Само да га девојке не покваре! Нека га
грле и љубе, па то је њихова дужност и његово право, али
не смеју ми га отети. На неки начин, кад љубе њега, љубе
помало и мене, крајичком усана, да се тако изразим; али
ако га отму од мене, онда су га украле. Он мора увек да
остане уз мене, увек. Ко ће га штитити ако нећу ја? Јер
тако је глуп. Неко му у фебруару каже: хајдемо на Лоренц-
берг и он одмах трчи. И шта ако сад падне, шта ако се
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прехлади? Шта ако неки љубоморан човек искрсне из
Постгасе и нападне га? Шта ће онда бити са мном? Зар ћу
бити избачен из света? Волео бих то да видим! Не, неће ме
се отарасити.

Сутра ће да разговара с госпођицом Ани; прво о оби-
чним стварима, како то већ иде, али онда неће више моћи
да крије од ње: Синоћ, кад смо се растали, био сам с јед-
ним човеком, драга моја Ани, каквог сигурно никад ниси
видела. Он је – како да ти га опишем – као нека климава
мотка на коју је насађена лобања обрасла црном косом.
Тело му прекривају силне жућкасте крпице, које су му
ноћас тесно приањале јер није било ветра. Опрости, Ани,
зар ти то квари апетит? Тако значи. Добро, крив сам због
тога, лоше сам ти испричао читаву ствар. Да си га само
видела како стидљиво иде са мном док чита заљубљеност
на мом лицу, што и није било тешко, па је углавном ходао
испред мене да ми не омета у томе. Мислим да би се ти,
Ани, помало смејала и помало плашила, али мене је баш
радовало његово друштво. Јер где си ти била, Ани? Била
си у кревету, и твој кревет је био далеко – могао је да буде
чак у Африци. Али повремено је било као да се с дахом
његових пљоснатих груди уздиже и спушта звездано небо.
Мислиш да претерујем? Не, Ани. Душе ми, не. Душе ми
која припада теби, не.

А ја нисам опростио свом познанику – тек смо кро-
чили на шеталиште уз реку – ни најмањи део постиђе-
ности коју мора да је осетио при свом говору. Али мисли
су ми се помутиле у том тренутку, јер су Влтава и кварт на
другој обали лежали у тами. Светиљке које су тамо блис-
тале поигравале су у мојим очима.

Прешли смо улицу да дођемо до ограде уз реку и тамо
смо стали. Нашао сам једно дрво да се наслоним. С воде
је пирио хладан ваздух, па сам навукао рукавице, уздах-
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нуо без разлога, као што човек лако чини ноћу поред реке,
а онда хтео да пођем даље. Али мој познаник је гледао у
воду и није се мрдао. Затим је пришао сасвим до ограде,
ноге су му већ упирале о гвоздене шипке, налактио се на
њу и спустио чело у шаке. Шта сад? Дрхтао сам од зиме,
па сам морао да задигнем крагну на капуту. Мој познаник
се протегао – леђа, рамена, врат –и нагнуо се преко ограде
горњим делом тела, које се сад ослањало на његове напете
руке.

»Сећања, зар не?« рекао сам. »Да, већ је и само сећање
тужно, а колико тек његов предмет! Не препуштајте се,
то није ни за вас ни за мене. Човек тако само слаби садаш-
њи положај а да ранији не јача – то је бар јасно – сасвим
независно од тога што му је јачање ранијег сасвим непо-
требно. Мислите ли да ја немам сећања? О, десет на ваше
једно. Сада се, на пример, сећам како сам у Л. седео на
клупи. Било је вече, исто на обали реке. Лето, наравно. У
такве вечери навика ми је да привучем ноге и обгрлим их
рукама. Положио сам тада главу на дрвени наслон клупе
и гледао у планине налик на облаке с друге стране реке.
Виолина је тихо свирала у оближњем хотелу. Ту и тамо су
и на једној и на другој обали тутњали возови с блиставим
димом.«

Нагло се окренувши, мој познаник ме прекинуо;
чинило се да је скоро изненађен што ме још види ту. »Ах,
могао бих да вам испричам још толико тога«, рекао сам,
ништа више.

»Замислите«, почео је »тако то увек иде. Кад сам вече-
рас силазио низ степенице да мало прошетам пре одласка
у друштво, чудио сам се како ми се шаке клате у манже-
тама, и то некако весело. Што ме одмах навело да поми-
слим: Пази, данас ће се нешто десити. И десило се.« Ово
је рекао већ у ходу, и смешкао ми се избечивши очи.
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Дотле је значи дошло. Могао је да ми прича такве
ствари и успут се смешка и бечи очи на мене. А ја, ја сам
морао да се суздржим да га не обгрлим око рамена и по-
љубим га у очи као награду што му нимало нисам потре-
бан. Али најгоре је било што чак ни то не би вредело, јер
ништа не би променило, сада сам збиља морао да одем, да
одем по сваку цену.

Док сам још увек покушавао да хитно смислим неко
средство које би ми омогућило да бар још мало останем
са својим познаником, синуло ми је како му можда смета
моја висина, па се поред мене осећа сувише мали. И та
мисао – мада је већ била дубока ноћ и никог живог ни-
смо срели – толико ме мучила да сам у ходу повијао леђа
све док ми шаке нису стигле до колена. Али да мој позна-
ник не би приметио моју намеру, мењао сам држање врло
полако и постепено, трудећи се да одвратим његову паж-
њу од себе, чак сам га у једном тренутку окренуо ка реци,
показавши му испруженим рукама дрвеће на Стрелецком
острву и како се светиљке на мосту одражавају на води.

Међутим, нагло се окренуо и погледао ме – нисам још
завршио – а онда рекао:

»Шта је сад ово? Сасвим сте се искривили! Шта то
изводите!«

»У праву сте. Одлично запажате«, рекао сам, с главом
уз шав његових панталона, због чега нисам могао добро
да погледам увис.

»Прекините с тим! Исправите се! То нема смисла!«
»Не«, рекао сам, док ми се лице скоро вукло по зем-

љи, »остаћу овако.«
»Ви стварно умете да изнервирате човека, морам да

вам кажем. Какво улудо губљење времена! Хајде, окончај-
те то.«
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»Како само вичете у тишини ноћи«, рекао сам.
»Ма добро, нек вам буде«, рекао је, а онда: »Сад је пет-

наест до један.« Очигледно је видео сат на Млинској кули.
Нагло сам се усправио као да ме неко повукао нави-

ше за косу. Неко време уста су ми била отворена, да ми
узбуђење изађе на њих. Схватио сам: он ме терао од себе.
Није било места за мене у његовој близини, или, ако га је
и било, није се могло пронаћи. Зашто сам, уосталом, толи-
ко навалио да останем с њим? Не, требало је да одем – и
то одмах – родбини и пријатељима који ме чекају. Али ако
немам ни родбину ни пријатеље, онда треба сам да се по-
бринем за себе (чему јадиковке!), и свеједно што пре одем.
Јер у његовим очима ништа више није могло да ме искупи,
ни моја висина, ни мој апетит, ни моја хладна рука. Ме-
ђутим, ако је мој став да морам да останем с њим, онда је
то опасан став.

»Није ми требао ваш податак«, рекао сам, што је и би-
ло истина.

»Хвала богу да опет усправно стојите. Само сам рекао
да је петнаест до један.«

»Ма у реду«, рекао сам и гурнуо два нокта у размаке
између мојих цвокоћућих зуба. »Ако ми није требао ваш
податак, утолико ми мање треба неко објашњење. Оно
што ми у ствари треба само је ваша милост. Молим вас,
повуците оно што сте сада рекли!«

»Да је петнаест до један? Сасвим радо, поготово што
је петнаест до један одавно прошло.« Подигао је десну ру-
ку, тргнуо шаком, и ослушнуо звук дугмади на манжета-
ма, налик на звук кастањета.

Изгледа да је следило убиство. Остаћу с њим, а он ће
из капута полако извући нож – чију дршку већ стеже
у џепу – и онда ће га зарити у мене. Тешко да ће се зачу-
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дити колико је све једноставно – а можда и хоће, ко зна?
Нећу крикнути, само ћу гледати у њега колико моје очи
могу да издрже.

»Па?« рекао је.
Испред једне удаљене кафане са црним окнима кли-

зио је по плочнику неки полицајац. Сабља му је сметала,
па ју је узео у руку и онда прилично дуго клизио, што је
окончао скоро описавши круг. На крају је слабашно за-
јодловао, и с мелодијом у глави наставио да се клиза.

Тек са појавом тог полицајца – који је, стотинак ко-
рака од предстојећег убиства, видео и чуо само себе – по-
чео сам да осећам известан страх. Схватио сам да ми је
дошао крај, било да дозволим да ме прободе или да побе-
гнем. Али није ли онда боље побећи и тако изложити себе
тежој и утолико болнијој смрти? Разлоге у прилог таквој
смрти нисам имао одмах при руци, али нисам могао да
жртвујем последње тренутке који су ми преостали траже-
ћи те разлоге. Биће касније времена за то уколико сам до-
нео одлуку, а одлуку сам донео.

Морао сам да бежим, било је сасвим лако. Сада, при
скретању улево према Карловом мосту, могао сам да ско-
кнем надесно у Карлсгасе. Та улица је вијугава, тамо има
мрачних капија и крчми које су још отворене; није треба-
ло да очајавам.

Кад смо испод лука на крају кеја избили на Крсташки
трг, утрчао сам подигнутих руку у ту улицу. Али сам пао
пред вратанцима Богословске цркве јер је тамо био сте-
пеник који нисам очекивао. То се ипак чуло, најближа
улична светиљка била је далеко, лежао сам у тами. Из крч-
ме преко пута изашла је нека дебела жена с фењером да
погледа шта се десило на улици. Свирка на клавиру нас-
тавила се унутра, али слабије, само једном руком, јер се
пијаниста окренуо ка вратима која је, до тад одшкринута,
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широм разјапио неки човек у капуту закопчаном до грла.
»Ништа се није десило!« довикнуо је ка крчми, а онда су
се и он и жена окренули, ушли унутра, и врата се затво-
рише.

Кад сам покушао да устанем, поново сам пао. »Поле-
дица«, рекао сам и осетио бол у колену. Али ипак ми је
било драго што ме људи из крчме нису видели, па могу
мирно ту да лежим док не сване.

Мој познаник је очигледно отишао све до моста, а да
није ни приметио мој одлазак, јер је тек после неког вре-
мена дошао до мене. Нисам запазио да је изненађен кад се
нагнуо нада мном – савио је само врат, баш као хијена –
и погладио ме меким дланом. Прешао је њим по мојим
образима, а онда га положио на моје чело. »Повредили
сте се, зар не? Залеђено је, и човек мора бити опрезан –
зар ми нисте то сами рекли? Боли вас глава? Не? Колено
значи. Хм. Баш лоше.«

Али није му пало на памет да ми помогне да устанем.
Ослонио сам главу на десну руку – налактивши се на
калдрму – и рекао: »Ево нас опет заједно.« И како ме је
опет спопао онај страх, стегао сам га с обе руке за цева-
ницу да га одгурнем. »Одлазите«, рекао сам.

Завукао је руке у џепове и гледао низ пусту улицу,
затим према Богословској цркви, па горе у небо. Најзад,
кад се у једној од оближњих улица зачуло како пролази
нека кочија, сетио се мене: »Зашто ништа не говорите,
драги мој? Није вам добро? Па зашто не устанете? Да по-
тражим кола? Ако желите, донећу вам из крчме мало ви-
на. У сваком случају не смете да лежите овде на зими. Осим
тога, хтели смо и на Лоренцберг.«

»Наравно«, рекао сам и придигао се, али уз велике
болове. Затетурао сам се и морао чврсто да се загледам у
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кип Карла Четвртог да бих се одржао на ногама. Али ни
то ми не би помогло да се нисам присетио како ме је во-
лела девојка са црном баршунском траком око врата, ако
не страсно, онда бар верно. И било је баш лепо од месеца
што и мене обасјава, па сам из скромности хтео да станем
испод свода куле на почетку моста, али сам увидео да је
сасвим природно што месец све обасјава. Зато сам радос-
но раширио руке да бих сасвим уживао у месецу. Машући
клонулим рукама као да пливам, пошао сам напред без
бола и напора. Како да то никад раније нисам покушао!
Глава ми је лежала у хладном ваздуху, а моје десно колено
најбоље је летело; потапшао сам га за похвалу. И сетио
сам се како некад нисам баш волео једног познаника који
је вероватно и даље ходао испод мене, и једино што ме
радовало у свему томе било је што ме памћење још толико
служи да се и тако нечег сећам. Али нисам смео баш мно-
го да мислим, јер сам морао да пливам даље како не бих
превише потонуо. Ипак, да ми после не би рекли како
свако може да плива по калдрми, и како то не вреди ни
споменути, уздигао сам се једним замахом преко ограде и
пливајући кружио око сваке статуе свеца на коју сам наи-
шао. Код петог – баш кад сам се неприметним замасима
одржавао над плочником – познаник ме ухватио за руку.
Поново сам стао на калдрму и осетио бол у колену.

»Увек«, рекао је мој познаник држећи ме једном руком,
а другом показујући на кип свете Људмиле, »увек сам се
дивио рукама овог анђела с леве стране. Погледајте само
како су нежне! Праве анђеоске руке! Да ли сте икад виде-
ли ишта слично? Ви нисте, али ја јесам, јер сам вечерас љу-
био руке. . .«

Међутим, за мене је сад постојала и трећа могућност
да пропаднем. Нисам морао да пустим да ме прободе,
нисам морао да бежим, могао сам једноставно да се бацим




