
 Žena je prilazila Raviku iskosa. Koračala je brzo, ali se čudnovato povodila. Ravik je primeti tek 
kada se našla skoro/ pored njega. Spazi bledo lice visokih jagodica i široko usađenih očiju. Lice joj 
je bilo ukočeno, slično maski; delovaio je kao da je upalo, a oči su joj na svetlosti ulične svetiljke 
imale izraz tako staklene praznine, da on obrati pažnju. .Žena ga skoro okrznu, tako je blizu prošla 
mimo njega. On ispruži ruku i uhvati je za mišicu. U tom trenutku, ona se zaljulja, i bila bi pala da 
je on nije pridržao. Čvrsto joj je držao ruku. — Kuda ćete? — upita posle jednog trenutka. Žena ga 
pogleda ukočeno. — Pustite me — prošaputa ona. Ravik ništa ne odgovori. I dalje joj je čvrsto 
držao ruku. — Pustite me! Čemu to? — Žena je jedva micala usnama. Raviku se činilo da ga ne 
vidi. Ona je gledala kroz njega, nekuda u praznu noć. Postojalo je samo nešto što ju je držalo i u 
čijem je pravcu govorila. — Pustite me! Video je odmah da nije javna žena. Nije bila ni pijana. 
Ruku joj više nije držao sasvim čvrsto. Lako se mogla osloboditi da je htela; ali ona to nije 
primećivala. Ravik počeka. — Kuda ćete, u stvari, noću, sami, u ovo doba u Parizu? — reče on tada 
još jednom mirno i pusti joj ruku. Žena je ćutala. Ali ne pođe dalje. Izgledalo je kao da, jednom 
zadržana, ne može više da produži. Ravik se nasloni na ogradu mosta. Oseti pod šakama vlažan, 
porozan kamen. — Onamo možda? — Glavom pokaza unazad, nadole, gde se Sena u sivom, 
razlivenom sjaju nemirno valjala prema send mosta Pont de l'Alma. Žena ne odgovori. o — Suviše 
rano — reče Ravik. — Suviše rano i suvtte hladno u novembru. On izvadi paklo cigareta i stade da 
kopa po džepovima tražeći šibice. Vide da u uzanom kartonu ima još samo dve, pa se oprezno saie, 
da bi rukama zaklonio plamen od lakog noćnog povetarca sa reke. — Dajte i meni jednu cigaretu — 
reče žena bezvučnim glasom. Ravik se uspravi i pokaza joj paklo. — Alžirske. Crni duvan Legije 
stranaca. Verovatno suviše jak za vas. Nemam kod sebe drugoga.



Žena mahnu glavom i uze jednu cigaretu. Ravik joj pruži zapaljenu šibicu. Pušila je brzo, duboko 
uvlačeći dim. Ravik baci šibicu preko ograde. Ona padaše kroz tamu kao mala zvezda i ugasi se tek 
kada je dodirnula vodu. Jedan taksi lagano naiđe preko mosta. Sofer ga zaustavi. Fogleda ih i 
pričeka jedan trenutak; zatim dade gas i produži uz vlažnu, sjajnu crnu Aveniju Zori V. Ravik 
iznenada oseti da je umoran. Preko dana je teško radio i nije mogao da spava. Zbog toga je ponovo 
izišao da pije. Ali sad, najednom, na vlažnoj hladnoći pozne noći, umor mu pade na glavu kao 
vreća. Pogleda ženu. Zbog čega ju je zapravo zaustavio? S njom se nešto dešavalo, to je bilo jasno. 
Ali šta se to njega ticalo? On je video već mnogo žena s kojima se nešto dešavalo, naročito noću, 
naročito u Parizu, i njemu sad sve postade svejedno, i prohte mu se da prospava još nekoliko 
časova. — Idite kući — reče on. — Sta još tražite na ulici u ovo doba? U najboljem slučaju možete 
imati samo neprilika. On zadiže okovratnik na kaputu i okrete se da pođe. Žena ga je posmatrala 
kao da ga ne razume. — Kući? — ponovi ona. Ravik slcže ramenima. — Kući, u vaš stan, u hotel, 
nagfjj li I zovite to kako hoćete. Svejedno kud. Tek valjda nećete da vas uhvati policija? — U hotel! 
Bože! — reče ona. Ravik zastade. Opet neko ko ne zna kuda će, pomisli. Mogao je to pretpostaviti. 
Uvek je bilo tako. Noću nisu znale kuda će, a sledećeg jutra nestajale su pre nego što bi se probudio. 
Tada su znale kuda će. Staro, jevtino očajanje tame, koje je s njom dolazilo i odlazilo. Baci cigaretu. 
Kao da ga nije do sada i sam upoznao! — Hajdete da popijemo negde još jednu rakiju, — reče on. 
To je bilo najprostije. Posle toga mogao je da plati i pođe, a ona neka gleda šta će. Žena učini jedan 
nesiguran pokret i zanese se Ravik je uhvati za ruku. — Umorni? — upita on. — Ne znam. Mislim 
da jesam. — Suviše umorni da biste mogli zaspati? Ona potvrdi glavom. — Biva to. Hajdete samo. 
Ja ću vas držati. Pođoše uz Aveniju Marso. Ravik je osećao kako se žena oslanja na njega. 
Naslanjala se kao da pada, pa mora da se drži. Pređoše preko Avenije Petra I srpskog. Iza raskršća 
Ulice Sajo, pucala je ulica, i daleko, lebdeći i tamna, pojavi se prema kišnom nebu masa 
Trijumfalne kapije. Ravik pokaza na neki uzan, osvetljen ulaz koji je vodJ.o u podrum. — Ovamo 
— tu će još nešto biti. Bila je šoferska krčma. Unutra je sedelo nekoliko taksi--šofera i nekoliko 
javnih žena. Soferi su se kartali. Javne žene su pile apsent. One ođmeriše ženu brzim pogledom, 
zatim se ravnodušno okrenuše. Starija glasno zevnu; druga poče leno da se šminka. U pozadini 
jedan pikolo, sa licem mrzovoljnog pacova, posipao je pod piljevinom i počinjao da čisti. Ravik sa 
ženom sede za jedan sto pored ulaza. Bilo je zgodnije; brže je mogao da se izgubi. Nije skidao 
kaput. — Sta hoćeta da popijete? — upita on.hk t trć pa no dl ž: F r



— iie znam. sta bilo. —• Dva kalvadosa — reče Ravik konobaru koji je nosio džemper i imao 
zasukane rukave od košulje. — I jedno paklo cigareta česterfild. — Nemamo — izjavi konobar. — 
Samo francuskih. . — Dobro. Onda jedno paklo loran zelenih. — Nemamo ni zelenih. Samo plavih. 
Ravik je posmatrao konobarevu podlakticu na kojoj je bila tetovirana gola žena kako korača po 
oblacima. Konobar pri-meti njegov pogled, stisnu pesnicu i zaigra mišićima na ruci. 2ena 
nepristojno mrdnu trbuhom. — Onda plave — reče Ravik. Konobar se isceri. — Možda imamo još i 
koju zelenu. — On ode stružući nogama. Ravik pogleda za njim. — Crvene papuče — reče on. — I 
čočeci! Izgleda kao da je služio u turskoj mornarici. Žena stavi ruke na sto. Ona to učini tako kao da 
ih više nikad neće dići. Ruke su joj bile negovane, ali to nije govorilo još ništa. A i nisu bile vrlo 
negovane. Ravik vide da joj je nokat na desnom srednjem prstu slomljen i verovatno otkinut, ali 
nije isturpijan. Na nekim mesti ma lak je bio ispucao. Konobar donese čaše i kutiju cigareta. — 
Loran zelene. Našao sam još jednu. — Mislio sam. Jeste li bili u mornarici? — Ne. Cirkus. — Još 
bolje. — Ravik pruži ženi jednu čašu. —• Evo, popijte to. To je najbolje u ovo doba. Ili hoćete 
kafe? — Ne. — Popijte odjednom. Žena klimnu glavom i ispi čašu. Ravik ju je posmatrao. Imala je 
lice ugašeno, tavno, skoro bezizrazno. Usta su joi bila puna ali bleda, konture su im bile kao 
izbrisane, i samo je kosa bila vrlo lepa, svetla i prirodno plava. Nosila je baskijsku kapu a ispod 
kišnog kaputa kostim. Kostim je šio do8 bar krojač, ali zeleni kamen prstena na njenoj ruci bio je 
suviše veliki da ne bi bio lažan. — Hoćete li još jedan? — upita Ravik. Ona potvrdi glavom. On 
mahnu konobaru. — Još dva kalvadosa. Ali veće čaše. — Veće čaše? I više u njima? — Da. — 
Dakle dva dupla kalvadosa. — Tačno. Ravik odluči da svoju čašu brzo ispije pa da pođe. Bilo mu je 
dosadno i bio je veoma umoran. Uopšte uzevši, imao je strpljenja prema tim neočekivanim 
događajima; imao je za sobom četrdeset godina promenljivog života i vrlo je dobro poznavao 
situacije kao što je ova. Od pre nekoliko godina žr-veo je u Parizu. Noću je spavao malo; tada se uz 
put moglo videti mnogo šta. Konobar donese čaše. Ravik uze jabukovaču oštrog i aromatičnog 
mirisa i pažljivo je stavi pred ženu. — Popijte još to! Ne pomaže mnogo, ali greje. I ne poklanjajte 
toliko važnosti onome što se desilo. Jer malo šta dugo ostaje važno. Žena ga pogleda. Ne uze da 
pije. — Tako je to — reče Ravik. — Naročito noću. Noć pre-teruje. Žena ga je još uvek gledala. — 
Ne treba da me tešite, — reče. — Utoliko bolje. On pogledom potraži konobara. Bilo mu je dosta. 
Poznavao je ovaj tip. Verovatno Ruskinja, pomisli. Tek što negde sed-nu, još mokre, počinju da uče 
čoveka pameti. — Jeste li vi Ruskinja? — upita. — Nisam.



Ravik plati i ustade pa se oprosti. U isti mah ustade i žena. Učini to ćuteći i prirodno. Ravik je 
pogleda neodlučno. Dobro, pomisli zatim, mogu to da učinim i napolju. Počela je kiša. Ravik 
zastade pred vratima.— U kom pravcu idete? — Bio je odlučio da okrene u suprotnom. — Ne 
znam. Kuda bilo. — Pa gde stanujete? Žena učini jedan brz pokret. — Onamo ne mogu! Ne! To ne 
mogu. Ne onamo! Oči joj se odjednom ispuniše nekim divljim strahom. Posvađana, pomisli Ravik. 
Posvađala se bilo zbog čega pa izle-tela na ulicu. Ujutru će o svemu razmisliti i vratiti se. — Zar ne 
znate nekog kod koga biste mogli otići? Kakvu poznanicu? Možete telefonirati iz krčme. — Ne. 
Nikoga. — Ali nekuda morate. Da nemate novaca za sobu? — Imam. — Onda idite u hotel. Ima ih 
tu svud po sporednim ulicama. Žena ne odgovori. — Pa nekuda morate — reče Ravik nestrpljivo. 
— Ne možete valjda kisnuti na ulici. Žena privi kišni kaput oko sebe. — Imate pravo — reče ona, 
kao da se konačno odlučuje. — Imate potpuno pravo. Hvala. Ne brinite se više o meni. Ja ću već 
nekud otići. Hvala. — Jednom rukom prikupi okovratnik na kaputu. — Hvala na svemu. — Ona 
pogleda Ravika odozdo, pogledom punim nesreće, i pokuša da se nasmeši, ali joj se osmeh izjalovi. 
Zatim pođe kroz maglenu kišu, bez oklevanja, nečujnim koracima. Ravik je trenutak stajao mirno. 
— Do đavola! — promrmlja iznenađeno i neodlučno. Nije znao kako je to došlo i šta je bilo, 
neutešni smeh ili pogled ili prazna ulica ili noć — znao je samo da tu ženu, koja mu se, tamo u 
magli, najednom učini kao zbunjeno dete, ne srne ostaviti samu. Pođe za njom. — Hajdete sa mnom 
— reče joj neljubazno. -— Nešto će se već naći za vas. Stigoše na Etoal. Trg je ležao pred njima u 
rominjavoj 10 sivoći, ogroman i beskrajan. Magla se bila zgusnula, i ulice, koje su se granale 
uokolo, nisu se više mogle videti. Postojao je još samo široki trg sa razasutim, mutnim odsjajima 
svet-liljki i kamenim svodom Kapije, koji se džinovski gubio u magli, kao da podupire turobno 
nebo i čuva pod sobom usamljeni, plavičasti plamen na grobu Neznanog junaka, nalik na poslednji 
grob čovečanstva usred noći i napuštenosti. Prelazili su preko celog trga. Ravik je koračao brzo. Bio 
je suviše umoran da bi mogao misliti. Cuo je pored sebe tapkave, meke korake žene koja je išla za 
njim ćuteći, oborene glave, ruku zavučenih duboko u džepove kaputa — mali, tuđ plamen života — 
i najednom, u poznoj usamljenosti trga, iako ništa nije znao o njoj, namah mu se učini kao da mu 
ona oaš zbog toga nekako naročito pripada. Bila mu je tuđa, isto onako kao što se i sam svuda 
osećao tuđ, i to mu se na neki osobit način učini bliže nego kroz mnoge reci i po utabanoj navici 
vremena. Ravik je stanovao u malom hotelu u jednoj ulici pokraj Avenije Vagram, iza Plas de Tern. 
Bila je to jedna prilično trošna kuća na kojoj je bilo novo samo jedno: tabla nad ulazom sa natpisom 
„Hotel Enternasional". On zazvoni. — Imate li još jednu slobodnu sobu? — upita momka koji mu 
otvori. Mladić je buljio u njega sanjivo. — Portir nije tu — promuca on konačno.



— To vidim i sam. Pitao sam te da li je još koja soba slobodna. Mladić očajno podiže ramena. 
Video je da Ravik vodi jednu ženu, ali nije razumeo zašto hoće još i drugu sobu. Zbog toga se, 
prema njegovom iskustvu, žene nisu dovodile. — Mađam spava. Izbaciće me ako je probudim — 
reče i poče da češe nogu o nogu. — Lepo. Onda moramo da pogledamo sami. 11di. kc ži Ri m F< d\ 
i Ti Ravik dade mladiću napojnicu, uze svoj ključ i pođe ispred žene uza stepenice. Pre no što je 
otvorio svoju sobu, odmeri susedna vrata. Pred njima nije bilo cipela. Zakuca dvaput. Niko ne 
odgovori. Oprezno pritisnu na kvaku. Vrata su bila zaključana. — Juče je soba bila prazna, — 
promrmlja. — Pokušaćemo malo sa druge strane. Gazdarica ih je verovatno zaključala, jer se bojala 
da joj ne pobegnu stenice. On otključa svoju sobu. — Sedite za jedan trenutak. — Pokaza na jedan 
crveni otoman. — Vratiću se odmah. Otvori vrata koja su vodila na uzan gvozdeni balkon, pope se 
preko spoljne ograde na susedni balkon i pokuša da otvori vrata. Ona su takođe bila zatvorena. Vrati 
se potišten. — Ništa ne pomaže. Ne mogu ovde da vam nađem sobu. 2ena je sedela na uglu 
otomana. — Mogu li malo da ostanem tu? Ravik je pažljivo pogleda. Lice joj je bilo izmučeno od 
umora. Ostavljala je utisak kao da jedva može da ustane. — Možete da ostanete ovde — reče on. — 
Samo jedan trenutak. — Ovde možete i spavati. To je najprostije. Žena je izgledala kao da ga ne 
čuje. Ona polako, skoio automatski, pomače glavu. — Trebalo je da me ostavite na ulici. Sada — 
mislim da sada ne mogu više. — To mislim i ja. Ovde možete da ostanete i da spavate. • To je 
najbolje. Sutra ćemo videti šta ćemo. 2ena ga pogleda. — Ja neću da vas... — Bože moj — reče 
Ravik. — Vi mi stvarno ne smetate. Nije to prvi put što neko ovde ostaje da prenoći jer ne zna kuda 
će. Ovo je hotel gde stanuju izbeglice. To se ovde dešava skoro svaki dan. Vi ležite u krevet. Ja ću 
spavati ne otomanu. Navikao sam na to. — Ne, ne — mogu ja da ostanem i ovde sedeći. Dovoljno 
je ako samo mogu da ostanem ovde, da sedim. — Dobro, kako hoćete. Ravik skinu ogrtač i obesi 
ga. Zatim uze jedan pokrivač 12 Žena odmah ustade. Malo se zaljulja, i osloni se na stolicu. — Ne, 
ne. — Ravika za trenutak dimu ta poslušna spremnost. — Možete ostati ovde. Spavajte. Ja moram 
da odem na jedan, dva sata; ne znam ni sam na koliko. Ostanite samo ovde. — On obuče ogrtač. 
Ovlaš mu pade na am jedna misao. Ali je odmah zaboravi. Žena sigurno neće ništa ukrasti. Nije bila 
toga tipa. Takve je poznavao isuviše dobro. A nije bilo mnogo šta da se ukrade. Bio je već na 
vratima, kad žena zapita: — Mogu li 1 ja da idem? — Ne, nemoguće. Ostanite ovde. Uzmite što 
vam je još potrebno. Ležite u krevet ako hoćete. Konjak se nalazi tamo. Spavajte. On se okrete. — 
Ostavite svetlost neka gori — reče žena iznenada i brzo. Ravik ispusti kvaku. — Strah? — upita on. 
Ona klimnu glavom. On pokaza ključ. — Zaključajte vrata za mnom. Izvucite ključ. Dole ima drugi 
ključ kojim mogu da uđem.



Ona odbi glavom. — Nije to. Ali vas molim ostavite svetlost neka gori. — Ah, tako! — Ravik je 
pogleda ispitujući. — I onako nisam hteo da je ugasim. Ostavite je samo neka gori. Znam ja to. I 
sam sam bio u takvim prilikama. Na uglu Ulice de Akasias naiđe jedan taksi. — Vozite u Ulicu 
Loriston broj četrnaest. Brzo! Sofer okrete i zavi u Aveniju Kamo. Kad je prelazio preko Avenije de 
la Grand Arme, s desne strane ispade jedan mali dvosed. Kola bi se sudarila da ulica nije bila mokra 
i klizava. Dvosed se pri kočenju odbaci do polovine ulice, baš mimo hladnjaka taksija. Laka kola 
okretoše se kao vrteška. Bio je to mali reno, u kojem je sedeo neki čovek sa naočarima i crnim 
krutim šeširom. Pri svakom pokretu za trenutak bi se videlo njegovo belo i ljutito lice. Zatim se kola 
zaustaviše 14f freba ode 6 *■ Jc«. reče. da..



i udariše prema Kapiji na kraju ulice, kao prema džinovsko. kapiji pakla — kao mali, zeleni insekt, 
iz kojeg je u noćne nebo pretila bleda pesnica. Sofer taksija se okrete. — Jeste li već kadgod videli 
takc nešto? — Da — reče Ravik. — Ali s takvim šeširom. Sta ima jedan s takvim šeširom da vozi 
noću tako brzo? — On je bio u pravu. Nalazio se na glavnoj ulici. Zašto psujete? — Razume se da 
je bio u pravu. Zato baš i psujem. — A šta biste radili kad on ne bi bio u pravu? i — I onda bih 
psovao. — Izgleda, trudite se da učinite život ugodnim. — Drukčije bih psovao — reče šofer i 
skrenu u aveniju. — Ne tako iznenađeno, razumete li? — Ne. Vozite lakše na raskršćima. — To sam 
i onako hteo. Prokleta klizavica na putu. Ah zašto me i pitate kad posle nećete ništa da čujete?



— Zato što sam umoran — odgovori Ravik nestrpljivo. — Zato što je noć. A možda i zato što smo 
mi varnice na nekom nepoznatom vetru. Terajte. — To je nešto drugo. — Sofer se dotače kape sa 
izvesnirn poštovanjem. — To razumem. — Slušajte — reče Ravik, kome nešto pade na um. — Jeste 
li vi Rus? — Ne. Ali svašta čitam kad čekam mušterije. Sa Rusima dana? nemam sreće, pomisli 
Ravik i zabaci glavu. Kafu, pomisli on. Veoma vruću, crnu kafu. Verovatno je imaju dosta. Ruke mi 
moraju biti đavolski mirne. Ako ne bude išlo drugačije, moraće mi Veber udariti injekciju. Ali ići će. 
On spusti prozor, pa lagano i duboko udahnu vlažan vazduh. 15II U maloj operacionoj sali bilo je 
svetio kao u po dana. Ličila je kao na kakvu higijensku kasapnicu. Vedra s vatom natopljenom 
krvlju stajala su unaokolo, zavoji i tupferi bili su razbacani, i crvena boja svečano je odudarala od 
opšte beline. Veber je sedeo u predsoblju za malim lakovanim stolom od čelika i nešto beležio; 
jedna sestra iskuvavala je instrumente; voda je strujala, svetlost je izgledala kao da pisti, samo je 
telo na stolu ležalo samo za sebe — njega se sve to više nije ticalo. Ravik pusti tečnu sapunicu da 
mu poteče niz ruke i stade da se pere. Prao se s nekom ljutitom zagriženošću, kao da hoće da odere 
kožu. — Đubre! — mrmljao je za sebe. — Strašno, prokleto đubre! Sestra za operacije gledala ga je 
s gađenjem. Veber pogleda. — Mir, Eugenija! Svi hirurzi psuju. Naročito kad se nešto svrši rđavo. 
Na to je trebalo da ste se navikli. Sestra baci pregršt instrumenata u uzavrelu vodu. — Profesor 
Perije nije nikada psovao — izjavi ona uvređeno. — A on je ipak spasao mnoge ljude. —■ Profesor 
Perije bio je specijalista za operacije mozga. Najsuptilnija fina mehanika, Eugenija. Mi sečemo po 
trbusima. To je nešto drugo. — Veber zaklopi svoje beleške i ustade. — Vi ste dobro radili, Ravik. 
Ali s brljivcem ne može se konačno ništa učiniti. — Ipak — ponekad se i može. — Ravik obrisa 
ruke i zapali cigaretu. Nemo protestujući, sestra otvori prozor. — Bravo, Eugenija — pohvali je 
Veber. — Uvek po propisu. — Ja u životu imam dužnosti. Ne bih htela da odletim u vazduh. — To 
je lepo, Eugenija. I umirujuće. 16 __, Ali poneki ih nemaju. I neće da ih imaju. — To se na vas 
odnosi, Ravik! — Veber se nasmeja. — Bolje da iščeznemo. Eugenija je ujutru vrlo agresivna. 
Ovde i onako nema više šta da se radi. Ravik se okrete. On pogleda sestru toliko zaokupljenu 
dužnostima. Ona mu bez straha odvrati pogled. Naočari sa nik-lenim okvirom davale su njenom 
hladnom licu izraz nepris-tupačnosti. Ona je bila čovek, kao i on, ali mu je bila tuđa kao da je od 
drveta. — Izvinite — reče on. — Imate pravo. Na belom stolu ležalo je ono što je još pre nekoliko 
časova bilo nada, dah, bol i uzdrhtali život. Sada je to bila samo još besmislena lešina. A ljudski 
automat, nazvan sestra Eugenija, koji je bio ponosan zbog toga što nikada nije po-grešio, pokri ga i 
odgura. Oni su ti koji večno preostaju u životu, pomisli Ravik, svetlost ih ne voli, te drvene duše. i u 
J JZato ih zaboravlja i ostavlja da dugo žive. — Do viđenja, Eugenija — reče Veber. — Ispavajte se 
danas. — Do viđenja, doktore Veber. Hvala, gospodine doktore. — Do viđenja — reče Ravik. — 
Izvinite zbog mojih psovki. — Zbogom — odgovori Eugenija ledeno. Veber se smeškao. — Čelični 
karakter.



Napolju je bilo sivo jutro. Dubretarska kola tandrkala su ulicama. Veber podiže okovratnik. — 
Odvratno vreme! Da vas povezem, Ravik? — Ne, hvala. Hoću da pešačim. — Po tom vremenu? 
Mogu vas povesti. To mi je uz put. Ravik odbi pokretom glave. — Hvala, Veber. Veber ga pogleda 
ispitujući. — Čudno da se vi još uvek uzbuđujete kad vam neko ostane pod nožem. Pa već se 
petnaest godina time bakćete i to vam je poznato. — Da. Poznato mi je. Ja se i ne uzbuđujem. 
17Veber je stajao pred Ravikom otvoren i raspoložen. Njegovo veliko, okruglo lice sijalo se kao 
normandijska jabuka. Crni, potkresani brkovi bili su mokri od kiše i sjajili su se. Na ivici je stajao 
svetlucav „bjuik". Njime će se Veber odmah prijatno odvesti u ružičastu majušnu kuću u predgrađu, 
sa čistom, -sjajnom ženom, sa dva divna i slatka deteta, čista svetla života. Kako mu je bilo moguće 
objasniti nešto od one napetosti bez daha, kad nož počinje da para prvi rez, kad se posle lakog 
pritiska javi uzani, crveni trag krvi, kad se telo kao kakva složena zavesa razvije pod iglama i 
kopčama, kad se oslobode organi koji nikad nisu videli svetlosti, kad se kao lovac u džungli ide po 
tragu i iznenada u razorenim tkivima, u čvorovima, u izraslinama, u pukotinama, nađe ispred velike 
grabljive smrti — i kada se u borbi sa njom ne može upotrebiti ništa drugo sem tankog sečiva i igle 
i beskrajno pouzdane ruke — kako mu je valjalo objasniti šta znači to kad kroz sve bleštavo belilo 
najviše koncentracije odjednom udari u krv tamna senka, veličanstvena poruga koja kao da 
otupljuje nož, čini iglu lomnom, a ruku teškom — i kad to nevidljivo, zagonetno, kucavo: život 
naglo počne da sahne pod nemoćnim rukama, raspada se privučeno nekim avetinjskim, crnim virom 
koji je nemoguće dostići i zaustaviti, kada od lica, koje je još maločas disalo i bilo Ja i nosilo ime, 
postane bezimena, ukočena obrazina — tu besmislenu, buntovnu nemoć — kako ju je bilo moguće 
objasniti — i šta da se tu objasni? Ravik zapali novu cigaretu. — Imala je dvadeset i jednu godinu 
— reče on. Veber obrisa maramicom bleštave kapi sa brkova. — Vi ste radili divno. Ja to ne bih 
mogao. Što, međutim, niste mogli da spasete ono što je zasvinjio jedan brljivko, to je nešto što se 
vas ne tiče. Gde bismo bili kad bismo mislili drugačije? — Da — reče Ravik. — Gde bismo bili? 18 
Veber stavi maramicu u džep. — Posle svega što ste pre-živeli treba da ste oguglali đavolski. Ravik 
ga pogleda sa tragom ironije. — Čovek nikad ne ogugla. Samo na mnogo šta može da se navikne. 
__ To i mislim. — Da. A na ponešto nikada. Samo to je teško pronaći. Uzmimo da je to bila kafa. 
Možda me je stvarno kafa tako razbudila. A mi to zamenjujemo uzbuđenjem. — Zar ne, kafa je bila 
dobra? — Vrlo dobra. __ ja se razumem u kuvanje kafe. Naslućivao sam da će vam biti potrebna, 
zato sam je skuvao sam. Bila je ipak nešto drugo nego crna čorba koju obično pravi Eugenija, a? — 
Ne da se uporediti. Vi ste majstor u kuvanju kafe. Veber uđe u kola. Zapali motor i naže se kroz 
prozor. — Da vas ipak brzo prebacim? Mora da ste strašno umorni. Kao morski pas, pomisli Ravik 
odsutno. On liči na zdravog morskog psa. Ali čemu to? Zašto mi to pada na pamet? I zašto uvek to 
dvosmisleno mišljenje? — Nisam umoran — reče. __ Kafa me je razbudila. Spavajte dobro, Veber.



Veber se nasmeja. Zubi mu sinuse ispod crnih brkova. — Neću spavati. Radiću u bašti. Sadiću lale i 
narcise. Lale i narcise, pomisli Ravik. U pažljivo izvučenim lejama između kojih je čist šljunak. 
Lale i narcise — kao obojena breskva i zlatna prolećna bura. — Do viđenja, Veber — reče. — Vi 
ćete se svakako pobrinuti o svemu ostalom. — Razume se. Pozvaću vas još večeras. Na žalost, 
honorar će biti mali. Jedva vredan pomena. Devojka je bila siromašna i izgleda nije imala rođaka. 
Videćemo još. Ravik mahne rukom odbijajući. — Sto franaka je predala Eugeniji. Izgleda da je to 
bilo sve što je imala. Znači, dvadeset i pet za vas. — Dobro, dobro — reče Ravik nestrpljivo. — Do 
viđenja, Veber. <€XA"%*'sk — Do viđenja. Do /§)ixra ujutru Jk osam. M © fl 19u k Ravik je 
lagano koračao niz Ulicu Loriston. Da je sad leto, on bi seo negde u Boa na kakvu klupu na jutarnje 
sunce i bez ikakvog razmišljanja, netremice, gledao u vodu, i na zelenu šumu dok napregnutost ne 
bi popustila. Tada bi se odvezao u hotel i legao da spava. Uđe u jedan bistro na uglu Ulice Boasijer. 
Pored tezge stajalo je nekoliko radnika i šofera teretnih automobila. Pili su vruću crnu kafu i 
umakali u nju brioše. Ravik ih je neko vreme posmatrao. Bio je to siguran, jednostavan život, život 
da ga šakama dohvatiš, da ga izradiš, umor uveče, jelo, žena i težak san bez snova. — Jednu 
trešnjevaču — reče. Tanak, jevtin lanac od veštačkog zlata nosila je oko desne noge devojka koja je 
umrla, nosila jednu od onih gluposti za koje je čovek sposoban dok je mlad, sentimentalan i bez 
ukusa. Lanac sa malom pločicom i natpisom „Toujours Charles", skovan oko noge, tako da se nije 
mogao skinuti; lanac koji je pričao priču o nedeljama u šumama na Seni, o zaljubljenosti i glupoj 
mladosti, o malom juveliru negde u Nejiu, o septembarskim noćima na nekoj mansardi — a onda je 
iznenada došao izostanak, čekanje, strah — „Toujours Charles" koji više ne daje glasa od sebe, 
prijateljica koja zna jednu adresu, negde babica, sto sa mušemom, oštar bol i krv, zbunjeno ostarelo 
žensko lice, ruke koje čoveka brzo guraju u taksi da ga se ratosiljaju, dani muka i skrivenosti i napo-
sletku transportovanje, bolnica, poslednjih sto franaka zgužvanih u vrućoj, vlažnoj ruci i to: 
prekasno. Radio poče da jauče. Tango uz koji je neki unjkavi glas pevao budalaste stihove. Ravik 
uhvati sebe kako u mislima još jednom ponavlja operaciju. Kontrolisao je svaki pokret ruke. 
Nekoliko časova ranije postojala je možda još nekakva mogućnost. Veber je rekao neka telefoniraju. 
On nije bio u hotelu. Tako je devojka morala umreti zato što je on stajao negde na Pon de PAlma. 
Sam Veber nije umeo da vrši takve operacije. Ludost slučaja. Noga sa zlatnim lancem, mlitavo

obrnuta unutra. „Dođi u moj čun, uštap šija", kreketao je prigušeni tenor u falsetu. Ravik plati i ode. 
Napolju zaustavi taksi. — Vozile u Oziris. Oziris je bila velika, građanska javna kuća sa ogromnim 
barom u egipatskom stilu. — Baš zatvaramo — reče portir. — Nema više nikoga — Nikoga? — 
Samo madam Rolanda. Sve su otišle. — Dobro.



Portir je nezadovoljno lupkao kaljačama o pločnik. — Zar nećete da zadržite taksi? Posle ga više 
nećete tako lako dobiti. Ovde je gotovo. — To su mi jednom već rekli. Dobiću ja već taksi. Ravik 
stavi portiru paklo cigareta u gornji spoljašnji džep i prođe kroz uska vrata pored garderobe u veliku 
salu. Bar je bio prazan; izgledao je kao i obično posle malograđanske gozbe — mlake prosuta vina, 
nekoliko prevmutih stolica, opušci na podu i miris duvana, slatkog parfema i kože. — Rolanda — 
reče Ravik. Ona je stajala pored stola na kome je bila gomila svilenog rublja. — Ravik — reče ona 
bez iznenađenja. — Dockan. Sta hoćeš? — devojku ili nešto za piče? Ili oboje? — Votke. Poljske. 
Rolanda donese bocu i čašu. — Natoči sam. Moram da sredim i popišem rublje. Tek što nije stigao 
auto iz perionice. Ako se sve ne zabeleži, pokrašće ga banda kao jato svraka. Soferi, razumeš? Za 
poklone svojim devojkama. Ravik klimnu glavom. — Rolanda, pusti muziku. Glasno. — Dobro. 
Rolanda ukopča. Muzika sa dobošima i instrumentima za lupanje granu kao oluja kroz veliku, 
praznu salu. — Suviše glasno, Ravik? 20 21— Nije. Suviše glasno? Šta je bilo suviše glasno? Samo 
tišina. Tišina u kojoj se čovek rasprskavao kao u bezvazdušnom prostoru. — Gotovo. — Rolanda 
priđe Ravikovu stolu. Imala je čvrst stas, jasno lice i mirne crne oči. Crna, puritanska haljina koju je 
nosila označavala ju je kao nadzornicu i odvajala je od skoro golih javnih žena. — Popij nešto sa 
mnom, Rolanda. — Važi. Ravik donese čašu iz bara i natoži joj. Rolanda zadrža bocu kad je čaša 
bila napunjena do pola. — Dosta! Ne pijem više. — Poluprazna čaša je odvratna. Ostavi što ne 
popiješ. — Zašto? To bi bilo rasipanje. Ravik diže pogled. Ugleda pouzdano, pametno lice i nas-
meja se. — Rasipanje! Stari francuski strah. Čemu štedeti? Ni tebe ne štede. \^\_ — Ovo je posao. 
To je nešto drugo. Ravik se nasmeja. — Hajde da u to ime popijemo po čašu! Šta bi bilo od sveta 
bez poslovnog morala? Gomila razbojnika, idealista i lenština. — Tebi treba devojka — reče 
Rolanda. — Mogu da telefoniram po Kiki. Ona je vrlo dobra. Ima dvadeset i jednu godinu. — Tako. 
I ona dvadeset i jednu. To danas nije za mene. Ravik ponovo napuni čašu. — Na šta zapravo misliš, 
Rolanda, pre no što zaspiš? — Najčešće ni na šta. Suviše sam umorna. — A kad nisi suviše 
umorna? — Na Tur. — Zašto? — Jedna moja tetka ima onde kuću sa dućanima. Dala sam na nju 
dve hipoteke. Kad ona umre — njoj je sedamdeset 22 i šest — dobiću kuću. Onda ću od dućana 
napraviti kafanu. Svetli zidovi sa namolovanim cvećem, jedna kapela, tri osobe: klavir, violina, 
čelo; u pozadini bar. Mali i dobar. Kuća je u dobrom stanju. Mislim da ću je moći urediti sa devet i 
po hiljada franaka, čak i sa zavesama i lampama. Ostaće mi još pet hiljada franaka za crne dane. I 
razume se, kirija od prvog i drugog sprata. Na to mislim.



— Jesi li se ti rodila u Turu? — Da. Ali niko ne zna gde sam bila od tada. I ako posao pođe dobro, 
niko za to neće ni mariti. Novac pokriva sve. — Sve ne. Ali mnogo. Ravik oseti u očima težinu koja 
je usporavala glas. — Mislim da mi je dosta — reče i izvuče iz novčanika nekoliko novčanica. — 
Hoćeš li se udati u Turu, Rolanda? — Neću odmah. Ali kroz nekoliko godina. Imam tamo jednog 
prijatelja. — Putuješ li kadgod onamo? — Retko. On mi ponekad piše. Na drugu adresu, razume se. 
Oženjen je, ali mu je žena u bolnici. Tuberkuloza. Najviše još jednu do dve godine, kažu lekari. 
Onda će biti slobodan. Ravik ustade. — Bog neka te blagoslovi, Rolanda. Ti imaš zdrav razum. Ona 
se osmehnu poverljivo. Smatrala je da on ima pravo. Ns. njenom jasnom licu ne bese ni traga od 
umora; bilo je sveže kao da je maločas ustala. Ona je znala šta hoće. Život za nju nije imao tajni. 
Napolju bese potpuno svanulo. Kiša je prestala. Pisoari su stajali po uglovima ulica kao male 
oklopljene kule. Portir se bio izgubio, noć zbrisana, dan je bio počeo, i gomile ljudi gurale su se na 
ulazima podzemne železnice, kao da su to rupe u koje srljaju da bi se žrtvovali mračnom božanstvu. 
Žena se naglo podiže na otomanu. Nije viknula — samo se diže uz lak, uzdržan glas, nasloni se na 
laktove i ukoči. 23H — Mirno, mirno — reče Ravik. — To sam ja. Isti onaj koii vas je doveo pre 
nekoliko sati. Žena odahnu. Ravik ju je video nejasno; svetlost električna sijalice mešala se s jutrom 
koje je puzalo kroz prozore, u neko žućkasto bledo, bolešljivo osvetljenje. — Mislim da ga sad 
možemo ugasiti — reče Ravik i okrenu prekidač. Na čelu opet oseti meke damare pijanstva. — 
Hoćete li doručak? — upita. Bio je zaboravio na ovu ženu, a kad je uzimao ključ, pomislio je da je 
već otišla. Voleo bi da je se otresao. Dosta je pio, kulise njegove svesti behu se pomerile, zvecka vi 
lanac vremena se raspukao, pa su sećanja i snovi stajali oko njega, neustrašivi i snažni. Zeleo je da 
bude sam. — Hoćete li kafe? — upita on. — Ovde je to jedina dobra stvar. Žena odbi glavom. On je 
bolje zagleda. — Šta je? Da li je ko dolazio? — Nije. — Ali nešto ipak mora da je. Gledate u mene 
netremice kao u kakvu avet. Ženi se makoše usne. — Miris — reče ona zatim. — Miris? — ponovi 
Ravik ne razumevajući. — Pa votka ne miriše. Ni trešnjevača, ni brendi. A cigarete pušite i sami. 
Šta tu ima da bi se čovek uplašio? — Ne mislim to ... — Pa šta, gospode bože? — To je isti — isti 
onaj miris... — O, mila majko, pa to će biti etar — reče Ravik, koji se odjednom seti. — Je li etar? 
Ona klimnu glavom. — Jeste li kadgod operisani? — Ne — to je... Ravik više nije slušao. On otvori 
prozor. — Odmah će proći. Popušite dotle cigaretu. Ode u kupatilo i odvrnu slavine. U ogledalu 
spazi svoje lice. Pre nekoliko časova stajao je isto tako. U međuvremenu 24 je umro jedan čovek. U 
tom nije bilo ničega. Svakog trenutka umirale su hiljade ljudi. Postoje statistike o tom. U tom nije 
bilo ničega.



Ali za onog koji je umirao bilo je to sve, i važnije nego ceo svet koji je i dalje kružio. Seo je na 
ivicu kade i izuo cipele. To je ostajalo uvek jednako. Stvari i njihova nema sila. Trivijalnost, šuplja 
navika u tom pometenom izmicanju. Rascvetana obala srca na vodama ljubavi — ali ko bili da bili, 
pesnik, polubog ili idiot — svakih nekoliko časova skidaju nas sa naših nebesa da bismo mokrili. To 
je neizbežno! Ironija prirode. Romantična duga nad refleksima žlezda i zavijanjem varenja. Organi 
ushićenja, dijabolično organizovani u isti mah za lučenje. Ravik baci cipele u ugao. Mrska navika 
svlačenja! Čak je i to bilo neizbežno. Samo onaj koji sam živi mogao je to shvatiti. U tom je bilo 
nekakvog prokletog predavanja, nekakvog nestajanja. On je već često spavao u odelu da bi tome 
umakao; ali to je bilo samo odlaganje. Nije se moglo umaći. Odvrnu tuš. Hladna voda poteče mu po 
koži. On duboko odahnu i obrisa se. Uteha malih stvari. Voda, predah, večernja kiša. I za njih je 
znao samo samac. Zahvalna koža. Laka krv što prodire u tamne kanale. Ležati na livadi. Breze. Beli 
letnji oblaci. Nebesa mladosti. Gde su ostale pustolovine srca? tJbile ih mračne pustolovine života. 
Vrati se u sobu. Žena je čučala na uglu otomana, privu-kavši pokrivač visoko uza se. — Hladno? — 
upita on. Ona odmahnu glavom. — Strah? Ona potvrdi. — Od mene? — Ne. — Od nečeg napolju? 
— Da. Ravik zatvori prozor. — Hvala — reče ona.H On pogleda na potiljak pred sobom. Ramena. 
Nešto što je disalo. Malo tuđeg života - ali života. Toplota. Telo koje nije ukočeno. Sta je čovek 
drugo mogao da pruži samom sebi sem malo toplote? I šta je bilo više? Žena se pomače. Drhtala je. 
Pogleda Ravika. On oseti kako se val gubi. Naiđe duboka hladnoća bez teškoća. Napreg-nutost je 
prošla. Dolazila je širina. Izgledalo je kao da ga je neka noć skinula s neke tuđe planete. Sve 
odjednom postade prosto, jutro, žena - ništa više nije imalo da se misli. — Hodi — reče on. Ona ga 
je gledala netremice. — Hodi — reče on nestrpljivo. m On se probudi. Osećao je kao da ga neko 
posmatra. Žena je bila obučena i sedela je na otomanu. Nije ga gledala: gledala je kroz prozor. 
Očekivao je da je već davno otišla. Bilo mu je neugodno što je još tu. Ujutru nije mogao da podnosi 
nikoga. Razmišljao je da li da pokuša da i dalje spava, ali mu je smetalo što je ona mogla da ga 
posmatra. Odluči da je se brzo otarasi. Ako očekuje novac, onda je vrlo prosto. A i inače će biti 
prosto. On se podiže. — Jeste li već odavno ustali? Žena se poplaši i okrete se. — Nisam više 
mogla da spavam. Zao mi je ako sam vas probudila. — Niste me vi probudili. Ona ustade. — Htela 
sam da odem. Ne znam zašto sam još sedela ovde. — Pričekajte. Odmah ću biti gotov. Dobićete još 
doručak. Čuvenu hotelsku kafu. Toliko vremena ćemo još oboje imati. On ustade i zazvoni. Zatim 
ode u kupatilo. Video je da ga je žena upotrebila, ali sve je opet bilo uredno ostavljeno, čak i



upotrebijeni frotirski ubrusi. Dok je prao zube, čuo je gde dolazi devojka sa doručkom. Požuri. — 
Je li bilo nezgodno? — upita kad je izašao. — Sta? — Sto vas je videla sobarica. Nisam mislio na 
to. — Ne. A ni ona nije bila iznenađena. — Žena pogleda na poslužavnik. Bilo je za dve osobe, iako 
to Ravik nije rekao. Dabome da nije. Zato smo u Parizu. Evo vaše kafe. Boli li vas glava? — Ne. 26 
27i \ — Dobro je. Mene nešto boli. Ali proći će za jedan sat. Evo brioša. — Ne mogu ništa da 
jedem. — Možete, možete. Vi samo mislite da ne možete. Probajte samo. Ona uze jedan brioš. 
Zatim ga opet ostavi. — Zaista ne mogu. — Onda popijte kafu i popušite cigaretu. To je vojnički 
doručak. — Da. Ravik je jeo. — Zar još uvek niste gladni? — upita on malo kasnije. — Ne. Žena 
pritisnu cigaretu da je ugasi. — Ja mislim — reče ona i ućuta. — Šta mislite? — Trebalo bi sad da 
idem. — Znate li put? Ovde ste blizu Avenije Vagram. — Ne. — Gde stanujete? — U "hotelu 
„Verden". — To je nekoliko minuta odavde. Mogu napolju da vam pokažem. I tako ću vas provesti 
pored portira. — Da — ali nije to... Ona opet ućuta. Novac, pomisli Ravik. Novac, kao i uvek. — 
Ako ste u nezgodi mogu vam lako pomoći. — On izvadi novčanik. — Nemojte to! Čemu to? — 
reče žena oštro. — Ništa. — Ravik ponovo stavi novčanik u džep. — Izvinite. — Ona ustade. — Vi 
ste bili — moram da vam se zahvalim — bilo bi — noć — ja sama ne bih znala... Raviku pade na 
pamet šta se desilo. Njemu bi bilo smešno da je ona od toga nešto pravila, — ali da će mu 
zahvaljivati, to nije očekivao, i bi mu mnogo neprijatnije. — Ja stvarno ne bih znala — reče žena. 
Ona je još uvek 28 neodlučno stajala pred njim. Zašto ne odlazi? pomisli on. — Ali sada znate — 
reče on da bi nešto rekao. — Ne. — Ona ga pogleda otvoreno. — Još uvek ne znam. Znam samo da 
moram nešto da učinim. Znam da ne mogu pobeći. .— To je već mnogo. — Ravik uze ogrtač. — 
Sad ću da vas odvedem dole. .— Nije potrebno. Recite mi samo — oklevala je i tražila reci. — 
Možda vi znate — šta treba da se radi — kad... — Kad? — upita Ravik posle predaha. — Kad neko 
umre, — izusti žena i najednom se slomi. Plakala je. Nije jecala, samo je plakala, skoro bez glasa. 
Ravik pričeka dok se ona ne umiri. — Je li neko umro? Ona klimnu glavom. — Sinoć? Ona opet 
klimnu. — Jeste li ga vi ubili?



Žena ga pogleda ukočena. — Šta? Sta vi to kažete? — Jeste li vi to učinili? Kad me pitate šta treba 
da radite, morate mi reći. — On je umro! — kriknu žena. — Neočekivano... Ona sakri lice. — Je li 
bio bolestan? — upita Ravik. — Da. — Jeste li imali lekara? — Da — ali on nije hteo u bolnicu. — 
Je li vam lekar bio juče? — Nije. Pre toga. Pre tri dana. On ga je — on je psovao lekara i nije hteo 
da mu više dolazi. — Je li vam posle toga dolazio neki drugi? — Nismo nijednog poznavali. Ovde 
smo tek tri nedelje. Onog nam je našao konobar — i on ga više nije hteo — rekao je — da misli da 
sam bolje zna. — Sta mu je bilo? — Ne znam. Lekar je rekao zapaljenje pluća — ali on 29nije 
verovao — rekao je da su svi lekari varalice — a juče mu je bilo i bolje. Onda odjednom... — Zašto 
ga niste preneli u bolnicu? — Nije hteo — rekao je — da će — da ću ga ja prevariti kad ode — on 
— vi ga ne poznajete — ništa nije moglo da se uradi. — Leži li još u hotelu? — Da. — Jeste li 
javili vlasniku hotela šta se desilo? — Nisam. Kad se iznenada smirio — i sve se tako smi rilo — i 
njegove oči — ja više nisam izdržala i pobegla sam. Ravik pomisli na noć. Za trenutak bio je 
zbunjen. Ali to se zbilo, i bilo je svejedno i za njega i za ženu. Naročito za ženu. Sve je njoj bilo 
svejedno te noći i samo jedno od važnosti: što je izdržala. 2ivot se sastoji od nečega više nego od 
sentimentalnih upoređenja. Noć kad je Lavinj čuo da mu je žena umrla proveo je u javnoj kući. 
Javne žene su ga spasle; sa sveštenicima ne bi progurao. Ko to razume, razume. Ob jašnjenja za to 
nema. Ali zbog toga ima obaveza. On uze ogrtač. — Hajdete! Ići ću s vama. Je li vam bio muž? — 
Nije — reče žena. Patron hotela „Verden" bio je debeo. Nije više imao ni dlake na glavi, ali je zato 
imao debele obojene brkove i crne, guste obrve. Stajao je na ulazu. Iza njega jedan konobar, 
sobarica i blagajnica bez grudi. Nije bilo sumnje da. već sve zna. On odmah grmnu, čim spazi ženu 
gde ula^i. Lice mu izgubi boju; on mlataraše gojaznim, malim rukama i izbacivaše bes, ogorčenje i, 
kako je Ravik video, olakšanje. Kad stiže do policije, stranaca, sumnje i tamnice, Ravik ga prekide. 
30 \\ — Jeste li vi Provansalac? — upita on mirno. Gostioničar zastade. — Nisam. Zašto? — upita 
on zapanjeno. — Ništa — odgovori Ravik. — Hteo sam samo da vas prekinem. To se najbolje 
postiže kakvim potpuno besmislenim pitanjem. Inače biste govorili još čitav sat. — Gospodine! Ko 
ste vi? Šta hoćete? — To je prva pametna rečenica koju ste dosad rekli. Gostioničar se pribrao. — 
Ko ste vi? — upita on mirnije, oprezno, da ni pod kojim uslovom ne uvredi kakvog uticaj-nog 
čoveka. — Lekar. Gostioničar više nije video opasnosti. — Tu nam lekar više nije potreban — stade 
on ponovo da besni. — Ovde nam je potrebna policija. Gledao je netremice Ravika i ženu. 
Očekivao je strah, protest i molbe.



— Dobra misao. Zašto već nije ovde? Pa vi već nekoliko sati znate da je čovek mrtav. Patron ne 
odgovori ništa. On je samo i dalje ljutito motrio Ravika. — Ja ću vam reći. — Ravik stupi korak 
bliže. — Jer nećete da bude buke zbog gostiju. Ima mnogo ljudi koji će se iseliti ako tako nešto 
čuju. Ali policija će doći, to je zakon. Samo do vas stoji da to izvedete neupadljivo. A o tom nikako 
niste vodili brigu. Vi ste se uplašili da vam je ona pobegla i da je sve ostavila na vama. To je bilo 
nepotrebno. Sem toga, bojali ste se zbog računa. Biće vam plaćeni. A sad bih hteo da vidim 
mrtvaca. Posle ću se pobrinuti za sve drugo. Ravik prođe mimo gostioničara. — Koji je broj sobe? 
— upita on ženu. — Četrnaest. — Vi ne treba da idete. Mogu da uradim sam. 31— Ne. Ne bih htela 
da ostanem ovde. — Prostije je ako više ništa ne budete videli. —• Ne. Neću da ostanem ovde. ,; — 
Dobro. Kako hoćete. Soba je bila niska i gledala je na ulicu. Na vratima se guralo nekoliko 
sobarica, slugu i konobara. Ravik ih od-gurnu u stranu. Soba je imala dva kreveta; čovek je ležao u 
onom do zida. Ležao je žut i iskošen kao figura od crkvenog voska, kuštrave crne kose u crvenoj 
svilenoj pidžami. Ruke su mu bile skrštene. Pored njega je na noćnom stolu stajala mala, jevtina 
drvena Madona na čijem je licu bio trag karmina. Ravik je podiže; na poleđini je bilo odštampano 
„made in Germanv". Ravik pogleda lice mrtvaca; na njego vim usnama nije bilo karmina. Nije tako 
ni izgledao. Oči su mu bile poluotvorene; jedno oko više od drugog — to je telu davalo nekakav 
vrlo ravnodušan izraz, kao da se ukočilo u nekoj večitoj dosadi. Ravik se naže nad njim. On ispita 
boce na stolu pored kreveta i pregleda telo. Ni traga bilo kakvog nasilja. Uspravi se. — Kako se 
zvao lekar koji je bio ovde? — upita ženu. — Znate li mu ime? — Ne. On je pogleda. Bila je vrlo 
bleda. — Sedite malo tamo preko. Tamo preko na stolicu u uglu. I ostanite onde. Je li ovde konobar 
koji vam je nabavio lekar a? On pogleda na lica u vratima. Sva su imala isti izraz: užasavanja i 
pohlepe. — Taj sprat ima Fransoa, reče čistačica, koja je kao koplje držala metlu u ruci. — Gde je 
Fransoa? Jedan konobar se progura. — Kako se zove lekar koji je bio ovde? — Bone. Sari Bone. — 
Imate li broj njegova telefona? Konobar ga ispetlja. — Pasi 27-43. 32 — Dobro. — Ravik spazi da 
se pojavilo gostioničarevo lice — A sad malo da zatvorimo vrata. Hi vam je stalo do toga da dođe 
još ko sa ulice? — Ne! Napolje! Svi napolje! Sto uopšte stojite tu i kra-dete vreme koje vam 
plaćam? Gostioničar istera poslugu i zatvori vrata. Ravik uze telefon. On pozva Vebera i 
porazgovara s njim. Tada pozva broj u Pasiju. Bone je bio u svojoj ordinaciji. On potvrdi ono što je 
rekla žena. — Covek je umro — reče Ravik. — Možete li da dođete ovamo da napišete umrlicu? — 
Taj čovek me je izbacio. Na najuvredljiviji način. — Sad vas više neće vređati. — Nije mi platio 
honorar. Umesto toga nazvao me je pohlepnim nadrilekarom. — Da li biste došli da vam se plati 
račun? — Mogu nekoga da pošaljem. — Bolje je da dođete sami. Inače nikad nećete dobiti novac.



— Dobro — reče Bone posle izvesnog oklevanja. — Ali neću potpisati ništa pre no što mi se plati. 
To iznosi tri stotine franaka. — Lepo. Trista franaka. Dobićete ih. Ravik spusti slušalicu. — Zao mi 
je što ste morali da slušate — reče on ženi. — Drugačije se nije moglo. Taj nam je čovek potreban. 
Žena je već vadila novčanice. — Ne mari — odgovori ona. — Takve stvari za mene nisu ništa novo. 
Evo novca. — Pričekajte s tim. On će odmah doći. Onda mu ih možete dati. — Zar vi sami ne 
možete da sastavite umrlicu? — upita žena. — Ne — reče Ravik. — Za to nam je potreban 
francuski lekar. Najbolje onaj koji ga je lečio. 33Kad Bone zatvori za sobom vrata, odjednom sve 
posta tiho. Mnogo tiše nego kad iz sobe izađe samo jedan jedini čovek. Buka automobila sa ulice 
postala je nekako limena, kao da naleće na zid teškoga vazduha kroz koji se mučno probija. Posle 
kretanja prethodnog sata, sad prvi put poče da se javlja mrtvac. Njegovo moćno ćutanje ispunjavalo 
je jevtinu sobu i bilo je svejedno što je na njemu sjajna crvena svilena pidžama — on je vladao, kao 
što vlada čak i mrtav klovn — zato što se više nije kretao. Što živi, to se kreće — a u onom što se 
kreće može biti snage, i gracije, i smeš-noga — ali ne onoga stranoga veličanstva koje se nikada 
više ne može pokrenuti, nego samo još raspadati. Savršenstva je bilo jedino u njemu — a čovek je 
savršen samo u smrti — i samo za kratko vreme. — Vi niste bili venčani? — upita Ravik. — Ne. 
Zašto? — Zakon. Ostavština. Policija će utvrđivati šta je vaše a šta njegovo. Sto je bilo vaše, 
dobićete vi. Sto je njegovo, zadržaće policija. Za rođake, koji treba da se jave. Ima li ih on. — U 
Francuskoj nema. — Vi ste s njim živeli. Žena ne odgovori. — Dugo? — Dve godine. Ravik se 
osvrte. — Imate li neki kofer? — Ima — bili su ovde — tamo preko, pored zida. Još sinoć. — Aha, 
gostioničar. — Ravik otvori vrata, čistačica s metlom odskoči. — Tetka — reče on, — suviše ste 
radoznali za svoje godine. Zovite gazdu. Čistačica htede da se pobuni. — Imate pravo — prekide je 
Ravik. — U vašim godinama ima još radoznalosti. Ali zovnite gazdu. Žena je nešto gunđala, poče 
da gura metlu ispred sebe i iščeznu. 34 — 2ao mi je — reče Ravik. — Ali ništa ne pomaže. Može 
izgledati grubo, ali bolje da uradimo sada. Prostije je, iako vi to možda u ovom trenutku ne 
razumete. — Razumem — reče žena. Ravik je pogleda. — Razumete? — Da. Gostioničar uđe sa 
ceduljom u ruci. Nije kucao. — Gde su koferi? — upita Ravik. — De, prvo račun. Evo. Prvo da se 
isplati račun. — De, prvo kofere. Niko još dosad nije odbijao da isplati račun. Soba je još uvek 
izdata. Sledeći put, kucajte kad ulazite. Dajte ovamo račun i naredite da se donesu koferi. 
Gostioničar ga besno pogleda. — Dobićete svoj novac — reče Ravik. Patron ode. Zalupi za sobom 
vrata. — Je li novac u koferima? — upita Ravik ženu. — Ja — ne, mislim da nije. — Znate li gde 
je? U njegovom odelu? Ili ga nije bilo? — Novac mu je bio u novčaniku.



— Gde je on? — Pod — žena je oklevala. — Većinom ga je držao pod jastukom. Ravik ustade. On 
oprezno podiže jastuk sa mrtvačevom glavom i izvuče ispod njega kožni, crni novčanik. Pruži ga 
ženi. — Uzmite iz njega novac i sve što vam je važno. Brzo. Nema vremena za sentimentalnosti. Vi 
morate živeti. Od kakve je druge koristi? Da se ubuđavi u policiji? Jedan trenutak gledao je kroz 
prozor. Sofer jednog teret-njaka psovao je na ulici kočijaša na kolima punim zeleni, koja su vukla 
dva konja. Psovao ga je s punom nadmoćnošcu koja dolazi od teškoga motora. Ravik se okrete. — 
Gotovo? — Da. On ga gurnu pod jastuk. Osetio je da je tanji nego ranije. — Spakujte stvari u svoju 
ručnu torbu — reče on. 35Ona posluša. Ravik uze i pregleda račun. — Jeste li ovde već plaćali koji 
put kakav račun? — Ne znam. Mislim da jesmo. __Ovo je račun za dve nedelje. Da li je plaćao — 
Ravik oklevaše jedan trenutak. Činilo mu se neobično da govori o mrtvacu kao o gospodinu 
Racinskom. — Jesu li plaćeni računi uvek tačno? — Da, uvek. On je često govorio da je — u 
njegovom položaju važno da se uvek tačno plaća onde gde se mora. — Hulja gostioničarska! Da li 
otprilike znate gde bi mogao biti poslednji račun? Neko zakuca. Ravik ne izdrža da se ne nasmeje. 
Sluga je unosio kofere. Za njim je išao gostioničar. — Jesu li svi? — upita Ravik ženu. — Da. 
__Razume se da su svi — siktao je gostioničar. — A šta ste vi mislili? Ravik uze jedan mali kofer. 
— Imate li ključ od njega? Ne? Gde mogu da budu ključevi? — U ormanu. U njegovom odelu. 
Ravik otvori orman. Bio je prazan. — E? — upita on gostioničara. Gostioničar se okrete sluzi: — 
E? — zareza on. — Odelo je napolju, — promuca sluga. — Zašto? — Da se iščetka i očisti. __To 
mu više nije potrebno — reče Ravik. — Odmah ga donesi, prokleti lopove — obrecnu se 
gostioničar. Sluga ga pogleda nekako smešno namigujući i ode. Malo zatim donese odelo. Ravik 
protrese kaput, a zatim pantalone. U pantalonama je zveckalo. Ravik se ustezao jedan trenutak. 
Čudna stvar, sezati rukom u džep mrtvaca. Kao da je s njim umrlo i odelo. I čudna stvar, tako 
misliti. Odelo je odelo. On izvadi ključeve i otvori kofer. Odozgo je stajala jedna platnena mapa. — 
Je li ovo? — upita on ženu. Ona klimnu glavom. Ravik pronađe račun odmah. Bio je plaćen. 
Pokaza ga gostioničaru. — Zaračunali ste jednu nedelju više. — Tako? — dahnu patron. — A jed? 
Svinjarija? Uzne-miravanje? To nije ništa. Sta? Sto ja ponovo osećam žuč. to se po sebi razume, 
šta? Vi ste sami rekli da će gosti otići t Šteta je mnogo veća! A krevet? A soba koja se mora sum-
porisati? A čaršav koji je upropašćen? — Caršav je zaračunat. Osim toga, večera od dvadeset pet 
franaka koju pokojnik sinoć nije pojeo. Jeste li vi sinoć pojeli nešto? — upita on ženu. — Nisam. 
Ali zar ne mogu prosto da platim? To je — htela bih brzo da svršim.



Brzo svršiti, mislio je Ravik. Znamo mi to. A zatim — tišina i mrtvac. Gutanje kao udarci malja. 
Bolje ovako — ako je i odvratno. On uze olovku sa stola i izračuna. Zatim vrati račun krčmaru. — 
U redu? Patron baci jedan pogled na rezultat. — Pa nisam lud? — U redu? — upita Ravik još 
jednom. — Ko ste vi uopšte? Sta se vi tu mešate? — Ja sam brat — reče Ravik. — U redu? — Plus 
deset procenata za poslugu i porez. Inače ništa. — Dobro. — Ravik dodade cifru. — Treba da 
platite dve stotine devedeset i dva franka, — reče on ženi. Ona izvadi tri stotinarke iz džepa i dade 
ih gostioničaru, koji ih uze i okrete se da pođe. — U šest sati soba se mora isprazniti. Inače se 
uračunava sledeći dan. — Osam franaka natrag, — reče Ravik. — A portir? — Njemu ćemo platiti 
sami. I napojnice. Gostioničar mrgodno stavi osam franaka na sto. — Sales ćtrangers — promrmlja 
on i iziđe iz sobe. 36 37\ ', — Ponos nekih francuskih hotelijera sastoji se u tom da mrze strance od 
kojih žive. — Ravik primeti slugu koji je stajao na vratima lica željna napojnice. — Evo. Sluga 
prvo pogleda novčanicu. — Merci, Monsieur — reče on tada i ode. — Sad će još doći policija, a 
onda ga mogu odneti — reče Ravik i pogleda ženu. Ona je tiho sedela u uglu između kofera, u 
sumraku koji je tiho padao. — Kad smo mrtvi, vrlo smo važni — dok živimo, niko nas ne mari. — 
On još jednom pogleda ženu. — Hoćete li da siđete? Dole mora biti nešto kao odeljenje za pisanje. 
Ona odmahnu glavom. — Ja mogu poći s vama. Jedan moj prijatelj će doći da svrši stvar s 
policijom. Doktor Veber. Možemo dole da ga pričekamo. — Ne. Htela bih da ostanem ovde. — Ne 
možete učiniti ništa. Zašto hoćete da ostanete? — Ne znam. On — neće tu više biti dugo. I ja sam 
često — on nije bio srećan sa mnom. Ja sam često odlazila. Sad hoću da ostanem. Ona to reče 
mirno, bez sentimentalnosti. — On o tome više ništa ne zna — reče Ravik. — Nije to. — Dobro. 
Onda ćete ovde nešto popiti. To vam je potrebno. Ravik nije čekao odgovor. On zazvoni. Konobar 
se pojavi iznenađujuće brzo. — Donesite dva velika konjaka. .— Ovamo? —■ Da. Kamo inače? — 
Vrlo dobro, gospodine. Konobar donese dve čaše i jednu bocu kurvoazijea. On pogleda u ugao, gde 
se krevet belasao u sutonu. — Da li da upalim svetlost? — upita on. — Ne. Ali možete ovde ostaviti 
bocu. 38 Konobar po drugi put pogleda prema krevetu, ostavi po-služavnik na sto i izgubi se što je 
brže mogao. Ravik uze bocu i napuni čaše. — Popijte to. Od toga će vam biti dobro. Očekivao je da 
će se žena nećkati i da će je morati nagovarati. Ali ona ispi čašu bez oklevanja. — Ima li u koferima 
koji nisu vaši još nešto od važnosti? — Ne. — Nešto što biste hteli da zadržite. Šta je za vas od 
koristi? Hoćete li da pogledate? — Ne. Ništa nema unutra. Sve znam. —■ Ni u malom koferu? — 
Možda. Ne znam šta je imao unutra.



Ravik uze kofer, stavi ga na sto kraj prozora i otvori ga. Nekoliko boca; nešto rublja; nekoliko 
beležnica; kutija sa vodenim bojama; nekoliko četkica, jedna knjiga; u jednom odeljku sa strane u 
platnenoj torbi, zavijene u svileni papir, dve novčanice. On ih diže prema svetlosti. — Ovde ima sto 
dolara — reče on. — Uzmite to. Od toga možete živeti neko vreme. Kofer ćemo staviti među vaše. 
On je isto tako mogao biti i vaš. — Hvala — reče žena. — Može biti da vam se to sve sada čini 
odvratnim. Ali to se mora učiniti. To je važno za vas. To će vam dati malo vremena. — Ne smatram 
da je odvratno. Samo ja to ne bih mogla da učinim sama. Ravik napuni čaše. — Popijte još ovo. 
Ona lagano ispi čašu. — Bolje? — upita on. Ona ga pogleda. — Ni bolje ni gore. Nikako. — Sedela 
je u sutonu, tamna. Ponekad bi crveni odsjaj kakve svetlosne reklame preleteo preko njenog lica i 
ruku. — Ne mogu ništa da mislim — reče ona — dok je on ovde. 39Dva ambulantna pomoćnika 
odgurnuše pokrivač i priiha-koše nosila pored kreveta. Zatim prenese telo na njih. Radili su brzo i 
poslovno. Ravik je stajao sasvim pored žene za slučaj da se ona onesvesti. Pre no što su pomoćnici 
pokrili telo, on se saže i uze sa stola malu drvenu Madonu. •— Mislio sam da je to vaše — reče on. 
— Zar nećete da je zadržite? — Ne. On joj dade sliku. Ona je ne uze. Otvori mali kofer i stavi je 
unutra. Ambulantni pomoćnici prebaciše pokrov preko lesa. Zatim podigoše nosila. Vrata su bila 
uzana, a i hodnik napolju nije bio širok. Oni pokušaše da prođu, ali to je bilo nemoguće. Nosila su 
zapinjala. — Moramo ga skinuti — reče stariji. — Ne možemo sa njim oko ugla. On pogleda 
Ravika. — Hodite — reče Ravik ženi. — Možemo pričekati dole. 2ena odreče glavom. — Dobro — 
reče on pomoćniku. — Učinite što je potrebno. Njih dvojica podigoše telo, uhvativši ga za noge i za 
pleća i položiše na pod. Ravik htede nešto da kaže. On pogleda ženu. Ona se nije micala. On ućuta. 
Pomoćnici iznesoše nosila. Zatim se vratiše u sumrak i iznesoše telo na mutno osvetljen hodnik. 
Ravik je išao za njima. Da bi prešli stepenice, morali su da dignu telo vrlo visoko. Glave im 
nabrekoše i postaše crvene i vlažne pod težinom, a otežali mrtvac lebdeo je nad njima. Ravik je 
gledao za njima dok nisu sišli. Tada se vrati. Žena je stajala na prozoru i gledala napolje. Na ulici 
aito. Pomoćnici uguraše u njega nosila kao što pekar ugura hleb u peć. Zatim se popeše na sedišta. 
Motor stade da zavija kao da neko viče ispod zemlje, i kola u oštrom luku poleteše za ugao. Žena se 
okrete. — Trebalo je da odete ranije — reče Ravik. — Zašto je trebalo da gledate još i poslednje? 
40 — Nisam mogla. Nisam mogla da odem pre njega. Zar ne razumete? — Da. Hodite. Popijte još 
jednu čašu. — Neću. Veber je odvrnuo svetlosni prekidač kada je došla policija i osoblje ambulante. 
Soba je sad, kad je telo bilo izneseno, izgledala veća. Veća i neobično mrtva, kao da je izašlo telo, a 
ostala samo smrt. — Hoćete li da ostanete ovde u hotelu? Svakako da nećete. — Ne. —f Imate li 
poznanika ovde? — Ne. Nikoga. — Da li vam je poznat kakav hotel u koji biste želeli? — Ne.



— Ima tu u blizini jedan nov hotel, sličan ovom, čist i pošten. Mogli bismo tamo da nađemo nešto 
za vas. Hotel „Milano". — Zar ne mogu da idem u hotel gde — u vaš hotel? — U „Enternasional"? 
— Da. Ja — on je —■ sad ga već malo poznajem... Bolje nego u kakav potpuno nepoznat. — 
„Enternasional" nije dobar hotel za žene — reče Ravik. Samo bi još to trebalo, pomisli on. U istom 
hotelu. Nisam ja bolničar. I onda — možda ona misli da je on već u nekakvoj obavezi. Bivalo je to. 
— Ne bih vam to savetovao — reče on grublje nego što je hteo. — Uvek je prepun. Iz-beglica. 
Bolje da odete u hotel „Milano". Ako vam se ne dopada, možete ga i promeniti. Žena ga pogleda. 
Osećao je da ona zna šta on misli, i stideo se. Ali bilo je bolje jedan trenutak biti postiđen a zato 
docnije imati mira. — Dobro — reče žena. — Imate pravo. Ravik naredi da se koferi snesu u taksi. 
Hotel „Milano" bio je udaljen svega nekoliko minuta. On uze sobu i pope se sa ženom u nju. To je-
bila prostorija na drugom spratu sa 41tapetama s viticama ruža, s jednim krevetom, ormanom, 
stolom i dve stolice. — Je li to dosta? — upita on. — Da. Vrlo dobro. Ravik pogleda tapete. Bile su 
strašne. — Pa izgleda ipak da je svetio — reče on. — Svetio i čisto. — Da. Donese kofere. — Tako, 
sad vam je sve ovde. — Da. Hvala. Mnogo vam hvala. 2ena sede na krevet. Lice joj je bilo bledo i 
kao izbrisano. — Treba da spavate. Mislite li da ćete moći? — Pokušaću. Ravik izvadi iz džepa 
okruglu aluminijsku kutiju i istrese nekoliko tableta. — Evo nešto za spavanje. Sa čašom vode. 
Hoćete li da uzmete sad? — Ne, docnije. — Dobro. Sad ću otići. Idućih dana raspitaću se za vas. 
Pokušajte da zaspite što je pre moguće. Ovde je adresa pre-duzeća za sahranjivanje, ako imate još 
nekakva posla. Nemojte da idete tamo. Mislite na sebe. Ja ću se raspitati za vas. — Ravik je oklevao 
jedan trenutak. — Kako se zovete? — upita on. — Madu. Joana Madu. — Joana Madu. Dobro. 
Zapamtiću. — Znao je da neće zapamtiti i da se neće raspitivati. Ali pošto je to znao, hteo je bar da 
sačuva izgled. — Ipak bolje da ga zapišem — r°če on i izvuče iz džepa blok sa receptima. — Evo, 
hoćete li sami da zapišite? Prostije je. Ona uze blok i napisa svoje ime. On ga pogleda, otkide list i 
stavi ga u džep od ogrtača. — Spavajte odmah — reče on. — Sutra će sve izgledati drukčije. To 
zvuči glupo i otrcano, ali istina je; sve što vam sad treba, to je san i malo vremena. Izvesno vreme 
koje morate izdržati. Znate li to? — Da, znam. — Uzmite tablete i spavajte. 42 —■ Da. Hvala. 
Hvala na svemu — ne znam šta bih uradila bez vas. Stvarno ne znam. Ona mu pruži ruku. Bila je 
hladna ali čvrsta. Dobro, pomisli on. Nekakva odluka je već tu. Ravik izađe na ulicu. Udahnu vetar 
koji je bio vlažan i mek. Automobili, ljudi, nekoliko javnih žena već na uglovima, pivnice, bistroi, 
miris duvana, aperitiva i benzina — nemiran brz život. On pogleda fasadu kuće. Nekoliko osvetlje-
nih prozora. Iza jednog od njih sada je sedela žena i buljila preda se. On izvadi iz džepa



cedulju sa imenom, pocepa je i baci. Zaborav. Kakva_reč. Puna jeze, utehe i avetinjstva1 Ko može 
da živi bez zaboravljanja? Ali ko može dovoljno da zaboravlja? Šljaka sećanja koja razdire srce. 
Tek kad nemamo za šta da živimo, slobodni smo. On pođe na Etoal. Velika gomila ljudi ispunjavala 
je trg. Iza Trijumfalne kapije nalazili su se reflektori. Oni su osvet-ljavali grob Neznanog junaka. 
Ogromna plavo-bela zastava vijorila se između njih na vetru. Bila je dvadeseta godišnjica primirja 
1918. Nebo je bilo oblačno i zraci reflektora bacali su, bledo. nejasno i iskidano, senku zastave 
prema oblacima koji su jurili. Izgledalo je kao da onde nekakav raskomadani barjak lagano tone u 
sve dublju tamu. Negde je svirala vojna muzika. Zvučalo je tanko i limeno. Niko nije pevao. 
Gomila je stajala ćuteći. — Primirje — reče jedna žena pored Ravika. — Moj • muž je pao u 
prošlom ratu. Sad mi je sin na redu. Primirje! Ko zna šta će još doći... 43rv Temperaturna lista iznad 
kreveta bila je nova i prazna. Samo je ime stajalo na njoj. Lisijena Martine. Bit Šon^on, ulica 
Klavel. Devojka, bleda, ležala je na jastucima. Operisana je prošle noći. Ravik oprezno ispita srce. 
Zatim se uspravi. — Bolje, reče on. — Transfuzija krvi stvorila je malo čudo. Ako izdrži do jutra, 
ima izgleda. — Dobro — reče Veber. — čestitam. Nije tako izgledalo. Puls sto četrdeset, krvni 
pritisak osamdeset; kofein, koramin — bilo je đavolski blizu onog. Ravik sleže ramenima. — Nema 
tu ništa da se čestita Došla je pre nego ona druga. Ona sa zlatnom grivnom oko noge. To je sve. On 
pokri devojku. — To je drugi slučaj za nedelju dana. Ako tako pođe dalje, vi ćete još postati klinika 
za pobačaje upropašćene u Bit Somon. Zar nije i druga bila odande? Veber klimnu glavom. — Da, i 
iz ulice Klavel. Verovatno su se poznavale i bile kod iste babice. Došla je čak i u isto vreme, noću, 
kao i ona druga. Dobro što sam vas još našao u hotelu. Već sam mislio da niste više tamo. Ravik ga 
pogleda. — Kad čovek stanuje u hotelu, najčešće . uveče nije u njemu. Veber, hotelske sobe u 
novembru risu ništa naročito utešno. — Mogu da zamislim. Ali zašto onda, zapravo, još uvek 
stanujete u hotelu? — Zgodno je i bezlično. Sami ste, a ipak niste sami. — Vi to hoćete? — Da. — 
Pa to možete i drugde. Ako iznajmite mali stan, biče vam isto tako. 44 — Možda. — Ravik se opet 
saže nad devojkom. — Ne čini li se i vama, Eugenija? — zapita Veber Sestra za operacije podiže 
pogled. — Gospodin Ravik to neće nikada učiniti — reče ona hladno. — Doktor Ravik, Eugenija 
— popravi je Veber. — On je bio šef-hirurg jedne velike bolnice u Nemačkoj. Mnogo više nego ja. 
— Ovde — započe sestra i popravi naočare. Veber brzo odmahnu. — Dobro! Dobro! To sve znamo. 
Ovde država ne priznaje inostrane ispite. Prilično glupo! Ali otkuda vi tako tačno znate da on neće 
iznajmiti stan? — Gospodin Ravik je izgubljen čov.ek; on nikada neće osnovati dom. — Sta? — 
upita Veber zapanjen. — Sta vi to govorite? — Gospodinu Raviku ništa nije sveto. To je razlog —■ 
Bravo — reče Ravik sa devojčina kreveta. — Da li je ko kadgod čuo tako nešto? — Veber ne 
skidaše pogled sa Eugenije. — Zapitajte njega samog, doktore Veber.



Ravik se uspravi. — Pogodili ste metu, Eugenija. Ali kad nekome ništa više nije sveto, sve mu na 
jedan čovečniii način opet postaje sveto. Covek poštuje iskru života koja titra čak i u glisti i s 
vremena na vreme tera je na svetlost. To nije dobro upoređenje. — Vi me ne možete uvrediti. Vi 
nemate vere. — Eugenija energično pogladi rukom belu kecelju nad prsima. — Ja hvala bogu imam 
svoju veru. Ravik uze ogrtač. — Vera lako čini čoveka fanatikom. Zbog toga su sve religije stale 
toliko krvi. — On se nasmpia otvoreno podrugljivo. — Tolerancija je kći sumaje, Euger.ja. Zar niste 
vi sa svom svojom verom_mnogo agresivniji jDrems^ 'ftfni' nego ja, iz£ubljeni_rigyernjktprema 
vama? Veber se nasmeja. — Eto vam, Eugenija, nemojte odgovarati. Biće samo još gore! — Moje 
žensko dostojanstvo... 45— Dobro! — prekide je Veber. — Ostanite pri tom! To je uvek dobro. Sad 
moram da odem. Imam još posla u kancelariji. Hajdete, Ravik. Zbogom, Eugenija. — Zbogom, 
doktore Veber. — Zbogom, sestro Eugenija — reče Ravik. __ Zbogom — odgovori Eugenija s 
mukom i tek pošto se Veber na nju osvrnuo. Veberova kancelarija bila je pretrpana ampirskim 
nameš-tajem; belim, zlatnim i krhkim. Iznad pisaćeg stola visile su fotografije njegove kuće i bašte. 
Kraj uzdužnog zida stajao je jedan širok, moderan šezlong. Veber je spavao na njemu kad bi ostajao 
noću. Klinika je bila njegova. — Sta ćete da popijete, Ravik? Konjak ili dibone? — Kafe, ako je još 
imate. __ Naravno. — Veber stavi mašinu na pisaći sto i ukopča je. Zatim se okrete Raviku. — 
Možete li danas posle podne da me zamenite u Ozirisu? —. Razume se. — Zar vam to nije teško? 
— Ni najmanje. Nemam nikakva posla. — Dobro. Onda naročito zbog toga ne moram da se ponovo 
vraćam. Mogu da radim u bašti. Pitao bih Fošona, ali on je na odsustvu. __ Glupost — reče Ravik. 
— Činio sam to već dosta često. — To je tačno. Pa ipak... — Pa ipak danas više ne postoji. Ne za 
mene. — Da. Dosta idiotski da čovek sa vašim znanjem ne srne ovde zvanično da radi i mora da se 
sakriva kao tajni hirurg. — Ama, Veber! To je već stara priča. Tako je sa svim le-karima koji su 
izbegli iz Nemačke. — Uprkos tome! To je smešno! Vi izvodite najteže Dira-nove operacije a on 
time stvara sebi ime. — Bolje nego da ih izvodi on sam. 46 Veber se nasmeja. — Ja ne treba da 
govorim. Vi izvodite i moje. Ali konačno, ja sam uglavnom ženski lekar i nisam nikakav specijalista 
kao hirurg. Mašina za kafu poče da zviždi. Veber je iskopča. Donese šoljice iz ormana i nasu kafe. 
— Jedno ne razumem, Ravik, reče on. — Zašto zapravo još uvek stanujete u onoj staroj straćari 
„Enternasionalu"? Zašto ne uzmete u najam neki od onih novih stanova u blizini Boa? Malo 
nameštaja možete svuda jevtino kupiti. Onda biste bar znali šta imate: — Da — reče Ravik. — 
Onda bih znao šta imam. —• Pa onda, zašto to ne učinite? Ravik srknu gutljaj kafe. Bila je gorka i 
vrlo jaka. — Veber — reče on — vi ste sjajan primar za bolest našega vremena: ugodno mišljenje.



U jednom dahu žalite me što moram ovde ilegalno da radim i istovremeno me pitate zašto ne 
iznajmljujem stan. — Sta ima to jedno s drugim? Ravik se strpljivo nasmeja. — Ako iznajmim stan, 
moram biti prijavljen u policiji. Za to su mi potrebni pasoš i viza. — Tačno. Na to nisam mislio. A u 
hotelu? — I onde. Ali hvala bogu, ima još nekoliko hotela u Parizu koji pitanje prijave ne uzimaju 
baš bukvalno. — Ravik usu u kafu gutljaj konjaka. — Jedan od tih je „Enternasie-nal" Zato 
stanujem u njemu. Kako to gazdarica udešava, ne znam. Mora da ima dobre veze. Ili policija zaista 
ne zna, ili je potplaćena. U svakom slučaju, ja onde nesmetano stanujem već prilično dugo. Veber se 
zavali. — Ravik — reče on — to nisam znao. Ja sam samo mislio da ne smete da radite. Pa to je 
prokleta situacija. — To je raj u poređenju s nemačkim koncentracionim logorom! — A policija? 
Ako ipak jednom dođe? — Ako nas ona uhvati, biće nekoliko nedelja zatvora i 47proterivanje preko 
granice. Najviše u Svajcarsku. U ponovnom slučaju, šest meseci zatvora. — Sta? — Šest meseci — 
reče Ravik. Veber ga je netremice gledao. — To je nemoguće. Pa to je nečovečno. — To sam i ja 
mislio, dok nisam iskusio. — Kako iskusio? Je li vam se to već desilo? — Ne jednom. Triput. Isto 
onako kao i stotini drugih. U početku, kad o tome još ništa nisam znao, i kad sam verovao u 
takozvanu humanost. Pre no što sam otišao u Španiju — gde mi je bio potreban pasoš — i dobio 
drugu lekciju iz pri-menjene humanosti. Od nemačkih i italijanskih avijatičara. Docnije, kad sam se 
ponovo vratio ovamo, znao sam, razume se, šta je. Veber ustade. — Ali za ime božje — on je 
računao — onda ste vi više od jedne godine bili u zatvoru nizašta. — Toliko ne. Samo dva meseca. 
— Kako to? Pa rekli ste da je u ponovnom slučaju šest meseci. Ravik se nasmeši. — Nema 
ponovnog slučaja kad čovek ima iskustva. Izbace vas pod jednim imenom a vi se naprosto vratite 
pod drugim. Najbolje na drugom kraju granice. Tako se to izbegava. Pošto nemamo nikakvih 
papira, može se dokazati samo ako nas neko lično prepozna. To je vrlo retko. Ravik mi je već treće 
ime. Nosim ga već skoro dve godine. Ništa se od tada ne dešava. Izgleda da mi donosi sreću. Svaki 
dan mi je sve draže. Svoje pravo sam skoro već zaboravio. Veber zatrese glavom. — I to sve samo 
zato što niste nacist. — Razume se. Nacisti imaju prvoklasne isprave. I sve vize koje hoće. — Lep li 
je svet u kome živimo! I da vlada tu ništa ne učini. — Vlada ima milion nezaposlenih za koje 
prvenstveno 48 mora da se pobrine. Sem toga, nije to tako samo u Francuskoj. Svuda je isto. — 
Ravik ustade. — Hajdete, Veber. Za dva sata ponovo ću pogledati devojku. I noćas još jednom. 
Veber ga isprati do vrata. — Slušajte, Ravik — reče on — dođite jednom uveče do nas. Da 
večeramo. — Svakako. — Ravik je znao da neće otići. — U najskorije vreme. Hajdete, Veber. — 
Hajde, Ravik. I dođite zaista. Ravik ode u obližnji bistro. Sede kraj prozora da bi mogao posmatrati 
ulicu. Voleo je to, sedeti bez misli i posmatrati napolju ljude kako prolaze. Pariz je bio grad gde se 
vreme najbolje moglo provesti ni u čemu. Konobar obrisa sto i pričeka. — Jedan perno — reče 
Ravik. — S vodom, gospodine? — Ne, čekajte! — Ravik se predomisli. — Nemojte mi donositi 
perno.



Bilo je nešto što je trebalo da spere. Neki gorak ukus. Za to nije bila dosta jaka ta slatka stvar od 
anisa. — Jedan kal-vados — reče on konobaru. — Jedan dupli kalvados. — Dobro, gospodine. Bio 
je to Veberov poziv. Onaj trag sažaljenja u njemu. Omogućiti nekom jedno veče u porodici. 
Francuzi retko pozivaju prijatelje kući; oni to radije obavljaju u restoranima. Još nikad nije bio kod 
Vebera. On je dobro mislio, ali se to teško podnosilo. Od uvreda čovek može da se brani; od saža-
ljenjajie. ~~ ™"rrrr~"~ On popi jedan gutljaj jabukovače. Zašto je objašnjavao Veberu zbog čega 
stanuje u „Enternasionalu"? To nije bilo potrebno. Veber je znao ono što je bilo nužno da zna. On je 
znao da Ravik ne srne da operiše, to je bilo dosta. Što je on s njim ipak radio, to je bila njegova 
stvar. On je pri tome 49zarađivao i mogao da prima operacije koje se sam nije usuđivao da vrši. 
Niko o tom nije znao; samo on i sestra — a ta je bila pouzdana. Sa Diranom je bilo isto tako. Samo 
ceremonijalno. Kad je on imao operaciju, ostajao je kod pacijenta dok ovaj ne bi bio narkotiziran. 
Tek tada bi dolazio Ravik i izvodio operaciju za koju je Diran bio prestar i nesposoban. Kada bi se 
pacijent zatim probudio, pojavljivao bi se Diran opet pored njegova kreveta kao ponosni operator. 
Ravik je viđao pacijenta samo pokrivena; on je na njemu poznavao samo uzano, od joda mrko 
mesto tela, otkriveno za operaciju. Cesto nije ni znao koga operiše. Diran mu je davao dijagnozu a 
on je počinjao da seče. Plaćao je Raviku manje od desetine dela onoga što je za operaciju dobijao 
sam. Ravik se nije protivio. To je još uvek bilo bolje nego da ne operiše. Sa Veberom je radio više 
drugarski. Veber mu je plaćao četvrtinu. To je bilo fer. Ravik je gledao kroz prozor. A inače? Nije 
mnogo preosta-jalo. Ziveo je, to je bilo dosta. Nije mu bilo stalo da u vremenu kada se sve ljulja 
izgrađuje nešto što se za kratko vre-me ponovo moralo srušiti. Bilo je bolje raditi tako, nego rasipati 
snagu; jedino je ona bila nenadoknadiva. Sve je bilo u tom da se izdrži dok se ponovo negde ne 
pokaže kakav cilj. Ukoliko se manje snage za to upotrebljavalo, utoliko bolje; ona je ostajala za 
docnije. Mravlje nastojanje da se u jednom veku koji se ruši izgradi građanska egzistencija — to je 
bilo ono u čemu su mnogi, kao što je video, doživljavali neuspeh. Bilo je to dirljivo, herojski i 
smešno u isti mah — i beskorisno. To je moždilo ljude. Kad se pokrenula, lavina se nije mogla 
zadržati; — ko je pokušavao, padao je pod nju. Bolje čekati pa docnije iskopati one koje je zasula. 
Kada se mnogo maršuje, treba imati laku opremu. U bekstvu takođe... Ravik pogleda na svoj 
časovnik. Bilo je vreme da ode do Lisijene Martine. A posle toga u Oziris. 50 U Ozirisu javne žene 
su već čekale. Njih je doduše redovno pregledao zvanični lekar; ali vlasnici to nije bilo dovoljno. 
Ona nije mogla dopustiti da se neko u njenom lokalu zarazi, i zbog toga se sporazumela sa Veberom 
da još jednom privatno svakog četvrtka pregleda devojke. Ravik ga je u tom pokatkad zamenjivao. 
Vlasnica je bila uredila i opremila jednu sobu na prvom spratu kao sobu za preglede. Ona se jako 
ponosila time što već više od godinu dana nijedna njena mušterija nije u njenom lokalu ništa dobila; 
ali je umesto toga, uprkos sve opreznosti devojaka, sedamnaest mušterija donelo polne bolesti. 
Rolanda, guvernanta, donese Raviku bocu brendija i čašu. — Čini mi se, Marta nešto ima — reče 
ona. — Dobro. Pažljivo ću je pregledati. — Još sinoć je nisam pustila da radi. Ona, razume se, 
poriče. Ali njeno rublje ... — Dobro, Rolanda.



Devojke su dolazile jedna za drugom u košuljama. Ravik je poznavao skoro sve; bile su samo dve 
nove. — Mene ne treba da pregledate, doktore — reče Leoni, jedna crvenokosa Gaskonjka. — 
Zašto ne? — Nijedna mušterija, čitave nedelje. — Sta na to kaže madam? — Ništa. Potrošila sam 
mnogo šampanjca. Sedam boca svako veče. Tri poslovna čoveka iz Tuluze. Oženjeni. Htela su sva 
trojica, ali im je bilo neprijatno jednome od drugog. Svaki se bojao, ako ode sa mnom, drugi će 
pričati kod kuće. Zato su šljokali; svaki je mislio da će on sam ostati na kraju. — Leoni se nasmeja i 
leno počeša. — A onaj koji je na kraju ostao, nije mogao više ni da ustane. — Dobro. Ipak te 
moram pregledati. — Pa dobro. Imate li cigaretu, doktore? —■ Imam, evo. 51Ravik načini razmaz i 
oboji ga. Zatim stavi staklenu pločicu pod mikroskop. — Znate li šta ne razumem? — reče Leoni 
dok ju je Ravik posmatrao. — Sta? — Sto vi, koji radite te stvari, imate još volje da opštite sa 
ženama. — To ni ja ne razumem. Ti si u redu. Ko sad dolazi? — Marta. Marta je bila bleda, tanka i 
plava. Imala je lice Botičeli-jevog anđela, ali je govorila žargonom ulice Blondel. — Meni nije 
ništa, doktore. — Dobro. Videćemo. — Ali meni stvarno nije ništa. — Utoliko bolje. Rolanda se 
iznenada nađe u sobi. Ona pogleda Martu. Devojka ne izusti više ništa. Nemirno je gledala u 
Ravika. On ju je pažljivo pregledao. — Ali to nije ništa, doktore. Pa vi znate kako sam ja oprezna. 
Ravik ništa ne odgovori. Devojka je govorila dalje — zastajala pa opet počinjala. Ravik načini 
razmaz i ispita ga. —■ Ti si bolesna, Marta —• reče on. — Sta? — Ona jednim skokom ustade. — 
To ne može biti tačno. — Tačno je. Ona ga pogleda. Tada najednom provali — potop psovki i 
kletvi. — Ta svinja! Ta prokleta svinja! Nisam mu odmah poverovala, toj ulizanoj strvini! Student 
je, kaže, on to zna, student medicine, kaže, ta bitanga! — Sto nisi pazila? — Pa ja sam pazila, ali je 
bilo tako brzo, a on je rekao, kao student. — Ravik klimnu glavom. Stara stvar — student medicine 
koji se negde zarazio triperom pa se lečio sam. 52 Posle dve nedelje mislio je da je zdrav, a nije 
pregledao krv. — Koliko će trajati, doktore? — Šest nedelja. — Ravik je znao da će trajati duže. — 
Šest nedelja? — Šest nedelja bez zarade. U bolnicu? — Moram li u bolnicu? — Videćemo. Možda 
ćemo docnije da te lečimo kod kuće — ako obećaš. —■ Sve obećavam! Sve! Samo ne u bolnicu! 
— Prvo moraš onamo. Ne može drukčije. Devojka je netremice gledala u Ravika. Bolnice su se 
bojale sve javne žene. Onde je bio veoma strog nadzor. Ali drugačije je bilo nemoguće. Kod kuće bi 
one, uprkos svih obećanja, posle nekoliko dana krišom izašle i tražile ljude, da nešto zarade, a njih 
da zaraze. — Madam plaća troškove — reče Ravik. — Ali ja! Ja! Šest nedelja bez zarade. A baš 
sam na otplatu kupila jednu srebrnu lisicu. Rata će propasti i onda je sve svršeno.



Ona zaplaka. — Hajde, Marta — reče Rolanda. — Vi me nećete ponovo primiti! Ja to znam! — 
Marta je jače jecala. — Vi me posle toga nećete opet primiti. Vi to nikad ne radite! — Onda moram 
na ulicu. I sve zbog tog uli-zanog pseta... — Uzećemo te opet. Ti si bila dobar posao. Mušterije te 
vole. — Zaista? — Marta podiže oči. — Razume se. A sad hajde. Marta iziđe sa Rolandom. Ravik 
je gledao za njom. Ona se više neće vratiti. Madam je bila suviše oprezna. Njena slede-ća etapa biće 
još možda jevtine javne kuće u ulici Blondel. Zatim ulica. Zatim bolnica, cvećarnica, ili prodavnica 
cigareta, lij, ako bude imala sreće, kakav Luj koji će je tući, iskoristiti pa potom izbaciti na ulicu. 
53"'■' ■ ■■: '■ ■■ \\ Trpezarija hotela „Enternasional" bila je pod zemljom. Stanari su je zbog toga 
nazvali katakombom. U nju je preko dana prodiralo malo mutne svetlosti kroz nekoliko debelih 
okana od mlečnog stakla, koja su oivičavala jedan deo dvorišta; zimi se morala osvetljavati celog 
dana. Ta sala bila je istovremeno soba za pušenje, za pisanje, dvorana, prostorija za sastanke i spas 
emigranata koji nisu imali isprava; — kad bi policija vršila kontrolu, kroz nju su mogli da umaknu 
na dvorište u neku garažu, a odatle na suprotnu ulicu. Ravik je sedeo u jednom uglu katakombe, 
koji je gazdarica zvala odeljenjem za palme, sa portirom noćnog kluba „Seherezada", Borisom 
Morozovim. U posudi od majolike na jednom stoliću sa tankom nogom tavorila je onde svoje dane 
jedna jadna palma. Morozov je živeo u Parizu već petnaest godina. On je bio izbeglica iz prvog 
svetskog rata, jedan od maloga broja Rusa koji nije pričao da je služio u gardijskim pukovima i koji 
nije govorio o svojoj plemićkoj porodici. Igrali su šaha. Katakomba je bila prazna, izuzev jednog 
stola za kojim je nekoliko ljudi sedelo, pilo, glasno govorilo i svakih nekoliko minuta dizalo 
zdravicu. Morozov se ljutito osvrnu. — Možeš li da mi objasniš, Ravik, zašto je večeras ovde takva 
graja? Zašto ti emigranti ne idu da spavaju? Ravik se nasmeja. — Ti emigranti tamo u ćošku ništa 
me se ne tiču. To je fašistička sekcija hotela. — Spanija? Pa i ti si tamo bio? — Da, ali na drugoj 
strani. Osim toga, kao lekar. Ono tamo su španski monarhisti, fašistički rovašeni. Ostatak društva; 
drugi su davno preko. Ovi još nisu mogli sasvim da se odluče. Franko im je dosta fini. Mavri koji su 
klali po Spa-niji, njima, razume se, nisu smetali. Morozov postavi figure. — Onda verovatno slave 
pokolj u Gerniki. Ili pobedu italijanskih i nemačkih mitraljeza nad rudarima i seljacima. Nisam još 
nikada video ovde tu bra-tiju. 54 __ Oni su tu već godinama. Nisi ih viđao zato što ovde nikad ne 
jedeš. — Zar ti ovde jedeš? — Ne jedem. Morozov se podrugljivo osmehnu. — Dobro — reče on, 
da im poklonimo moje sledeće pitanje i tvoj odgovor, koji bi sigurno bio uvredljiv. Sto se mene tiče, 
mogu oni biti i rođeni u ovoj sobetini. Samo neka govore tiho. Evo — stari, dobri damin gambit. 
Ravik povuče suprotnog pešaka. Oni brzo povukoše prve poteze. Zatim Morozov stade da mudruje. 
— Ima tu jedna Aljehinova varijanta ... Jedan Spanac dođe do njih. Bio je to čovek usko usađenih 
očiju. On stade pored stola. Morozov ga pogleda mrzovoljno. Spanac nije stojao sasvim uspravno. 
— Gospodo — reče on otmeno. — Moli vas pukovnik Gomez da popijete s njim čašu vina.



— Gospodine — odgovori Morozov isto tako otmeno — mi baš igramo partiju šaha za prvenstvo 
XVII arondismana. Najljubaznije vam zahvaljujemo, ali ne možemo da dođemo. Spanac ne načini 
nikakav izraz lica. On se okrete Raviku s formalnošću kao da je na dvoru Filipa II. — Vi ste pre 
nekog vremena učinili jednu ljubaznost pukovniku Gomezu. On bi voleo da, pre nego što otputuje, 
popije sa vama koju čašu. — Moj partner — odgovori Ravik istom formalnošću —• već vam je 
objasnio da mi moramo odigrati ovu partiju. Zahvalite pukovniku Gomezu. Veoma mi je žao. 
Spanac se pokloni i vrati se. Morozov se smeškao u sebi. — Baš kao i Rusi prvih godina. Držali su 
se svojih titula i manira kao pojasa za spašavanje. Kakvu si to ljubaznost ukazao tom Hotentotu? — 
Prepisao sam mu jedno sredstvo za čišćenje. Latinski narodi mnogo drže do dobrog varenja. Nije 
loše. — Morozov je sijao. — Stara slabost demo55ati arkratije. Kakav fašist u tom položaju dao bi 
demokrat senika. Spanac se vrati. — Moje ime je poručnik Navaro — izjavi on s teškom 
ozbiljnošću čoveka koji je suviše pio, a to ne zna. — Ja sam ađutant pukovnika Gomeza. Pukovnik 
noćas odlazi iz Pariza. Ide u Spaniju da se priključi slavnoj armiji generalisimusa Franka. Zeleo bi 
zbog toga da ispije s vama čašu za slobodu Spanije i za špansku armiju. — Poručnice Navaro — 
reče Ravik kratko. — Ja nisam Spanac. — Mi to znamo; vi ste Nemac. — Navaro pokaza senku 
zavereničkog osmeha. — To je baš razlog želje pukovnika Gomeza. Nemačka i Spanija su prijatelji. 
Ravik pogleda Morozova. Ironija situacije bila je jaka. Mo-rozovu su podrhtavale usne. — 
Poručnice Navaro — reče on. — Meni je žao što moram nastojati da završim partiju sa doktorom 
Ravikom. Rezultati se još noćas moraju poslati kabelom u Njujork i Kalkutu. — Gospodine — 
odgovori Navaro hladno. — Očekivali smo da ćete vi odbiti. Rusija je neprijatelj Španije. Poziv se 
odnosio samo na doktora Ravika. Morali smo da pozovemo i vas zato što ste vi s njim zajedno. 
Morozov stavi konja, koga je bio odneo, na svoj ogromni dlan i pogleda Ravika. — Zar ti se ne čini 
da je dosta tog ma j munisanj a? — Jest. — Ravik se okrete. — Mislim, mladiću, da će najprostije 
biti da se vratite. Vi bez razloga vređate pukovnika Morozova, neprijatelja sovjeta. On se, ne 
očekujući odgovor, naže nad šahovsku tablu. Navaro je za trenutak stajao neodlučno. Zatim ode. — 
On se opio i onda je, kao mnogi Latini, bez humora — reče Ravik. — To nije razlog da i mi 
budemo bez njega. Zato sam te unapredio za pukovnika. Koliko mi je poznato, ti si bio samo jedan 
bedan potpukovnik. Izgledalo mi je nepodnošljivo da ne budeš istog vojničkog ranga kao taj 
Gomez. 56 — Ne pričaj, dečko. Upropastio sam Aljehinovu varijantu zbog prekida. Ovaj lovac 
izgleda da je izgubljen. — Morozov diže pogled. — Gospode bože, eto opet jedan dolazi. Neki 
drugi ađutant. Kakav svet! — To je lično pukovnik Gomez. — Ravik se udobno zavali. — To će biti 
diskusija između dva pukovnika. — Kratka, sine moj. Pukovnik je bio još puniji formalnosti nego 
Navaro. On se izvini Morozovu zbog greške svoga ađutanta. Izvinjenje je prihvaćeno. Gomez ih 
tada, pošto su sve teškoće prebrođene, krajnje ceremonijalno pozva da u znak izmirenja popiju 
zajedno čašu u Frankovo zdravlje. Ovog puta odbi Ravik. — Ali kao Nemac saveznik. — Pukovnik 
je bio očigledno zbunjen.



— Pukovniče Gomez — reče Ravik, koji je postepeno bivao nestrpljiv — ostavimo situaciju takvu 
kakva je. Pijte vi u čije god zdravlje hoćete, a ja igram šaha. Pukovnik pokuša da misli. — Pa vi ste 
onda... — Bolje da ništa ne utvrđujete — prekide ga Morozov. — Vodi samo rasprama. Gomez se 
zbunjivao sve više. — Ali vi, kao beli Rus i carski oficir, morali biste ipak protiv... — Mi ništa ne 
moramo. Mi smo vrlo zastarele kreature. Mi imamo različita mišljenja a ipak jedan drugom ne 
razbijamo glave. Gomezu izgleda kao da je konačno postajalo jasno. On se ukoči. — Vidim — 
izjavi on oštro. — Razneženi, demokratski ... — Dragi moj — reče Morozov iznenada opasno. — 
Gubite se. Trebalo je da ste nestali već pre mnogo godina. U Špa-niju. Da se borite. Umesto toga, 
bore se tamo za vas Nemci i Italijani. Hajde! On ustade. Gomez uzmače jedan korak. On je buljio u 
Morozova. Zatim se naglo okrete i vrati za svoj sto. Morozov 57opet sede. On uzdahnu i zazvoni po 
devojku koja je služila. — Donesite nam dva dupla kalvadosa, Klarisa. Klarisa klimnu glavom i 
nestade. — Vrle vojničke duše. — Ravik se smejao. — Prosta pamet a komplikovana shvatanja 
časti. Otežavaju život kad je čovek pijan. — To vidim. Evo sledeći već dolazi. Pa to je čitava litija. 
Ko je to sad? Sam Franko? Bio je to Navaro. On stade dva koraka pred stolom i obrati se 
Morozovu. — Pukovnik Gomez žali što ne može da vas izazove. On noćas odlazi iz Pariza. Osim 
toga, njegova je misija suviše važna da bi smeo imati teškoće sa policijom. — On se obrati Raviku. 
— Pukovnik Gomez bio vam je još dužan honorar za vaš savet. — On baci na sto presavijenu 
novčanicu od pet franaka i htede da se vrati. — Jedan trenutak — reče Morozov. Klarisa je stojala 
pored njega sa poslužavnikom. On uze čašu kalvadosa, malo je posmatraše, odmahnu glavom i vrati 
je. Zatim uze jednu čašu vode sa poslužavnika i istrese je Navaru u lice. — To je da vas istreznim 
— izjavi on mirno. — Zapamtite ubuduće da se novac ne baca. A sad se gubite, vi srednjovekovni 
idiote. Navaro je stajao iznenađen. On obrisa lice. Drugi Spanci priđoše. Bilo ih je četvorica. 
Morozov se polako dizao. Nadvisi Spance više no za glavu. Ravik ostade sedeći. On pogleda 
Gomeza. — Ne pravite se smešni — reče on. — Vi svi niste trezni. Nemate ni najmanje izgleda. Za 
nekoliko minuta ležali biste ovde polomljenih kostiju. Cak i kada biste bili trezni, ne biste imali 
izgleda. — On ustade, uhvati Navara brzo za lakat, podiže ga, okrete i spusti na pod tako blizu 
Gomeza da se ovaj morao izmaknuti. — A sad, ostavite nas na miru. Mi vas nismo zvali da nam 
dosađujete. — On uze novčanicu od pet franaka sa stola i stavi je na poslužavnik. — Ovo je za vas, 
Klarisa. Od ove gospode. — Prvi put da od njih nešto dobijem — reče Klarisa. — Hvala. Gomez 
reče nešto na španskom. Njih petorica se okretoše 58 i vratiše se svome stolu. — Šteta — reče 
Morozov. — Voleo bih da izmlatim bratiju. Ne može na žalost zbog tebe, ti ilegalno nahoče. Zar ti 
nije ponekad žao što ti to ne možeš? — Ne kod ovih. Ima drugih koje bih voleo. Od stola u uglu 
začu se nekoliko španskih reci. Ona petorica ustadoše. Razleže se trostruko viva. Čaše se spustiše sa 
zveketom i grupa marci jalno izađe iz sale. — Umalo da mu nisam prosuo u lice ovaj dobri 
kalvados. — Morozov uze čašu i ispi je. — I tako nešto vlada sada u Evropi! Jesmo li i mi bili 
nekada tako blesavi? — Da — reče Ravik.



Igrali su otprilike jedan sat. Tada Morozov podiže oči. — Evo dolazi Sari —-= reče on. — Svakako 
hoće nešto od tebe. Ravik pogleda. Momak iz portirske lože išao je prema njima. Imao je u ruci 
jedan mali zavežljaj. — Ovo je pre-dato za vas. —■ Za mene? Ravik pogleda zavežljaj. Bio je mali, 
zavijen u beo svileni papir i uvezan. Adrese na njemu nije bilo. — Ne očekujem nikakav paket. 
Mora da je zabuna. Ko je doneo? — Neka žena — neka dama, — mucao je momak. — Žena ili 
dama? — upita Morozov. — Onako — onako između toga. Morozov se neprimetno osmehnu. — 
Prilično oštroumno. — Tu nema nikakvog imena. Je li ona rekla da je za mene? — Nije baš to. Ne 
vaše ime. Rekla je za lekara koji ovde stanuje. A — vi damu poznajete. —■ Je U to ona rekla? — 
Nije — izbaci momak. — Ali ona je tu skoro noću s vama dolazila. —- Ovda-onda dolaze noću sa 
mnom dame, Sari. Ali ti treba da znaš da je diskrecija prva vrlina hotelskog služenika. Indiskrecija 
je samo za kavaljere iz velikog sveta. 59■ ■■■' ■' ' ■ \ \ — Odvij paket, Ravik — reče Morozov. — 
Cak ako i nije za tebe. Činili smo mi i gore stvari u svom sažaljenja dostojnom životu. Ravik se 
nasmeja i razvi ga. On odvi nekakav mali predmet. Bila je to drvena Madona, iz sobe one žene — 
mislio je — kako se ono zvala? Madelen — Mad — bio }e zaboravio. Tako nekakvo slično ime. On 
zagleda u svileni papir. Nije bilo nikakve cedulje. — Dobro — reče momku. — Tačno je. Postavi 
sliku na sto. Ona je neobično strano stajala među šahovskim figurama. — Ruskinja? — upita 
Morozov. — Nije. I ja sam mislio iz početka. Ravik vide da je raž otrt. — Šta da radim s tim? — 
Stavi je negde. Mnogo šta se može negde staviti. Ima za sve dosta mesta u svetu. Samo ne za ljude. 
— Biće da su čoveka sahranili. — Je li to ta? — Da. — Jesi li se još koji put raspitivao o njoj? —■ 
Nisam. — Čudna stvar — reče Morozov — kako mi uvek mislimo da smo nešto učinili i 
prestanemo onda kad je drugima najteže. — Nisam ja nikakva dobrotvorna ustanova, Borise. A 
video sam i gore stvari nego što je ta, pa nisam ništa učinio. Zašto njoj sad treba da je teško? — 
Zato što je ona sad stvarno sama. Dosad je još uvek .■ postojao čovek, ma i mrtav. Bio je na zemlji. 
Sad je on pod zemljom — nestao, nema ga više. A ovo — Morozov pokaza na Madonu — nije 
zahvalnost. To je poziv u pomoć. — Ja sam s njom spavao — reče Ravik — ne znajući šta se desilo. 
Hoću to da zaboravim. — Glupost! To je najnevažnija stvar na svetu, sve dok nije ljubav. Poznavao 
sam jednu ženu koja je govorila da je sa čovekom lakše spavati nego ga nazvati po imenu. — 
Morozov se naže. Njegova velika ćelava lobanja sijala se na 60 svetlosti. — Ravik, hoću nešto da ti 
kažem. Treba da budemo ljubazni kad god to možemo i dokle god možemo, jer ćemo u životu 
počiniti još nekoliko takozvanih zločina. Bar ja. A svakako i ti. — Da. Morozov stavi ruku na 
posudu uboge palme. Ona se malo zaljulja. — 2iveti znači živeti^d drugoga. Svi mi pomalo jedemo 
jedni druge. Po



koji zračak dobrote s vremena na vreme — to ne treba propustiti. To snaži kad se mučno živi. — 
Dobro. Sutra ću malo svratiti do nje. — Lepo — reče Morozov. — To je ono na šta sam mislio. A 
sad se ostavi mnogog razgovora. Čiji su beli?Gostioničar je odmah prepoznao Ravika. — Dama je u 
svojoj sobi — reče on. — Možete li joj telefonirati da sam ja ovde? — Soba nema telefona. Možete 
mirno otići gore. — Koji broj? —■ Dvadeset sedam. — Ne sećam se više njenoga imena. Kako se 
ono ona zvala? Gostioničar nije bio iznenađen. — Madu. Joana Madu, — dodade on. — Ne 
verujem da se tako zove. Umetničko ime, po svoj prilici. —■ Kako to umetničko ime? — Ubeležila 
se kao glumica. Tako zvuči zar ne? — Ne znam. Poznavao sam jednog glumca, on se zvao Gustav 
Smit. Zapravo ime mu je bilo Aleksandar Maria graf fon Kambona. Gustav Smit mu je bilo 
umetničko ime. Nije zvučalo nimalo tako, zar ne? Gostioničar se nije predavao. — Danas se svašta 
dešava, — reče on. — Ne dešava se baš tako svašta. Ako proučavate istoriju, videćete da živimo još 
u srazmerno mirno doba. — Hvala, meni je dosta. — I meni. Ali treba čovek da traži utehu gde 
može. Broj dvadeset sedam rekoste? —• Da, gospodine. Ravik zakuca. Niko nije odgovorio. On 
zakuca još jednom i začu neki nejasan glas. Kad je otvorio vrata, spazi ženu. Sedela je na krevetu 
pored poprečnog zida i polako dizala pogled. Bila je obučena i imala je plav kostim u kojem ju je 
video prvi put. Ostavljala bi manje napušten utisak da je 62 ležala zapuštena, u kakvoj kućnoj 
haljini. Ovako, obučena ni za koga i na za šta, po navici koja sad više ništa nije značila, bilo je na 
njoj nečega što Ravika pogodi u srce kao udarac. On je to poznavao — on je viđao stotine ljudi koji 
tako sede, emigrante, bačene u najdalju tuđinu. Ostrvce neizvesnog života — tako su sedeli oni, i 
nisu znali kuda bi — i samo ih je navika održavala u životu. On zatvori vrata za sobom. — Nadam 
se da ne smetam — reče i odmah oseti kako je to besmisleno. Šta je toj ženi moglo smetati? Ničega 
nije bilo što bi joj moglo smetati. On ostavi šešir na stolicu.— Jeste li mogli sve svršiti? — upita on. 
— Da. Nije bilo mnogo. — Bez teškoća? — Bez. Ravik sede na jednu fotelju u sobi. Opruge 
zaškripaše i on oseti da je jedna slomljena. —■ Jeste li hteli da izađete? — upita on. — Da. Bilo 
kuda. Docnije. Nikuda — samo tako. Šta inače da se radi? — Ništa. Tako treba; za nekoliko dana. 
Zar ne poznajete nikoga u Parizu? — Ne poznajem. — Nikoga? Žena podiže glavu umornim 
pokretom. — Nikoga — izuzevši vas, gazdu, konobara i sobaricu. — Ona se mračno osmehnu. — 
To nije mnogo, je li? — Nije. Da li je poznavao — Ravik je tražio ime umrlog čoveka. Bio ga je 
zaboravio. — Nije — reče žena. — Racinski nije imao ovde nikakvih poznanika, ili ih ja nisam 
videla. On se razboleo čim smo došli. Ravik nije hteo da ostane dugo. Sad, kada je video ženu kako 
sedi, promeni nameru. — Jeste li već večerali? —• Nisam. Nisam ni gladna. 63— Da li ste već 
uopšte danas nešto jeli?



— Da. U podne. Preko dana je prostije. Uveče... Bavik pogleda oko sebe. Mala, gola soba zaudarala 
je na neutešnost i novembar. — Vreme je da izađete odavde — reče on. — Hajdete. Ići ćemo 
zajedno da jedemo. Očekivao je da će se žena braniti. Izgledala je tako ravnodušna kao da ni za šta 
više ne može da nađe snage. Ali, ona odmah ustade i uze svoj kišni ogrtač. — Nije dosta — reče on. 
— Ogrtač je suviše tanak. Imate li kakav topliji? Napolju je hladno. — Malopre je padala kiša... — 
Još uvek pada. Ali hladno je. Zar ne možete da obučete nešto ispod toga? Kakav drugi kaput ili bar 
pulover? — Imam pulover. Ona ode do većeg kofera. Ravik vide da skoro ništa nije raspremila. Ona 
uze jedan pulover iz kofera, skide kaput i obuče ga. Imala je ramena prava i lepa. Zatim uze kapu, 
obuče kaputić i ogrtač. — Je li tako bolje? — Mnogo bolje. Siđoše niz stepenice. Gostioničara više 
nije bilo. Umesto njega sedeo je portir kraj ploče s ključevima. Sređivao je pisma i zaudarao na beli 
luk. Pored njega je nepomično sedela šarena mačka i gledala šta radi. — Osećate li još uvek da ne 
možete ništa jesti? — upita Ravik napolju. — Ne znam. Mislim, ne mnogo. Ravik pozva jedan 
taksi. — Dobro. Onda ćemo se odvesti u „Bel Oror". Tamo se ne mora jesti velika večera. „Bel 
Oror" nije imala mnogo gostiju. Bilo je već kasno za to. Oni nađoše jedan sto u uzanom, gornjem 
odeljenju sa niskom tavanicom. Sem njih, bio je tu samo jedan par, koji je sedeo kraj prozora i jeo 
sir, i neki usamljen, mršav čovek pred kojim je stajalo brdo kamenica. Konobar dođe i kritički 64 
odmeri kockasti stolnjak. Zatim se odluči da ga promeni. — Dve votke — poruči Ravik. — Hladne. 
— Popićemo nešto i ješćemo predjelo — reče on ženi. — Mislim da vam baš to treba. Ovo je 
restoran za hors d'oeuvres. Ovde jedva da ima što drugo. U svakom slučaju, nikad se na stiže da se 
jede nešto drugo. Ima na desetine tih jela, toplih i hladnih, a sva su vrlo dobra; da pokušamo. 
Konobar donese votku i izvadi blok za pribeleške. — Jedna bocu vin rose — reče Ravik. — Imate li 
anžu? —• Anžu, otvoreno, ružičasto, vrlo dobro, gospodine. —• Dobro. Jednu veliku bocu na ledu. 
I predjela. Konobar izađe. Na vratima se skoro sudari s jednom ženom u crvenom šeširu s perom, 
koja je brzo dolazila uz stepenice. Ona ga gurnu u stranu i pođe prema mršavom čoveku s 
kamenicama. — Alberte — reče ona. — Svinjo jedna... — Pst, pst — učini Albert i osvrnu se. — 
Nema, pst, pst. — Žena stavi mokar kišobran na sto i odlučno sede. Albert izgleda nije bio zbunjen. 
— Cherie — reče on i poče da šapće. Ravik se osmehnu i podiže čašu. — Da popijemo ovo u 
jednom gutljaju. Salute. — Salute — reče Joana Madu i popi. Predjela su dovezena na malim 
kolima. — Šta hoćete? — Ravik pogleda ženu. — Ja mislim najprostije će biti da vam ja nešto 
sastavim. On napuni jedan mali tanjir do vrha i pruži joj ga. — Ne mari ništa ako vam ne bude 
prijalo. Doći će još nekoliko drugih kolica. Ovo je samo početak. Napuni i sam sebi tanjir i poče da 
jede, ne brinući se više o njoj. Iznenada oseti da i ona jede. Oguli jednu langu-stinu i pruži joj je.



— Probajte ovo. Bolje je nego langusti. A sada pate maison. Sa korom od belog hleba. Tako, sad je 
sasvim dobro. A sad malo vina. Lako, oporo i hladno. Vi se mnogo trudite oko mene — reče žena. 
65— Da, kao kakav natkonobar. — Ravik se nasmeja. \ — Ne. Vi se mnogo trudite oko mene. — 
Ne volim da jedem sam. To je sve. Baš kao i vi. — Ja nisam dobar partner. — A ne — odgovori 
Ravik. — Za jelo jeste. Za jelo ste prvoklasan partner. Ja ne podnosim brbljive ljude. Ni one što 
govore suviše glasno. On pogleda na Alberta. Crveni šešir sa perom baš mu je, vrlo jasno, 
objašnjavao zašto je takva svinja i pri tom ritmički udarao po stolu. Albert je strpljivo slušao i to na 
njega nije ostavljalo naročit utisak. Joana Madu se ovlaš osmehnu. — Ja to ne mogu. — Evo dolaze 
nova kolica s jelom. Hoćete li odmah da se prihvatimo, ili da prvo popušimo cigaretu? — Bolje 
cigaretu pre toga. — Dobro danas imam druge, a ne one od crnog duvana. Dade joj vatre. Ona se 
zavali i duboko udahnu dim. Zatim upravi na Ra vika pun pogled. — Dobro je sedeti ovako — reče 
ona, i njemu se u jedan mah učini kao da će ona smesta briznuti u plač. Kafu su pili u „Kolizeu". 
Velika sala na Jelisejskim poljima bila je prepuna, ali su oni dobili sto dole u baru, gde je gornja 
polovina zidova bila obložena staklenim pločama iza kojih su čučali papagaji i kakadui, a šarene 
tropske ptice letele tamo-amo. — Jeste li već razmišljali o tome šta ćete raditi? — upita Ravik. — 
Ne, još nisam. — Da li ste nameravali nešto određeno kad ste došli ovamo? Žena je oklevala. — 
Ne, ništa određeno. — Ne pitam vas iz radoznalosti. I __ Znam. Vi mislite da treba nešto da radim. 
To i hoću. Sama sebi govorim to svaki dan. Ali onda... __ Gostioničar mi je rekao da ste glumica. Ja 
ga nisam pitao. On mi je to rekao kad sam zapitao za vaše ime. — Zar ga više niste znali? Ravik je 
pogleda. Ona ga je mirno gledala. — Ne — reče on. — Ostavio sam cedulju u hotelu i nisam mogao 
više da se setim. — Znate li ga sad? — Da. Joana Madu. — Ja nisam dobra glumica — reče žena. 
— Igrala sam samo male uloge. U poslednje vreme, više ništa. Uz to ne govorim ni francuski dosta 
dobro. — Pa koji jezik govorite? — Italijanski. Tamo sam odrasla. I nešto engleski i rumun-ski. 
Otac mi je bio Rumun. Umro je. Mati mi je Engleskinja; ona još živi u Italiji, ne znam gde. Ravik je 
samo upola slušao. Bilo mu je dosadno i zapravo više nije znao šta da govori. — Da li ste sem 
malih uloga koje ste igrali radili još nešto? — upita on da bi nešto pitao. — Ono što uz to ide. Malo 
pevanja i igranja. On je sumnjajući pogleda. Ona nije izgledala tako, u njoj je bilo nečega 
izbledelog, istrtog i Rije bila atraktivna. Cak nije ni izgledala kao glumica. To je i onako bila velika 
reč. — Tako nešto možete ovde lakše pokušati — reče on. — Za to nije potrebno da govorite 
perfektno. — Nije. Ali treba prvo nešto da nađem. Teško je to kad čovek nikoga ne poznaje. 
Morozov, pomisli Ravik iznenada. Razume se. Morozov mora da zna nešto o takvim stvarima. Ta 
misao ga ožive. Morozov ga je uvalio u ovo



mutno veče; sad je on mogao da mu doturi ženu, pa neka Boris pokaže šta ume. — Znate li ruski? 
— upita on. 67— Nešto. Nekoliko pesama. Ciganskih. One tako^liče na rumunske. Zašto? — 
Poznajem nekog ko se ponešto razume u takve stvari. Možda vam on može pomoći. Daću vam 
njegovu adresu. — Bojim se da to neće imati mnogo uspeha. Agenti su svugde isti. Preporuke tu 
malo vrede. Ravik primeti da ona misli kako on hoće da je se na zgodan način resi. Pošto je to bilo 
tačno, protestovao je. — Čovek na koga mislim nije agent. On je portir u „Seherezadi". To je ruski 
noćni klub na Monmartru. — Portir? — Joana Madu podiže glavu. — To je nešto drugo. Portiri 
znaju više nego agenti. To može nešto da bude. Poznajete li ga dobro? — Da. ^ Ravik je bio 
iznenađen. Ona je odjednom progovorila sasvim poslovno. Baš brzo ide, pomisli on. — To je moj 
prijatelj. Zove se Boris Morozov — reče. — On je već deset godina u „Seherezadi". Oni tamo imaju 
prilično veliki show. Tačke se često menjaju. Morozov je u prijateljstvu s menadžerom. Ako u 
„Seherezadi" nema ništa slobodno za vas, on će sigurno znati nešto drugo — gde bilo. Hoćete li da 
pokušate? — Da. Kad? — Najbolje tako oko deset uveče. Onda se još ništa ne radi i on će imati 
vremena za vas. Ja ću ga obavestitL — Ravik je već uživao u Morozovljevu licu. Odjednom se oseti 
bolje. Lake odgovornosti koju je još uvek osećao bilo je nestalo. On je učinio što je mogao, i sad 
ona treba da gleda dalje. — Jeste li umorni? — upita on. Joana Madu ga pogleda pravo u oči. — 
Nisam umorna — reče ona. — Ali znam da nije nikakvo zadovoljstvo se-deti ovde sa mnom. Vi ste 
prema meni imali sažaljenja i ja vam za to zahvaljujem. Vi ste me izveli iz sobe i govorili sa mnom. 
To je za mene bilo mnogo, jer već danima jedva xla sam s kim reč progovorila. Sad ću da idem. Vi 
ste učinili za 1 mene više nego dosta. Za sve to vreme. Sta bi inače bilo od mene. Bože, pomisli 
Ravik, sad počinje još i s tim! On neljubazno pogleda stakleni zid pred sobom. Tamo je jedan golub 
pokušavao da nagazi kakadua. Kakaduu je bilo tako svejedno da goluba čak nije ni stresao. On je 
prosto produžavao da jede i ignorisao ga. — To nije bilo sažaljenje — reče Ravik. — Nego šta? 
Golub popusti. On skoči s širokih leđa kakadua i stade da čisti perje. Kakadu ravnodušno podiže rep 
i uneredi se. — Hajde da popijemo sad dobroga, starog armanjaka — reče Ravik. — To je najbolji 
odgovor. Verujte mi: ja nisam nikakav naročiti prijatelj ljudi. Ima mnogo večeri kad usamljen sedim 
kojegde. Mislite li da je to naročito interesantno? — Nije, ali ja sam rđav partner. To je gore. — Ja 
sam se odučio od tog da tražim partnera. Evo vašeg armanjaka. Salute! — Salute! Ravik spusti 
čašu. — A sad ćemo da nestanemo iz ove menažerije. Vama se valjda ne ide u hotel? Joana Madu 
odreče glavom. — Dobro. Onda ćemo dalje. I to u „Seherezadu". Pićemo onde. To nam je izgleda 
oboma potrebno, a vi tad možete odmah videti kako tamo stoji. Bilo je oko tri časa ujutru. Stajali su 
pred hotelom „Milano". _ Da li ste dosta pili? — upita Ravik. Joana Madu je oklevala. — Preko u 
„Seherezadi" mislila sam da je dosta. Ali sad, kad pogledam vrata — nije bilo dosta.



— Protiv toga se može nešto učiniti. Možda u hotelu ima još šta. Inače ćemo otići u kakvu krčmu i 
kupiti jednu bocu. Hajdete. 68 69Ona ga pogleda. Zatim pogleda vrata. — Dobro — reče odlučivši 
se. Ali ostade stojeći. — Otići tu gore — reče ona. — U praznu sobu... — Odvešću vas gore. I 
ponećemo jednu bocu. Portir se probudi. — Imate li još šta za piće? — upita Ravik. — Koktela od 
šampanjca? — uzvrati portir odmah poslovno, još zevajuči. — Hvala. Nešto jače. Konjaka. Jednu 
bocu. — Kurvoazje, martel, enesi, biski, dibuše? — Kurvoazje. — Vrlo dobro, gospodine. Izvući ću 
zapušač i doneti bocu gore. Oni pođoše uza stepenice. — Imate li ključ? — upita Ravik ženu. — 
Soba nije zaključana. — Ako ne zaključavate, mogu vam ukrasti novac i isprave. — Mogu i kad ih 
zaključam. — To je istina — sa ovim bravama. Pa ipak — onda nije tako prosto. — Možda. Ali ja 
ne volim da sama dođem sa ulice, uzmem ključ i otključavam da bih ušla u praznu sobu. To je kao 
da se otvara grob. Dosta je već da se uđe bez toga, ovamo — gde čoveka ništa ne čeka sem nekoliko 
kofera. — Nigde ništa ne čeka — reče Ravik. — Sve čovek uvek mora da donese sam. — Može 
biti. Ali pri tom postoji još nekakva milosrdna iluzija. Ovde nema ništa__ Joana Madu baci na 
krevet ogrtač i kapu i pogleda Ravika. Oči su joj, na bledom licu, bile svetle i velike i kao ukočene 
u nekom ljutitom očajanju. Tako je stajala jedan trenutak. Zatim stade da korača tamoamo po maloj 
sobi, s rukama u džepovima od kaputića, dugih koraka, vitko zabacujući telo kad bi se okretala. 
Ravik ju je pažljivo posmatrao. U 70 njoj je najednom bilo snage i neke neobuzdane gracije, i soba 
se učini pretesna za nju. Neko zakuca. Portir donese konjak. — Žele li gospoda još nešto za jelo? 
Hladne piletine, sendviče... — To bi bilo gubljenje vremena, brate. — Ravik plati i izgura ga 
napolje. Zatim natoči dve čaše. — Evo. Prosto je i varvarski — ali u teškim situacijama primitivno 
je najbolje. Prefinjenost je nešto za mirna vremena. Pijte to. — A onda? — Onda popijte sledeću. — 
Pokušala sam. Ne ide. Nije dobro da čovek bude pijan kad je sam. — Treba samo biti dosta pijan. 
Onda ide. Ravik sede na uzan, klimav šezlong koji je stajao pored zida poprečno prema krevetu. 
Ranije ga nije video. — Da li je ovo već stajalo ovde kad ste se uselili? — zapita. Ona odmahnu 
glavom. — Ja sam rekla da ga unesu. Nisam htela da spavam u krevetuv Izgledalo je besmisleno. 
Krevet, i svlačiti se, i sve. Čemu? Ujutru i preko dana je išlo, ali noću... — Treba nešto da radite. — 
Ravik zapali cigaretu. — Šteta što nismo sreli Morozova. Nisam znao da mu je danas slobodan dan. 
Otiđite onamo sutra uveče. Oko devet. On će već nešto učiniti za vas. Pa ma bio posao u kuhinji. 
Onda ćete noću biti zaposleni. A vi to nećete? — Da. — Joana Madu prestade da korača tamo-amo. 
Popi čašu konjaka i sede na krevet. — Šetala sam napolju svake noći. Dok čovek hoda sve je bolje. 
Tek kad se sedne i kad pokrivač padne preko glave... — Zar vam se ništa nije desilo, uz put? Nije 
vam ništa ukradeno?



Nije. Pa ja i ne izgledam kao da bi se od mene moglo mnogo da ukrade. — Ona pruži Raviku 
praznu čašu. — A drugo? Dosta sam često čekala da mi bar neko nešto kaže! Da ne budem samo 
tako ništa, samo hod! Da me bar oči 71pogledaju, oči, a ne samo kamenje! Da ne jurim samo kao 
ukleta! Kao neko na kakvoj tuđoj planeti! — Ona zabaci kosu i uze čašu koju joj je Ravik pružio. 
— Ne znam zašto govorim o tom. Ja to uopšte neću. Možda zato što sam bila nema svih ovih dana. 
Možda zato što sam večeras prvi put... — Ona prekide. — Nemojte me slušati... — Ja pijem — reče 
Ravik. — Govorite šta hoćete. Noć je. Niko vas ne sluša. Slušam sama sebe. Sutra će sve biti 
zaboravljeno. On se zavali. Negde u kući zašušta voda. Radijator poče da kuca, a o prozore je kiša 
još uvek udarala mekim prstima. — Kad se onda čovek vrati i ugasi svetlost — i tama padne na 
čoveka kao gužva vate sa hloroformom — i kad opet upali svetlost i bulji i bulji... Mora da sam već 
pijan, pomisli Ravik. Danas ranije nego inače. Ili je to polusvetlo? Ili oboje? To nije više ista ona 
beznačajna, izbledela žena. To je nešto drugo. To su iznenada oči. To je lice. Tu me nešto gleda. 
Mora da su senke. To nju osvetljava nežna vatra iza moga čela. Prvi sjaj pijanstva. On nije slušao 
ono što je govorila Joana Madu. On je to znao i nije više hteo da ga upoznaje. Biti sam — večoi 
refren života. Nije to bilo ni gore ni bolje nego mnoga druga stvar. Suviše se o tom govorilo. Covek 
je uvek sam i nikada. Iznenada naiđe neka violina, odnekud iz sutona. Jedna bašta na brdima u 
Budimpešti. Težak miris kestenja. Vetar. I kao mlade sove, zgureno čučeći na ramenu, snovi sa 
očima koje su postajale svetlije u sutonu. Noć koja nikada nije postala noć. Cas kad su sve žene bile 
lepe. Velika, mrka leptirasta krila večeri. On diže pogled. — Hvala — reče Joana Madu. — Zašto? 
— Zato što ste me pustili da govorim ne slušajući, me. To je bilo dobro. To mi je trebalo. 72 Ravik 
klimnu glavom. Vide da je njena čaša opet prazna. — Dobro — reče on. — Ostaviću vam ovde ovu 
bocu. On ustade. Soba. 2ena. Ništa više. Bledo lice u kome ništa više nije svetlelo. — Hoćete li da 
idete? — upita Joana Madu. Ona pogleda oko sebe kao da se u sobi neko sakrio. — Evo adrese 
Morozova. Njegovo ime, da ga ne zaboravite. Sutra uveče u devet. — Ravik ga zapisa na blok za 
recepte. Zatim istrže list i stavi ga na kofer. Joana Madu bese ustala. Ona dohvati svoj ogrtač i kapu. 
Ravik ju je gledao. — Ne treba da me pratite dole. — To i neću. Samo neću da ostanem ovde. Sad 
ne. Hoću još da idem kud bilo. — Onda se docnije ipak morate vratiti. Još jednom isto. Zašto ne 
ostanete ovde? Sad ste već izdržali. — Uskoro će svanuti. Kad se vratim, biće jutro. Onda je 
prostije. Ravik priđe prozoru. Kiša je još padala. Mokri i sivi, leteli su mlazevi na vetru ispred žutih 
svetlosnih otvora uličnih lampi. — Hodite — reče on. — Popićemo još po jednu čašu pa ležite da 
spavate. Ovo nije vreme za šetnju. On se maši boce. Joana Madu stade iznenada sasvim pored 
njega. — Ne ostavljajte me ovde — reče ona brzo i uporno, i on oseti njen dah. — Ne ostavljajte 
me ovde jamu, samo danas ne; ja ne znam šta je to, ali samo danas ne! SutraTćuT imati hrabrosti, 
ali danas ne mogu; smoždena sam i meka i slomiću se, nemam više snage; nije trebalo da me 
izvodite, samo danas ne — sada ne mogu da budem sama. Ravik pažljivo ostavi bocu i skide njene 
šake sa svoje ruke.



— Dete — reče on — kad-tad moramo se svi na to naviknuti. — On odmeri pogledom šezlong. — 
Mogu ovde da spavam. Nema smisla da bilo kud izlazim. Potrebno mi je nekoliko časova sna. 
Moram da operišem sutra u devet. Mogu ovde isto tako da spavam kao i kod kuće. Nije mi to prvo 
bdenje. Je li to dosta? 73Ona potvrdi glavom. Stajala je još uvek sasvim pored njega. — Moram da 
izađem u pola osam. Đavolski rano. Probu-diću vas. — Ne mari. Ja ću ustati i spremiti vam 
doručak, sve... — Nećete vi ništa raditi — reče Ravik. — Doručkovaću u prvoj kafani kao kakav 
razborit radnik; kafu s rumom i kroasane. Sve drugo mogu da učinim na klinici. Neće biti rđavo da 
zamolim Eugeniju za kupatilo. Dobro. Ostajemo ovde. Dve izgubljene duše u novembru. Vi ćete u 
krevet. Ako hoćete mogu da siđem do starog portira dok se ne spremite. — Ne — reče Joana Madu. 
— Neću pobeći. Sem toga, potrebno nam je još nešto stvari, jastuk, pokrivač i tako. — Mogu da 
pozvonim. — To mogu i ja. — Ravik potraži dugme. — Bolje je da to učini čovek. Portir stiže brzo. 
Držao je u ruci drugu bocu konjaka. — Vi nas precenjujete — reče Ravik. — Srdačna hvala. Mi 
smo iz posleratne generacije. Jedan pokrivač, jastuk i nešto rublja. Moram ovde da spavam. Napolju 
je suviše hladno i suviše pada. Ja sam baš pre dva dana ustao iz kreveta posle teškog zapaljenja 
pluća. Možete li to da uradite? — Razume se gospodine. Pretpostavljao sam već tako nešto. — 
Dobro. — Ravik zapali cigaretu. — Izaći ću u hodnik. Da pogledam cipele pred vratima. Moj stari 
sport. Neću pobeći — reče on kad spazi pogled Joane Madu. — Ja nisam Josif iz Egipta. Neću 
ostaviti ogrtač na cedilu. Portir donese stvari. Zastade kad je video Ravika u hodniku. Zatim mu se 
lice ozari. — To se retko susreće — reče on. 74 — Ja to retko i radim. Samo o rođendanu i na 
Božić. Dajte mi stvari. Ja ću ih poneti. Sta je to? — Boca za grejanje. Zbog vaših pluća. — Odlično. 
Ali ja grejem pluća konjakom. — Ravik izvuče nekoliko novčanica iz džepa. — Gospodine, vi 
sigurno nemate pidžame. Mogu jednu da vam dam. — Hvala, brate. — Ravik pogleda starog. — 
Sigurno bi mi bila mala. — Naprotiv. Biće vam dobra. Sasvim je nova. U poverenju rečeno, 
poklonio mi je jednom neki Amerikanac. Njemu je poklonila neka dama. Ja ne nosim tako nešto. 
Nosim spavaću košulju. Sasvim je nova, gospodine. — Dobro, donesite je gore. Da je pogledam. 
Ravik je čekao u hodniku. Tri para cipela stajala su pred vratima. Par cipela na cug sa izlizanom 
gumom. Iz sobe iza njih čulo se šumno hrkanje. Druga dva bila su par mrkih muških polucipela i 
par ženskih lakovanih cipela na visoku petu s dugmadima. Stajali su pred istim vratima. Delovali su 
neobično napušteno, iako su stajali jedan pored drugog. Portir donese pidžamu. Bila je raskošna. 
Plava veštačka svila sa zlatnim zvezdama. Ravik ju je jedan trenutak po-smatrao bez reci. Razumeo 
je Amerikanca. — Divno, šta? — upita portir ponosno. Pidžama je bila nova. Cak je još bila u 
kartonu Magazen di Luvra, gde je kupljena. — Šteta — reče Ravik. — Voleo bih da vidim damu 
koja ju je izabrala. — Možete je uzeti za noćas. Ne treba da je kupujete, gospodine. — Sta staje 
kirija? — Po volji.



Ravik se maši džepa. — To je suviše, gospođine — reče portir. — Zar vi niste Francuz? — Jesam. 
Iz Sen Nazera. 75— Onda ste se pokvarili u dodiru s Amerikancima. Uostalom — za ovu pidžamu 
ništa nije suviše. — Raduje me što vam se dopada. Laku noć, gospodine. Ja ću je onda sutra uzeti 
od dame. — Sam ću vam je ujutru predati. Probudite me u sedam i po. Samo polako kucajte. Čuću 
već. — Laku noć. — Pogledajte ovo — reče Ravik Joani Madu i pokaza pidžamu. — Odelo za 
Deda-Mraza. Taj portir je mađioničar. Ja ću stvar čak i obući. Za smešnu stvar treba čovek da ima 
ne samo hrabrosti nego čak i slobode. On prostre pokrivač na šezlong. Bilo mu je svejedno gde 
spava, u svome hotelu ili ovde. Bio je pronašao u hodniku jedno podnošljivo kupatilo i dobio od 
portira novu četkicu za zube. Sve drugo bilo mu je svejedno. Žena je bila nešto kao pacijent. On 
napuni vodenu čašu konjakom i, s jednom manjom čašom koju je portir bio doneo, stavi je pored 
kreveta. — Mislim da je to dosta za vas — reče tada. — Tako je prostije. Ne moram onda da 
ustajem i da dolivam. Bocu i drugu čašu uzeću sebi. — Mala čaša mi nije potrebna. Mogu da pijem 
iz velike. — Još bolje. — Ravik se namesti na šezlong. Bilo mu je po volji što se žena nije brinula 
da li mu je ugodno. Ona je postigla šta je htela; — sad, na sreću, nije više razvijala nikakve suviše 
domaćičke osobine. On napuni čašu i stavi bocu na patos. — Salute! — Salute! I hvala. — U redu. I 
onako nisam bio raspoložen da idem po kiši. — Zar još pada? — Da. Lako lupkanje dolazilo je 
spolja kroz tišinu kao da nešto hoće unutra, sivo, neutešno i bez oblika, nešto što je bilo žalosnije od 
žalosti — neko daleko, anonimno sećanje, neki 76 beskrajan talas koji je dolazio u naletu i hteo da 
povrati i pokopa ono što je jednom ranije doneo i na nekom ostrvu zaboravio — pomalo čovek i 
svetlost i mišljenje. — Dobra noć da se pije. — Da — i rđava da se bude sam. Ravik poćuta. — Na 
to smo se morali svi naviknuti — reče zatim. — Ono što nas je ranije držalo na okupu danas je 
razoreno. Danas smo se raspali kao niska od staklenih đinđuva kojoj se pokidao konac. Ništa više 
nije čvrsto. — On ponovo napuni čašu. — Kao mladić spavao sam jednom noću na livadi. Bilo je 
leto i nebo je bilo veoma jasno. Pre no šta sam zaspao, video sam kako Orion stoji iznad šuma na 
horizontu. Zatim sam se u pola noći probudio — i Orion je odjednom bio visoko iznad mene. 
Nisam to nikad zaboravio. Učio sam da je zemlja zvezda i da se okreće; ali sam to učio kao što ie 
uče mnoge stvari koje stoje u knjigama i nikad o tom nisam razmišljao. Sad sam prvi put osetio da 
je stvarno tako. Ose-ćao sam kako ona bešumno leti kroz ogroman prostor. Ose-ćao sam to tako 
snažno, da mi se skoro činilo da se moram pridržati, kako ne bih bio zbačen. Biće da je to došlo 
otuda što sam, probudivši se iz dubokog sna, u jednom trenutku napušten od pamćenja i navike, 
pogledao u džinovsko nebo. Zemlja najednom nije za mene bila više čvrsta — i ona to nije od tada 
nikad više sasvim ni postala. On ispi čašu. — To mnoge stvari otežava a mnoge olakšava. — On 
pogleda preko ramena Joanu Madu. — Ne znam dokle ste doterali —• reče on. — Ako ste umorni, 
vi prosto nemojte više odgovoriti. — Još nisam. Još malo. Ima još jedno mesto koje je budno. 
Budno i hladno.



Ravik spusti bocu pored sebe na pod. Iz topline sobe kapao je u njega polako neki mrki umor. 
Naiđoše senke. Mahanje krila. Neka tuđa soba, noć, i napolju — kao daleki bubnjevi — monotono 
lupkanje kiše — jedna koliba sa malo svetlosti 77na rubu haosa, mala vrata u pustinji bez smisla — 
jedno'lice kome se govori... — Jeste li i vi to kadgod osetili? — upita on. Ona malo ćutaše. — Da. 
Ne tako. Drukčije. Kad danima nisam ni s kim govorila, a noću šetala, a svuda behu ljudi koji su 
negde spadali, koji su nekuda išli, negde bili kod kuće. Samo ja ne. Tada je sve lagano postajalo 
nestvarno, kao da sam potonula i kao da koračam kroz neki strani grad ispod vode__ Neko se 
napolju peo uz stepenice. Ključ zazveča i vrata lupnuše. Odmah zatim zašušta vodovod. — Zašto 
ostajete u Parizu kad nikoga ovde ne poznajete? — upita Ravik. Osećao je da postaje sanjiv. — Ne 
znam. Kuda da idem inače? — Zar nemate ništa kuda biste se mogli vratiti? — Nemam. A nikad se 
čovek ne može ni vratiti. Vetar nanese mlaz kiše na prozor. — Zašto ste došli u Pariz? — upita 
Ravik. Joana Madu ne odgovori. Mislio je da je već zaspala. — Racinski i ja došli smo u Pariz jer 
smo hteli da se rastanemo — reče ona tada. Ravik je to slušao bez iznenađenja. Bilo je časova kada 
čoveka ništa nije iznenađivalo. U sobi preko puta čovek koji je malopre došao poče da povraća. 
Njegovo jecanje prigušeno se čulo kroz vrata. — Zašto ste onda bili tako očajni? — upita Ravik. — 
Zato što je on umro! Mrtav! Najednom ga više nema. Nikad se ne može vratiti. Mrtav! Nikad se 
više ne može ništa učiniti! Zar vi to ne razumete? — Joana Madu se upola uspravila u krevetu i 
gledala netremice u Ravika. — Zato što te je ostavio pre nego što si ti to bila kadra da učiniš. Zato 
što te je ostavio samu pre nego što si ti bila spremna na to. — Ja — trebalo je da sam bila drugačija 
prema njemu — ja sam bila... — Zaboravite to. (Kajanje je najbeskorisnija stvar na svei -__ j 78 tu. 
Ništa se ne može povratiti. Ništa se ne može popraviti. Mi bismo inače svi bili sveci. 2ivot nije 
imao nameru da nas načini savršenima. Ko je savršen, spada u muzej. Joana Madu ne odgovori. 
Ravik vide da ona pije i ponovo se zavaljuje u jastuke. Bilo je tu još nešto — ali on je bio suviše 
umoran da bi razmišljao i o tom. A bilo mu je i svejedno. Hteo je da spava. Sutra treba da operiše. 
Sve ga se to više nije ticalo. On spusti praznu čašu na pod pored boce. Čudna stvar, mislio je, kuda 
sve ponekad stižemo. 79VI Kad je Ravik ušao, Lisijena Martine je sedela na prozoru. — Kako je to 
— upita on — na takav način biti prvi put van kreveta? Devojka pogleda u njega, pa onda napolje u 
sivo popodne i opet u njega. — Nije lepo vreme danas — reče on. — Jest — odgovori ona. — Za 
mene jest. — Zašto? — Zato što ne moram napolje. Ona, mršavo, neugledno stvorenje rđavih zuba, 
sedela je zgrčeno u fotelji, navukavši nekakav jevtin kimono od drvene vune; ali za Ra vika je ona u 
tom trenutku bila lepša nego Jelena iz Troje. Ona je bila komad života koji je on spasao svojim 
rukama. Nije to bilo ništa da bi čovek bio naročito ponosan; jednu je izgubio kratko vreme pre toga. 
Sledeću će možda opet izgubiti; a na kraju će ih izgubiti sve, pa i sebe samog. Ali ova je za trenutak 
bila spašena. — Raznositi šešire po ovom vremenu nije zadovoljstvo — reče Lisijena.



— Jeste li vi raznosili šešire? — Da. Za madam Lanver. Radnja je u Aveniji Matinjon. Do pet sati 
morale smo da radimo. Tada sam morala da raznosim kartone mušterijama. Sad je pola šest. Sad bih 
bila na putu. — Ona pogleda kroz prozor. — Šteta što više ne pada kiša. Juče je bilo bolje. Sve je 
curilo. Sad neko drugi mora po tom vremenu. Ravik sede prema njoj na prozorsku dasku. Čudno, 
pomisli on. Uvek očekuješ da će se ljudi slobodno prepustiti sreći kad izbegnu smrt. A oni to skoro 
nikada ne čine. Ni ova ovde. Desilo se malo čudo, i sve ono što nju u tom interesuje to je 80 da ne 
mora da ide po kiši. — Kako ste došli baš ovamo na kliniku, Lisijena? —• upita on. Ona ga oprezno 
pogleda. — Neko mi je rekao. — Ko? — Jedna poznanica. • — Kakva poznanica? Devojka je 
oklevala. — Jedna poznanica koja je takođe bila ovde. Ja sam je dopratila dovde, do vrata. Otud 
sam znala. — Kad je to bilo? — Nedelju dana pre nego što sam ja došla. —• Je li to bila ona što je 
umrla za vreme operacije? — Da. — A vi ste došli i pored toga? — Da — reče Lisijena ravnodušno. 
— Zašto da ne? Ravik ne reče šta je hteo da kaže. On pogleda malo, hladno lice, koje je jednom 
bilo meko i koje je život tako brzo učinio grubim. — Jeste li pre toga bili i kod iste babice? — upita 
on. Lisijenž ne odgovori. — Ili kod istog lekara? Možete mi to mirno reći. Ja ne znam ko je. — 
Prvo je bila Marija. Nedelju dana ranije. Deset dana ranije. — A vi ste docnije otišli, iako ste znali 
šta se desilo Mariji? Lisijena sleže ramenima. — Šta je trebalo da činim? Morala sam riskirati. 
Nisam poznavala nikog drugog. Dete — šta bih ja sa detetom? — Ona pogleda kroz prozor. Na 
balkonu preko puta stajao je neki čovek s uprtačima i držao nad sobom kišobran. —. Koliko još 
moram da ostanem ovde, doktore? — Otprilike dve nedelje. — Još đve nedelje? — To nije dugo. 
Zašto? — To košta i košta... Možda ćemo moći da udesimo i nekoliko dana ranije. 81— Mislite li vi 
da ja to mogu da platim? Ja nemam dosta novaca. Skupo je, svaki dan trideset franaka. — Ko vam 
je to rekao? — Sestra. — Koja? Eugenija, zna se... — Da. Ona je rekla da su operacije i zavoji još 
posebno. Je li to jako skupo? — Operaciju ste već platili. — Sestra kaže da ni približno nije bilo 
dosta. — To sestra ne zna sasvim tačno, Ldsijena. Bolje posle pitajte doktora Vebera. —• Volela bih 
da saznam uskoro. — Zašto? — Onda mogu bolje da izračunam koliko još treba da radim. Lisijena 
pogleda na svoje ruke. Prsti su bili tanki i izbode-ni iglom. — Treba da platim još jedan mesec za 
sobu, — reče ona. — Kad sam dolazila ovamo, bio je baš trinaesti. Petnaestog je trebalo da 
otkažem. Sad moram da platim još jedan mesec. Ni za šta. — Zar nemate nekog da vam pomogne?



Lisijena podiže oči. Lice joj iznenada ostari za deset godina. — Pa to znate i sami doktore! On je 
bio samo ljutit. Kaže da nije znao da sam tako glupa. Inače nikad ne bi počinjao sa mnom. Ravik 
klimnu glavom. Takva stvar nije bilo ništa novo. — Lisijena — reče on. — Možemo pokušati da 
dobijemo nešto od žene koja je počela pobačaj. Ona je kriva. Treba samo da nam date njeno ime. 
Devojka se brzo uspravi. Ona najednom posta samo odbrana. — Policija? Ne, tu ću i ja sama 
uleteti. — Bez policije. Samo ćemo zapretiti. Ona se gorko nasmeja. — Od te na taj način nećete 
ništa dobiti. Ta je od gvožđa. Morala sam da joj platim trista franaka, i zato — ona poravna svoj 
kimono. — Neki ljudi 82 \ baš nemaju sreće — reče ona bez rezignacije kao da govori o nekom 
drugom, a ne o sebi. — Ne — odgovori Ravik. — Vi ste imali mnogo sreće. Video je Eugeniju u 
sali za operacije. Ribala je stvari od nikla. To je bila jedna od njenih omiljenih navika. Bila je tako 
utonula u posao da ga nije čula gde dolazi. — Eugenija — reče on. Ona se okrete. — Ah, vi! Zar 
uvek morate da me popla-šite? — Ne verujem da sam u tolikoj meri ličnost. Ali vi ne treba da 
plašite pacijente svojim pričama o honorarima i troškovima. Eugenija se uspravi, s krpama za 
čišćenje u ruci. — De-vojčura je naravno odmah izbrbljala. — Eugenija — reče Ravik. — Ima više 
devojčura među ženama koje nikad nisu spavale sa muškarcem, nego među onima koje su od toga 
napravile tešku zaradu. Da i ne govorim o udatima. Sem toga, devojka nije izbrbljala. Vi ste joj 
samo pokvarili dan, to je sve. — Pa ništa zato! Takav način života, pa još i osetljivost! Ti pokretni 
moralni katihizisu, pomisli Ravik. Ti, odvratni prkose vrline — šta znaš ti o napuštenosti te male 
šeširdžike, koja je hrabro otišla istoj onoj babici koja je upropastila njenu prijateljicu — i u istu onu 
bolnicu u kojoj je druga umrla, i koja na sve to ništa ne kaže sem: Sta je trebalo da radim; i: Kako 
da platim... — Trebalo je da se udate, Eugenija — reče on. — Za kakvog udovca s decom. Ili za 
vlasnika kakvog pogrebnog pre-duzeća. — Gospodine Ravik — reče dostojanstveno sestra. — 
Molim vas da se ne brinete za moje privatne stvari. Inače ću morati da se požalim doktoru Veberu. 
To i onako radite svaki dan. — Ravik s radošću ugleda dve crvene mrlje na njenim jagodicama. — 
Zašto pobožni ljudi tako retko mogu da budu lojalni, Eugenija? Najbolje 83karaktere imaju cinici; 
najnepodnošljiviji su idealisti. Zar vas to ne podstiče na razmišljanje? — Hvala bogu ne. — To sam 
i mislio. Ja idem sad preko do grešnika. U Ozi-ris. U slučaju da doktor Veber ima nešto za mene. — 
Mislim da će doktor Veber teško imati nešto za vas. — Nevinost ne čini čoveka vidovitim. Moglo bi 
biti i da hoće. Biću onde otprilike do pet sati. Zatim u svom hotelu. — Lep hotel, jevrejski stan. 
Ravik se okrete. — Eugenija, nisu sve izbeglice Jevreji. A ni svi Jevreji nisu Jevreji. A poneki za 
koje se to ne bi ni reklo, jesu. Poznavao sam jednom čak i jednog crnca Jevre-jina. Bio je strahovito 
usamljen čovek. Jedino što je voleo bilo je kinesko jelo. Tako je to u svetu. Sestra ne odgovori. 
Ribala je niklenu ploču koja je bila potpuno svetla.



Ravik je sedeo u bistrou u Ulici Boasijer i gledao kroz kišom zamrljana okna kad je napolju spazio 
čoveka. Bilo je to kao udarac u stomak. U prvom trenutku osećao je samo udar, ne razbirajući šta je 
to — ali odmah zatim odgurnu sto u stranu, skoči sa stolice i stade da se kroz punu salu bezobzirno 
probija prema vratima. Neko ga čvrsto uhvati za ruku. On se okrete. — Šta? — upita ne 
razumevajući. — Sta? Bio je to konobar. — Vi niste platili, gospodine. — Sta? — a tako — vratiću 
se. — On istrže ruku. Konobar pocrvene. — Toga nema ovde! Vi... — Evo ... Ravik istrže 
novčanicu iz džepa, baci je konobaru i otvori naglo vrata. Probi se pored jedne grupe ljudi i jurnu na 
desno, oko ugla, duž Ulice Boasijer. Neko je psovao za njim. On se pribra, prestade da trči i produži 
što je brže mogao, da ne upada u oči. To je nemo84 guće, mislio je, to je potpuno nemoguće, ja sam 
lud, to je nemoguće! Lice, to lice, to mora da je nekakva sličnost, nekakva budalasta, prokleta 
sličnost, neki glup trik kojim me obmanjuju moji živci — ono ne može biti u Parizu, to lice, ono je 
u Nemačkoj, ono je u Berlinu, okno je bilo zamrljano kišom, nije se moglo jasno videti, mora da 
sam se prevario, svakako... Koračao je dalje, žurno, gurao se kroz gomilu koja je tekla iz nekog 
bioskopa, odmeravao je svako lice koje je prestizao, tačno, buljio je pod šešire, susretao je ljutite i 
iznenađene poglede, dalje, dalje, druga lica, druge šešire, crne, plave, prestizao ih je, okretao se, 
buljio u njih... Na raskršću Avenije Kleber stade. Jedna žena, žena sa psom, seti se iznenada. Odmah 
za njom dolazio je onaj drugi. 2enu sa psom je davno prestigao. Brzo se vrati. Kad i« izdaleka 
spazio ženu sa psom, stade na ivicu pločnika. Steže , pesnice u džepovima i posmatraše svakog 
prolaznika. Pas stade uza stub jedne ulične svetiljke, njuškaše, pa beskrajno polako podiže stražnju 
nogu. Zatim natenane stade da grebe asfalt i otrča dalje. Ravik iznenada oseti da mu je potiljak 
vlažan od znoja. Čekao je još nekoliko minuta; lice nije dolazilo. On je motrio parkirane 
automobile. Niko nije sedeo u njima. On se ponovo vrati i ode do podzemne železnice u Aveniji 
Kleber. Strča niz ulaz. Kupi kartu i pođe po peronu. Bilo je prilično sveta. Pre no što je prošao, 
dojuri jedan voz, stade i nestade u tunelu. Peron je bio prazan. On se lagano vrati u bistro. Sede za 
sto za kojim je ranije sedeo. Na njemu je još stajala čaša dopola napunjena kalva-dosom. Izgledalo 
je neobično što još uvek stoji... Konobar dođe stružući nogama. — Izvinite, gospodine. Nisam 
znao... — Dobro, dobro — reče Ravik. — Donesite mi drugu čašu kalvadosa. Drugu? — Konobar 
pogleda na polupraznu čašu na stolu. — Zar nećete prvo da popijete ovu? 85— Ne. Donesite mi 
drugu. * Konobar uze čašu i omirisa je. — Zar ovaj nije dobar? x — Jest. Ali ja hoću drugu. — 
Dobro, gospodine. Nisam se prevario, mislio je Ravik. Kišom zamrljano okno, upola okovano, kako 
se tu moglo nešto tačno prepoznati? On je netremice gledao kroz prozor. Motrio je pažljivo, kao 
lovac u zasedi, posmatrao je svakog čoveka koji je prolazio — a istovremeno, kao senka, sivo i 
oštro, jurio je preko njega jedan film, jedan otkinuti deo sećanja... Berlin. Letnje veče 1934; — dom 
Gestapoa; krv; jedna prazna soba bez prozora; oštra svetlost golih električnih sijalica; jedan crveno 
poprskani tepih sa kaiševima za vezivanje; neispavana jasnost njegovog mozga koja je već mnogo 
puta uplašeno probuđena iz



nesvestice na taj način što su ga skoro do davljenja zamakali u vedro vode; bubrezi koji su bili tako 
izubijani da nisu više ni boleli; iskrivljeno, neprisebno lice Sibilino; nekoliko dželatskih momaka u 
uniformi, koji su je držali; i jedan glas, jedno nasmejano lice koje je ljubazno objašnjavalo šta će se, 
ako ne priznaju, desiti sa ženom — Sibilom, koja je zatim tri dana docnije nađena tobože obe-šena. 
Konobar dođe i stavi čašu na sto. — Ovo je druga vrsta, gospodine. Od Didijea iz Kaena. Starija. —
■ Dobro, dobro. Hvala. Ravik ispi čašu. Uze paklo cigareta iz džepa, izvadi jednu i zapali je. Ruke 
mu se još nisu umirile. On baci šibicu na pod i poruči drugi kalvados. Lice, to nasmejano lice za 
koje je verovao da ga je baš maločas video — to mora da je bila zabuna! Bilo je nemoguće da je 
Hake u Parizu. Nemoguće! On se otrese sećanja. Nije imalo smisla satir ati se tim sve dok se ništa 
nije moglo učiniti. Biće vremena za to kad se ono tamo preko slomi i kad se bude moglo natrag. 
Dotle ... 86 On pozva konobara i plati; ali nije se mogao uzdržati da uz put svakog pažljivo ne 
osmotri. Sedeo je sa Morozovom u katakombi. __ Ti ne veruješ da je to bio on? — upita Morozov. 
__. Ne. Ali tako je izgledalo. Nekakva prokleta sličnost. Ili moje pamćenje nije više pouzdano. __ 
Nesreća je što si bio u bistrou. — Da. Morozov poćuta. — Strašno uzbuđuje čoveka, šta? — reče on 
tada. __ Ne. Zašto? __ Zato što se ne zna. — Ja znam. Morozov ništa ne odgovori. — Utvare — 
reče Ravik. — Mislio sam da sam to savladao. — To nikad ne biva. I ja sam to imao. Uglavnom u 
početku. Prvih pet, šest godina. Čekam još na trojicu u Rusiji. Bilo ih je sedmorica. Četvorica su 
umrla. Dvojicu od njih ubila je sopstvena partija. Već preko dvadeset godina kako čekam. Od 1917. 
Jednom od trojice koji još žive sada je blizu sedamdeset* Drugoj dvojici oko četrdeset, pedeset. Do 
tih ću verovatoo još doći. Oni su za moga oca. Ravik pogleda Borisa. On je bio džin, ali preko 
šezdeset. — Ti ćeš doći do njih — reče on. — Da. — Morozov otvori i skupi velike šake. — To 
čekam. Zbog toga živim obazrivije. Ne pijem više tako često. Možda će još trajati neko vreme. 
Moram onda da budem jak. Neću da pucam ni da bodem. — Ni ja. Sedeli su još neko vreme. — Da 
igramo partiju šaha? — upita Morozov. Da. Ali ne vidim slobodnu tablu. 87— Preko profesor 
završava. Igrao je sa Levijem. Dobio kao i uvek. Ravik ode da donese tablu i figure. —. Vi ste dugo 
igrali, profesore — reče on. — Ćelo posle podne. Starac klimnu glavom. — To razgaljuje. Šah je 
savršeniji od karata. Karte su sreća i baksuz. One ne razgaljuju dovoljno. Sah je svet za sebe. Dok 
ga čovek igra, dolazi on na mesto onog drugog napolju. — On podiže svoje zapaljene oči. — Taj 
nije tako savršen. Njegov partner Levi se najednom zacereka. Zatim ućuta, poplašeno se osvrte i 
pođe za profesorom. Odigraše dve partije. Zatim Morozov ustade. — Moram da idem. Da otvaram 
vrata cvetu čovečanstva. Zašto u stvari nikad više ne svraćaš do nas? — Ne znam. Slučaj. — Kako 
stojiš sutra uveče? — Sutra uveče ne mogu. Idem na večeru. U Maksim. Morozov se prezrivo 
osmehnu. — Za ilegalnu izbeglicu ti



se zapravo prilično drsko muvaš po najelegantnijim pariškim lokalima. — Oni su jedini, Borise, u 
kojima je čovek potpuno siguran. Ko se ponaša kao izbeglica, tog brzo uhvate. To treba i sam da 
znaš, ti posedniče Nanzenova pasoša. — Tačno. A s kim ideš? Sa nemačkim poslanikom kao 
zaštitom? — Sa Kejt Hegstrem. Morozov zviznu. — Kejta Hegstrem — reče on. — Zar se vratila? 
—■ Dolazi sutra ujutru. Iz Beča. —■ Dobro. Onda ću te ipak docnije videti kod nas. —• Možda i 
ne. Morozov odahnu. — Nemoguće! „Seherezada" je glavni stan Kej te Hegstrem kada je u Parizu. 
— Ovog puta je drukčije. Ona dolazi da bi otišla na kliniku. Za nekoliko dana će se operisati. 88 __. 
Baš onda će doći. Ti ništa ne razumeš žene. — Morozov zažmuri. — Ili, da ti nećeš da ona dođe? 
__. Zašto ne? __ Baš mi pade na pamet da više nisi bio kod nas otkako si mi onda poslao onu ženu. 
Joanu Madu. Izgleda mi da to baš nije samo slučaj. __. Glupost. Ja i ne znam da je ona kod vas. 
Jeste li mogli da je upotrebite? __, Da. Bila je prva u horu. Sad ima malu solo tačku. Dve ili tri 
pesme. __. Da li se za to vreme unekoliko navikla? —. Razume se. Zašto da ne? — Bila je uvek 
strašno očajna. Jadno stvorenje. —. Sta? — upita Morozov. — Jadno stvorenje, rekoh. Morozov se 
osmehnu. — Ravik — odgovori on očinski, lica na kom se najednom pokazaše stepe, širina, livade i 
sve iskustvo sveta. — Nemoj da govoriš gluposti. To je prilično veliko đubre. — Sta? — reče 
Ravik. — Đubre. Nije javna. Đubre. Da si Rus, razumeo bi. Ravik se nasmeja. — Onda mora da se 
jako promenila. Servus, Borise! Bog ti blagoslovio oči. 89vn — Kad moram da budem na klinici, 
Ravik? — upita Kejt Hegstrem. — Kad hoćete. Sutra, prekosutra, kad bilo. Jedan dan nije u pitanju. 
Ona je stajala pred njim, vižljasta, dečačkog izgleda, samopouzdana, ljupka i ne više sasvim mlada. 
Ravik joj je pre dve godine izvadio slepo crevo. Bila je to njegova prva operacija u Parizu. Ona mu 
je donela sreću. Od tada je radio i nije imao teškoća s policijom. Ona je za njega bila neka vrsta 
maskote. — Sada se bojim — reče ona. — Ne znam zašto. Ali bojim se. — Ne treba da se bojite. To 
je stvar rutine. Ona priđe prozoru i pogleda napolje. Napolju se pružalo dvorište hotela „Lenkester". 
Jedan moćan stari kesten pružao je svoje stare ruke uvis prema mokrom nebu. — Ta kiša -reče ona. 
— Otputovala sam iz Beča i padala je. Probudila sam se u Cirihu i padala je. I sad ovde — ona 
razgrnu za-vese. — Ne znam šta je to sa mnom. Mislim da starim. — Covek to uvek misli kad nije 
star. — Trebalo bi da sam drukčija. Pre dve nedelje sam se razvela. Trebalo bi da sam raspoložena. 
A ja sam umorna. Sve se ponavlja, Ravik. Zašto? — Ništa se ne ponavlja. Mi se ponavljamo, to je 
sve. Ona se osmehnu i sede na otoman koji je stajao pored veštačkog kamina. — Dobro je što sam 
se vratila, — reče ona. — Beč je postao kasarna. Neutešan. Nemci su sve razorili. A sa njima



Austrijanci. I Austrijanci, Ravik. Ja sam mislila da je to protivrečnost prirode; austrijski nacist. Ali 
ja sam ih videla. 90 __To nije neobično. Sila je najzaraznija bolest koja postoji. .__Da, i ona koja 
najviše deformiše. Zato sam se razvela. Šarmantni besposličar za koga sam se udala pre dve godine 
postao je najednom grlati šturmfirer koji je starom profesoru Bernštajnu naredio da pere ulice i pri 
tom stajao i sme-jao se. Bernštajnu, koji ga je godinu dana ranije izlečio od zapaljen ja bubrega. 
Tobože zato što je račun bio suviše visok. __ Kejt Hegstrem iskrivi usta. — Račun koji sam isplatila 
ja, a ne on. — Budite zadovoljni što ste ga se resili. — Tražio je za razvod dvadeset hiljada šilinga. 
— Jevtino — reče Ravik. —/Sve što može da se sredi nov-cem, jevtino jeJ — Ništa nije dobio. — 
Kejt Hegstrem podiže usko lice koje je bilo izrezano nepogrešno kao gema. — Rekla sam mu šta 
mislim o njemu, njegovoj partiji i njegovom fireru — i da ću to od toga časa činiti javno. On mi je 
zapretio Gestapoom i koncentracionim logorom. Ismejala sam ga. Rekla sam mu da sam još uvek 
Amerikanka i pod zaštitom poslanstva; da se meni ništa neće desiti, ali da njemu hoće, zato što je 
oženjen mnome. — Ona se nasmeja. — Na to nije mislio. Od tada više nije pravio nikakvih teškoća. 
Poslanstvo, zaštita, protekcija, mislio je Ravik. To je kao sa neke druge planete. — Čudi me da 
Bernštajn još sme da vrši praksu — reče on. — Ne sme više. On me je tačno pregledao kad sam 
imala prvo krvarenje. Hvala bogu što ne smem da dobijem dete. Dete od jednog naciste. — Ona se 
strese. Ravik ustade. — Moram da idem. Veber će vas posle podne još jednom pregledati. Forme 
radi samo. — Znam. Pa ipak — sada se bojim. — Ali, Kejt — pa to nije prvi put. Prostije nego 
slepo crevo koje sam vam izvadio pre dve godine. — Ravik je lako uhvati za ramena. — Vi ste bili 
moja prva operacija kad sam 91došao u Pariz. To je nešto kao prva ljubav. Ja ću već obratiti pažnju. 
Sem toga, vi ste moja maskota. Vi ste mi doneli sreću. To treba da budete i dalje. —• Jeste — reče 
ona i pogleda ga. —• Dobro. Adieu, Kejt. Doći ću po vas doveče u osam. — Adieu, Ravik. Idem 
sad da kupim večernju haljinu kod Menbošea. Treba da se otresem zamora. I osećanja da sedmi u 
paukovoj mreži. Taj Beč — reče ona uz gorki osmeh — grad snova... Ravik se spusti liftom i prođe 
pored bara kroz salu. Unaokolo je sedelo nekoliko Amerikanaca. U sredini na jednom stolu stajao je 
ogroman buket crvenih gladiola. U sivoj, raspršenoj svetlosti, one su imale boju bajate krvi, i tek 
kad se približi, on vide da su sasvim sveže. Samo ih je svetlost spolja činila takvim. Na drugom 
spratu „Enternasionala" vladala je velika užurbanost. Izvestan broj soba stajao je otvoren; devojka i 
sluga jurili su tamoamo, a svim tim je iz hodnika upravljala vlasnica. Ravik se pope uz stepenice. — 
Sta je to? — upita on. Vlasnica je bila jaka žena velikih grudi i suviše male glave sa kratkim, crnim 
uvojcima. — Pa Spanci su otišli — rečs ona. — To znam. Ali zašto spremate sobe tako kasno? — 
Potrebne su nam sutra ujutro. — Novi nemački emigranti? — Ne, španski. — Spanski? — zapita 
Ravik, koji u jedan mah ne raza-mede šta ona misli. — Kako, pa oni su tek otišli?



Gazdarica ga pogleda svojim crnim, sjajnim očima i os-mehnu se. Bio je to smeh prostoga znanja i 
najprostije ironije. —. Drugi se vraćaju —• reče ona. — Koji drugi? 92 __ Pa oni sa protivničke 
strane, razume se. To je uvek tako. — Ona viknu nekoliko reći devojci što je spremala. — Mi smo 
stari hotel — reče zatim s nekim ponosom. — Gosti nam se rado vraćaju. Oni već očekuju svoje 
stare sobe! — Već očekuju? — upita Ravik iznenađeno. — Ko već očekuje? — Gospoda s 
protivničke strane. Ta, većina je već bila ovde. Izvestan broj je, razume se, u međuvremenu ubijen. 
Ali ostali su čekali u Bijaricu i Sen 2an de Ližu dok sobe kod nas ne budu slobodne. — Zar su oni 
već jednom bili ovde? — Ali, gospodine Ravik! — Gazdarica je bila iznenađena što on to odmah 
nije znao. — Pa u doba kad je Primo de Rivera bio direktor u Spaniji. Onda su morali da pobegnu i 
živeli su ovde. Kad je Spanija zatim postala republikanska, oni su se vratili, a monarhisti i fašisti su 
došli. Sad se ovi poslednji vraćaju, a republikanci opet dolaze. Oni što su još preostali. — Tačno. 
Na to nisam mislio. Gazdarica zaviri u jednu sobu. Nad krevetom je visila fotografija kralja 
Alfonsa. — Skini to, Zana — viknu onu. Devojka donese sliku. — Ovde. Stavi je ovde. — 
Gazdarica nasloni sliku desno uza zid i ode dalje. U sledećoj sobi visila je slika generala Franka. — 
I ovu. Stavi je pored one. —■ Zašto zapravo ti Spanci nisu poneli svoje slike? — upita Ravik. — 
Emigranti retko nose slike kad se vraćaju — objasni gazdarica. — Slike su uteha u tuđini. Kad_se 
čovek vraća, nisu mu više potrebne. RamovF su suviše nezgodni kad se ~"~"putuje, a staklo se lako 
lomi. Slike se skoro uvek ostavljaiu u hotelima. " " Pored ostalih slika u hodniku, ona ostavi dve 
druge slike debeloga generalisimusa, jednu Alfonsa i jednu Kvejpa de Ljana. — Slike svetaca 
možemo ostaviti unutra — odluči 93ona kad je otkrila jednu šarenu madonu. — Sveci su neutralni. 
—• Ne uvek — reče Ravik. — U teškim vremenima bog uvek ima šanse. Ja sam videla ovde već 
mnogo ateista kako se mole. — Gazdarica energičnim pokretom namesti grudi. — Zar se niste i vi 
već molili kad vam je došlo do guše? — Razume se. Ali ja nisam ateista. Ja samo teško verujem. 
Sluga se penjao uza stepenice. Vukao je hrpu slika preko hodnika. — Hoćete li da promenite 
dekoraciju? — upita Ravik. — Razume se. Treba imati mnogo takta u hotelskoj struci. Tek to daje 
hotelu pravi dobar glas. Naročito kod ovakve vrste mušterija koja je, s pravom mogu da kažem, u 
ovim stvarima vrlo delikatna. Ne može se očekivati da čovek uživa u sobi u kojoj ponosno gleda na 
njega njegov smrtni neprijatelj u šarenim bojama pa često čak i u zlatnom ramu. Nemam li pravo? 
—• Stoprocentno. Gazdarica se obrati sluzi. — Ostavi slike ovde, Adolfe. Ne, bolje ih stavi pored 
zida na svetlost, jedne pored drugih, da mogu da se vide. Sluga nešto promrmlja i saže se da 
pripremi izložbu. — Sta sad vešate unutra? — upita Ravik zainteresovano. — Jelene i pejsaže i 
erupcije Vezuva i takve stvari. — Samo ako nema dosta. Inače vraćam stare slike. —■ Koje stare? 
— One ranije. One koje su gospoda ostavila kad su preuzela vlast. Ovde su. Ona pokaza na levi zid 
hodnika. Sluga je dotle postavio onde nove slike, u jedan red, nasuprot onih koje su iznesene iz 
soba. Bilo je



dva Marksa, tri Lenjina, od kojih je jedan do polovine bio oblepljen hartijom, jedan Trocki i 
nekoliko manjih uramljenih crnobelih slika Negrina i drugih republikanskih vođa Spanije. One su 
bile skromne, i nijedna nije 94 I bila takvih živih boja sa ordenjem i amblemima kao pompezni red 
Alfonsa, Prima i Franka na desnoj strani. Obe vrsta pogleda na svet posmatrale su se ćuteći u slabo 
osvetljenom hodniku, a između njih je stojala gostioničarka Francuskinja sa taktom, iskustvom i 
ironičnom mudrošću svoje rase. — Ja sam sačuvala te stvari — reče ona — kad su gospoda otišla. 
Vlade danas ne traju dugo. Vidite da sam imala pravo — sad nam one dobro dolaze. U hotelskoj 
struci treba biti dalekovid. Ona naredi kuda da se povešaju slike. Trockoga vrati; on joj je bio 
neizvestan. Ravik zagleda Lenjinovu sliku, kojoj je polovina bila oblepljena. On zagreba malo 
hartiju u visini Lenjinove glave — ispod nalepljenog komada pokaza se druga glava, Trockoga, koji 
se smeškao na Lenjina. Sigurno ju je oblepio kakav Staljinov pristalica. — Evo — reče Ravik. — 
Još jedan sakriveni Trocki. Iz dobrog starog vremena prijateljstva i pobratimstva. Gazdarica uze 
sliku. — To možemo da bacimo. To je bez ikakve vrednosti. Tu stalno jedna polovina vređa drugu. 
— Ona je dade sluzi. — Zadrži ram, Adolfe. Od dobre je hrastovine. — Sta ćete sa ostalima? — 
upita Ravik. — Sa Alfonsima i Frankoima? — Njih ćemo u podrum. Nikada ne znaš da li će ti još 
koji put ustrebati? —■ Vaš podrum mora da je basnoslovan. Privremeni mauzolej. Imate li tamo 
poviše toga? — O, razume se! Imamo ruskih — nekoliko prostijih Lenjina — u okviru od kartona 
za nevolju, a zatim poslednjega cara. Od Rusa koji su ovde umrli. Jedan divan original u ulju u 
teškom zlatnom ramu od nekog gospodina koji je izvršio samoubistvo. Onda ima Italijana. Dva 
Garibaldija, tri kralJa i jedan malo oštećen Musolini, na novinskoj har-tiji, iz doba kad je još bio 
socijalist u Cirihu. Ta stvar ima vrednost istina samo kao retkost. Niko neće da je obesi. 95— Imate 
li i Nemaca? — Još nekoliko komada Marksa; to najčešće; jednoga Lasala; jednoga Bebela — onda 
jedna grupna slika Eberta, Šajdemana, Noskea, i drugih. Noske je premazan mastilom. Gospoda mi 
kažu da je postao nacist. — To je tačno. Možete da ga obesite uz Musolinija kao socijalistu. Od 
druge strane u Nemačkoj nemate ni jedue, šta? —■ A imam! Imamo jednog Hindenburga, jednoga 
Kaj zera (\Jilhelma, jednoga Bizmarka i — gostioničarka se osmehnu —■ čak i jednoga Hitlera u 
kišnoj kabanici. Prilično smo kompletni. — Sta? — upita Ravik. — Hitlera? — (Qfckud vam on? 
— Od jednog homoseksualca. Došao je 1934, kad su preko poubijani Rem i drugi. Bojao se i 
mnogo se molio. Docnije ga je odveo nekakav bogati Argentinac. Ime mu je bilo Puci. Hoćete(p. da 
vidite sliku? Stoji u podrumu. —■ Neću sada. Neću u podrum. Radije ću je pogledati kad bude 
visila po svim sobama u hotelu. Gazdarica ga u jedan mah oštro pogleda. — A tako — reče ona 
tada. — Mislite kad oni dođu kao emigran^ Boris je stajao pred „Seherezadofrj'' u -svojoj uniformi 
sa zlatnim širitom i otvarao vrata taksija. Ravik izađe. Morozov se neprimetno osmehnu. — Mislio 
sam da nećeš doći. — Nisam ni hteo.



— Ja sam ga naterala, Borise. — Kejt Hegstrem zagrli Morozova. —• Hvala bogu što sam opet kod 
vas! — Vi imate rusku dušu, Kaca. Bog zna zašto ste se vi morali roditi u Bostonu. Hajde, Ravik. 
— Morozov gurnu ulazna vrata. — Covekje velik u svojim namerama, ali_sla.b„ u izvođenju. U 
tom je naša beda i naš šarm. „Sehe^ezada" je bila uređena kao kavkaski šator. Konobari su bili Rusi 
u crvenim čerkeskim uniformama. Orkestar se 96 sastojao od ruskih i rumunskih Cigana. Sedelo se 
za malim stolovima koji su stajali ispred klupe što se pružala duž zida. Prostorija je bila mračna i 
prilično puna. — Sta hoćete da popijete, Kejt? — upita Ravik. — Votke. I da sviraju Cigani. Sita 
sam „Bečke šume"' u paradnom maršu. — Ona izu cipele i podiže noge na klupu. — Sad više nisam 
umorna, Ravik —■ reče ona. —■ Nekoliko časova u Parizu već me je izmenilo. Ali još uvek mi je 
kao da sam umakla iz koncentracionog logora. Možete li to da zamislite? Ravik je pogleda. — 
Onako otprilike — reče on. Čerkez donese malu bocu votke i čaše. Ravik ih napuni i dade jednu 
Kejt Hegstrem. Ona je brzo i žedno popi pa je spusti. Zatim se obazre. — Stan za moljce — reče i 
osmehnu se. — Ali noću postaje JJećina utočišta i snova. Ona se zavali. Bela svetlost ispod ploče 
stola osvetljavala joj je lice. — Ravik, zašto noću sve postaje življe? Ništa_se_ čoveku ne čini 
teško, verujemo da sve možemo, i ono što ne možemo da postignemo, ispunjavamo snovima. 
Zašto? On se osmehnu. —^Sanjarimo zato što bez snova ne bismo \ mogli podnositi istinu.) 
Orkestar poče da štimuje. Zaleprša nekoliko kvinti i nekoliko povlaka na violini. — Vi ne izgledate 
kao da se obmanjujete snovima — reče Kejt Hegstrem. t j-^/Može čovek da se obmanjuje i istinom. 
To je još opasniji san. Orkestar poče da svira. Iz početka samo cimbalo. Meki obavijeni čekići tiho 
su, skoro nečujno, brali melodiju iz sumraka, bacali je visoko u meki glisando i predavali je onda, 
oklevajući, dalje violinama. Preko prostora za igranje, polako se približi stolu Ciganin. Stajao je tu, 
nasmejan s violinom uz rame, nestrpljivih očiju i pohlepno odsutnog lica. Bez violine bio bi 
marveni trgovac s njom, bio je glasnik stepe, prostranih večeri, horizonta i svega onoga što nikad 
nije bilo stvarnost. 971 ^ Kejt Hegstrem je osećala melodiju na koži kao izvorsku vodu u aprilu. 
Ona je odjednom bila puna odjeka, ali nikoga nije bilo da nju zove, žuborili su izgubljeni glasovi, 
lepršale su neodređene krpe sećanja. Ponekad bi zasijalo kao brokat, vrtelo se uokrug a nikoga nije 
bilo da je zove. Niko je nije zvao. Ciganin se saže. Revik mu ispod stola doturi u ruku novčanicu. 
Kejt Hegstrem se pomače u svome uglu. — Jeste li bili kadgod srećni, Ravik? — Cesto. — Ne 
mislim to. Mislim odista srećni, bez daha, bez svesti, zbog svega što imate. Ravik pogleda 
uzbuđeno, tanano lice pred sobom, koje je poznavalo samo jedno tumačenje za sreću, najpouzdanije 
od svih: ljubav, i nijedno drugo. — Često, Kejt — reče on a mislio je nešto sasvim drugo, i znao je 
da to nije ono. — Vi nećete da me razumete. Ili nećete o tom da govorite. Ko sada peva sa 
orkestrom?



— Ne znam. Dugo nisam bio ovde. — Ta žena ne može da se vidi odavde. Nije kod Cigana. Mora 
da sedi negde za stolom. — Onda je verovatno gost. To se ovde često dešava. — Neobičan gost — 
reče Kejt Hegstrem. — Žalostan i buntovan u isti mah. —■ Takve su pesme. i —■ Ili ja. Razumete 
li šta peva? — Ja vas ljubim —■ voleo sam te. Jedna Puškinova pesma. — Znate li vi ruski? —■ 
Samo koliko me je naučio Morozov. Najviše psovke. Ruski je izuzetan jezik za psovke. —■ Vi ne 
govorite rado o sebi, šta? — Ja i ne mislim rado o sebi. Ona je malo sedela. — Poneki put mi se čini 
da je stari život prošao — reče ona zatim. — Bezbrižnost, očekivanje — sve je to od ranije. Ravik 
se osmehnu. — Nikad to neće proći, Ke|^,2ivot je „suviše velika stvar da bi mogao proći pre no što 
prestanemo da dišemos/1 Ona nije slušala šta on govori. — Cesto naiđe neki strah, — reče ona. — 
Neki iznenadni, neobjašnjivi strah. Tako kao da će se, kad izađemo odavde, svet napolju odjednom 
slomiti. Je li vam to poznato? — Da, Kejt. Svakom je to poznato. To je evropska bolest. Od pre 
dvadeset godina. Ona je ćutala. — Ali ovo nije više ruski — reče ona zatim i poče da sluša muziku. 
— Nije. To je italijanski. Santa Lučija Luntana. Reflektor se kretao od violiniste preko prema 
jednom stolu pored orkestra. Ravik sad ugleda ženu koja je pevala. To je bila Joana Madu. Sedela je 
sama za stolom naslonjena na ruku, gledajući ispred sebe kao da je zamišljena i da sem nje nikoga 
nema. Lice joj je u beloj svetlosti bilo vrlo bledo. Nije na njemu bilo više ništa od pljosnatog, 
nejasnog izraza koji je poznavao. U njemu je najednom bilo neke uzbudljive, izgubljene lepote, i on 
se seti da ga je jednom ovlaš takvo video — noću u njenoj sobi — ali tada je mislio da je to nežna 
obmana pijanstva, a ono se odmah zatim bilo ugasilo i iščezlo. Sada je potpuno bilo tu, i bilo ga je 
još više. — Sta se desilo, Ravik? — upita Kejt Hegstrem. On se okrete. — Ništa. Samo poznajem 
pesmu. Nekakva sentimentalna napolitanska tugovanka. — Uspomene? — Ne. Ja nemam 
uspomena. Rekao je to jače nego što je hteo. Kejt Hegstrem ga pogleda. — Ponekad bih odista htela 
da znam šta se s vama zbiva, Ravik. On učini pokret kao da se brani. — Ništa više no sa svakim 
drugim. Svet je danas pun pustolova protiv volje. Oni sede u svakom izbegličkom hotelu. I svaki 
ima svoju 98 99\ \ priču koja bi bila senzacija za Aleksandra Dimu i Viktora Iga; sad se već zeva pre 
no što počne da se priča. Evo nova votka za vas, Kejt. Velika pustolovina, to je danas jasan, miran 
život. Orkestar poče da svira nekakav blues. Muzika za igru. Svirao je prilično rđavo. Nekoliko 
gostiju poče da igra. Joana Madu ustade i pođe prema izlazu. Koračala je kao da je lokal prazan. 
Ravik se najednom seti šta je Morozov rekao o njoj. Ona prođe prilično blizu njegova stola. Učini 
mu se kao da ga je videla; ali njen pogled odmah zatim ravnodušno kliznu preko njega i ona izađe 
iz sale. — Poznajete li tu ženu? — upita Kejt Hegstrem posmatra-jući ga. — Ne. 100



vin — Vidite li ovo, Veber — upita Ravik. — Ovde — i ovde —■ i ovde... Veber se naže nad 
raščepljenu ranu. — Da... — Malo ispupčenje ovde — i tu, to nije ni oteklina ni ožiljak... — Nije ... 
Ravik se uspravi. — Rak — reče on. — Jasan rak bez prigovora! To je gadna operacija, kakvu već 
odavno nisam imao: spekulum ne pokazuje ništa, pregled karlice pokazuje da je na jednoj strani 
nešto meko, malo nateklo, može biti kakva cista ili miom, ništa važno, ali nismo mogli da radimo 
odozdo, morali smo da sečemo, i najednom nalazimo rak. Veber ga pogleda. — Sta ćete da radite? 
— Možemo da napravimo isečak. Da utvrdimo mikroskopski nalaz. Da li je Boason još u 
laboratorij umu? — Svakako. Veber naredi bolničarki da pozove laboratorijum. Ona žurno nestade 
na bešumnim gumenim donovima. — Moramo dalje da sečemo. Da napravimo rez za histe-
rektomiju — reče Ravik. — Nema smisla da radimo nešto drugo. Prokletstvo je samo što ona ne 
zna. Kakav je puls? — upita sestru koja je davala narkozu. — Ravnomeran. Devedeset. — Krvni 
pritisak? — Sto dvadeset. — Dobro. — Ravik pogleda telo Kejte Hegstrem koje je. ležalo na 
operacionom stolu glave naniže, u Trendelenbur-govom položaju. — Treba da je znala pre toga. 
Treba da je dala pristanak. Ne možemo sad tako prosto da sečemo po njoj. — m možemo? 101— 
Po zakonu ne. Inače — pa već smo počeli. __Morali smo. Čišćenje nismo mogli izvršiti odozdo. A 
ovo je druga operacija. Izvaditi matericu je nešto drugo nego iščistiti je. — Mislim da ona ima 
poverenja u vas, Ravik. — Ne znam. Možda. Ali, da li bi pristala? — On laktom popravi gumenu 
kecelju nad belim ogrtačem. — Pa ipak, da pokušam malo da nastavim. Posle se još uvek možemo 
odlučiti da li moramo napraviti histerektomiju. Nož, Eugenija. On načini rez do pupka i peanima 
uhvati manje sudove. Zatim veće dvostruko podveza, uze drugi nož i proreza žućkastu fasciju. 
Mišiće ispod nje odvoji hrbatom noža, podiže peritoneum, otvori ga i zakači. — Aparat za 
rastezanje. Pomoćna sestra imala ga je već u pripravnosti. Ona baci lanac sa utegom između nogu 
Kejte Hegstrem i prikači usminski ekarter. — Obloge. — Obloge! On postavi unutra vlažne, tople 
obloge, otvori trbušnu duplju i oprezno stavi klešta za hvatanje. Zatim podiže glavu. — Pogledajte 
ovamo, Veber — i ovamo — široki ligament. Debelu tvrdu masu. Koherom se ne može. Već je 
suviše daleko. Veber je netremice gledao mesto koje mu je Ravik pokazao. — Pogledajte ovo ovde 
— reče Ravik. — Arterije više ne možemo stegnuti peanima. Krte su. I tu već buja. — Bez nade... 
On oprezno odseče jedan tanak komad. — Da li je Boason u laboratorij umu? _ Da — reče 
bolničarka. — Telefonirala sam. Čeka već. — Dobro. Pošaljite ovo tamo. Možemo pričekati na 
nalaz. Neće trajati duže od deset minuta. — Recite mu neka telefonira — reče Veber. — Odmah. Mi 
čekamo s operacijom. Ravik se uspravi. — Kakav je puls?



— Devedeset i pet. —■ Krvni pritisak? — Sto petnaest. — Dobro. Mislim, Veber, da sada više ne 
treba da razmišljamo da li da operišemo bez saglasnosti ili ne. Ovde se više ništa ne može učiniti. 
Veber klimnu glavom. — Zašiti — reče Ravik. — Izvaditi dete, to je sve. Zašiti i ništa ne reći. On je 
jedan trenutak stajao i gledao na otvoreno telo pod belim oblozima. Oštra svetlost činila je obloge 
još beljim, kao svež sneg, pod kojim zeva crveni krater razjapljene rane. Kejt Hegstrem, stara 34 
godine, kapriciozna, vitka, smeđa, čvrsta, puna volje za život — osuđena je na smrt od maglene 
nevidljive kandže koja joj je razarala ćelije. On se opet saže nad telo. — Moramo još... Dete. U tom 
telu koje se raspadalo slepo je rastao još jedan pipavi život. Osuđen s njim. Još samo u jedenju, 
sisanju, samo pohlepni nagon rašćenja, nešto što bi jednom trebalo da se igra u baštama, da postane 
bilo šta, inženjer, sveštenik, vojnik, ubica, čovek, nešto što je htelo da živi, pati, da bude srećno i da 
se slomi — instrument je oprezno išao duž nevidljivog zida — naišao na otpor, pažljivo ga 
savladao, izvadio ga, svršeno. Svršeno sa svim onim nesves-nim kruženjem, svršeno sa 
neproživljenim dahom, klicanjem, jadanjem, rašćenjem, bivanjem. Samo malo mrtvog, bledog mesa 
i malo usirene krvi. — Vest od Boasona? —■ Još ne. Mora brzo stići. — Možemo da čekamo još 
nekoliko minuta. Ravik odstupi. — Puls? On iza štita vide oči Kejte Hegstrem. Ona ga je gledala — 
ne ukočeno, nego kao da ga vidi i sve zna. U jedan mah mu se učini da se probudila. On koraknu, 
pa zastade. Nemoguće! To je bio slučaj; svetlost. — Kakav je puls? 103— * —, _»v »vBuocsi,. 
faaa, - Vreme je - reče Ravik. _ Boason bi sada mogao bili gotov. Odozdo prigušeno zazvoni 
telefon. Veber pogleda na vrata Ravik nije gledao onamo. Čekao je. Cuo je vrata. Sestra uđe' —-Da 
— reče Veber. — Ra]j a uaeRavik klimnu glavom i ♦ »i Me„b„S(ia, đa a ste MH 'pokri vi ,juđl. Dve 
sestK ^ — Da. Hvala. Ko će joj sada reći, Veber? — Vi — reče Veber bez oklevanja. — Moramo joj 
objasniti zašto smo rezali. Ona je mislila d-emo to učiniti iznutra. Ne možemo joj reći ita jl ^ po. — 
Mislite? — Razume se. Imate vremena do večeras — A vi? — Meni ne bi verovala. Ona zna da ste 
vi operisali i želi 104 od vas da sazna. Samo bi postala nepoverljiva kad bih ja došao. ' — Tako je. 
— Ne razumem kako se to moglo razviti za tako kratko vreme. — Može. Hteo bih da znam šta ću 
joj reći. — Već će vam nešto pasti na pamet, Ravik. Nekakva cista ili miom. — Da — reče Ravik. 
— Nekakva cista ili miom. Noću, on još jednom ode na kliniku. Kejt Hegstrem je spavala. Ona se 
pred veče probudila, povratila, jedan sat otprilike nemirno ležala, pa onda opet zaspala.



— Je li nešto pitala? — Ne — reče rumena sestra. — Bila je još opijena i ništa nije pitala. — 
Mislim da će prospavati do ujutru. Ako se probudi i upita, recite joj da je sve dobro prošlo. Neka 
spava dalje. Dajte joj, ako bude potrebno, neka sredstva. Ako postane nemirna, zovite doktora 
Vebera ili mene. Reći ću u hotelu gde sam. Stajao je na ulici kao neko ko je još jednom umakao. Još 
nekoliko časova pre nego što bude morao lagati gledajući u jedno lice puno poverenja. Noć mu se 
odjednom učini topla i zaštitna. Sivu gubu_žiEflta,/ioš jednom milosrdno^prekrL. nekoliko 
poklonjenih časova^Jcoji^uzleteše kan golubovi—I— 'čnFsuTBiTi lažni — ništa se čoveku ne 
poklanja; oni su bili ~sanKTl(3laganje7^aTi'Ita nlje~od!aganje? Zar nije sve odlaga-nje, milosrdno 
odlaganje, šarena zastava koja pokriva daleku, crnu, nemilostivo sve bližu kapiju? "" ~ ' Uđe u 
jedan bistro i sede za mramorni sto kraj prozora. Sala je bila zadimljena i puna vike. Konobar dođe. 
— Jedan dibone i paklo kolonijal. Otvori paklo i zapali jednu crnu cigaretu. Pored njega je nekoliko 
Francuza debatovalo o koruptivnoj vladi i Minhen-skom paktu. Ravik je slušao samo upola. Svako 
je znao da 105svet apatično srlja u novi rat. Niko nije imao ništa protiv toga — odlaganje, još jedna 
godina odlaganja — to je bilo sve za šta su pribirali snage da se bore. Odlaganje i ovde — 
neprestano. On popi čašu dibonea. Slatkasti ustajali miris aperitiva ispuni usta bljutavom 
odvratnošću. Sto ga je samo poručivao? Mahnu konobaru. — Jedan fine. Pogleda kroz okna i otrese 
se misli. Kad se ništa nije moglo učiniti, ne treba samog sebe praviti ludim. Seti se kada je dobio 
ovu pouku. Jednu od velikih pouka svoga života__ Bilo je 1916, u avgustu, u blizini Iperna. Dan 
pre toga četa se vratila s fronta. Bio je to miran odsek, na koji su je postavili prvi put otkako su je 
poslali u borbu. Ništa se nije desilo. Sada su ležali oko male vatre na toplom avgustov-skom suncu i 
pekli krompire koje su našli po poljima. Minut docnije ničega više nije bilo. Iznenadni artiljerijski 
prepad — granata koja udari usred vatre; kad je opet došao k sebi, čitav, nepovređen, vide dvojicu 
svojih drugova mrtve — i malo dalje svoga prijatelja Paula Mesmana, koga je poznavao otkako su 
prohodali, s kojim se igrao, išao u školu, od koga je bio nerazdvojan — ležao je, stomaka razderana 
dok je iz njega ispadala utroba__ Odvukoše ga na šatorskom krilu u poljsku bolnicu, najbližim 
putem, kroz žitno polje uz blagu uzbrdicu. Vukli su ga njih četvorica, svaki na jednom uglu, a on je 
ležao u mrkom šatorskom krilu, ruku pritisnutih u belu, masnu, krvavu utrobu, otvorenih usta, očiju 
nesvesno ukočenih. Umro je dva sata docnije. Jedan sat je vikao. Ravik se sećaše kako su se vraćali. 
On je muklo i smeteno sedeo u baraci. Bilo je to prvi put da je video tako nešto. Tu ga je našao 
Kacinski, desetar, obućar u privatnom životu. — Hajde — rekao je on. — U bavarskoj kantini ima 
danas piva i rakije. I kobasica. — On je buljio u njega. Nije shvatio toliku sirovost. Kacinski ga je 
malo posmatrao, pa je onda 106 rekao: — Ti ćeš da dođeš. Pa makar te ja izmlatio. Ti ćeš danas 
žderati i lokati i ići u javnu kuću. — On ništa nije odgovorio. Kacinski je seo pored njega. — Znam 
šta se desilo. Znam i šta ti sada misliš o meni. Ali ja sam ovde dve godine a ti dve nedelje. Slušaj! 
Možemo li mi još nešto da učinimo za Mesmana? — Ne. — Zar ti misliš da ne bismo riskirali sve 
kad bi postojala šansa da se on spase? — On



bese podigao glavu. Da, to je znao. Znao je to o Kacinskome. — Dobro. On je mrtav. Mi ne 
možemo ništa više da uradimo. Ali za dva dana moramo opet napolje i napred. Ovog puta neće biti 
tako mirno. Ako sad budeš ovde čučao i mislio na Mesmana, upropastićeš sebe. To će ti upropastiti 
živce, po-staćeš nesiguran. Možda taman toliko da prilikom sledećeg puškaranja ne budeš dovoljno 
brz. Pola sekunde prekasno. Onda ćemo tebe odvući natrag kao Mesmana. Kome to koristi? 
Mesmanu? Ne. Nekom drugom? Ne. Tebe će to da slisti. To je sve. Razumeš li sad? — Da, ali ja ne 
mogu. — Ne laj, možeš! I drugi su mogli. Nisi ti prvi. Posle te npći. se popravio. On je išao, naučio 
je svoju prvu lekciju.^ Pomozi ako možeš; — učini onda sve — ali kad više ništa ne možeš da 
učiniš, zaboravi! Okreni se! Drži se čvrsto! Sažaljenje je stvar za mirna vremena. Ne kad se radi o 
životu. Pokopaj mrtvace i živi životom! Moraćeš ga još upotrebiti. |2alost je jedno, činjenice drugo. 
Čovek ne žali manje zato što ipak vidi i priznaje činjenice. Samo tako se održava-J Ravik ispi 
konjak. Francuzi za susednim stolom još su uvek ćaskali o vladi. O popuštanju Francuske. O 
Engleskoj. O Italiji. O Cemberlenu. — Reci, reci. A radili su jedino oni drugi. Oni nisu bili jači, 
nego samo odlučniji. Oni nisu bili hrabriji; znali su samo da se drugi neće boriti. Odlaganje, ali šta 
se time činilo? Da li se naoružavalo, dostizalo, prikupljale se snage? Gledalo se kako se drugi dalje 
naoružavaju — i čekalo, neaktivno nadalo se u novo odlaganje. Priča o čoporu morskih konja. 
Stotine na obali; među njimalovac koji ubija toljagom jednog za drugim. Zajedno su lako • mogli da 
ga udave — ali oni su ležali, gledali ga kako dolazi, ubija, i nisu se micali; a on je ubijao baš samo 
suseda __ jednog suseda za drugim. Priča o evropskim morskim konjima. Predvečerje civilizacije. 
Umorni, bezoblični sumrak bogova. Prazne zastave čovekovih prava. Rasprodaja jednog kontinenta. 
Potop što nailazi. Bakalska poslovanja po posled-njim cenama. Stara žalosna igra na vulkanu. 
Narodi koji se opet polako gone na klanicu. Buve će se već spasti kad ovca bude žrtvovana. Kao i 
uvek. Ravik ugasi cigaretu. Pogleda oko sebe. čemu sve to? Zar veče pre toga nije bilo kao golub, 
kao meki, sivi golub? Pokopaj mrtvace i živi životom. Vreme je kratko. Izdržati, značilo je sve. Bilo 
kad, bićemo potrebni. Zato se treba očuvati čitav i spreman. On mahnu konobaru i plati. 
„Seherezada" je bila u mraku kad je ušao. Cigani su svirali, i samo je puna svetlost reflektora ležala 
na stolu pored orkestra, za kojim je sedela Joana Madu. Ravik zastade na ulazu. Jedan konobar mu 
priđe i namesli mu sto. Ali Ravik ostade stojeći i gledaše preko prema Joard Madu. —. Votke? — 
upita konobar. — Da. Jednu bocu. Ravik sede. On nasu čašu votke i brzo ispi. Hteo je da se otrese 
onog što je mislio napolju. Iskeženog lica prošlosti i iskeženog lica smrti — jednog stomaka koji su 
raznele granate i jednog koji je izgrizao rak. Vide da sedi za isthn stolom za kojim je pre dva dana 
sedeo sa Kejtom Hegstrem. Susedni sto postade slobodan. On ne pređe za nj. Bilo je svejedno da li 
sedi za ovim ili susednim stolom. — Kejti Hegstrem to ne bi pomoglo. Sta je ono jednom rekao 
Veber? Zašto se tako uzbuđujete kad je neka operacija bezizgledna? Covek čini što može i odlazi 
kući. Gde bismo bili inače? 108 Da, gde bismo bili inače? On začu od orkestra glas Joar.e Madu. 
Kejt Hegstrem je imala pravo — bio je to uzbudljiv glas. On dohvati bocu sa bistrom rakijom. 
Jedan od onih trenutaka kad se boje raspadaju i život posivi pod nemoćnim rukama. Mistična oseka. 
Bezglasna cezura između dva daha. Ujed vremena koje lagano glođe srce. Santa Luči ja



Luntana, p^vao je glas pored orkestra. To je ovamo dolazilo kao more —■ s neke zaboravljene 
druge obale na kojoj je nešto cvetalo. — Kako vam se dopada? — Ko? — Ravik ustade. Menadžer 
je stajao pored njega. On načini pokret prema Joani Madu. —■ Dobro. Vrlo dobro. — Nije baš neka 
senzacija. Ali može da se upotrebi, između drugih tačaka. Menadžer otkliza dalje. Njegova šiljasta 
brada za trenutak stajaše crna pred belom svetlošću. Zatim on iščeze u tami. Ravik pogleda za njim, 
pa dohvati bocu. Reflektor se ugasi. Orkestar poče da svira tango. Osvct-Ijene površine stolova 
ponovo se pojaviše, a nad njima nejasna lica. Joana Madu se diže i pođe između stolova. Nekoliko 
puta je morala pričekati, jer su parovi išli u krug za igru. Ravik je pogleda i ona pogleda njega. Na 
njenom licu nije se videlo iznenađenje. Pođe pravo prema njemu. On ustade i gurnu sto u stranu. 
Jedan konobar dođe da mu pomogne. — Hvala — reče on — to ću već ja sam. Treba nam samo još 
jedna čaša. On ponovo namesti sto i napuni čašu koju je konobar doneo. — Evo votke — reče on. 
— Ne znam da li vi to pijete. — Da. Mi smo je već jednom pili. U „Bel Oror". — Tačno. Mi smo 
već i ovde bili jednom, pomisli Ravik. Pre jedne večnosti. Pre tri nedelje. Onda si ti sedela ovde, 
zgrčena u svome kišnom ogrtaču, i sama samo parče nesreće i uga-šenosti u polutami. Sad — salute 
—• reče on. 109Preko lica joj prelete svetlost. Nije se smejala; samo joj je lice postalo svetlije. — 
To dugo nisam čula — reče ona. — Salute. On ispi čašu i pogleda je. Visoke obrve, široko usađene 
oči, usta — sve što je ranije bilo izbrisano i pojedinačno i nepovezano, odjednom se bese skupilo u 
jedno svetio, tajanstveno lice, lice čija je tajna bila njegova otvorenost. Ono ništa nije skrivalo i isto 
tako ništa odavalo. I da to ranije nisam video, pomisli. Ali možda njega tada nije bilo, možda je ono 
tada bilo potpuno ispunjeno zbunjenošću i strahom. — Imate li cigaretu? — upita Joana Madu. — 
Samo alžirske. One od teškog, crnog duvana. Ravik htede da mahne konobaru. — Nisu one suviše 
jake, — reče ona. — Jednu ste mi već jednom dali. Na Pon de l'Alma. — Istina. Istina je i nije 
istina, mislio je. Onda si ti bila gonjeno, bezbojno biće, ne ti; onda je još štošta drugo bilo između 
nas, i najednom više ništa od toga nije istina. — Ja sam već jednom bio ovde — reče on. — 
Prekjuče. — Znam. Videla sam vas. Nije pitala za Kejt Hegstrem. Sedela je mirno i opušteno u 
uglu, i pušila, i izgledala sasvim predana pušenju. Zatim je pila, mirno i lagano, i izgledala je 
sasvim predana pijenju. Izgledalo je da sve što čini, čini potpuno, pa ma kako to bilo sporedno. 
Onda je bila i očajna, mislio je Ravik — pa isto tako ni to više nije. U njoj je odjednom bilo toplote 
i neke prirodne, sigurne spokojnosti. Nije znao da li to dolazi otuda što joj u ovom trenutku ništa ne 
uzbuđuje život; osećao je samo kako ga obasjava. Boca votke se ispraznila. — Hoćemo li i dalje da 
pijemo ovo? — upita Ravik. — Sta je bilo ono što ste mi onda dali da pijem? 110 __ Kad? Ovde? 
Čini mi se da smo mi tu pili svega i svačega. — Ne. Ne ovde. Prvo veče.



On razmišljaše. — Ne znam više. Nije bio konjak? — Ne. Izgledalo je kao konjak, ali je bilo nešto 
drugo. Pokušala sam da dobijem, ali nisam našla. — Zašto? Zar je bilo tako dobro? — Ne zato. Bila 
je to najtoplija stvar koju sam pila u životu. — Gde smo mi to pili? — U jednom malom bistrou u 
blizini Kapije. Silazi se nekoliko stepenica. Bilo je šofera i nekoliko devojaka. Konobar je imao na 
ruci tetoviranu ženu. — A, znam. Izgleda da je bio kalvados. Jabukovača iz Normandije. Da li ste je 
već tražili? — Mislim da nisam. Ravik mahnu konobaru. — Imate li kalvadosa? — Ne. Na žalost 
nemamo. Ne traži se. — Ovde je suviše elegantno za to. E pa biće da je kalvados. Šteta što ne 
možemo da ga nađemo. Najprostije bi bilo da još jednom odemo u krčmu. Ali sad verovatno ne 
možemo. — Zašto da ne? — Zar ne morate da ostanete ovde? — Ne. Ja sam gotova. — Dobro. 
Hoćemo ili ići? — Da. ■ »T Ravik bez muke pronađe krčmu. Bila je skoro prazna. Konobar s 
tetoviranom ženom na ruci dobaci im kratak pogled; zatim se išunja iza tezge i stade da briše 
stolove. — Napredak — reče Ravik. — To onda nije radio. — Ne za ovaj sto — reče Joana — za 
onaj tamo. Ravik se osmehnu. — Jeste li sujeverni? 111— Ponekad. x Konobar stade pred njih. — 
Tačno je — reče on i zaigra mišićima ispod tetovirane žene. — Onda ste takođe sedeli ovde. — Zar 
se vi još toga sećate? — Tačno. — Treba da postanete general — reče Ravik. — S takvim 
pamćenjem! — Ja nikad ništa ne zaboravljam. — Onda me čudi što ste još uvek živi. Ali, da li još 
znate i šta smo tada pili? — Kalvados — reče konobar bez oklevanja. — Dobro. To ćemo sad opet 
piti. — Ravik se okrete Joar.i Madu. — Kako se problemi ponekad prosto rešavaju! Sad ćemo videti 
i da li još uvek ima onakav ukus. Konobar donese čaše. — Dupli. Onda ste poručili duple 
kalvadose. — CoveČe, vi me polako plašite. Da li znate još i kako smo bili obučeni? " — Kišni 
ogrtači. Dama je imala kapu. — Šteta za vas što ste ovde. Vama je mesto u varijeteu. — Pa bio sam 
— odgovori konobar iznenađeno. — Cirkus. Pa pričao sam vam. Zar ste zaboravili? —• Da. Na 
moju štetu, da. — Gospodin lako zaboravlja — reče Joana Madu konobaru. — On je umetnik u 
zaboravljanju. Kao što ste vi umet-nik u nezaboravljanju. Ravik podiže glavu. Ona ga pogleda. On 
se osmehnu. — Možda i nije — reče on. — A sad da probamo kalvados. — Salute! — Salute! [ " 
Konobar ostade stojeći. —vSto se zaboravlja, gospodine, to docnije nedostaje u životu J- reče on. 
Za njega tema još nije bila iscrpena. ■-,,■ —•—' 112



— Tačno. A ono što se ne zaboravlja, stvara od njega — Meni ne. Pa prošlo je. Kako onda može da 
stvori pakao od života? Ravik podiže oči. — Baš zato, brate. Vi ste srećan čovek, a ne samo 
umetnik. Je li to isti onaj kalvados? — upita on Joanu Madu. — Bolji je. On je pogleda. Laka 
toplota pope mu se u čelo. Znao je šta misli; ali ga je obezoružavalo što je to izrekla. Izgledalo je 
kao da ona ne mari za dejstvo izrečenog. Sedela je u goloj krčmi kao da je potpuno u svojoj sredini. 
Svetlost neza-klonjenih sijalica bila je nemilosrdna. Pod njom su dve javne žene, koje su sedele 
nekoliko stolova dalje, izgledale kao njezine babe. Ali ona njoj nije smetala. Ono što je pre toga 
postojalo u sumraku noćnog kluba, ostajalo je i ovde. Smelo, svetio lice koje nije pitalo, koje je 
samo postojalo i čekalo — to je prazno lice, pomisli on; lice koje može da izmeni svaki vetar izraza. 
Sve što ti se prisni, možeš na njemu zamisliti yČ no je kao lepa, prazna kuća koja čeka tepihe i 
slike. Sve su mogućnosti u njemu — ono može da postane palata ili javna kuća. Radi se o onom što 
ga ispunjava. Kako je ograničeno izgledalo nasuprot tome što je sve već krcato i što ima neku 
masku ... On vide da je ona ispila čašu. — Čast i poštovanje — reče. — To je bio dupli kalvados. 
Hoćete li još jednu? — Da. Ako imate vremena. Zašto da nemam vremena? pomisli on. Zatim mu 
pade na pamet da ga je poslednji put videla sa Kejt Hegstrem. Podiže oči. Njeno lice ništa nije 
odavalo. — Imam vremena — reče on. — Treba da operišem sutra u devet, to je sve. — Možete li, 
kad do to doba ostajete na nogama? — Da. To nema nikakve veze. To je navika. A i ne operišem 
svaki dan. Konobar dosu u čaše. On donese pored boce i kutiju ciga113reta i stavi je' na sto. Bilo je 
paklo loran zelenih. — Njih ste i onda uzeli, je li tako? — upita on Ravika trijumfujući. — Pojma 
nemam. Vi znate više od mene. Ali ja vam bez daljnjeg verujem. — Tačno je — reče Joana Madu. 
— Bile su loran zelene. — Vidite! Dama ima bolje pamćenje od vas gospodine. — To se još ne zna. 
U svakom slučaju, možemo cigarete uzeti. Ravik otvori paklo i pruži joj je. — Stanujete li još u 
istom hotelu? —■ upita on. — Da. Jedino sam uzela veću sobu. Grupa šofera uđe u krčmu. Oni 
posedaše za susedni sto i zapodenuše glasan razgovor. — Da idemo? — upita Ravik. Ona potvrdi 
glavom. On mahnu konobaru i plati. — Da ipak ne morate još natrag u „Seherezadu"? — Ne. On 
uze njen ogrtač. Nije ga obukla. Samo ga ogrnu oko ramena. Bio je od jevtine kanadske kune ili 
možda imitacija — ali na njoj nije izgledao jevtino. Jevtino je samo ono što se ne nosi prirodno, 
pomisli Ravik. On je viđao već i jevtinu samurovinu. — Onda ćemo sad da vas odvedemo u vaš 
hotel — reče on kad zastaše napolju pred ulazom, na kiši što je sipila. Ona se polako okrete prema 
njemu. — Zar nećemo kod tebe? Lice joj je bilo ispod njegova, koso podignuto prema njemu. Na 
njega je padala puna svetlost sa ulične lampe pred vratima. Sitne kapljice vlage svetlucale su joj u 
kosi. —■ Da —■ reče on.



Jedan taksi naiđe i stade. Šofer pričeka. Zatim puče jezikom, škripeći ukopča i produži. — Čekala 
sam te. Jesi li znao? — upita ona... — Nisam. 114 Njene oči su sijale u odsjaju lampe. Pogled je 
prolazio kroz njih i činilo se kao da fiigde ne prestaju. —■ Video sam te tek danas — reče on. —• 
Ono ranije nisi bila ti. — Nisam. — Ono ranije ništa nije bilo. — Nije. Ja sam to zaboravila. On 
oseti laku oseku i plimu njenog daha. Nevidljivo mu je prilazio podrhtavajući, nežno, bez težine, 
spremno i pun poverenja — jedan tuđ život u tuđoj noći. Najednom_oseti svoju krv. Nailazila je i 
nailazila i bila je više nego to: život, hiljadu puta proklet i pozdravljen, često gubljen i ponovo 
stican; — pre jednog sata još suv i go predep, pua jučerašnjice i bez utehe — a sad opet u strujanju i 
blizu zagonetnom trenutku u~ koji on više nije verovao; čovek je opet postajao prvi stvor na obali 
mora, a ono se izdizalo iz talasa, belo i sjajno, pitanje i odgovor u isti mah, nailazilo je i nailazilo, i 
počinjala je bura nad očima... — Uhvati me — reče Joana. On pogleda dole u njeno lice i zagrli je. 
Njena ramena pođoše prema njemu kao brod koji hoće da uđe u pristanište. — Zar te treba držati? 
— upita on. — Da. Njene ruke ležale su sklopljene na njegovim grudima. — Drišaću te. — Da. 
Drugi taksi zakoči škripeći kraj ivice trotoara. Šofer pogleda hladno na njih. Na ramenu mu je sedeo 
mali pas sa pletenim prsnikom. — Taksi? — graknu šofer ispod dugačkog, kudeljnog brka. —■ Gle 
— reče Ravik. —■ Onaj ništa ne zna. On ne zna da nas je nešto dotaklo. On nas vidi a ne vidi da 
smo se pro-menili. To ti je šašavo u svetu: možeš se promeniti u arhan-đela, budalu ili u zločinca, 
niko to ne vidi. Ali ako neni3š jednog dugmeta — to vidi svako. (115

— Nije to šašavo. Dobro je. To nas ostavlja da budemo kakvi smo. Ravik je pogleda. Mi — pomisli 
on. Kakva reč. Najta-janstvenija na svetu. — Taksi? — graknu šofer nestrpljivo i glasno i zapali 
cigaretu. — Hajde — reče Ravik. — Ovog se nećemo otarasiti. Taj ima poslovnog iskustva. — 
Nemoj da se vozimo. Da idemo pešice. — Promiče kiša. — Nije to kiša. To je magla. Neću taksi. 
Hoću da idem s tobom. — Dobro. Ali onda ću bar objasniti onom tamo da se ovde za to vreme 
nešto desilo. Ravik ode i stade da govori sa šoferom. Čovek se osmehnu divnim osmehom, 
pokretom kakav je u takvim trenucima svojstven samo Francuzima, pozdravi Joanu i ode. —■ Kako 
si mu objasnio — upita ona kad se Ravik vrati. — Novcem. To je najprostije. Noćni radnik i cinik. 
Odmah je razumeo. Bilo je u njemu dobrodušnosti sa tragom ljubaznog preziranja. Ona se osmehnu 
i prisloni se uz njega. On oseti kako se u njemu nešto otvorilo i raširilo, toplo i meko i prostrano, 
nešto što ga vuče nadole kao da ima mnogo ruku, i odjednom postade nepodnošljivo što oni stoje 
jedno uz drugo, na stopalima, uzanim platformama, smešno uspravljeni, balansirajući; umesto da 
zaborave to i da klonu, da



puste jecaju puti, hiljadugodišnjem pozivu, kad svega toga još nije bilo, mozga i pitanja i nevolje i 
sumnje — samo tamna sreća krvi... — Hajde — reče on. Išli su po sitnoj kiši duž prazne, sive ulice, 
i najednom, kad su došli do kraja, pruži se pred njima opet trg, silan i bez granica, i lebdeći visoko, 
teška sivoća Kapije dizala se iz tučnog neba. 116 IX Ravik se vrati u hotel. Kad je jutros otišao, 
Joana Madu je još spavala. Mislio je da će se vratiti za jedan sat. Sad je bilo tri časa docnije. — 
Halo, doktore — reče neko koga susrete na stepenicama za drugi sprat. Ravik pogleda čoveka. 
Bledo lice, bokor divlje, crne kose. naočari. On ga nije poznavao. — Alvarez — reče čovek. — 
Haime Alvarez. Zar se ne sećate? Ravik odmahnu glavom. Covek se saže i zadiže jednu nogavicu. 
Dug ožiljak pružao se od cevanice prema kolenu. — Sećate li se sada? — Jesam li to ja operisao? 
Čovek klimnu glavom. — Na kuhinjskom stolu iza fronta. U jednom provizornom lazaretu u 
Aranhuezu. Mala, bela vila u jednom gaju badema. Sećate li se sada? Ravik odjednom oseti teški 
miris bademova cveta. Mirisao ga ju kao da se penje uz tamne stepenice, sladak, nagnjio, 
nerazmrsivo pomešan sa slađim i otužnijim mirisom krvi. jpa- Da — reče on. — Sećam se. 
fRanjenici su ležali na terasi obasjanoj mesečinom, u redovima jedan pored drugog. To je načinilo 
nekoliko ne-mačkih i italijanskih aviona. Deca, žene, seljaci, iskidani komadima bombi. Jedno dete 
bez lica; neka trudna žena rasparana do grudi; nekakav starac koji je plašljivo držao u jednoj ruci 
prste druge ruke koji su mu otkinuti verujući da se opet mogu prišiti. Povrh svega težak miris noći i 
bistra rosa što padaA — Da li je noga sasvim u redu? — upita Ravik. Uglavnom. Ne mogu potpuno 
da je savijem. — Čovek 117se osmehnu. — Bila je dosta dobra da pređem njome preko Pirineja. 
Gonzales je mrtav. Ravik više nije znao ko je Gonzales. Ali on se sad seli mladog studenta koji mu 
je pomagao. — Da li znate šta je bilo s Manolom? — Uhvaćen. Streljan. — A Serna? Komandant 
brigade? — Poginuo. Pred Madridom. — Čovek se opet osmehnu. Bio je to ukočen, automatski 
osmeh, koji je nailazio naglo i bez ikakve emocije. — Mura i La Pena su uhvaćeni. Streljani. Ravik 
više nije znao ko su Mura i La Pena. On je otišao iz Spanije posle šest meseci, kad je front probijen 
i lazareti raspušteni. — Kamero, Orta i Goldštajn su u koncentracionom logoru — reče Alvarez. — 
U Francuskoj. Blacki je takođe na sigurnom mestu. Sakriven iza granice. Ravik se sećao samo još 
Goldštajna. Suviše je lica bilo tada. — Stanujete li sad ovde u hotelu? — upita on. — Da. Uselili 
smo se prekjuče. Preko. — Čovek pokaza sobe na drugom spratu. — Dugo smo bili u logoru dole 
na granici. Konačno smo pušteni. Imali smo još novaca. — On se opet osmehnu. — Kreveti. Pravi 
kreveti. Dobar hotel. Čak i slike naših vođa po zidovima. — Da — reče Ravik bez ironije. — To 
mora da je prijatno posle svega onoga preko. On se oprosti od Alvareza i ode u svoju sobu. Soba je 
bila spremljena i prazna. Joana je bila otišla. On pogleda oko sebe. Ništa nije ostavila. Nije to ni 
očekivao.



Zazvoni. Devojka dođe posle kratkog vremena. — Dama je otišla — reče ona pre nego što je on 
mogao da pita. — To i sam vidim. Otkud znate da je ovde nekoga bilo? — Ali gospodine Ravik — 
reče devojka ne dodajući ništa više, takva lica kao da je njena čast teško povređena. — Je li 
doručkovala? 118 — Nije. Nisam je videla. Ja bih se inače već setila. Znani to od ranije. Ravik je 
pogleda. Poslednja rečenica mu se nije svideia. On izvadi nekoliko franaka i stavi ih devoj ci u džep 
od kecelje. — Lepo — reče on. — Sledeći put učinite isto tako. Donesite doručak samo kad vam to 
izričito kažem. I nemojte dolaziti da spremate pre nego što tačno utvrdite da je soba prazna. 
Devojka se poverljivo osmehnu. — Vrlo dobro, gospodine Ravik. On neljubazno pogleda za njom. 
Znao je šta misli. Ona je mislila da je Joana udata i da neće da je vide. Ranije bi se tome nasmejao. 
Sad mu to nije bilo po volji. Zašto u stvari nije, pomisli. Sleže ramenima i ode do prozora. Hoteli su 
hoteli. To se ne može promeniti. Otvori prozor. Oblačno podne stajalo je nad kućama. Vrapci su 
dživkali u olucima. Sprat niže svađala su se dva glasa. To je svakako bila porodica Goldberg. Muž 
je bio dvadeset godina stariji od žene. Zitarski trgovac na veliko iz Breslave. Žena je živela sa 
emigrantom Vizenhofom. Mislila je da to niko ne zna. Jedini koji nije znao bio je Goldberg. Ravik 
zatvori prozor. Jutros je operisao žučnu bešiku. Neku anonimnu bešiku za Dirana. Komad 
nepoznatog muškog trbuha koji je presekao za Dirana. Dve stotine franaka honorara. Zatim je bio 
kod Kejte Hegstrem. Imala je groznica. Suviše jaku. Ostao je kod nje jedan sat. Nemirno je spavala. 
To nije bilo ništa naročito. Ali bolje da nije bilo. Gledao je nepomično kroz prozor. Neobično 
prazno osećanje posle nečega što je prošlo. Krevet koji više ništa nije govorio. Dan koji je 
nemilosrdno razdirao jučerašnjicu, kao šakal antilopino krzno. Sume noći, magijski poižđikale u 
tami, opet već beskrajno udaljene, samo još fatamorgana nad pustinjom časova... On se okrete. Na 
jednom stolu nađe adresu Lisijene Mar119tine. Nedavno je otpuštena. Ona mu nije davala mira. Pre 
dva dana bio je kod nje. Nije bilo potrebno da je opet pogleda; nije imao drugo šta da radi, pa odluči 
da ode. Kuća je bila u Ulici Klavel. U prizemlju je bila kasap-nica u kojoj je neka vrlo jaka žena 
udarala satarom i prodavala meso. Bila je u žalosti. Muž joj je umro pre dve n.c-delje. Sad je posao 
vodila žena sa jednim kalfom. Ravik je vide u prolazu. Izgledala je kao da će u posetu. Nosila je 
šešir sa dugačkim, crnim velom i brzo je još iz ljubaznosti sekla svinjsku nogu nekoj poznanici. Veo 
zavijori iznad ras-porenog krmeta, satara zasvetluca i udari krhajući. — Jednim udarcem — reče 
udovica zadovoljno i baci nogu na kantar. Lisijena je stanovala na najvišem spratu u maloj sobi pod 
krovom. Nije bila sama. Jedan mladić od svojih dvadeset pet godina džonjao je na stolici. Nosio je 
biciklističku kapu i pušio pravljenu cigaretu, koja mu je, dok je govorio, stajala zalepljena na 
gornjoj usni. Kad Ravik uđe, on se ne diže. Lisijena je ležala u krevetu. Ona se zbuni i porumene. 
— Doktore — nisam znala da ćete danas doći. — Ona pogleda u mladića. — To je... — Niko — 
prekide je mladić grubo. — Ne treba se ras-metati imenima. — On se zavali. — Tako, dakle vi ste 
doktor? — Kako je Lisijena? — upita Ravik ne osvrćući se na njega. — Pametno je što ležite u 
krevetu. — Mogla bi ona već davno ustati — reče mladić. — Nije joj više ništa. Kad ne radi, to 
samo košta i košta.



Ravik se osvrte na nj. — Iziđite časkom napolje — reče on. — Sta? — Napolje. Pred vrata. Hoću 
da pregledam Lisijenu. 120 Mladić stade da se grohotom smeje. — To i tako možete. Nismo mi 
tako fini. I kako to pregledati? Pa tek ste prekjuče bili. To će onda opet koštati jednu posetu obaška, 
šta? — Brate — reče Ravik mirno. — Ne izgledate tako kao da vi plaćate. A da li šta košta, i to je 
drugo pitanje. A sad nestanite. Mladić se prezrivo osmehnu i komotno protegnu noge. Nosio je 
šiljaste lakovane cipele i ljubičaste čarape. — Molim te, Bobo — reče Lisijena. — To će svakako 
trajati samo trenutak. Bobo nije obraćao pažnju na nju. Fiksirao je Ravika. — Vrlo dobro što ste tu 
— reče on. — Bar odmah mogu da vam kažem kako stoji stvar. Ako vi možda mislite, dragi moj, da 
možete da raspalite računicu, bolnica, operacija i tako — nema ništa! Mi nismo tražili da ona ide u 
bolnicu — o operaciji i da ne govorimo, dakle, od velikih para nema ni govora. Možete još biti 
srećni što ne tražimo nikakvu odštetu! Operacija protiv volje. — On pokaza niz nečistih zuba. — šta 
ste se iznenadili? Da, zna Bobo kako se radi; njemu se ne može lako podvaliti. Mladić je izgledao 
vrlo zadovoljan. Osećao je kao da se sjajno dovija. Lisijena poblede. Ona plašljivo pogledaše od 
Boboa prema Raviku. — Jeste li razumeli? — upita Bobo trijumfujući. — Je li taj bio? — upita 
Ravik Lisijenu. Ona ne odgovori. ' — Dakle taj — reče on i posmatraše Boboa. Mršav, dugačak 
obešenjak, sa šalom od veštačke svile oko tankog vrata na kome se dizala i spuštala Adamova 
jabučica. Kosa ramena, suviše dug nos, degenerisana brada — makro iz predgrađa, kao naslikan. — 
Sta taj? — upita Bobo izazivajući. — Ja sam vam, čini mi se, već dosta puta rekao da izađete. Hoću 
da je pregledam. — Merde — odgovori Bobo. Ravik lagano pođe prema njemu. Bilo mu je dosta 
Boboa. 121Mladić skoči, uzmače i odjednom mu se nađe u rukama tanko uže od oko metar dužine. 
Ravik je znao šta on hoće. On je nameravao da, kad mu se Ravik približi, skoči u stranu, zatim brzo 
iza njega, da mu onda prebaci uže preko glave i da ga odostrag pridavi. To je bilo dobro ako za to 
onaj drugi nije znao i ako nije pokušavao da boksuje. —■ Bobo — uzviknu Lisijena. — Bobo ne! 
— Balavce — reče Ravik. — Bedni, stari trik sa uzetom — drugo ništa ne znaš? — On se nasmeja. 
Bobo se za trenutak zbuni. Oči mu postadoše nesigurne, Ravik mu odmah zatim obema rukama 
smače kaput s ramena, tako da više nije mogao podići ruke. — Ovo sigurno nisi znao? — reče on, 
otvori brzo vrata i prilično grubo izgura iznenađenog, bespomoćnog mladića. — Ako takve stvari 
voliš, budi vojnik, ti što se praviš apašem! Ali nemoj da dosađuješ odraslim ljudima. On zaključa 
vrata iznutra. — Tako, Lisijena — reče on. — Sad malo da pogledamo. Ona je drhtala. — Mirno, 
mirno. Prošlo je. — On skide izbledeli plimo ispunjen drvenom vunom i stavi ga na stolicu. Zatim 
otkri zeleni pokrivač. — Pidžama? Zašto to. Pa to je nezgodnije. Vi još ne treba da se mnogo 
krećete, Lisijena. Ona poćuta jedan trenutak. — Obukla sam je samo danas — reče tada. — Zar 
nemate više ni jednu spavaću košulju? Mogu vam poslati dve sa klinike.



— Ne, ne zato. Ja sam je obukla jer sam znala — ona pogleda na vrata i prošaputa — da će on doći. 
On kaže da više nisam bolesna. On više neće da čeka. — Sta? Šteta što to pre nisam znao. — Ravik 
ljutito pogleda na vrata. — Cekaće on! Lisijena je imala vrlo belu kožu anemičnih žena. Žile su joj 
se plavile ispod tankog gornjeg sloja. Bila je skladna, sitnih kostiju, vitka, ali ne mršava. Jedna od 
bezbrojnih devo122 jaka, pomisli Ravik, kod kojih se čovek pita zašto je priroda trošila sredstva da 
ih načini tako gizdavim — kad se zna šta skoro od svih njih biva — stvorenje iznureno radom, koje 
zbog pogrešnog i nezdravog života izgubi lik. — Još jednu nedelju treba prilično dugo da ostajete u 
krevetu, Lisijena. Možete ustajati i šetati ovuda. Ali budite oprezni; nemojte ništa podizati. I ne 
penjite se uz stepenice ovih dana. Imate li koga da pazi na vas? Osim toga Boboa? — Gazdaricu. 
Ali i ta već gunđa. — Inače nikoga? — Nikog. Ranije je bila Marija. Ona je umrla. Ravik odmeri 
pogledom sobu. Bila je siromašna i čista. Na prozoru je stajalo nekoliko fuksija. — A Bobo? — 
upita on. — Taj se, dakle, opet pojavio kad je sve prošlo... Lisijena ne odgovori. — Zašto ga ne 
izbacite? — Nije on tako rđav, doktore. Samo neobuzdan ... Ravik je pogleda. Ljubav^ pomisli on. I 
to je ljubav. Skoro čudo. Ona ne baca samo duguL_srmtta na sivo nebo_č.injenica — ona čak i 
gomilu đubreta, ozaruje: romantičnom svet^ — čudo i luda poruga. U njemu se iznenada javi 
neobično osećanje da je i sam na neki način postao saučesnik. — Dobro, Lisijena — reče on. — 
Nemojte tim da lomite glavu. Prvo ozdravite. Ona sa olakšanjem klimnu glavom. — A to s novcem 
— reče ona snebivajući se i brzo — to nije istina. On je to rekao samo onako. Ja ću sve platiti. Sve. 
U ratama. Kad ću moći ponovo da radim? — Otprilike za dve nedelje, ako ne budete učinili 
nikakvu glupost. I ništa sa Boboom! Apsolutno ništa, Lisijena. Inače možete umreti, razumete li? — 
Da — odgovori ona bez ubeđenja. Ravik položi pokrivač preko sišućnog tela. Kad je podigao glavu, 
vide gde ona plače. — Zar ne može ranije? — reče ona. — Ja mogu da sedim kad radim. Ja 
moram...

— Možda. Videćemo. Zavisi od toga kako ćete se vladati. Lisijena, treba da mi kažete kako se zvala 
babica koja je počela pobačaj. On spazi odbijanje u njenim očima. — Neću ići policiji — reče on. 
— Sigurno neću. Hoću samo da pokušam da izmamim novac koji ste joj platili. Onda ćete biti 
mirniji. Koliko je ono bilo? — Tri stotine franaka. Nikada vi to nećete dobiti od nje. — Može se 
pokušati. Kako se zove i gde stanuje? Vama ona više neće trebati, Lisijena. Vi ne možete više imati 
dece. A ona vam ništa ne može. Devojka je oklevala. — Tamo u fioci — reče ona tada. — Desno u 
fioci. — Ova cedulja? — Da. — Dobro. Otići ću za koji dan. Vi se ne bojte. — Ravik obuče ogrtač. 
— Sta je? — upita on. — Zašto hoćete da ustanete? — Bobo. Vi ga ne poznajete.



On se osmehnu. — Mislim da poznajem i gore. Ostanite samo u krevetu. Po onom što sam video, 
ne treba da se brinemo. Do viđenja, Lisijena. Uskoro ću doći opet. Ravik okrete ključ u bravi i 
istovremeno brzo otvori vrata. Pred njima nije bilo nikog. On to nije ni očekivao; znao je Boboov 
tip. Dole u kasapnici stajao je sada kalfa, žutolik čovek, bez gazdaričine pasije. On je bez uživanja 
udarao satarom. Od smrtnog slučaja postao je znatno umorniji. Njegova šansa da se oženi 
majstoricom bila je mala. Jedan četkar preko puta u bistrou reče to glasno, pa još i to da će ona pre 
toga još i njega otpratiti na groblje. Rekao je da se kalfa već jako pogubio. A da se udovica jako 
rascvetala. Ravik popi jedan kasi i plati. Mislio je da će sresti Boboa u bistrou; ali Boboa tu nije 
bilo. 124 Joana Madu izađe na vrata „Šeherezade". Otvori vrata taksija u kom je Ravik čekao. — 
Hajde — reče ona. — Hajdemo dalje odavde. Idemo kod tebe. — Da li se šta desilo? — Nije. Ništa. 
Samo sam se zasitila života u noćnom klubu. — Trenutak. — Ravik mahnu prodavačici cveča koja 
je stajala pred ulazom. — Tetka — reče on. — Daj mi sve tvoje ruže. Sta staju? Ali nemoj biti luda. 
— Šezdeset franaka. Za vas. Zato što ste mi dali recept za reumatizam. — Je li pomoglo? — Nije. 
Ni ne može dogod stojim noću na vlazi. — Vi ste najpametniji pacijent koga sam sreo u životu. On 
uze ruže. — Evo izvinjenja što si jutros morala da se probudiš sama i što nisi dobila doručak — reče 
on Joani i stavi cveće na pod taksija. — Hoćeš li još nešto da piješ? — Neću. Idemo kod tebe. Stavi 
cveće ovde na sedište. Ne na pod. — Dobro stoji. Cveće treba voleti, ali ne treba oko njega mnogo 
cilemile. Ona brzo okrete glavu. — Ti misliš da ono što se voli ne treba maziti? — Ne. Ja samo 
mislim da lepe stvari ne treba činiti dramatičnim. Sem toga, u ovaj mah je bolje ako između nas ne 
bude cveća. Joana ga za jedan trenutak pogleda sumnjičavo. Zatim joj se lice rasvetli. — Znaš li šta 
sam danas radila? Zivela sam. Opet živela. Disala sam. Opet disala. Postojala sam. Ponovo 
postojala. Prvi put. Imala sam opet ruke. I oči i usta. Sofer je manevrisao taksijem u uskoj ulici da 
bi se izvukao između drugih kola. Tada krenu jednim trzajem. Udarac baci Joanu na Ra vika. On je 
jedan trenutak pridržava rukama i oseti je. Bilo je to kao kakav topao vetar. Kao da ona na125leće 
na njega i rastapa koru dana, neobičnu, protivnu hladnoću u njemu, dok je tako seogla i govorila, 
zanesena svojim osećanjima i sama sobom. — Ceo dan — strujalo je kao da su svuda studenci, 
bacalo mi se preko potiljka i na grudi; kao da treba da postanem zelena i da isteram lišće i cvetove 
— držalo me je, i nije me puštalo — i eto, sad sam tu — i ti... Ravik je pogleda. Sedela je nagnuta 
napred na prljavom kožnom sedištu; ramena su joj se belasala u crnoj večernjoj haljini. Bila je 
otvorena i bez dvoumljenja, i bez stida, govorila je šta je osećala, i on se oseti prema njoj siromašan 
i suv. Ja sam operisao, mislio je on. Bio sam te zaboravio. Bio sam kod Lisijene. Bio sam negde u 
prošlosti. Bez tebe. Zatim, kad je došlo veče, došla je polagano toplota. Ja nisam bio kod tebe. 
Mislio sam na Kejt Hegstrem.



— Joana — reče on i stavi svoje ruke na njene, koje je bila naslonila na sedište. — Ne možemo 
odmah da odemo do mene. Još jednom moram na kliniku. Samo na nekoliko minuta. — Moraš li da 
vidiš ženu koju si operisao? — Ne onu od jutros. Jednu drugu. Hoćeš li da me pričekaš negde? — 
Moraš li odmah da ideš? — Bolje je. Neću da me posle zovu. — Mogu te pričekati kod tebe. Imamo 
li toliko vremena da prođemo pored tvog hotela? — Da. — Onda hajdemo onuda. Ti ćeš onda doći 
docnije. Ja te mogu pričekati. — Dobro. — Ravik reče šoferu adresu. Zavali se i oseti na zatiljku 
ivicu sedišta. Njegove ruke bile su još u Joani-nim rukama. Oseti kako ona očekuje da on nešto 
rekne. Nešto o njemu ili njoj. Ali nije mogao. Ona je već i suviše rekla. Nije toliko, mislio je. 126 
Kola se zaustaviše. — Ti produži — reče Joana. — Ja ću se već ovde snaći. Ne bojim se. Daj mi 
samo ključ. — Ključ je u hotelu. — Uzeću ga. Moram to da naučim. — Ona pokupi cveće sa poda. 
— Uz čoveka koji me ostavlja dok spavam a vraća se kad ne očekujem — tu štošta moram naučiti. 
Pusti da odmah počnem. — Popeću se s tobom. Da ne preterujemo. Dosta je već što odmah moram 
da te opet ostavim samu. Ona se nasmeja. Izgledala je vrlo mlada. — Pričekajte, molim vas, 
trenutak — reče Ravik šoferu. Covek namignu polako. — I duže. — Dajte mi ključ — reče Joana 
kad su se penjali stepenicama. — Zašto? — Daj mi ga. Ona otključa vrata. Zastade potom. — Lepa 
— reče ona u mračnu sobu u koju je iza prozora sijao kroz oblake hladan mesec. — Lepa? Ta soba? 
— Da lepa! Sve je lepo. — Sad još možda. Sad je mrak. Ali — Ravik se maši prekidača. — Pusti. 
Sama ću. A sad idi. Ali nemoj da dođeš tek sutra u podne. Stajala je pred otvorenim vratima u tami. 
Srebrna svetlost s prozora bila joj je iza pleća i glave. Bila je nejasna i uzbudljiva i tajanstvena. 
Ogrtač joj bese skliznuo; ležao joj je kraj nogu kao gomila crne pene. Oslanjala se na dovratak, i 
samo joj je jednu ruku hvatala duga pruga svet-losti iz hodnika. — Idi pa opet dođi — reče ona i 
zatvori vrata. 127Groznica kod Kejt Hegstrem, bila ]e pala. — Da li se probudila? — upita Ravik 
uspavanu sestru. — Jest. U jedanaest. Pitala je za vas. Rekla sam joj ono što ste mi naredili. — Da li 
je rekla nešto o zavojima? — Da. Ja sam joj rekla da ste morali šeći. Laka operacija. Da čete joj vi 
sutra objasniti. — To je bilo sve? — Da. Ona je rekla, ako vi mislite da je tako trebalo, onda je sve u 
redu. Da vas pozdravim ako još jednom dođete, noćas, i da vam kažem da vam ona veruje? — Tako 
... Ravik je stajao jedan trenutak i gledao na sestrinu crnu razdeljenu kosu. — Koliko vam je 
godina? — upita on zatim. Ona začuđeno podiže glavu. — Dvadeset i tri. — Dvadeset i tri. A 
koliko već služite? — Dve i po godine. U januaru će biti dve i po godine. — Živite li od službe? 
Sestri prelete osmeh preko jabučastog lica. — Volim je, — reče ona razgovorno. — Neki bolesnici 
su, razume se, zamorni, ali većina ih je



vrlo zgodna. Madam Briso poklonila mi je juče lepu, skoro novu svilenu haljinu. A prošle nedelje 
dobila sam od madam Leme par lakovanih cipela. Od one što je posle kod kuće umrla. — Ona se 
opet osmehnu. — Skoro ne moram da kupujem haljine. Skoro uvek nešto dobijem. Ako ne mogu da 
upotrebim, promenim je kod jedne prijateljice koja ima radnju. Meni je zbog toga vrlo dobro. 
Madam Hegstrem je takođe uvek vrlo darežljiva. Ona daje novaca. Poslednji put sto franaka. Samo 
za dvanaest dana. Koliko će sada ležati, doktore? — Duže. Nekoliko nedelja. Sestra je izgledala 
srećna. Ona je iza svoga vedrog, glatkog čela izračunavala koliko će joj to doneti. Ravik se još 
jednom naže nad Kejt Hegstrem. Mirno je disala. Slabi zadah rane mešao se sa parfemom njene 
kose. Najednom on to 128 ne mogade da podnese. Ona je imala poverenja prema njemu. Poverenje. 
Vitki, rasečeni trbuh u kome je grizla životinja. Zašiven, a da se ništa nije moglo učiniti. Poverenje. 
— Laku noć, sestro — reče on. — Laku noć, doktore. Punačka sestra sede na fotelju u uglu sobe. 
Zakloni svetlost prema krevetu, uvi ćebe oko nogu i maši se nekakvog magazina. Bio je to jedan od 
najjevtinijih sa detektivskim pričama i filmskim slikama. Ona se udobno namesti i poče da čita. Na 
stolu pored sebe imala je otvoren fišek s bom-bonama od čokolade. Ravik još spazi kako je, i ne 
pogledavši izvadila jednu. Poneki put čovek ne razume najprostije stvari, pomisli on — da u istoj 
sobi leži neko smrtno bolestan, a drugoga se to uopšte ne tiče. On zatvori vrata. Ali nije li i sa 
mnom ista stvar? Zar ne idem ja iz ove sobe u drugu, u kojoj... Soba bese mračna. Vrata prema 
kupatilu bila su otvorena. Iza njih je gorela svetlost. Ravik oklevaše. Nije znao da li je Joana još u 
kupatilu. Tada je začu kako diše. Prođe kroz sobu prema kupatilu. Ne reče ništa. Znao je da je ona 
tu i da ne spava, ali ni ona ne reče ništa. Soba je odjednom bila puna ćutanja i napregnutosti; — kao 
vrtlog koji bezglasno poziva — nepoznat ponor, s one strane misli, iz kog su se kao oblaci dizali 
vrtoglavica i mak crvenog pijanstva. On zatvori vrata kupatila. U jasnoj svetlosti belih sijalica bilo 
je opet sve prisno i poznato. Otvori slavinu tuša. Bio je to jedini tuš u hotelu. Ravik ga je sam kupio 
i dao da se namesti. Znao je da još uvek, kad on nije kod kuće, pokazuju tuš rođacima i prijateljima 
vlasnice hotela kao neobičnu stvar. Po koži mu poteče topla voda. Tu pored njega ležala je Joana 
Madu i čekala ga je. Njena kosa bila je glatka, kosa joj se kao plahi talas presipala preko jastuka, a 
oči su joj svetlucale čak i kad je soba bila skoro sasvim mračna, kao da hvataju sa prozora i samu 
oskudnu svetlost zimskih zvezda 129i odbijaju je. Ležala je, vitka, promenljiva i uzbudljiva, jer 
ništa nije bilo preostalo od žene koju je poznavao još pre jednog časa, sva je bila draž i 
primamljivost, koliko god ih je bez ljubavi moglo biti — pa ipak, on prema njoj najednom oseti 
nešto kao odbijanje — neko čudno otklanjanje, pomešano sa žestokom i plahom naklonošću. 
Nehotično se osvrte; — da je kupatilo imalo drugi izlaz, njemu se učini da bi se obukao i otišao da 
pije. Obrisa se i oklevaše još jedan trenutak. Čudna stvar, šta je to naišlo na njega, niotkuda. Možda 
je došlo zbog toga što je bio kod Kejte Hegstrem. Ili zbog onog što je Joana pre toga rekla u taksiju. 
Možda suviše brzo i lako. Ili prosto zato što je neko čekao —■ umesto da on čeka. Razvuče usne i 
otvori vrata. —■ Ravik — reče Joana iz mraka. — Kalvados stoji na stolu kod prozora. On zastade. 
Primeti da je napregnut, da ne bi mogao pod-neti mnogo šta od onog što bi ona mogla reći. Ovo je 
bilo dobro. Napregnutost se



pretvori u slobodnu, laku pouzdanost. — Jesi li našla bocu? — upita on. — To je bilo prosto. Tu je 
stajala. Ali ja sam je otvorila. Našla sam otpušač negde među tvojim stvarima. Daj mi još jednu 
čašu. On natoči dve čaše i odnese joj jednu. — Evo. — Bilo je dobro osetiti bistar jabukov sok. Bilo 
je dobro što je Joana našla pravu reč. Ona je zabacila glavu i pila. Kosa joj pade na ramena; ona je u 
tom trenutku izgledala kao da je sva samo pijenje. Ravik je to na njoj primetio još ranije. Potpuno 
se predavala onome što je trenutno činila. Neodređeno ga se tace misao da u tome nema samo draži 
nego i opasnosti;-J3ila je samo pijenje kad je pila; samo ljubav kad je ljubila; samo očajanje kad je 
očajavala; i samo zaborav kad je zaboravljala. Joana spusti čašu i odjednom se nasmeja. — Ravik 
— reče ona. — Znam šta si mislio. — Zaista? — Da. Ti si se ranije osećao upola oženjen. I ja. Biti 
ostavljen na vratima, nije nikakav naročit doživljaj. Još u to s ružama u naručju. Na sreću, bio je tu 
kalvados. Nemoj biti tako oprezan s bocom. Ravik natoči. — Ti si divna osoba — reče on. — Istina 
je. Tamo u kupatilu nisam te baš naročito podnosio. Sad mislim da si divna. Salute! — Salute! On 
popi svoj kalvados. — Ovo je druga noć — reče on. — Ona je opasna. Draž nepoznatog je prošla, a 
draž prisnosti još nije tu. Mi ćemo je izdržati. Joana spusti čašu. — Izgleda o tom znaš vrlo mnogo. 
— Ništa ja ne znam. Samo govorim. Nikad se ništa ne zna. Sve je uvek drugačije. I sad. Nikad 
nema druge noći. Uvek je prva. Druga bi bila kraj. — Hvala bogu! Kud bismo inače stigli. U nešto 
kao aritmetika. A sad hodi. Još neću da spavam. Hoću da pijem s tobom. Onde gore stoje u hladnoći 
gole zvezde. Kako je čo-veku lako zima kad je sam! Cak i kad je toplo. Udvoje nikad. — Udvoje se 
može čak i smrznuti. — Nas dvoje ne. — Razume se, ne — reče Ravik, i ona u mraku ne vide izraz 
koji mu je preleteo preko lica. — Nas dvoje ne. '■•'!'?■■■ -ifV

i X — Sta je bilo sa mnom, Ravik? — upita Kejt Hegstrem. Ležala je u krevetu, malo pridignuta na 
dva jastuka pod glavom. Soba je mirisala na eau da sante i parfem. Gornji prozor bio je odškrinut. 
Jasan, pomalo mrazan vazduh dolazio je spolja i mešao se sa sobnom toplotom, kao da nije januar 
već april. — Imali ste groznicu, Kejt. Nekoliko dana. Onda ste spavali. Skoro dvadeset i četiri časa. 
Sad je groznica prošla i sve je u redu. Kako se osećate? — Umorna. Još uvek. Ali drugačije nego 
pre. Ne tako grčevito. Jedva da osećam bolove. — Još ćete ih imati. Ne vrlo mnogo, a mi ćemo se 
već pobrinuti da ih izdržite. Ali potpuno tako kao sad neće ostati. To znate i sami. Ona klimnu 
glavom. — Ravik, vi ste me rasekli... — Da, Kejt... — Je li to bilo potrebno? — Da.



Ravik je čekao. Bolje je bilo pustiti nju da pita. — Koliko ću morati da ležim? — Nekoliko nedelja. 
Ona malo poćuta. — Mislim da će to za mene biti dobro. Potreban mi je mir. Bilo mi je dosta. Sad 
primećujem. Bila sam umorna. Nisam htela da vodim računa. Je li to imalo neke veze sa ovom 
stvari? — Sigurno, sasvim sigurno. — I to što sam s vremena na vreme krvarila? — I to, Kejt. N — 
Onda je dobro što sad imam vremena. Možda je to 132 bilo potrebno. Da sad moram da ustanem i 
da se nađem pred svim tim — mislim da ne bih mogla. — To vam nije potrebno. Zaboravite to. 
Mislite samo na najbliže. Na doručak, na primer. — Dobro. — Ona se slabo osmehnu. — Onda, 
dodajte mi ogledalo. On joj pruži njeno ručno ogledalo s noćnog stola. Ona se u njemu pažljivo 
ogleda. — Je li ono cveće od vas, Ravik? — Nije. Od klinike. Ona spusti ogledalo na krevet. — 
Klinike ne šalju u januaru jorgovan. Klinike šalju lepu katu, ili tako nešto. Klinike i ne znaju da je 
jorgovan moje omiljeno cveće. — Ovde znaju. Vi ste ovde veteran, Kejt. — Ravik ustade. — Sad 
moram da idem. Doći ću još jednom oko šest, da vidim kako vam je. — Ravik ... — Da... On se 
okrete. Sad dolazi, pomisli. Sad će pitati. Ona ispruži ruku. — Hvala — reče ona. — Hvala za 
cveće. I hvala što ste pazili na mene. Uvek se osećam tako sigurna kraj vas. — Dobro, Kejt, dobro. 
Nije bilo mnogo da se pazi. A sad spavajte još ako možete. Ako imate bolova, pozvonite sestri. Ja 
ću se pobrinuti da u nje bude kakvo sredstvo. Posle podne ću još jednom doći. — Veber, gde je 
rakija? — Zar je bilo tako rđavo? Tu je boca. Eugenija, izvadite jednu čašu. Eugenija nerado donese 
čašu. — To je naprstak — pro-testovao je Veber. — Donesite razumnu čašu. Ili pričekajte, vi biste 
pri tom mogli slomiti ruku. Ja ću sam. — Gospodine doktore Veber — reče Eugenija sipajući — ja 
ne znam, uvek kad gospodin Ravik uđe, vi... 133— Dobro, dobro — prekide je Veber. On natoči 
čašu konjaka. — Evo, Ravik. Šta misli ona? — Ona ništa ne pita. Ona veruie bez pitanja. Veber 
podiže oči. — Jeste li videli — odgovori on trijumf uj ući. — Ja sam to odmah rekao. Ravik ispi 
čašu. — Da li vam se već kadgod koji pacijent zahvalio što ništa niste mogli da učinite za njega? — 
Cesto. — I sve vam je verovao? — Razume se. — Pa kako ste se osećali? — Osećao sam olakšanje 
— reče Veber iznenađeno. — Veliko olakšanje. — Meni je došlo da povraćam. Kao varalica. Veber 
se nasmeja. On opet skloni bocu. — Da povraćam — ponovi Ravik. — To je prvi put što vidim kod 
vas nekakvo ljudsko osećanje —• reče Eugenija. — Razume se, ako ne vodim. računa o načinu na 
koji se izražavate. ^ — Vi niste pronalazač, vi ste nudilja, Eugenija, to često zaboravljate — reče 
Veber. — Stvar je dakle u redu, Ravik? —• Da, zasad.



— Dobro. Ona je jutros rekla sestri da će, kad izađe iz bolnice, otputovati u Italiju. Onda smo se 
svega oprostili. — Veber je trljao ruke. — Onda neka se time bave oni lekari preko. Ne volim kad 
neko ovde umre. Uvek škodi glasu. Ravik zazvoni na vratima babice koja je kod Lisijene vršila 
pobačaj. Neki crnomanjast čovek otvori posle dugog vremena. Kad spazi Ravika, on zadrža vrata. 
— Sta hoćete? — progunđa on. — Hoću da govorim sa madam Buše. — Ona nema vremena. — Ne 
mari. Pričekaću. 134 Covek htede da zatvori vrata. — Ako ne mogu da pričekam, vratiću se za 
četvrt sata —■ reče Ravik. — Ali ne sam. S nekim s kim će ona u svakom slučaju moći da 
razgovara. Čovek je buljio u njega. — Čemu to? Sta hoćete? — Već sam vam rekao. Hoću da 
govorim s madam Buše. Čovek je razmišljao. — Čekajte — reče on tada i zatvori vrata. Ravik je 
posmatrao olupana, mrko obojena vrata s ple-hanim sandučetom za pisma i okruglom firmom od 
emajla s imenom. Mnogo je jada i straha prošlo kroz ta vrata. Uzrok je bio nekoliko budalastih 
zakona, koji su primoravali mnoge živote da, umesto kod lekara, odlaze neznalicama. Na taj način 
se ne rađa ni jedno dete više. Ko ga neće, nalazi put, postojao zakon ili ne. Jedina razlika bila je 
samo u tome što su godišnje upropašćivane hiljade majki. —■ Vrata se opet otvoriše. — Jeste li vi 
od policije? — upita neobrijani čovek. — Da sam od policije, ja više ne bih čekao. — Uđite. Čovek 
ugura Ravika kroz neki mračan hodnik u sobu prepunu nameštaja. Otoman od pliša i nekoliko 
pozlaćenih stolica, jedan lažni obisonski čilim, ormančić od orahovine i na zidovima litografije iz 
pastirskog života. Pred prozorom je stajao metalni stalak sa ptičjim kavezom i jednim kanarincem. 
Gde god se našlo koje mesto, video se porculan i ukrasne figure. Madam Buše se pojavi. Ona je bila 
vrlo debela i nosila je neku vrstu širokog kimonoa, koji nije izgledao sasvim čist. Ona je bila 
čudovište; ali lice joj je bilo glatko i ljupko, sve do očiju, koje su nemirno šarale. —■ Monsieur? — 
upita ona poslovno i stojeći. Ravik ustade. — Dolazim za Lisijenu Martine. Vi ste kod nje vršili 
pobačaj. — Gluposti! — odgovori žena odmah i potpuno mirno. — 135Ja ne poznajem nikakvu 
Lisijenu Martine i ne vršim pobačaje. Mora da ste se prevarili, ili su vam nalagali. Ona se držala 
kao da je stvar time svršena i kao da hoće da ode. Ali nije odlazila. Ravik je čekao. Ona se okrete. 
— Sem toga još nešto? — Pobačaj nije uspeo. Devojka je dobila teško krvarenje i skoro je umrla. 
Morala je biti operisana. Ja sam je ope-risao. —■ Laž! — pisnu iznenađeno gospođa Buše. — Laž! 
Bala-vice! Čeprkaju same sebe pa hoće onda da uvuku druge. Ali ja ću je već naučiti pameti. Te 
balavice! Moj advokat će to već svršiti. Ja sam poznata, plaćam porez, i hoću da vidim da li jedna 
tako drska, mala životinja, što živi sa svima redom... Ravik ju je uporno posmatrao. Njeno lice se 
prilikom gr-đenja nije promenilo. Ostalo je glatko i ljupko, samo su se usta bila skupila i pljuvala 
kao mitraljez. — Devojka malo hoće — prekide on ženu. — Ona samo hoće natrag novac koji vam 
je platila. Gospođa Buše se nasmeja. — Novac? Natrag? Pa kad sam ja šta od nje dobila? Ima li 
priznanicu? — Naravno da nemar Pa vi tek nećete davati priznanice. — Jer je nikad nisam ni 
videla! I to da joj neko veruje?



— Da. Ona ima svedoka. Ona je operisana na klinici doktora Vebera. Nalaz je bio jasan. Postoji 
protokol o tome. — Možete vi imati hiljadu protokola! Gde piše da sam je ja dotakla? Klinika! 
Doktor Veber. Da crkneš od smeha! Takva balavica pa mora u finu kliniku! Imate li još šta? — 
Imam. Dosta. Slušajte. Devojka vam je platila tri stotine franaka. Ona može da vas tuži za naknadu 
štete... Vrata se otvoriše. Uđe crnomanjast čovek. — Da li se nešto dogodilo, Adela? — Nije. Da 
tuži za naknadu štete? Ako tuži, biće sama osuđena. Prvo ona, to je sigurno, jer dopušta da joj vrše 
136 pobačaj. A da sam ga vršila ja, to mora tek potom da dokaže. A to ne može. Crnomanjast čovek 
zameketa. — Mir, Rože — reče ma-dam Buše. —• Ti možeš da ideš. —■ Brinije je napolju. — 
Dobro. Reci mu nek čeka. Pa ti znaš... Covek klimnu glavom i nestade. S njim nestade jakog zadaha 
konjaka. Ravik šmrknu. — To je stari konjak — reče on. — Najmanje mu je trideset, četrdeset 
godina. Sre-ćan li je čovek koji već pre podne tako nešto pije. Bušeovica ga je jedan trenutak 
zaprepašćeno posmatrala. Zatim polako razvuče usne. — Tačno je. Hoćete li jedan? — Što da ne. 
Ona uprkos svoje debljine, neobično brzo i nečujno dođe do vrata. — Rože! Crnomanjast se čovek 
pojavi. — Ti si opet dirao dobar konjak! Nemoj da lažeš, omirisala sam. Donesi bocu! Ćuti, donesi 
bocu! Rože donese jednu bocu. — Dao sam Brinijeu jedan. Na-terao me je da popijem jedan s njim. 
Bušeovica ništa ne odgovori. Ona zatvori vrata i iz orahovog ormančića donese jednu izvijenu čašu. 
Ravik ju je gledao s gađenjem. Na njoj je bila ugravirana ženska glava. Bušeovica natoči i stavi 
čašu pred njega na stolnjak ukrašen paunovima. — Izgleda da ste vi razložan čovek, gospodine, — 
reče ona. Ravik nije mogao da joj uskrati izvesno poštovanje. Ona nije bila od gvožđa, kao što mu 
je pričala Lisijena, ona je bila gora — od gume. Gvožđe se moglo slomiti, guma ne. Prigovor protiv 
zahteva za naknadu štete bio je ispravan. — Vaša operacija nije uspela — reče on. — Imala je rđave 
posledice. To bi za vas trebalo da bude dovoljan razlog da vratite novac. — Vraćate li vi novac kad 
pacijent umre posle operacije? 137— Ne. Ali mi katkad za operaciju ne uzimamo novac. Na primer 
od Lisijene. Bušeovica ga pogleda. — Pa onda — šta još onda pravi komedije? Može biti srećna. 
Ravik podiže čašu. — Madam — reče on. — Vas je nemoguće obeshrabriti. Žena polako stavi bocu 
na sto. — Gospodine, to su pokušali već mnogi. Ali izgleda da ste vi razumniji. Mislite li vi da je 
posao šala ili da je sve zarada? Od tri stotine franaka skoro stotina odlazi na policiju. Mislite li vi da 
bih inače mogla da radim? Napolju već sedi jedan da uzme novac. Podmazivati treba, uvek 
podmazivati. Inače ne ide. Ja vam to kažem ovde nasamo, među nama, ako biste tim bilo kako hteli 
da se poslužite, ja bih porekla, i policija bi pustila stvar da se zataška. Možete verovati. — Veru j 
em. Bušeovica baci na nj brz pogled. Kad je videla da ne misli ironično, primače stolicu i sede. 
Primakla je stolicu kao perce; izgleda da je pod salom imala ogromnu snagu. Ona mu još jednom 
napuni čašu



konjakom-mitom. — Tri stotine franaka izgleda da je veliki novac — ali više od toga odlazi ne 
samo policiji. Kirija, ovde razume se viša nego na drugom mestu, rublje, aparati — za mene 
dvostruko skuplji nego za lekare, provizije, mita — na dobroj nozi treba biti sa svima, pića, pokloni 
za Novu godinu i rođendane činovnicima i njihovim ženama — svega i svačega, gospodine! Neki 
put jedva šta da ostane. —■ Tome se ništa ne može prigovoriti. — Čemu to? — Sto se dešava tako 
nešto kao sa Lisijenom. — Zar se to kod lekara nikad ne dešava? — upita Bušeovica brzo. — Ni 
izdaleka tako često. — Gospodine! — Ona se uspravi. — Ja sam poštena. Ja svakoj koja dođe 
kažem šta se pri tom može desiti. I nijedna 138 se ne vraća. One me preklinju da to uradim. Kukaju 
i očajne su. Hoće da izvrše samoubistvo ako im ne pomognem. Kakvi se svi prizori nisu ovde 
odigrali. Po tepihu su se valjale i preklinjale me. Vidite li tamo ormančić, onaj ćošak gde je odbijena 
politura? Jedna imućna dama je to uradila u očajanju. Ja sam joj pomogla. Hoćete li da vidite nešto 
drugo. U kuhinji stoji deset funti marmelade od šljiva; ona mi je juče poslala. Iz čiste zahvalnosti, 
iako je platila. Reći ću vam nešto, gospodine — glas Bušeovičin se podiže i posta puniji — vi me 
možete nazivati kako god hoćete — drugi me zovu svojom dobročiniteljkom i anđelom. Bila je 
ustala. Njen kimono ju je veličanstveno obavijao. Kanarinac u kavezu poče da peva kao po 
komandi. Ravik se diže. On je imao smisla za melodramu. Ali je znao i to da Bušeovica ne 
preteruje. — Lepo — reče on. — Ja sad idem. Lisijeni niste bili dobročinitelj ka. — Trebalo je da 
ste je videli pre toga! Sta hoće ona više! Zdrava je — dete je izvađeno — pa to je sve što je htela. I 
ne treba da plati kliniku. — Ona nikad ne može roditi. Bušeovica se malo trže. — Utoliko bolje — 
reče ona potom ravnodušno. — Biće ona zbog toga srećna, frajlica. Ravik vide da se ništa ne može 
učiniti. — Au revoir ma-dame Boucher — reče on. — Bilo je interesantno kod vas. Ona mu priđe 
sasvim blizu. Ravik je želeo da izbegne da joj da ruku. Ali ona na to nije ni mislila. Ona poverljivo 
stiša glas. — Vi ste pametni, gospodine. Pametniji od većine lekara. Šteta što vi — ona zastade i 
pogleda sokoleći ga. — Ponekad je potreban za izvesne slučajeve — pametan lekar mogao bi biti 
od velike pomoći... Ravik se nije protivio. Hteo je da čuje više. — Ne bi vam bilo na štetu — 
dodade Bušeovica. —■ Baš u specijalnim slučajevima. — Ona ga je posmatrala kao mačka koja se 
pravi da voli pticu — ponekad su tu bogati klijenti — plaćanje, razume se, samo unapred, i — mi 
smo sigurni, pot139puno sigurni sa policijom — pretpostavljam da bi vam sasvim dobro došlo 
nekoliko stotina franaka sporedne zarade — ona ga potapša po ramenu — čovek koji tako dobro 
izgleda kao vi... Ona sa širokim osmehom dohvati bocu. — Pa, šta mislite? — Hvala — reče Ravik 
i odgurnu bocu. — Nijedna više. Ne podnosim mnogo. — Bilo mu je teško, jer je konjak bio 
izvanredan. Boca nije imala fabričke etikete i poticala je svakako iz nekog prvoklasnog privatnog 
podruma. — O drugoj stvari ću promisliti. Uskoro ću opet doći kod vas. Voleo bih da jednom vidim 
vaše instrumente. Možda ću vam tu moći pružiti neki savet. — Instrumente ću vam pokazati kad 
ponovo dođete. Vi ćete meni onda pokazati svoje isprave. Poverenje za pove-renje. — Vi ste mi već 
ukazali izvesno poverenje. — Ni najmanje — osmehnu se Bušeovica. — Ja sam vam samo stavila 
predlog koji u svako doba mogu da poreknem. Vi niste Francuz, to se



oseća, iako dobro govorite. I ne izgledate tako. Vi ste verovatno izbeglica. — Ona se osmehnu jače i 
pogleda ga hladnim očima. — Ne bi vam verovali, i u najboljem slučaju bi se zainteresovali za vašu 
francusku diplomu, koje vi nemate. Napolju u predsoblju sedi jedan policijski činovnik. Ako hoćete, 
možete me odmah tu prijaviti. Vi to nećete učiniti. Ali o mome predlogu možete razmisliti. Vi mi ne 
biste dali svoje ime i svoju adresu, zar ne? — Ne — reče Ravik, koji se osećao potučen. —• Mislila 
sam. — Bušeovica je sad stvarno izgledala kao kakva ogromna uhranjena mačka. — Au revoir, 
monsieur. Razmislite o mojoj ponudi. Ja sam već češće razmišljala o tom da uzmem kakvog 
emigranta lekara. Ravik se osmehnu. Znao je zašto. Lekar emigrant bio bi joj sasvim u ruci. Ako bi 
se kada nešto desilo, on je krivac. — Razmisliću o tom — reče on zatim. — Au revoir, madame. 
140 prolazio je kroz mračan hodnik. Iza jednih vrata čuo je kako neko stenje. Pretpostavljao je da su 
sobe uređene kao kabine, sa krevetima. 2ene su ležale u njima nekoliko časova, pre no što oteturaju 
kući. U predsoblju je sedeo nekakav vitak čovek, potkresanoga brka i maslinaste puti. On je 
pažljivo posmatrao Ravika. Pored njega je sedeo Rože. Na stolu je imao drugu bocu starog konjaka. 
Nehotice pokuša da je sakrije kad ugleda Ravika. Isceri se tada i spusti ruku. — Bon soir, docteur 
— reče on i pokaza nečiste zube. Izgleda da je prisluškivao na vratima. — Bon soir, Roger. — 
Raviku se činilo umesno da bude familijaran. Za pola časa, ona nesalomljiva žena unutra pretvorila 
ga je skoro od otvorenog neprijatelja u saučesnika. Posle toga bilo je pravo spasenje ne govoriti 
formalno Rožeu, koji je iznenada, posle svega toga, pokazao nešto iznenađujuće ljudsko. Dole na 
stepenicama presretoše ga dve devojke. One su nešto tražile oko vrata. — Gospodine — upita jedna 
od njih odlučujući se. — Stanuje li madam Buše ovde u kući? Ravik je oklevao. Ali kakvog je 
smisla imalo govoriti nešto? To ne bi ništa koristilo. One bi ipak otišle. On im ništa nije mogao 
pružiti: — Na trećem spratu. Na vratima je firma. Fosforescentna ploča na časovniku svetlucala je 
kroz tamu kao sićušno, pozajmljeno sunce. Bilo je pet časova ujutru. Joana treba da dođe u tri. 
Može biti da će još doći. A možda je bila suviše umorna, pa je odmah otišla u svoj hotel. Ravik leže 
natrag da produži spavanje. Ali nije zaspao. Dugo je ležao i gledao u tavanicu, preko koje je u 
pravilnim razmacima prelazila crvena vrpca svetlosne reklame sa krova koso preko puta. Osećao se 
prazan a nije znao zašto. Bilo mu je kao da toplota njegovog tela polako prokapljuje 141kroz kožu, 
nekuda, i kao da njegova krv hoće da se nasloni na nešto čega nema, i kao da pada i pada u neko 
nežno nigde. On prekrsti ruke pod glavom pa mirno ležaše. Sad je znao da čeka. I znao je da ne 
čeka na Joanu Madu samo njegova svest, da čekaju njegove ruke i njegove žile i neka neobična, 
strana nežnost u njemu. Ustade, obuče jutarnji ogrtač i sede kraj prozora. Osećao je toplotu meke 
vune na koži. Ogrtač je bio stari; on ga je vukao za sobom mnoge godine. Spavao je u njemu pri 
bekst-vu; grejao se u njemu u hladnim noćima Španije, kad se mrtav umoran vraćao iz lazareta u 
svoju baraku. Huana, kojoj je bilo dvadeset godina, očiju koje su imale osamdeset godina, umrla je 
ispod njega u jednom izrešetanom madridskom hotelu — sa jedinom željom da ponekad dobije 
odelo od tako mekane vune i da zaboravi kako su joj silovali majku i na smrt izgazili oca.



On se ogleda. Soba, nekoliko kofera, nekoliko stvari, nešto pročitanih knjiga — čoveku je za život 
potrebno malo stvari. Dobro je bilo ne navikavati se na mnogo kad je život nemiran. Trebalo ih je 
neprestano ostavljati, ili ih uzimaju. Trebalo je moći poći svakoga dana. To je bio razlog zašto je 
živeo sam; kad je čovek na putu, ne treba da ima išta što može da ga zadrži. Ništa što bi pokrenulo 
srce. Pustolovina — ali ne više. On pogleda na krevet. Izgužvano, bledo rublje. Nije marilo što 
čeka. Cesto je čekao žene. Ali oseti da je čekao drugačije — prosto, jasno i brutalno. Ponekad i s 
anonimnom nežnošću koja je posrebrivala požudu —■ ali odavno ne tako kao danas. Bilo se u 
njega ušunjalo nešto na šta nije obraćao pažnju. Je li se to opet micalo? Da li se kretalo? Otkada je 
to? Nije li tu opet nešto zvalo iz prošlosti, iz plavih dubina; zar je već dolazio neki dah sa livada, 
pun metvice, niz jablanova na horizontu, miris šuma u aprilu? On to više nije hteo. Nije hteo da ga 
ima. Nije hteo da bude nečiji. On je bio na putu. On ustade i poče da se oblači. Trebalo je ostati 
nezavisan. Sve počinje malim zavisnostima. Čovek na to ne obraća pažnju, i najednom se nađe u 
mreži navike. Navike za koju ima mnogo imena — ljubav je bila jedno od njih. Ni na šta se nije 
trebalo navikavati. Čak ni na jedno telo. Nije zaključao vrata. Ako Joana Madu dođe, neće ga naći. 
Mogla je da ostane ako hoće. Razmišljao je jednu sekundu da li da ostavi za sobom kakvu belešku. 
Ali nije hteo da laže, a nije hteo ni da joj kaže kuda ide. Vratio se oko osam ujutru. Prošetao se po 
hladnom ranom jutru obasjanom uličnim svetiljkama, i osećao se svež i odmoran. Ali kad se našao 
pred hotelom, ponovo oseti na-pregnutost. Joane nije bilo. Ravik reče sam sebi da ništa drugo nije 
očekivao. Ali soba mu se učinila praznija nego inače. On se osvrtao i tražio kakav trag da je ona 
bila. Ništa nije našao. Zazvoni devojci. Ona dođe posle kratkog vremena. — Hteo bih doručak — 
reče on. Ona ga pogleda. Ne reče ništa. Ni on nije hteo ništa da je pita. —. Kafu i kroasane, Eva. — 
Molim, gospodine Ravik. On pogleda krevet. Ako je Joana dolazila, nije se moglo očekivati da će 
leći u izgužvan, prazan krevet. Čudnovato kako je sve što ima veze sa telom mrtvo kad u njemu 
nema više telesne toplote — krevet, rublje, čak i kupatilo. Kad izgubi toplotu, odbija. On zapali 
cigaretu. Mogla je pomisliti da su ga pozvali pacijenti. Ali, tada je mogao ostaviti za sobom kakvu 
belešku. Najednom se oseti u idiotskom položaju. Hteo je da bude nezavisan, a bio je samo 
bezobziran. Bezobziran i priglup kao kakav osamnaestogodišnjak koji sam sebi hoće nešto da 
dokaže. Bilo je u tome više zavisnosti, nego li da je čekao. Devojka donese doručak. — Da li da 
sada namestim krevet? — upita. •- \ 142 143— Zašto sad? - ' • \ — Ako hoćete još da spavate. Bolje 
se spava u svežem krevetu. Ona ga bezizrazno pogleda. — Je li bio ko ovde? — upita on. — Ne 
znam. Došla sam tek u sedam. — Eva — reče Ravik. — Kako se čovek oseća kad svako jutro treba 
da namesti desetak kreveta drugih ljudi? — Ide, gospodine Ravik. Sve dok gospoda ne traže drugo 
šta. Ali uvek ih je po nekoliko koji hoće više. A javne kuće su u Parizu tako jevtine.



— Ujutru se ne može ići u javnu kuću, Eva. A ujutru se mnogi gosti osećaju naročito jaki. — Da, 
naročito starci. — Ona sleže ramenima. — Gubi se napojnica ako se to ne radi, to je sve. Neki se 
posle toga i svaki čas žale — da soba nije čista, ili da sam drska. Od besa, razume se. Protiv toga se 
ništa ne može. Takav je život. Ravik izvuče jednu novčanicu. — Hajde, Eva, da nam život danas 
bude malo prostiji. Kupite za ovo šešir. Ili pulover. Evine oči živnuše. — Hvala, gospodine Ravik. 
Dan dobro počinje. Da namestim onda krevet docnije? — Da. Ona ga pogleda. — Ta dama je vrlo 
interesantna — reče ona. —• Dama koja sad uvek dolazi. — Još jednu reč, i uzeću vam novac 
natrag. — Ravik izgura Evu na vrata. — Stari erotici već čekaju na vas. Nemojte da ih razočarate. 
On sede za sto i poče da jede. Doručak mu nije naročito prijao. Ustade i nastavi da jede stojeći. Više 
mu je prijalo. Crveno se sunce dizalo iznad krovova. Hotel se budio. Stari Goldberg na spratu ispod 
njega poče svoj jutarnji koncert. Kašljao je i hripao kao da ima šest pluća. Emigrant Vizenhof otvori 
prozor i stade da zviždi nekakav paradni marš. Na spratu iznad njega šuštala je voda. Vrata su 
lupala. Samo 144 je kod Spanaca sve bilo tiho. Ravik se proteže. Noć je prošla. Prošla je korupcija 
tame. Odluči da nekoliko dana ostane sam. Napolju su prodavci novina izvikivali jutarnje vesti. — 
Incidenti na češkoj granici. Nemačke trupe na sudetskoj liniji. Minhenski pakt u opasnosti. 145XI 
Dečko nije vikao. On je samo netremice gledao u lekara. Bio je još tako zbunjen da nije osećao bol. 
Ravik baci pogled na zdruzganu nogu. — Koliko mu je godina? — upita majku. — Sta? — upita 
žena ne razumevajući. — Koliko mu je godina? Žena sa maramom na glavi micala je usnama. — 
Njegova noga! — govorila je. — Njegova noga! Bio je teretni auto. Ravik oslušnu srce. — Da li je 
bio bolestan, ranije? — Njegova noga! — govorila je žena. — Pa to je njegova noga! Ravik se 
uspravi. Srce je kucalo brzo kao ptičje, ali se nije čulo ništa alarmantno. Moraće dečaka, koji je 
izgledao ispijen i rahitičan, posmatrati za vreme narkoze. Treba odmah početi. Raskidana noga bila 
je puna ulične prljavštine. —■ Hoćete li sad odseći nogu? — upita dečko. — Neću — reče Ravik ne 
verujući u to. —■ Bolje je da odsečete, nego da se ukoči. Ravik pažljivo zagleda starmalo lice. Na 
njemu još nije bilo znaka bola. — Videćemo — reče on. — Moramo te sad uspavati. To je vrlo 
prosto. Ne treba da se bojiš. Budi sasvim miran. — Trenutak, gospodine. Broj je Fo 2019. Hoćete li 
da zapi-šete za moju majku? —• Sta? Sta, Zano? — upita mati uplašeno. — Ja sam zapamtio broj. 
Broj automobila. Fo 2019. Video sam ga tik pred sobom. Gorela je crvena svetlost. Šofer je kriv. — 
Mladić počne teško da diše. — Osiguravajuće društvo mora platiti. Broj... — Zapisao sam ga — 
reče Ravik. — Budi miran. Sve sam zapisao. — On mahnu Eugeniji da počne sa narkozom. 146 .__ 
Moja mati mora ići u policiju. Osiguravajuće društvo



mora platiti. — Debele graške znoja izbiše po licu tako iznenada kao da je kiša padala na njega. — 
Ako odsečete nogu, platiće više — nego ako — ostane ukočena... Oči utonuše u plavo-crvene 
prstenove koji izbiše po koži kao prljava jezerca. Dečko je stenjao i brzo pokušavao da još nešto 
kaže. — Moja mati — ne razume — ona — pomole. — više nije mogao. Poče da urla, potmulo, 
prigušeno, kao da u njemu čuči nekakva životinja koja muče. — Sta radi svet napolju, Ravik? — 
upita Kejt Hegstrem. — Zašto hoćete da znate, Kejt? Bolje mislite na nešto radosnije. — Čini mi se 
kao da sam ovde već nedeljama. Sve drugo je vrlo daleko, kao potonulo. — Mirno pustite neka 
neko vreme ostane potonulo. — Ne. Bojaću se inače da je ova soba poslednja barka i da pod 
prozorima već nailazi potop. Sta se dešava napolju, Ravik? — Ništa novo, Kejt. Svet revnosno 
nastavlja da priprema samoubistvo i da se istovremeno obmanjuje da nije tako. — Hoće li biti rata? 
— Da će biti rata, zna svako. Samo se još ne zna kad. Sva- j ko očekuje čudo. — Ravik se osmehnu. 
— Još nikad nisam j video toliko mnogo političara koji veruju u čudo kao sad u i Francuskoj i 
Engleskoj. A još nikada tako malo kao u Ne-mačkoj. Ona je neko vreme mirno ležala. — Da je to 
moguće — reče ona tada. — Da — izgleda tako nemoguće da će se to jednog dana desiti. Baš zato 
što se smatralo da je nemoguće i što se zbog toga ne priprema odbrana. Imate li bolova, Kejt? — Ne 
toliko da ne bih mogla da ih izdržim. — Ona popravi 147jastuk pod glavom. — Volela bih nekud 
daleko od svega toga, Ravik. —'Da —■ odgovori on bez uverenja. — Ko to ne bi voleo? — Kad 
izađem odavde, otići ću u Italiju. U Fiezole. Imam tamo jednu tihu, staru kuću sa baštom. Ostaću 
onde neko vreme. Biće još prohladno. Bledo, veselo sunce. U podne prvi gušteri na južnom zidu. 
Uveče zvona iz Firence. A noću me-sec i zvezde iza čempresa. U kući ima knjiga i jedan veliki 
kameni kamin s drvenim klupama oko njega. Uz kamin se može sedeti pred vatrom. Kameni ukrasi 
su tako napravljeni da drže stalak na koji se može staviti čaša. Tako se greje crno vino. Nema ljudi. 
Samo jedan stari bračni par koji održava red. Ona pogleda Ravika. — Lepo — reče on. — Tišina, 
vatra, knjige i mir. Ranije se to držalo kao za neku građansku crtu. Danas je to san o izgubljenom 
raju. Ona potvrdi glavom. — Ostaću tamo neko vreme. Nekoliko nedelja. Možda i nekoliko meseci. 
Ne znam. Hoću da budem mirna. A onda ću doći opet, i vratiti se u Ameriku. Ravik je slušao kako 
hodnikom pronose poslužavnike s večerom. Nekoliko činija zalupa. — Dobro, Kejt — reče on. Ona 
je oklevala. — Mogu li još imati dece, Ravik? — Ne odmah. Najpre treba da se mnogo popravite. 
—• Ne mislim to. Da li ću ikada moći. Posle ove operacije. Zar nije ... — Nije — reče Ravik. — 
Nismo ništa isekli. Ništa. Ona duboko odahnu. — To sam htela da znam. — Ali još će dugo trajati, 
Kejt. Čitav va§ organizam mora najpre da se promeni. — Ne mari koliko će da traje. — Ona rukom 
zabaci kosu. Kamen na ruci zasvetluca u sutonu. — Smešno je što ja to pitam, šta? Baš sad. — Nije. 
To se često dešava. Češće no što se veruje. — Zasitila sam se svega ovde, odjedanput. Hoću da se 
148 vratim i udam, kao što treba, staromodno, i da imam dece i budem mirna, da hvalim boga i da 
volim život.



Ravik je gledao kroz prozor. Nad krovovima je stajala divlja večernja rumen. Svetlosne reklame 
utapale su se u njoj kao beskrvne senke boja. — Mora da vam se to čini glupo, posle svega što znate 
o meni — reče Kejt Hegstrem iza njega. — Ne, nikako. Nikako, Kejt. Joana Madu dođe u četiri sata 
ujutro. Ravik se probudi kad začu vrata. Spavao je i nije je čekao. Video ju je gde stoji u vratima. 
Pokušavala je da kroz njih progura naručje puno ogromnih krizantema. Nije joj video lice. Video je 
samo njenu priliku i ogromne, svetle glave cveća. — Sta je to? __reče on. — Suma krizantema. Šta 
to znači, za ime božje? Joana pronese cveće kroz vrata i jednim ga zamahom baci na krevet. 
Cvetovi su bili vlažni i hladni, a lišće je mirisalo na jesen i zemlju. — Pokloni — reče ona. — 
Otkako poznajem tebe, počinjem da dobijam poklone. — Skloni ih. Još nisam umro. Ležati pod 
cvećem — još uz to krizantemima — čestiti stari krevet hotela „Enternasi-onal" izgleda kao kovčeg. 
— Ne! — Joana žestokim pokretom pokupi cveće i baci ga na pod. — Nemoj da govoriš tako! 
Nikada! Ravik je pogleda. Bio je zaboravio kako su se upoznali. — Zaboravi! — reče on. — Nisam 
ni na šta mislio. — Nemoj nikad više tako da govoriš. Ni u šali. Obećaj mi. Usne su joj podrhtavale. 
— Ali, Joana — reče on. — Zar te to zbilja tako plaši? — Da. To je više nego strah. Ne znam šta je. 
Ravik ustade. — Nikad se više neću šaliti s tim. Jesi li sad zadovoljna? Ona klimnu glavom na 
njegovu ramenu. — Ne znam šta 149je. Prosto ne mogu da podnosim. To je kao da se neka ruka iz 
mraka pruža za mnom. To je strah — besvesni strah, kao da me to negde čeka. — Ona se pripi uza 
nj. — Ne daj. Ravik ju je čvrsto držao u naručju. — Ne — neću dati. Ona opet klimnu. — Pa ti to 
možeš ... — Da — reče on glasom punim žalosti i ruganja i pomisli na Kejt Hegstrem. — Mogu, 
razume se, mogu ... Ona se okrenu u njegovu naručju. — Bila sam juče ovde... Ravik se ne pomače. 
— Bila si? — Da. On je ćutao. Kako je nešto nestajalo! Kako je bio deti-njast! Čekanje ili 
nečekanje — čemu sve to? Glupa igra s nekim ko se ne igra. — Nisi bila ovde ... — Nisam. — 
Znam, ne treba da te pitam gde si bila? — Ne. Ona se odvoji od njega. — Kupala bih se — reče ona 
pro-menjenim glasom. — Hladna sam. Mogu li? Ili će to probuditi hotel? .— Ravik se osmehnu. V- 
Kad nešto hoćeš da učiniš, ne pitaj za posledice. Inače nećeš nikada učiniti. Ona ga pogleda. — U 
malim stvarima treba pitati. U velikim nikad. — I to je tačno. Ona ode u kupatilo i pusti vodu. 
Ravik sede kraj prozora i izvadi kutiju cigareta. Napolju nad krovovima stajao je ru-menkasti odsjaj 
grada, u kome je bezglasno vejao sneg. Nekakav je taksi svirao kroz ulice. Krizanteme su se bledo 
be-lasale na podu. Na otomanu su stajale novine. Sinoć ih je doneo. — Borbe na češkoj granici, 
borbe u Kini, jedan ultimatum, jedan pali kabinet. On uze novine i gurnu ih pod cveće. §



Joana izađe iz kupatila. Bila je topla i čučnu pored njega na pod, među cveće. — Gde si bio sinoć? 
— upita ona. Qn joj pruži cigaretu. — Hoćeš li zbilja da znaš? — Da. On je oklevao. — Bio sam 
ovde — reče on zatim — i čekao sam te. Mislio sam da više nećeš doći, pa sam otišao. Joana je 
čekala. Njena cigareta gorela je u tami i ugasila se. — To je sve — reče Ravik. — Jesi li išao da 
piješ? <■•-: — Da... .■■./: Joana se okrete prema njemu i pogleda ga. — Ravik — reče ona — jesi 
li zbilja zbog toga otišao? — Da... Ona položi ruke na njegova kolena. Osećao je njenu top-lotu 
kroz orgtač. Bila je to njena toplota i toplota ogrtača, koji mu je bio bolje poznat nego mnoge 
godine života, i njemu se iznenada učini kao da njih dvoje već odavno idu jedno uz drugo i kao da 
se Joana vratila odnekud iz njegova života. — Ravik, svako sam ti veče dolazila. Trebalo je da znaš 
da ću i juče doći. Da nisi otišao zato što nisi hteo da me vidiš? — Ne. — Možeš mirno da mi kažeš 
ako nećeš da me vidiš. — Rekao bih ti. — Nije bilo to? —■ Ne, stvarno nije bilo to. —■ Onda sam 
srećna. Ravik je pogleda. — Sta kažeš? — Srećna sam — ponovi ona. Cutao je jedan trenutak. — 
Da li znaš šta govoriš? — upita on zatim. — Da. U očima joj se ogledao mutan odsjaj svetlosti 
izvana. — Tako što ne treba govoriti lakomisleno, Joana. — Ja i ne kažem lakomisleno. 151_— 
Sreća — reče Ravik. — Gde počinje i gde prestaje?' C Njegova noga dotače krizanteme. Sreća, 
pomisli on. Plavi / horizonti mladosti. Zlatna uravnoteženost života, sreća! Bože ^— moj, gde je to 
ostalo? — Počinje tobom i tobom se završava — reče Joana. — • Pa to je vrlo prosto. Ravik ništa 
ne odgovori. Šta ona govori, mislio je. — Odmah ćeš mi reći još i da me voliš — reče on potom. —
■ Volim te. On učini jedan pokret. — Pa ti me jedva poznaješ. —■ Kakve to ima veze? —• Mnogo. 
Voleti — to je neko s kim bismo da ostarimo. — O tom ja ništa ne znam. To je neko bez koga se ne 
može živeti. To znam. — Gde je kalvados? —• Na stolu. Doneću ti ga. Sedi. Ona donese bocu i 
čašu i stavi ih na pod među cveće. — Ja znam da ti mene ne voliš —■ reče ona. — Onda znaš više 
nego ja. Ona ga brzo pogleda. — Ti ćeš me voleti. —- Dobro. Pijmo u to ime. — Čekaj. — Ona 
napuni čašu i ispi je. Zatim je ponovo napuni i pruži mu je. On je uze i pridrža je malo. Sve to nije 
istina, pomisli. To je upola san u noći koja sahne. Reci izgovorene u mraku — kako one mogu biti 
istinite? Stvarne reci zahtevaju mnogo svetlosti. — Otkuda ti to sve znaš tako tačno? —. upita on. 
— Jer te volim.



Kako ona barata tom reci, pomisli Ravik. Bez razmišljanja, kao praznom činijom. Ona je nečim 
ispuni i naziva to ljubavlju. Cime je sve nije punila! Strahom od usamljenosti, uzbuđenjem zbog 
nekog drugog Ja, pojačanom snagom samo-svesti, svetlucavim odrazom mašte! Ali ko zna zapravo? 
Zar nije to što sam rekao o starenju najgluplje od svega? Zar ona sa svojom nepromišljenošću nema 
mnogo više pravo? I zašto sedim ovde u zimskoj noći između rata i rata i kao sitničar cepkam reci? 
Zašto se odupirem umesto da se bez vere tome predam? —■ Zašto se odupireš? — upita Joana. — 
Sta? — Zašto se odupireš? — ponovi ona. —■ Ne odupirem se — čemu da se odupirem? — Ne 
znam. Nešto je u tebi zatvoreno i nikoga i ništa nećeš da pustiš unutra. — Hodi —■ reče Ravik. — 
Daj mi još malo da pijem. —■ Ja sam srećna i volela bih da i ti budeš srećan. Sasvim sam srećna. 
Budim se s tobom i ležem s tobom. Ništa drugo ne znam. Kad mislim o nama, glava mi je od 
srebra, a ponekad kao violina. Ulice su pune nas kao muzike, a s vremena na vreme progovaraju u 
njoj ljudi, i slike klize kao na filmu, ali muzika ostaje. Ona ostaje uvek. Još pre nekoliko nedelja 
bila si nesrećna, pomisli Ravik, i nisi me poznavala. Lake mi sreće! On ispi čašu kalvadosa. — Jesi 
li često bivala srećna? — upita on. —■ Ne često. — Ali ponekad. Kada ti je glava poslednji put bila 
od srebra? — Zašto to pitaš? — Da nešto pitam. Bez razloga. —• Zaboravila sam. Neću više ni da 
znam. To je bilo drukčije. — Uvek je drukčije. Ona mu se osmehnu. Lice joj je bilo svetio i 
otvoreno kao cvet sa malo latica, koji ništa ne skriva. — Pre dve godine — reče ona. — Nije trajalo 
dugo. U Milanu. — Jesi li tada bila sama? — Nisam. Bila sam s nekim drugim. Bio je vrlo nesre-
ćan i ljubomoran i nije razumevao. — Razume se da nije. — Ti bi razumeo. On je pravio strašne 
scene. — Ona se 153namesti, dohvati jedan jastuk s otomana i podmetnu ga pbd leđa. Zatim se 
nasloni na otoman. — Grdio me je. Da sam javna i neverna i nezahvalna. Nije bilo istina. Bila sam 
mu verna dok sam ga volela. Nije razumevao da ga više ne volim. — To se nikad ne razume. — 
Razume, ti bi razumeo. Ali ja ću te uvek voleti. Ti si drukčiji i sve je drukčije kod nas. On je hteo da 
me ubije. — Ona se nasmeja. — Uvek hoće da ubiju. Nekoliko meseci docnije hteo je da me ubije 
drugi. Nikada to ne urade. Ti nikad ne bi hteo da me ubiješ. — Najpre kalvadosom — reče Ravik. 
— Daj bocu. Razgovor na sreću postaje čovečanskiji. Pre nekoliko minuta bio sam prilično 
poplašen. — Zato što te volim? — Da ne počinjemo opet o tome. To je kao šetnja u krinolini sa 
perikom. Mi smo zajedno — na kratko ili na dugo, ko zna? Zajedno smo, to je dosta. Šta nam je još 
potrebna etiketa? — Na kratko ili na dugo, ne dopada mi se. Ali to su samo reci. Ti me nećeš 
ostaviti. I to su samo reci, i ti to znaš. — Razume se. Da li te je već ostavio neko koga si volela? — 
Da. — Ona ga pogleda. — Jedno uvek ostavlja. Katkad je drugo brže. '— A šta si ti učinila? — Sve! 
— Ona mu uze čašu iz ruke i popi ostatak. — Sve! Ali nije pomoglo. Užasno sam bila nesrećna. — 
Dugo?



— Nedelju dana. — To nije dugo. — Kad smo odista nesrećni, to je večnost. Tako sam, sa svim što 
imam, bila nesrećna, da mi je posle nedelju dana sve bilo iznureno. Nesrećna mi je bila kosa, koža, 
krevet, haljine čak.(JBila sam tako puna nesreće da ništa sem nje nije postojalo. A kad više ništa ne 
postoji, nesreća počinje da ne biva nesreća; jer nema ničega više s čim se može uporediti. / Tad je 
ona samo potpuna iscrpenost. I tad prođe. Polako se u-počinje ponovo živeti. Ona mu poljubi ruku. 
On oseti meke, oprezne usne. — Šta misliš? — upita ona. — Ništa — reče on. Ništa sem da je u 
tebi neka luda nevinost. Potpuno si koruptna i uopšte nisi. Najopasnije na svetu. Daj mi čašu. Hoću 
da pijem u zdravlje moga prijatelja Morozova, poznavaoca ljudskog srca. — Ne trpim Morozova. 
Zar ne možemo da pijemo za nešto drugo? — Naravno da ga ne trpiš. On ima dobre oči. Da pijemo 
u tvoje zdravlje. — U moje? — Da, u tvoje. — Ja nisam opasna — reče Joana. — Ja sam ugrožena, 
ali bezopasna. — Sto tako veruješ, to je s tim u skladu. Tebi se nikad ništa neće desiti. Salute! . — 
Salute. Ali ti me ne razumeš. — Ko će da razume? Otuda potiču svi nesporazumi na svetu. Dodaj 
mi bocu. — Tako mnogo piješ. Zašto hoćeš da piješ tako mnogo? — Joana — reče Ravik. — Doći 
će dan kad ćeš reći: suviše! Suviše piješ, reći ćeš i verovaćeš da mi želiš samo najbolje. U stvari, 
samo ćeš hteti da mi sprečiš izlete u jednu zonu koju ne možeš da kontrolišeš. Salute! Mi danas 
proslavljamo. Slavno smo izbegli patetici što je preteći kao oblak stajala pred prozorom. Utukli smo 
je patetikom. Salute! On oseti kako se ona trže. Ona se upola uspravi, nasloni se rukama o pod i 
pogleda ga. Oči su joj bile širom otvorene, kupaći ogrtač skliznuo joj s ramena, kosa je bila 
zabačena, i, u tami, bilo je u njoj nečega od neke svetle, vrlo mlade la-vice. — Znam — reče ona 
mirno. — Ismejavaš me. Znam i ne marim za to. Osečam da živim; osećam svim što sam ja, 155dah 
mi je drukčiji, nije mi ni san više mrtav, gležnjevi mi opet imaju smisla i ruke mi više nisu prazne^ i 
sasvim mi je svejedno šta ti o meni misliš i govoriš, ja ću da letim i da jurim i baciću se bez misli, i 
srećna sam, i niti sam oprezna niti se bojim da to reknem, pa ma se ti i smejao i rugao mi se... Ravik 
malo poćuta. — Ne rugam ti se — reče on potom. — Sebi se rugam, Joana... Ona se nasloni na nj. 
— Zašto? Ima nešto za tvojim čelom što neće. Zašto? — Ništa nema što neće. Samo sam stariji od 
tebe. Ona odreče glavom. — Nije samo to. Ima tu nešto što hoće da ostane samo. Osećam. To je kao 
neka barijera. — Nije to nikakva barijera, to je samo petnaest godina života više no što imaš ti. Nije 
život svakome sopstvena kuća, koju sve bogatije ukrašava nameštajem sećanja. Neko živi u hotelu, 
u mnogim hotelima. Godine se zatvaraju za njim kao hotelska vrata — i jedino što preostaje, to je 
malo hrabrosti i nežaljenja. Ona ne odgovaraše neko vreme. Nije znao da li ga sluša. Pogleda kroz 
prozor i oseti mirno duboki sjaj kalvadosa u žilama. Udaranje bila je ćutalo, pretvoriv se u raširenu 
tišinu u kojoj zaćutaše mitraljezi vremena, koje odlazi neumorno otkucavajući. Iznad krovova se 
podiže



mesec rasplinut i crven kao kupola u oblacima upola izgubljene mošeje koja je lagano rasla, dok je 
zemlja ostajala u vejavici. — Znam — reče Joana, držeći ruke na njegovim kolenima i podbočivši 
bradu rukama — glupo je kad ti o sebi pričam te stvari od pre. Mogla bih ćutati ili lagati, ali neću. 
Sto da ti ne kažem sve što je bilo u mom životu, i što da od toga pravim više? Radije ću praviti 
manje, jer je to sad za mene samo smešno i ja ga više ne razumem, a ti se smej tome, pa ako hoćeš i 
meni. Ravik je pogleda. Njena kolena pritiskivala su veliko, be-lo cveće na novinama koje je bio 
podmetnuo pod krizanteme. 156 iSfeobična noć, mislio je^Negde se sad puca i ljudi progone i 
zatvaraju, muče i ubijaju, i komad mirnoga sveta se razara^ i znaš tojLJjejjromj3Ćjm_si!_u 
rasvetljenim- bistroima žamori___^ život, niko ne mari, ljudj_mirno_ležu) a ja sedim tu s jednom 
ženom između bledih cvetova krizantema i jedne boce kalvadosa; i diže se senka ljubavi ježeći se, 
tuđa i žalosna, usamljena i ona, proterana iz bezbednih bašta prošlosti, plašljiva i divlja i brza, kao 
da nema prava... — Joana — reče on polako i htede da rekne nešto sasvim drugo. — Lepo je što si 
tu. Ona ga pogleda. On je uze za ruke. — Razumeš li šta to znači? Više nego hiljadu reci... Ona 
klimnu glavom. Oči joj se odjednom ispuniše suzama. — Ništa ne znači — reče ona. — Znam. — 
Nije to tačno — reče Ravik, a znao je da je tačno. — Ne. Ništa. Ti treba da me voliš, dragi, to je 
sve. On ne odgovori. — Ti treba da me voliš — ponovi ona. — Inače ću propasti. Propasti — 
pomisli on. Kako ona to brzo kaže^ Ko je stvarno izgubljen, ne govori više. / bucscvvuu ćiic

\ XII —• Jeste li odsekli nogu? —■ upita 2ano. Njegovo usko lice bilo je beskrvno i belo kao stari 
zid. Pege su na njemu iskakale tako tamno kao da nisu njegov deo, nego kao da su napravljene 
bojom. Patrljak noge ležao je pod žičanom korpom preko koje je bio raširen pokrivač. — Imaš li 
bolova? — upita Ravik. — Da. U nozi. Noga me jako boli. Pitao sam sestru. Stara aždaja neće da 
mi kaže. — Noga ti je amputirana — reče Ravik. —• Iznad kolena ili ispod kolena? — Deset 
santimetara iznad njega. Koleno je bilo zdrobljeno i nije se moglo spasti. — Dobro — reče Zano. — 
To iznosi otprilike deset procenata više od osiguravajućeg društva. Vrlo dobro. Veštačka noga je 
veštačka noga, iznad kolena ili ispod njega. Ali petnaest procenata više, to je nešto što se svakog 
meseca može strpati u džep. — On oklevaše trenutak. — Bolje da zasad ne kažete mojoj majci. 
Videti i onako ne može od tog papagajskog kaveza iznad patrljka. —■ Nećemo ništa reći, Zano. —• 
Osiguravajuće društvo mora doživotno plaćati rentu. Tako je, zar ne? — Mislim. Sirasto se lice 
iskrivi u grimasu. — Ti će se iznenaditi. Meni je trinaest godina. Moraće dugo da plaćaju. Da li već 
znate koje je društvo?



—• Još ne, ali imamo broj automobila. Ti si ga zapamtio. Policija je već bila ovde. Hoće da te 
sasluša. Jutros si još spavao. Vratiće se večeras. 158 1 Zano je razmišljao. — Svedoci — reče on 
tada. — Važno je da imamo svedoke. Imamo li kakvih? — Čini mi se da tvoja majka ima dve 
adrese. Imala je pri-belešku u ruci. Dečko se uznemiri. — Izgubiće je. Samo ako je već nije 
izgubila. Znate kakav je star svet. Gde je ona sad? — Mati ti je ćelu noć do danas u podne presedela 
kraj kreveta. Onda smo uspeli da ode. Brzo će se vratiti. — Valjda je još u nje. Policija —. on načini 
slab pokret mršavom rukom. — Obešenjaci — promrmlja. — Sve obe-šenjaci. Suruju s 
osiguravajućim društvom. Ali kad čovek ima dobre svedoke — kad će se ona vratiti? — Brzo. 
Nemoj da se uzbuđuješ zbog toga. Biće već u redu. Zano je micao ustima kao da nešto žvaće. — 
Neki put isplaćuju novac odjednom. Kao otpremnicu. Umesto rente. Mogli bismo time da počnemo 
neki posao; mati i ja. — Odmori se sad — reče Ravik. — Imaš kad o tome da razmišljaš. Dečko 
odmahnu glavom. — Jest — reče Ravik. — Treba da budeš odmoran kad dođe policija. — Da, 
tačno. Pa šta da radim? — Spavaj. — Ali onda... —■ Probudiće te već. — Crvena svetlost. Sigurno 
je bila crvena svetlost. — Svakako. A sad pokušaj da malo spavaš. Ovde je zvonce, ako ti šta 
ustreba. — Doktore... Ravik se okrete. — Ako sve bude u redu — Zano je ležao u jastucima i preko 
njegova starmala, zgrčena lica pređe nešto kao osmeh — ponekad čovek ipak ima sreće, šta? 
159Veče je bilo vlažno i toplo. Iskidani oblaci nisko su prele-tali iznad grada. Pred restoranom 
„Fuke" bile su postavljene okrugle koksane peći. Oko njih je stajalo nekoliko stolova i stolica. Za 
jednim je sedeo Morozov. On mahnu Raviku. — Hodi, popij nešto sa -mnom. Ravik sede pored 
njega. — Suviše sedimo po sobama —■ reče Morozov. — Je li ti to već palo u oči? — Ti ne sediš. 
Ti neprestano stojiš na ulici pred „Šehere-zadom". — Mali, ostavi se svoje bedne logike. Ja sam 
uveče neka vrsta dvonožnih vrata „Šeherezadinih", a ne čovek na vazdu-hu. Suviše sedimo po 
sobama, rekoh, Suvišejnislimo_ po soba-ma. Suviše živimo po sobama. Suviše očajavamo po 
sobama. Može liše očajavati na vazduhu? — I te kako! — reče Ravik. — Samo zato što se suviše 
živi po sobama. Ne može kad je čovek na to navikao. Covek lepše očajava napolju nego u 
apartmanu sa kuhinjom. I sa više komfora. Nemoj da protiv-rečiš! Protivrečenje pokazuje 
zapadnjačku uskost duha. Ko će imati pravo? Večeras sam slobodan i hoću da osetim život. 
Uostalom, i pijemo suviše po sobama. —• I mokrimo suviše po sobama. — Ne prilazi mi s 
ironijom. Fakta života su prosta i trivijalna. Samo im naša mašta daje života. Ona od činjenica —■ 
podupirača za rublje čini katarke snova. Imam li pravo? — Nemaš. — Razume se da nemam. Neću 
ni da imam. — Razume se da imaš pravo.



—■ Dobro, brate. I spavamo suviše po sobama. Postajemo delovi nameštaja. Kamene kuće slomile 
su nam kičmu. Mi smo postali nameštaj koji se kreće: otomani, toaletni stolovi, kase, stanarski 
ugovori, kuhinjski lonci, klozeti. — Tačno. Promenljivi stranački programi, fabrike municije, 
domovi slepih i ludnice. — Ne prekidaj me neprestano. Pij, ćuti i živi, ti ubico sa 160 skalpelom. 
Gle šta je postalo od nas! Koliko znam, samo su stari Grci imali bogove pića i uživanja: Bahus i 
Dionizos. Mi umesto toga imamo Frojda, komplekse manje vrednosti i psihoanalizu — strah od 
prevelikih reci u ljubavi i od suviše velikih reci u politici. 2alosno pokolenje? — Morozov namignu. 
Ravik namignu. — Stari, čestiti cinik sa snovima — reče on. Morozov se podrugljivo osmehnu. — 
Bedni romantik bez iluzija — za__kratkovreme na zemlji^ nazvan Ravik. — Za vrlo kratko vreme. 
Sto se tiče imena, to mi je već treći život. Je li to poljska votka? — Estonska. Iz Rige. Najbolja. 
Natoči sam sebi — pa hajde da sedimo i gledamo najlepšu ulicu na svetu i hvalimo blago veče i 
spokojno pijuckamo u njušku očajanju. Vatra u koksanim pećima je pucketala. Neki čovek sa 
violinom postavi se na ivici trotoara i poče da svira „Aupres de ma blonde". Prolaznici ga gurahu. 
Gudalo je grebalo, ali čovek je svirao i dalje kao da je sam. Zvučalo je suvo i prazno. Izgledalo je 
kao da je violini zima. Dva Marokanca su se provlačila između stolova i nudila ćilime od drečeće 
veštačke svile. Naiđoše prođavci novina sa poslednjim izdanjima. Morozov kupi „Pari Soar" i 
„Entransižan". Pročita naslove i odgurnu novine u stranu. — Falsifikatori — progunđa on. — Da li 
si već primetio da živimo u doba falsifikatora? —■ Nisam. Mislio sam da živimo u doba konzervi. 
—• Konzervi? Kako to? Ravik pokaza novine. — Ne treba više da mislimo. Sve je unapred 
smišljeno, unapred ižvakano, unapred doživljeno. Konzerve. Samo da otvoriš. Tri puta dnevno šalje 
se kući. Ničega više što bi sam razvlačio, ostavljao da kišne, pekao na vatri pitanja, sumnje i čežnje. 
— On se podrugljivo osmehnu. — Ne živimo lako, Borise. Samo jevtino. ., — Živimo kao 
falsifikatori. — Morozov podiže novine. — 161 \Pogledaj ovo, fabrike oružja grade zato što hoće 
mir; koncentracione logore zato što vole istinu; pravičnost je plašt za svaku stranačku besomučnost; 
politički gangsteri su izbavitelji, a sloboda je velika reč svake pohlepe za moći. Lažan novac! Lažni 
duhovni novac! Laž propagande. Kuhinjski makijavelizam. Idealizam u rukama podzemlja. Da su 
bar pošteni. —• On zgužva i baci listove. —• Čitamo suviše novina po sobama — reče Ravik. 
Morozov se nasmeja. — Dabome. Napolju su potrebne samo za vatru__ On zaćuta. Ravik više nije 
sedeo pored njega. Bio je skočio i kroz gomilu pred kafanom počeo da se gura prema Aveniji Zorž 
V. Morozov je sedeo iznenađeno samo jednu sekundu. Zatim izvadi novac iz džepa, baci ga u 
porculanski tanjirić pod čašom i pođe za Ravikom. Nije znao šta se desilo, ali je išao za njim za 
svaki slučaj, da mu se nađe ako ustreba. Nije video policiju. A ni da za Ravikom ide kakav civilni 
detektiv. Pločnik je bio krcat ljudi. Dobro za njega, pomisli Morozov. Ako ga je kakav policajac 
prepoznao, može lako da umakne. Opazi ga ponovo tek kad stiže na Aveniju Zorž V. Saobraćaj baš 
promeni pravac i nagomilani redovi automobila pojuriše napred. Ravik ipak pokuša da pređe preko 
ulice. Jedan taksi ga skoro pogazi. Sofer je galamio. Morozov uhvati Ravika odostrag za ruku i 
povuče ga



natrag. — Jesi li poludeo? — viknu on. —. Hoćeš li da izvršiš samoubistvo? Šta je? Ravik ne 
odgovori. On je neprestano gledao na drugu stranu. Saobraćaj je bio vrlo gust. Kola su se gurala uz 
kola u četvororedu u dubinu. Nemoguće je bilo proći. Ravik ;e stajao na ivici trotoara, nagnut 
napred i buljio preko. Morozov ga prodrma. — Šta je? Policija? — Ne. — Ravik nije skidao očiju 
sa kola koja su klizila. — Pa šta je? Pa šta je, Ravik? — Hake ... __ Sta? — Morozovljeve se oči 
suziše. — Kako izgleda? — Brzo? — Siv ogrtač... Sa sredine Jelisejskih polja začu se prodoran 
zvižduk saobraćaj ca. Ravik jurnu između poslednjih kola. Tamnosivi ogrtač — to je bilo sve što je 
znao. Pređe Aveniju Zorž V i Ulicu de Brasono. Odjednom se stvori mnogo sivih ogrtača. On poče 
da psuje, gurao se dalje, što je brže mogao. Na Ulici de Galile saobraćaj je bio zaustavljen. Brzo 
pređe preko nje i stade da se kroz masu ljudi bezobzirno gura napred, dalje, duž Jelisejskih polja. 
Stiže do Ulice de Presbur, pre-trča preko raskršća, i najednom se zaustavi: pred njim je ležao Plas 
de l'Etoal, ogroman, zbunljiv, pun saobraćaja, s ušćima ulica sa svih strana. Prošao! Ovde se više 
ništa nije moglo naći. On se okrete, polako, još pažljivije motreći lica u gomili — ali uzbuđenje 
prestade. Najednom oseti da je vrlo prazan. Opet se prevario — ili mu je Hake izmakao po drugi 
put. Ali zar se može dvaput prevariti? Zar može neko dvaput da nestane sa zemljine površine? 
Postojale su još sporedne ulice. Hake je mogao zaviti. Pogleda duž Ulice de Presbur. Automobili, 
automobili, i ljudi, ljudi. Najposlovniji čas večeri. Nije više imalo smisla da je pretražuje. Opet 
prekasno. — Ništa? — upita Morozov koji stiže u susret. Ravik odmahnu glavom. — Verovatno 
opet vidim utvare. —• Jesi li ga poznao? — Mislio sam. Još maločas. Sad — više uopšte ništa ne 
znam. Morozov ga pogleda. — Ima mnogo vrlo sličnih lica. — Da, i ponekih koja se nikad ne 
zaboravljaju. Ravik zastade. — Sta ćeš da radiš? — upita Morozov. —■ Ne znam. Pa šta da radim? 
Morozov je netremice gledao u gomilu ljudi. — Prokleti baksuz! Baš u ovo doba. Zatvaraju se 
radnje. Sve puno... 163— Da. ' — I pored toga, još ta svetlost! Polutama. Jesi li ga tačno video? 
Ravik ne odgovori. Morozov ga uze za ruku. — Slušaj — reče on — juriti i dalje ovuda kroz ulice i 
poprečne ulice nema više smisla. Kad budeš u jednoj, mislićeš da je on baš u obližnjoj. Nema šanse. 
Hajde da se vratimo „Fukeu". To je pravo mesto. Odatle možeš posmatrati bolje nego kad juriš 
unaokolo. Ako se bude vraćao, odatle ga moraš videti. Sedoše za sto koji je stajao na ivici i bio 
slobodan na sve strane. Sedeli su dugo. — Šta ćeš učiniti ako ga sretneš? — upita najzad Morozov. 
— Znaš li već? Ravik odmahnu glavom. — Razmisli o tome. Bolje da znaš unapred. Nema smisla 
biti iznenađen i činiti gluposti. Naročito ne u tvom položaju. Nećeš valjda godinama u tamnicu? 
Ravik podiže pogled. Ne odgovori. Samo pogleda Moro-zova. — Meni bi bilo svejedno — reče 
Morozov. — Za sebe. i Ali mi nije svejedno za tebe. Sta bi učinio kad bi on sad bio' ovde a ti ga 
uhvatio preko na ćošku? — Ne znam, Borise. Stvarno ne znam.



— Nemaš ništa uza se, šta? — Nemam. — Da si ga napao, bez razmišljanja, za sekundu biste bili 
rastavljeni. Ti bi sad bio u policiji, a on bi verovatno imao samo nekoliko modrica. To znaš, šta? —• 
Da. — Ravik je buljio na ulicu. Morozov je razmišljao. — Najviše bi mogao pokušati da ga na 
nekom raskršću gurneš pod automobil. Ali i to ne bi bilo pouzdano. Moglo bi se desiti da prođe sa 
nekoliko ogrebotina. — Neću ga gurnuti pod auto. — Ravik je buljio na ulicu. —■ To znam. Ni ja 
to neću učiniti. 164 Morozov malo poćuta. — Ravik — reče on potom. — Ako je to bio on, i ako ga 
sretneš, onda moraš biti savršeno siguran to znaš? Imaš samo jednu jedinu šansu. __, Da, znam. — 
Ravik je i dalje buljio na ulicu. __Ako ga spaziš, idi za njim. Ništa drugo. Samo ga prati.. Pronađi 
gde stanuje. Ništa više. O svem drugom možeš raz-j misliti docnije. Ostavi sam sebi vremena. 
Nemoj da napraviš \ ludost, čuješ? — Da — reče Ravik odsutno, netremice gledajući na ulicu. 
Jedan prodavač pistacija dođe za sto. Za njime dođe dečko sa igračkama, miševima. On ih pusti da 
igraju na mramornoj ploči i da mu trče uz rukav. Violinista se pojavi po drugi put. Svirao je sad 
„Parlez moi d'amour" i nosio je šešir. Neka starica sifilističkog nosa nudila je ljubičice. Morozov 
pogleda na časovnik. — Osam — reče on. — Nema smisla dalje čekati, Ravik. Sedimo već preko 
dva sata. U ovo se vreme taj više neće vratiti. U ovom trenutku svaki čovek u Francuskoj negde 
večera. — Idi mirno, Borise. Sto uopšte treba da sediš sa mnom i dangubiš? — To nema veze. 
Mogu ja tu sedeti s tobom dokle hoćemo. Ali ja neću da poludiš. Besmisleno je da sediš ovde još 
satima. Verovatnost da ga sretneš sad je svud ista. Naprotiv: ona je sad čak veća u svakom 
restoranu, u svakom noćnom klubu, u svakoj javnoj kući. —■ Znam, Borise. Morozov stavi svoju 
dlakavu šaku na Ravikovu ruku: — Ravik — reče on. — Slušaj me. Ako treba da sretneš čove-ka, 
srešćeš ga — a ako ne, onda ga godinama možeš čekati. Ti znaš šta ja mislim. Drži otvoreno oči — 
svud. I budi na sve spreman. Ali inače, živi kao da si se prevario. Verovatno i jesi. To je jedino što 
možeš da učiniš. Inače ćeš se upropas165titi. I meni se već to desilo. Pre otprilike dvadeset godina. 
Mislio sam svaki čas da vidim jednog krvnika svoga oca; halucinacije. — On ispi čašu. — Proklete 
halucinacije. A sad hajde sa mnom. Idemo nekud da jedemo. — Borise, idi ti da jedeš. Ja ću doći 
docnije. — Hoćeš li ti ostati tu sada da sediš? — Samo još trenutak. Onda ću u hotel. Imam tamo 
još nešto posla. Morozov ga pogleda. Znao je šta Ravik hoće u hotelu. Ali je znao i da više ništa ne 
može da učini. Ticalo se to samog Ravika. — Dobro — reče on. — Ja sam kod „Mere Marie". 
Docnije u „Bublishki". Pozovi me ili dođi. —• On podiže svoje čupave obrve. —• I nemoj ništa da 
riskiraš. Nemoj da budeš nepotrebni junak! Niti prokleti idiot. Pucaj samo ako sigurno možeš da 
umakneš. To nije igračka ili gangsterski film. — Znam, Borise, budi bez brige. Ravik ode u hotel 
„Enternasional" i odatle se odmah vrati. Uz put prođe pored hotela „Milano". Pogleda na časovnik. 
Bilo je pola devet. Mogao je još Joanu zateći kod kuće. Ona mu izađe u susret. — Ravik — reče 
ona iznenađeno. — Ti ovamo? — Da. — Još nikad nisi bio ovde, znaš li to? Od onda kad si me 
odveo.



On se osmehnu odsutno. — Istina je, Joana, mi vodimo čudan život. — Da. Kao krtice ili slepi 
miševi. Hi buljine. Viđamo .se samo kad je mrak. Koračala je po sobi tamo-amo dugim, mekim 
koracima. Imala je tamnoplavi dressinggown, koji je bio skrojen kao muški i čvrsto joj kaišem bio 
stegnut u kukovima. Na kreve166 i tu je ležala crna večernja haljina koju je nosila u „Šehereza-di". 
Bila je vrlo lepa i negde beskrajno daleko. —. Zar ne moraš da ideš, Joana? — Još ne. Tek za pola 
sata. To mi je najbolje vreme. Vre-me pre no što moram da odem. Vidiš šta onda imam. Kafu i sve 
vreme sveta. A sad si čak i ti tu. Imam i kalvadosa. Ona donese bocu. On je uze i neotvorenu stavi 
na sto. Zatim je pažljivo uze za ruke. — Joana — reče on. Svetlost se u njenim očima ugasi. Stajala 
je sasvim ispred njega. — Kaži mi odmah šta je... — Zašto? Sta treba da bude? — Bilo šta. Kad si 
takav, uvek nešto postoji. Jesi li zato došao? Osećao je da njene ruke hoće da se izvuku iz njegovih. 
Nije se micala. Ni ruke joj se nisu micale. Samo kao da se nešto u njima otimalo od njega. — 
Večeras ne možeš doći, Joana. Večeras ne, i možda sutra i nekoliko dana. — Zar moraš da ostaneš 
na klinici? — Ne. Nešto drugo. Ne mogu o tom da govorim. Ali ima nešto što nema veze s tobom i 
sa mnom. Ona postoja malo, nepomična. — Dobro — reče ona. — Ti razumeš. — Ne. Ali kad ti 
kažeš, biće tačno. — Ne ljutiš se? Ona ga pogleda. — Bože, Ravik — reče ona. — Kako bih se bilo 
zbog čega mogla ljutiti na tebe? Ravik podiže pogled. Osećao se kao da se neka ruka čvrsto spustila 
na njegovo srce. Joana je ono što je rekla, rekla bez namere, ali ona nije mogla više učiniti da bi ga 
pogodila. On je malo držao do onog što je ona u noćima mucala i ša-putala; to je bilo zaboravljeno 
kad bi se jutro sivo zadimilo pred prozorom. On je znao da je ushićenost u časovima kad je čučala 
ili ležala pored njega bila isto toliko ushićenost i samom sobom, i on je to primao kao zanos i kao 
blistavu ispovest trenutka, ali nikad više od toga. Sada, prvi put, kao 167pilot koji kroz vedrinu 
sjajnih oblaka, na kojima se sunce igra žmurke, iznenada ugleda dole zemlju, zelenu i mrku i sjajnu, 
on vide više. Pod ushićenošću vide odanost, pod zanosom osećanje, pod zvonjavom reci prosto 
poverenje.jJDn je očekivao nepoverenje, pitanja, i nerazumevanje — ali ovo ne.J Uvek male stvari 
pokazuju kakvo je stanje, velike nikad. Velike leže suviše blizu dramatičnog gesta i zavođenja u laž. 
Soba. Hotelska soba. Nekoliko kofera, krevet, svetlost, pred prozorom crna pustoš noći i prošlosti 
— a ovde jedno svetio lice, sivih očiju i visokih obrva i smela zamaha kose — život, savitljivi život, 
otvoreno okrenut njemu, kao džbun oleandera svetlosti — bio je tu, stajao je tu, čekajući, ćuteći, 
dovikujući mu: uzmi me! Drži me! Zar nije jednom, davno, rekaor Držaću te? On ustade. — Laku 
noć, Joana. — Laku noć, Ravik. Sedeo je pred kafanom „Fuke". Sedeo je za istim stolom kao pre. 
Sedeo je sat za satom, zakopan u tamu prošlosti u kojoj je gorela samo jedna jedina, slaba svetlost: 
nada u osvetu. Uhapšen je u avgustu 1933. Četrnaest dana je skrivao kod sebe dva prijatelja koje je 
tražio Gestapo i onda im pomogao da pobegnu. Jedan



od njih mu je 1917, pred Bišotom u Flandriji, spasao život i iz ničije zemlje, dok je on lagano 
krvario, dovukao ga natrag pod zaštitom mitraljeske paljbe. Drugi je bio pisac, Jevrejin, koga je 
odavno poznavao. Izveli su ga na saslušavanje; hteli su da znaju u kom su pravcu pobegla ona 
dvojica, kakve isprave imaju i ko će im uz put pomagati. Saslušavao ga je Hake. Posle prve 
nesvestice, pokušao je da ubije Hakea njegovim revolverom ili da ga umlati. Skočio je u jednu 
lomljivu, crvenu tamu. Bio je to besmislen pokušaj protiv četiri naoružana, snažna čoveka. Tri dana 
pojavljivalo se tada neprestano, iz nesvestice, po168 laganog buđenja, ludih bolova, hladno, 
nasmejano lice Ha-keovo. Tri dana ista pitanja — tri dana isto telo, razbijeno, skoro više 
nesposobno da pati. I tada, po podne trećeg dana, doveli su ženu. Ona ništa nije znala. Pokazali su 
joj ga zato da bi dala iskaz. Ona je bila biće luksuriozno, lepo, koje je vodilo lak, beznačajan život. 
Očekivao je da će vikati i slomiti se. Nije se slomila. Oborila se na dželate. Izrekla je smrtonosne 
reci. Smrtonosne po nju; ona je to znala. Hake se više nije smeškao. Prekinuo je saslušanje. 
Sutradan je objasnio Raviku šta će se s njom desiti u koncentracionom logoru za žene ako on ne 
prizna. Ravik nije odgovorio. Hake mu je onda objasnio šta će se s njom desiti pre toga. Ravik nije 
ništa priznao, jer ništa nije bilo da se prizna. Pokušao je da ubedi Hakea da žena ne može ništa da 
zna. Rekao mu je da ju je površno poznavao. Da ona u njegovom životu manje znači od kakve lepe 
slike. Da joj on nikada ni u čemu nije mogao pokloniti poverenje. Sve je bilo istina. Hake se samo 
smeškao. Kroz tri dana žena je bila mrtva. Obesila se u koncentracionom logoru za žene. Dan 
docnije doveli su jednog begunca. Bio je to pisac Jevrejin. Kad ga je Ravik video, nije ga 
prepoznao, čak ni po glasu. Prošla je još jedna nedelja pod Hakeovim saslušanjem dok nije umro. 
Najzad je i sam dospeo u koncentracioni logor. Bolnica. Bekstvo iz bolnice. fMesec je srebrnast 
stajao iznad Trijumfalne kapije. Ulične svetliljke Jelisejskih polja klatile su se na vetru. Noćna 
svetlost ogledala se u čašama na stolu. Nestvarno, te čaše, taj mesec, ta ulica, ta noć, i taj čas koji 
nailazi na mene, tuđ i prisan, kao da je već jednom postojao, u nekom drugom životu, na nekoj 
drugoj zvezdi, — nestvarno, ta sećanja na godine koje su prošle, potonule, žive i mrtve u isti mah, 
koje fosforesciraju samo u mome mozgu i koje su se skamenile u reci — i nestvarno to što teče kroz 
tamu mojih žila 169— bez spokoja, 37,6 stepeni toplo, malo slankasto, četiri litre tajne i daljeg 
života, krv, odraz u ćelijama ganglija, nevidljivo skladište u ničemu, nazvano pamćenje, izbacujući 
naviše zvezdu za zvezdom, godinu za godinom, jednu jasnu, drugu krvavu kao Mars iznad Ulice de 
Beri, a neku u tamnom probelasavanju i punu mrlja, — nebo sećanja pod kojim je sadašnjost 
nemirno izvodila svoju konfuznu igru. Zelena svetlost osvete. Grad što lagano plovi u poznoj me-
sečini i zvrjanju automobilskih motora. Nizovi kuća, dugi, nizovi prozora što se protežu u beskraj, a 
iza njih složeni zavežljaji sudbine, daleko niz ulice. Otkucaj srca miliona ljudi, neprestani otkucaj, 
kao nekog milionostrukog motora, lagano, lagano, niz ulicu života, sa svakim otkucajem za maleni 
milimetar bliže smrti. On ustade. Jelisejska polja behu skoro prazna. Nekoliko javnih žena džonjalo 
je po ćoškovima. Siđe niz ulicu, mimo Ulice Pjer Sardon, Ulice Marbef, Ulice Marinjan, do Pon 
Poana i natrag do Trijumfalne kapije. Prekorači lance i nađe se pred grobom Neznanog junaka. 
Mala, plava lampa treperila je u senci. Pred njom je ležao svenuti venac. On pređe preko Etoala i 
ode u bistro pred kojim mu se prvi put učinilo da je video Hakea. Unutra je sedelo nekoliko šofera. 
On sede kraj prozora gde je sedeo tada i popi jednu kafu. Ulica napolju bese prazna. Soferi su 
razgovarali o Hitleru. Bio im je smešan i proricali



su mu brzo kraj ako se usudi na liniju Mažijio. Ravik je gledao na ulicu. Zašto još sedim ovde, 
pomisli. Mogao bih sedeti svud u Parizu: šansa je ista. On pogleda na sat. Malo je nedostajalo do 
tri. Prekasno. Prekasno. Hake — ako je to bio on — neće više u ovo doba ići po ulicama. Video je 
napolju gde se gega jedna javna žena. Ona pogleda kroz prozor i produži. Ako se vrati, poći ću, 
pomisli on. Javna žena se vrati. On ne ode. Ako se još jednom vrati, sigurno odlazim, odluči on. 
Hake tada nije u Parizu. Javna žena se 170 vrati. Ona mu mahnu glavom i prođe. On ostade da sedi. 
Ona se još jednom vrati. On ne ode. Konobar je dizao stolice na sto. Soferi poplaćaše i odoše iz 
bistroa. Konobar ugasi svetlost iznad tezge. Soba utonu u prljavu tamu. Ravik se okrete. — Platiti 
— reče on. Napolju je postajalo vetrovitije i hladnije. Oblaci su pro-letali na većoj visini i brže. On 
prođe pored Joanina hotela i stade. Svi su prozori bili mračni sem jednog u kome se iza zavese 
belasala lampa. To je bila Joanina soba. Znao je da ona ne voli da ulazi u mračnu sobu. Ostavila je 
svetlost da gori jer danas ne dolazi kod njega. On pogleda gore i odjednom ne razumede sama sebe. 
Zašto nije hteo da je vidi? Sećanje na onu ženu davno je već iščezlo; ostalo je samo sećanje na 
njenu smrt. A drugo? Kakve je to veze imalo s njom? Kakve je to veze imalo čak i sa njim samim? 
Zar nije on budala koja juri za jednom obmanom, za refleksom jednog sklupčanog, crnog sećanja, 
jedne mračne reakcije — koja opet počinje da rije po šljaki mrtvačkih godina, uznemiren jednim 
slučajem, jednom prokletom sličnošću — koja opet dopušta da se javi komad iščezle prošlosti, 
slabost tek zalečene neuroze, i time dovodi u opasnost sve što je u sebi izgradio, jedinog čoveka, u 
svem tom odmicanju, koji je bio vezan za njega? Kakve veze ima jedno s drugim? Zar nije i sama 
sebe neprestano učio isto to? Kako bi inače bio umakao? I gde bi inače ostao? Oseti kako mu se po 
udovima rastapa olovo. Duboko udahnu. Vetar je brzim naletima nailazio ulicom. On opet pogleda 
na osvetijeni prozor. Onde je bio neko kome on nešto znači, neko kome je važan, neko čije se lice 
menja kad ga vidi — a on je to hteo da žrtvuje jednoj izobličenoj iluziji, nestrpljivo odbijajući 
gordosti blede nade u osvetu. Sta je hteo? Zašto se odupirao? Zašto se bunio? Život mu se pružao, a 
on mu je stavljao prigovore. Ne zato što ga je 171premalo — zato što ga je suviše. Zar je najpre 
trebalo da preko njega pređe krvava oluja prošlosti da bi to mogao razumeti? On slegnu ramenima. 
Srce, pomisli. Srce! Kako se ono otvara! Kako se ono pokreće! Prozor, pomisli, usamljeni svetli 
prozor u noći, odblesak jednog drugog života koji se bacio prema njemu neobuzdano, otvoreno, 
spremno, dok se i on ne otvori. PJamen uživanj a, oganj nežnosti, svetio, brzo svetlomrcanje krvi — 
poznavalo se to, poznavalo^se^svj^jKi^. znavalo ^e toliko~da se VerovakTda nikad više meka, 
zlatna zabuna neće moći preplaviti mozak — a sad najednom stojijo_ noći pred trećerazrednim 
hotelom, i iz asfalta_kao_dabije_dlro»-i to s'e'osega kau đa~aolaži s druge stranj_z£inliei_sjplavih--
kQ=_ kosovih ostrva, toplota tropskog^pjolećaj _kaa_da^ge kTož okeane, koralna dna, lavu i tamu, 
i najednom izbija u ParižuT~u otrcanoj Ulici "l mimoza, u noći punoj osvete i prošlosti, neodoljivo, 
neopore„Seherezada" je bila puna ljudi. Joana je sedela za jednim stolom sa nekoliko muškaraca. 
Odmah opazi Ravika. On za-stade na vratima. Lokal je plivao u dimu i muzici. Ona reče nešto 
ljudima za stolom i pođe brzo prema njemu. — Ra-vik...



— Imaš li ovde još posla? — Zašto? — Hoću da te povedem. — Ali ti si rekao ... — To je prošlo. 
Imaš li još kakva posla? — Nemam. Moram samo da kažem onima tamo da idem. —• Reci brzo — 
čekam te napolju u taksiju. — Da. — Ona je stajala. — Ravik... On je pogleda. — Jesi li se zbog 
mene vratio? — upita ona. On se za sekundu ustezaše. — Da — reče on tada tiho u 172 lice koje 
mu se pružalo. — Da. Joana. Zbog tebe. Samo zbog tebe! Ona učini brz pokret. — Hajde — reče 
ona potom. — Da idemo! Sta nas se još tiču ti ljudi. Taksi je vozio duž Ulice de Lijež. — Šta je 
bilo, Ravik? — Ništa. —■ Plašila sam se. — Zaboravi. Nije bilo ništa. Joana ga pogleda. — Mislila 
sam da nikad više nećeš doći. On se naže nad nju. Oseti kako drhti. — Joana — reče on. — Nemoj 
da misliš ni na šta i ne pitaj ništa. Vidiš li napolju svetiljke i hiljadu šarenih firmi? Mi_ živimo u 
vre-menu koje umire, a ovaj grad podrhtava od života. Mi smo se otrgli od svega, imamo samo još 
svoja srca. Bio sam na jednom predelu na Mesecu i vratio sam se, i tu si li i život si ti. Ne pitaj ništa 
više. Ima više tajne u tvojoj kosi no u hiljadu pitanja. Tu pred nama je noć, nekoliko časova i jedna 
večnost, dok jutro ne zatutnji kraj prozora. Da se ljudi vole, u tom je sve; čudo i najrazumljivija 
stvar što postoji, to sam osetio danas, kad se noć rastapala u cvetni džbun i vetar mirisao na jagode, 
a bez ljubavi je_čpyek_sajna 7 mrtvac_na odsustvu, ništa drugo nego nekoliko datuma i neko 
slučajno ime, i može isto taKo i da umre... Svetlost uličnih svetiljki prolete kroz prozor taksija kao 
kružni reflektor kule svetiljke kroz mrak kakve brodske kabine. Joanine oči na bledom licu behu 
naizmenično vrlo providne i vrlo crne. —• Mi nećemo umreti — prošaputa ona u Ravikovu naručju. 
— Ne. Mijiećemo. Samo vreme. Prokleto vreme. Ono uvek e. Mijšhrimg. Uvek živimo. Kad se 
probudiš, proleče je. a kad zaspiš^jesen je, i hiljadu puta je izmeđujx>ga zima i leto. 1 ako se dosta 
voHn^^jv^nijsmo_^nerazorivi, kao kucaj srca i lošaTvetar, i to je mnogo. Mi pobjeđujemo u 
danima, slatkaljubljena, a gubimo u godinama, ali ko će to da zna i ko za to mari? Cas le život. 
Trenutak najbliži večnosti. Tvoje oči svetlucaju, zvezdani prah kaplje kroz beskrajnost, bogovi 
stare, ali tvoja usta su mlada, zagonetka drhti među nama. Ti i Ja, poziv i odgovor, iz večeri, iz 
sutona, iz ushićenja svih koji vole, proceđen iz najdaljih žarkih krikova i zlatnom burom, beskrajni 
put od amebe do Rut i Estere i Jelene i Aspazije, do plavih Madona u kapelama na putu, od gmiza-
vaca i životinja do tebe i mene ... Ležala mu je u naručju, nepomična, bleda lica, i tako predana da 
je izgledala skoro odsutna — a on se naginjao nad nju i govorio i govorio — i bilo mu je iz početka 
kao da mu neko gleda preko ramena, neka senka, i bezglasno, sa nejasnim osmehom, govori s njim 
zajedno, i on se naginjao sve više i osećao kako mu se ona približava, i to je još trajalo, a zatim više 
ne.

xm __ Skandal — reče žena sa smaragdima, koja je sedela nasuprot Kejte Hegstrem. — Divan 
skandal! Ceo Pariz ma se smeje. Da li ti je ikad bilo poznato da je Luj homoseksualac? Sigurno nije.



Nikom od nas nije bilo poznato; vrlo dobro je kasirao. Lina de Nebur važila je kao njegova 
oficijelna metresa — i sad zamisli: pre nedelju dana vrati se on iz Rima, tri dana ranije nego što je 
rekao, i ode uveče u apartman toga Nikija, hteo je da ga iznenadi, i koga nađe tamo? — Svoju ženu 
— reče Ravik. Žena sa smaragdima podiže pogled. Najednom dobi izgled kao da je ovog trenutka 
čula da joj je muž bankrotirao. — Vi već znate priču? — upita ona. — Ne. Ali mora da je tako. — 
Ja to ne razumem. — Razdraženo je motrila Ravika. — Pa to je potpuno neverovatno. Kejt 
Hegstrem se nasmeši. — Dezi, doktor Ravik ima jednu teoriju. On to naziva sistematikom slučaja. 
Prema tome, neverovatno je uvek skoro najlogičnije. — Interesantno. — Dezi se nasmeši ljubazno i 
potpuno nezainteresovano. — Ništa se ne bi saznalo —■ nastavi ona — da Luj nije napravio 
strašnu scenu. Bio je potpuno van sebe. Sad stanuje u Krijonu. Hoće da se razvede. Svi čekaju 
razloge. — Ona se s puno iščekivanja zavali u fotelju. — Sta kažeš na to? Kejt Hegstrem brzo 
pogleda prema Raviku. On je pos-matrao granu orhideje koja je na stolu stajala između kutija za 
cipele i jedne korpe s grožđem i breskvama — lepti-raste, bele cvetove, sa sablažnjivim, crveno 
poprskanim srcima. 175— Neverovatno, Dezi — reče ona. — Stvarno neverovatno! Dezi je uživala 
u svome trijumfu. — To niste znali unapred, šta? — upita ona Ravika. On pažljivo vrati granu u 
usku kristalnu vazu. — Ne, svakako nisam. Dezi zadovoljno klimnu glavom i pokupi tašnu, 
pudrijeru i rukavice. — Moram da idem. Lujza u pet ima koktel-par-tiju. Dolazi njen ministar. 
Svašta se zucka. — Ona ustade. — Uostalom, Feri i Marta su se opet razišli. Vratila mu ie nakit. 
Sad po treći put. Na njega to još uvek deluje. Dobri glupan. Misli da ga voli zbog njega sama. Sve 
će joj vratiti, a kao nagradu i koji komad više. Kao i uvek. On to ne zna —■ ali ona je kod 
Ostertaga već izabrala šta hoće. On uvek tamo kupuje. Jedan rubinski broš; četvorouglast, veliki 
kamen, najlepša golubija krv. Dosetljiva je. Ona poljubi Kejt Hegstrem. — Hajde, jagnje moje. Sad 
si bar u toku onoga što se zbiva u svetu. Hoćeš li skoro moči da izađeš odavde? — Ona pogleda 
Ravika. On uhvati pogled Kejte Hegstrem. — Za sada još ne — reče. —• Na žalost. On pridrža 
Dezi ogrtač. Bila je to mrka samurovina bez okovratnika. Ogrtač za Joanu, pomisli on. — Dođite 
kadgod sa Kejtom na čaj — reče Dezi. — Sredom bude svega nekoliko ljudi; tada možemo 
nesmetano da proćaskamo. Jako me interesuju operacije. — Rado. Ravik zatvori za njom vrata i 
vrati se. — Lepi smaragdi — reče on. Kejt Hegstrem se nasmeja. —■ To je ranije bio moj život, 
Ravik. Možete li da razumete? —• Da. Zašto da ne. Divno kad se može. Čuva čoveka od mnogo 
čega. — Ja to više ne mogu da razumem. — Ona ustade i oprezno pođe prema krevetu. Ravik je 
gledao za njom. —■ Prilično je bez važnosti gđe 176 se živi, Kejt. Može da bude ugodnije, ali to 
nije važno. Važno je samo ono šta se od tog načini. Pa i to ne uvek. Ona izvuče iz kreveta duge, lepe 
noge. — Sve je beznačajno — reče ona — kad je čovek nekoliko nedelja ležao u krevetu pa opet 
može da hoda.



—• Ne morate više da ostanete ovde ako nećete. Možete stanovati u „Lenkesteru" ako povedete 
sestru. Kejt Hegstrem odmahnu glavom. — Ostaću dok ne budem mogla da putujem. Ovde sam 
zaštićena od suviše mnogih Dezi. — Izbacite ih ako dođu. Ništa nije napornije od brbljanja. Ona se 
oprezno ispruži u krevetu. — Možete li da zamislite da je ova Dezi, i pored svojih brbljanja, divna 
mati? Ona izvrsno vaspitava svoje dvoje dece. — Biva — reče Ravik hladno. Ona navuče pokrivač 
preko sebe. — Klinika je kao manastir — reče ona. —{^pavek nauči da ponovo ceni najprostije 
stvari. Hodanje, disanj£t_gledanje] — Da. Sreća prosto leži svud oko nas. Treba samo da je 
podignemo. Ona giTpbgleda. — Ja to stvarno mislim, Ravik. — I ja, Kejt. Samo proste stvari nikad 
ne razočaravaju. I kod sreće je nemoguće početi dovoljno duboko iz osnove. Žano je ležao u 
krevetu, s gomilom brošura rasutih po pokrivaču. • % —• Zašto ne upališ svetlost? — upita Ravik. 
—■ Još dosta vidim. Imam dobre oči. Brošure su bile opis veštačkih nogu. Žano ih je skupio na sve 
moguće načine. Mati mu je donela poslednje. On pokaza Raviku jedan naročito šaren prospekt. 
Ravik odvrnu svetlost. — Ovo je najskuplja — reče Žano. — Nije najbolja — odgovori Ravik. — 
Ali je najskuplja. Reći ću osiguravajućem društvu da 177■ . ■ \ ■■ mi je ta potrebna. Dabome, 
uopšte je neću uzeti. Samo neka društvo plati. Ja ću imati drvenu nogu i novac. — Osiguravajuće 
društvo ima lekare koji sve kontrolišu, Žano. Dečko se uspravi. — Mislite li da mi oni neće odobriti 
nogu? — Hoće. Možda ne najskuplju. Ali ti neće dati novac; pobrinuće se da stvarno dobiješ nogu. 
— Onda je moram primiti i odmah preprodati. Tu ću, razume se, izgubiti. Mislite li da je dvadeset 
procenata gubitka dosta? Prvo ću je ponuditi sa deset. Možda prethodno može da se razgovara s 
trgovcem. Šta se tiče osiguravajućeg društva hoću li ja uzeti nogu? Ono mora da plati; sve drugo 
može biti svejedno — ili ne? — Razume se. Možeš pokušati. — To bi bio nekakav novac. Njime 
bismo već mogli da kupimo tezgu i inventar za malu cremerie. — Zano se preve-jano nasmeja. — 
Takva noga, sa kolenom i svim, hvala bogu, prilično je skupa. Precizan posao. To je dobro. — Da li 
je već dolazio neko od osiguravajućeg društva? — Nije. Za nogu i otpremninu još nije. Samo za 
operaciju i kliniku. Treba li da uzmemo advokata? Sta vi mislite? Bila je crvena svetlost! Sasvim 
sigurno. Policija... Sestra dođe sa večerom. Stavi je na sto pored Žanoa. Dečko ne reče ništa dok 
ona ne ode. — Ovde im- mnogo da se jede — reče on zatim. — Tako dobro nikad nisam imao. Ne 
mogu da pojedem. Moja mati uvek dođe i pojede ostatak. Ima dosta za nas dvoje. Tako štedi. Soba i 
onako košta vrlo mnogo. — To plaća društvo. Sasvim je svejedno gde ležiš. Neki prizrak prelete 
preko sivog lica dečakova. — Razgovarao sam sa doktorom Veberom. On mi daje deset procenata. 
Račun šalje društvu. Ono plaća; on mi daje deset procenata u gotovu. — Ti si umešan, Zano. 178 ■
— Moraš biti umešan kad si siromašan! __. To je tačno. Imaš li bolova?



__. u nozi koje više nemam. —. To su nervi, koji još postoje. __. Znam. Smešno, ipak: Ima čovek 
bolove u nečemu čega \ više nema. Možda još postoji duša od noge. — Zano se pod- \ rugljivo 
osmehnu. Napravio je dosetku. Zatim otkloni gornje činije svoje večere. — Supa, piletina, varivo, 
puding. Nešto za moju majku. Ona voli piletine. Kod kuće je nismo imali često. — On se prijatno 
zavali. — Ponekad se noću probudim i pomislim kako sve ovo moramo da platimo sami. Kao što se 
već dešava noću u prvom trenutku. Pa se setim da ležim ovde kao i sin finih ljudi, i da imam pravo 
da tražim sve; mogu da pozvonim sestrama i one moraju da dođu, a sve moraju da plate drugi. 
Divno, šta? — Da — reče Ravik. — Divno. Sedeo je u Ozirisu u sobi za preglede. —• Ima li još 
koga? — upita on. — Da — reče Leoni. — Ivona. Ona je poslednja. —• Pošalji je unutra. Ti si 
zdrava, Leoni. Ivona je imala dvadeset pet godina, bila je mesnata, plava, široka nosa i s kratkim, 
debelim rukama i nogama mnogih javnih žena. Ona se samozadovoljno ugega unutra i podiže 
svilenu krpu koju je nosila. — Onamo — reče Ravik. — Zar ne možete ovako? — upita Ivona. — 
Zašto? Umesto odgovora ona se ćuteći okrete i pokaza svoju snažnu stražnjicu. Bila je plava od 
masnica. Mora da je od nekoga dobila strašnih batina. — Nadam se da ti je mušterija za to dobro 
platila — reče Ravik. — Tako nešto nije šala. 179\ Ivona odmahnu glavom. — Ni santima, doktore. 
Nije bila mušterija. — Onda si ti u tom uživala. Nisam znao da ti to voliš. Ivona opet odmahnu 
glavom sa zadovoljnim tajanstvenim osmehom na licu. Ravik vide da joj se dopada njen položaj. 
Osećala se važnom. — Ja nisam mazohistkinja — reče ona. Bila je ponosna što zna tu reč. — Pa šta 
je onda bilo? Svađa? Ivona pričeka jednu sekundu. — Ljubav — reče ona potom i prijatno proteže 
ramena. — Ljubomora? — Da. — Ivona je sijala. — Boli li jako? — To ne boli. — Ona oprezno 
leže. — Znate li, doktore, da me madam Rolanda iz početka nije htela pustiti da radim? Samo jedan 
sat, rekla sam; pokušajte samo jedan sat! Vide-ćete! I sad sa plavom stražnjicom imam mnogo više 
uspeha nego ikada pre. — Zašto? — Ne znam. Ima muškaraca koji su ludi za tim. Uzbuđuje ih. Za 
poslednja tri dana napravila sam dvesta pedeset1 franaka više. Koliko dugo će se to još moći videti? 
— Najmanje dve do tri nedelje. Ivona puče jezikom. — Ako tako produžim, moći ću da kupim 
bundu. Lisica — besprekorno obojeno mačje krzno. — Ako ne bude dosta, tvoj prijatelj može lako 
da ti pomogne novim batinama. — To on neće — reče Ivona živahno. — Nije on takav. Nije to 
mrcina s računom, znate! On to čini samo iz strasti. Kad ga uhvati. Mogla bih da ga i na kolenima 
molim pa ne bi to učinio inače. — Karakter. — Ravik diže glavu. — Ti si zdrava, Ivona; Ona se 
diže. — Onda posao može da pođe. Dole me već čeka jedan starac. Nekakav sa sedom šiljatom 
bradom. Pokazala sam mu masnice. Pobesneo je za njima. Kod kuće ne



180 gj ni da pisne. Mislim da sanja o tom da istuče svoju staru.__Ona se zvonko nasmeja. — 
Doktore, svet je smešan, ne? — Ona samozadovoljno izgega. Ravik se opra. Zatim skloni stvari 
koje je upotrebio i stade na prozor. Suton je srebrnastosivo visio nad kućama. Gola drveta, kao crne 
ruke mrtvih, hvatala su se na asfaltu. Takve ruke viđale su se ponekad u zasutim streljačkim 
rovovima. On otvori prozor i pogleda napolje. Čas nerealnosti što lebdi iznad dana i noći. Cas 
ljubavi u malim hotelima — za ljude koji su oženjeni i uveče dostojanstveno predseda-vaju u 
porodici. Cas u kome su Italijanke iz Lombardijske nizije već počinjale da čitaju felicissima notte. 
Cas očajanja i čas snova. On zatvori prozor. Soba kao da iznenada posta mnogo mračnija. Senke 
behu uletele i čučahu po uglovima, pune nemog brbljanja. Boca konjaka koju je Rolanda bila 
donela svetlela je na stolu kao politirani topaz. Ravik je stajao jedan trenutak — zatim siđe. Aparat 
za muziku je svirao a velika sala bila je već jasno osvetljena. Devojke su u svojim ružičastim 
svilenim košuljama sedele u dva reda na foteljama. Sve su imale gole grudi. Mušterije su htele da 
vide šta kupuju. Bilo ih je već došlo pet-šest. Većinom malograđani srednjih godina. Bili su to 
oprezni stručnjaci, koji su znali kad je pregled, pa su dolazili u to vreme, da ne riskiraju apsolutno 
nikakvu bolest. Ivona je bila sa svjojim starcem. On je sedeo za jednim stolom sa diboneom pred 
sobom. Ona je stajala pored njega, s jednom nogom na stolici, i pila šampanjac. Dobijala je deset 
procenata od boce. Onaj je morao biti sasvim lud, kad je častio time. To je bila stvar za strance. 
Ivona je toga bila svesna. Ona se držala kao kakav druželjubivi ukrotitelj iz cirkusa. — Gotovo, 
Ravik? — upita Rolanda koja je stajala na vratima. — Da. Sve u redu. 181— Hoćeš li da piješ 
nešto? \ — Neću, Rolanda. Moram u hotel. Radio sam dosad. Toplo kupatilo i čisto rublje — to je 
sve što mi je sad potrebno. On izađe pored garderobe kraj bara. Veče ljubičastih očiju stajalo je pred 
vratima. Usamljeno i žurno zujao je preko plavog neba jedan avion. Jedna ptica, crna i mala, 
cvrkutala je na najvišoj grani jednog golog drveta. Jedna žena s rakom, koji ju je jeo kao bezoka 
siva životinja; jedan bogalj koji izračunava rentu; — jedna javna žena sa stražnjicom što donosi 
zlato; — prvi drozd u krošnji; — to je klizilo i klizilo, a on je sad nedirnut od svega toga, išao 
lagano jednoj ženi, kroz suton koji je mirisao na topal krevet. — Hoćeš li još jedan kalvados? Joana 
klimnu glavom. — Da, daj mi još malo. Ravik mahnu metr-d-otelu. — Ima li još kakav stariji 
kalvados od ovog? — Zar ovaj nije dobar? — Jest. Ali možda imate još kakav drugi u podrumu. — 
Videću. Konobar ode do blagajne, za kojom je sa svojom mačkom spavala gazdarica. Tu nestade iza 
jednih vrata s mlečnim staklom, iza kojih je boravio patron sa svojim računima. Malo posle vrati se 
važnog, pribranog izraza i, ne pogledajući prema Raviku, siđe stepenicama u podrum. — Izgleda da 
će biti. Konobar se vrati sa bocom koju je držao u ruci kao odojče. Bila je to prljava boca; ne jedna 
od onih slikovito zamrljanih za turiste, nego prosto jedna vrlo prljava boca koja je mnogo godina 
ležala u podrumu. On je pažljivo otvori, omirisa zapušač i donese zatim dve velike čaše. v> —■ 
Gospodine — reče on Raviku i usu nekoliko kapi.



Ravik uze čašu i udahnu miris. Zatim popi, zavali se i 182 klimnu glavom. Konobar svečano klimnu 
glavom natrag i napuni zatim obe čaše za trećinu. __, Probaj-de to — reče Ravik Joani. Ona uze 
gutljaj i spusti čašu. Konobar ju je posmatrao. Ona iznenađeno pogleda Ravika. — Tako nešto još 
nikad nisam pila — reče ona i popi drugi gutljaj. — To se ne pije, to se prosto udiše. — Tako je, 
gospođo — reče konobar zadovoljno. — Vi ste shvatili. — Ravik — reče Joana. — Ti tu činiš nešto 
opasno. Posle ovoga kalvadosa nikad više neću piti drugi. — O, hoćeš, pićeš ti još i drugi. — Ali ću 
uvek sanjati o ovom. — Dobro. Tako ćeš postati romantičar. Kalvados-roman-tičar. — Drugi mi 
više neće prijati. — Naprotiv. Prijaće ti čak još više nego kakav bude stvarno. Biće to kalvados sa 
čežnjom za drugim kalvadosom. To će ga već učiniti manje običnim. Joana se nasmeja. — To je 
besmislica. I sam znaš. — Razume se da je besmislica. Ali mi živimo od besmislice. Ne od mršavog 
hleba činjenica. Gde bi inače bila ljubav? — Kakve to veze ima s ljubavlju? — Mnogo. To se stara 
za produženje života. Inače bismo voleli samo jednom i docnije sve odbacivali. Tako se već ono 
malo čežnje, za onim koga napuštamo ili koji napušta nas, pretvara u oreol oko glave koji posle 
dolazi. Ali već činjenica da smo nešto izgubili daje novom izvesnu romantičnu ozarenost. Stara, 
blagočestiva opsena. Joana ga pogleda. — Mislim da je strašno kad tako govoriš. -I ja. — Ne treba 
to da činiS. Cak ni u šali. To pretvara čudo u trik. 183 \navi«, ne odgovori. — I zvuči kao da si već 
umoran i razmišljaš o tom da me ostaviš. Ravik je pogleda sa dalekom nežnošću. — O tom nikad ne 
treba da misliš, Joana. Kad jednom dođe dotle, ti ćeš mene napustiti, a ne ja tebe. To je sigurno. Ona 
naglo spusti čašu. — Kakva je to glupost! Neću te nikad ostaviti. Sta to želiš opet da kažeš o meni? 
__„ Oči, pomisli Ravik. Kao da iskrice padaju iz njih. Nežne, crvenkaste iskrice sa pobrkane hrpe 
cveća. — Joana — reče on. — Ne želim ništa da kažem o tebi. Ali ispričaću ti priču o talasu i steni. 
To je stara priča. Starija od nas. Slušaj. J3io jednom jedan talas pa voleo jednu stenu negde u moru, 
recimo u zalivu na Kapriju. Sumeo je i udarao oko nje, ljubio je dan i noć, grlio je svojim belim 
rukama. Uzdisao je i plakao i preklinjao da mu dođe, ljubio je i burno jurišao na nju i podlokavao je 
pri tom polako; i jednog dana, sasvim pod-lokana, ona popusti, i padne mu u naručje. On popi 
gutljaj kalvadosa. — I? — upita Joana. — I odjednom stena više nije bila za to da se oko nje igra, 
da se ljubi i da se žalosti oko nje. Ona je bila samo komad kamena na morskom dnu, nestala u 
moru. Talas se oseti obmanut i prevaren, pa potraži drugu stenu. — I? — Joana ga pogleda 
nepoverljivo. — šta to znači? Stena je naprosto trebalo da ostane stena. — To talasi uvek kažu. Ali 
sve je pokretno jače od svega nepomičnog. Voda je jača od stene. Ona učini nestrpljiv pokret. — 
Kakve to veze ima s nama? To je samo priča koja ništa ne znači. Ili se opet sprdaš sa mnom. Kad 
jednom dođe dotle, ti ćeš me ostaviti, to je sve što sigurno znam. — To će — reče Ravik smejući se 
— biti poslednja konstatacija kad budeš odlazila. Objašnjavaćeš mi da sam ja ostavio tebe. I imaćeš



razloga za to — i verovaćeš u to — i imaćeš pravo pred najstarijim sudom sveta: prirodom. On 
mahnu konobaru: — Možemo li da kupimo ovu bocu kalvadosa? __ Hoćete da je ponesete? — 
Tačno. __ Gospodine, to je protiv naših načela. Mi ne prodajemo boce. — Upitajte patrona. 
Konobar se vrati s novinama. Bese to „Pari Soar". — Gazda će učiniti izuzetak — reče on, utisnu 
čvrsto zapušač i uvi bocu u „Pari Soar", pošto je izvadio sportski prilog, presavio ga i stavio u džep. 
— Evo, gospodine. Najbolje ga ostavite na tamno i hladno mesto. On je još iz ostavštine dede 
našega patrona. — Dobro. — Ravik plati. Uze bocu i pogleda je. — Sunčani sjaju koji si ležao na 
jabukama jedno toplo leto i jednu plavu jesen, u nekom zaklonitom, starom normandijskom 
voćnjaku, hajde s nama. Ti si nam potreban. Bura je negde u visini. Iziđoše na ulicu. Počela je kiša. 
Joana se zaustavi. — Ravik! Voliš li me? — Da, Joana. Više no što misliš. Ona se nasloni na njega. 
— Ponekad ne izgleda tako. — Naprotiv. Inače ti nikad ne bih pričao takve stvari. —■ Bolje da mi 
pričaš drugo. On pogleda na kišu i nasmeja se. — Ljubav nije jezero u kome se uvek može ogledati, 
Joana. Ona ima plimu i oseku. I olupine i potonule gradove i bure i kovčege sa zlatom i bisere. Ali 
biseri su duboko. — Ništa to ne znam. Ljubav znači jgripadati jfiHnn rinignm Zauvek. Zauvek, 
pomisli on. Stara dečja bajka. Kad se čak ni minut "ne može zadržati! Toana zakopča ogrtač. — 
Htela bih da je leto — reče ona. — Još nikad to nisam tako htela kao ove godine. J 184 185Ona 
izvadi iz ormana svoju crnu večernju haljinu i baci je na krevet. — Kako to ponekad mrzim. Tu 
večitu, crnu haljinu! Tu večitu „Seherezadu"! Uvek isto! Ravik podiže oči. Ne reče ništa. — Zar ti 
to ne razumeš? — upita ona. — O da... — Zašto me ne odvedeš odatle, dragi? — Kuda? — Kud 
bilo! Kud bilo! Ravik odvi bocu kalvadosa i izvadi zapušač. Zatim donese čašu i napuni je. — Hodi 
— reče on. — Popij to. Ona odbi glavom. — Ne pomaže. Ponekad piće ne pomaže. Ponekad ništa 
ne pomaže. Neću večeras da idem onamo, onim idiotima. — Ostani ovde. — A onda? — Telefoniraj 
da si bolesna. — Onda sutra ipak moram da odem. To je još gore. —■ Možeš biti bolesna nekoliko 
dana. — To je isto. — Ona ga pogleda. — Šta li je to? Sta li je to sa mnom, dragi? Je li kiša? Je li 
vlažna tama? Ponekad mi je kao da ležim u kovčegu. Ta siva popodneva u kojima se utapamo. Bila 
sam to zaboravila, ranije, bila sam srećna s tobom u malom restoranu; — zašto je trebalo da govoriš 
o napuštanju i napuštenosti? Neću ništa o tome da znam, ni da čujem! Žalosti me, izvodi mi na oči 
slike koje neću da vidim i uznemiruje me. Znam, ti tako ne misliš, ali mene dira. Dira me, a onda 
dolazi kiša i mrak. Ti to znaš. Ti si jak. — Jak? — ponovi Ravik. — Da.



— Otkud znaš? — Ti se ne bojiš. — Ja se više ne bojim! To nije isto, Joana. Nije slušala što on 
govori. Koračala je gore-dole svojim dugim koracima za koje je soba bila premala. Uvek korača 
186 kao da ide protiv vetra, pomisli Ravik. — Htela bih da odem od svega toga — reče ona. — Iz 
ovog hotela, iz tog noćnog kluba s lepljivim pogledima, da Odem! — Ona stade. __. Ravik, 
moramo li mi živeti tako kao što živimo? Zar ne možemo da živimo kao drugi ljudi koji se vole? Da 
budemo zajedno i imamo svoje stvari, i večeri i bezbednost, umesto ovih kofera i praznih dana u 
tim hotelskim sobama, U kojima je čovek stranac? Ravikovo je lice bilo nejasno. Sad dolazi, 
pomisli on. Očekivao je to svaki čas. — Čini li ti se da je to stvarno za nas, Joana? — Zašto da ne? I 
drugi to imaju! Toplote, zajednice, nekoliko soba, i kad se zatvore vrata, nestaje nemira i ništa se ne 
provlači kroz zidove, kao ovde. — Čini li ti se to stvarno? — ponovi Ravik. — Da. — Zgodan, mali 
stan sa zgodnim, malim građanskim životom. Zgodna mala bezbednost na ivici kratera. Čini li ti se 
da je to stvarno? — To se može nazvati i drukčije — reče ona žalosno. — Ne baš tako — prezrivo. 
Kad se neko voli, nađe se drugo ime. — Ostaje isto, Joana. Vidiš li ti to zaista? Mi oboje nismo 
stvoreni za to. Ona je stajala. — Ja jesam. Ravik se osmehnu. Bilo je u tom nežnosti, ironije i senke 
žalosti. — Joana — reče on. — Ni ti. Još manje od mene. Ali nije to jedini razlog. Ima još jedan 
drugi. — Da — odgovori ona gorko. — Znam. — Ne, Joana. Ne znaš. Ali reći ću ti. Bolje je. Ne 
treba da misliš ono što sad misliš. Ona je još uvek stajala pred njim. — Učinićemo brzo — reče on. 
— I nemoj posle mnogo da me pitaš. Ona nije odgovorila. Lice joj je bilo prazno. Odjednom je 
postalo isto ono lice što je imala ranije. On je uze za ruke. — Ja živim u Francuskoj ilegalno — reče 
on. — Nemam 187nikakvih isprava. To je pravi razlog. Zbog toga ne mogu da uzmem stan. Ne 
mogu ni da se oženim ako nekog zavolim. Potrebne su mi isprave i vize. Njih nemam. Ne smem čak 
ni da radim. Moram da radim na crno. Nikad neću moći da živim drukčije nego sad. Ona ga je 
ukočeno gledala. — Je li to istina? On sleže ramenima. —■ Ima nekoliko hiljada ljudi koji žive na 
sličan način. I ti to svakako znaš. Svako to danas zna. Ja sam jedan od njih. — On se osmehnu i 
pusti joj ruke. — Covek bez budućnosti, kao što kaže Morozov. — Da — ali... — Meni je čak vrlo 
dobro. Radim, živim, imam tebe — šta tu znači nekoliko neprijatnosti? — A policija? —■ Policija 
se za to ne brine suviše. Ako me slučajno uhvati, proteraće me, to je sve. Ali to nije verovatno. A 
sad idi pa telefoniraj svome noćnom klubu da nećeš dolaziti. Neka ovo veče bude naše. Čitavo veče. 
Reci da si bolesna. Ako im treba potvrda, nabaviću je od Vebera. Ona ne ode. —■ Proterati — reče 
ona kao da polako shvata. — Proterati? Iz Francuske? I onda te nema? — Samo na kratko vreme. 
Izgledalo je kao da nije čula. — Nema — reče ona. — Nema! A šta ja tada da radim?



Ravik se osmehnu. — Da — reče on. — Šta ti tada da radiš? Ona je sedela, podbočivši se rukama, 
kao ukočena. — Joana — reče Ravik — ovde sam već dve godine i ništa se nije desilo. Njeno se 
lice ne promeni. — A ako se ipak desi? — Onda ću se brzo vratiti. Za jednu, dve nedelje. To je kao 
putovanje, ništa više. A sad pozovi „Šeherezadu". Ona ustade oklevajući. — Šta da kažem? — Da 
imaš bronhitis. Govori malo promuklo. Ona priđe telefonu. Zatim se brzo vrati. — Ravik... On se 
oprezno izvuče. — Hodi — reče on. — Zaboravljeno 188 i < je. To je čak i bolje. Ćuva nas da ne 
postanemo rentijeri strasti. Održava ljubav čistom — ona ostaje plamen — a mi ne postajemo 
ognjište za porodični ručak. Idi sad i telefoniraj. Ona podiže slušalicu. Posmatrao ju je kako govori. 
Iz početka nije išlo; ona ga je neprestano gledala kao da će sad biti uhapšen. Ali tada postepeno 
poče da laže prilično lako i prirodno. Slagala je čak i više nego što je trebalo. Lice joj živnu i na 
njemu se pokazaše bolovi u grudima koje je opisivala. Glas joj je postajao umoran i sve promukliji, 
i ona na kraju poče da kašlje. Nije više gledala Ravika; gledala je preda se i sva se predala svojoj 
ulozi. Posmatrao ju je ćuteći pa onda popi veliki gutljaj kalvadosa. Nema kompleksa, pomisli on. 
Ogledalo koje divno pokazuje — ali ništa ne zadržava. Joana spusti slušalicu i zagladi kosu. /^— 
Sve su poverovali. — Bila si prvoklasna. — Rekli su da ostanem u krevetu. I ako sutra ne prođe, da 
za ime božje ostanem i sutra. — Eto vidiš. Tako je stvar svršena i za sutra. — Da — reče ona za 
trenutak mračno. — Ako se tako uzme. — Zatim mu priđe. — Poplašio si me, Ravik. Reci da nije 
istina. Ti često govoriš samo onako. Reci da nije istina. Da nije tako kao što si rekao. — Nije istina. 
Ona spusti glavu na njegovo rame. — Ne može biti istina.-Neću opet da budem sama. Ti moraš 
ostati kod mene. Ja nisam ništa kad sam sama. Ja nisam ništa bez tebe, Ravik. Ravik je pogleda. — 
Joana — reče on. — Ponekad si kćerka kakvog portira a ponekad Dijana iz šume. A ponekad i jedno 
i drugo. Nije se micala na njegovom ramenu. — Šta sam sad? On se osmehnu. — Dijana sa 
srebrnim lukom. Neranjiva i smrtonosna. 189— To bi češće trebalo da mi kažeš. Ravik je ćutao. 
Nije razumela šta je mislio. Nije bilo ni potrebno. Ona je uzimala što joj je odgovaralo i kako joj je 
odgovaralo, a za drugo se više nije brinula. Ali zar ga nije baš to privlačilo? Ko još hoće nekoga ko 
je kao i on sam? I ko pita o moralu i ljubavi? To je izmišljotina slabih. I jadikovka žrtava. —■ Sta 
misliš? — upita ona. — Ništa. — Ništa? — Nešto — reče on. — Za nekoliko dana ćemo otputovati, 
Joana. Onamo gde je sunce. U Kan ili Antib. Do vraga sva opreznost! Do vraga i svi snovi o stanu 
sa tri sobe i pohlepna vika malograđanskog života! To ništa nije za nas. Zar nisi ti Budimpešta i 
miris rascvetalih kestenovih aleja, noću, kao ceo svet, vrelo i željno leta, spava sa mesecom? Imaš 
pravo! Hajdemo napolje iz mraka i hladnoće i kiše! Bar za nekoliko dana. Ona naglo ustade i 
pogleda ga. — Misliš li to zaista? — Da. — Ali — policija...



— Do đavola s policijom! Nije tamo opasnije nego ovde. Turistička se mesta ne kontrolišu oštro. 
Naročito ne dobri hoteli. Nisi nikad bila onde? — Nisam. Nikada. Bila sam samo u Italiji i na 
Jadranu. Kad putujemo? ^-» —• Za tri nedelje. To je najbolje vreme. — Imamo li novca? — Imamo 
nešto. Kroz dve nedelje imaćemo dosta. — Možemo uzeti stan u nekom malom pansionu. — Ti nisi 
za mali pansion. Ti si za sobu kao što je ova ili za prvoklasan hotel. Stanovaćemo u Kaphotelu u 
Antibu. Takvi hoteli su potpuno sigurni i niko tamo ne traži isprave. Uskoro treba da rasporim 
stomak nekoj velikoj zver190 ki nekom višem činovniku; taj će se pobrinuti da dobijemo ostatak 
novca koji nam je potreban. Joana brzo ustade. Lice joj se sijalo. — Hodi — reče ona. __ Daj mi još 
kalvadosa. Izgleda da je to zaista nekakav kalvados snova. — Ona ode do kreveta i podiže večernju 
ha-jjmU- __ Bože moj — a ja imam samo te dve crne stare tralje! __ Možda ćemo i tu moći nešto 
da učinimo. Za dve nedelje može mnogo šta da se desi. Kakvo slepo crevo u boljem društvu ili 
kakva komplikovana kila kod nekog milionera... 191xrv Andre Diran bio je istinski ogorčen. — S 
vama se više ne može raditi — izjavi on. Ravik sleže ramenima. Znao je od Vebera da Diran dobij a 
za operaciju deset hiljada franaka. Ako ne bi unapred ugovorio koliko hoće, Diran bi mu poslao dve 
stotine franaka. To je učinio i poslednji put. — Pola sata pre operacije. Doktore Ravik, nikad to od 
vas ne bih očekivao. — Ni ja — reče Ravik. — Vi znate da ste se uvek mogli osloniti na moju 
široko-grudost. Ne razumem zašto ste sad tako poslovni. Mučno mi je da govorim o novcu u ovom 
trenutku kad pacijent zna da mu je život u našoj ruci. — Meni nije — odgovori Ravik. Diran ga 
pogleda. Njegovo nabrano lice sa belim brkovima pokazivalo je dostojanstvo i indignaciju. On 
pomače zlatne naočari. — Sta ste vi mislili? — upita nerado. — Dve hiljade franaka. — Sta? — 
Diran je izgledao kao da je ubijen, ali da u to još ne veruje. — Smešno — reče on tada kratko. — E, 
pa lepo — reče Ravik. — Još možete lako da nađete nekog drugog. Uzmite Binoa; on je odličan. 
On uze ogrtač. Diran ga je ukočeno gledao. Na njegovom se dostojanstvenom licu kuvalo. — Pa 
čekajte — reče kada je Ravik uzeo šešir. — Ne možete me samo tako prosto ostaviti na cedilu! 
Zašto mi to juče niste rekli? — Juče ste bili van grada i nisam mogao da vas nađem. — Dve hiljade 
franaka! Znate li vi da toliko neću čak ni tražiti? Pacijent mi je prijatelj kome ću računati samo 
svoje izdatke. 192 Andre Diran je ličio na dragu bogu iz knjiga za decu. Imao je sedamdeset godina, 
bio je priličan dijagnostičar, ali slab operator. Njegova sjajna praksa počivala je uglavnom na radu 
njegovog ranijeg asistenta Binoa, koji je pre dve godine konačno uspeo da postane samostalan. Od 
tada je Diran za teške operacije uzimao Ravika. Ravik je pravio najmanje proreze i radio tako da su 
se ožiljci jedva primećivali. Diran je bio izvrstan poznavalac bordovskog vina, omiljeni gost na 
elegantnim partijama i pacijenti su mu većinom dolazili odatle.



— Da sam to znao — promrmlja on. Znao je on uvek. To je bio razlog što je dan-dva pre većih 
operacija provodio u svojoj kući van grada. Hteo je da iz-begne razgovor o ceni pre operacije. Posle 
je bilo prostije — mogao je tada da pruži nadu za sledeći put — a sledeći put bilo je opet isto. Ovog 
puta je Ravik, na Diranovo iznenađenje, došao na operaciju ne u poslednjem trenutku, nego pola 
časa pre ugovorenog vremena, i uhvatio ga je pre nego što je pacijent uspavan. Tako nije bilo 
mogućnosti da se to uzme kao razlog da se diskusija preseče. Sestra promoli glavu kroz vrata. — 
Da li da počnemo s narkozom, gospodine profesore? Diran je pogleda; zatim preklinjući i 
čovečanski pogleda Ravika. Ravik uzvrati pogled čovečanski ali čvrsto. — Sta mislite, gospodine 
doktore Ravik? — upita Diran. — Odluka je na vama, profesore. — Jedan minut, sestro, još nam 
nije sasvim jasno sve o toku operacije. — Sestra se povuče. Diran se okrete Ra viku. — Sta sad? — 
upita on prebacujući. Ravik stavi ruke u džepove. — Odložite operaciju za sutra — ili za jedan sat, i 
uzmite Binoa. Bino je skoro dvadeset godina vršio sve Diranove operacije i nije pri tom ništa 
postigao, jer ga je Diran sistematski isključivao od skoro svake mogućnosti da postane nešto 
samostalno, i uvek je govorio o njemu kao o boljem pomoć193niku. On je mrzeo Dirana i tražio bi 
najmanje pet hiljada franaka, Raviku je to bilo poznato. Diranu isto tako. — Doktore Ravik — reče 
on. — Ne bi trebalo da se naš poziv izrodi u poslovne diskusije. — To i ja mislim. — Zašto ne 
prepustite mojoj diskreciji da uredim stvar? Pa vi ste dosad uvek bili zadovoljni? — Nikada — reče 
Ravik. — To mi nikada niste rekli. — Jer bi imalo malo smisla. Osim toga, nije me novac zanimao. 
Sad me zanima. Potreban mi je novac. Sestra ponovo uđe. — Pacijent je nemiran, gospodine 
profesore. Diran je netremice gledao u Ravika. Ravik mu je netremice uzvraćao pogled. Teško je 
izvući novac od Francuza, to je znao. Teže nego od Jevreja. Jevrejin vidi posao, Francuz samo 
novac koji treba da izda. — Jedan minut, sestro — reče Diran. — Uzmite puls, pritisak krvi i 
temperaturu. — To već imam. — Onda počnite s narkozom. Sestra ode. — Dakle dobro — reče 
Diran odlučujući. — Daću vam hiljadu. — Dve hiljade — popravi Ravik. Diran nije pristajao. On 
pogladi svoj beli brk. — Slušajte, Ravik — reče on tada s toplinom. — Kao izbeglica, koji ne srne 
da vrši praksu ... — Ne bi smeo operisati ni kod vas — reče Ravik mirno. Očekivao je sad samo još 
tradicionalno objašnjenje da bi trebalo da bude zahvalan što ga trpe u zemlji. Ali Diran se ostavi 
toga. Video je da ne može dalje a vre-me hita. — Dve hiljade — reče on tako gorko kao da je reč 
novčanica koja mu leprša iz guše. — Moraću da platim iz svog sopstvenog džepa. Mislio sam da 
ćete se setiti šta sam učinio za vas. 194 Čekao je. Čudno, mislio se Ravik, da krvopije tako vole da 
budu moralne. Taj stari mangup sa rozetom Legije časti u rupici od kaputa prebacuje mi da ga 
iskorišćavam, umesto da ga bude stid. Pa čak i veruje u to.



__Dakle, dve hiljade — reče Diran konačno. — Dve hiljade, — ponovi on. Bilo je to kao da je 
rekao otadžbina, dragi bog, zelena špargla, mlade prepelice, stari sv. Emilion. Otišlo! — Možemo li 
sad da počnemo? Covek je imao gojazan šiljast trbuh i tanke ruke i noge. Ravik je slučajno znao ko 
je on. Zvao se Leval i bio je činovnik u čiju su nadležnost spadali emigrantski poslovi. Ve-ber mu je 
to ispričao, kao naročitu duhovitost. Leval je bilo ime koje je znao svaki izbeglica u 
„Enternasionalu". ' Ravik brzo.učini prvi rez. Koža se otvori kao knjiga. On je pričvrsti štipaljkama 
i pogleda žućkasto salo koje se dizalo prema njemu. — Besplatno ćemo ga olakšati za nekoliko kila. 
Posle ih ponovo može nakrkati — reče on Diranu. Diran ne odgovori. Ravik ukloni salo da bi došao 
do mišića. Eto ga gde leži, mali bog emigranata, mislio je on. Covek koji stotine sudbina drži u 
svojoj ruci, u toj beloj šapici koja sad tu beživotno leži. Covek koji je izbacio staroga profesora 
Majera, Majera koji više nije imao snage da još jednom počne kal vari ju i koji se dan pre svoga 
proterivanja prosto obesio u svom ormanu u hotelu „Enternasional". U svome ormanu, jer inače 
nigde nije bilo kuke. Mogao je; bio je tako lak od gladi, da je kuka, namenjena za odelo, izdržala. 
Ono što je devojka ujutru našla, nije ni bilo ništa drugo nego svežanj odela sa malo ugušena života. 
Da je ovaj Šiljasti trbuh imao sažaljenja, Majer bi još živeo. — Peane — reče on. — Tupfere. Sekao 
je dalje. Preciznost oštrog noža. Senzacija čistoga reza. Trbušna duplja. Bela creva utrobe. Taj koji 
je tu ležao otvorena trbuha imao je takođe svoja moralna načela. On je 195imao ljudskog sažaljenja 
prema Maj eru, ali je imao i nešto što je nazivao svojom nacionalnom dužnošću. Uvek je postojao 
nekakav štit da se za njega zakloni; pretpostavljeni, koji je opet imao pretpostavljenog; naredbe, 
uputstva, dužnosti, naređenja — i naposletku mnogoglavo čudovište moral, nužnost, kruta 
stvarnost, odgovornost i slični nazivi; uvek je postojao neki štit da se obiđu prosti zakoni 
čovečnosti. Naišao je žučni mehur, truo i bolestan. Učinile su to stotine tournedos Rossini, tripes a 
la mode de Caen, canards presses i masnih sosova, zajedno s rđavim raspoloženjem i nekoliko litara 
dobrog bordovskog vina. Stari Majer nije imao takvih briga. Kad bi sada zasekao rđavo, suviše, 
preduboko — da li bi kroz nedelju dana u sobu zaptivenu i punu zadaha akata i moljaca gde 
emigranti drhteći čekaju odluku 0 životu i smrti zaseo bolji čovek? Bolji — a možda i gori. Ovo, tu 
na stolu pod oštrim lampama, obeznanjeno, šezdeset godina staro telo, nesumnjivo je smatralo samo 
sebe humanim. Ono je svakako bilo drag otac, dobar muž — ali u trenutku kad bi stupio u svoju 
kancelariju, pretvarao se u tiranina koji se vazda sakrivao iza fraza: Pa mi ne možemo — i: Kud bi 
to odvelo kad — Francuska ne bi propala da je Majer 1 nadalje jeo skromni obed — da je udovica 
Rozental i dalje mogla da, u jednoj devojačkoj sobi „Enternasionala", iščekuje svoga ubijenog sina 
— da platnarski trgovac Štalman nije odsedeo šest meseci u zatvoru zbog ilegalnog prelaska granice 
i izišao samo zato da umre pre no što ga prebace preko granice. Dobro. Rez je bio dobar. Ni 
predubok, ni preširok Ketgut. Čvor. 2učna bešika. On pokaza Diranu. Slinasto se presijavala na 
beloj svetlosti. Baci je u vedro. Dalje. Zašto se u Francuskoj šije reverdenima? Napolje pean! Topal 
trbuh jednog prosečnog činovnika sa prihodom od 30 000 do 40 000 franaka godišnje. Kako on 
može da plati deset hiljada za operaciju? Gde zarađuje ostatak? Taj se šiljati trbuh nekad i klikerao. 
To je bio dobar šav. Bod do boda. Na Diranovu 196



licu još uvek stoje dve hiljade franaka, iako mu se više ne vidi šiljasta brada. Stoji u očima. U 
svakom po hiljadu franaka. Ljubav upropašćuje karakter. Da li bih inače iscedio tog rentijera i 
uzdrmao njegovu veru u božanski poredak eksploatacije u svetu? Sutra će on prepodobno sedeti na 
krevetu šiljastog trbuha i primati zahvalnost za svoj rad. Oprezno, tu je još jedna štipaljka! Siljati 
trbuh je jedna ne-delja u Antibu za Joanu i mene. Nedelja dana svetlosti u pepeljavoj kiši vremena. 
Plavi komad neba pre no što naiđe oluja. Sad ivicu trbušnog pokrivača. Odlično, za dve hiljade 
franaka. Trebalo bi da ušij em makaze za uspomenu na Ma-jera. Hučna, bela svetlost. Zašto mislim 
tako mnogo zbrda--zdola? Novine, verovatno. Radio. Beskrajna kalabuka lažlji-vaca i kukavica. 
Dekoncentracija usled lavina reci. Zbunjeni mozgovi. Otvoreni svakom demagoškom đubretu. 
Nenavikli više da žvaću tvrdi hleb saznavanja. Bezubi mozgovi. Glupost. Tako, i to je gotovo. Sad 
još mlečnu kožu. Za nekoliko nedelja moći će opet da proteruje izbeglice koje drhte. Možda će 
postati i bolji bez žuči. Ako ne umre. Ali takvi umiru u osamdesetoj, okruženi poštovanjem, 
respektom prema samom sebi i ponosnim unucima. Gotovo. Sklanjajte ga! Ravik skide rukavice s 
ruku i masku s lica. Visoki činovnik otklizi na gumenim točkovima iz sale za operaciju. Kad bi 
znao, Levale! pomisli on. Da će tvoja visokolegalna žuč dati meni, ilegalnom beguncu, nekoliko 
krajnje ilegalnih dana na Rivijeri! Poče da se pere. Pored njega je Diran lagano i metodično prao 
ruke. Ruke starca sa visokim krvnim pritiskom. Dok je brižljivo trljao prste, žvakao je donjom 
vilicom u ritmu, lagano, meljući, kao da gnječi zrnevlje. Kad bi prestao da riba, prestao bi i da 
žvače. Kad bi ponovo počinjao, počinjao bi i sa žvakanjem. Hoće da zadrži dve hiljade franaka još 
nekoliko minuta duže,' pomisli Ravik. — Sta još čekate? — upita Diran posle pauze. — Vaš ček. 
197— Poslaću vam novac kad pacijent plati. Potrajaće nekoliko nedelja, dok ga ne otpuste s klinike. 
Diran poče da se briše. Zatim se maši boce eau de Cologne d'Orsav i natrlja se njome. — Valjda 
toliko poverenja imate u mene — šta? — upita on. Mangup, pomisli Ravik. Hoće da izvuče iz mene 
još malo poniženja. — Pa vi ste rekli da vam je pacijent prijatelj koji će vam platiti samo troškove. 
— Da — odgovori Diran neljubazno. — E pa — troškovi su nekoliko franaka za materijal i sestre. 
Klinika je vaša. Ako za sve računate sto franaka — odbijte i dajte mi ih docnije. — Troškovi, 
doktore Ravik — reče Diran i ispravi se — na žalost su mnogo veći nego što sam mislio. Dve 
hiljade franaka za vas idu ovamo. Zbog toga ih moram i pacijentu uračunati. — On omirisa 
kolonjsku vodu na rukama. — Vidite... On se osmehnu. Njegovi žuti zubi bili su živi kontrast snež-
nobeloj bradi. Kao da se neko pomokrio u sneg, pomisli Ravik. Neka, platiće. Veber će mi dati 
novaca na ime toga. Neću da učinim zadovoljstvo tom starom jarcu da ga sad još i za to molim. — 
Dobro — reče on. — Ako vam je tako teško, pošaljite mi docnije. — Nije mi teško. Iako je vaš 
zahtev iznenadan i neočekivan. Reda radi. — Dobro, onda reda radi; to je isto. — To apsolutno nije 
isto. — Efekt je isti — reče Ravik. — A sad me izvinite. Hteo bih da popijem rakiju, adje. — Adje 
— reče Diran iznenađen. Kejt Hegstrem se osmehnu. — Zašto ne pođete sa mnom, Ravik? Ona je 
stajala pred njim, vitka, sigurna, visokih nogu, s 198



zau džepovima ogrtača. — U Fiezole sad već valjda cvetaju forsine. Žuta vatra duž baštenskog zida. 
Kamin, knjige, mir. Teretna kola zagrmeše napolju po kaldrmi. U maloj čekaonici klinike zazvečaše 
stakleni okviri slika. Bile su to fotografije katedrale u Sartru. — Noćna tišina. Daleko od svega — 
reče Kejt Hegstrem. — Zar vi to ne biste voleli? — Da. Ali možda ne bih izdržao. — Zašto ne? — 
Tišina je dobra samo kad je čovek sam miran. — Ja sam mirna. — Znate šta hoćete. To je skoro 
isto. — Zar vi to ne znate? — Ja ništa ne znam. Kejt Hegstrem polako zakopčava kaput. — Pa šta je 
to, Ravik? Sreća ili očajanje? On se nestrpljivo osmehnu. — Oboje, po svoj prilici. Oboje, kao 
skoro i uvek. Ne treba o tome mnogo razmišljati. — A šta treba? — Radovati se. Ona ga pogleda. 
— Za to nije potreban niko drugi — reče ona. — Za to je uvek potreban neko drugi. On zaćuta. Sta 
ja tu govorim, pomisli. Putni razgovor. Zbunjenost zbog rastanka, nežno pastorsko ćaskanje. — Ne 
za male sreće, o kojima ste jednom govorili — reče on. — One cvetaju svuda, kao ljubičice oko 
izgorele kuće^Ko ništa ne očekuje, taj se ne razočara — to je dobra baza. Sve što posle dglazi,_već 
jenešto malo~ više. — To nije ništa — odgovori Kejt Hegstrem. — To je tako samo kad se leži u 
krevetu i oprezno misli. Kad može da se hoda, nije više. Onda se opet gubi. Covek hoće više. Kosa 
zraka svetlosti s prozora pade joj popreko na lice. 199Oči joj je ostavljala u senci; samo joj se usta 
rascvetaše pod njom. — Imate li lekara u Firenci? — upita Ravik. —■ Nemam. Zar mi je potreban? 
— Uvek može da se desi neka malenkost. Bilo šta. Biću mirniji ako budem znao da onde imate 
lekara. — Osećam se vrlo dobro. A ako se šta bude desilo, mogu da se vratim. — Razume se. To je 
samo opreznost. Ima u Firenci jedan dobar lekar: profesor Fiola. Hoćete li zapamtiti? Fiola. — 
Zaboraviću. Pa to nije važno, Ravik. — Ja ću mu pisati. On će voditi brigu o vama. — Ali zašto? 
Meni ništa nije. — Profesionalna opreznost, Kejt. Ništa više. Pisaću mu neka vam telefonira. — Pa 
može. — Ona uze svoju torbu. — Ajde, Ravik. Idem. Možda ću iz Firence odmah otputovati u Kan 
i odatle brodom „Konte di Savoja" u Njujork. Ako budete kadgod u Americi, naći ćete u letnjikovcu 
jednu ženu sa mužem i de-com i konjima i psima. Kejt Hegstrem, koju ste vi poznavali ostavljam 
ovde. Ona ima mali grob u „Seherezadi". Popijte nad njim ponešto s vremena na vreme, kad odete 
onamo. — Dobro. Votku. — Da. Votku. — Ona je neodlučno stajala u sutonu sobe. Pruga svetlosti 
padala je sad iza nje na jednu fotografiju Sartra. Glavni oltar sa krstom. — Čudno — reče ona. — 
Treba da sam raspoložena. Nisam ... — To je tako na svakom rastanku, Kejt. Cak i na rastanku sa 
očajanjem.



Stajala je pred njim oklevajući, puna nežnog života, odlučna i malo žalosna. — Najprostije na 
svakom rastanku je da se ode — reče Ravik. — Hajdete, ja ću vas otpratiti. — Da. Vazduh je bio 
blag i vlažan. Kao užareno gvožđe visilo je nebo duboko između krovova. — Dovešću vam taksi, 
Kejt. 200 __ Ne. Hoću da odem do ugla. Tamo ću ga naći. Ovo je skoro prvi put kako sam opet 
napolju? __ Kako to izgleda? — Kao vino. __ Da vam ipak nabavim taksi? — Ne. Hoću da hodam. 
Ona pogleda niz vlažnu ulicu. Zatim se nasmeja. — U nekakvom budžaku još uvek ima malo 
straha. Da li i to ide uz rastanak? — Da. To ide uz rastanak. — Adieu, Ravik. — Adieu, Kejt. Ona je 
stajala još jednu sekundu kao da nešto hoće da kaže. Zatim siđe niz stepenice, opreznim koracima, 
tanka, još vitka, niz ulicu, u ljubičasto veče i svoju propast. Nije se više osvrnula. Ravik se vrati. 
Kad je prolazio pored sobe u kojoj je ležala Kejt Hegstrem, začu muziku. Iznenađen stade. Znao je 
da u njoj još nije nov pacijent. Oprezno otvori vrata i spazi sestru gde kleči pred jednim 
gramofonom. Kad je čula Ravi-ka, ona se trže i skoči. Gramofon je svirao jednu staru ploču: ,,Le 
dernier valse". Devojka poravna haljinu. — Mis Hegstrem mi je. poklonila gramofon — reče ona. 
— To je američki aparat. Ovde se ne može kupiti. Nigde u Parizu. To je jedini ovde. Htela sam brzo 
da ga malo probam. Svira pet ploča automatski. Zažarila se od ponosa. — Vredi najmanje tri hiljade 
franaka. I još sve ploče. Ima ih pedeset šest. Osim toga, unutra je još i radio. To je sreća. Sreća, 
pomisli Ravik. Opet. Ovde je to gramofon. On ostade i poče da sluša. Violina je kao golub letela 
iznad orkestra, tugujući i sentimentalno. Bila je to jedna od tugovanki koje katkada više dirnu srce 
nego svi Šopenovi nokturni. Ravik se obazre. Krevet je bio razmešten i dušeci uspravljeni. Rublje je 
ležalo u gomili kraj vrata. Prozori su stajali otvoreni. 201Veče je ironično buljilo unutra. Izvetreo 
miris parfema i poslednji akordi jednog salonskog valcera bili su ono što je zaostalo od Kejt 
Hegstrem. — Ne mogu da odnesem sve odjednom — reče sestra. — Suviše je teško. Prvo ću uzeti 
aparat a onda ću doći još dvaput i odneti ploče. Možda i triput. To je divno. Time bi mogla da se 
otvori kafana. — Dobra ideja — reče Ravik. — Pazite da nešto ne razbijete. *■ ■ ' 202 XV Ravik 
se budio vrlo lagano. Ležao je još neko vreme u čudnoj polusvesti sna i jave; san je još bio tu, bleđi 
i iskidaniji — a već je istovremeno znao i da sanja. Bio je u Svarcvaldu, u blizini nemačke granice, 
na nekoj železničkoj stanici. U blizini je bučao vodopad. Sa bregova je dolazio miris jelovine. Bilo 
je leto i dolina je bila puna mirisa smole i livade. Pruga se crveno svetlela na večernjem suncu; kao 
da je preko nje prešao voz iz koga je kapala krv. Šta radim ja ovde? mislio je Ravik. Sta radim ja 
ovde u Nemačkoj? Pa ja sam u Francuskoj. Pa ja sam u Parizu. Klizio je preko mekog, svetlucavog 
talasa koji ga jače zasu snom. Pariz — on se već razli, bio je još samo u magli, potonu. Nije bio u 
Parizu. Bio je u Nemačkoj. Zašto li je samo još jednom došao ovamo?



Išao je preko male stanice. Pored prodavnice novina stajao je kondukter. Čitao je „Felkišer 
Beobahter" i bio čovek sredovečan, debela lica, vrlo plavih obrva. — Kad polazi sle-deći voz? — 
upita Ravik. Kondukter ga leno pogleda. — A kuda vi hoćete? Ravik najednom oseti talas vrela 
straha. Gde je on. Kako se zove mesto? Kako se zove stanica? Da li da kaže Fraj-burg? Do đavola, 
zašto ne zna gde je? On pogleda niz peron. Nema table sa imenom mesta. Nigde imena. On se 
osmehnu. — Ja sam na odsustvu — reče on. — Pa kuda hoćete? — upita kondukter. — Putujem 
tako dkolo. Sišao sam ovde slučajno. Dopalo mi se s prozora. Sad mi se više ne dopada. Ne volim 
vodopade. Sad hoću dalje. — Pa kuda hoćete? Morate znati kuda hoćete? 203— Prekosutra treba da 
budem u Frajburgu. Dotle imam vremena. Volim da putujem tako okolo, bez cilja. — Ova linija ne 
vodi za Frajburg — reče kondukter i pogleda ga. Kakve ja to gluposti pravim? pomisli Ravik. Zašto 
uopšte pitam? Zašto prosto ne čekam? Kako dolazim ovamo? — Znam — reče on. — Imam još 
dosta vremena. Ima li tu neg-de trešnjevače? Prave švarcvaldske trešnjevače? — Preko u staničnoj 
restoraciji — reče kondukter pos-matrajući ga još uvek. Ravik lagano pođe preko perona. Koraci su 
mu odjekivali po cementu pod otvorenim staničnim krovom. U čekaonici prve i druge klase video 
je gde sede dva čoveka. Osećao im je poglede na svom potiljku. Nekoliko lasta polete niz stanični 
krov. On se načini kao da ih posmatra, a iz uglova očiju gledao je konduktera. Ovaj savi novine. 
Zatim pođe za Ravikom. Ravik uđe u restoraciju. Soba je mirisala na pivo. U njoj nije bilo nikog. 
On izađe iz krčme. Kondukter je stajao napolju. Video je da Ravik izlazi, i uđe u čekaonicu. Ravik 
pođe brže. Postao je sumnjiv, saznade odjednom. Na uglu zgrade osvrte se. Na peronu nije bilo 
nikog. Brzo pođe između odeljenja za primanje paketa i šaltera za pakete. Provuče se ispod rampe 
za pakete, na kojoj je stajalo nekoliko kanti za mleko, i sagnuvši se pođe ispod prozora, iza koga je 
kucao telegraf, dok ne stiže do drugog kraja zgrade. Oprezno se osvrte. Zatim brzo pređe prugu i 
preko neke rascve-tane livade potrča prema jelovoj šumi. Prašnjave krunice maslačka uzletale su 
dok je trčao po livadi. Kad stiže do jela, vide konduktera i dva čoveka gde stoje na peronu. 
Kondukter pokaza na njega a dva čoveka počeše da trče. On skoči nazad i stade da se probija kroz 
jele. Igličasto lišće udaraše ga po licu. On načini velik luk pa stade, da ne oda gde je. Cuo je ljude 
kako krhajući prolaze između jela, i potrča dalje. Svaki čas je osluškivao. Poneki put nije čuo ništa; 
tada je sve bivalo samo čekanje. Zatim bi opet zapucketalo, a on \ je puzao dalje, sad po zemlji, da 
bi dizao manje buke. Stezao je pesnice i zadržavao dah kad bi osluškivao. Kao grč ose-ćaše želju da 
skoči i da pojuri — ali time bi odao gde je. Mogao je da se kreće samo kad su se i drugi kretali. 
Ležao je u jednoj guštari u plavom kopitnjaku. Hepatica triloba, mislio je. Hepatica triloba, 
kopitnjak. Izgledalo je kao da šuma nema kraja. Sad je pucketalo na sve strane. On oseti kako mu 
znoj udara na sve pore kao da pada kiša iz njegova tela. I najednom mu noge popustiše u kolenima 
kao da su mu se razmekšali zglobovi. Pokuša da ustane, ali stade da pada. Tle je bilo kao močvara. 
Pogleda pod sebe. Tle je bilo čvrsto. To su bile noge. One su bile kao od gume. Sad začu gonioce 
bliže. Dolazili su pravo na njega. Uspravljao se silom, ali je neprestano upadao u gumena kolena. 
Trzao je noge, gazio dalje, mučno, i slušao sve bliže krckanje iza sebe, zatim se kroz granje 
najednom zaplavi nebo, pokaza se čistina, znao je da je izgubljen ako je brzo ne pretrči, stade da se 
trza i



trza, i okrete se, i ugleda iza sebe jedno lice, zlobno nasme-jano. Hakeovo lice, stade da pada i pada, 
nemoćno, bespomoćno, stade da se guši, stade da kida rukama prsa koja su tonula, jeknu... Da li je 
jeknuo? Gde je? Oseti svoje ruke na vratu. Bile su vlažne. Vrat mu je bio vlažan. Prsa su mu bila 
vlažna. Lice mu je bilo vlažno. Otvori oči. Još uvek nije sasvim znao gde je, u močvari jelovog 
cestara ili negde drugde. Još ništa nije znao o Parizu. Nekakav beli mesec je na krstu iznad nekog 
nepoznatog sveta. Bela svetlost kao ubijeni svetački oreol visila je iz nekakvog tamnog krsta. Bela, 
mrtva svetlost bezglasno je vikala na izbledelom nebu, gvožđane boje. Pun mesec iza ukrštenog 
prozorskog okvira u jednoj sobi u hotelu „Enternasional" u Parizu. Ravik se uspravi. Šta li je to 
bilo? Zeleznički voz pun krvi što kaplje, krv, što besno juri kroz letnje veče, preko krvave pruge; sto 
puta sanjan san 204 205da je opet u Nemačkoj, da su ga opkolili, gone, do iznemoglosti teraju 
uhode jednog krvavog režima koji je legalizovao ubistvo; kako li je to već često bivalo! Zurio je u 
Mesec koji je svojom pozajmljenom svetlošću isisavao svetu boje. Snovi puni jeze koncentracionih 
logora, puni ukočenih lica ubijenih prijatelja, puni bola bez suza, skamenjenog bola preživelih, puni 
teškog rastanka i samoće koja je već iznad svakog jadanja; danju je uspevalo načiniti barijeru, 
bedem koji je bio viši od očiju — u teškim, dugim godinama gradio ga je čovek polagano, davio 
želje cinizmom, okrutnošću pokopavao i nabijao uspomene, sve sa sebe kidao sem imena, osećanja 
cementirao — i ako bi se, uprkos toga, bilo kad, slatko, avetinjski i zovući, pokazalo bledo lice 
prošlosti u nekom nekontrolisanom času, utapao ga je u alkoholu i pijanstvu do besvesti. Danju — 
ali noću je čovek uvek bivao prepušten tome, kočnice discipline otpuštale su i kola su počinjala da 
se kotrljaju, iza horizonta svesti ponovo je to raslo, iz grobova se dizalo, smrznuti grč je popuštao, 
senke su nailazile, krv se pušila, rane su kapale, i crna bura brisala je preko svih zaklona i barikada! 
Zaboraviti — to je bilo lako dok je svetliljka volje osvetljavala svet; ali kad bi se ona ugasila, i 
začuo se šum crvi — kad bi se jedan razoreni svet, kao kakav potonuli grad, podigao iz talasa i 
ponovo oživeo — to je bilo nešto drugo. Mogao je čovek da pije do teškog, olovnog zanosa. Veče 
za večerom, koje je sve to suzbijalo — mogao je čovek da načini noći danima a dane noćima; 
sanjao je drugačije danju, ne u toj izgubljenosti, izbačen iz svega, kao noću. Zar on to nije činio? 
Koliko li se puta vraćao u hotel tek kad bi jutarnji sumrak počeo da puzi ulicama? Ili je čekao, u 
katakombi, sa svakim koji je s njim hteo da pije, dok zatim ne bi došao Morozov iz „Seherezade" i 
produžio da pije s njim pod veštačkim palmama, gde je samo sat, u tom prostoru bez prozora, 
pokazivao dokle je napolju stigla svetlost? To je bila pijanka u podmornici. Prosto je bilo odmahnuti 
glavom i utvrditi da treba biti paetan. Ali do đavola, to nije bilo prostol Život je život: on ne vrgdi 
ništa i vredi sve; moguće ga je bilo odbaciti, i to je bilo prosto. No da li se time ne odbacuje i 
osveta, i da li se time ne odbacuje i ono što se otprilike — izvrgnuto ruglu, popunjavano~svakoga 
dana i svakoga časa podsmehu izlagano Ji kao vera u čovečnost i čovečanstvo, uprkos svemu? 
Prazan život — on se ne odbacuje kao prazna čahura! dobar za borbu, kad dođe vreme za j kad bude 
mogao da se upotrebi. Ne iz ličnih razloga, čak ne ni iz osvete, ma koliko krvavo duboka osvetsr 
bila, ni ti egoizma, a ni iz allmističkih razloga, ma kuliku da' bi važno ~biIćT~pomoći da se ovaj 
svet pomeri iz krvi i ruševina za jedan obrtaj točka unapred — ni zbog čega drugog, na kraju,



~~nego da bi se borilo, prosto borilo, i ceKaia svoja Saiihd za tiorb~u, dok se još živi. Ali čekanje 
nagriza i možda je bez-, ~~nadno, a tome je pridolazio i potajni strah da čovek, kad konačno 
dotle~dođe, ne bude već suviše izmožden, suviše nagrizen, protruo od čekanja, preumoran u 
ćelijama da bi još mogao marširati s drugima!_Nije li se zbog toga~raza-ralo u prošlosti sve što bi 
moglo da nagriza živce, nije li se zbog toga, potpuno i okrutno, gasilo sarkazmom i ironijom, čak i 
protivsentimentalnošću, "ToikstvomTu drugoga čoveka, u tuđe Ja? Dok zatim ipak ne bi jednom 
naišla brutalna nemoć, kad je bio izložen snu i avetima... Ugojen mesec odmileo je ispod 
prozorskog krsta. Nije to bio više prikucan oreol; bio je debeo, nepristojan posmatrač koji bulji u 
sobe i postelje. Ravik je sad bio sasvim budan. Bio je to još prilično bezazlen san. Znao je i za 
druge. Ali odavno već uopšte nije sanjao. Razmisli — skoro čitavo to vreme otkako više ne spava 
sam. Opipa rukom pokraj kreveta. Boca nije stajala tu. Od izvesnog vremena nije stajala tu. Stajala 
je na stolu u uglu sobe. Oklevao je trenutak. Nije bilo potrebno da pije. Znao je to. Nije bilo 
potrebno ni da se uzdrži od pića. Ustade i pođe bos do stola. Nađe čašu, otpuši bocu i stade da pije. 
206 207Bese to ostatak starog kalvadosa. Diže čašu prema prozoru. Na mesečini, ona postade kao 
opal. Rakija ne treba da stoji na svetlosti, pomisli on. Ni na suncu ni na mesečini. Ranjeni vojnici 
koji su preležali napolju na mesečini, bili su slabiji nego posle drugih noći. On odmahnu glavom i 
ispi čašu. Zatim nasu novu. Kad je digao pogled, primeti da je Joana otvorila oči i da ga gleda. On 
stade. Nije znao da li je budna i da li ga stvarno vidi. — Ravik — reče ona. — Da... Ona se trže kao 
da se tek sad probudila. — Ravik — reče ona drugim glasom. — Ravik — šta to radiš? — Pijem 
malo. — Ali zašto — ona se uspravi. — Šta je bilo? — Ništa. Ona zagladi kosu. — Bože moj — 
reče ona — ala sam se poplašila! — Nisam hteo. Mislio sam da se nećeš probuditi. — Najednom si 
stajao tako tamo — u ćošku — sasvim drugačiji. — Zao mi je, Joana. Nisam mislio da ćeš se 
probuditi. . — Osetila sam da više nisi ovde. Bilo je hladno. Kao vetar. Hladna uplašenost. A onda 
najednom ti stojiš tamo. Da li se šta desilo? — Ne, ništa. Baš ništa, Joana. Probudio sam se i hteo 
nešto da popijem. — Daj i meni jedan gutljaj. Ravik napuni čašu i priđe krevetu. — Ti sad izgledaš 
kao dete — reče on. Ona uze čašu obema rukama i poče da pije. Polako je pila i gledala ga preko 
čaše. — Zašto si se probudio? — reče ona. — Ne znam. Mislim zbog meseca. — Ja mrzim mesec. 
— Nećeš ga mrzeti u Antibu. 208 Ona spusti čašu. — Idemo li zaista? __ Da, idemo. — Idemo iz 
ove magle i kiše? __ Da — iz ove proklete magle i kiše. — Daj mi još jednu čašu. — Zar nećeš da 
spavaš? __Neću. Šteta je spavati. Gubi se suviše života zbog sna. Daj mi jednu čašu. Je li to onaj 
dobar? Hteli smo da ga ponesemo. — Ne treba ništa nositi. Ona ga pogleda. — Nikada? — Nikada.



Ravik ode do prozora i navuče zavese. One su se samo upola zatvarale. Mesečina je padala kroz 
otvor kao kroz nekakvo svetlosno ždrelo i delila sobu na dve polovine di-fuzne tame. — Zašto ne 
dođeš u krevet? — upita Joana. Ravik je stajao pored otomana na drugoj strani mesečine. Nejasno 
je video Joanu kako sedi u krevetu. Kosa joj je, mutno se prisij avaj ući, padala oko vrata. Bila je 
gola. Između nje i njega strujala je hladna svetlost, koja ne struji kud bilo, nego sama u sebe, kao 
između dve tamne obale. U četvorougaonik sobe, pun toploga mirisa spavanja, strujala je, 
beskrajnim putem kroz crn, bezvazdušan etar, prelomljena svetlost, odbijena od jedne daleke, mrtve 
zvezde i magično promenjena iz toploga sunčanog sjaja u olovno, hladno strujanje — strujalo je i 
strujalo je i ipak milovalo, nikad ne ispunjavajući sobu. — Zašto ne dođeš? — upita Joana. Ravik 
prođe kroz sobu, kroz tamu i svetlost i opet kroz tamu — bese nekoliko koraka, ali njemu se učini 
daleko. — Jesi li poneo bocu? — Da. — Hoćeš li čašu? Koliko je sati? Ravik pogleda mali sat sa 
fosforescentnim brojevima. — Otprilike pet sati. 209— Pet. Moglo bi biti i tri. Ili sedam. Noću 
vreme stoji. Samo časovnici idu. — Da. Pa ipak se sve zbiva noću. Ili zbog toga. — Sta? — Ono što 
se po danu vidi. — Nemoj da me plašiš. Ti misliš, u stvari već ranije, dok se spava? — Da. Ona mu 
uze čašu iz ruke i poče da pije. Bila je vrlo lepa i on oseti da je voli. Nije bila lepa kao statua ili kao 
slika; bila, Je_lep_a Jcao livada preko .koje duva _veiaxJ2ivot je bio to što je kucalo u njoj i što ju 
je iz sudara dveju ćelija iz Ničega u utrobi tajanstveno oblikovalo takvu kakva je. Bila je tO| ista 
ona, neshvatljiva zagonetka, da se već u sićušnom zrnul nalazi čitavo drvo, skamenjeno, 
mikroskopski, nalazi, predodređeno, krošnja već i plod i cvetna jeza svih aprilskih jutara u njemu 
već — i da iz jedne ljubavne noći i od malo sluzi koja se sastane postaju lice, ramena i oči, baš te 
oči i ramena, i to da ona postaje, gde bilo razasuta, među milio-nima ljudi, gde bilo na svetu, i onda 
stoji čovek jedne novembarske noći na Pon de l'Alma u Parizu i ona naiđe na njega... — Zašto 
noću? — upita Joana. — Zato što — reče Ravik. — Hodi mi bliže draga, poklonjena iz ponora sna, 
skinuta s mesečevih livada slučajnosti — zato što su noć i san izdajnici. Znaš li još kako smo 
zaspali noćas, jedno pored drugog, bili smo tako blizu jedno drugom kao što samo ljudi mogu da 
budu blizu. Naša čela, naša put, naše misli, naš dah su se dodirivali, mešali se — a onda je polako 
počeo san da prokapljuje između nas, siv, bezbojan, prvo nekoliko mrlja, onda više, kao kuga je 
padao na naše misli, u našu krv, kapao je i kapao u nas iz slepoće nesves-noga — i tad je odjednom 
svako postao sam, usamljeno smo se otisnuli nekuda na mračne kanale, prepušteni nepoznatim 
silama i svakoj bezobličnoj pretnji. Kad sam se pro/ budio, video sam te. Spavala si. Još uvek si bila 
negde daleko. Bila si se sasvim odbila od mene. Ništa više nisi znala o meni. Bila si negde kud 
nisam mogao da te pratim. — On joj poljubi ruku. — Kako ljubav može da bude savršena, kad te 
svake noći gubim već zbog sna? — Ja sam ležala sasvim pored tebe. Kraj tebe. U tvom naručju.



— Bila si u nekoj nepoznatoj zemlji. Bila si pored mene, ali si bila dalje nego da si otišla na Sirijus. 
Kad te na danu nema, to nije ništa; — ja sve znam o danu. Ali ko zna nešto o noći? — Kod tebe 
sam bila. — Nisi bila kod mene. Samo si ležala pored mene. Ko će ikad znati kako će se vratiti iz 
zemlje bez kontrole? Pro-menjen, a da to i ne zna. — I ti. — Da, i ja — reče Ravik. — A sad mi daj 
opet čašu. Dok ja govorim besmislice, ti piješ. Ona mu pruži čašu. — Dobro što si se probudio, 
Ravik. Hvala mesecu. Bez njega bismo spavali i ništa ne bismo znali jedno za drugo. Ili bi u jedno 
od nas bila bačena klica rastanka, dok smo bili bespomoćni. I lagano bi i nevidljivo rasla i rasla, dok 
jednog dana ne bi izbila. t Ona se tiho nasmeja. Ravik je pogleda. — Ti ne uzimaš to naročito 
ozbiljno, šta? — Ne. Ti? — Ne. Ali ima nešto u tom. Zato ga i ne uzimamo ozbiljno. Covek je u 
tom veliki. Ona se opet nasmeja. — Ja se ne bojim od toga. Uzdam se u naša tela. Ona bolje znaju 
šta hoće nego ono što nam noću vršlja po glavi. Ravik ispi svoju čašu. — Dobro — reče on. — I to 
je tačno. — Kako bi bilo kad noćas više ne bismo spavali? Ravik diže bocu prema srebrnastom 
ždrelu mesečine. 210 211Bila je do trećine puna. — Nema više mnogo — reče on. — Ali možemo 
pokušati. On stavi bocu na sto pored kreveta. Zatim se okrete i pogleda Joanu. — Ti izgledaš kao 
sve čovekove želje, i još jedna više, ona za koju nije znao. — Dobro — reče ona. — Budićemo se 
svake noći, Ravik. Noću si drukčiji nego danju. — Bolji? — Drukčiji. Noću iznenađuješ. Uvek 
dolaziš odnekud o čemu čovek ništa ne zna. — Preko dana ne? — Ne uvek. Ponekad. — Lepo 
priznanje — reče Ravik. — Pre nekoliko nedelja ti mi to Ane bi rekla. — Ne. Tada sam te i manje 
poznavala. On podiže oči. Na njenom licu nije bilo senke dvosmislenosti. Ona je prosto mislila tako 
i smatrala je da je to sasvim prirodno. Nije htela ni da ga vređa, niti da nešto naročito rekne. — 
Lepo to može da ispadne, reče on. — Zašto? — Za nekoliko daljih nedelja upoznaćeš me još bolje i 
ja ću te još manje iznenađivati. — Isto kao i ja — reče Joana i nasmeja se. — Ti ne. — Zašto ne? — 
To ima svoga razloga u hiljadu pet stotina godina biologije. Ljubav čini ženu oštroumnom a čoveka 
zbunjenim. — Voliš li me? — Da. — Suviše retko mi to kažeš. — Ona se protegnu. Kao sita mačka, 
pomisli Ravik. Kao sita mačka koja je sigurna u svoju žrtvu. — Ponekad bih te mogao baciti kroz 
prozor — reče on. — Zašto to ne uradiš? On je pogleda. 212 __Da H bi mogao? — upita ona.



On ne odgovori. Ona se zavali u jastuke. — Uništiti nekoga zato što ga voliš? Ubiti ga zato što ga 
suviše voliš? Ravik se maši boce. — Bože moj — reče on. — Čime sam ja to zaslužio? Da se 
budim noću da bih tako nešto morao da slušam? __ Zar to nije istina? __ Da. Za trećerazredne 
pesnike i žene kojima se ništa ne dešava. — Ali i za one koje to rade. — Možda. — Da li bi ti 
mogao? — Joana — reče Ravik. — Ostavi se tog brbljanja. Ja nisam za takve spekulacije. Ja sam 
poubijao već suviše ljudi. Kao amater i kao profesionalac. Kao vojnik i kao lekar. To čoveku daje 
prezira, ravnodušnosti i respekta prema životu. Mrtvima se ne uništava mnogo. Ko je često ubijao, 
ne ubija više iz ljubavi. Tome se smrt čini smešno malom. A smrt nije nikada mala i nikada smešna. 
Ona se i ne tiče žena; ona je stvar ljudi. — Gutao je neko vreme. — Sta mi to govorimo? — reče on 
tada i naže se nad nju. — Zar ti nisi sreća moja bez korena? Moja sreća kao oblak i kao jaka 
svetlost? Hodi, daj da te poljubim! Nikad život nije bio tako dragocen kao danas — kad tako malo 
vredi. 213#*;■XVI Svetlost. Neprestano je bila svetlost. Ona je doletala sa horizonta kao bela pena, 
između dubokog plavetnila mora i svetlijeg plavetnila neba; doletala je, bez daha i u isti mah 
najbolji dah, svetlost i refleks odjednom, prosta prastara sreća biti tako svetao, tako blistati, lebdeti 
tako bez svake supstance... Kako stoji iza njene glave, pomisli Ravik. Kao bezbojna glorija! Daljina 
bez perspektive. Kako teče preko pleća! Mle-ko kanaansko, svila otkana od zraka! Niko nije go u 
toj svetlosti. Put ga hvata, odbija ga, kao stene more. Svetlosna pena, najprozirnija zbrka, najtanja 
haljina od najsvetlije magle... —■ Koliko smo sada ovde? — upita Joana. —• Osam dana. —■ To 
je kao osam godina, zar ti se ne čini? — Ne — reče Ravik. — Kao osam sati. Osam sati i tri hiljade 
godina. Tu gde ti sad stojiš stajala je isto tako pre tri hiljade godina neka mlada Etrurkinja; vetar je 
isto tako udarao od Afrike i gonio pred sobom svetlost preko mora. Joana čučnu pored njega na 
stenu. — Kad moramo natrag u Pariz? — Videće se večeras u Kazinu. — Jesmo li dobili? —■ 
Nismo dosta. — Igraš kao da si uvek igrao. Možda i jesi. Ja ništa ne znam o tebi. Otkud to da te je 
krupije pozdravio kao kakvog bogatog fabrikanta municije? — Zamenio me je sa nekim 
fabrikantom municije. — Nije istina. I ti si njega poznavao. 214 — Bilo je učtivije da tako radim. 
— Kad si poslednji put bio ovde? __ Ne znam. Negde pre mnogo godina. Kako si već po-crnela! 
Trebalo bi da si uvek crna. __. Onda bi trebalo da uvek živim ovde. __, Da li bi volela? __ Ne uvek. 
Ali bih volela da živim uvek ovako kao što živim ovde. — Ona zabaci kosu preko ramena. — Ti 
misliš sigurno da je to površno — šta? — Ne — reče Ravik. Ona se osmehnu i okrete mu se. — Ja 
znam da je to površno, dragi, ali, bože moj, mi smo u našem prokletom životu imali premalo



površnosti! Rat, glad i prevrat, toga smo imali dosta, i revolucija i inflacija — ali nikada malčice 
sigurnosti i lakoće i mira i vremena. A sad ti još kažeš da će ponovo biti rata. Naši su roditelji 
svakako jednostavnije ži-veli nego mi, Ravik. — Da. — Imaš samo jedan, kratak život, i on 
prolazi... Ona položi ruke na toplu stenu. — Ja ne vredim mnogo, Ravik. Nije mi nimalo važno što 
živim u istorijskom vremenu. Ja hoću da budem srećna i da ne bude sve tako teško i mučno. Ništa 
više. — Ko to ne bi hteo, Joana. — A ti? — Razume se. To plavetnilo, pomisli Ravik. To skoro 
bezbojno plavetnilo na horizontu, gde nebo roni u more, pa onda ta bura, sve dublje i dublje uz 
more i do zenita, do u ove oči, koje su ovde plavi je nego ikada u Parizu. — Htela bih da to 
možemo, — reče Joana. — A mi to činimo — baš sad. — Da, sad; za nekoliko dana; ali onda se 
opet vraćamo u Pariz; u onaj noćni klub u kome se ništa ne menja, u onaj život u onom prljavom 
hotelu ... 215— Preteruješ. Tvoj hotel nije prljav. Moj je prilično prljav, sem moje sobe. Ona se 
podboči. Vetar joj prolete kroz kosu. — Morozov kaže da si ti izvanredan lekar. Šteta što je to s 
tobom tako. Inače bi mogao mnogo da zarađuješ. Baš kao hirurg. Profesor Diran... — Kako dolaziš 
do njega? — On nailazi ponekad u „Seherezadu". Natkonobar Rene kaže da on ispod deset hiljada 
franaka neće da mrdne prstom. — Rene je dobro obavešten. — On ponekad jednog dana vrši po 
dve, tri operacije. Ima divnu kuću, pakard... Čudna stvar, pomisli Ravik. Lice se ne menja. Ono je 
skoro još privlačnije nego pre, sad dok govori te hiljadugo-dišnje ženske trice. Izgleda kao 
Amazonka sa morskim očima, sad dok s instinktom kvočke govori o bankarskim idealima. Ali zar 
nema pravo? Zar toliko mnogo lepote nije uvek u pravu? I zar nema sva izvinjenja na svetu? On 
spazi motorni čamac kako stiže u talasu pene; ne pomiče se; znao je z^og koga dolazi. — Eto 
dolaze tvoji prijatelji — reče. — Zašto? — Joana je odavno videla čamac. — Kako to moji 
prijatelji? — upita ona. — To su mnogo pre tvoji prijatelji. Oni su tebe upoznali pre nego mene. —• 
Deset minuta pre. — U svakom slučaju pre. Ravik se nasmeja. — Dobro, Joana. — Ne moram da 
idem. To je sasvim prosto. Neću ići. —■ Razume se da nećeš. Ravik se pruži po steni i zažmuri. 
Sunce odmah posta topao, zlatan, pokrivač. Znao je šta će biti. — Nismo naročito ljubazni — reče 
Joana posle malo predaha. — Zaljubljeni nikad nisu ljubazni. 216 __ Ta dvojica su došla zbog nas. 
Hoće da nas povezu. Ako nećeš da se vozimo, mogao bi bar da siđeš i da im kažeš. __ Dobro. — 
Ravik upola otvori oči. — Hajde da skratimo. Siđi ti i reci da ja moram da radim, pa idi s njima. 
Baš kao i juče. __ Raditi — to izgleda čudno. Ko ovde radi? Zašto prosto ne pođemo zajedno. Njih 
dvojica te vole. Njima je već juče bilo žao što nisi išao. __ O bože! — Ravik otvori oči širom. — 
Zašto sve žene



vole te idiotske razgovore? Ti voliš da se vozaš, ja nemam čamca, život je kratak, mi smo tu samo 
nekoliko dana, zašto da se igram s tobom širokogrudosti i da te primoram da radiš ono što ćeš i bez 
toga uraditi, samo zato da bi se ti bolje osećala? — Ne treba da me primoravaš. Mogu to da učinim i 
sama. Ona ga pogleda. Njene su oči imale istu onu, zračeću jačinu; samo su joj se usta u jednoj 
sekundi iskrivila — bio je to izraz koji je tako brzo preleteo preko lica da se Raviku moglo učiniti 
da se prevario. Ali on je znao da se nije prevario. More je zapljuskivalo stene na molu. Prsnu 
visoko, a vetar nanese vihor iskričave vode. Ravik je oseti po koži kao kratku jezu. — To je bio tvoj 
talas, — reče Joana. — Kao u pripoveci koju si mi pripovedao u Parizu. — Zar si je zapamtila? — 
Da. Ali ti nisi stena. Ti si betonski blok. Ona siđe do pristaništa za čamce, a na lepim plećima ležalo 
joj je ćelo nebo. Izgledalo je kao da ga nosi. Imala je opravdanje, sedeće u belom čamcu, kosa će joj 
se lepršati na vetru, a ja sam idiot što ne idem s njima, mislio je Ravik. Ali ja još nisam pogodan za 
tu ulogu. A i nekakav glupi ponos iz zaboravljenih vremena, nekakva donkihoterija; ali šta nam 
preostaje sem to? Rascvetane smokve u noćima s mesečinom, filozofije Senekina i Sokratova, 
Šumanov violinski koncert, a što, pre no ono drugo, znamo da gubimo. 217Začu Joanin glas 
odozdo. Zatim začu potmulu grmljavinu motora. Podiže se. Ona će sedeti na krmi. Negde napolju 
na moru bilo je jedno ostrvo s manastirom. Ponekad su odande kukurekali petlovi. — Kako sunce 
kroz očne kapke crveno šija. Nežne livade detinjstva, crvene od cvetova krvi u očekivanju. Stara 
uspavanka mora. Zvona iz potonulog grada. Čarobna sreća nemišljenja. On brzo zaspa. Posle podne 
uze kola iz garaže. Bio je to talbot koji je Morozov iznajmio za njega u Parizu. Došao je u njemu sa 
Joanom. Ravik potera duž obale. Dan je bio jasan i skoro pre-terano svetao. Pođe srednjom 
Kornišom prema Nici i Monte Karlu, a onda za Vil Franš. Voleo je stara mala pristaništa, pa sede 
malo pred neki bistro na keju. Šećkao je kroz park ispred Kazina u Monte Karlu i po groblju 
samoubica visoko nad morem; nađe jedan grob, pa se dugo zadrža pred njim smeškajući se. Prošao 
je kroz uske ulice stare Niče i preko trgova sa spomenicima u novom gradu; zatim potera nazad u 
Kan i preko Kana dalje, donde gde su stene postajale crvene i ribarska mesta nosila biblijska imena. 
Zaboravi Joanu. Zaboravi sam sebe. Otkrivao se prosto jasnome danu, tome trozvuku sunca, mora i 
zemlje, koji je rascvetavao obalu dok su brdski putevi iznad nje bili još puni snega. Nad 
Francuskom se spuštala kiša, preko Evrope je zviždala bura — ali ova uska obala kao da o svem 
tom ništa nije znala. Ona se činila zaboravljena; život je ovde još imao drugi puls; i dok je zemlja 
iza nje bila već siva od magle jada, slutnji i opasnosti, ovde je sijalo sunce, i ona je bila vesela i u 
njenom sjaju skupljala se poslednja pena jednog umirućeg sveta. Malo igre moljaca i komaraca oko 
poslednje svetlosti — beznačajno kao svaka igra komaraca; budalasto kao laka 218 muzika iz 
kafana — jedan svet koji je postao suvišan kao leptiri u oktobra, sa mrazom već u malim letnjim 
srcima, tako je to igralo, ćaskalo, gledalo se, volelo, varalo i izmotavalo još malo, pre no što zakosi 
kosa i počnu veliki vetrovi. Ravik okrete kola u Sv. Rafael. Malo četvrtasto pristanište bilo je puno 
jedara i motornih čamaca. Kafane na keju benu iznele šarene suncobrane. Za stolovima su sedele 
pocrnele žene. Kako je čovek opet poznaje, pomisli Ravik. Laku nežnu sliku života. Radosno 
iskušenje, oslobođenje, igru, kako ih čovek



opet prepoznaje pa ma to bilo ne znam kako daleko. I sam sam to nekad proživeo, život leptira, i 
verovao da je on dosta. Kola iz zaokreta poleteše preko ulice, prema užarenom zalasku sunca. ft 
h«M. tn*tik' V«$jt vdfoem- Telefonirala je i poručila da se neće vratiti na večeru. On siđe u Eden 
Rok. Malo je sveta bilo na večeri. Većina je bila u Zuan le Penu i Kanu; on sede na ogradu terase 
koja je bila izgrađena na steni kao brodska paluba. Dole se penilo more. Od sunčeva zalaska dolazili 
su tamnocrveni i zelenoplavi talasi, menjali su boju u jasnije zlatnocrvene i narandžasto, pa uzimali 
zatim suton na svoja tanka leđa i razbijali ga o stenu u šarenu sumračnu penu. Ravik je dugo sedeo 
na terasi. Osećao se hladan i duboko sam. Bio je jasan i bez ikakve emocije video je šta će doći. 
Znao je da to može sprečiti još samo za kratko; bilo je trikova i šahovskih poteza. On ih je 
poznavao, i znao je da ih neće upotrebiti. Za to su bili zašli i suviše daleko. Trikovi su nešto za male 
afere; ovde je postojalo samo jedno; izdržati, pošteno izdržati, ne lažući jedno drugo i ne izvlačeći 
se. Ravik podiže prema svetlosti čašu sa jasnim, lakim pro-vansalskim vinom. Sveza noć, terasa 
opkoljena morskim šumom, nebo puno smeha sunčanog zaranka i zvona dalekih zvezda — a u meni 
hladan nekakav reflektor, mislio je on, 219koji grabi u neme mesece budućnosti i klizi preko njih i 
opet ih ostavlja u mraku, a ja znam, još bez bola, ali znam i to da neće ostati bez bola, i moj život 
mi je opet najednom kao čaša u ruci, providan, pun tuđeg vina koje ne može ostati u njemu jer bi se 
ustojalo, postalo ustajalo sirce pokvarenog uživanja. Neće postati. Bio je isuviše početak u tom 
drugom životu, da bi mogao ostati. Nevino i bez obzira, kao bilje prema svet-losti, obrtalo se to 
iskušenju i šarenoj mnogostrukosti lakšega života. To je htelo budućnost, a sve što mu je on mogao 
pružiti, bila je to otrcana sadašnjost. Još se ništa nije desilo. Nije bilo potrebno. Sve se odlučuje 
uvek daleko ranije. Samo što to čovek ne zna, i smatra za odluku spektakulozni kraj, za odluku koja 
je donesena davno, mesecima ranije, nečujno. Ravik ispi čašu. Lako vino učini mu se drukčije nego 
ranije. Napuni čašu još jednom i opet je ispi. Vino je dobilo ponovo stari, pahuljasto jasan ukus. 
Ustade i potera u Kan u Kazino. Igrao je mirno i na male uloge. Osećao je još uvek u sebi hladnoću 
i znao je da može dobiti dok je bude održao. Igrao je poslednjih dvanaest, kvadrat od dvadeset 
sedam i dvadeset sedam. Posle jednog sata dobio je tri hiljade franaka. On udvoji uloge na kvadrat i 
zaigra pored toga četvorku. Video je Joanu kada je ušla. Bila je preobučena i biće da se vratila čim 
je on otišao iz hotela. Bila je sa onom dvojicom koji su je vozili motornim čamcem. On ih je 
poznavao, jednoga kao Leklerka, Belgijanca, drugoga kao Nizana, Amerikanca. Joana je izgledala 
vrlo lepo. Nosila je belu večernju haljinu sa krupnim sivim cvećem. Kupio joj ju je dan pre no što 
su krenuli na put. Ciknula je i bacila se na nju. — Otkud tako mnogo znaš o večernjim haljinama? 
— upitala je. — Mnogo je bolja od moje. — A na drugi pogled: — I skuplja. — 220 Ptica je, 
pomisli, još na mojoj grani, ali krila su već spremna da polete. Krupije mu doturi izvestan broj 
šipova. Kvadrat je bio dobio. On uze dobitak a ostavi ulog. Joana ode do stolova za bakara. Nije 
znao da li ga je videla. Neki koji nisu igrali osvrtoše se za njom. Ona je uvek, kao da korača protiv 
lakog vetra i kao da ništa ne postoji, išla kuda je htela. Ona okrete glavu i reče nešto Nižanu — a 
Ravik iznenada oseti u rukama želju da odgurne šipove, da odgurne samoga



sebe od zelenog stola, ustane, uzme Joanu, da brzo prođe kroz ljude, vrata, da ode na neko ostrvo, 
možda ono ostrvo na horizontu Antiba, da ode od svega, da bi je sa svih strana okružio i zadržao. 
Stavi ponovo. Sedam je bilo izašlo. Ostrva ne izoluju. A nemir srca nije se mogao ograničiti; 
najlakše se gubi što se drži u ruci — nikad ono što se napušta. Lopta je lagano prestajala da se 
kotrlja. Dvanaestica. On stavi ponovo. Kad je podigao pogled, sukobi se s Joaninim očima. Stajala 
je na drugom kraju stola i gledala ga. On joj klimnu glavom i osmehnu se. Ona ga je netremice 
gledala. On pokaza na rulet i sleže ramenima. Izađe devetnaest. Stavi ulog i ponovo diže oči. Joane 
više nije bilo. On se savlada i ostade da sedi. Uze cigaretu iz pakla koje je bilo pored njega. Jedan 
služitelj pruži mu vatre. Bio je to nekakav ćelav trbušast čovek u uniformi. — Druga vremena danas 
— reče on. — Da — reče Ravik. Nije ga poznavao. — Drugačije je bilo dvadeset devete... — Da... 
Ravik više nije znao da li je 1929. bio u Kanu ili je onaj samo tako govorio. Vide da je izašla 
četvorka, a on to nije primetio, i pokuša da se više koncentriše. Ali mu se iznenada učini glupo da 
igra ovde sa nekoliko franaka, da bi mogao ostati nekoliko dana duže. Čemu to sad? Zašto je uopšte 
došao ovamo? Bese to prokleta slabost, ništa više. To je lagano 221nagrizalo, bezglasno se uvlačilo 
i čovek ga je primetio tek kad je hteo da se veže i kad se slomio. Morozov je imao pravo. Najbolji 
put da se izgubi žena jeste da joj se pokaže život kakav joj se može pružiti samo za nekoliko dana. 
Ona će pokušati da ga ponovo dobije — ali sa nekim drugim koji je kadar da joj ga pribavi trajno. 
Reći ću joj da to mora prestati, pomisli on. Rastaču se od nje u Parizu pre nego što bude dockan. 
Razmišljao je da li da nastavi igru za drugim stolom. Ali iznenada izgubi volju. Ne treba na malo 
činiti ono što se nekad činilo na veliko. On se obazre. Joana se nije videla. On ode u bar i popi 
konjak. Zatim ode do mesta za parkiranje da uzme kola i da se jedan sat provoza. Kad je upalio 
motor, spazi Joanu gde dolazi. On izađe. Ona brzo stiže. — Zar si bez mene hteo da odeš kući? — 
upita ona. — Hteo sam jedan sat da se provozam po brdima i da se vratim. —■ Lažeš! Nisi hteo 
više da se vratiš! Hteo si da me ostaviš ovde sa tim idiotima! — Joana — reče Ravik. — Sad ćeš 
tvrditi da sam ja kriv što si ti zajedno s tim idiotima. — I jesi! Otišla sam u čamac samo iz prkosa. 
Zašto nisi bio u hotelu kad sam se vratila? — Pa ti si se s tvojim idiotima dogovorila za večeru. Ona 
zastade za trenutak. — To sam uradila samo zato što tebe nije bilo kad sam se vratila. — Dobro, 
Joana — reče Ravik. — Da ne govorimo više o tom. Da li ti je bilo prijatno? — Nije. Stajala je pred 
njim zadihana, uzbuđena, žestoka, u plavoj tami meke noći; mesec joj je bio u kosi, a usne su joj na 
ble222 smelom licu bile tako tamnocrvene kao da su skoro me Bio je februar 1939. i u Parizu će 
početi ono neotklonjivo, polagano, puzajući, sa svim malim lažima, poniženjima i svađama; hteo je 
da je ostavi pre no što do tog dođe, a još su bili ovde i nije preostajalo još mnogo dana. — Kuda 
hoćeš? — upita ona. __ Nikuda. Samo tako okolo.



__ Idem s tobom. __ Sta će misliti tvoji idioti? __Ništa. Ja sam se već oprostila. Rekla sam da me 
čekaš. __ Nije rđavo — reče Ravik. — Ti si promišljeno dete. Čekaj dok podignem krov. __ Ostavi 
otvoreno. Ogrtač mi je dosta topal. I teraj polako. Pored svih kafana gde sede ljudi koji nemaju 
druga posla nego da budu srećni i da nemaju nikakvih argumenata. Ona kliznu na sedište pored 
njega i poljubi ga. — Ja sam prvi put na Rivijeri, Ravik — reče ona. — Imaj sažaljenja! Ja sam prvi 
put stvarno s tobom zajedno, a noći više nisu hladne, i ja sam srećna. On istera kola iz gustog 
saobraćaja, prođe pored hotela „Karlton" u pravcu prema Žuan le Penu. — Prvi put — ponovi ona. 
— Prvi put, Ravik. I znam sve što bi mogao da odgovoriš, i to nema nikakve veze. — Ona se 
nasloni na nj i položi glavu na njegovo rame. — Zaboravi što je bilo danas! Nemoj ni da misliš o 
tom! Ti divno voziš auto, znaš li to? Ono što si baš sad učinio bilo je veličanstveno. I idioti su to 
rekli. Oni su sinoć videli šta umeš da radiš s kolima. Ti plašiš. Ti nemaš prošlosti. Ništa se ne zna o 
tebi. Ja znam već sto puta više o životu idiota nego o tvom. Sta misliš da li bih mogla negde da 
dobijem jedan kalvados? Posle svih noćašnjih uzbuđenja potreban mi je jedan. Teško je živeti s 
tobom. Kola su išla duž ulice kao ptica u niskom letu. — Je li suviše brzo? — upita Ravik. 223— 
Nije. Teraj brže. Tako da juri skroz, kao vetar kroz drvo. Kao što noć zviždi. ,Ja sam izrešetana od 
ljubavi. Mogu da gledam sama kroz sebe^od ljubavi. Tako te volim, da mi se srce širi kao žena u 
ražanom polju pred čovekom koji je gledaJMoje srce hoće da legne na zemlju. Na livadu. Hoće da 
leži i leti. Ludo je. Volim te kad teraš auto. Nemoj nikad da se vratimo u Pariz. Hajde da ukrademo 
kakav kofer sa dijamantima ili kakav bankovni depozit i ova kola, i da se nikad više ne vratimo. 
Ravik stade pred jednim malim barom. Zujanje motora ućuta, i naiđe iznenada mek i vrlo širok 
duboki dah mora. — Hajde — reče on. — Ovde ima tvog kalvadosa. Koliko si već pila? — Suviše. 
Zbog tebe. Sem toga, odjednom nisam mogla više da slušam šta idioti govore. — Zašto onda nisi 
došla meni? — Došla sam ti. — Da, kad si pomislila da ću otići. Da li si nešto jela? — Nisam 
mnogo. Gladna sam. Jesi li dobio? — Da. — Onda hajde da odemo u restoran i jedemo kavijara i 
pijemo šampanjac i da budemo onakvi kao naši roditelji pre svih ovih ratova, bezbrižr* i 
sentimentalni i bez straha, bez smetnji i puni rđava ukusa, sa suzama, mesecom, oleanderom, 
violinama, morem i ljubavi! Ja ću misliti da ćemo imati dece i park i kuću, a ti pasoš i budućnost, i 
da ću ja zbog tebe napustiti veliku karijeru, i da ćemo se voleti još dvadeset godina i biti 
ljubomorni, i da ćeš ti još uvek misliti kako sam lepa, a ja neću moći da spavam kad ti jednu noć ne 
budeš kod kuće, i... On vide kako joj suze teku niz lice. Ona se smeškala. — To sve ide uz to, dragi. 
Sve uz rđav ukus. — Hodi — reče on. — Otići ćemo u Sato Madrid. To je u brdima; onde ima 
ruskih Cigana i ti ćeš imati sve što želiš. Bilo je rano jutro. Duboko dole more bese sivo i bez talasa. 
Nebo je bilo bez oblaka i bez boje. Na horizontu dizala se iz vode uska srebrna traka. Bilo je tako 
tiho da su jedno drugo čuli kako dišu. Oni su bili poslednji gosti. Cigani su se ispred njih spustili niz 
serpentinu na nekom starom ,,for-du". Konobari u „sitroenu". Kuvar se



spustio zbog kupovine u jednom deleeju sa šest sedišta iz 1929. godine. — Evo već dana — reče 
Ravik. — Negde na drugoj strani još je noć. Biće jednom aviona koji će moći da je stignu. Biće 
tako brzi kao što se Zemlja okreće. Ako me tada u četiri sata ujutro budeš volela, moći ćemo zauvek 
ostaviti da bude četiri sata; prosto ćemo zajedno sa vremenom leteti oko Zemlje a sat će stajati. 
Joana se nasloni na nj. — Ne mogu drukčije. Lepo je! Lepo je da srce pukne. Ti se možeš smejati... 
— Lepo je, Joana. Ona ga pogleda. — Gde je avion o kome si govorio? Mi ćemo ostareti, dragi, 
dok ga ne pronađu. A ja neću da ostarim. Ti? — Da. — Stvarno? — Da budem star što je više 
moguće. — Zašto? — Hoću da vidim šta će još biti od ove planete. — Ja neću da ostarim. — Ti 
nećeš ostareti. Život će proći preko tvoga lica, to će biti sve, i ono će biti lepše. Star je čovek onda 
kad ništa .^yiše_ne_oseća. " ' —• Ne, kad više ne voli. Ravik ne odgovori. Ostaviti, pomisli on. 
Tebe ostaviti! Šta li sam to pre nekoliko časova mislio u Kanu? Ona mu se pomače u ruci. — Sad je 
svečanost prošla, ja idem s tobom kući i mi ćemo zajedno spavati. Kako je to sve epo! Kako je lepo 
kad se živi potpuno a ne samo jednim komadom sebe. Kad smn._punLdp.juba-j. tihi zato što više 
224 225ničega nema -što iiniQglo_u nas. Hajde da idemo kući, pod naš siguran krov, u onaj beli 
hotel koji izgleda kao baštenska kuća. Kola su skoro bez glasa klizila niz serpentine. Lagano se 
razdanjivalo. Zemlja je mirisala na rosu. Ravik ugasi svetlost. Kad su prelazili preko Korniše, 
naiđoše im u susret kola sa cvećem i povrćem. Bili su na putu za Niču. Posle prestigoše jednu četu 
konjanika. Kroz zujanje motora začuše topot konja. On je jasno i skoro veštački odjekivao po 
drumu od makadama. Lica jahača behu tamna ispod burnusa. Ravik pogleda Joanu. Ona mu se 
osmehnu. Lice joj bese bledo i neispavano i lomnije nego inače. Učini mu se lepše nego ikad ranije 
u svom nežnom umoru, toga čarobnog tamno-tihog jutra, pred kojim je juče bilo daleko potonulo i 
koje još nije imalo nijednog sata; lebdelo je i bilo još bez vremena, puno spokojstva, bez straha i 
pitanja. Antipski zaliv naiđe na njih u velikom luku. Bivalo je sve svetlije. Pred sve plavljim danom 
stajale su čeličnosive senke četiri ratna broda: tri razarača i jedna krstarica. Po svoj prilici su noćas 
uplovili. Niski, preteći i bezglasni, stajali su pred nebom koje se povlačilo. Ravik pogleda Joanu. 
Zaspala mu je na ramenu. r 226 xvn Ravik je išao na kliniku. Prošlo je nedelju dana otkako se vratio 
sa Rivijere. Odjednom stade. Ono što je video, ličilo je na dečju igračku. Novogradnja se sijala na 
suncu kao da je napravljena od delova iz dečje kutije za zidanje; skele su kao filigran stajale prema 
jasnom nebu — i kad je jedna popustila, i greda s jednom figurom na sebi lagano počela da pada, 
izgledalo je kao da pada šibica i na njoj muva. Padala je i padala i izgledalo je da beskrajno pada — 
figura se odvoji i posta kao lutkica koja je ispružila ruke i nespretno leti kroz prostor. Izgledalo je 
kao da se svet za jedan



trenutak smrznuo i postao potpuno tih. Ništa se nije micalo, ni vetra, ni daha, ni zvuka — samo su 
mala figura i kruta greda padali i padali... Zatim se sve najednom pretvori u viku i kretanje. Ravik 
oseti da mu je zastao dah. Potr ča. Postradali je ležao na pločniku. Sekundu pre toga ulica je bila 
skoro prazna. Sad povrveše ljudi. Dolazili su sa svih strana kao da je zazvonilo zvono na uzbunu. 
Ravik se progura. Video je kako dva radnika pokušavaju da dignu unesrećenog. — Ne dižite! 
Ostavite neka leži! — viknu on. Ljudi oko njega i pred njim načiniše mesta. Oba radnika držala su 
postradalog upola u vazduhu. — Lagano ga spustite! Oprezno! Polako! — Sta ste vi? — upita jedan 
radnik. — Lekar? -Da. — Dobro. Radnici spustiše postradalog na pločnik. Ravik kleče pored ajega 
i oslušnu. Raskopča oprezno oznojanu bluzu i opipa telo. Zatim ustade. — Sta? — upita radnik koji 
ga je ranije pitao---Onesvešćen? Sta? 227Ravik odmahnu glavom. — Sta? — upita radnik. — 
Mrtav — reče Ravik. — Mrtav? — Da. — Ali — reče ćovek ne razumevajući — pa maločas smo 
zajedno ručali. — Ima li tu koji lekar? — upita neko iza kruga ljudi koji su nepomično gledali. — 
Sta se desilo? — upita Ravik. — Ima li tu koji lekar? Brzo! — Sta se desiloj? — 2ena... — Kakva 
žena? — Udarila ju je greda. Krvari. Ravik se progura između ljudi. Neka mala žena sa velikom 
plavom keceljom ležala je na hrpi peska pored jame za kreč. Lice joj je bilo izborano, vrlo bledo, a 
oči su na njemu stajale nepokretno kao komadi uglja. Pod vratom prskala joj je krv u pulsirajućem 
kosom mlazu kao mali vodoskok, u stranu, i to je delovalo čudnovato neuredno. Ispod glave jedna 
crna ba-rica brzo se upijala u pesak. Ravik pritisnu arteriju. Brzo izvadi bandažu iz tanke kesice za 
nesrećni slučaj, koju je stalno nosio uza se. — Držite to! — reče on najbližem pored sebe. Četiri 
ruke se istovremeno mašiše kesice. Ona pade u pesak i otvori se. On izvadi iz nje makaze i razvi 
bandažu. Žena ništa ne reče. Cak joj se ni oči nisu kretale. Bila je ukočena, i svaki mišić njenog tela 
bio je napet. — Sve je u redu, tetka — reče Ravik. — Sve je u redu. Greda joj je zakačila rame i 
vrat. Rame je bilo smrskano; ključna kost slomljena i zglob razbijen. Ostaće ukočen. — Leva ruka 
— reče Ravik i opipa lagano vrat. Koža je bila oderana, ali je sve drugo bilo zdravo. Stopalo joj je 
bilo išča-šeno; on opipa kost i nogu. Sive čarape, često krpljene ali čitave, sa crnom podvezicom 
pod kolenom — kako se uvek 228 viđa jedno isto! Crne cipele, iskrpljene, pertle vezane dvostrukim 
čvorom, cipele na vrhovima opravljane. __. Da li je neko telefonirao po kola za spašavanje? — 
upita on. Niko ne odgovori. — Mislim, policajac — reče neko malo zatim. Ravik podiže glavu. — 
Policajac? Gde je? — Tamo — kod drugog... Ravik ustade. — Onda je sve u redu. On htede da ode. 
U tom trenutku policajac se probi kroz gomilu. Bio je to mlad čovek sa beležnicom u ruci. 
Uzbuđeno je lizao malu, tupu olovku.



— Trenutak samo — reče on i poče da piše. — Ovde je sve u redu, — reče Ravik. — Jedan 
trenutak, gospodine. — Ja se jako žurim. Imam jedan hitan slučaj. — Samo trenutak, gospodine. 
Jeste li vi lekar? — Ja sam ovde privezao žilu, to je sve. Sad treba samo još da pričekate kola za 
spašavanje. — Samo trenutak, gospodine! Treba da vam zapišem ime. Vi ste svedok. — Ja nisam 
ništa video kako se desila nesreća. Ja sam docnije slučajno naišao. — Ipak moram sve da zapišem. 
To je teška nesreća, gospodine! — Vidim — reče Ravik. Policajac je pokušavao da od žene dozna 
njeno ime. Žena nije odgovarala. Ona je samo zurila u njega, ne videći ga. Policajac se revnosno 
saginjao. Ravik se osvrte, gomila je stajala oko njega kao zid. Nije mogao proći. — Slušajte — reče 
policajcu. — Ja se veoma žurim. — U redu, gospodine! Nemojte još više da otežavate. Moram da 
zapišem sve po redu. Važno je zato što ste vi svedok. 2ena može umreti. — Neće umreti. 229— To 
niko ne zna. A radi se još i o odšteti. — Jeste li telefonirali za prvu pomoć? — To će moj drug. Ne 
smetajte mi sad, inače će trajati još duže. — Žena je polumrtva a vi hoćete da odete — reče Raviku 
jedan radnik prekorno. —• Ona bi bila mrtva da mene nije bilo. — Pa onda — reče radnik bez 
vidljive logike. — Ipak treba da ostanete. Fotografski aparat škljocnu. Jedan čovek sa šeširom 
podignuta oboda osmehnu se. — Da li biste hteli da još jednom stanete kao da stavljate zavoj? — 
upita on Ravika. — Ne bih. — To je za novine — reče čovek. — I vi ćete ući u njih, sa adresom i 
tekstom: da ste spasli ženu. Dobra reklama. Molim ovde, tako — tu je bolja svetlost. — Idite do 
đavola! — reče Ravik. — Ženi je hitno potrebna prva pomoć, zavoj ne može dugo ovako stajati. 
Potrudite se da dođu kola za spašavanje. — Sve po redu, gospodine — reče policajac. — Prvo treba 
da završim zapisnik. — Da li ti je onaj koji je mrtav rekao već kako mu je ime? — upita neki 
neodrasli dečko. —• Ta gueule! —• Policajac pijunu pred noge. — Fotografišite još jednom odavde 
— reče neko fotografu. — Zašto? — Da se vidi da je žena na ograđenom trotoaru. Ulica je bila 
zatvorena. Pogledajte tamo. — On pokaza na jednu iskošenu letvu sa natpisom: Attention! Danger! 
— Snimite tako da se vidi. To nam je potrebno. O odšteti nema ovde ni govora. — Ja sam novinski 
fotograf — reče čovek sa šeširom odbijajući. — Fotografišem samo što mi je interesantno." 230 
__^ji to je interesantno! Šta je drugo interesantno? Sa natpisom u pozadini. __ Natpis nije 
interesantan. Događaj je interesantan. __ Onda ga uzmite u zapisnik. — Covek kucnu policajca po 
ramenu. __, Ta ko ste vi? — upita ovaj ljutito. __ ja sam zastupnik građevinske firme.



__ Lepo — reče policajac. — Ostanite i vi ovde. Kako se zovete? Pa to treba da znate! — upita on 
ženu. Žena pomače usne. Kapci zatreptaše. Kao leptiri, kao premoreni sivi moljci, pomisli Ravik, i 
u istom trenutku: idiot sam! Treba da gledam da se izgubim! — Do đavola — reče policajac. — 
Možda je šenula. Ala će biti posla. A služba mi prestaje u tri. — Marsel — reče žena. — Sta? Samo 
trenutak. Sta? — Policajac se ponovo saže. Žena zaćuta. — Sta? — Policajac je čekao. — Još 
jednom! Recite još jedanput! Žena je čutala. — Vi sa svojim prokletim pričanjem — reče policajac 
zastupniku građevinske firme. — Kako da čovek pored njega sastavi zapisnik. U tom trenutku 
ponovo škljocnu aparat. — Hvala — reče fotograf. — Vrlo živo. — Da li je na slici i naš znak? — 
upita zastupnik firme, ne slušajući policajca. —■ Odmah poručujem pola tuceta. — Nije — reče 
fotograf. — Ja sam socijalist. Platite samo osiguranje, vi bedno milionarsko lovačko pseto. Sirena 
zakrešta. Kola za spašavanje. Ovo je trenutak, pomisli Ravik. On oprezno učini jedan korak. Ali ga 
policajac zađrža. — Vi morate sa mnom, gospodine. Žao mi je, ali se sve mora zapisati. Drugi 
policajac stajao je sad pored njega. Ništa nije moglo da se učini. Valjda će biti dobro, pomisli Ravik 
i pođe s njinja. 231Nadležni činovnik u policijskom kvartu ćuteći je slušao žandarma i policajca 
koji je ponovo pisao zapisnik. Sad se obrati Raviku. — Vi niste Francuz — reče on. On nije pitao; 
on je konstatovao. — Nisam — reče Ravik. — Sta ste? V — Ceh. — Otkud to da ste ovde lekar? 
Kao stranac ne možete vršiti praksu ako niste naturalizovani. Ravik se osmehnu. — Ja ne vršim 
praksu. Ovde sam kao turista. Radi ličnog zadovoljstva. — Imate li uza se pasoš? — Zar nam je to 
potrebno, Fernan? — upita drugi činovnik. — Gospodin je pomagao ženi i mi imamo njegovu 
adresu. To je dosta. A ima više svedoka. — Interesu je me. Imate li pasoš uza se? Ili carte d'identite? 
— Razume se da nemam — reče Ravik. — Ko još nosi pasoš uza se? — Gde vam je? — U 
konzulatu. Odneo sam ga pre nedelju dana. Treba da se produži. Ravik je znao, ako rekne da mu je 
pasoš u hotelu da bi ga sa jednim policajcem mogli poslati onamo i da bi se pre-vara odmah otkrila. 
Sem toga, opreznosti radi, bio je naveo lažan hotel. Sa konzulatom imao je bolju šansu. — U kojem 
konzulatu? — upita Fernan. — U češkom. Gde inače? — Možemo onamo da telefoniramo i 
upitamo. — Fernan pogleda Ravika. — Razume se. Fernan malo pričeka. — Lepo — reče on tada. 
— Da upitam. On ustade i otide u susednu sobu. Drugi činovnik je bio vrlo zbunjen. — Izvinite, 
gospodine — reče on Raviku. — 232 To uopšte nije potrebno. Odmah će se razjasniti! Jako sam 
vam zahvalan za vašu pomoć. Razjasniti, pomisli Ravik. On se mirno osvrte dok je vadio cigaretu. 
Policajac je stajao pored vrata. To je bilo slučajno. Niko ga dosad nije ozbiljno sumnjičio. Mogao ga 
je gurnuti u stranu — ali tu je bio još onaj od građevinske firme, i dva radnika. Ostavi se toga. Bilo 
je



teško pobeći; a i napolju je obično pred vratima stajalo nekoliko policajaca. Fernan se vrati. — U 
konzulatu nema pasoša sa vašim imenom. — Može biti — reče Ravik. — Kako to može biti? — 
Jedan činovnik na telefonu ne zna odmah sve. Tamo se nekoliko ljudi bavi tim stvarima. — Ovaj je 
znao. Ravik ne odgovori ništa. — Vi niste Čeh — reče Fernan. — Slušaj, Fernan — poče drugi 
činovnik. — Vi nemate češki naglasak — reče Fernan. — Pa nemam. — Vi ste Nemac — reče 
Fernan trijumfujući. — I vi nemate pasoša. — Ne — odgovori Ravik. — Ja sam Marokanac i imam 
svaki božji francuski pasoš. — Gospodine! — riknu Fernan. — Šta vi sebi dopuštate! Vi vređate 
francusko kolonijalno carstvo. — Merde — reče jedan radnik. Zastupnik građevinske firme načini 
lice kao da hoće da salutira! — Fernan, ta ostavi... — Vi lažete, vi niste Ceh! Imate li pasoš ili ne? 
Odgovorite! Pacov u čoveku, pomisli Ravik. Pacov u čoveku koji se nikada ne može udaviti. Sta se 
tiče tog idiota da li ja imam pasoš? Ali pacov je nešto nanjušio i već se izvlači iz rupe. —■ 
Odgovorite! —• brecao je Fernan. Komad papira! Da li ga ima ili ne. Ta bi se kreatura iz233vinila i 
poklonila kad bih imao tu krpu od hartije. Njemu je bilo svejedno da li sam pobio kakvu porodicu 
ili opljačkao neku banku — on bi salutirao. Ali danas bi propao u zatvoru — čak i Hristos bez 
pasoša. On bi već i bez toga bio ubijen daleko pre svoje trideset i treće godine. — Ostaćete ovde 
dok se ne objasni — reče Fernan. — Ja ću se za to postarati. — Dobro — reče Ravik. Fernan izađe 
lupajući nogama. Drugi činovnik je prekopavao po svojim hartijama. — Gospodine — reče on 
zatim, — žao mi je. On je lud u tim stvarima. — Ne mari. — Jesmo li mi gotovi? — upita jedan 
radnik. —. Jeste. — Dobro. — On se okrete Raviku. — Kad dođe svetska revolucija, neće vam više 
biti potreban pasoš. — Treba da razumete, gospodine — reče činovnik. — Fer-nanov je otac 
poginuo u svetskom ratu. Zato on mrzi Nemce i radi takve stvari. — On za trenutak pogleda Ravika 
zbunjeno. Očigledno je slutio šta je u stvari. — Strašno mi je žao, gospodine. Da sam sam ... — Ne 
mari. — Ravik se osvrte. — Mogu li da telefoniram pre nego što se vrati taj Fernan? — Razume se. 
Tamo na stolu. Samo brzo. Ravik telefonira Morozovu. Objasni mu na nemačkom šta se desilo. 
Reče mu neka obavesti Vebera. — I Joanu? — upita Morozov. Ravik je oklevao. — Ne. Još ne. 
Reci joj da su me zadržali, ali da će za dva, tri dana sve biti u redu. Pobrini se za nju. — Dobro — 
odgovori Morozov ne suviše oduševljeno. — Dobro, Vocek. Ravik spusti slušalicu kad je ušao 
Fernan. — Kako ste vi to govorili? — upita on smeškajući se zlurado. — Češki? — Esperanto — 
odgovori Ravik. 234 Veber dođe sledeće pre podne. — Gadan ćumez — reče on i pogleda oko sebe.



__ Francuski su zatvori još pravi zatvori — odgovori Ra-vik_ — Nisu natruli od bunila humanosti. 
Dobro, smrdljivo, osamnaesto stoleće. — Gadna stvar — reče Veber. — Gadna stvar što ste upali 
ovamo. — Ne treba čovek da pravi dobra dela. Odmah se sveti. Trebalo je da ostavim ženu neka 
iskrvari. Živimo u gvozdenom vremenu, Veber. — U čeličnom. Je li brati ja prokljuvila da ste ovde 
ilegalno? — Dabome. — I adresu? — To dabome nisu. Neću valjda da odam stari „Enterna-sional". 
Gazdarica bi dobila kaznu što drži neprijavljene goste. Zatim bi došla racija u kojoj bi pohvatali 
desetak emigranata. Ovog puta kao adresu dao sam hotel „Lenkester". Skup, fini, mali hotel. U 
svojim ranijim životima živeo sam onde. — A novo vam je ime Vocek? — Vladimir Vocek. — 
Ravik se podsmehnu. — četvrto. — Svinjarija — reče Veber. — Šta možemo da uradimo, Ravik? 
— Ne mnogo. Glavna stvar je da bratija ne prokljuvi da sam bio ovde već nekoliko puta. Inače će 
biti šest meseci zatvora. — Do đavola! — Da, svet svakog dana biva sve humaniji. Živeti u 
opasnosti! rekao je Niče. Emigranti to čine — protiv svoje volje. — A ako se ne dozna? — 
Četrnaest dana, mislim. I poznato proterivanje. — A onda? — Onda ću opet doći. — Dok vas opet 
ne uhvate. 235— Baš tako. Ovog puta je dugo trajalo. Dve godine. Ljud-, ski vek. — Moramo nešto 
da učinimo. To tako dalje više ne može. — Može, može. Sta hoćete da učinite? Veber je razmišljao. 
— Diran — reče on iznenada. — Razume se! Diran poznaje gomilu sveta i ima uticaja — on se 
prekide. — Bože, pa vi ste operisali samog papu! onog sa žučnom bešikom! — Ja ne. Diran... Veber 
se nasmeja. — Ja to starom, razume se, ne mogu da kažem. Ali on nešto može učiniti. Usešću mu na 
dušu. — Malo ćete postići. Ja sam pre izvesnog vremena uzeo Diranu dve hiljade franaka. To taj tip 
neće lako zaboraviti. — On će — reče Veber prilično zadovoljno — on će se * naime bojati da ćete 
pričati nešto o operacijama „na crno". Pa vi ste mnogo njih operisali umesto njega. Osim toga, 
potrebni ste mu! — Lako može da nađe nekog drugog. Binoa ili kakvog hirurga emigranta. Ima ih 
dosta. Veber pogladi brk. — Ne sa vašom rukom. U svakom slučaju, pokušaćemo. Učiniću to još 
danas. Mogu li ovde da učinim nešto za vas? Kakvo je jelo? — Užasno. Ali mogu da nabavim. — 
Cigareta? — Dosta. Ono što mi je potrebno ne možete mi nabaviti: kupatilo. Ravik prožive dve 
nedelje sa jednim Jevrejinom instalaterom, jednim polujevrejinom književnikom i jednim 
Poljakom. Instalater je čeznuo za Berlinom; književnik ga je mrzeo; Poljaku je sve bilo svejedno. 
Ravik je nabavljao cigarete. Književnik je pričao jevrejske dosetke. Instalater je bio nezamenjiv kao 
stručnjak protiv smrada. 236 Posle dve nedelje Ravik je odveden. Najpre su ga izveli pred nekog 
inspektora koji ga upita da li ima novaca. — Da. __, Dobro. Onda možete uzeti taksi. S njim je išao 
jedan činovnik. Ulica je bila dosta svetla i sunčana. Bilo je dobro opet jednom napolju. Nekakav je 
starac na ulazu



prodavao balone. Raviku nikako nije bilo jasno zašto on to čini baš pred zatvorom. Činovnik dozva 
taksi. — Kuda idemo? — upita Ravik. — Sefu. Ravik nije znao kakav je to šef. A bilo mu je i 
prilično svejedno čim se nije radilo o šefu kakvog nemačkog koncentracionog logora. Postojao je 
svega jedan pravi užas na svetu: biti, potpuno bespomoćan, izložen brutalnom teroru. Ovo je bilo 
bezazleno. Taksi je imao radio. Ravik ga otvori. Slušao je vesti o ceni povrća; zatim političke 
novosti. Činovnik je zevao. Ravik je okretao dalje. Muzika. Šlager. Činovnik sinu. — Sari Trene — 
reče on. — Menilmontan. Klasa. , ^Taksi stade. Ravik plati. Odvedoše ga u čekaonicu koja je, kao i 
sve čekaonice na svetu, zaudarala na čekanje, znoj i / prašinu. Sedeo je pola sata i čitao jedan stari 
broj ,,La Vi Parizien" koji je neki posetilac ostavio. On je, posle dva meseca bez knjiga, bio kao 
klasična literatura. Zatim ga odvedoše šefu. Malo je potrajalo dok nije prepoznao malog gojaznog 
čoveka. Obično nije obraćao pažnju na lica kad je operisao. Ona su mu bila ravnodušna kao brojevi. 
Zanimalo ga je samo bolesno mesto. Ali ovo lice pogledao je sa radoznalošću. Sedeo je tu, zdrav, 
šiljasta trbuha opet već jelom popunjena, bez žučnog mehura, on, Leval. Ravik je već bio zaboravio 
da je Veber hteo da mobiliše Dirana, i nije očekivao da će ga odvesti samom Levalu. Leval ga 
odmeri od glave do pete. Činio je to natenane. —■ Vi se, razume se, ne zovete Vocek — progunđa 
on zatim. 237— Ne. — Kako se zovete? — Nojman. — Ravik je to udesio sa Veberom. Ovaj je 
objasnio Diranu. Vocek je bilo suviše ekscentrično. — Nemac ste, šta? — Da. — Izbeglica? — Da. 
— Nikad se ne zna. Ne izgledate tako. — Nisu sve izbeglice Jevreji — reče Ravik. — Zašto ste 
lagali? Vaše ime? Ravik sleže ramenima. — Šta da se radi. Lažemo što manje možemo. Moramo — 
ali ne činimo to iz zadovoljstva. Leval se nape. — Mislite li vi da nama čini zadovoljstvo da se 
bavimo vama? Siva, pomisli Ravik. Glava je bila belosiva, suzne kesice prljavoplave, usta su 
poluotvorena. Onda nije govorio; onda je bio gomila mlitava mesa sa natrulom žučnom bešikom. — 
Gde stanujete? I adresa je bila netačna. — Stanovao sam kojegde. Jednom ovde, jednom onde. — 
Koliko? — Tri nedelje. Pre tri nedelje došao sam iz Svajcarske. Onda su me prebacili preko granice. 
Vi znate da mi ilegalno, bez isprava, nigde nemamo pravo da živimo — i da se većina od nas još 
nije mogla odlučiti da izvrši samoubistvo. To je razlog zbog koga vam pravimo neprilike. — 
Trebalo je da ostanete u Nemačkoj — gunđao je Leval. — Nije tamo sve baš tako rđavo. Mnogo se 
preteruje. Da sam malčice drukčije zasekao, pomisli Ravik, tebe ne bi bilo ovde da brbljaš te 
gluposti. Crvi bi bez isprava prešli preko tvoje granice — ili bi bio pregršt prašine u kakvoj 
neukusnoj urni. — Gde ste stanovali ovde? — upita Leval. To bi ti voleo da znaš, pomisli Ravik, da 
uhvatiš druge. 238 __. u dobrim hotelima — reče on. — Pod raznim imenima. Uvek po nekoliko 
dana. __. To nije istina.



_- Zašto me pitate ako znate bolje — reče Ravik, kome je polagano postajalo dosta. Leval ljutito 
udari dlanom o sto. — Nemojte biti bezobrazni! —■ On odmah zatim pažljivo pogleda ruku. — 
Udarili ste po makazama — reče Ravik. Leval stavi ruku u džep. — Ne čini li vam se da ste prilično 
drski? — upita on najednom s mirom čoveka koji može da dopusti sebi da se savlada, jer je onaj 
drugi prepušten isključivo njemu. — Drzak? — Ravik ga iznenađeno pogleda. — Drzak, kažete vi 
to? Pa mi ovde nismo ni u školi niti u zavodu za zločince koji se kaju! Ja postupam u nužnoj 
odbrani, — a vi biste voleli da se osećam kao lupež koji moli da bude blago osuđen? Samo zato što 
nisam nacist i nemam zbog toga isprava? Sto još uvek mislimo da nismo zločinci, iako poznajemo 
zatvore, policiju, poniženja svake vrste, samo zato što hoćemo da ostanemo u životu — to je jedino 
što nas još drži na nogama, zar vi to ne razumete? To je, za boga miloga nešto drugo nego drskost. 
Leval ne odgovori na ovo. — Jeste li radili ovde? — upita on. — Nisam. Ožiljak je sad svakako 
manji, pomisli Ravik. Onda sam zašio dobro. Bio je to priličan posao, sa svim ovim salom. Odonda 
je opet žderao i ugojio se. Zderao i pio. — To je najveća opasnost, — reče Leval. — Klatite se 
svuda bez ispita, bez kontrole! Ko zna koliko već! Nemojte misliti da vam verujem za tri nedelje. 
Ko zna u čemu ste sve učestvovali, u koliko mračnih poslova. U tvojoj mešini sa tvrdim arterijama, 
debelom džigericom i uskislom žuči, pomisli Ravik. I da moje ruke nisu bile u njoj, 239tvoj bi te 
prijatelj Diran humano i idiotski ubio i postao bi time još čuveniji kao operator i podigao bi cenu. 
— Najveća opasnost — ponovi Leval. — Vi ne smete raditi. Ako se uzme šta vam sve stoji na putu, 
to je jasno. Ja sam o tome govorio sa jednim od naših autoriteta; on je putpuno istoga mišljenja. 
Ako razumete nešto od lekarske nauke, treba da znate za njegovo ime... Ne, pomisli Ravik. Nije 
istina. On sad neće reći Diran. Život ne pravi takve dosetke. — Profesor Diran — reče Leval s 
dostojanstvom. — On mi je to objasnio. Bolničari, svršeni studenti, maseri, asistenti, sve se to ovde 
izdaje za velike lekare iz Nemačke. Ko to može da kontroliše? Nedopuštene intervencije, pobačaji, 
sa-radnja s babicama, kojekakvo nadrilečenje, bog bi ga znao čega sve tu još nema! Ne možemo ni 
izdaleka da budemo dovoljno strogi! — Diran, pomisli Ravik. To je osveta za dve hiljade franaka. 
Ali ko mu sad vrši operacije? Bino, po svoj prilici. Sigurno su se opet sporazumeli. On primeti da 
više ne sluša. Tek kad je ponovo palo Ve-berovo ime, on obrati pažnju. — Neki doktor Veber 
zauzeo se za vas. Poznajete li ga? — Malo. — Bio je ovde. — Leval se za trenutak izbulji. Zatim 
žestoko kinu, izvadi maramicu, polako se useknu, pogleda šta je izrknuo, savi maramicu i ponovo je 
stavi u džep. — Ne mogu ništa da učinim za vas; moramo da budemo strogi. Bićete proterani. — To 
znam. — Jeste li već bili u Francuskoj? — Nisam. — Šest meseci zatvora ako se vratite. Znate li to? 
— Da. — Postaraću se da budete proterani što je moguće pre. To je sve što mogu da uradim za vas. 
Imate li novaca? 240 _- Da.



.__ Dobro. Onda morate platiti putovanje za policijsku pratnju i sebe do granice. — On klimnu 
glavom. — Možete ići. — Da li ima neko utvrđeno vreme kad moramo da se vratimo — upita 
Ravik činovnika koji ga je pratio natrag. — Nema tačno. Kad bilo. Zašto? —. Hteo bih da popijem 
kakav aperitiv. Činovnik ga pogleda. — Neću pobeći — reče Ravik, izvadi novčanicu od dvadeset 
franaka i poče njom da se igra. —. Dobro. Nekoliko minuta ne mari ništa. Zaustavile taksi pred 
prvim bistroom. Napolju je već stajalo nekoliko stolova. Bilo je hladno, ali sunce je sijalo. — Sta 
ćete vi? — upita Ravik. — Amer Picon. Ništa drugo u ovo doba. —■ Meni jedan veliki fine. Bez 
vode. Ravik je mirno sedeo i disao duboko. Vazduh — šta li on može da bude! Grane drveta na 
trotoaru imale su mrke sjajne pupoljke. Mirisalo je na svež hleb i mlado vino. Konobar donese čaše. 
— Gde je telefon? — upita Ravik. — Ali — reče činovnik. — Unutra, desno, pored toaleta. Ravik 
mu tutnu u ruku novčanicu od dvadeset franaka. — Možete pretpostaviti kome ću da telefoniram. 
Neću se izgubiti. Možete sa mnom. Hodite. Činovnik se nije dugo nećkao. — Dobro — reče on i 
ustade. — Covek je naposletku samo čovek. — Joana... — Ravik! Bože! Gde si? Jesu li te pustili? 
Reci mi gde si... — U jednom bistrou ... — Ostavi se tog. Reci mi gde si zaista. 241— U jednom 
bistrou. — Gde? Zar više nisi u zatvoru? Gde si bio ćelo vreme? Taj Morozov... —■ On ti je tačno 
rekao šta se desilo. — On mi čak nije rekao ni kuda su te odveli. Ja bih odmah... — Zbog toga ti 
nije ni rekao, Joana. Bolje je tako. —■ Zašto mi telefoniraš iz bistroa? Zašto ne dođeš ovamo? —• 
Ne mogu da dođem. Imam svega nekoliko minuta vremena. Nagovorio sam činovnika da stanemo 
ovde jedan trenutak. Joana, za koji dan prebaciće me u Svajcarsku a — Ravik virnu kroz prozor. 
Činovnik je stajao naslonjen na tezgu i razgovarao. — A ja ću se odmah vratiti. — Pričeka. — 
Joana ... —■ Doći ću. Odmah ću doći. Gde si ti? — Ne možeš doći. Ja sam na pola sata od tebe. 
Imam još svega nekoliko minuta. —■ Zadrži činovnika! Daj mu novaca! Mogu da donesem 
novaca! — Joana — reče Ravik. — To ne može. Ovako je prostije. Bolje je. Cuo je kako diše. —. 
Ti nećeš da me vidiš? —• upita ona zatim. Bilo je teško. Nije trebalo da telefonira, pomisli on. Kako 
se može nešto objasniti a da pri tom drugoga ne možeš da vidiš. — Ništa više ne bih voleo nego da 
te vidim, Joana. — Pa onda dođi! Može i on da dođe! — Ne može. Moram prestati. Kaži mi još 
brzo šta sad radiš. —• Sta? Kako to misliš? — Sta radiš? Gde si? — U svojoj sobi. U krevetu. Bilo 
je do kasno noćas. Za jedan minut mogu nešto da obučem i da odmah dođem. Dockan, noćas. 
Tačno! Sve je išlo dalje, pa ma bili i zatvoreni. Zaboravljalo se to. U krevetu, neispavana, zamršene 
242 kose na jastuku, na stolicama razbacane čarape, rublje, večernja haljina — kako se sve ljuljalo: 
dahom zamagljeno okno ugrejane telefonske kabine; beskrajno udaljena glava činovnika koji je 
plivao



u tome kao u kakvom akvarijumu — on se silom odluči. — Moram sada da prekinem, Joana. Cuo je 
njen preneražen glas. — Ta to je nemoguće! Ti ne možeš prosto tako da odeš a ja da ništa ne znam, 
ni kuda, ni šta. — Podbočena rukom, jastuci odgurnuti, telefon u ruci kao oružje i kao neprijatelj, 
ramena, oči, duboke i tamne od uzbuđenja ... — Ne idem u rat. Moram samo prosto da otputujem u 
Svajcarsku. Brzo ću se vratiti. Zamisli da sam poslovan čo-vek koji hoće da proda tovar mitraljeza 
Društvu naroda. — Kad se vratiš, biće opet isto. Od straha neću moći da živim. — Reci to još 
jednom. — To je istina. — Glas joj je bio ljutit. — Ja sam posled-nja saznala! Veber može da te 
poseti, ja ne! Morozovu si telefonirao, meni nisi! A sad odlaziš ... — Bože — reče Ravik. — 
Nećemo se svađati, Joana. — Ja se ne svađam. Ja samo kažem kako je. — Dobro. Sad moram da 
prestanem. Adje, Joana. — Ravik — viknu ona. — Ravik! — Da... — Dođi opet! Dođi opet! 
Izgubljena sam bez tebe! — Doći ću. — Da ... da ... — Adje, Joana. Brzo ću se vratiti. Stajao je 
trenutak u toploj, od daha vlažnoj kabini. Zatim vide da mu ruka nije spustila slušalicu. Otvori 
vrata, činovnik pogleda, osmehnu se dobrodušno. — Gotovo? — Da. Vratiše se napolje za sto. 
Ravik ispi svoju čašu. Nije trebalo da telefoniram, pomisli. Pre toga sam bio miran. Sad sam 
zbunjen. Treba da znam da telefonski razgovor ne može 243ni doneti ništa drugo. Ni meni ni Joani. 
Oseti iskušenje da se vrati da još jednom telefonira i da joj rekne sve što je stvarno hteo da joj kaže. 
Da joj objasni zašto ne može da je vidi. Da neće da ga ona vidi takva, prljava, uhapšena. Ali on će 
izaći, i opet će biti kako je bilo. — Čini mi se, treba da pođemo — reče činovnik. — Da... Ravik 
pozva konobara. — Dajte mi dve male boce konjaka, sve novine i tuce pakli „Caporal". I račun. — 
On pogleda činovnika. — U redu, je li tako? — Covek je čovek — reče činovnik. Konobar donese 
boce i cigarete. — Povadite mi zapušače, — reče Ravik dok je pažljivo raspodeljivao cigarete po 
džepovima. On ponovo zapuši boce tako da je lako mogao da ih otvori bez otpušača i stavi ih u 
unutrašnji džep ogrtača. — Dobro to radite — reče činovnik. — Praksa. Na žalost. U mladosti ni 
sam ne bih verovao da ću se kad porastem još jednom morati igrati Indijanaca. Poljak i književnik 
su bili oduševljeni konjakom. Instalater nije pio rakije. Pio je pivo i pričao koliko je bolje pivo u 
Berlinu. Ravik je ležao u drvenom krevetu i čitao novine. Poljak nije čitao; nije znao francuski. 
Pušio je i bio srećan. U noć instalater poče da plače. Ravik je bio budan. Slušao je prigušeno jecanje 
i motrio mali prozor iza koga se belasalo bledo nebo. Nije mogao da spava. Ni docnije, kad se 
instalater umirio. Ziveo je suviše dobro, pomisli on. Već i sama su-višnost boli kad je čovek više 
nema. l 244 xvm Ravik je dolazio sa stanice. Bio je umoran i prljav. Proveo je trinaest časova u 
zagrejanom vozu sa ljudima koji su zaudarali na



beli luk, lovcima s kerovima, ženama sa korpama pilića i golubova na krilu. A pre toga, tri meseca 
na granici ... Svetlelo je u sutonu. On pogleda. Svetlelo je kao da piramide sa ogledala stoje oko 
Ron Poana i dobacuju jedna drugoj sivu, poslednju majsku svetlost. On zastade i pogleda bolje. Bile 
su to piramide sa ogledalima. Stajale su svud iza leja lala u avetinjskom ponavljanju. — Sta je to? 
— upita on baštovana koji je pored njega poravnavao leju izbačene zemlje. — Ogledala — 
odgovori baštovan ne dižući glave. — To vidim. Poslednji put kad sam bio ovde toga nije bilo. — 
Dugo vas nije bilo? — Tri meseca. — A, tri meseca! Ovo su napravili za poslednje dve nede-lje. Za 
engleskog kralja. Dolazi u posetu. Može da se ogleda. — Užasno — reče Ravik. — Pa dabome — 
reče baštovan bez iznenađenja. Ravik pođe dalje. Tri meseca — tri godine — tri dana — šta je 
vreme? Ništa i sve. Sto sad cveta kestenje — a onda još nije imalo lišća, što je Nemačka ponovo 
prekršila ugovor i zaposela čitavu Čehoslovačku, što se u Zenevi emigrant Jo-zef Blumental u 
napadu histeričnog smeha ubio pred pala-tom Društva naroda, što njega sama još i sada negde u 
grudima probada zaostatak zapaljenja pluća koje je preboleo u Belforu pod imenom Ginter, i što je 
sad opet ovde, jednog večera mekog kao ženska prsa — sve je to skoro bez izne845nađenja. 
Uzimao ga je, kao što se uzimaju mnoge stvari sa fantastičnim spokojstvom, koje je jedino oružje 
bespomoćnosti. Nebo je stajalo svuda isto, uvek isto, iznad ubistva i mržnje i žrtve i ljubavi — 
drveće je bezazleno ponovo cve-talo svake godine, kao šljiva plavi suton menjao se i dolazio i 
odlazio, ne hajući za pasoše, izdaju, neutešnost i nadu. Dobro je bilo ponovo biti u Parizu. Dobro je 
bilo koračati, lagano koračati duž ove ulice, u srebrnastosivoj svetlosti, ne razmišljajući; dobro je 
bilo što je postojao ovaj čas, još pun odlaganja, pun nežnog prelivanja, na granici gde se kao 
horizonti mešaju najdalja žalost i najnežnija vazda nova sreća što se još uvek prosto živi — taj čas 
prvoga dolaska, pre nego što su nas opet pogodili noževi i strele — to retko osećanje stvorenja, taj 
dah koji je daleko odlazio i izdaleka dolazio, to lahorenje još bez osećanja duž ulice srca, u prolazu 
mimo mutne vatre činjenica, mimo krstova i eksera prošloga i mimo trnja i kuka budućega, ta 
cezura, ćutanje u lebdenju, trenutak pauze, najotvorenije i na j zatvoreni je biće, blag takt večnosti u 
najprolaznijoj stvari na svetu... Morozov je sedeo u sobi sa palmama u „Enternasionalu". Pred njim 
je stajala otvorena boca vina. — Halo, Borise, momčino stara — reče Ravik. — Izgleda da sam se 
vratio u pravom trenutku. Je li to vuvre? — Još uvek. Iz trideset i četvrte ovog puta. Malo slađi i 
puniji. Dobro je što si se opet vratio. Tri meseca, šta? — Da. Duže nego inače. Morozov zazvoni na 
nekakvo staromodno štono zvonce. Zvonilo je kao ministrantsko zvonce u seoskoj crkvi. 
Katakomba je imala samo električno osvetljenje, a ne i električna zvonca. Nije se isplatilo; 
emigranti su se retko usuđivali da zvone. — Kako se sad zoveš? — upita Morozov. — Još uvek 
Ravik. To ime nisam upotrebio u policiji. Zvao 246 sam se Vocek, Nojman, Ginter, Kapris. Nisam 
hteo da ostavim Ravika. Dopada mi se to ime. __. Nisu prokljuvili da stanuješ ovde, šta? __ 
Razume se da nisu. __ Jasno. Inače bi sigurno napravili raciju. Pa onda opet



možeš ovde stanovati. Tvoja soba je slobodna. __. Zna li stara šta se desilo? __ Ne zna, niko. Rekao 
sam da si otputovao u Ruan. Stvari su ti kod mene u sobi. Devojka dođe sa poslužavnikom. —• 
Klarisa, donesite gospodinu Raviku čašu — reče Morozov. —. O, gospodin Ravik! — Devojka 
pokaza zube. — Opet ste se vratili? Nije vas bilo preko pola godine, monsieur. — Tri meseca, 
Klarisa. — - Nemoguće. Mislila sam pola godine. — Onda ode vukući noge. Odmah zatim dođe 
debeli konobar katakombe s vinskom čašom u ruci. Nije nosio poslužavnik; bio je ovde već suviše 
dugo i mogao je da bude komotan. Morozov mu pročita na licu šta će se desiti i preduhitri ga. — 
Dobro, Zan, reci odmah koliko gospodina Ravika nije bilo. Znaš li tačno? — Ta gospodine 
Morozove! Dabogme da znam tačno! Čak u dan. Ima tačno — on načini jednu vestu pauzu, osmeh-
nu se i reče: — četiri i po nedelje tačno. — Tako je — reče Ravik pre nego što je Morozov mogao 
odgovoriti. — Tako je — odgovori i Morozov. — Zna se. Ja se nikad ne varam. — 2an ode. — 
Nisam hteo da ga razočaram, Borise. — Ni ja. Hteo sam samo da ti demonstriram slabost vremena 
kad postane prošlost. Teši, plaši i čini ravnodušnim. Poručnik Bjelski iz Preobraženskog gardijskog 
puka izgubio mi se sa očiju 1917. godine u Moskvi. Bili smo prijatelji. Otišao je na sever preko 
Finske. Ja sam pošao preko Mandžurije i Japana. Kad smo se zatim sreli ovde, osam godina docnije, 
mislio sam da sam ga poslednji put video 1919. u Harbinu; 247on mene 1921. u Helsinkiju. Razlika 
od dve godine — i od nekoliko hiljada kilometara. — Morozov uze bocu i natoči. — Vidiš, ovde, 
pak, još te poznaju. To već daje čoveku neku vrstu osećanja kao da je u zavičaju, zar ne? Ravik je 
pio. Vino je bilo lako i hladno. — Za ovo vreme jednom sam bio skoro na samoj nemačkoj granici 
— reče on. — Vrlo blizu, dole u Bazelu. Jedna strana puta bila je švaj-carska, druga nemačka. 
Stajao sam na švajcarskoj strani i jeo trešnje. Mogao sam da pljujem koštice u Nemačku. — Da li si 
i tamo imao osećanje kao da si u otadžbini? — Nisam. Nikad nisam išao dalje. Morozov razvuče 
usne. — Mogu da razumem. Kako je bilo na putu? — Kao i uvek. Biva sve teže, to je sve. Oštrije 
motre na granicu. Uhvatili su me jednom u švajcarskoj i jednom u Francuskoj. — Zašto nisi nikad 
dao glasa od sebe? — Nisam znao šta je sve ovde doznala policija. Njih ponekad hvataju nastupi 
energije. Bolje ne izlagati nikog opasnosti. Svi naši alibi nisu naposletku baš tako izvrsni. Staro 
ratno pravilo: mirno ležati i izgubiti se. Jesi li očekivao nešto drugo? — Ja nisam. Ravik ga pogleda. 
— Pisma — reče on zatim. — šta su pisma? Pisma nikad ništa ne pomažu. — Ne. Ravik izvadi iz 
džepa paklo cigareta. — Čudna stvar, kako se sve to zbiva kad čovek ode. — Nemoj ništa da 
uobražavaš — odgovori Morozov. — To i ne radim. — Kad čoveka nema, dobro je. Kad se vrati, 
drukčije je. Onda se opet nastavlja. — Možda. Možda i ne. — Prilično si skeptičan. Dobro je što to 
tako primaš. Hoćeš li da odigramo partiju šaha? Profesor je umro. Jedini



248 dostojni protivnik. Levi je otišao u Braziliju. Dobio je na-meštenje kao konobar. 2ivot danas 
đavolski brzo teče. Ne treba čovek ni na šta da se navikava. "" — Ne treba. Morozov pažljivo 
pogleda Ravika. — Nisam tako mislio. .__Ni ja. Ali zar ne bismo mogli otići iz ovog plesnivog 
groba? Tri meseca nisam bio ovde; pa ipak smrdi kao i uvek __. kuhinja, prašina i strah. Kad ti 
moraš da ideš? — Danas uopšte ne idem. Imam slobodno veče. .__Tačno. — Ravik se malo 
osmehnu. — Veče elegantnog sveta, stare Rusije i velikih čaša. — Hoćeš li i ti sa mnom? — Neću. 
Danas ne. Umoran sam. Nekoliko noći jedva sam spavao. U svakom slučaju nisam naročito miran. 
Hajde da izađemo još jedan sat i da negde posedimo. Davno to nisam činio. — Vuvre? — upita 
Morozov. Sedeli su pred kafanom ,,Ko-rize". — Zašto? Rano je, stari. Vreme je za votku. — Da. 
Ipak vuvre. To je za mene dosta. — Sta je bilo? Zar nećeš bar fine? Ravik odmahnu glavom. — 
Brate, kad čovek negde stigne, prvo veče treba da se namrtvo napije — obajsni Morozov. — 
Nepotreban je heroizam da se trezno zuri u žalosno lice senke prošlosti. — Ne zurim, Borise. 
Oprezno uživam u svom životu. Ravik uvide da mu Morozov ne veruje. I ne pokuša da ga ubeđuje. 
Mirno je sedeo za stolom u prvom redu do ulice, pio vino i gledao večernju vrevu šetača. Dok je bio 
izvan Pariza, sve je u njemu bilo jasno i oštro. Sad je postalo oblačno, sivo i šareno, prijatno 
klizavo, ali kao kod nekoga koji je brzo sišao sa brega, pa buku u dolini sluša kao kroz vatu. — Jesi 
li bio negde pre no što si došao u hotel? — upita " Morozov. 249— Nisam. — Veber je nekoliko 
puta pitao za tebe. / — Telefoniraću mu. — Ne dopadaš mi se. Pričaj šta se desilo. — Ništa 
naročito. Granica u Ženevi bila je pod suviše dobrom paskom. Pokušao sam prvo tu, zatim u 
Bazelu. I onde teško. Ipak sam naposletku prešao. Prehladio sam se. Kiša i sneg noću po poljima. 
Ništa nisam mogao. Došlo je zapaljenje pluća. Jedan lekar u Belforu smestio me je u bolnicu. Pro-
krijumčario me je unutra i napolje. Držao me je deset dana u svojoj kući. Moram da mu pošaljem 
novaca. — Jesi li ozdravio? — Dosta. — Da li zbog toga ne piješ rakiju? Ravik se osmehnu. — 
Zašto zaobilazimo? Malo sam umoran i hoću prvo da se naviknem. To je istina. Neobična stvar, 
kako mnogo čovek razmišlja kad je na putu. A kako malo kad se vrati. Morozov odmahnu. — Ravik 
— reče on očinski. — Ti razgovaraš sa svojim ocem Borisom, poznavaocem ljudskog srca. Ne 
zaobilazi i zapitaj već, da prevalimo to preko sebe. — Dobro. Gde je Joana? — To ne znam. Ima 
nekoliko nedelja otkako o njoj ništa više ne znam. Nisam je više ni video. — A pre toga? — Pre 
toga se neko vreme raspitivala o tebi. Posle više nije. — Zar nije više u „Seherezadi"? — Nije, 
prestala je da dolazi pre otprilike pet nedelja. Zatim je bila još dva-triput. Zatim više ne. — Zar nije 
više u Parizu? — Mislim da nije. Bar tako izgleda. Inače bih je i dalje s vremena na vreme viđao u 
„Seherezadi". — Znaš li šta radi?



250 „,. Čini mi se nešto oko filma. To je bar rekla gardero-berki. Znaš već kako je to. Nekakav 
đavolski izgovor. — Izgovor? __Da, izgovor — reče Morozov ljutito. — Sta bi drugo, Ravik? Zar 
si očekivao nešto drugo? — Da. Morozov je ćutao. — Očekivati i znati dve su stvari — reče Ravik. 
— Samo za proklete romantičare. Popij nešto pametno a ne tu limunadu. Jedan pristojan kalvados... 
— Kalvados baš ne. Konjak, ako te to umiruje. Ili neka bude i kalvados. — Najzad — reče 
Morozov. Prozori. Plava silueta krovova. Izbledeli crveni otoman. Krevet. Ravik je znao da mora 
izdržati. Sedeo je na otomanu i pušio. Morozov mu je preneo stvari i rekao mu ako ushte gde može 
da ga nađe. Zbacio je staro odelo. Dugo se i sa mnogo sapuna kupao u toploj vodi. Sprao je i 
zgrebao sa svoje kože tri meseca. Obukao je čisto rublje, drugo odelo, obrijao se, još uvek najviše bi 
voleo da ode u neki turski amam, kad ne bi bilo tako kasno. Učinio je sve to i pri tom se dobro 
osećao. Voleo bi da je još nešto više radio, jer sad iznenada, dok je sedeo kraj prozora, poče iz 
uglova da mu se šunja praznina. Natoči čašu kalvadosa. Među stvarima bila je još jedna boca u 
kojoj je još nešto preostalo. Seti se noći kad je iz nje pio sa Joanom, ali je pri tom malo osećao. Bilo 
je suviše odavno. Primeti samo da je dobar, stari kalvados. Mesec se lagano penjao iznad krovova. 
Prljavo dvorište preko puta pretvorilo se u palatu od senki i srebra. Sa malo mašte sve se može od 
đubreta pretvoriti u srebro. Kroz prozor uđe miris cveća. Opori miris karanfila u noći. Ravik se 
nažei pogleda dole. Na prozorskoj dasci ispod njega stajao je drveni 251sanduk s cvećem. Bio je 
svojina emigranta Vizenhofa, ako je taj još tu stanovao. Ravik mu je jednom isprao stomak. O 
Božiću pre godinu dana. Boca je bila prazna. Baci je na krevet. Ona pade na nj kao crni embrion. 
On ustade. Zašto stalno gleda u krevet? Kad čovek nema ženu, treba da je dovede. To je prosto u 
Parizu. Išao je uskim ulicama prema Etoalu. Sa Jelisejskih polja nalete na njega topal život noćnog 
grada. On pođe natrag, brzo, zatim sve sporije, dok ne stiže do hotela „Milano". — Kako je? — 
upita on portira. — O monsieur? — portir ustade. — Monsieur dugo nije bio ovde. — Da, neko 
vreme. Nisam bio u Parizu. Portir ga odmeri hitrim, sitnim očima. — Madam nije više ovde. — 
Znam. Već odavno nije. Taj portir je bio dobar portir. Znao je šta hoće od njega i bez pitanja. — 
Četiri nedelje — reče. — Odselila se pre četiri nedelje. Ravik izvadi cigaretu iz pakla. — Zar 
madam nije više u Parizu? — upita portir. — Ona je u Kanu. — Kan! — Portir pređe preko lica 
velikom šakom. — Vi ne biste verovali, gospodine, da sam pre osamnaest godina bio portir u hotelu 
„Rul" u Nici, zar ne? — Verujem. — Ta vremena! Te napojnice! Davno posleratno vreme! Danas... 
Ravik je bio dobar gost. On je razumevao hotelski personal, ne prisiljavajući ga da bude suviše 
jasan. Izvadi novčanicu od pet franaka i stavi je na sto. — Hvala, gospodine. Prijatnu zabavu! 
Podmladili ste se, gospodine! — I osećam se tako. Laku noć. 252



Ravik je stajao na ulici. Zašto je dolazio u hotel? Sad je još samo trebalo da ode u „Seherezadu" i da 
se onde opije. Dugo je gledao u nebo puno zvezda. Treba da bude zadovoljan što se tako dogodilo. 
Izbegao je mnogo nepotrebnog raspravljanja. Znao je i on to, a i Joana je to znala. Bar na kraju. 
Učinila je ono što je jedino bilo ispravno. Bez objašnjenja. Objašnjenja su manje važna. U osećanju 
nema objašnjenja. Samo postupaka. Hvala bogu što pri tom nije bilo kolomasti morala. Hvala bogu 
što Joana za to ne zna. Ona je uradila. Gotovo. Svršeno. Bez natezanja. I on je uradio. Zašto onda 
još stoji ovde? Biće zbog vazduha. To meko tkanje maja i večeri u Parizu. I zbog noći, razume se. 
Noću je čovek uvek drukčiji nego danju. Vrati se u hotel. — Mogu li da telefoniram? — Dabogme, 
gospodine. Nemamo telefonske kabine, samo aparat ovde. — To je dosta. Ravik pogleda na sat. 
Moglo se desiti da Veber bude na klinici. Bilo je vreme poslednje noćne vizite. — Da li je doktor 
Veber tu? — upita sestru. Nije mu bio poznat njen glas. Biće da je bila nova. — Doktora Vebera ne 
možete dobiti. — Nije tu? — Tu je. Ali ga sad ne možete dobiti. — Slušajte — reče Ravik. — 
Otiđite i recite mu da je Ravik na telefonu. Idite odmah. Važno je. Pričekaću na aparatu. — Dobro 
— reče sestra nećkajući se. — Pitaću ga, ali on neće doći. — Videćemo. Pitajte ga. Ravik. Trenutak 
docnije Veber je bio na aparatu. — Ravik! Gde ste? — U Parizu. Danas sam došao. Zar još 
operišete možda? — Da. Za dvadeset minuta. Jedno hitno slepo crevo. Hoćemo li se posle sastati? 
253— Mogu da dođem. ■ — Divno. Kad? — Odmah. — Dobro. Onda vas očekujem. — Evo dobre 
rakije —• reče Veber. —• Evo novina i stručnih listova. Raskomotite se. — Jednu rakiju. I ogrtač i 
rukavice. Veber pogleda Ravika. — Prosto slepo crevo. Vama ispod časti. Mogu brzo sam sa 
sestrom da ga svršim. Vi ste sigurno još dosta umorni. — Veberu, učinite mi zadovoljstvo i pustite 
me da operi-šem. Nisam umoran i pribran sam. Veber se nasrne ja. — Vama se đavolski žuri da 
ponovo uđete u zanat. Lepo. Kako hoćete. U stvari, mogu da shvatim. Ravik se opra i stade da mu 
prebace ogrtač i rukavice. Operaciona sala. Udahnu miris etra. Eugenija je stajala u pročelju stola i 
davala narkozu. Neka druga, vrlo lepa mlada sestra uređivala je instrumente. — Dobro veće, sestro 
Eugenija — reče Ravik. Ona skoro ispusti bocu s etrom. — Dobro veče, doktore Ravik — odgovori 
ona. Veber se krišom smeškao. To je bilo prvi put da je Ravika tako oslovila. Ravik se naže nad 
pacijentom. Jaka svetlost operaciona bila je bela i intenzivna. Isključivala je svet iz svog kruga. 
Isključivala je misli. Bila je stvarna i hladna i nemilosrdna i dobra. Ravik uze nož koji mu pruži lepa 
sestra. Kroz tanke rukavice oseti hladan čelik. Dobro je bilo osećati ga. Dobro je bilo ponovo doći 
iz kolebljive neizvesnosti do jasne preciznosti. On napravi rez. Tanko i crveno poteče krv za nožem. 
Sve je odjednom postalo prosto. Prvi put, otkako se vratio, ponovo oseti samog sebe. Šumna 
nečujna svetlost. Kod kuće, pomisli on. Najzad! XIX ,__ona je ovde — reče Morozov. _ Ko?



Morozov zategnu uniformu. — Nemoj da se praviš da ne znaš. Ne ljuti svoga oca Borisa nasred 
ulice. Misliš li ti da ne znam zašto si za dve nedelje triput bio u „Seherezadi"? Jedanput sa 
plavookom i crnokosom divotom, a dvaput sam? Čo-vek je slab — u čemu bi mu inače bila draž? 
— Idi do đavola — reče Ravik. — Ne ponižavaj me kad mi je snaga najpotrebnija — ti brbljivi 
vrataru. — Zar bi ti bilo milije da ti nisam rekao? — Dabome. Morozov se odmače u stranu i 
propusti dva Amerikanca. — Onda se vrati pa neko drugo veče dođi ponovo — reče on. — Je li 
sama? — Čak ni vladaj uće kneginje ne puštamo same, to bi trebalo da znaš. Tvoje bi se pitanje 
dopalo Sigmundu Frojdu. — Sta ti znaš o Sigmundu Frojdu? Pijan si i ja ću se na tebe požaliti 
tvome menadžeru, kapetanu cedženece. — Dečače, kapetan Cedženece je bio poručnik u puku gde 
sam ja bio potpukovnik. On to još pamti. Pokušaj. — Dobro Pusti me. — Ravik! — Morozov mu 
spusti na rame svoju tešku šaku. — Nemoj biti magarac! Idi, telefoniraj plavookoj divoti i dođi s 
njom opet, kad već moraš. Prost savet iskusnog starog čoveka. Ne može biti jevtiniji, ali zato uvek 
deluje. — Ne, Borise. — Ravik ga pogleda. — Tu trikovi nemaju svrhe. Nisu mi ni potrebni. — 
Onda idi kući — reče Morozov. — U plesnivu sobu s palmom? Ili u svoju sobu? Morozov ostavi 
Ravika i pođe ispred jednog para koji je 254 255hteo u taksi. Ravik je stajao dok se nije vratio. — 
Pametniji si nego što sam mislio — reče Morozov. — Inače bi već ušao. On zaturi svoju kapu sa 
zlatnim gajtanom. Pre no što je stigao da rekne nešto dalje, na vratima se pojavi jedan napit mladić 
u belom smokingu. — Gospodine pukovniče! Jedna trkačka kola! Morozov mahnu sledećem taksiju 
u redu i otprati u njega mladića koji se povodio. — Vi se ne smejete — reče pijani mladić. — 
Pukovnik je bila dobra dosetka — ili nije? — Vrlo dobra. Trkačka kola skoro još bolja. — 
Razmislio sam o stvari — reče Morozov kad se vratio. — Idi unutra. Zviždi na ostalo. I ja bih tako 
učinio. To će se desiti bilo kad; zašto ne onda odmah? Isteraj do kraja, ovako ili onako. Ako nismo 
više detinjasti, ostareli smo. — I ja sam razmislio. Idem nekuda drugde. Morozov pogleda Ravika 
sa interesovanjem. — Dobro — reče naposletku. — Za pola sata ću te, znači, opet videti. — Možda 
i ne. — Onda za sat. Dva sata docnije sedeo je Ravik u „Kloš d'Or". Lokal je bio još prilično 
prazan. Dole uz dugački bar čučale su javne žene kao papagaji na motki i razgovarale. Među njima 
stajalo je nekoliko prodavača kokaina koji su čekali turiste. Gore je sedelo nekoliko parova i jelo 
supu od luka. Na jednom otomanu u uglu preko puta Ravika šaputale su dve lezbijke koje su pile 
šeribrendi. Jedna u tailormade-u s kravatom nosila je monokl; druga je bila crvenokosa, puna osoba 
u duboko izrezanoj, blistavoj večernjoj haljini. Idiotski, pomisli Ravik. Zašto nisam otišao u 
„Šeherezadu"? Čega se bojim? I zašto bežim? To je poraslo, znam. Ta tri meseca nisu ga razbila; 
ojačala su ga. Nema smisla da bilo šta uobražavam. To je bilo skoro jedino što mi je ostalo u svemu 
onom klatarenju ulicama, u svem onom čekanju po skrivenim sobama, u kapljućoj usamljenosti 
tuđih noći bez zvez-



256 da. Odsutnost ga je bolje pothranila nego što bi to sama ona ikad mogla, a sad... Prigušen uzvik 
prenu ga iz razmišljanja. U međuvremenu ušlo je nekoliko žena. Jedna od njih, nalik na veoma belu 
crnkinju, prilično pijana, zaturivši na glavi šešir sa cvećem, baci nož i siđe lagano niz stepenice. 
Niko je nije zadržavao. Jedan konobar pope se uz stepenice. Druga žena stade gore i prepreci mu 
put. — Ništa se nije desilo — reče ona. — Ništa se nije desilo. Konobar sleže ramenima i okrete se. 
Ravik vide da crvenokosa žena u uglu ustaje. U isto vreme žena koja je uklonila konobara siđe brzo 
u bar. Crvenokosa stade, s rukom na punim prsima. Oprezno rastavi dva prsta na ruci i pogleda 
nadole. Haljina joj je bila rasečena nekoliko santimetara a pod njom se videla otvorena rana. Nije 
bilo kože, samo otvorena rana na zelenoj, večernjoj haljini koja se prelivala duginim bojama. 
Crvenokosa je buljila u nju kao da ne veruje. Ravik učini nehotičan pokret. Ali se predomisli. 
Dovoljno je bilo da pripazi. Vide kako je žena u tailormade-u povukla crvenokosu natrag na 
otoman. U istom trenutku naiđe druga uz stepenice, vraćajući se iz bara s čašom rakije. Žena u 
tailormade-u kleče na klupicu, zatvori jednom rukom crveno-kosoj usta i brzo joj skloni ruku s rane. 
Druga usu u nju čašu rakije. Primitivan način dezinfekcije, pomisli Ravik. Crvenokosa zaječa, trže 
se, ali ju je druga držala čvrsto kao gvožđe. Dve druge žene zakloniše sto od ostalih gostiju. Sve se 
to odigralo veoma brzo i vesto. Jedva da je neko nešto video. Minut docnije, kao da ih je dovela 
neka mađija, nagrnu u lokal izvestan broj lezbijki i homoseksualaca. Oni okru-žiše sto u uglu, 
podigoše crvenokosu, podupreše je, ostali sme-jući se i razgovarajući zakloniše grupu, i svi izađoše 
iz lokala kao da ništa nije bilo. Većina gostiju nije skoro ništa pri-metila. — Dobro, šta? — upita 
neko iza Ravika. Bio je to konobar. Ravik klimnu glavom. — Šta se desilo? 257— Ljubomora. Ti 
perverzni su nemirna banda. — Otkud su u stvari tako brzo oni drugi podolazili? To je bila prava 
telepatija. * — Nanjuše oni to, gospodine — reče konobar. — Verovatno je neko telefonirao. Ali 
išlo je brzo. — Nanjuše oni to. I drže se zajedno kao zlo i gore. Ne potkazuju jedni druge. Samo bez 
policije — to je sve što hoće. Razračunavaju se međusobno. — Konobar uze Raviko-vu čašu sa 
stola. — Još jedan? Sta je bilo? — Kalvados. — Dobro. Još jedan kalvados. On ode. Ravik diže 
pogled i spazi Joanu gde sedi nekoliko stolova dalje. Ušla je dok je razgovarao s konobarom. Nije 
primetio kad je ušla. Sedela je sa dva čoveka. U trenutku kad ju je spazio, opazi i ona njega. Koža 
opaljena od sunca poblede joj. Zatim ona naglim pokretom gurnu sto u stranu, ustade i pođe prema 
njemu. Dok je koračala, lice joj se me-njalo. Rastapalo se i kao da se brisalo; samo su oči ostajale 
ukočene i prozirne kao kristali. Raviku se učiniše svetlije nego ikada ranije. Imale su neku skoro 
ljutitu snagu. — Vratio si se — reče ona tiho, skoro bez daha. Stajala je sasvim pred njim. U 
jednom trenutku učini pokret kao da će ga zagristi. Ali ne učini to. Nije mu pružila ni ruku. — 
Vratio si se — ponovi. Ravik ne odgovori. — Kad si se vratio? — upita ona zatim isto onako tiho 
kao ranije. — Pre dve nedelje. — Pre dve — a ja to nisam — nisi čak... — Niko nije znao gde si. Ni 
tvoj hotel — a ni „Šeherezada".



— „Šeherezada" — pa ja sam bila. — Ona stade — Zašto mi nikad nisi pisao? — Nisam mogao. — 
Lažeš. 258 __Dobro. Nisam hteo. Nisam znao da li ću se vratiti. _ Opet lažeš. To nije razlog. __. 
jest. Mogao sam da se vratim ili ne. Zar ti to ne razumeš? __Ne, ali razumem da si ovde dve nedelje 
i da nisi učinio ni najmanje da me... __Joana — reče Ravik mirno. — Ta ti ramena nisu pocrnela u 
Parizu. Konobar ispitivački prođe mimo njih. Baci pogled i na Joanu i na Ravika. Još nije bio 
zaboravio raniju scenu. Kao slučajno uze sa stolnjaka na crvene i bele kocke tanjir sa dva noža i 
viljuškom. Ravik to primeti. — Sve je u redu — reče on. — Sta je u redu? — upita Joana. — Ništa. 
Tu se malo pre nešto dogodilo. Ona ga je gledala neprestano. — Čekaš li kakvu ženu? — Bože moj, 
ne čekam. Nekakvi ljudi napravili su scenu, nekom je potekla krv. Nisam se umešao. — Umešao? 
— Ona odjednom razumede. Izraz joj se pro-meni. — Sta radiš ovde? Opet će te uhapsiti. Sad znam 
sve. Sad dolazi pola godine zatvora. Ti moraš otići! Nisam znala da si u Parizu! Mislila sam da 
nikad više nećeš doći. Ravik ne odgovori. — Mislila sam da nikad više nećeš doći — ponovi ona. 
Ravik je pogleda. — Joana... — Ne! Sve to nije istina! Ništa nije istina! Ništa! — Joana — reče 
Ravik pažljivo. — Vrati se za svoj sto. Njene se oči najednom ovlažiše. — Vrati se za svoj sto — 
reče on. — Ti si kriv! — izusti ona. — Ti! Ti sam! Ona se odsečno okrete i vrati se. Ravik gurnu 
svoj sto u stranu i sede. Spazi čašu kalvadosa i učini pokret da je popije. Ne učini to. Bio je miran 
dok je razgovarao s Joanom. Sad odjednom oseti uzbuđenje. Čudna stvar, pomisli. Pod kožom su 
mu igrali grudni mišići. Zašto baš oni? Uze čašu i 259posmatraše svoju ruku. Ona je bila mirna. On 
ne podiže čašu prema Joani. Konobar naiđe. — Cigarete — reče Ravik. — Caporal. Zapali i ispi 
drugu polovinu čaše. Ponovo oseti Joanin pogled. Sta čeka ona? pomisli. Da se na njene oči opijem 
od nesreće? Mahnu konobaru i plati. U trenutku kad je ustao, Joana poče nešto živo da govori 
jednom svom pratiocu. Nije pogledala kad je prošao pored njenog stola. I dok se napregnuto 
smeškala, lice joj je bilo tvrdo, hladno i bezizrazno. Ravik prođe ulicama i, ne razmišljajući, nađe se 
opet pred „Seherezadom". Morozovu se lice razvedri. ■— Držiš se, vojnice! Već sam te alalio. 
Čoveku je uvek milo kad se ispuni neko proročanstvo. — Ne raduj se pre vremena. — A ni ti. 
Dolaziš prekasno. — Znam. Već sam je sreo. — Sta? — U „Kloš d'Or". — Pa to — reče Morozov 
zaprepašćeno. — Život je pun iznenađenja. — Kad završavaš ovde, Borise? — Za nekoliko minuta. 
Nema više nikog. Moram da se pre-svučem. Uđi dole. Popij jednu votku na račun kuće. — Neću. 
Cekaću ovde. Morozov ga pogleda. — Kako se osećaš?



— Povraća mi se. — Jesi li očekivao što drugo? — Da. Uvek se očekuje nešto drugo. Idi i presvući 
se. Ravik se nasloni na zid. Pokraj njega je stara prodavačica skupljala svoje cveće. Nije mu ništa 
ponudila da kupi. Sam se sebi učinio glup, ali bi mu milo bilo da ga je ponudila. Ovako kao da i ne 
očekuje da mu je cveće potrebno. Pogleda u niz kuća. Nekoliko je prozora svetlelo. Taksi-
automobili 260 I s« lagano promicali. Sta je očekivao? Nije znao tačno. Nije očekivao da će Joana 
preuzeti inicijativu. Ali, u stvari, zašto ne? Koliko je u pravu čovek kad napada! Konobari su 
izlazili. Preko noći oni su bili Kavkasci i Čerkezi u crvenim kaputima i čizmama. Sad su postali 
umorni civili. U svakodnevnim odelima, koja su na njima čudno izgledala, vukli su se kući. 
Poslednji je bio Morozov. — Kuda? — upita on. — Danas sam bio svud. —■ Onda hajdemo u 
hotel da igramo šaha. — Sta? 7— Šaha. Igra drvenim figurama, koja istovremeno odvraća misli i 
koncentriše. — Dobro — reče Ravik. — Zašto da ne? Ravik se prenu i odmah oseti da je Joana u 
sobi. Bio je još mrak i on je nije mogao videti, ali je znao da je tu. Soba je bila drukčija, prozor je 
bio drukčiji, vazduh je bio drukčiji i on sam je bio drukčiji. — Ostavi se gluposti! — reče on. — 
Upali svetlost i priđi. Ona se ne pomače. Nije čuo čak ni da diše. — Joana — reče on — nemoj da 
se igramo žmurke. — Neću — reče ona tiho. — Onda hodi ovamo. — Jesi li znao da ću doći? — 
Nisam. — Vrata su bila otvorena. — Moja su vrata uvek otvorena. Ona poćuta trenutak. — Mislila 
sam da još nisi ovde — reče zatim. — Htela sam samo — mislila sam — da ćeš negde sedeti i piti. 
— To sam mislio i ja. Umesto toga igrao sam šaha. — Sta? 261— Sah. Morozov. Dole u šupi koja 
izgleda kao akvarijum bez vode. — Sah! — Ona izađe iz ugla. — Sah! Pa to je — neko ko može da 
igra šah kad ... — Ni sam nisam verovao, ali išlo je. Čak dobro. Mogao sam i da dobijem jednu 
partiju. — Ti si najhladnije, najbezdušnije ... — Joana — reče Ravik. — Bez scena. Ja sam za dobre 
scene. Samo ne danas. — Ja ne pravim scenu. Ja sam potpuno nesrećna. — E, pa lepo. Onda 
ostavimo sve to. Scene su umesne kad je čovek osrednje nesrećan. Poznavao sam jednog čoveka 
koji se, od trenutka kad mu je umrla žena pa do njena pogreba, zatvorio u sobu i rešavao šahovske 
probleme. Smatrali su da je bezdušan, ali ja znam da je on svoju ženu voleo više no išta na svetu. 
On naprosto ništa drugo nije znao. Dan i noć rešavao je šahovske zadatke da odagna misli. Joana je 
sada stajala nasred sobe. — Jesi li to zato učinio, Ravik? — Nisam. Pa rekao sam ti, to je bio neko 
drugi. Ja sam spavao kad si došla. — Da, ti si spavao! Ti možeš da spavaš! Ravik se podboči. — 
Poznavao sam još jednog čoveka koji je izgubio ženu. On je legao u krevet i prospavao dva dana. 
Mati njegove žene bila je zbog toga van sebe. Ona nije shvatila da čovek može da čini



mnoge protivrečne stvari i da istovremeno bude potpuno neutešan. Neobična stvar, kakva li se 
etiketa izradila baš za nesreću! Da si me našla mrtva pijana, sve bi bilo u stilu. Sto sam igrao šaha i 
spavao, nije dokaz da sam grub i neosetljiv. Prosto, zar ne? Nešto puče i razbi se. Joana je zgrabila 
jednu vazu i tres-nula je o pod. — Dobro — reče Ravik. — I onako nisam mogao da je trpim. Pazi 
samo da ne nagaziš na koje parče. Ona gurnu parčad u stranu. — Ravik — reče ona. — Zašto to 
radiš? 262 __, Da — odgovori on. — Zašto? Ohrabrujem se. Zar ti to ne primećuješ? Ona mu brzo 
okrete lice. — Tako izgleda. Ali kod tebe se nikad ne zna šta je. — Ona oprezno prekorači preko 
rasutih parčića i sede na krevet. Mogao je sad jasno da joj vidi lice u ranom svitanju. Iznenadio se 
što nije umorno. Bilo je mlado i jasno i napregnuto. Imala je lak ogrtač koji nije poznavao i drukčiju 
haljinu koju nije imala na sebi u „Kloš d'Or". — Ravik, mislila sam da nikad više nećeš doći — 
reče ona. — Dugo je trajalo. Nisam mogao da dođem ranije. — Zašto nikad nisi pisao? — Zar bi to 
nešto vredelo? Ona pogleda u stranu. — Bilo bi bolje. — Bolje bi bilo da se nikad nisam vratio. Ali 
za mene nema više druge zemlje i drugoga grada. Svajcarska je suviše mala; drugde su svud fašisti. 
— Ali ovde — policija... — Policija ima ovde isto toliko mnogo i isto toliko malo šanse da me 
uhvati kao i pre. Ono ranije bio je nesrećan slučaj. O tome više ne treba misliti. On se maši pakla 
cigareta. Ležale su na stolu pored kreveta. Bio je to udoban, srednje veličine sto, sa knjigama, 
cigaretama i nekoliko drugih stvari. Ravik je mrzeo ono što obično stoji pored kreveta kao noćni sto 
i konsola s lažnim mramorom. — Daj i meni jednu cigaretu — reče Joana. — Hoćeš li nešto da 
piješ? — upita on. — Da. Lezi samo. — Ja ću već doneti. Ona donese bocu i dve čaše. Dade jednu 
njemu, uze drugu i ispi je. Dok je pila, ogrtač joj pade s leđa. Ravik sad u jačem svitanju prepozna 
haljinu koja je bila na njoj. Bese to ona koju joj je poklonio za Antib. Zašto ju je obukla? To je bila 
jedina haljina koju joj je ikada dao. Nikada nije mislio na tako nešto. Nije nikada ni hteo da misli na 
tako nešto. •— Kad sam te ugledala, Ravik — odjednom — reče ona, 263— ništa nisam mogla da 
mislim. Ništa. A kad si ti otišao — mislila sam da te nikad više neću videti. Nisam odmah pomislila. 
Očekivala sam najpre da ćeš se vratiti u „Kloš d'Or". Verovala sam da se moraš vratiti. Zašto se nisi 
vratio? — Zašto je trebalo da se vratim? — Otišla bih s tobom. Znao je da to nije istina. Ali nije 
hteo da misli o tom. Odjednom nije više hteo da misli ni o čemu. Nije verovao da će to biti 
dovoljno. Nije znao zašto je došla i šta stvarno hoće — ali je na čudan i dubok i umirujući način 
odjednom bilo dosta što je tu. Šta je to? pomisli. Je li već tu? S one strane kontrole? Onde gde 
počinje tama, uzbuna krvi, sila mašte i pretnja? — Mislila sam da hoćeš da me ostaviš — reče 
Joana. — To si i hteo! Reci istinu! Ravik ne odgovori. Ona ga pogleda. — Znala sam! Znala sam! 
— ponovi ona duboko ubeđena. — Daj mi još jedan kalvados. — Je li to kalvados?



— Da. Zar nisi primetila? — Nisam. — Ona usu. Pri tom, dok je držala bocu stavi mu ruku na prsa. 
Oseti je sve do rebara. Ona uze čašu i popi je. — Da, to je kalvados. — Zatim ga opet pogleda. — 
Dobro što sam došla. Znala sam. Dobro što sam došla. Posta vidnije. Ćerčiva tiho zapucketaše. 
Jutarnji vetar se diže. — Da li je dobro što sam došla? — upita ona. — Ne znam, Joana. Ona se 
naže nad njim. — Znaš, moraš znati. lice joj je bilo tako blizu njega, da joj je kosa padala na 
njegova ramena. On je pogleda. Bio je to predeo koji je poznavao, vrlo stran i vrlo prisan, uvek isti i 
nikad jednak. Vide da joj se Ijušti koža na čelu. Vide da joj crvenilo za usne u mrvicama stoji na 
gornjoj usnici, vide da nije sasvim uredno našminkana — sve to vide na licu koje je sad bilo tako 
blizu 264 nad njegovim, da je za nj pokrivalo čitav ostali svet — video je i znao da ga uprkos tome 
samo njegova fantazija čini tajanstvenim; znao je da ima lepših lica, pametnijih, čistijih __ali je 
znao i to da to lice ima nad njim moć kao nijedno drugo. A tu moć dao mu je on sam. — Da — reče 
on. — Dobro je. Ovako ili onako, i — Ja to ne bih podnela, Ravik. • — Sta? — Da te ne bude. Da 
sasvim odeš. — Pa rekla si kako si verovala da nikad više neću doći? — To nije isto. Kad bi živeo u 
nekoj drugoj zemlji, bilo bi drugo. Bili bismo samo rastavljeni. Mogla bih da ti dođem, bilo kad. Ili 
bih mogla da verujem u to. Ali ovde u istom gradu — zar ti to ne razumeš? — Razumem. Ona se 
uspravi i zagladi kosu. — Ne možeš me ostaviti samu. Odgovaraš za mene. — Jesi li sama? — Ti 
odgovaraš za mene — reče ona i osmehnu se. On ju je mrzeo jedan sekund — zbog osmeha i zbog 
onog što je rekla. — Ne govori besmislice, Joana. — Da, odgovoran si. Od tada. Bez tebe... — E, 
pa lepo. Ja sam odgovoran zbog okupacije Čeho-slovačke. A sad prestani s tim. Razdanjuje se. 
Treba brzo da ideš. — Sta? — Ona se zagleda u nj. — Ti nećeš da ostanem? — Neću. — Tako — 
reče ona tiho i odjednom vrlo Ijutito. — Tako je to dakle! Ti me više ne voliš! — Bože — reče 
Ravik. — Još i to. Sa kakvim si idiotima poslednjih meseci? — To nisu bili idioti. Sta je trebalo da 
radim? Da sedim u hotelu „Milano" i buljim u zidove i da poludim? Ravik se upola podiže. — 
Samo bez ispovesti — reče on. 265— Nisam hteo ispovesti. Imao sam samo nameru da podignem 
malo nivo razgovora. Ona ga je netremice gledala. Usta i oči joj se suziše. — Zašto me uvek 
kritikuješ? Drugi me ne kritikuju. Kod tebe sve odmah postaje problem. — Tačno. — Ravik popi 
gutljaj kalvadosa i leže ponovo. — Istina je — reče ona. — Čovek kod tebe nikada ne zna na čemu 
je. Ti ponekad izazoveš čoveka da rekne stvari koje neće da kaže. Onda se oboriš na njega. Ravik 
duboko uzdahnu. Sta li je on to pre mislio? Mrak ljubavi, sila mašte, kako se to ume brzo 
korigovati! Sami po sebi, neprestano sami. Oni su bili naj revnosni] i razarači snova. Ali šta oni tu 
mogu? Šta stvarno mogu — lepi, izgubljeni prognanici — džinovski magnet, negde,



duboko pod zemljom — a iznad njih šarene figure koje veruju da imaju svoju volju i svoju sudbinu 
— šta mogu oni u tom. Zar nije i sam bio jedan od njih? Nepoverljiv još, čvrsto se držeći za mrvicu 
mučne opreznosti i pomalo jevtinog sarkazma — a u osnovi znajući već šta će se neizbežno 
dogoditi? Joana je sedela podvijenih nogu na kraju kreveta. Ličila je na neku ljutitu, lepu pralju i u 
isto vreme na nešto što je doletelo sa Meseca pa ne ume da se snađe. Osvit pređe u jutarnju rumen i 
obasja je. Mladi dan dahnu izdaleka svojim čistim dahom, preko prljavih dvorišta i dimljivih 
krovova, u prozor, a u njemu je neprestano bila šuma i život. — Joana — reče Ravik. — Zašto si 
došla? — Zašto pitaš? — Da — zašto pitam? — Zašto uvek pitaš? Tu sam. Zar to nije dosta? — Da, 
Joana, imaš pravo. Dosta je. Ona podiže glavu. — Najzad! Ali najpre moraš da pokvariš čoveku svu 
radost. Radost! Ona je to zvala radost! Biti proganjan od mnogih crnih propelera, u vazdušnom 
vihoru neprekidne želje ponovnog posedovanja — radost? — Onde napolju, to je bio tre266 \ nutak 
radosti, rosa pred prozorima, deset minuta tišine pre no što dan ispruži svoje kandže. Ali do đavola, 
šta će sve to? Zar ona nije imala pravo? Zar nije imala pravo, kao rosa i vrapci i vetar i krv? Zašto je 
pitao? Šta je hteo da zna? Ona je bila tu, doletela, bez razmišljanja, noćni leptir, kalinovac, 
paunovac, brzo — a sad on leži i broji tačke i tanke poderotine na njenim krilima i gleda neprestano 
njen pomalo izbrisani prah. Ona je došla, a ja sam tako priglupo nadmoćan samo zbog toga što je 
došla, mislio je. Da nije došla, ležao bih i mudrovao i pokušavao da sam sebe herojski zavaram, i 
pri tom potajno ništa drugo ne bih želeo nego da ona dođe. On zbaci pokrivač, prebaci noge preko 
ivice kreveta i nazu papuče. — Sta hoćeš? — upita Joana iznenađeno. — Da me izbaciš? — Ne. 
Hoću da te poljubim. Treba da sam to davno učinio. Ja sam idiot, Joana. Govorio sam besmislice. 
Divno je što si ovde! Neka joj svetlost sinu u očima. — Ne treba da ustaješ da bi me poljubio — 
reče ona. Jutarnja je rumen stajala visoko iznad kuća. Nebo je nad njima bilo plavičasto. Nekoliko 
oblaka plovilo je po njemu kao zaspali flamingoi. — Pogledaj, Joana! Kakav dan! Sećaš li se još 
kako je padala kiša? — Da. Uvek je padala kiša, dragi. Bilo je sivo i padala je kiša. — Padala je kad 
sam odlazio. Ti si očajavala u toj kiši. A sad ... — Da — reče ona. — A sad... Ležala je pored*njega. 
— Sad je sve tu — reče on. — Čak i bašta. Karanfili, dole, pred prozorom emigranta Vizenhofa. I 
ptice u dvorištu na kestenu. Spazi da ona plače. — Zašto me ne pitaš, Ravik? — reče ona. 267v — 
Pitao sam te već suviše. Zar nisi to tanije i sama rekla? — Ovo je drugo. — Nema šta da se pita. , 
•*; ■ — Sta je bilo u međuvremenu. - H ?'v >■ i — Ništa nije bilo. Ona odreče glavom. — Za šta 
me ti držiš, Joana? — reče on. — Pogledaj to napolju. To crveno i zlatno i plavo. Pita li to da li je 
juče padala kiša? Da li je bio rat u Kini ili Spaniji? Da li u ovom trenutku hiljadu ljudi umire ili se 
hiljadu ljudi rađa? To postoji, raste, to je sve. A ti hoćeš da pitam? Tvoja ramena su bronza pod 
ovom svetlošću, a ja da te pitam? Tvoje oči su u ovom crvenom odsjaju kao grčko more, ljubičaste



i boje vina, a ja treba da saznam ono što je prošlo? Ti si tu, a ja treba da budem budala pa da 
pretražujem uvelo lišće prošlosti? Za šta me ti držiš, Joana? Njene suze presahnuše. — Odavno to 
već nisam čula — reče ona. — Onda si bila među budacima. Žene treba obožavati ili ih ostavljati. 
Ništa između toga. Spavala je, uhvativši se za nj, kao da ga više nikad neće pustiti. Spavala je 
duboko, i on je osećao njen laki, pravilni dah na prsima. Ležao je još neko vreme budan. U hotelu 
počeše šumovi jutra. Vodovod je šuštao, vrata lupala, a dole je emigrant Vizenhof otkašljavao kroz 
prozor svoje buđenje. Osećao je na ruci Joanina ramena, osećao je njenu toplotu, usnulu put, i kad 
bi okrenuo glavu, mogao je da vidi njeno potpuno otvoreno, predano lice, koje je bilo čisto kao 
sama nevinost. Obožavati ili napustiti, mislio je. Velike reci. Ko bi to mogao! Ali ko bi i hteo? 268 
XX On se probudi. Joana nije ležala pored njega. Začu kako voda šušti u kupatilu i podiže se. 
Odmah se sasvim rasani. Tome su ga naučili poslednji meseci. Ko se odmah razbudi, može poneki 
put i da umakne. Pogleda na sat. Bilo je deset sati pre podne. Na podu su ležali Joanina večernja 
haljina i ogrtač. Njene brokatne cipele stajale su pod prozorom. Jedna je pala. — Joana — viknu on. 
— Sta radiš pod tušem usred noći? Ona otvori vrata. — Nisam htela da te probudim. — To je 
svejedno. Ja uvek mogu da spavam. Ali zašto si ustala? Na glavi joj je bila kapa za kupanje, s nje je 
kapala voda. Pleća su joj se belasala svetlomrko. Ličila je na Amazonku sa jako natučenim šlemom. 
— Ravik, ja više nisam buljina. Nisam više u „Seherezadi". — To znam. — Od koga? — Od 
Morozova. Ona ga začas ispitivački pogleda. — Morozov — reče ona. — Stari brbljivac. Sta ti je 
još pričao? — Ništa. Zar ima još šta da se priča? — Ništa što bi mogao da ispriča noćni portir. Oni 
su kao garderoberke. Zanimanje im je da šire glasove. — Pusti Morozova na miru. Noćni portiri i 
lekari su pesimisti po profesiji. Oni žive od tamnih strana života. Ali ne spletkare. Obaveza im je da 
budu diskretni. — Tamna strana života — reče Joana. — Ko to želi? — Niko. Ali većina živi na 
njoj. Uostalom, onda ti je Morozov našao mesto u „Seherezadi". 269— Za to ne mogu većito da mu 
budem zahvalna. Nisu se u meni prevarili. Zasluživala sam svoju platu, inače me ne bi držali. 
Uostalom, on je to učinio zbog tebe a ne zbog mene. Ravik dohvati cigaretu. — Šta ti zapravo imaš 
protiv njega? — Ništa. Ne volim ga. Uvek tako nekako gleda u čoveka. Ja mu ne bih verovala. Ne 
treba ni ti. — Sta? — Ne treba da mu veruješ. Znaš, svi portiri u Francuskoj su policijski 
dostavljači. — I šta još — upita Ravik mirno. — Ti mi, dabome, ne veruješ. To je znao svako u 
„Šehe-rezadi". Ko zna da li... — Joana! — On zbaci pokrivač i ustade. — Ne govori gluposti! Sta ti 
je? — Ništa. Sta bi bilo? Ne trpim ga, to je sve. On rđavo utiče. A ti si okukao s njim. — A tako — 
reče Ravik. — Zato. Ona se najednom nasmeši. — Da, zato!



Ravik oseti da nije samo zato. Bilo je i nešto drugo. — Sta hoćeš za doručak? — upita on. — Je li ti 
krivo? — uzvrati ona pitanje. — Nije. Ona izađe iz kupatila i obisnu mu se o vrat. Kroz tanko tkivo 
svoje pidžame on oseti vlagu njene kože. Oseti telo i oseti svoju krv. — Da li ti je krivo što sam 
ljubomorna na tvoje prijatelje? — upita ona. On odreče glavom. Slem. Amazonka. Najada koja je 
izronila iz Okeana, s mirisom vode i mladosti na glatkoj puti. — Pusti me — reče on. Ona ne 
odgovori. Linija od visokih jagodica do brade. Usta. Preteški očni kapci. Grudi koje su kroz 
raskopčanu pidžamu uprle u njegovu golu kožu. — Pusti me, ili... — Hi šta? — upita ona. 270 
Jedna je pčela zujala pred otvorenim prozorom. Ravik ju je pratio pogledom. Po svoj prilici su je 
namamili karanfili emigranta Vizenhofa pa je tražila cveće. Ulete i spusti se na praznu čašu od 
kalvadosa što je stajala na prozorskoj dasci. __ Jesam li ti nedostajala? — upita Joana. — Da. — 
Jako. — Da. Pčela uzlete. Zaokruži nekoliko puta oko čaše. Zatim od-zuja kroz prozor, natrag, u 
sunce, karanfilima emigranta Vizenhofa. Ravik je ležao pored Joane. Leto, pomislL_Jjgtp, livade 
zorom, kosa s mirisom sena i koža kao detelina— zahvalna fcTv što nečujno 
teče_kj^j3otp^j.jrastej_bez_želia ..plavi peš-čana mesta, ravna površina. u__kojoj se visoko ogleda 
neko nasmejano lice. Za jedan svetao trenutak ništa više nije sivo i mrtvo, breze i jablani, tišina i 
tiho mrmljanje, koje kao odjek dolazi iz dalekih, izgubljenih nebesa i kuca u žilama. — Htela bih da 
ostanem ovde — reče Joana na njegovu ramenu. — Ostani. Hajde da spavamo. Malo smo spavali. 
— Ne mogu. Moram da idem. — U večernjoj haljini ne možeš sad nikuda. — Donela sam drugu 
haljinu. — Gde? — Donela sam je ispod ogrtača. I cipele. Mora da leže ispod mojih stvari. Sve mi 
je tu. Nije rekla kud mora da ide. Ni zašto. Ravik ne zapita. Pčela se opet pojavi. Još uvek je 
besciljno zujala unaokolo. Polete pravo na čašu i stade na ivicu. Kao da je znala nešto o kalvadosu. 
Ili o voćnom šećeru. — Zar si bila tako sigurna da ćeš ostati ovde? — Da — reče Joana ne 
pomaknuvši se. 271Rolanda donese poslužavnik s bocama i čašama. — Neću rakije — reče Ravik. 
—■ Nećeš votke? Zubrovka je. — Danas neću. Daj mi kafe. Jake kafe. — Dobro. On skloni 
mikroskop. Zatim zapali cigaretu i stade na prozor. Platani napolju razbokorili su sveže, pune 
krošnje. Poslednji put kad je bio ovde bili su još goli. Rolanda donese kafu. — Imate li više 
devojaka nego pre — reče Ravik. — Dvadeset više. / — Zar posao tako ide? Sad, u junu? Rolanda 
sede kraj njega. — Posao tako ide da to ne ra-zumemo. Ljudi kao da su poludeli. Počinje već posle 
podne. Ali tek uveče... — Možda je zbog vremena.



— Nije vreme. Znam kako je inače u maju i junu. Ovo je neka vrsta ludila. Nećeš verovati kako bar 
dobro ide. Možeš li zamisliti da Francuzi poručuju šampanjac? — Ne. — Stranci, dobro. Pa zato su 
tu. Ali Francuzi! Čak Parižani! Šampanjac! I plaćaju ga! Umesto dibone ili pivo ili fine. Možeš li da 
veruješ? — Samo kad vidim. Rolanda mu natoči kafu. — A darmar — reče ona. — Da ogluviš. 
Videćeš kad siđeš. Već u ovo doba! Nema više samo opreznih znalaca koji čekaju tvoje vizite. Čuči 
ih već čitava banda! Koji je bes ljudima, Ravik? Ravik sleže ramenima. — Ima jedna priča o lađi 
koja tone nasred okeana. — Ali kod nas ništa ne tone! Posao je sjajan. Vrata se otvoriše. 
Dvadesetjednogodišnja Nineta, vitka kao dečak, u kratkim ružičastim svilenim gaćicama, uđe 
unutra. Imala je lice svetiteljke a bila je jedna od najboljih javnih žena u radnji. Nosila je 
poslužavnik s hlebom, maslacem i 272 dve tegle marmelade. — Madam je čula da gospodin Ravik 
pije kafu — reče ona hrapavim basom. — Evo šalje marmelade da proba. Sama je kuvala! — 
Nineta se najednom posprdno osmehnu. Anđeosko lice razbi se u gamenski izraz. Ona gurnu 
poslužavnik na sto i izgubi se poigravajući. __Vidiš — uzdahnu Rolanda. — Odmah drsko! Znaju 
da su nam potrebne. __Tačno — reče Ravik. — A kad i da budu? Sta znači ta marmelada? — 
Madamin ponos. Sama je kuvala. Na svom imanju na Rivijeri. Stvarno je dobra. Hoćeš li da okusiš? 
— Ne volim marmelade. Naročito kad je kuvaju milio-narke. Rolanda skide stakleni poklopac, 
izvadi nekoliko kašičica marmelade, namaza je na komad debelog papira, dodade komad maslaca i 
nekoliko režnjeva pržena hleba, uvi sve to i pruži Raviku. — Baci posle — reče ona. — Učini joj po 
volji. Kontrolisaće posle da li si jeo. Poslednji ponos žene koja stari bez iluzija. Učini to iz 
pristojnosti. — Dobro. — Ravik ustade i otvori vrata. — Prilična halabuka — reče on. Čuo je 
odozdo glasove, muziku, smeh i povike. — Jesu li to sve Francuzi? — Nisu. To su većinom stranci. 
— Amerikanci? — Ne, to je baš čudno. Većinom Nemci. Nikad jo§ nije bilo toliko Nemaca. — Nije 
to čudno. — Većina vrlo dobro govori francuski. Ni izdaleka kao Nemci pre nekoliko godina. — I 
mislio sam. Zar ne dolazi i mnogo pualija? Regruta i vojnika iz kolonija? — Ti su uvek tu. Ravik 
klimnu glavom. — A Nemci mnogo troše, šta? Rolanda se nasmeja. — Troše. Pozivaju svakog ko 
hoće da Pije. 273— Naročito vojnike, mislim. A pored toga, u Nemačkoj postoji špermarka i 
granice su zatvorene. Napolje se može samo s dopuštenjem vlasti. I ne može se poneti više od deset 
maraka. Čudna stvar, ti veseli Nemci s mnogo novaca, koji govore tako dobro francuski, šta? 
Rolanda sleže ramenima. — Po meni — dok im je novac pravi... Došao je kući posle osam časova. 
— Da li mi je ko telefonirao? — upita portira. — Nije. — Ni posle podne?



— Ne. Celog dana ne. — Je li bio ko i pitao za mene? Portir odmahnu glavom. — Niko. Ravik 
pođe uz stepenice. Na prvom spratu ču kako se bračni par Goldberg svađa. Na drugom spratu deralo 
se neko dete. To je bio francuski državljanin Lisijen Zilberman. Od godinu i dva meseca. Za svoje 
roditelje, trgovca katom Zig-frida Zilbermana i njegovu ženu Neli, rođenu Levi iz Frankfurta na 
Majni, bio je svetinja i predmet spekulacije. Rođen je u Francuskoj i oni su se nadali da će zbog 
njega dobiti francuske pasoše dve godine ranije. Lisijen se sa inteligencijom jednogodišnjaka razvio 
u porodičnog tiranina. Na trećem spratu svirao je gramofon. Bio je svojina emigranta Volmajera, 
ranije u koncentracionom logoru Oranijenburg, i svirao je nemačke narodne pesme. Hodnik je 
zaudarao na ugalj i suton. Ravik ode u svoju sobu, da čita. Negde je nekad kupio nekoliko svezaka 
istorije sveta i potraži je. Nije bilo naročito zadovoljstvo čitati je. Sve što je iz toga proizilazilo bila 
je neka čudnovata deprimirajuća satisfakcija da ono što se danas dešava nije ništa novo. Sve je 
bivalo već po deset puta. Laži, verolomstva, ubistva, vartolomejske noći, korupcija zbog 274 želje 
za silom, neprestani lanac ratova — istorija čovečanstva nišana je krvlju i suzama, a među hiljadu 
okrvavljenih statua prošlosti retko bi sinula jedna, prekrivena srebrom dobrote. Demagozi, varalice, 
oceubice i ubice prijatelja, silom opijeni egoisti, fanatički proroci koji su ljubav propovedali 
mačem; bilo je uvek isto, i uvek su bili trpeljivi narodi, gonjeni jedni na druge u besmislenom 
ubijanju za cara, kraljeve, religiju i luđake — bez kraja. On stavi knjige u stranu. Kroz otvoreni 
prozor ispod njega dopreše glasovi. Prepozna ih — bili su Vizenhof i gospođa Goldberg. — Sad ne 
— reče Rut Goldberg. — On će se brzo vratiti. Za jedan sat. — Jedan sat je jedan sat. — Možda će 
doći i ranije. — Kud je otišao? — U američko poslanstvo. On to radi svako veče. Stoji napolju i 
gleda ga. Ništa više. Onda se vraća. Vizenhof reče nešto što Ravik nije razumeo. — Razume se — 
odgovori Rut Goldberg svađalački. — Ko nije lud? Da je star, znam i sama. — Ostavi se tog — reče 
ona malo posle. — Nemam sad volje. Nisam raspoložena. Vizenhof nešto odgovori. — Lako je tebi 
govoriti — reče ona. — On ima novaca. Ja nemam ni santima. A ti... Ravik ustade. Pogleda telefon i 
oklevaše. Bilo je skoro deset sati. Nije čuo o Joani ništa otkako je jutros otišla. Nije pitao da li će 
doći doveče. Bio je siguran da će doći. Sad više nije bio. — Za tebe je to prosto! Ti hoćeš da se 
zadovoljiš i ništa više — reče gospođa Goldberg. Ravik ode Morozovu. Njegova je soba bila 
zaključana. On siđe niz stepenice u katakombu. — Ako neko telefonira, ja sam tu dole — reče 
vrataru. Morozov je bio tamo. Igrao je šaha s nekim crvenokosim 275čovekom. Nekoliko je žena 
sedelo po uglovima. Plele su ili čitale zabrinuta lica. Ravik je neko vreme posmatrao kako igraju 
šaha. Crvenokosi je dobro stajao. Igrao je brzo i potpuno nezaintereso-vano, a Morozov je gubio. — 
Svašta sa mnom ovde, a? — upita on. Ravik sleže ramenima. Crvenokosi diže glavu. — To je 
gospodin Finkenštajn — reče Morozov. — Nedavno iz Ne-mačke. Ravik klimnu glavom. — Kako 
je sad tamo? — upita on nezainteresovano, tek da nešto kaže.



Crvenokosi čovek sleže ramenima i ne reče ništa. Ravik nije ni očekivao. Toga je bilo samo prvih 
godina: užurbano pitanje, očekivanje, grozničavo osluškivanje sloma. Sada su svi odavno već znali 
da ga može doneti samo rat. I svaki je čovek ma i s malo razuma isto tako znao da vlada koja 
problem nezaposlenosti rešava ratnom industrijom ima samo dve mogućnosti: rat ili unutrašnju 
katastrofu. Dakle, rat. — Mat — reče Finkenštajn bez oduševljenja i ustade. Pogleda Ravika. — Sta 
se radi da bi se moglo spavati? Ja ovde ne mogu da spavam. Zaspim i odmah se probudim. — Pije 
se — reče Morozov. — Burgundsko, mnogo bur-gundskog ili piva. — Ja ne pijem. Satima sam 
hodao ulicama dok mi se nije učinilo da sam mrtav umoran. Ne pomaže. Ne mogu da spavam. — 
Daću vam nekoliko tableta — reče Ravik. — Hodite sa mnom gore. — Vrati se, Ravik — viknu 
Morozov za njim. — Ne ostavljaj me, brate, ovđe sama! Nekoliko žena podiže pogled, zatim 
produžiše da pletu ili čitaju, kao da im od toga zavisi život. Ravik ode sa Finken-štajnom u svoju 
sobu. Kad je otvorio vrata, kroz prozor ga zasu večernji vazduh kao taman, hladan talas. On duboko 
276 udahnu, odvmu svetlost i brzo se obazre po sobi. Nije bilo nikoga. On dade Finkenštajnu 
nekoliko tableta. _ Hvala — reče Finkenštajn ne pokrenuvši lice, i izađe kao senka. Ravik najednom 
shvati da Joana neće doći. Saznade da mu je to već jutros bilo jasno. Samo nije hteo da primeti. 
Osvrte se kao da je neko nešto rekao iza njega. Sve je najednom bilo sasvim jasno i prosto. Ona je 
postigla s njim šta je htela, a sad je imala vremena. Sta je očekivao? Da će sve odbaciti, zbog njega? 
Da će se vratiti, kao pre? Kakva budalaština! Naravno da je postojao drugi, i ne samo drugi, nego 
čitav jedan drugi život, koji ona neće da napusti! On ponovo siđe. Prilično se rđavo osećao. — Da li 
je ko telefonirao? — upita on. Noćni portir, koji je baš bio došao, odmahnu glavom, usta punih 
kobasica s belim lukom. čekam poziv. Biću neko vreme dole. On se vrati Morozovu. Odigraše 
partiju šaha. Morozov dobi i zadovoljno se obazre. Žene su u međuvremenu nečujno nestale. On 
zazvoni minist-rantskim zvoncem. — Klarisa, jednu bocu rose! — Taj Finkenštajn igra kao šivaća 
mašina — reče on. — Da pljuneš! Matematičar. Mrzim savršenost. To nije ljudski. — On pogleda 
Ravika. — Zašto si ti tu u ovakvo veče? — Čekam telefon. — Spremaš li se opet da nekog naučno 
ubiješ? — Sinoć sam nekom izrezao stomak. Morozov napuni čaše. — Sediš tu tako i pijeS — reče 
on. A tamo ti leži žrtva u delirijumu. I u tome ima nečeg nečo-večnog. Treba da bar imaš bolove u 
stomaku. — Tačno — odgovori Ravik. — U tom i jest svetska nevolja, Borise, mi nikad ne 
osećamo ono Sto smo učinili. Ali zašto baš od lekara hoćeš da počneš sa svojim reformama? 
Poli277tičari i generali bili bi za to bolji. Onda bi bilo mira u svetu. Morozov se zavali i posmatraše 
Ravika. — Lekare čovek ne treba nikad lično da poznaje — reče on. — To smanjuje po-verenje. Ja 
sam se s tobom opijao — kako onda mogu dopustiti da me operišeš? Mogao bih i da znam da si 
bolji operator nego drugi koga ne poznajem — ipak bih uzeo drugog. E, moj dečače, poverenje 
prema nepoznatom jedna je duboka, ljudska osobina! Lekari treba da stanuju u bolnicama i nikad ne 
treba da ih puštaju napolje u profano. Vaši prethodnici, veštice i



čarobnjaci, znali su to. Kad me operišu, hoću da veruj em u natčovečansko. — Tebe ne bih ni 
operisao, Borise. — Zašto? — Nijedan lekar ne voli da operiše brata. — I tako te neću obradovati. 
Umreću od srčane kapi u snu. Orno radim u tom pravcu. — Morozov je neprestano gledao Ravika 
kao kakvo veselo dete. Zatim ustade. — Moram. Otvaranje vrata u kulturnom centru Monmartru. 
tZbog gega zapravo živi čovek? —~TIa~?r'gm^i7Trijfi)ja TmaS li jn^ nekih pitanja?_ — Da. Zašto 
baš tada umire, kad to uradi i postane razuman? ^ — Neki umru i ne postavši razumniji. — Nemoj 
da se izvlačiš. I nemoj da mi govoriš o seobi duše. — Pre toga ću da te upitam nešto drugo. Lavovi 
ubijaju antilope; pauci muve; lisice kokoši — koja je jedina rasa~nTsve-tu koja neprestano diže 
ratove sama protiv sebe, udara sama sebe" i ubija sama sebe? — To su pitanja za decu. Kruna 
stvaranja, razume se, čovek, koji je pronašao reci ljubav, dobrota, milosrđe. — Dobro. Koje je 
jedino biće na svetu koje može da izvrši samoubistvo i izvršava ga? — Opet čovek — koji je 
pronašao večnost, boga i vaskr-senje. __, odlično —■ reče Ravik. — Vidiš od koliko se protivčnosti 
sastojimo. A hoćeš da znaš zašto umiremo? Morozov iznenađeno diže glavu. Zatim popi veliki 
gutljaj. __, Sofisto — reeč on. — Zabušante. Ravik ga pogleda. Joana, mislilo je nešto u njemu. 
Kad bi ona sad ušla na ona prljava staklena vrata! — Pogrešno je bilo, Borise — reče on — što smo 
počeli da mislimo. Da smo ostali u blaženstvu ležanja i jedenja, ništa se ne bi desilo. Neko s nama 
eksperimentiše — ali izgleda da još nije našao rešenje. Nemojte se žaliti. I životinje za ogled treba 
da imaju profesionalnog ponosa. — To kažu kasapi. Volovi ne. Kažu naučnici. Morska prasad 
nikad. Kažu lekari, beli miševi nikad. — Tačno. — 2iveo stav dovoljnog razloga. Hajde, Borise, da 
popijemo čašu u zdravlje lepote — umilne večnosti sekunda. Znaš li šta još samo može čovek? Da 
se smeje i da plače. — I da se opije. Od rakije, vina, filozofije, žena, nade i očajanja. Znaš li šta 
jedino čovek zna? Da mora umreti. Kao protivotrov dobio je maštu. Kamen je realan. I biljka. Zivo-
tinjžTTsto tako. Celishodne su. Ne znaju da moraju umreti. Covek zna. Digni se, dušo! Leti! Ne 
jecaj, ti legalni ubico! Zar nismo eto baš otpevali pesmu nad pesmama čovečanstva? Morozov 
zatrese sivu palmu tako da je počela da leti prašina. — Čestiti simbolu dirljive južnjačke nade, 
biljko sna jedne francuske vlasnice hotela, zbogom! I ti, coveče bez otadžbine, biljko puzavice bez 
zemlje, džeparošu smrti, zbogom! Budi ponosan što si romantičar! On se podrugljivo osmehnu 
Raviku. Ravik mu ne odgovori osmehom. Gledao je na vrata. Ona se otvoriše. Uđe noćni portir. 
Priđe stolu. Telefon, pomisli Ravik. Konačno! Ipak! On ne ustade. Čekao je. Osećao je kako su mu 
se ruke napregnule. — Vaše cigarete, gospodine Morozov — reče portir. — Dečko ih je baš sad 
doneo. ! 278 279— Hvala. — Morozov stavi u džep kutiju ruskih cigareta. ,— Servus, Ravik. Hoću 
li te videti docnije? — Možda. Servus, Borise.



Covek bez stomaka netremice je gledao u Ravika. Bilo mu je rđavo, ali nije mogao da povrati. Nije 
imao više ništa iz čega bi mogao da povrati. Bilo mu je kao čoveku bez nogu kad ga bole stopala. 
Bio je vrlo nemiran. Ravik mu dade injekciju. On više nije imao mnogo izgleda da ostane u životu. 
Srce nije bilo naročito, a jedno pluće bilo je puno zakrečenih kaverni. Za trideset i pet godina nije 
imao mnogo zdravlja u životu. Čir u stomaku već godinama, zalečena tuberkuloza i sada rak. 
Bolesnička istorija pokazivala je da je bio oženjen četiri godine; žena mu je umrla na porođaju; 
dete, tri godine docnije, od tuberkuloze. Nije imao drugih rođaka. Sad je ležao i netremice ga gledao 
i nije hteo da umre; bio je strpljiv i hrabar i nije znao da ga moraju hraniti kroz crevo i da ne sme 
više da jede jedno od retkih uživanja u svom životu, krastavce sa slačicom i kuvanu govedinu. 
Ležao je i krkljao i bio rase-čen i imao nešto što mu je pokretalo oči i što se zvalo duša. Budi 
ponosan što si romantičar! Pesma nad pesmama čove-čanstva. Ravik obesi tablu sa podacima o 
temperaturi i pulsu. Sestra ustade i čekaše. Pored nje je na stolici ležao započeti pulover. U njemu 
su bile zabodene igle za pletenje i na podu je ležalo klupče vune. Tanki vuneni konac koji je visio 
bio je kao tanka nit krvi; kao da iz pulovera teče krv nadole. On leži tu, mislio je Ravik, i čak sa 
injekcijom čeka ga užasna noć, sa bolovima, nepokretnošću, teškim disanjem i strašnim snovima, a 
ja čekam jednu ženu i mislim da će mi noć biti teška ako ona ne dođe. Znam da je to smešno kad se 
uporedi sa ovim samrtnikom, kad se uporedi sa Gastonom Perijeom pored njega, kome je 
zdrobljena ruka, kad se upoedi sa hiljadu drugih, kad se uporedi sa svim onim što se u svetu dešava, 
ali mi to ipak ne pomaže. Ne pomaže, ne vredi, ništa ne menja, ostaje isto. Sta je rekao Morozov? 
Zašto nemaš bolove u stomaku? Da, zašto nemam? _ Pozovite me ako se šta desi — reče on sestri. 
Bila je to ista ona koja je od Kejt Hegstrem dobila gramofon na poklon. __, Gospodin je veoma 
pokoran — reče ona. __, Sta je on? — upita Ravik iznenađen. — Veoma pokoran. Dobar pacijent. 
Ravik pogleda unaokolo. Ničega nije bilo što bi bolničarka mogla očekivati na poklon. Veoma 
pokoran — kakvih ti sve izraza nemaju poneki put sestre! Taj se jadnik borio protiv smrti svim 
armijama svojih krvnih zrnaca i svojih nervnih ćelija — kod njega nije bilo ni traga pokornosti. On 
se vrati u hotel. Pred vratima srete Goldberga. Bio je to starac sa sedom bradom i debelim, zlatnim 
lancem od sata na prsniku. — Lepo veče — reče Goldberg. — Da. — Ravik pomisli na ženu u 
Vizenhofovoj sobi. — Zar nećete još malo da se prošetate? — upita on. —■ Bio sam već. Do 
Konkorda i natrag. Do Konkorda. Tamo je bilo američko poslanstvo. Belo pod zvezdama, tiho i 
prazno, Nojeva barka u kojoj ima pečata i vize, nedostižno. Goldberg je stajao pred njim, napolju, 
pokraj Krijona, i uporno gledao na ulaz i tamne prozore, kao da gleda kakvog Rembranta ili 
Kohinor dijamante. — Zar nećete da još malo hodamo. Natrag do Kapije? — upita Ravik i pomisli: 
ako spasem ono dvoje gore, Joana će biti u mojoj sobi, ili će dotle doći. Goldberg odmahnu glavom. 
— Moram gore. Žena sigurno već čeka. Ima već dva sata kako sam otišao. Ravik pogleda na sat. 
Bilo je blizu dvanaest i po. Nije imalo šta da se spašava. Žena se već davno vratila u svoju sobu. On 
pogleda za



Goldbergom, koji se lagano penjao uza stepenice. Zatim priđe portiru. — Da li mi je ko telefonirao? 
280 \ 281— Nije. Soba je bila jasno osvetijena. Seti se da je tako ostavio. List je bleštao kao da je 
iznenada pao sneg. Uze cedulju koju je stavio na sto pre nego što je otišao i na kojoj je stajalo da će 
se za pola sata vratiti, pa je podera. Tražio je nešto da pije. Ničega nije bilo. Ponovo siđe. Portir nije 
imao kalvado-sa, imao je samo konjaka. Uze jednu bocu enesija i jednu bocu vuvrea. Razgovarao je 
neko vreme s portirom, koji mu je dokazivao da najbolje izglede na sledećim trkama dvogodišnjih 
grla u Sen Kluu ima Lulu II. Prođe Španac Alvarez. Ra-vik primeti da on malo hramlje. Kupi 
novine i vrati se u sobu. Kako dugačko može da bude veče. Ko u ljubavi ne ve-ruje u čudo, 
izgubljen je, rekao je advokat Arensen 1933. u Berlinu. Tri nedelje docnije strpali su ga u 
koncentracioni logor, jer ga je denuncirala njegova ljubavnica. Ravik otvori jednu bocu vuvrea i uze 
sa stola svesku Platona. Posle nekoliko trenutaka ostavi je i sede kraj prozora. Stalno je gledao u 
telefon. Taj prokleti crni aparat. Nije mogao da pozove Joanu. Nije znao njen novi broj. Nije znao 
čak ni gde stanuje. Nije pitao, a ona mu nije rekla. Po svojoj prilici, namerno nije ništa rekla. Posle 
joj je još uvek pre-ostajalo izvinjenje. On popi čašu lakog vina. Glupo, pomisli. Čekam ženu koja je 
još jutros bila ovde. Tri i po meseca nisam je viđao, i nije mi tako nedostajala kao sad kad je nema 
jednog dana. Bilo bi prostije da je nikad više nisam video. Bio sam spreman na to. Sad... On ustade. 
Ni to nije bilo. Neizvesnost ga je grizla. Nepo-verenje se s časa na čas uvlačilo u njega. Pođe 
vratima. Znao je da nisu zaključana; ali pogleda još jednom. Poče da čita novine, ali ih je čitao kao 
kroz veo. Incidenti u Poljskoj. Neizbežni sukobi. Zahtevi za Koridorom. Savez Engleske i 
Francuske sa Poljskom. Rat se približavao. On ispusti novine na pod i ugasi svetlost. Ležao je u 
mraku i čekao. Nije mogao da spava. Ponovo odvrnu svetlost. Na 282 stolu je stajala boca enesija. 
On je ne otvori. Ustade i sede na prozor. Noć je bila sveza i vedra i zvezdana. Nekoliko se mačaka 
deralo u dvorištu. Na suprotnom balkonu stajao je jedan čovek u gaćama i češao se. On glasno 
zevnu i vrati se u svoju osvetljenu sobu. Ravik pogleda na krevet. Znao je da neće moći da spava. 
Ni čitanje nije imalo smisla. Jedva se sećao šta je malopre pročitao. Otići — to bi bilo najbolje. Ali 
kuda? Svejedno. Nije ni hteo da ode. Hteo je nešto da zna. Do đavola — držao je u ruci bocu 
konjaka, stavi je natrag. Zatim zavuče ruku u džep i izvadi nekoliko tableta za spavanje. Iste one 
tablete koje je dao crvenokosom Finkenštajnu. Taj sad spava. Ravik ih proguta. Sumnjao je da će i 
on moći da spava. Uze još jednu. Ako Joana dođe, on će se već probuditi. Nije došla. Ni sledeće 
noći. 283f XXI Eugenija promoli glavu u sobu u kojoj je ležao Čovek bez stomaka. — Telefon, 
gospodine Ravik. — Ko je? — Ne znam. Nisam pitala. Telefonistkinja mi reče napolju. Za trenutak 
Ravik ne poznade Joanin glas. Bio je zamućen i vrlo dalek. — Joana — reče on. — Gde si? Zvučao 
je kao da je van Pariza. Očekivao je sigurno da će reći neko mesto na Rivijeri. Ranije ga nikad nije 
zvala, na klinici. — U svom stanu sam — reče ona. — Ovde u Parizu?



— Dabome. Gde inače? — Jesi li bolesna? — Nisam. Zašto? — Zato što telefoniraš na kliniku. — 
Telefonirala sam već u hotel. Tamo više nisi bio. Onda sam pozvala kliniku. — Da li se šta desilo? 
— Nije. Sta da se desi? Htela sam da znam kako si. Glas joj je sad bio jasniji. Ravik izvadi cigaretu 
i karton sa šibicama. Pritisnu gornji deo laktom, otkide jednu šibicu i zapali. — To je klinika, Joana 
— reče on. — Tu se uvek očekuju nesrećni slučajevi i bolesti. — Ja nisam bolesna. U krevetu sam, 
ali nisam bolesna. — Dobro. — Ravik je po belom voštanom stolnjaku vukao šibice tamoamo. 
Čekao je ono što će doći. I Joana je čekala. Cuo je kako diše. Ona je htela da on počne. To joj je bilo 
prostije. — Joana — reče on. — Ne mogu dugo da ostanem na telefonu. Imam jedan otvoreni zavoj 
i moram da se vratim. 284 Ona poćuta jedan trenutak. — Zašto ne čujem ništa o tebi, __reče ona 
zatim. _- Zato što nemam ni tvoj telefonski broj, niti znam gde stanuješ. __Pa ja sam ti rekla. — 
Nisi, Joana. __. Jesam. Rekla sam ti. — Sad se osećala čvrsto na nogama. __, Sigurno. Znam. Samo 
si ti opet zaboravio. — Dobro. Zaboravio sam. Kaži mi još jedanput. Imam ovde olovku. Ona mu 
dade adresu i broj telefona. — Ubeđena sam da sam ti rekla, Ravik. Sasvim sigurno. — Lepo, 
Joana. Moram da se vratim. Hoćemo li večeras da večeramo zajedno? Ona poćuta trenutak. — 
Zašto me jednom ne posetiš? — zapita ona zatim. — Dobro. Mogu i to. Večeras. U osam? — Zašto 
ne dođeš sada? — Sad moram da radim. — Koliko? — Otprilike još jedan sat. — Dođi potom. A 
tako, uveče nemaš vremena, pomisli on i zapita: — Zašto ne doveče? —• Ravik — reče ona. — 
Poneki put ne znaš najprostije stvari. Zato što bih volela da dođeš sad. Neću da čekam do uveče. 
Zašto bih inače telefonirala na kliniku u ovo doba? — Dobro. Doći ću kad završim ovde. On 
zamišljeno presavi cedulju i vrati se. Kuća je bila na uglu Ulice Paskal. Joana je stanovala na 
najvišem spratu. Ona otvori vrata. — Hodi — reče ona. — Dobro što si tu! Uđi. Nosila je prost, crni 
dressinggown skrojen kao muški. Bila 285je to jedna njena osobina koju je Ravik kod nje voleo: 
nikad nije nosila nikakve paperjaste stvari od tila ili svile. Lice joj je bilo bleđe nego obično i malo 
uzbuđeno. — Hodi — reče ona. — Čekala sam te. Treba da mi vidiš stan. Ona pođe pred njim. 
Ravik se smeškao. Bila je vesta. Una-pred je prekidala svako pitanje. Gledao je lepa, prava ramena. 
Svetlost joj je padala na kosu. U jednom trenutku bez predaha, on ju je jako voleo. Odvede ga u 
jednu veliku sobu. Bio je to atelje, potpuno osvetljen podnevnom svetlošću. Visok, širok prozor 
gledao je na bašte između Avenije Rafael i Avenije Prudon. Na desnu stranu videlo se do Port de



la Miet. Iza toga prosjajkivao je zlatno i zeleno jedan komad Bulonjske šume. Soba je bila uređena 
po polumodernom ukusu. Jedan veliki plavo presvučen kauč; nekoliko fotelja koje su udobnije 
izgledale nego što su bile; suviše niski stolovi; jedno gumino drvo; amerikanski gramofon i jedan 
Joanin kofer u uglu. Ništa nije smetalo; ali Raviku se i pored toga nije mogao dopasti. Ili sasvim 
dobro ili sasvim strašno — polovične stvari nisu mu odgovarale. A gumino drveće nije podnosio. 
Primeti da ga Joana posmatra. Ona nije bila sasvim sigurna kako će on to primiti; ali je bila dosta 
sigurna da riskira. — Lepo — reče on. — Veliko i lepo. On podiže poklopac gramofona. Bio je to 
dobar aparat sa mehanizmom koji je automatski menjao ploče. Na stolu pored njega ležala je gomila 
ploča. Joana uze nekoliko i stavi ih. — Znaš li kako funkcioniše? Znao je. — Ne — reče on. Ona 
odvrnu neko dugme. — Divan je. Svira satima. Ne treba ustajati, menjati ploče i okretati. Možeš da 
ležiš i slušaš i gledaš kako se napolju smrkava i da sanjariš. Aparat je bio izvrstan. Raviku je bila 
poznata marka i on je znao da košta otprilike dvadeset hiljada franaka. Punio je sobu mekom, 
lelujavom muzikom — sentimentalnim pariškim pesmama. „J'attendrai" ... 286 Joana je stajala 
pognuta i slušala. — Dopada li ti se? Ravik klimnu glavom. Nije gledao aparat, gledao je Joanu. 
Gledao je njeno lice, koje je bilo ushićeno i predano muzici. Kako je to lako bilo kod nje, i kako ju 
je voleo zbog te lakoće koju on nije imao! Prošlo, pomisli on, bez bola, sa osećanjem kao kad neko 
dolazi iz Italije i vraća se na magloviti sever. Ona se uspravi i osmehnu. — Hodi, još nisi video 
spavaću sobu. __ Moram li da je vidim? Ona ga jednu sekundu pogleda ispitivački. — Zar nećeš da 
je vidiš? Zašto nećeš? __ Da, što da ne? — reče on. — Razume se. Ona mu pomilova lice i poljubi 
ga, i on je znao zašto. — Hodi — reče ona i uze ga za ruku. Spavaća soba bila je uređena francuski. 
Krevet velik, u stilu Luja XVI i veštački antikviran; toaletni sto u obliku bubrega iste vrste; jedno 
lažno barokno ogledalo; moderan obisonski tepih; stolovi, fotelje, sve u stilu jevtinijeg filmskog 
nameštaja. Između toga vrlo lep, obojen firentinski sanduk iz šesnaestog veka, koji ovamo uopšte 
nije pristajao i bio nalik na princezu među portirskom decom koja su se obogatila. Sanduk je bio 
nemarno gurnut u ugao. Na njegovom skupocenom poklopcu stajao je jedan šešir s ljubičicama i 
nekoliko srebrnih cipela. Krevet je bio otvoren i nenamešten. Ravik je mogao da vidi gde je Joana 
ležala. Na toaletnom stolu stajalo je nekoliko par-femskih boca. Jedan plakar bio je otvoren. U 
njemu je visilo nešto haljina. Više nego što je imala ranije. Joana nije ispuštala Ravikovu ruku. 
Naslonila se na nj. — Da li ti se dopada? — Dobro je. Veoma ti odgovara. Ona klimnu glavom. On 
oseti njenu ruku i grudi i, ne razmišljajući, privuče je bliže sebi. Ona mu se ne usprotivi i po-pusti. 
Njena ramena dodirnuše njegova. Lice joj je bilo mirno; 287na njemu više nije bilo nimalo lakog 
početnog uzbuđenja. Bilo je pouzdano i jasno, i Raviku se učini kao da je na njemu više nego 
uzdržano zadovoljenje — neka skoro nevidljiva, daleka senka trijumfa.



Čudna stvar, kako im prijaju podlosti, pomisli on. Ja treba ovde da postanem neka vrsta žigola 
druge klase i ona mi sa naivnom bestidnošću pokazuje čak i stan koji joj je uredio njen ljubavnik — 
a pored svega toga baš sad izgleda kao Nika iz Samotrake. — Šteta što ti ne možeš da imaš ovako 
nešto — reče ona. — Stan. Covek se sasvim drukčije oseča u njemu. Drukčije nego u onim 
žalosnim hotelskim sobama. — Imaš pravo. Dobro je što sam video još ovo ovde. Idem sad, Joana... 
— Hoćeš da ideš? Pa tek si sad došao. On je uze za ruku. — Ja idem, Joana. Zauvek. Ti živiš sa 
nekim drugim. A ja žene koje volim ne delim sa drugim ljudima. Ona istrže ruku. — Sta? Sta ti to 
kažeš? Ja... Ko ti je to rekao? Tako nešto! — Ona ga je uporno gledala. — Mogu i da pomislim! 
Morozov, dabome, taj... — Nikakav Morozov! Ne treba meni niko ništa da priča. To se kaže samo 
od sebe. Lice joj se odjednom preli besnim bledilom. Bila je već sigurna, a ipak se eto desilo. — 
Znam ja već! Zato što imam ovaj stan i nisam više u „Seherezadi"! Tu, razume se, odmah mora da 
bude neko ko me izdržava. Razume se! Drukčije ne ide! — Nisam rekao da te neko izdržava. — To 
je isto! Razumem ja to već! Prvo odvedeš čoveka u onaj noćni ćumez, onda me ostaviš samu, i kad 
posle toga jednom progovorim s nekim, ili se neko pobrine za mene, to odmah znači da me 
izdržavaju! Takav portir i nema ništa drugo sem svoje prljave mašte! Da je čovek sam po sebi nešto 
i da sam može da radi i nešto postane, to, razume se, ne veruje ta duša od bakšiša! I ti, ti, baš ti 
dolaziš s tim! I nije te sram! Ravik se okrete, ščepa je za ruke, podiže je i baci na krevet. __ Tako — 
reče on. — A sad prestani s budalaštinama! Ona je bila tako iznenađena, da se nije digla. — Hoćeš 
li me i izlupati? — upita ona zatim. — Neću. Hoću samo da prestane to brbljanje. — Ne bi me 
čudilo — reče ona tiho i kroz zube. —■ Ne bi me čudilo. Mirno je ležala. Lice joj je bilo prazno i 
belo, usta bleda, a oči su joj se sijale beživotno kao staklo. Grudi su joj bile poluotvorene a jedna joj 
je noga visila gola preko ivice kreveta. — Ja te pozivam — reče ona — bez ikakvih zadnjih misli, 
radujem se, hoću da budem s tobom — a onda nešto ovako! Nešto ovako! — ponovi ona prezrivo. 
— A ja sam mislila da si ti drukčiji! Ravik je stajao na vratima spavaće sobe. Gledao je sobu s 
njenim rđavim uređajem, video je Joanu kako leži na krevetu, i video je kako sve to pristaje jedno 
uz drugo. Naljuti se što je išta rekao. Trebalo je da ode ne govoreći ništa, i kraj. Ali tada bi ona 
došla kod njega, i bilo bi isto. — Ti — ponovi ona. — Tom se od tebe nisam nadala. Mislila sam da 
si drukčiji. On ne odgovori. Sve je bilo tako otrcano, da je bilo skoro nepodnošljivo. Odjednom nije 
više shvatio da je tri dana mislio kako, ako se ona ne vrati, nikad više neće moći da spava. Sta ga se 
sve to još ticalo? Izvadi cigaretu i zapali je. Usta su mu bila suva. Cuo je gde gramofon još uvek 
svira. Ponavljao je ploču koju je svirao u početku: J'attendrai. — On ode u susednu sobu i zaustavi 
ga. Ležala je nepokretno kad se vratio. Izgledalo je kao da se nije pomakla, ali dressinggown je bio 
otvoreniji nego pre. — Joana — reče on — što manje razgovora o tom, bolje... — Ja nisam počela. 
288



289Najradije bi joj prosuo bocu parfema na glavu. — To znam —■ reče on. —■ Ja sam počeo i ja 
sad prestajem. Okrete se i pođe. Ali pre no što je stigao do vrata ateljea, ona je stajala pred njim. 
Zatvori vrata i stade pred njih, pri- ; j' tisnuvši ruke o drvo. — Tako! — reče ona.—Ti prestaješ! Ti 
prestaješ i ideš! To je prosto, je li? Ali ja imam da kažem još ^ nešto! Ja imam još mnogo da kažem! 
Ti, ti si me sam video u „Kloš d'Or", video si s kim sam bila, i kad sam onu noć došla tebi, onda je 
bilo svejedno, spavao si sa mnom, i ujutru je još uvek bilo svejedno, nije ti još bilo dosta, ponovo si 
spavao sa mnom, a ja sam te volela, i ti si bio divan i nisi hteo ništa da znaš, i zato te volim kao 
nikad ranije, znala sam da moraš biti takav a ne drukčiji, plakala sam dok si spavao i ljubila te i bila 
srećna i obožavala te — a sad! Sad dolaziš i prebacuješ mi ono što si onda, kad si hteo da spavaš sa 
mnom, tako divno jednim pokretom ruke gurnuo u stranu i zaboravio, sad izvlačiš to i prebacuješ 
mi i stojiš tu kao kakav uvređeni čuvar vrline, i praviš scenu kao ljubomorni suprug! Sta ti hoćeš od 
mene? Kakvo pravo imaš na to? — Nikakvo — reče Ravik. — Tako! Dobro da to bar uviđaš. Zašto 
dolaziš ovamo i bacaš mi to danas u lice? Zašto nisi to učinio kad sam onu noć došla kod tebe? 
Razume se, onda... — Joana — reče Ravik. Ona zaneme. Disala je brzo i gledala ga. — Joana — 
reče on. — One noći kad si došla kod mene mislio sam da se vraćaš. To mi je bilo dosta. Prevario 
sam se. Nisi se vratila. — Nisam ti se vratila? Pa šta drugo? Je li to onda duh došao? — Ti si došla. 
Ali se nisi vratila. — To je za mene suviše visoko. Volela bih da znam kakva je tu razlika? — Znaš 
ti to. Ja to onda nisam znao. Danas znam. Ti živiš s nekim drugim. 290 __ Tako, živim s nekim 
drugim. Opet isto! Ako imam nekoliko prijatelja, živim s nekim drugim! Treba li možda po ceo dan 
da se ovde zatvorim i da ni s kim ne razgovaram, samo da se ne kaže kako živim sa nekim drugim? 
__Joana — reče Ravik. — Ne budi smešna. • __ Smešna? Ko je smešan? Ti si smešan. __Dobro. 
Treba li da te silom oteram s vrata? Ona se pomače. — Ako sam bila s nekim, šta se to tebe tiče? 
Sam si rekao da o tom nećeš da znaš. — Dobro. Nisam ni hteo da znam. Mislio sam da je kraj. Što 
je bilo, ne tiče me se. Prevario sam se. Bolje je da znam. Može biti da sam hteo da lažem samog 
sebe. Slabost, ali to ništa ne menja. — Kako ništa ne menja? Ako uviđaš da nisi imao pravo ... — 
Ovde se ne radi o tome da li sam imao pravo ili ne. Ti nisi samo bila s nekim, ti si to još. I hoćeš i 
dalje da ostaneš. To onda nisam znao. — Nemoj lagati! — prekide ga ona iznenada mirno. — Uvek 
si ti to znao. I onda. Gledala mu je pravo u oči. — Dobro — reče on. — Neka sam znao. Onda 
nisam hteo da znam. Znao sam, a nisam ve-rovao. Ti to ne razumeš. Takve stvari se ne dešavaju 
ženi. To ipak nema s ovim nikakve veze. Lice joj se odjednom preli nekim divljim, bezizlaznim 
strahom. — Ipak ne mogu samo tako da izbacim nekoga ko mi ništa nije učinio, prosto zato što si se 
ti iznenada opet pojavio! Zar ti to ne razumeš? — Da — reče Ravik. Stajala je kao mačka koja je 
saterana u ćošak i hoće da skoči a odjednom joj je nestalo tla ispod nogu. — Da? — reče ona 
iznenađeno.



Napregnutost joj iščeze iz očiju. Ramena joj se opustiše. — Zašto me mučiš onda, kad razumeš? — 
reče ona umorno. — Ukloni se s vrata. — Ravik sede u jednu od fotelja koje 291su bile neudobnije 
nego što su izgledale. Joana je oklevala. —■ Hodi — reče on. — Neću više da pobegnem. Ona 
lagano pođe i baci se na kauč. Izgledala je iscrpena, ali je Ravik video da nije bila. — Daj mi nešto 
da pijem — reče ona. Video je da hoće da dobije vremena. Bilo mu je svejedno. —■ Gde su boce? 
— upita on. — Preko u ormanu. Ravik otvori niski orman. U njemu je stajalo nekoliko boca U 
većini od njih bio je beli creme de menthe. Posmatrao ih je s odvratnošću i pomače ih u stranu. U 
jednom uglu nađe pola boce martela i bocu kalvadosa. Boca s kalvadosom nije bila otvorena. On je 
ostavi i uze konjak. — Piješ li sad rakiju od metvice? — upita on preko ramena. — Ne — odgovori 
ona s kauča. —• Dobro. Onda ću doneti konjak. — Ima kalvadosa — reče ona. — Otvori kalvados. 
— Dosta je i konjak. — Otvori kalvados. — Drugi put. — Neću konjaka. Hoću kalvadosa. Molim 
te, otvori bocu. Ravik ponovo pogleda u orman. U njemu je na desnoj strani stajala bela metvica za 
drugoga — a levo kalvados za njega. Sve je bilo tako domaćički uredno, da je skoro moglo da gane. 
On uze bocu kalvadosa i otvori je. Zašto da ne, na kraju krajeva? Vrla simbolika omiljene rakije, 
sentimentalno ulep-ljena u glupu scenu rastanka. On uze dve čaše i vrati se stolu. Joana ga je 
posmatrala dok je točio kalvados. Popodne je, veliko i zlatno, stajalo pred prozorom. Bilo je svetio, 
punije boja, a nebo je postalo jasnije. Ravik pogleda na sat. Bilo je nešto posle tri. On pogleda na 
sekundaru; činilo mu se da je stala. Ali sekundara je kao mali, zlatan kljun i dalje otkucavala tačke 
kruga. Činjenica je — on je tu tek pola sata. Creme de menthe, pomisli on. Kakav ukus! Joana je 
podvučenih nogu sedela na plavom kauču. — Ra292 vik — reče ona meko, umorno i oprezno. — 
JSMi to opet bio iedan tvoj trik, ili je istina da razumeš? 9 __Nije trik. Istina je. __Razumeš? —. 
Da. — Znala sam. — Ona mu se osmehnu. — Znala sam, Ravik. __ To je prilično prosto razumeti. 
Ona klimnu glavom. — Potrebno mi je malo vremena. Ne mogu odmah. On mi ništa nije učinio. Pa 
ja nisam znala da li ćeš se ikada vratiti. Ne mogu odmah da mu kažem. Ravik ispi čašu. — Šta će 
nam pojedinosti? — Treba da znaš. Treba da razumeš. To je — potrebno mi je malo vremena. On će 
— ne znam šta će on učiniti. Voli me. I potrebna sam mu. Nije on kriv za to. — Razume se da nije. 
Uzmi sve vreme koliko god ga imaš na svetu Joana. — Neću. Samo malo. Ne odmah. — Ona se 
zavali u jastuke na kauču. — A ovaj stan, Ravik — nije onako kako ti možda misliš. Sama 
zarađujem. Više nego pre. On mi je pomogao. On je glumac. Imam male uloge na filmu. On me je 
tamo uveo. — Pretpostavljao sam. Ona na to ne obrati pažnju. — Nemam mnogo talenta — reže. — 
Ništa ne uobražavam. Ali htela sam da izađem iz noćnih klubova. Tamo se ne može napredovati. 
Ovde može. I bez talenta. Hoću da postanem nezavisna. Možda će ti to biti sme-šno... — Ne — reče 
Ravik. — To je pametno.



Ona ga pogleda. — Zar nisi zato došla u Pariz, onda? — upita on. — Da. Sedi ona tu, eto, pomisli 
on, tiho se jada, nevino stvorenje prema kome smo život i ja bili grubi. Mirna je, prvi napad je 
odbijen; oprostiće, i ako brzo ne odem, još će mi sa svim podrobnostima ispričati istoriju poslednjih 
meseci, ta čelična orhideja, kod koje sam došao da odlučno učinim kraj, a koja je sad već doterala 
dotle da skoro moram da joj dam za pravo. 293— Dobro, Joana —• reče oni —«'!Eiiji već postigla. 
A napre* dovaćeš i dalje. ■ '•* Ona se naže. — Misliš? — Sigurno. * — Zaista, Ravik? On ustade. 
Još tri minuta, i upašće u stručan razgovor o filmu. Ne srne se s njima diskutovati, pomisli. Uvek se 
gubi. Logika je u njihovim rukama vosak. Treba raditi, svršeno. — Nisam tako mislio — reče. — 
To bolje pitaj svoga specijalistu. — Hoćeš već da ideš? —■ upita ona. —• Moram. — Zašto još ne 
ostaneš? —■ Moram natrag na kliniku. Ona ga uze za ruku i pogleda ga. —• Malopre, kad si hteo 
da dođeš, rekao si da ćeš biti gotov na klinici. Razmišljao je da li da joj rekne da više neće doći. Ali 
za danas je bilo dosta. Bilo je dosta i za nju i za njega. To je ipak sprečila. Ali doći će ono samo od 
sebe. — Ostani ovde, Ravik — reče ona. — Ne mogu. Ona ustade i pripi se uz njega. Još i to, 
pomisli on. Stara igra. Jevtina i proverena. Ona ništa ne propušta. Ali ko da zahteva od mačke da 
pase travu? On se oslobodi. — Moram. Na klinici leži jedan čovek i umire. — Lekari uvek imaju 
dobrih razloga — reče ona polako i pogleda ga. — Kao i žene, Joana. Mi upravljamo smrću, a vi 
ljubavlju. U tom su svi razlozi i sve pravo sveta. Ona ne odgovori. — Mi imamo i dobre stomake — 
reče Ravik. — Potrebni su nam. Inače ne bismo mogli. Gde drugi padaju u nesvest, mi oživljavamo. 
Hajde, Joana. — Ravik, doći ćeš opet? 294 __, jsjemoj misliti na to. Uzmi vremena. Sama ćeš doći 
do tog. On brzo pođe prema vratima i ne osvrnu se više. Ona nije išla za njim. Ali je znao da ga 
prati pogledom. Osećao se čudnovato gluv — kao da korača pod vodom. 295XXII Krik je prodro 
kroz prozor porodice Goldberg. Ravik za trenutak oslušnu. Činilo mu se prilično nemoguće da je 
stari Goldberg bacio nešto svojoj ženi na glavu ili da ju je udario. Ne ču više ništa. Samo neku trku, 
zatim uzbuđen brz razgovor u sobi emigranta Vizenhofa i lupanje vrata. Odmah zatim kucanje na 
njegovim vratima, i vlasnica hotela upade unutra. — Brzo — brzo — monsieur Goldberg. .^ — 
Sta? — Obesio se. O prozor. Brzo ... Ravik baci knjigu. — Je li došla policija? ^ — Ta nije. Inače 
vas ne bih zvala! Ona ga je baš sad našla. Ravik potrča s njom niz stepenice. — Jesu li ga skinuli? 
— Još nisu. Drže ga...



U sumračnoj sobi stajala je kraj prozora tamna grupa. Rut Goldberg, emigrant Vizenhof i još neko. 
Ravik odvrnu svetio. Vizenhof i Rut Goldberg držali su staroga Goldberga u rukama kao lutku, a 
treći je čovek nervozno pokušavao da odreši čvor kravate vezane za prozorsku kvaku. — Odsecite 
ga... — Nemamo noža —■ viknu Rut Goldberg. Ravik izvadi iz torbe makaze i poče da seče. 
Kravata je bila od debele, teške, glatke svile, i bilo je potrebno nekoliko sekundi da bude presečena. 
Goldbergovo je lice pri tom bilo sasvim pred Ravikom, izbuljene oči, otvorena usta, tanka siva 
brada, otvorene crte, tamnozelena kravata sa belim tačkama, duboko zasečena u zbrčkani naduti 
vrat. Telo se polako ljuljalo u rukama Vizenhofa i Rut Goldberg, kao da se nečujno klati tamo-amo 
u nekom strašnom, ukočenom smehu. Lice Rut Goldberg bilo je crveno i obliveno suzama, a pored 
nje znojio se Vizenhof pod teretom tela, koje je bilo teže 296 no ikad u životu. Dva mokra, 
užasnuta, brektava lica, i iznad njih, ćuteći, glava koja se nežno okretala, smeškajući se prezrivo na 
onaj svet, i koja, kad je Ravik presekao kravatu, pade prema Rut Goldberg tako da je ona kriknuvši 
uzmakla, ispustivši ruke, a telo se, klimavih ruku, pomaklo u stranu i izgledalo kao da nekim 
grotesknim klovnovskim pokretom hoće za njom. Ravik ga uhvati i uz Vizenhofovu pomoć spusti 
ga na pod. Odreši zamku od kravate i poče da pregleda. — U bioskop — blebetala je Rut Goldberg. 
— U bioskop me je poslao. Ruthen, rekao je, ti imaš tako malo razonode; što ne odeš jednom u 
pozorište Kursel, tamo prikazuju jedan film Grete Garbo, Kraljicu Kristinu; što ga ne gledaš? Uzmi 
dobro mesto, uzmi fotelju ili ložu; gledaj ga, dva sata bede manje i to je već nešto; rekao je to mirno 
i ljubazno i pljesnuo me po obrazu; a posle pojedi sladoled od čokolade i vanilije pred 
poslastičarnicom, provedi se malo, rekao je, ja sam otišla, a kad sam se vratila... Ravik ustade. Rut 
Goldberg presta. — Izgleda da je učinio odmah pošto ste otišli — reče on. Ona je držala pesnice u 
ustima. — Da li je... — Pokušaćemo još nešto. Prvo veštačko disanje. Razumete li se vi nešto u to? 
— upita Ravik Vizenhofa. — Ne. Ne mnogo. Ponešto. — Pazite. Ravik uze Goldbergove ruke, 
povuče ih natrag do poda, zatim ih pritisnu napred do prsiju, pa natrag, i opet napred. Goldbergova 
guša zakrklja. — 2iv je! — uzviknu žena. — Nije. To je stegnuti dušnik. Ravik ponovi pokret još 
nekoliko puta. — Tako pokušajte sad vi — reče on Vizenhofu. Vizenhof nećkajući se kleče iza 
Goldberga. — Napred — reče Ravik nestrpljivo. — Uhvatite za članke ili bolje za podlaktice. 
297Vizenhof se znojio. — Jače — reče Ravik. — Isterajte sav vazduh iz pluća. On se obrati 
hotelijerki. U međuvremenu došlo je u sobu više sveta. On mahnu hotelijerki da izađe. — Mrtav je 
— reče on u hodniku. — Ono unutra je besmislica. Ritual koji mora da se vrši, inače ništa. Bilo bi 
čudo kad bi još nešto pomoglo. — Sta da radimo? ■. (■ ■ — Kao i obično. ! ' — Kola za 
spašavanje? Prvu pomoć? To znači deset minuta docnije policija. — Policiji i bez toga morate 
telefonirati. Jesu li Goldber-govi imali isprave?



— Jesu. Dobre. Pasoš i carte d'identite. — Vizenhof? — Dozvolu boravka. Produženu vizu. — 
Dobro. Onda su oni u redu. Recite im da ne spominju da sam i ja bio tu. Ona je došla kući, našla ga, 
počela da viče. Vizenhof ga je skinuo i pokušao veštačko disanje dok nije stigla prva pomoć. 
Možete li to? Gazdarica ga pogleda svojim ptičjim očima. — Razume se. Ja ću i bez toga biti onde 
kad dođe policija. Ja ću već paziti. — Dobro. Oni se vratiše. Vizenhof je bio nagnut nad 
Goldbergom i radio. Izgledalo je u jedan mah kao da obojica na podu izvode proste vežbe. 
Gazdarica zastade na vratima. — Mesdames et Messieurs — reče ona. — Moram da pozovem prvu 
pomoć. Bolničar ili lekar koji dođe odande odmah će morati da izvesti policiju. Ona će stići ovamo 
najkasnije za pola sata. Ko od vas nema isprave, najbolje neka odmah spakuje stvari, bar ono što je 
raspremljeno i može da se vidi, snese u katakombu i ostane dole. Moguće da će policija pregledati 
sobe i raspitivati se za svedoke. Soba se smesta isprazni. Gazdarica dade glavom, znak Ravj-ku da 
će obavestiti Rut Golđberg i Vizenhofa. On uze svoju 298 torbu i makaze, koje su ležale pored 
prerezane kravate na podu Kravata je ležala tako da je mogao videti marku firme S Ferder, Berlin. 
Bila je to kravata koja je koštala najmanje deset maraka. Još iz dobrih Goldbergovih vremena. 
Ravik je poznavao firmu. I sam je tamo kupovao. On spakova svoje stvari u nekoliko kofera i 
odnese ih u Morozovljevu sobu. Bila je to samo predostrožnost. Policija se verovatno neće brinuti 
ni za šta. Ali, bilo je bolje — sećanje na Fernana je Raviku bilo još isuviše živo. On siđe u 
katakombu. Ovde je izvestan broj ljudi uzbuđeno jurio tamo-amo. To su bili emigranti bez isprava. 
Ilegalna brigada. Klarisa, de-vojka koja poslužuje i konobar Žan, upućivali su kofere u malu 
prostoriju pored katakombe, nalik na podrum. Sama katakomba bila je već pripremljena za večeru. 
Stolovi behu postavljeni, korpe s hlebom stajale su unaokolo i sve je mirisalo na kuhinju, mast i 
ribu. — Ima vremena — govorio je Žan nervoznim emigrantima. — Ne žuri se policija tako. 
Emigranti se nisu ni u šta pouzdavali. Nisu znali za sreću. Užurbano su s nešto svojih stvari 
navaljivali u podrum. Među njima bio je i Spanac Alvarez. Gazdarica je po ćelom hotelu razglasila 
da dolazi policija. Alvarez se skoro izvinjavajući osmehnu Raviku. Ravik nije znao zašto. Nekakav 
mršav čovek uđe spokojno. Bio je to doktor filologije i filozofije Ernst Zajdenbaum. — Manevri — 
reče on Raviku. — Generalna proba. Ostajete li vi u katakombi? — Ne. Zajdenbaum, veteran već 
šest godina, sleže ramenima. —Ja ostajem. Nemam volje da bežim. Ne verujem da će biti išta više 
sem utvrđivanja činjeničnog stanja. Ko li će se intereso-vati za jednog starog, mrtvog, nemačkog 
Jevrejina? Za njega neće. Ali hoće za žive, ilegalne emigrante. Zajdenbaum popravi cviker. — I to 
mi je svejedno. Znate " šta sam uradio prilikom poslednje racije? Nekakav seržan 299 sišao je onda 
čak u katakombu. Pre dve godine. Obukao sam jednu Zanovu belu konobarsku bluzu i služio s njim 
zajedno rakiju policajcima. — Dobra ideja. Zajdenbaum klimnu glavom. — Dođe vreme kad je 
čoveku dosta i bežanja. — On se mirno odšeta u kuhinju da vidi šta ima.



Ravik prođe kroz stražnji izlaz katakombe preko dvorišta. Jedna mačka pretrča mu preko nogu. 
Pred njim su išli drugi. Na ulici se brzo rasturiše. Alvarez je malo hramao. Možda bi se to 
operacijom još moglo otkloniti, pomisli Ravik odsutno. Sedeo je na Plas de Tern i odjednom dobi 
predosećanje da će Joana doći ove noći. Nije umeo da kaže zašto — odjednom je to prosto osetio. 
Plati večeru i vrati se lagano u hotel. Bilo je toplo i firme hotela na sat u uskim ulicama gorele su 
crveno u ranoj noći. Iza zavesa prosijavale su pukotine osvetljenih prozora. Grupa mornara išla je 
iza nekoliko javnih žena. Bili su mladi i bučni i ugrejani od vina i leta, pa se izgubiše u jednom 
hotelu. Odnekud se čula harmonika. Jedna misao izvi se u Raviku visoko kao svetlosna raketa, razvi 
se, preli se preko njega, zapljusnu ga i istrže iz tame magičan predeo: kako ga Joana čeka u hotelu, 
da mu rekne da je sve odbacila i kako se vraća... On zastade. Sta je sa mnom? pomisli. Zašto sam 
stao i zašto mi ruke osećaju vazduh kao da je vrat i talas kose? Prekasno. Ništa se ne može vratiti. 
Isto onako kao što se ne vraća nije-d^tTproživIJenFčaš. On pođe dalje prema hotelu, preko dvorišta 
kroz stražnji ulaz u katakombu. S vrata spazi da unutra sedi izvestan broj ljudi. Među njima je bio 
Zajdenbaum. Ne kao konobar, nego kao gost. Opasnost je, izgleda, bila prošla. On uđe. 300 
Morozov je bio u svojoj sobi. — Baš sam hteo da odem — reče on. — Već sam mislio da si opet 
otišao u Svajcarsku, kad sam ti ugledao kofere. __Da li je sve u redu? __ Da. Policija više neće 
dolaziti. Cak je već ostavila i leš. Jasan slučaj. Leži gore; već ga postavljaju na nosila. — Lepo. 
Onda se opet mogu useliti u svoj ćumez. Morozov se nasmeja. — Taj Zajdenbaum! — reče on. — 
Prisustvovao je celoj stvari. S torbom, nekakvim papirima u njoj i svojim cvikerima. Nastupio je 
kao advokat i zastupnik osiguravajućeg društva. Bio je prilično oštar prema policiji. Spa-sao je 
pasoš starog Goldberga. Tvrdio je da mu je potreban; da policija ima samo pravo na carte d'identite. 
Uspeo je. Ima li on isprave? — Ni komadića. — Dobro — reče Morozov. — Pasoš vredi zlata. Važi 
još jednu godinu. Neko može da živi s njim. Ne baš u Parizu, ako nije tako drzak kao Zajdenbaum. 
Fotografiju je lako izmeniti. Za promenu datuma rođenja ima jevtinih stručnjaka, ako bi novi Aron 
Goldberg bio premlad. Moderan način seljenja duša — jedan pasoš, a više života. — Onda se, 
dakle, Zajdenbaum odsada zove Goldberg? — Zajdenbaum ne. Odbio je. Ispod časti mu je. On je 
Don Kihot podzemnih svetskih građana. Suviše je fatalistički radoznao šta će se desiti s njim da bi 
sam sebe falsifikovao pozajmljenim pasošem. Kako bi ti? Ravik odmahnu glavom. — Ni ja ne bih. 
Ja sam na Zajden-baumovoj strani. On uze svoje kofere i pope se uz stepenice. Na Goldbergo-vom 
odmaralištu prestiže ga jedan stari Jevrejin u crnom kaftanu s bradom i pejesima, i licem kakvog 
biblijskog patrijarha. Starac je koračao nečujno, na gumenim donovima, i izgledao je kao da, taman 
i bled, lebdi kroz mračni hodnik. On otvori Goldbergova vrata. Crvenkasta svetlost od sveca pade 
301za trenutelc napolje, i Ravik začu neko čudno, upola prigušeno, upola divlje, skoro melodično, 
monotono naricanje. Narikače, pomisli on. Zar još ima tako nešto? Ili je to samo Rut Goldberg? On 
otvori svoja vrata i vide Joanu gde sedi kraj prozora. Ona brzo ustade. — Ti si! Šta se desilo? Zašto 
imaš kofere? Moraš li opet da ideš?



Ravik stavi kofere pokraj kreveta. — Ništa se nije desilo. Samo predostrožnost. Neko je umro. 
Dolazila je policija. Sve je već prošlo. — Ja sam telefonirala. Neko ko je bio na aparatu reče da ne 
stanuješ više ovde. * — To je bila naša gazdarica. Oprezna i pametna kao i uvek. — Dojurila sam. 
Soba je bila otvorena i prazna. Stvari više nisu bile ovde. Pomislila sam —• Ravik! — glas joj je 
drhtao. Ravik se s mukom osmehnu. — Vidiš — ja sam nepouzdano stvorenje. Nemam ništa na 
čemu bi se moglo graditi. Neko zakuca. Morozov uđe sa nekoliko boca u ruci. — Ravik, zaboravio 
si svoju municiju ... On spazi Joanu gde stoji u mraku i načini se kao da je ne primećuje. Ravik nije 
znao da li ju je uopšte prepoznao. Predade boce i oprosti se ne ulazeći. Ravik stavi na sto kalvados i 
vuvre. Kroz otvoreni prozor začu glas koji je čuo u hodniku. Oplakivanje mrtvaca. Glas je rastao, 
gubio se i ponovo počinjao. Po svoj prilici, kod Gold-berga su stajali otvoreni prozori u toploj noći 
u kojoj je ukočeno telo staroga Arona polako počinjalo da se raspada u sobi sa nameštajem od 
mahagonija. — Ravik — reče Joana. — Ja sam žalosna. Ne znam zašto. Već čitav dan. Pusti me da 
ostanem ovde. On ne odgovori odmah. Osećao se nadmudren. Očekivao je to drukčije. Ne tako 
direktno. — Dokle? — upita on. 302 __. Do sutra. % __ To nije dosta dugo. Ona sede na krevet. — 
Zar ne možemo jednom da zaboravimo? — Ne, Joana. __, ja ništa neću. Hoću samo da spavam 
pored tebe. Ili me pusti da spavam na otomanu. __Ne može. Moram i da odem. Na kliniku. — Ništa 
ne mari. Cekaću te. To sam često radila. On ne odgovori. Čudio se što je tako miran. Toplota i 
uzbuđenje koje je osetio na ulici behu nestali. — Ti ne moraš na kliniku — reče Joana. Cutao je 
jedan trenutak. Znao je, ako legne s njom, da je izgubljen. To je bilo kao da potpisuje menicu koja 
nema više nikakvog pokrića. Ona bi neprestano dolazila i pozivala se na ono što je postigla, i svaki 
put nešto zahtevala, sama ni u čemu ne bi popuštala dok on potpuno ne bude u njenim rukama i ona 
ga zatim konačno s dosadom ne napusti, slaba, koruptna sama u sebi, žrtva njegove slabosti i 
njegove slomljene požude. Ona to nije nameravala; ona čak o tome ništa nije ni znala, ali tako bi 
bilo. Bilo je jednostavno pomisliti da jedna noć ne čini nikakvu razliku; ali svaki put odilazio je po 
delić otpora i delić onoga što se u životu nikada ne sme korumpirati. Gresi protiv duha, nazivao je 
to katolički katihizis sa neobičnim predostrožnim strahom, i dodavao, mračno, u suprotnosti sa 
čitavim učenjem, da oni neće biti oprošteni ni na ovom ni na onom svetu. — Istina je — reče Ravik. 
— Ne moram na kliniku. Ali neću da ostaneš ovde. Očekivao je da će planuti. Ali ona samo mirno 
reče: — Zašto nećeš? Da li da pokuša da joj objasni? Da li uopšte može? — Ne ■,*. spadaš više 
ovamo — reče on. — Spadam. — Ne. 303— Zašto ne? Cutao je. Kako je spretna! pomisli. 
Jednostavnim pitanjima nagoniti ga na objašnjenja. A'ko objašnjava, ve6 se brani. — Znaš — reče 
on. — Ne pitaj tako budalasto.



— Nećeš me više? — Neću — odgovori on i dodade protiv volje: — Neću takvu. Kroz prozor 
dopre jednolično plakanje iz Goldbergove sobe. Tužbalica nad smrću. Tugovanje livanskih pastira u 
sporednoj pariškoj ulici. — Ravik — reče Joana. — Moraš mi pomoći. — Pomoći ću ti najbolje ako 
te ostavim samu. I ti mene. Ona na to obrati pažnju. — Moraš mi pomoći. Mogla bih da lažem, ali 
neću više. Da, postoji neko. Ali je to drukčije nego s tobom. Kad bi bilo isto, ne bi me bilo ovde. 
Ravik izvuče cigaretu iz džepa. Oseti suv papir. Tu je dakle. Sad zna. Bilo je to kao hladan nož koji 
ne boli. Izvesnost ni-kad ne boli. Samo ono ranije i ono posle. — Nije isto — reče on. — A uvek je 
isto. Kakve li ja to trice govorim, pomisli. Paradokse iz novina. Kako mogu da budu otrcane istine 
kad ih izgovorimo. Joana se uspravi. — Ravik — reče ona. — Ti znaš da nije istina da se može 
voleti jedan čovek. Ima ljudi koji mogu samo to. Oni su srećni. A ima drugih koji su bacani tamo-
amo. Ti to znaš. On zapali cigaretu. I ne gledajući, znao je kako Joana izgleda. Bleda, tamnih očiju, 
tiha, koncentrisana, skoro preklinjući, lomna — i neuništiva. Isto tako je izgledala ono posle podne 
u svom stanu — kao anđeo otkrovenja, pun vere i lelujava ubeđenja, koji govori kako hoće da spase 
čoveka, dok polako pokušava da ga prikuje za krst, da mu ne umakne. — Da — reče on. — To nam 
je jedan izgovor. — Nije izgovor. Čovek pri tom nije srećan. On biva bačen u to i nema mu pomoći. 
To je nešto mračno, jedno klupče, je304 dan grč — nešto kroz šta se mora. Nemoguće je pobeči. 
Ono dolazi za tobom. Ono te stiže. Nećeš ga. Ali ono je jače. — Zašto razmišljaš o tome? Sledi ga, 
ako je jače. —, To i činim. Znam da nema ništa drugo. Ali... — Glas joj se promeni. — Ravik, neću 
da te izgubim. Ravik je ćutao. Pušio je a nije osećao dim. Nećeš da me izgubiš, pomisli. Ali ni onog 
drugog. To je ono. Kad bi mogla! Zato moram dalje od tebe. Nije to jedan — to bi se brzo 
zaboravilo. Imala bi sve izgovore za to. Ali što te je tako obrvalo, što ne možeš da se oslobodiš, to je 
ono. Oslobodićeš se. Ali će se opet desiti. Neprestano će se dešavati. To je u tebi. I ja sam to mogao 
ranije. S tobom ne mogu. Zato moram da te se oslobodim. Sad još mogu. Sledeći put... — Ti misliš 
da je to neka naročita situacija — reče on. — Najpodnošljivija na svetu. Situacija sa suprugom i 
ljubavnikom. — Nije istina. — Jest. Ona ima mnogo varijacija. Jedna od njih je tvoja. — Kako 
možeš da kažeš tako nešto! — Ona se naljuti. — Ti si sve drugo sem to i nikada to nisi ni bio, niti 
ćeš ikada biti. Drugi je mnogo više — ona se prekide. — Ne, ni tako nije. Ne mogu da objasnim. — 
Recimo: sigurnost i pustolovina. To zvuči bolje. A isto je. Covek hoće da ima jedno, a drugo neće 
da ostavi. Ona odreče glavom. — Ravik — progovori ona iz mraka, glasom koji mu dirne srce. — 
Za to može čovek da ima dobre i rđave reci. To ništa ne menja. Ja te volim i voleću te dok ne 
prestanem živeti. To znam i to je jasno u meni. Ti si horizont, i sve se misli svršavaju u tebi. Nek se 
desi šta bilo, to je ipak uvek u tebi. To nije obmana. To ti ništa ne oduzima. To je ono zbog čega 
uvek ponovo dolazim, i to je ono zbog čega ne žalim niti mogu da osetim da sam kriva. — U 
osećanju nema krivice, Joana. Otkud dolaziš na to? —• Razmišljala sam. Toliko sam razmišljala, 
Ravik. O sebi 1 o tebi. Nikada nisi hteo da me imaš sasvim. Ti to možda ni



305sam ne znaš. Uvek je bilo nečeg što je za mene bilo zatvoreno. I nikada nisam mogla sasvim 
unutra. Htela sam! Kako sam htela! Uvek je bilo tako da svakog trenutka možeš otići. Nikad nisam 
bila sigurna. A što te je policija udaljila, što si morao da odeš — isto je tako moglo biti i drugačije 
— da jednoga dana odeš, sam od sebe, da te prosto više ne bude, da odeš, bilo kud... Ravik je 
uporno motrio na lice u neodređenoj tami pred sobom. Bilo je nečeg tačnog u onom što je govorila. 
— Uvek je bilo tako — nastavi ona. — Uvek. Tada se pojavio neko ko me je hteo, ništa sem mene, 
sasvim i zauvek, prosto i bez svake komplikacije. Smejala sam se, nisam htela, igrala sam, se, 
izgledalo je tako bezopasno, tako lako odgurnuti to u stranu — i onda,,najednom, postalo je više, 
neko moranje, nešto i u meni što je htelo, branila sam se a ništa nije vredelo, nisam spadala onamo, 
nije sve u meni htelo, samo jedan komad, ali on me je gurao, bilo je to kao lagano klizanje zemlje, 
kom se čovek iz početka smeje, a najednom nestane svega za šta bi se mogao pridržavati i on ne 
može više da se brani. Ali, Ravik, ja ne spadam onamo. Ja pripadam tebi. On baci cigaretu kroz 
prozor. Ona kao kresnica slete u dvorište. — Šta se desilo, desilo se, Joana — reče on. — Mi to više 
ne možemo promeniti. — Ja ništa neću da menjam. To će proći. Ja pripadam tebi. Zašto opet 
dolazim? Zašto stojim pred tvojim vratima? Zašto čekam ovde na tebe a ti me izbacuješ napolje, a 
ja ću opet doći? Znaš, ti mi ne veruješ, i misliš da imam druge razloge. Pa kakve razloge? Kad bi 
me ono drugo ispunjavalo, ne bih ponovo dolazila. Zaboravila bih te. Kažeš da tražim sigurnost. 
Nije istina. Ljubav. Reci, pomisli Ravik. Slatke reci. Nežni, varljivi balzam. Pomoć, ljubav, 
uzajamna pripadnost, ponovo dolaženje — reci, slatke reci. Samo reci. Koliko reci ima za to prosto, 
divlje, užasno privlačenje dvaju tela! Kakva se duga mašte, laži, ose-ćanja i samoobmane nadvija 
nad tim! Stoji on tako u toj noći 306 rastanka, stoji, mirno, u mraku, i pušta je da kaplje po njemu, 
ta kiša slatkih reci koje ne znače ništa sem rastanak, rastanak, rastanak. Dok se o svemu tom 
govorilo, ono se već gubilo. Bog ljubavi ima čelo umrljano krvlju. On ništa ne zna 0 recima. __. 
Sad moraš da ideš, Joana. Ona ustade. — Hoću da ostanem ovde. Pusti me da ostanem. Samo jednu 
noć. On odbi glavom. — Šta misliš da sam ja? Nisam ja automat. Ona se nasloni na nj. Oseti je 
kako drhti. — Svejedno mi je. Pusti me da ostanem. On je pažljivo otisnu. — Ne treba baš sa mnom 
da počneš varati onog drugog. Imaće on još dosta da pati. — Ravik, neću sama da idem kući. — 
Nećeš dugo ostati sama. — Hoću, sama sam. Već danima. On je otišao. Nije u Parizu. — Tako •— 
odgovori Ravik mirno. Pogleda je. — U svakom slučaju, bar si iskrena. Zna čovek s tobom na čemu 
je. — Nisam došla samo zato. — Razume se da nisi. — Nisam morala to ni da kažem. — Tačno. — 
Ravik, neću sama da idem kući. — Onda ću te otpratiti. Ona lagano uzmače jedan korak. — Ti me 
više ne voliš — reče ona tiho i skoro preteći. — Jesi li došla da to saznaš? — Da — i to. Ne samo to 
— ali i zato.



— Bože, Joana — reče Ravik nestrpljivo — onda si baš maločas čula jednu od najotvorenijih 
ljubavnih izjava. Ona ne odgovori. Pogleda ga. — Misliš li da bi mi inače bilo nešto naročito da te 
ostavim ovde, bez obzira na to s kim živiš? _ reče on. Ona lagano poče da se osmehuje. Nije to bilo 
pravo osme-hivanje — bio je to kao neki unutrašnji sjaj, kao da je neko 307u njoj zapalio lampu a 
sjaj se lagano penje naviše, u oči. — Hvala, Ravik — reče ona. I posle jednog trenutka, oprezno, još 
uvek ga gledajući: — Nećeš me ostaviti? — Zašto pitaš? — Cekaćeš? Nećeš me ostaviti? — Čini 
mi se da nema mnogo opasnosti. Posle iskustva s tobom. — Hvala. — Ona se promenila. Kako se 
brzo teši, pomisli. Ali zašto ne bi? Ona misli da je postigla što je htela, i ne ostajući ovde. Ona ga 
poljubi. — Znala sam da ćeš biti takav, Ravik. Moraš biti takav. Idem sad. Nemoj me pratiti kući. 
Sad mogu da idem i sama. Stajala je na vratima. — Nemoj više da dolaziš — reče on. — I ne misli 
ni na šta. Ti nećeš propasti. — Neću. Laku noć, Ravik. — Laku noć, Joana. On priđe zidu i upali 
svetlost. Moraš biti takav, on se lako naježi. Načinjene su od blata i zlata, pomisli. Od laži i 
potresenosti. Od prevare i bestidne istine. Sede kraj prozora. Odozdo je još uvek dopiralo tiho, 
monotono naricanje. Jedna žena koja je varala svoga muža nariče sad za njim jer je mrtav. A možda 
i samo zato što tako propisuje njena religija. Ravik se Čudio što nije nesrećniji. 308 xxra __Da, 
Ravik, vratila sam se — reče Kejt Hegstrem. Sedela je u svojoj sobi u hotelu „Lenkester". Postala je 
vitkija. Meso ispod kože izgledalo je kao upalo, kao da je isec-kano finim instrumentima. Crte su se 
više isticale; a koža je bila kao svila koja se lako kida. — Mislio sam da ste još u Firenci — ili u 
Kanu — ili već u Americi — reče Ravik. — Ćelo vreme sam bila u Firenci. U Fiezole. Dok sam 
mogla da izdržim. Sećate li se još kako sam htela da vas nagovorim da pođete sa mnom? Knjige, 
vatra, večeri, mir? Knjiga je bilo, vatre u kaminu isto tako — ali mir! Ravik, čak i grad Franje 
Asiškog postao je bučan. Bučan i nemiran kao i sve tamo. Onde gde je on držao pticama propovedi 
o ljubavi prolaze sad kolone u uniformama i opijaju se razmetljivošću, recima i bezrazložnom 
mržnjom. — Kejt, to je uvek tako bilo. — Nije. Pre nekoliko godina moj domoupravitelj je još bio 
prijatan čovek u mančestarskim pantalonama i domaćim cipelama. Sad je on junak u čizmama, 
crnoj košulji, nadeven zlatnim bodežima, i drži predavanja. — Sredozemno more treba da bude 
italijansko, Englesku treba uništiti, a Niču, Korziku i Savoju vratiti Italiji. Ravik, ta prijatna nacija, 
koja čitave večnosti nije dobila ni jedan rat, poludela je otkako su joj dopustili da ga dobije u 
Abisiniji i Spaniji. Moji prijatelji koji su još pre tri godine bili razumni, danas ozbiljno veruju da 
mogu pobediti Englesku za tri meseca. U zemlji vri. Sta je to? Pobegla sam iz Beča pred 
brutalnošću mrkih košulja, sad sam otišla iz Italije pred ludilom crnih; — negde, kažu, ima zelenih; 
u Americi su, razume se* srebrne — da li je zemlja u nekom bunilu od košulja? 309— Izgleda. Ali 
to će se verovatno uskoro promeniti. Jedinstvena boja postaće crvena. — Crvena? — Da, crvena 
kao krv.



Kejt Hegstrem pogleda dole u dvorište. Pozna poslepodnev-na nežna i zelenkasta svetlost cedila se 
onde kroz lišće kestenja. — To se ne može verovati — reče ona. — Dva rata za dvadeset godina — 
to je suviše. Još smo suviše umorni od prvog. — Samo pobedioci. Pobeđeni ne. Pobeda izaziva 
nemar. — Da, možda. — Ona ga pogleda. — Nije više preostalo mnogo vremena, šta? — Bojim se 
ne više suviše. — Čini li vam se da je dosta za mene? — Zašto da ne? — Ravik podiže pogled. Ona 
nije izmicala njegovim očima. — Jeste li videli Fiolu? — upita on. — Da, jednom — dvaput. On je 
jedan od maloga broja onih koji nisu zaraženi crnom kugom. Ravik ne odgovori. Čekao je. Kejt 
Hegstrem uze sa stola nisku bisera i poče da je propušta kroz šake. U dugim, tankim prstima, oni su 
izgledali kao neka vrlo skupocena brojanica. — Izgledam sama sebi kao večni Zid — reče ona — u 
poteri za mirom. Ali izgleda da sam u pogrešno vreme počela. Nema ga više nigde. Samo još ovde 
— ovde ima još malo. Ravik je gledao bisere. Stvorili su ih bezoblični, sivi mekušci, pošto ih je 
nadražilo neko strano telo, zrnce peska među ljušturama. Od slučajne razdraženosti postala je tako 
nežna svetlucava lepota. Treba to zapamtiti, pomisli on. — Vi ćete u Ameriku, Kejt — reče on. — 
Ko hoće da ode iz Evrope, neka to učini. Za sve drugo već je prekasno. — Hoćete li da me oterate? 
— Ne. Ali vi ste poslednji put rekli kako hoćete da sredite stvari i da se vratite u Ameriku? — Da. 
Ali sad više neću. Još ne. Hoću još da ostanem ovde. 310 __ Pariz je u leto vruć i neprijatan. Ona 
odloži bisere. — Nije, kad je poslednje leto, Ravik. __. Poslednje? __ Da. Poslednje pre povratka. 
Ravik je ćutao. Šta zna? pomisli. Sta joj je rekao Fiola? — Sta radi „Seherezada"? — upita ona. — 
Dugo nisam bio tamo. Morozov kaže da je svako veče prepuna. Kao i svi drugi noćni klubovi. — U 
leto? — Da, u leto, kada ih je većina bila zatvorena. Čudi li vas to? — Ne. Svak još hoće da proživi 
koliko može, pre no što dođe kraj. —■ Da — reče Ravik. — Hoćete li jednom da me povedete 
onamo? — Razume se, Kejt. Kad god hoćete. Mislio sam da nećete više da idete? — To sam i ja 
mislila. Promenila sam mišljenje. I ja bih još da proživim koliko mogu. On je opet pogleda. — 
Dobro, Kejt — reče zatim. — Kad god hoćete. On ustade. Ona ga isprati do vrata. Nasloni se na 
dovratak, vitka, suve, svilene kože, koja je izgledala kao da će zašuštati ako se dodirne. Oči su joj 
bile vrlo bistre i krupnije nego pre. Pruži mu ruku. Bila je vrela i suva. — Zašto mi niste rekli šta mi 
je? — upita ona olako, kao da se raspituje za vreme. On ju je gledao i nije odgovarao. — Ja bih 
izdržala — reče ona, i nešto kao prisenak nekog ironičnog osmeha bez ikakvog prebacivanja prelete 
joj preko lica. — Adieu, Ravik. Covek bez stomaka je umro. Ječao je tri dana, morfijum je malo 
pomogao. Ravik i Veber su znali da će umreti. Mogli su da mu uštede tri dana. Nisu to učinili zato 
što postoji neka



311religija koja propoveda ljubav prema bližnjem i zabranjuje da mu se prekrate patnje. I što 
postoji zakon koji je štiti. — Jeste li telegrafisali rođacima? — upita Ravik. — Nema ih — reče 
Veber. — Ili bilo kakvim drugim znancima? — On nema nikoga. — Nikoga? — Nikoga. Dolazila 
je vratarka kuće gde je stanovao. On nikad nije primao pisma — izuzevši reklama i traktata protiv 
pijanstva, tuberkuloze, polnih bolesti i slično. Niko ga nije posećivao. Operaciju i četiri nedelje na 
klinici platio je una-pred. Dve nedelje klinike suviše. Vratarka kaže da joj je obećao sve što ima, 
zato što se brinula o njemu. Novac za te dve nedelje htela je na svaki način da se vrati. Kaže da mu 
je bila kao mati. Treba da vidite tu mater. Rekla je da je imala svakojakih izdataka u vezi s njim. Da 
je platila kiriju za njega. Rekao sam joj da je on platio unapred; da nema razloga zašto to ne bi bio 
učinio i sa stanom. Uostalom, rekao sam joj da je to stvar policije. Na to me je ona proklela. — 
Novac — reče Ravik. — Kako on čini ljude promućurnim. Veber se nasmeja. — Izvestićemo vlasti. 
Neka se one brinu o tom. I o pogrebu. Ravik baci još jedan pogled na čoveka bez rođaka i bez 
stomaka. Ležao je a lice mu se u tom času promenilo, kao što se nikad nije promenilo za trideset 
godina njegova života. Iz ukočenog grča poslednjega daha polako se pomaljalo strogo lice smrti. 
Sve slučajno se razilazilo, znaci umiranja su se brisali, i odsutno, ćuteći, stvarala se iz iskrivljenog 
prosečnog lica večna maska. Začas ostaće samo još ona. Ravik pođe. U hodniku srete noćnu sestru. 
Baš je došla. — Gospodin u dvanaest je umro — reče on. — Umro je pre pola sata. Ne treba više da 
bdite. — I u lice: — Da li vam je nešto ostavio? , , .t 312 Ona je oklevala. — Nije. To je bio vrlo 
hladan gospodin, poslednjih dana nije skoro više ni govorio. — Ne, nije. Sestra pogleda Ravika 
domaćički. — Imao je divan nese-ser za toaletu; samo srebro. U stvari, pomalo sitno za jednog 
gospodina. Više za damu. __Jeste li mu rekli? — Govorili smo jednom o tom. U utorak noću; onda 
je bio mirniji. Ali on je rekao da je srebro baš za muškarca. I da su četke tako dobre. Da toga danas 
više nema. Inače je malo govorio. _ Srebro će sad pripasti vlastima, čovek nije imao rođaka. Sestra 
klimnu glavom razborito. — Šteta! Pocrneće. I četke će propasti ako nisu nove a ne upotrebljavaju 
se. Treba ih pre toga oprati. — Da, šteta — reče Ravik. — Bolje da ste ih vi dobili. Onda bi im se 
neko bar radovao. Sestra se zahvalno osmehnu. — Ništa ne mari. Nisam ništa očekivala. Samrtnici 
retko šta poklanjaju. Samo oni koji ozdravljaju. Samrtnici neće da veruju da umiru. Zato to ne rade. 
Ponekad i iz zlobe. Ne možete verovati, gospodine doktore, kako samrtnici mogu da budu strašni! 
Šta oni poneki put kažu pre no što umru! Njeno je rumeno dečje lice bilo otvoreno i jasno. Ona 
ništa nije marila za ono što se zbivalo oko nje, ako to nije pristajalo uz njen mali svet. Samrtnici su 
nevaljali ili bespomoćna deca. Na njih se pazi dok ne umru, a onda dolaze novi; neki ozdrave i budu 
zahvalni, neki ne, a neki baš i umiru. To je tako. Ništa da se čovek uznemirava. Mnogo je važnije da 
li su prilikom prodaje u „bonmarche"



cene spuštene za dvadeset pet procenata — ili da li će se kuzen Zan oženiti Anom Ku-tirije. I jest 
važnije, pomisli Ravik. Mali krug koji štiti od haosa. Kud bismo inače? 313Sedeo je pred kafanom 
„Triomf". Noć je bila tamna i oblačna. Bilo je toplo i negde su nečujno sevale munje. Život je gusto 
proticao po pločniku. Za sto pored njega sede neka žena s plavim atlasnim šeširom. — Hoćeš li mi 
platiti jedan vermut? — upita ona. —• Da. Ali me ostavi. Čekam nekoga. —• Možemo čekati 
zajedno. — Bolje da ne čekamo. Čekam rvačicu iz Palas di Sport. Žena se osmehnu. Bila je tako 
debelo namazana, da se osmeh poznavao samo po usnama. Sve drugo bilo je bela maska. — Hajde 
sa mnom — reče ona. — Imam sladak stan. I dobra sam. Ravik odmahnu glavom. Stavi na sto 
novčanicu od pet franaka. — Evo. Adje. I svako dobro. Žena uze novčanicu, savi je i gurnu pod 
podvezicu. — Cafard? — upita ona. — Ne. — Ja sam dobra za cafard-e. Imam jednu vrlo zgodnu 
prijateljicu. Mlada — dodade ona posle pauze. — Grudi kao Ajfelova kula. — Drugi put. — E, pa 
lepo. — Žena ustade i sede nekoliko stolova dalje. Pogledala je još nekoliko puta prema njemu, 
zatim kupi sportske novine i poče da čita rezultate. Ravik je posmatrao vrtlog koji je neprestano 
prolazio pokraj stolova. Unutra je muzika svirala bečke valcere. Munje učestaše. Grupa mladića 
homoseksualaca, larmajući koketno kao jato papagaja, sede za susedni sto. Nosili su zulufe, 
najnoviju modu, a kaputi su im imali preterano široka ramena i preterano uzan struk. Neka devo j ka 
zastade kraj Ra viko va stola i pogleda ga. Ona mu se učini neodređeno poznata; ali on je poznavao 
tolike. Izgledala je kao neka nežnija javna žena privlačna zbog svoje bespomoćnosti. — Poznajete li 
me? — upita ona. 314 — Razume se — reče Ravik. Nije imao pojma. — Kako je? — Dobro. Vi me 
zaista više ne poznajete? — Zaboravljam imena. Ali poznajem vas, razume se. Davno je otkako se 
nismo videli. — Da. Saterali ste onda u kosti Bobou prilično straha. — ' Ona se osmehnu. — Spasli 
ste mi život a sad me i ne poznajete? Dobro. Spašen život. Babica. Ravik se sad seti. — Vi ste 
Lisijena — reče on. — Razume se. Onda ste bili bolesni, danas ste zdravi. To je. Zato vas nisam 
odmah prepoznao. Lisijena je likovala. — Zaista! Stvarno se sećate! Mnogo hvala za onih sto 
franaka koje je babica vratila. — To — a da. — On joj je tada posle neuspeha kod madam Buše 
poslao nešto od svoga. — Na žalost nije bilo sve. — Bilo je dosta. Bila sam već sve alalila. — 
Dobro. Hoćete li da popijete nešto sa mnom, Lisijena? Ona klimnu glavom i pažljivo sede pored 
njega. — Jedan čincano sa seltersom. — Sta radite, Lisijena? —• Meni je vrlo dobro. ■ — Jeste li 
još s Boboom? — Da, razume se. Ali on je^ad drukčiji, bolji. — Dobro.



Nije bilo mnogo da se pita. Mala švalja postala je mala javna žena. Zbog toga ju je on zakrpio. 
Bobo se pobrinuo za ostalo. Ne treba više da se boji dece. Jedan razlog više. Bila je još na početku; 
malo detinjastog u njenoj prirodi davalo joj je još draži za stare rutinere — mali komad porculana 
koji se još nije izlizao suvišnom upotrebom. Pila je oprezno kao ptica, ali oči su joj već šetale na sve 
strane. Nije bilo naročito prijatno. A ništa ni za veliko žaljenje. Upravo malčice života je kliznuo. — 
Jesi li zadovoljna — upita on. Ona potvrdi glavom. Video je da je stvarno zadovoljna, je smatrala da 
je sve sasvim kao što treba. Nije bilo šta da se dramatizuje. —■ Jeste li sami? —■ upita ona. 315 
Imam vremena '~f — Da, Lisijena. — Ovakve večeri? — — Da. Ona ga plašljivo pogleda i 
osmehnu se. — reče. Sta je to s tobom? pomisli Ravik. Zar izgledam tako izglad-neo da mi već 
svaka javna žena nudi parče kupovne ljubavi? — Suviše je daleko da se ide do tebe, Lisijena. 
Nemam toliko vremena. — Ne možemo ni ići kod mene. Bobo to ne sme da sazna. Ravik ga 
pogleda. — Zar Bobo nikad ne zna? — Zna. Za druge zna. Pazi. —■ Ona se osmehnu. — Još je 
tako mlad. Misli da mu inače neću dati novac. Od vas neću novaca. — Da li zato Bobo ne sme da 
sazna? — Ne zato. Ali bio bi ljubomoran. A onda poludi. •— Da li je kod svih ljubomoran? Lisijena 
iznenađeno diže pogled. — Ta ne. Drugo je posao. — Dakle samo onda kad ne staje novaca? 
Lisijena je oklevala. Zatim polako porumene. — Ne zato. Samo kad misli da ima i nečeg drugog. — 
Opet se ustezala. — Da nešto osećam. Nije podizala oči. Ravik je uze za ruku koja je izgubljeno 
ležala na stolu. — Lisijena — reče on. — Lepo je što si se setila. I što bi htela da ideš sa mnom. Ti 
si dražesna, i ja bih te poveo. Ali ja ne mogu da spavam ni s kim koga sam jednom operisao. 
Razumeš li to? Ona podiže duge, tamne trepavice i brzo klimnu glavom. — Da. — Ustade. — Onda 
ću sad da idem. — Hajde, Lisijena. Svako dobro. Pazi da se ne razboliš. — Da. Ravik napisa nešto 
na jednu cedulju. — Nabavi ovo ako još nemaš. To je najbolje. I nemoj da daješ Bobou sav novac. 
Ona se osmehnu i odrečno mahnu glavom. Ona je znala, 316 a i on je znao, da će ipak to da čini. 
Ravik je gledao za njom dok nije nestala u gomili. Zatim mahnu konobaru. Žena s plavim šeširom 
prođe pored njega. Ona je posmatra-la scenu. Hladila se savijenim novinama i razvuče u smeh usta 
puna lažnih zuba. — Ili si impontentan ili imaš zort, slatki moj, — reče ona prijateljski u prolazu. 
— Mnogo sreće i srdačna hvala. Ravik je koračao kroz toplu noć. Munje su parale iznad krovova. 
Vazduh je bio miran. Ulaz na Luvru zateče osvet-ljen. Vrata su bila otvorena. Uđe. Bila je noćna 
izložba. Jedan deo dvorana bio je osvetljen. Prođe kroz egipatsko odeljenje, koje je izgledalo kao 
neki ogroman, obasjan grob. Skamenjeni, sedeli su i stajali kraljevi od pre tri hiljade godina i 
nepokretno su granitnim očima posmatrali grupe studenata koji su prolazili, žene u lanjskim 
šeširima i starije ljude koji su se dosađivali. Mirisalo je na prašinu, ustajao vazduh i besmrtnost.



U grčkom odeljenju pred Miloskom Venerom šaputalo je nekoliko devo jaka koje joj ništa nisu bile 
nalik. Ravik zasta-de. Posle egipatskog granita i zelenoga sijenita, mramor je bio dekadentan i mek. 
U nežnoj punačkoj Veneri bilo je nečega kao kod zadovoljne domaćice na kupanju; lepo i bez misli. 
Apolon, pobedilac zmaja, bio je homoseksualac koji treba više da gimnastiše. Oni su stajali u 
salama, to ih je ubijalo. Egipćane nije ubijalo; oni su bili načinjeni za grobove i hramove. Grcima je 
trebalo sunca, vazduha i stubova kroz koje jija zlatna svetlost Atine. Ravik pođe dalje. Velika 
dvorana sa stepenicama hladno ga susrete. I najednom, visoko iznad svega, lebdela je Nika iz 
Samotrake. Odavno je nije video. Poslednji put jednog mračnog dana, mramor je izgledao 
neugledan, a u prljavoj zimskoj svetlosti muzeja princeza pobede oklevala je i zebla. A sad je stajala 
visoko nad stepenicama, na prednjem delu odlomljenog komada mramornog broda, osvetljena 
reflektorima, sijajući, ra317Sirenih krila, haljine vetrom tesno pripijene uz telo u hodu, svetla i 
spremna da odleti. Iza nje kao da je šumelo salamin-sko more boje vina, a nebo je bilo tamno od 
baršuna očekivanja. Ona nije ništa znala o moralu. Nije ništa znala o problemima. Znala je samo za 
bure i crne pozadine krvi. Znala je za pobedu i poraz, a oboje je skoro isto. Nije bila zavođenje; bila 
je let. Nije bila primamljivanje; bila je nemarnost. Nije imala tajne — a ipak je bila uzbudljivija od 
Venere, koja je sakrivala svoj pol i time ga pokazivala. Bila je srodna pticama i brodovima — vetru, 
talasima i horizontu. Nije imala otadžbine. Ona nije imala otadžbine, pomisli Ravik. Ali joj nije bila 
ni potrebna. Ona se osećala kao kod kuće na svim brodovima. Ona se osećala kod kuće gde god je 
bila hrabrost i borba, pa čak i u porazu kad je bio bez očajanja. Ona nije bila samo boginja pobede 
— ona je bila i boginja svih pustolovina i boginja emigranata — dok je ne bi napustili. On se 
obazre. Nikog više nije bilo u dvorani. Studenti i ljudi s bedekerima bili su otišli kući. Kući — 
kakvo drugo okrilje postoji za onoga koji nikuda ne spada, sem burnog okrilja na kratko vreme u 
srcu nekog drugog? Nije li to razlog što ljubav, kad udari u srce čoveka bez otadžbine, tako ga 
potrese i potpuno ga osvoji — zato što nema ničega drugog? Nije li on zbog toga pokušavao da joj 
se ukloni? I zar nije ona pošla za njim i stigla ga i oborila? Teže je podići se na klizavom delu tuđine 
nego na prisnom tlu naviknutog. Nešto mu privuče oko. Nešto malo, lepršavo, belo. Bio je to leptir, 
koji je svakako uleteo kroz otvoreni ulaz. Došao je odnekud, sa toplih leja ruža Tiljerija, naglo 
probuđen, možda, od dvoje ljubavnika, iz svoga mirisnog sna, zasenut svetlosti-ma, nalik na 
nepoznata sunca, mnoga, zbunjiva — pa je po-begao kroz ulaz, u zaštitni mrak koji su čuvala velika 
vrata — i sad je izgubljen i hrabar bauljao po velikoj dvorani u kojoj će umreti — umoriti se, 
spavati na nekom simsu, pro318 zorskom ispustu ili visoko gore na ramenu sjajne boginje, uiutru će 
tražiti cveće i život i jasni med cvetova, i neće ih naći i opet će zaspati negde na hiljadugodišnjem 
mramoru, već slabiji, dok ne popuste nežne, pouzdane noge i on ne padne, tanak list prerane jeseni. 
Sentimentalnost, pomisli Ravik. Boginja pobede i izbeglica leptir. Jevtin simbol. Ali šta drugo dira 
čoveka nego jevtine stvari, jevtini simboli, jevtina sentimentalnost? Sta ih je učinilo tako jevtinim? 
Njihova suviše jasna istina? Snobizam nestaje kad čoveku dođe do guše. Leptir je nestao u polutami 
kupole. Ravik izađe. Topal spoljni vazduh nalete na nj, mlak kao kupka. On zastade. Jevtina 
osećanja! Zar i sam nije izložen najjevtinijima od sviju? Nepomično je gledao u



prostrano dvorište, u kome su čučale senke stoleća, i oseti kako ga to iznenada udara pesnicama. 
Skoro se povede pod tim naletom. Bela, uzletela Nika još mu je avetinjski lebdela pred očima — ali 
se iza nje iz senke pomaljalo jedno drugo lice, jevtino lice, skupoceno lice, u kom se njegova mašta 
splela kao indijski šal u trnovitom žbunu ruža. On ju je vukao, ali je trnje čvrsto držalo. Ono je 
čvrsto držalo svilene i zlatne niti, one su se već toliko spojile s njim, da oko nije više moglo sasvim 
razlikovati šta je trnovito granje a šta beličasto tkanje. Lice! Lice! Ko pita da li je ono jevtino ili 
skupoceno? Jednom dato ili hiljadu puta dato? Pitanja se mogu postavljati pre toga — ali kad je 
čovek jednom uhvaćen, to se više ne zna. Uhvaćen je u ljubavi — ne u pojedinom čoveku koji 
slučajno nosi njeno ime. Ko može još da rasuđuje, zablesnut vatrama mašte? Ljubav ne zna ni za 
kakvu vrednost. Nebo se bilo snizilo. Nečujne munje su na trenutke kidale sumporaste oblake u 
mraku. Zapara je sa hiljadu slepih očiju bezoblično ležala na krovovima. Ravik pođe duž ulice 
Rivoli. U prolazima su se svetleli izlozi. Bujica ljudi proticala je mimo njih. Automobili su bili 
lanac sjajnih refleksa. Ja eto lagano idem, mislio je, pokraj tih izloga punih sjajnih trica i 
skupocenih stvari, jedan među hiljadama, s rukama u džepo319vima, jedan večernji šetač — a u 
meni struji krv, a u sivim i belim, kucavim vijugama, dvaju pregršti meke mase, nazvane mozak, 
besni nevidljiva bitka koja stvarnost čini nestvarnom i nestvarnost stvarnom. Osećam gde me 
udaraju ruke, češu se o mene tela, motre me oči, čujem automobile, glasove, Mjučanje čvrste 
stvarnosti, usred toga sam, pa ipak dalje od toga nego Mesec — na nekoj planeti s one strane logike 
i činjenica, viče nešto u meni jedno ime i zna da to nije ime, pa ipak ga viče, viče ga u ćutanju koje 
je uvek postojalo i u kom su se mnogi uzvici već izgubili i iz kog nikad odgovora nije bilo, a ono ga 
zna i uprkos toga ga viče, krik ljubavne noći i noći samrtne, krik ekstaze i svest koja se slama, 
džungle i pustinje, i mogu da znam hiljadu odgovora, to je van mene, i nikad ga stići ne mogu. 
Ljubav! Koliko li to ime mora da pokrije! Od najnežnije nežnosti puti do najudaljenije pobune 
duha, od najprostije porodične želje do samrtne potresenosti, od obnevidelog žara do borbe 
Jakovljeve s anđelom. Eto, idem ja, reče Ravik, čovek od preko četrdeset godina, s iskustvom i 
znanjem, prose-jan na filtar godina, očvrsnuo, kritičniji, hladniji — nisam hteo i nisam verovao, 
nisam mislio da će to još jednom doći — a eto ga dođe, i sve iskustvo ništa ne vredi, sve znanje ga 
samo još vrelijim čini — a šta gori bolje na vatrama osećanja od suvog cinizma i nakupljenog 
drveta kritičkih godina? Koračao je i koračao, a noć bese prostrana i odjekivaše; on je nemarno išao 
dalje i nije znao traje li to sate ili minute, i jedva se iznenadi kad se ponovo nađe u baštama iza 
Avenije Rafael. Kuće u Ulici Paskal. Spratovi, pobeleli naviše — visoko ateljei, neki rasvetljeni. 
Pronađe prozore Joanina ateljea. Svetleli su. Bila je kod kuće. Možda i nije bila kod kuće, nego su 
samo gorele svetlosti. Ona nije volela da dolazi u mračne odaje. Baš kao i on. Ravik pređe na 
suprotnu stranu. Neko320 liko automobila stajalo je pred kućom. Među njima jedan žuti roadster, 
normalna mašina, udešen kao trkačka kola. To je mogao da bude auto onog drugog. Kola za 
glumca. Sedišta od crvene kože, armaturna ploča kao za avion, s mnoštvom nepotrebnih 
instrumenata — razume se, biće da je to. Jesam li ljubomoran? pomisli on iznenađeno. Ljubomoran 
na slučajni objekt za koji se ona zakačila? Ljubomoran na nešto što me se ništa ne tiče? Može čovek 
da bude ljubomoran na ljubav koja se okrenula — ali ne na čemu se okrenula.



On se vrati u park. Cveće je mirisalo iz mraka, slatko, po-mešano s mirisom zemlje i rashlađenog 
zelenila. Mirisalo je jako, kao pred oluju. On nađe klupu i sede. Nisam to ja, pomisli on, taj 
zadocneli ljubavnik koji sedi tu na klupi pred kućom žene koja ga je ostavila, i gleda u njene 
prozore! Nisam to ja, čovek koga mori žudnja koju on tačno može da secira pa ipak ne može da je 
ukroti! Nisam to ja, ta budala koja bi dala mnoge godine kad bi mogla da unatrag krene točak 
vremena i da ponovo ima jedno plavo ništavilo što bi mu istu onu besmislicu šaptalo na uvo! Nisam 
to ja koji — do đavola svi izgovori — sedi ovde i ljubomoran je i slomljen i jadan i najradije bi 
zapalio automobil! Potraži cigaretu. Lagan žar. Nevidljiv dim. Kratka kometi-na putanja šibice. 
Zašto se ne popne u atelje? Šta bi moglo biti? Još nije suviše kasno. Svetlost je još gorela. On bi se 
već snašao u situaciji. Zašto je ne izvede? Sad, kad sve zna? Izvede i povede je i ne pusti je više? 
Nepomično je gledao u tamu. Šta bi to vredelo? Šta bi se desilo? Drugog ne može da izbaci. Ništa 
se i niko ne može izbaciti iz tuđeg srca. Zar nije mogao da je uzme kad mu je dolazila? Zašto to nije 
učinio? Baci cigaretu. Zato što nije bilo dosta. To je. On je hteo više. Ne bi više bilo dosta, čak i kad 
bi onda došla, kad bi ponovo došla i kad bi se sve drugo zaboravilo i potonulo, nikad više ne bi bilo 
dosta, na neki neobičan i strašan način nikad ne bi više bilo dosta. Nešto je promašilo, zrak mašte 
321nije više, u bilo kojem trenutku, pogodio ogledalo koje ga hvata i, još užarenijeg, samom ga 
njemu vraća, i on je po-leteo mimo njega u šlepu neispunjivost, i ništa ga više ne može vratiti, 
nikakvo ogledalo više, niti hiljade ogledala. Ona su mogla da uhvate još samo jedan deo, ali da 
stignu, nikad više; on je odavno već bludeo kao utvara po praznim nebesima ljubavi i punio ih je još 
samo svetlom maglom, koja više nije imala oblika, niti će ikad više imati dugu ili ljubljenu glavu. 
Magični krug je bio razbijen, jadikovka je ostala, a nada je raskomadana. Neko izađe iz kuće. Ravik 
se uspravi. Zatim jedna žena. Smejali su se. Nisu bili oni. Jedan auto se upali i pođe. On uze drugu 
cigaretu. Da li je mogao da je zadrži? Da li je mogao da je zadrži da je bilo drukčije? Ali šta se 
može zadržati? Samo iluzija, malo šta više. Ali zar nije dosta iluzija? Može li se ikad više dobiti? 
Ko zna nešto o crnom vrtlogu života koji bezimeno teče van čula koja ga od praznog zujanja 
pretvaraju u stvari, u sto i lampu i otadžbinu i drugo biće u ljubav? Postoji samo slutnja i jezovita 
polusvetlost. Zar to nije dosta? Nije dosta. Dosta je samo ako se u to veruje. Kad se kristal jednom 
raspukne pod čekićem sumnje, može se samo lepiti, ali ništa više. Lepiti, lagati i gledati razbijenu 
svetlost koja je jednom bila beli sjaj! Ništa se ne vraća. Ništa se ponovo ne oblikuje. Ništa. Čak kad 
bi se Joana i vratila, ne bi to više bilo isto. Zalepljeni kristal. Čas je propušten. Ništa ga ne vraća. 
On oseti oštar, nepodnošljiv bol. Nešto se kidalo u njemu, raskinulo. Bože moj, bože moj, pomisli, 
kako mogu da patim. Da patim zbog tog. Sam sebi vidim preko ramena, ali to ništa ne pomaže. 
Znam, kad bih to opet dobio, opet bih ga ispustio, ali to mi ne zadovoljava želju. Seciram je kao 
mrtvaca u mrtvačnici na stolu — ali ona postaje hiljadu puta življa. Znam da će nekad proći — ali 
to mi ne pomaže. Zasenjenih očiju gledao je netremice u prozor, i osećao se strašno smešan — pa ni 
to ništa nije menjalo. Odjednom se iznad grada zakotrlja teška grmljavina. Kišne kapi počeše da 
udaraju po žbunju. Ravik ustade. Video je kako se ulica osu crnim srebrom. Kiša poče da peva. 
Krupne kapi toplo mu udariše po licu. I odjednom nije više znao da li je smešan ili jadan, pati li ili 
ne —



znao je samo još da živi. Živi! Postoji, to ga ponovo drži, trese ga, on nije više samo gledalac, ne 
stoji više po strani, veliki sjaj nekontroli-sanog osećanja prolete mu opet kroz žile kao vatra kroz 
cevi visoke peći, bese skoro svejedno da li je srećan ili nesrećan, on živi i potpuno oseća da živi i to 
je dosta! Stajao je na kiši koja je pljuštala na nj kao neka nebeska mitraljeska vatra. Stajao je i bio 
kiša i bura i voda i zemlja, munje s horizonta ukrštale se u njemu; bio je stvor, element; ništa više 
nije imalo imena i bivalo je usamljeno otud, sve je bilo isto, ljubav, voda što lije, blede vatre iznad 
krovova, zemlja koja kao da se zaokružavala u luk, nije više bilo granica, a on je spadao amo, i 
sreća i nesreća benu samo još prazne ljuske, koje je odbacilo moćno osećanje da živi i da oseća sebe 
kako živi. — Ti tamo gore — reče on u pravcu osvetljena prozora, i nasmeja se, a nije znao da se 
nasmejao. — Ti mala svetlosti, ti fatamorgano, ti lice koje imaš čudnu moć nada mnom, na ovoj 
planeti nSTEojoj iniirstotinu niljada^rugih, boIJIETTepIih, pametnijih, dobrođušnijih, vernijih, 
razložnijih — ti slučaju što si mi noću na put bačen, pao u moj život, ti naplavljeno, nemisleće, 
vlastoljubivo osećanje koje si mi se pod kožu u snu uvuklo, to što o meni ne znaš skoro ništa drugo 
nego da sam se odupro, i što si se stoga bacilo na mene dok se ne prestadoh odupirati, i što si tada 
dalje htelo, pozdravljam te! Stojim tu, a mislio sam da nikad više neću ovako stajati. Kiša mi curi 
kroz košulju, i toplija je i hladnija i mekša od tvojih ruku; tvoje puti; stojim, jadan, s kandžama 
ljubomore u stomaku, žudeći te, prezirući te, diveći ti se, obožavajući te zato što si bacila munju 
koja je užegla, munju što miruje u svakom krilu, varnicu života, crnu vatru; stojim, ne više kao 
mrtvac na odsustvu s malim cinizmom, sarkazmom i 322 323malo hrabrosti, ne više hladan; živ 
opet, ako i s patnjom, ali otvoren opet olujama života, ponovo rođen u njegovoj prostoj sili. 
Blagoslovena da si, madono laka srca. Niko s rumunskim naglaskom. Snu i prevaro, razbijeno 
ogledalo nekakvog tamnog boga, neslutna — neka ti je hvala! Nikada ti neću reći, jer ti bi iz tog 
nemilosrdno iscedila kapital, ali ti si mi ponovo dala što mi nisu mogli dati ni Platon ni zvezdane 
krizanteme, ni bekstvo, ni sloboda, ni sva poezija, ni sva samilost, ni očajanje, ni najviša ni 
najstrpljivija nada: prosti, jaki, direktni život, koji mi se činio kao zločin u ovome vremenu između 
katastrofe i katastrofe! Pozdravljam te! Hvala ti! Morao sam da te izgubim, da bih to saznao! 
Pozdravljam te! Kiša se pretvorila u srebrnu, svetlucavu zavesu. Džbunje poče da miriše. Zemlja je 
mirisala jako i zahvalno. Neko izlete iz suprotne kuće i brže-bolje navuče krov na žuti road-ster. 
Svejedno. Sve je bilo svejedno. Bila je noć, ona je lila kišu sa zvezda, mistično oplođavajući 
pljuštala je ona na kameni grad s njegovim alejama i parkovima, milioni cvetova pružali su joj svoj 
šareni pol i primali je, a ona se bacala u milione raširenih, lisnatih ruku grana i ponirala u zemlju u 
tamno sjedinjenje sa milionima željenih korena; kiša, noć, priroda, rašćenje, postojali su, ne haj ući 
za razaranje, smrt, zločince, lažne svece, pobedu ili poraz; postojali su kao svake godine, a te noći i 
on je spadao među njih, slomljena posuda, život koji se proteže, život, život pozdravljen i 
blagoslovljen! On brzo prođe kroz parkove i ulice. Nije se osvrtao; koračao je i koračao; krošnje 
Bulonjske šume primiše ga kao golema, zujna košnica; kiša je dobovala po njima, i njemu se činilo 
kao da je opet mlad i kao da prvi put ide ženi. 324 XXIV — Sta ćete? — upita konobar Ravika. 
__Donesite mi jedan...



— Sta? Ravik ne odgovori. — Nisam vas razumeo, gospodine — reče konobar. — Sta bilo. 
Donesite šta bilo. — Jedan perno? — Da... Ravik zatvori oči. Polagano ih opet otvori, čovek je još 
uvek sedeo. Ovog puta više nije bila moguća zabluda. Hake je sedeo za stolom pored njega. Bio je 
sam i jeo je. Na stolu je stajao srebrni tanjir i dva prepolovljena langusta i boca šampanjca u vedru 
za hlađenje. Jedan konobar stajao je pokraj stola i meJao zelenu salatu sa patlidžanom. Ravik je sve 
video isuviše jasno, kao da mu se to iza očiju, kao reljef, dubi u vosak. Kad je Hake uzeo bocu iz 
vedra, on spazi prsten pečatnik s grbom u crvenom kamenu. Prepoznao je taj prsten i tu belu, 
mesnatu ruku. Video ih je u vihoru metodič-nog ludila, kad je, pavši pokraj stola za batinanje, iz 
nesves-tice bačen nazad u jarku svetlost — Hake je pred njim, oprezno uzmičući, da svoju 
besprekornu uniformu sačuva od vode što je prosuta na Ravika — ispruživši mesnatu, suviše belu 
ruku, pokazujući na nj, objašnjavao blagim glasom: — To je samo početak. Ništa još. Hoćete li sad 
da reknete njihova imena? Ili da nastavimo? Imamo još mnogo mogućnosti. Nokti su vam na 
rukama, kako vidim, još čitavi. Hake diže pogled. Gledao je Ravika pravo u oči. Ravik upotrebi svu 
snagu da ostane sedeći. Uze čašu pernoa, popi gutljaj i primora sebe da lagano pogleda na činiju za 
salatu, kao da ga zanima način na koji se pravi. Nije znao da li ga je 325 Hake prepoznao. Oseti 
kako mu se potiljak za sekundu oznoji. Malo posle ponovo pređe pogledom preko stola. Hake je jeo 
langusta. Gledao je u tanjir. Svetlost se presijavala na njegovoj ćeli. Ravik pogleda oko sebe. Lokal 
je bio pun. Bilo je nemoguće išta učiniti. Uza se nije imao oružja, a da se bacio na Hakea, u 
sledećem trenutku našlo bi se deset ljudi da ga povuku natrag. Dva minuta docnije, policija. Nije 
preostajalo ništa drugo nego da čeka i da prati Hakea. Da prokljuvi gde stanuje. Primora sam sebe 
da popuši cigaretu i da ponovo pogleda na Hakea tek kad je ona dogorevala. Polako, kao da nekoga 
traži, pogleda oko sebe. Hake je baš završio s langustom. Držao je salvetu u rukama i brisao usne. 
Nije to činio jednom rukom, nego obema. Zategao je malo salvetu i lupkao njom po usnama; — 
prvo po jednoj, zatim po drugoj, kao žena koja skida ruž. Pri tom je gledao u Ravika. Ravik nastavi 
da kruži pogledom. Osećao je da ga Hake i dalje gleda. On mahnu konobaru i poruči novi perno. 
Drugi konobar je spremao Hakeov sto. On skloni ostatak langusta, napuni praznu čašu i donese 
tanjir sa sirom. Hake pokaza na tečni bri koji je stajao na podlozi od slame. Ravik je pušio novu 
cigaretu. Malo posle, koso iz uglova očiju, on ponovo oseti Hakeov pogled. To više nije bilo 
slučajno. Osećao je kako mu se koža ježi. Ako ga je Hake prepoznao — on zadrža konobara kad je 
prolazio. — Možete li da mi iznesete perno napolje? Hteo bih da sedim na terasi. Tamo je veća 
hladovina. Konobar se nećkao. — Zgodnije bi bilo da platite ovde. Napolju je drugi konobar. Onda 
mogu da vam iznesem čašu. Ravik odmahnu glavom i izvadi novčanicu. — Onda ću ga popiti ovde 
a napolju poručiti drugi. Biće zbrke. — Po volji, gospodine. Hvala, gospodine. Ravik popi čašu bez 
žurbe. Znao je da Hake sluša. Prestao je da jede dok je Ravik govorio. Sad je jeo dalje. Ravik se još 
malo držao mirno. Ako ga je Hake prepoznao, preostajalo je 326 samo jedno: držati se tako kao da 
on njega nije prepoznavao te ga i dalje posmatrati iz svoga zaklona.



Posle nekoliko minuta, ustade i lagano izađe napolje. Napolju su skoro svi stolovi bili zauzeti. 
Ravik ostade stojeći dok nije našao mesto s kog mu je bio na oku komad Hakeovog stola u 
restoranu. Samog Hakea nije mogao videti; ali ako ustane da ode, morao ga je videti. Poruči perno i 
odmah plati. Hteo je da bude spreman da odmah pođe za njim. — Ravik — reče neko pored njega. 
On se trže kao da ga je neko ošinuo. Pored njega je stajala Joana. On ju je ćuteći gledao. — Ravik 
— ponovi ona. — Zar me više ne poznaješ? — Da, razume se. — Oči su mu bile na Hakeovom 
stolu. Onde je stajao konobar i donosio kafu. On odahnu. Još je bilo vremena. — Joana — reče on s 
mukom. — Otkud ti? — Kakvo pitanje? Pravi čovek svakog dana dolazi kod ,,Fu-kea". — Jesi li 
sama? — Da. Video je da ona još uvek stoji a on sedi. Ustade tako da je Hakeov sto stajao ukoso 
prema njemu. — Imam ovde nešto posla, Joana — reče on žurno, ne gledajući je. — Ne mogu da ti 
kažem šta. Ali tu mi nisi potrebna. Treba da me ostaviš sama. — Pričekaću. — Joana sede. — Hoću 
da vidim kako izgleda ta žena. — Kakva žena? — upita Ravik ne razumevajući. — 2ena koju čekaš. 
— Nije to žena. — Nego? On je pogleda. — Ti me nisi poznao — reče ona. — Hoćeš da me oteraš, 
uzbuđen si — znam da tu nekog ima. I hoću da vidim ko je. 327 Pet minuta, pomisli Ravik. Možda 
i deset ili petnaest za kafu. Hake će još popušiti cigaretu. Po svoj prilici jednu cigaretu. Treba da 
nastojim da se dotle oslobodim Joane. — Dobro — reče on. — Ne mogu da te sprečim. Ali sedi 
negde drugde. Ona ne odgovori. Oči joj postaše svetlije a lice joj se na-pregnu. — Nije žena — reče 
on. — I do đavola, kad bi bila, šta bi te se to ticalo? Nemoj da budeš smešna zbog ljubomore dok se 
sama vodaš sa svojim glumcem. Joana ne odgovori. Ona se okrete u pravcu njegovih očiju i pokuša 
da nađe koga on gleda. — Ostavi se toga — reče on. — Je li ona s nekim drugim čovekom? Ravik. 
naglo sede. Hake je čuo da on hoće da sedi na terasi. Ako ga je prepoznao, postaće nepoverljiv i 
potražiće gde je. U tom slučaju bilo je prirodnije i bezopasnije da sedi napolju s nekom ženom. — 
Dobro — reče on. — Ostani ovde. To što ti misliš, besmisleno je. Ja ću u jednom trenutku ustati i 
otići. Ti ćeš sa mnom poći do taksija i nećeš dalje ići. Hoćeš li da uradiš tako? — Zašto si tako 
tajanstven? — Nisam tajanstven. Ima tu jedan čovek koga dugo nisam video. Hoću da saznam gde 
stanuje. To je sve. — Nije nikakva žena? — Nije. Covek je, i ne mogu o tom ništa više da ti kažem. 
Konobar stade kraj stola. — Šta hoćeš da piješ? — upita Ravik. — Kalvados. — Jedan kalvados. — 
Konobar ode. — Zar ti nećeš? — Ne, ja pijem ovo ovde. Joana ga je posmatrala. — Ti ne znaš kako 
te ponekad mrzim. — To se dešava. — Ravik okrznu pogledom Hakeov sto. Staklo, pomisli on. 
Uzdrhtalo, tečno, svetlucavo staklo. Ulica, stolovi, ljudi — sve potopljeno u žele zaljuljanog stakla. 
328 __ Ti si hladan, egoista ...



__ Joana — reče Ravik. — Govorićemo o tom drugi put. Ona je ćutala, dok je konobar stavljao 
pred nju čašu. Ravik odmah plati. __Ti si me uvalio u sve to — reče ona zatim izazovno. — Znam 
— u jednom trenutku nad stolom ugleda Hakeovu ruku belu, mesnatu, kako se maši šešira. — Ti! 
Niko drugi nego ti! Ti me nikad nisi voleo i igrao si se sa mnom, a video si da sam te volela i to ti 
ništa nije bilo. — To je istina. — Sta? — Istina je — reče Ravik ne gledajući je. — Docnije je bilo 
drukčije. — Da, docnije! Docnije! Onda se sve pobrkalo. Onda je bilo prekasno. Ti si kriv. — 
Znam. — Nemoj tako da govoriš sa mnom! — Lice joj je bilo po-bledelo i ljutito. — Ti čak i ne 
slušaš. — Slušam! — On je pogleda. Govoriti, ma šta govoriti, sasvim svejedno šta. — Jesi li se 
posvađala sa svojim glumcem? — Da. — Proći će. Plavi dim iz ugla. Konobar opet usu kafu. Hake 
se nije žurio. — Mogla sam reći da nisam — reče Joana. — Mogla sam reći da sam slučajno prošla 
ovuda. Nisam. Tražila sam tebe. Hoću da odem od njega. — To se uvek želi. To ide uz to. — Ja ga 
se bojim. Preti mi. Hoće da me ubije. — Sta? — Ravik iznenada diže glavu. — Šta je to bilo? — 
On kaže da hoće da me ubije. — Ko? — On je samo upola slušao. Zatim razumede. — A tako! Pa ti 
to valjda ne veruješ? — On je strašno prek. — Glupost! Ko tako nešto govori, ne radi to. A glumac, 
nikako. 329Sta ja to govorim? pomisli on. Sta je to sve? Sta hoću ja tu? Nekakav glas, nekakvo lice 
iznad šuma u ušima. Šta se to mene tiče? — Zašto ti meni sve to pričaš? — upita on. — Hoću da 
odem od njega. Hoću da se vratim tebi. Ako uzme taksi, trajaće bar nekoliko sekundi dok ja ne 
zaustavim neki drugi, pomisli Ravik. Dok ne pođe, može biti prekasno. On ustade. — Pričekaj 
ovde. Odmah ću se vratiti. — Sta hoćeš... On ne odgovori. Brzo pređe preko pločnika i zaustavi 
jedan taksi. — Evo deset franaka. Možete li da me pričekate nekoliko minuta. Imam još posla 
unutra. Sofer pogleda novčanicu. Zatim Ravika. Ravik namignu. So-fer mu uzvrati. On je lagano 
mahao novčanicom tamo-famo. — To je ekstra — reče Ravik. — Znate već zašto... — Razumem. 
— Šofer se osmehnu. — Dobro, čekaću ovde. — Parkirajte tako da možete odmah krenuti. — 
Dobro, šefe. Ravik se žurno probi natrag kroz gužvu. Grlo mu se naglo steže. Ugleda Hakea gde 
stoji u vratima. Nije čuo šta je rekla Joana. — Čekaj! — reče joj on. — Čekaj! Odmah! Evo! Jedan 
se-kund! — Ne! Ona ustade. — Pokajaćeš se za ovo! — Skoro je jecala. On prisili sam sebe da se 
osmehne. Čvrsto joj je držao ruku. Hake je još uvek stajao onde. — Sedi — reče Ravik. — Jedan 
sekund! — Neću! Ruka joj se otimala iz njegove. On je pusti. Nije hteo da izaziva pažnju. Ona se 
brzo udalji, između stolova, pored samih vrata. Hake pogleda za njom. Zatim polako natrag, prema 
Raviku, pa opet u pravcu u kojem je otišla Joana. Ravik sede. Krv mu iznenada zađobova u 
slepoočnicama. Izvadi novčanik i načini se kao da nešto traži.



Primetio je kako Hake polako prolazi između stolova. Ravnodušno pogleda u suprot330 nova 
pravcu. Hake se onde morao ukrstiti s njegovim pogledom. čekao je. Izgledalo je da traje beskrajno 
dugo. Odjednom ga obuze užasan strah. Sta ako se Hake vratio? Brzo okrete glavu. Hakea više nije 
bilo. Nije više onde. U jednom trenutku sve mu se okrete. — Slobodno? — upita neko pored njega. 
Ravik nije slušao. Gledao je prema vratima. Hake se nije vratio u restoran. Skočiti, pomisli on. 
Trčati za njim, pokušati da ga još uhvati. Iza njega se opet javi glas. On se okrete i nemo pogleda. 
Hake ga je zaobišao s leđa i sad je stajao pored njega. On pokaza stolicu na kojoj je sedela Joana. — 
Dopuštate li? Nijedan sto više nije slobodan. Ravik potvrdi glavom. Bio je nesposoban da govori. 
Krv u njemu jurnu unazad. Jurila je, jurila je, kao da ističe pod stolicu i ostavlja telo kao kakvu 
praznu vreću. Leđima čvrsto pritisnu naslon. Čaša je još bila tu. Mlečna tečnost. On je podiže i 
stade da pije. Bilo je teško. Pogleda čašu. Bila je mirna u njegovoj ruci. Drhtanje je bilo samo u 
njegovim žilama. Hake poruči konjak. Stari konjak. Govorio je francuski sa teškim nemackim 
naglaskom. Ravik mahnu jednom prodavcu novina. — „Pari Soar". Prodavač novina pogleda na 
ulaz. Znao je da tamo stoji stara prodavačica. On dodade Raviku novine, presavijene, kao slučajno, 
uze novac i brzo se izgubi. Mora da me je prepoznao, pomisli Ravik. Zašto je inače došao? Na to 
nije računao. Sad je jedino mogao da ostane i vidi šta Hake hoće, pa da prema tome postupi. Uze 
novine, pročita naslove i stavi ih opet na sto. Hake ga pogleda. — Lepo veče — reče on nemački. 
Ravik klimnu glavom. Hake se osmehnu. — Dobro oko, šta? — Očigledno. — Spazio sam vas već 
unutra. Ravik potvrdi glavom pažljivo i ravnodušno. Bio je napregnut do krainosti. Nije mogao 
zamisliti šta Hake namerava. Da 331 je Ravik u Francuskoj ilegalno, to nije mogao znati. Ali možda 
je Gestapo znao i to. No za to je još bilo vremena. — Odmah sam vas poznao — reče Hake. Ravik 
ga pogleda. — Ožiljak — reče Hake i pokaza na Ra-vikovo čelo. — Iz studentskog doba. Svakako 
ste, dakle, Ne-mac. Ili ste studirali u Nemačkoj. On se nasmeja. Ravik ga je još uvek gledao. To je 
bilo nemoguće! Bilo je suviše smešno! Naglo mu odlaknu i on duboko odahnu. Hake pojma nije 
imao ko je on. Ožiljak na njegovu čelu držao je za ožiljak iz dvoboja. Ravik se nasmeja. Smejao se 
zajedno sa Hakeom. Morao je zabiti nokte u dlan da bi se prestao srne jati. — Tačno? — upita Hake 
sa srdačnim ponosom. — Da, tačno. Ožiljak na čelu. On mu je na Hakeove oči nastao od tuče u 
podrumu Gestapoa. Krv mu je tekla u oči i usta. A Hake tu sedi i misli da je to ožiljak iz dvoboja i 
ponosi se zato sobom. Konobar donese Hakeov konjak. Hake ga je mirisao sa uživanjem. — To vi 
ovde imate — reče on. — Dobar konjak! Inače... — On namignu na Ravika. — Sve trulo. Narod 
rentijera. Hoće samo bezbednost i dobar život. Izgubljeni u pore-đenju s nama. Ravik je mislio da 
ne može govoriti. Činilo mu se, kad bi progovorio, da bi smrvio čašu, oborio je na sto da se razbije 
0 ivicu i da šiljasti komadi udare Hakea po očima. On oprezno



1 s mukom diže čašu, ispi je i mirno je opet spusti. — Sta je to? — upita Hake. — Perno. Zamena 
za apsent. — A, apsent. Stvar koja Francuze čini impotentnim, šta? — Hake se neprimetno 
osmehnu. — Izvinite! Nisam mislio lično. — Apsent je zabranjen — reče Ravik. — Ovo je 
bezazlena zamena. Kažu da apsent čini sterilnim, ne impotentnim. Zato je zabranjen. Ovo je anis. 
Ima ukus kao sok od gospinog bilja. Ide, pomisli on. Ide, čak i bez mnogo uzbuđenja. Mogao je da 
odgovara lako i prosto. U njemu duboko bio je vihor, šu332 man i crn — ali površina je bila mirna. 
— Živite li ovde? — upita Hake. — Da. — Dugo? — Uvek. — Razumem — reče Hake. — 
Inostrani Nemac. Ovde rođeni, šta? Ravik potvrdi glavom. Hake je pio konjak. — Nekoliko naših 
najboljih su inostrani Nemci. Zamenik firerov je rođen u Egiptu. Rozenberg u Rusiji. Dare dolazi iz 
Argentine. Ubeđenje znači, šta? — Samo ono — odgovori Ravik. — Mislio sam. — Hakeovo lice 
odisalo je zadovoljstvom. On se zatim lako nakloni nad stolom i izgledalo je kao da je pri tom ispod 
stola lupio petama. — Uostalom — dopustite — fon Hake. Ravik ponovi ceremoniju. — Horn. — 
Bio je to jedan od njegovih pseudonima. — Fon Horn? — upita Hake. — Da. Hake klimnu glavom. 
Postao je poverljiviji. Sreo je čoveka svoje klase. — Vi sigurno dobro poznajete Pariz, šta? — 
Prilično. — Ne mislim muzeje. — Hake se osmehnu kao čovek iz velikog sveta. — Znam šta 
mislite. Arijski čovek-gospodar verovatno bi hteo da ide na pijanku a ne zna gde je šta, pomisli 
Ravik. Kad bih ga mogao odvući nekuda, u neki udaljeni budžak, u neku usamljenu krčmu, neki 
izgubljeni javni ćumez — brzo je razmišljao. Nekuda gde mu ne bi mogli smetati i sprečiti ga. — 
Ima ovde svašta, šta? — upita Hake. — Vi niste dugo u Parizu? — Svake dve nedelje dolazim na 
dva-tri dana. Neka vrsta 333kontrole. Prilično važna. Poslednje godine stvorili smo ovde svašta. Ide 
kao podmazano. Ne mogu o tom da govorim, ali... — Hake se smejao — ovde se skoro sve može 
kupiti. Koruptna banda. Znamo skoro sve što hoćemo. Nije nam potrebno čak ni da tražimo. 
Donose sami. Veleizdaja kao neka vrsta patriotizma. Posledica višepartijskog sistema. Svaka partija 
izdaje drugu, pa i zemlju, da bi profitirala za sebe. Naša prednost. Imamo ovde silu pristalica po 
ubeđenju. U uticajnim krugovima. — On podiže čašu, pogleda je, vide da je prazna i opet je spusti. 
— Cak se i ne naoružavaju. Misle da nećemo od njih ništa tražiti ako ne budu naoružani. Kad biste 
znali cifre njihovih aviona i tenkova — umrli biste od smeha zbog tih kandidata za samoubistvo. 
Ravik ga je slušao. Bio je do krajnosti koncentrisan pa ipak je sve oko njega bilo neodređeno kao u 
snu pred samo buđenje. Stolovi, konobari, slatki, večernji miris života, i redovi automobila što 
klize, mesec iznad kuća, šarene svetlosne reklame na pročeljima kuća — i govorljivi, mnogostruki 
ubica naspram njega, koji je razorio njegov život.



Dve žene u tesnim tailormade kostimima prođoše mimo. One se osmehnuše Raviku. To su bile Iveta 
i Marta iz Ozirisa. Bio im je slobodan dan. — Sik, sto mu gromova — reče Hake. Sporedna ulica, 
pomisli Ravik. Uska, prazna sporedna ulica — kad bih mogao da ga odvučem onamo. Ili u Boa. — 
To su dve dame koje žive od ljubavi — reče on. Hake je gledao za njima. — Dobro izgledaju. Vi se 
u to sigurno prilično dobro razumete ovde, šta? — on poruči drugi konjak. — Smem li da vam 
ponudim jedan? — Hvala, više volim da ostanem pri ovom. — Kažu da ovde ima basnoslovnih 
stvari. Svakojaka mesta sa raznim izvođenjem i takve stvari. — Hakeove oči su se sve-tlucale. 
Svetlucale su se kao onda, pre nekoliko godina u hladnoj svetlosti u podrumu Gestapoa. 334 I Ne 
smem misliti na to, pomisli Ravik. Ne sad. — Zar nikad niste bili? — upita on. — Bio sam na 
nekima. Radi proučavanja, razume se. Da se vidi dokle jedan narod može da padne. Ali sigurno 
nisam bio na pravim. Moram, razume se, da budem oprezan. Moglo bi rđavo da se protumači. 
Ravik klimnu glavom. — Za to ne treba da se brinete. Ima mesta gde turist nikada ne dolazi. ■— 
Poznajete li i njih? — Razume se. I to dobro. Hake popi drugi konjak. Postade poverljiviji. Prepreke 
koje bi osetio u Nemačkoj, otpadoše. Ravik oseti da sasvim ništa ne sumnja. — Baš sam nameravao 
da se danas malo prođem, — reče on Hakeu. — Zaista? — Da. Činim to s vremena na vreme. Treba 
poznavati sve što se može upoznati. — Tačno! Potpuno tačno! Hake ga za trenutak ukočeno 
pogleda. Opiti ga, pomisli Ravik. Ako ne ide drukčije, opiti ga i nekud odvući. Hakeov izraz bio se 
promenio. On nije bio napit; samo je razmišljao. — Šteta — reče naposletku. Rado bih pošao s 
vama. Ravik ništa ne odgovori. Hteo je da izbegne sve što bi Ha-kea moglo da učini nepoverljivim. 
— Moram večeras natrag u Berlin. — Hake pogleda na sat. —■ Za sat i po. Ravik je sedeo potpuno 
mirno. Moram ići s njim, pomisli. Sigurno stanuje u nekom hotelu, a ne privatno. Moram otići s 
njim u njegovu sobu i onde ga uhvatiti. — Čekam ovde dva poznanika — reče Hake. — Treba 
odmah da dođu. Oni putuju sa mnom. Stvari su već na stanici. Odmah odavde idemo na voz. 
Svršeno, pomisli Ravik. Zašto nemam uza se revolver? Što H sam ja, idiot, verovao poslednjih 
meseci da je ono onda bila 335 Mobmana? Mogao bih ga ubiti na ulici i pokušati da pobegnem kroz 
ulaz u metro. — Šteta — reče Hake. — Ali možda ćemo moći sledeći put. Za dve ću nedelje opet 
biti ovde. Ravik opet odahnu. — Dobro — reče on. — Gde stanujete? Mogao bih vam onda 
telefonirati. — U „Prens d'Gal". Odmah preko ulice. Hake izvadi beležnicu i zapisa Ravikovu 
adresu. Ravik pogleda finu svesku od crvene, savitljive jute. Olovka je bila tanka, zlatna. Sta li stoji 
u njoj? pomisli. Verovatno informacije, koje vode u mučenje i smrt. Hake stavi beležnicu u džep. — 
Zgodna ona žena s kojom ste maločas razgovarali — reče on. Ravik se malo zamisli. — A tako — 
da, veoma.



— Film? — Tako nešto. — Dobra poznanica? — Baš to. Hake se zamišljeno zagleda pred sobom. 
— To je ovde teško — upoznati koga zgodnog. Covek ima suviše malo vremena i ne zna za prave 
prilike__ — Može se udesiti — reče Ravik. — Zaista? Vi niste zainteresovani? — Za šta? Hake se 
zbunjeno nasmeja. — Na primer, za damu s kojom ste razgovarali. — Ni najmanje. — Sto mu 
gromova, to ne bi bilo rđavo! Je li ona Francuskinja? — Italijanka, čini mi se. I još nekoliko rasa 
izmešano. Hake se nasmeši. — Kod kuće toga, dabome, nema. Ali čovek je ovde u neku ruku 
inkognito. — Jeste li i vi? — upita Ravik. Hake stuknu za trenutak. Zatim se osmehnu. — 
Razumem! Za posvećene, razume se, nisam — ali inače, strogo. Uostalom, 336 baš mi pada na 
pamet — imate li bilo kakvih veza s izbegli-cama? __Malo — reče Ravik oprezno. — Šteta! Mi 
bismo rado tako neke — razumete, informacije .— čak i plaćamo za to — Hake podiže ruku — kod 
nas, razume se, nema ni govora! No ipak, ma najmanje obevešte-nje... Ravik primeti da ga Hake 
neprestano posmatra. — Možda — reče on. — Nikad se ne zna — uvek nešto može da se desi. 
Hake primače stolicu. — Jedan moj zadatak, znate. Veze iznutra i spolja. Ponekad je teško uhvatiti 
ih. Imamo ovde dobre ljude. — On s razumevanjem podiže obrve. — Među nama je to, razume se, 
drukčije. Pitanje časti. Otadžbina, naposletku. — Razume se. Hake podiže glavu. — Evo mojih 
poznanika. — Pošto je sabrao sumu on stavi na porculanski tanjir nekoliko novčanica. — Zgodna 
stvar što cene odmah stoje na tanjiru. To bi i kod nas moglo da se uvede. — On ustade i pruži ruku. 
— Do viđenja, gospodine fon Horn. Bilo mi je vrlo milo. Za četrnaest dana ću vam telefonirati. — 
On se osmehnu. — Razume se, diskrecija. — Bez reci. Nemojte zaboraviti. — Ja ništa ne 
zaboravljam. Nijedno lice i nijedan dogovor. Nemam mogućnosti za to. Poziv. Ravik je stajao pred 
njim. Osećao je kao da mora da pruži ruku kroz betonski zid. Zatim oseti Hakeovu ruku u svojoj. 
Bila je mala i neobično meka. Stajao je neodlučno još jedan trenutak i gledao za Hakeom. Zatim 
opet sede. Oseti kako je najednom počeo drhtati. Malo zatim plati i ode. Išao je u pravcu kojim je 
otišao Hake. Zatim se seti kako ga je video gde s drugom dvojicom seda u taksi. Nije imalo smisla 
da ide za njim. Hake je već otišao iz svog hotela. Kad bi ga slučajno negde sreo, u najmanju ruku 
postao bi nepoverljiv. Ravik se okrete i pođe u „Enternasional". 337— Bio si pametan — reče 
Morozov. Sedeli su pred jednom kafanom na Ron Poanu. Ravik pogleda svoju desnu ruku. 
Nekoliko puta oprao ju je alkoholom. Osećao je da je to glupo, ali nije mogao drukčije. Koža je sad 
bila suva kao pergament. — Bio bi lud da si ma šta učinio — reče Morozov. — Dobro što ništa nisi 
imao uza se. — Da — odgovori Ravik neubeđeno.



Morozov ga pogleda. — Nisi tek takav idiot da želiš da izađeš na sud zbog ubistva ili pokušaja 
ubistva. Ravik ne odgovori. — Ravik — Morozov grubo spusti čašu na sto. — Ne budi fantast. — 
Nisam to. Ali razumeš li da me stalno grize što sam propustio priliku? Dva sata ranije mogao sam 
ga odvući bilo kud — ili učiniti nešto drugo ... Morozov nasu obe čaše. — Popij to! Votka. 
Uhvatićeš ga opet. — Možda neću. — Uhvatićeš ga. Doći će. Ta vrsta dolazi, ti si bacio dobru 
udicu. Zdravo! Ravik ispi čašu. — Mogu još uvek da odem na Severnu stanicu da vidim putuje li. 
— Dabome. Možeš pokušati i da ga ubiješ. Dvadeset godina robije najmanje. Imaš li još takvih 
ideja? — Da. Mogao bih da vidim da li će otputovati. — I da budeš primećen i da sve upropastiš. — 
Mogao bih da ga pitam u kojem hotelu odseda. — I da izazoveš nepoverenje. — Morozov opet nasu 
čaše. — Slušaj, Ravik. Znam, ti sad tu sediš i misliš da si učinio sve kako ne treba. Ostavi se toga! 
Polomi nešto ako hoćeš. Bilo šta veliko ali ne suviše skupo. Eto, palme u „Enternasionalu". — 
Nema smisla. i •__onda govori. Govori dok se ne skljokaš. Izgovori to iz be Govori dok se ne 
umoriš. Nisi Rus, inače bi razumeo. Ravik se uspravi. — Borise — reče on. — Znam, pacove treba 
uništavati i ne upuštati se s njima u tuču i ujedanje. Ali ja o tome ne mogu da govorim. Umesto 
toga, razmišljaću. Raz-mišljaću kako da uradim. Pripremiću to kao kakvu operaciju. Ukoliko išta 
može da se pripremi. Imam četrnaest dana vremena. To je đavolski dobro. Mogu da se naviknem da 
budem miran. Ali još se nešto može mislima razložiti i postići. Mržnja. Hladno mišljenje razložiti 
zbog cilja. Toliko ću ubijati u mislima, da će to već postati kao navika kad se on vrati. Hi-ljaditi put 
čovek je promišljeniji i mirniji nego prvi. A sad, dede da govorimo. Ali o nečem drugom Eto, o 
belim ružama preko puta! Pogledaj ih! One su kao sneg u ovoj sparnoj noći. Kao pena na nemirnom 
talasanju noći. Jesi li sad zadovoljan? — Nisam — reče Morozov. — Dobro. Pogledaj ovo leto. 
Leto 1939. Ono zaudara na sumpor. Ruže već liče na sneg na masovnom grobu sledeće zime. 
Veselo smo mi društvo za to, šta? Da živi stoleće nemeša-nja! Moralne skamenjenosti osećanja! 
Mnogo se ubija ove noći, Borise. Svake noći! Mnogo se ubija. Gradovi gore, Jevreji negde jauču. 
Česi skapavaju po šumama, Kinezi gore pod japanskim gazolinom, smrt od biča šunja se kroz 
koncentracione logore — zar da mi onda budemo sentimentalne žene kad se jedan ubica eliminiše? 
Mi ćemo ga uhvatiti i ugasiti, gotovo — kao što smo često morali da činimo s nevinim ljudima koji 
su se od nas razlikovali samo uniformom... — Dobro — reče Morozov. — Ili bar bolje. Jesi li ikad 
učio šta se može učiniti nožem? Nož ne puca. — Ostavi me s tim danas na miru. Treba da spavam 
još. Đavo ga znao hoću li moći, mada se pravim tako miran. Razumeš li ti to? — Da. — Ove noći 
samo ću ubijati. Za četrnaest dana moram postati automat. Radi se o tom da se provede vreme. 
Vreme dok 338 339prvi put ne budem mogao da spavam. Piti ne vredi. Injekcija takođe. Moram da 
zaspim od isčrpenosti. Onda će sutradan biti kao što treba. Razumeš? Morozov je neko vreme sedeo 
ćuteći. — Dovedi neku ženu, — reče on zatim.



— Šta će to pomoći? — Nešto. Spavati sa ženom uvek je dobro. Pozovi Joanu. Ona će doći. Joana. 
Tačno. Ona je pre toga bila onde. Nešto je govorila. Zaboravio je već. — Nisam Rus — reče Ravik. 
— Imaš li još predloga? Prostih. Samo najprostijih. — Dobri bože! Nemoj biti komplikovan. 
Najprostija stvar da se čovek resi neke žene jeste da tu i tamo s njom ponovo spava. Ne dopustiti 
mašti da proradi. Ko da još dramatizuje jedan prirodni akt? — Da — reče Ravik. — Ko još? — 
Onda me pusti da telefoniram. Nabaviću ti nešto telefonom. Nisam badava portir. — Ostani ovde. 
Sve je tačno. Hajde da pijemo i posmatra-mo ruže. Tako izgledaju lica poginulih na mesečini, posle 
mitraljeske vatre. Video sam to jednom u Spaniji. Nebo je pronalazak fašista, govorio je metalski 
radnik Pablo Nonas u to doba. Imao je još samo jednu nogu. Malo se ljutio na mene što nisam 
mogao da mu drugu konzerviram u špiritusu. Izgledalo mu je kao da je jednom četvrtinom već 
sahranjen. Nije znao da su je psi ukrali i pojeli... 340 XXV Veber uđe u previjalište. On mahnu 
Raviku. Izađoše. — Diran je na telefonu. Zeleo bi da odmah dođete. Govori nešto o nekom 
specijalnom slučaju i naročitim okolnostima. Ravik ga pogleda. — To znači da je zabrljao neku 
operaciju pa hoće sad da je meni natovari na vrat, šta. __ Čini mi se da nije. Vrlo je uzbuđen. 
Očigledno ne zna šta će. Ravik odmahnu glavom. Veber je ćutao. — Otkud on uop-šte zna da sam 
se vratio? — upita Ravik. Veber sleže ramenima. — Pojma nemam. Verovatno od neke sestre. — 
Sto ne pozove Binoa? Bino je dobar. — Već sam mu to rekao. On mi kaže da je neka naročito 
komplikovana stvar. Baš vaša specijalnost. — Besmislica. Za svaku specijalnost ima u Parizu vrlo 
dobrih lekara. Zašto ne pozove Martela? To je jedan od najboljih hirurga na svetu. — Zar vam to 
nije jasno? — Jest. Neće da se blamira pred kolegama. Pred nekim „crnim" lekarom izbeglicom 
druga je stvar. Taj mora da drži jezik za zube. Veber ga pogleda. — Hitno je. Hoćete li da idete? 
Ravik razveza vrpce na ogrtaču. — Razume se — reče on besno. — gta drugo da radim? Ali samo 
ako i vi pođete sa mnom. — Dobro. Možemo uzeti moja kola. Siđoše niz stepenice. Veberova kola 
su se blistala na suncu pred klinikom. Uđoše. — Radiću samo ako vi ostanete pored mene — reče 
Ravik. — Bog zna, neće li me taj inače uvaliti u nepriliku. 341— Ne verujem da u ovom slučaju 
misli na to. Kola pođoše. — Video sam i drugih stvari — reče Ravik. — Poznavao sam u Berlinu 
jednog mladog asistenta koji je imao sve uslove da postane dobar hirurg. Njegov profesor vršio je 
operaciju polupijan, zasekao pogrešno, nije rekao ništa, pustio asistenta da nastavi; ovaj ništa nije 
primetio — pola sata kasnije profesor nadiže dreku, pripisa mladiću pogrešan rez. Pacijent umre za 
vreme operacije. Mladić dan kasnije. Samoubi-stvo. Profesor produži da pije i operiše. Stadoše u 
Aveniji Marso; kolona teretnih automobila zvrja-la je duž Ulice Galile. Sunce je toplo sijalo kroz 
prozore. Ve-ber pritisnu jedno dugme na armaturnoj ploči. Krov kola poče lagano da klizi unazad. 
On ponosno pogleda u Ravika. — Dao sam nedavno da mi se to uradi. Električno. Divno! Sta ljudi 
sve ne pronađu, šta? Kroz otvoreni krov naiđe vetar. Ravik klimnu glavom. — Da, divno. Najnovija 
stvar su magnetne mine i torpeda. Čitao sam to negde juče.



Kad promaše cilj, oni zaokruže u luku dok ga ipak ne pogode. Mi smo basnoslovno konstruktivna 
rasa. Veber mu okrete svoje crveno lice. Sijao je od dobrog raspoloženja. — Vi i vaš rat, Ravik! 
Dalje smo od njega nego od Meseca. Sav razgovor o njemu samo je sredstvo političkog pritiska, 
ništa vise, verujte mi! Koža je bila plavi sedef. Lice pepeo. Oko njega je, u beloj svetlosti 
operacionih lampi, plamtelo obilje zlatne kose. Plam-telo je oko pepeljavog lica jačinom koja je 
delovala skoro nepristojno. Jedino je to bilo živo, iskričavo je živelo, vikalo, kao da se život iz tela 
već povukao i zaostao samo u toj plavoj kosi. Mlada žena koja je ležala bila je vrlo lepa. Vitka, 
duga, lica kome nije mogla nauditi čak ni senka najdublje nesvesti — žena stvorena za luksuz i 
ljubav. 342 Žena je vrlo malo krvarila. Isuviše malo. — Vi ste otvorili matericu? — reče Ravik 
Diranu. — Da. — I? Diran ne odgovori. Ravik podiže oči. Diran je nemo gledao u njega. — Dobro 
— reče Ravik. — Sestre nam sad nisu potrebne. Sva trojica smo lekari, to je dosta. Diran učini 
pokret i potvrdno klimnu glavom. Sestre i asistent se povukoše. __ I? __upita Ravik još jednom, 
kad su oni taašli. -. — Pa vidite i sami. — Ne vidim. Ravik je video, ali je hteo da Diran rekne pred 
Veberom. Bilo je sigurnije. — Trudnoća u trećem mesecu. Krvarenje. Trebalo je iščisti-ti. Istrugati. 
Verovatno povreda unutrašnjeg zida. — I? — upita Ravik dalje. On pogleda u Diranovo lice. Ono je 
bilo puno nemoćnog besa. Taj će me zauvek omrznuti, pomisli on. Već i zato što i Veber sluša. — 
Perforacija — reče Diran. — Kašikom? __Razume se — reče Diran malo posle. — Čim drugim? 
Krvavljenje je potpuno prestalo. Ravik ćuteći nastavi dalje * da pregleda. Zatim se uspravi. — Vi 
ste perforisali. Niste primetili. Pri tom ste kroz otvor uvukli crevnu petlju. Niste videli šta se desilo. 
Verovatno ste je držali za fetus membranu. Zagrabili ste je. Povredili. Tačno? ." Diranovo se čelo 
odjednom potpuno osu znojem. Pod maskom za lice, micao mu se podbradak kao da žvaće kakav 
preveliki zalogaj. — Može biti. — Koliko već radite? — Ukupno, dok vi niste došli, tri četvrt sata. 
343— Krvarenje nije unutra. Povjpeđeno je tanko crevo. Krajnja opasnost od sepse. Zato treba da 
se zašije, materica da se izvadi. Odmah. — Sta? — upita Diran. — Sami znate — reče Ravik. 
Diranove oči zatreptaše. — Da, znam. Za to vas nisam zvao. — To je sve što vam mogu reći. 
Pozovite svoje ljude neka opet uđu i radite dalje. Savetujem vam — brzo. Diran je žvakao. — Ja 
sam suviše uzbuđen. Hoćete li da izvršite operaciju umesto mene? — Neću. Ja sam, kao što znate, u 
Francuskoj ilegalno i nemam prava da operišem. — Vi — poče Diran i zaneme.



Bolničari, upola izučeni studenti, maseri, asistenti, sve se to izdaje za lekare iz Nemačke — Ravik 
nije bio zaboravio šta je Diran rekao Levalu. — Monsieur Leval rekao mi je ponešto o tom — reče 
on. — Pre no što sam proteran. Video je kako Veber diže glavu. Diran ništa ne odgovori. — Doktor 
Veber može da izvrši operaciju umesto vas — reče Ravik. — Pa vi ste dosta često operisali umesto 
mene. Ako cena... — Cena ne igra nikakvu ulogu. Ne operišem više otkako sam se vratio. Naročito 
ne pacijente koji nisu dali dopuštenje za tu svrhu operacije. Diran ga je nemo gledao. — Pa sad je 
pacijenta nemoguće dići iz narkoze da bismo ga pitali. — Može, može se. Ali riskirate sepsu. 
Diranovo je lice bilo mokro. Veber pogleda Ravika. Ravik klimnu glavom. — Jesu li vam sestre 
pouzdane? — upita Veber Dirana. — Da... — Asistent nam nije potreban — reče Veber Raviku. — 
Ima nas tri lekara i dve sestre. — Ravik! — Diran zaćuta. 344 __ Trebalo je da ste pozvali Binoa — 
reče Ravik. — Ili UJalona, ili Martela. Prvoklasni hirurzi. Diran ne odgovori. __Hoćete li ovde pred 
Veberom da izjavite da ste izvršili perforaciju materice i povredili jednu crevnu petlju koju ste 
držali za fetus membranu? Potraj a izvesno vreme. — Da — reče zatim Diran promuklo. — Hoćete 
li dalje da izjavite da molite Vebera da sa mnom. zajedno, kao slučajno prisutnim asistentom, izvrši 
histerekto-miju, resekciju creva i anastomazu! — Da. — Hoćete li preuzeti punu odgovornost za 
operaciju i njen ishod i za činjenicu da pacijent nije informisan i da nije dao pristanak? — Da, pa 
razume se — zakrešta Diran. — Dobro. Pozovite sestre. Asistent nam nije potreban. Objasnite mu 
da ste dopustili Veberu i meni da vam asistiramo u jednom komplikovanom specijalnom slučaju. 
Staro obećanje ili nešto slično. Anesteziju možete preuzeti dalje vi sami. Moraju li sestre ponovo 
sterilizovati? — Nije potrebno. Pouzdane su. Nisu se ničeg dotakle. — Utoliko bolje. Trbuh je bio 
otvoren. Ravik sa krajnjom predostrožnošću izvuče crevnu petlju iz otvora u materici, pa je, komad 
po komad, zavi u sterilne obloge, da bi sprečio sepsu, dok se ne ukaza povređeno mesto. Zatim 
potpuno pokri matericu oblo-zima. — Vanmaterično začeće — progunđa on Veberu preko puta. — 
Pogledajte ovo — pola u materici, pola u tubi. Ne može se suviše ni prebacivati. Prilično redak 
slučaj. Pa ipak... — Sta? — zapita Diran iza naslona sa čela kreveta. — šta ste rekli? 345— Ništa. 
Ravik pričvrsti crevo i izvrši resekciju. Zatim brzo stade da zatvara otvorene krajeve i izvrši 
anastomazu sa strane. Osećao je intenzitet operacije. Zaboravio Dirana. Podveza tubu i krvne 
sudove pa odseče kraj tube. Zatim poče da iseca matericu. Zašto više ne krvari? pomisli on. Zašto 
tako nešto ne krvari više nego srce? Kad se iseče čudo života i sposobnost da se on prenosi? Lepo 
ljudsko stvorenje koje je ležalo pred njim bese mrtvo. Ono je moglo dalje da živi, ali je bilo mrtvo. 
Mrtva grana na stablu generacija. Cvetna, ali bez tajne ploda. Iz ugljenisanih šuma probili su se 
kroz hiljade generacija golemi majmuni ljudi, Egipćani su gradili hramove, Jelada je cvetala, krv je 
mistično tekla dalje, naviše, da bi naposletku stvorila ovo biće koje je sad obesplođeno



kao jalov klas i koje više neće pretakati krv u sina ili kćerku. Lanac je prekinut grubom rukom 
Diranovom. Ali zar nisu i na Diranu radile hiljade generacija, zar nisu i njega radi cvetali Jelada i 
renesansa, da stvore njegovu plesnivu šiljastu bradicu? — Da povratiš — reče Ravik. — Sta? — 
upita Veber. — Tako, svašta. Ravik se uspravi. — Gotovo. — On pogleda sivo, milo lice sa svetlom 
kosom iza štita za anesteziju. Pogleda u vedro, u kom je bilo, krvlju umrljano, ono što je to lice 
činilo lepim. Zatim pogleda Dirana. — Gotovo — ponovi on. Diran završi anesteziju. On ne 
pogleda Ravika. Pričeka dok sestre ne izguraše kola. Zatim pođe za njim, ne govoreći ništa. — 
Sutra će za operaciju tražiti pet hiljada franaka više — reče Ravik Veberu. — I objasniće joj da joj 
je spasao život. — Trenutno ne izgleda tako. — Dan je mnogo vremena. A kajanje je kratko. 
Naročito kad može^da se~pretvflriTulposao. ~ Ravik se opra. Kroz prozor pored belog umivaonika 
ugleda 346 preko puta prozorsku dasku na kojoj su cvetale crvene gera-nije. Jedna siva mačka 
sedela je pod crvenim štitastim cve-tovima. U jedan čas noću telefonirao je u Diranovu kliniku. 
Telefonirao je iz „Seherezade". Noćna sestra reče da žena spava. Pre dva sata bila je nemirna. Bio je 
Veber i dao joj jedan laki sedativ. Izgleda da je sve u redu. Ravik otvori telefonsku kabinu. Zapahnu 
ga jak miris parfema. Neka žena s obojenom, plavom kosom ponosno i izazivajući prošušta u toalet 
za dame. Kosa one žene na klinici bila je prirodno plava. Crvenkasto, svetio plava! On zapali 
cigaretu i vrati se u „Seherezadu". Večno isti ruski hor pevao je onde večno iste „Oči čarnije"; 
dvadeset godina pevao ih je po svetu. Tragika koja traje dvadeset godina dolazi u opasnost da bude 
smešna, pomisli Ravik. Tragika treba da je kratka. — Izvinite — reče on Kejt Hegstrem. — Morao 
sam da telefoniram. — Je li sve u redu? — Dosad jeste. Zašto pita? pomisli on razdraženo. Kod nje 
same doista nije sve u redu. — Je li vam tu sve što biste hteli? — On pokaza na bocu yotke. — 
Nije. — Nije? Kejt Hegstrem odreče glavom. — Leto. Leti ne treba sedeti po noćnim klubovima. 
Leti treba sedeti na terasi. Pokraj drveta, bilo ono ne znam kako kržljavo, pa ma i ograđeno 
gvozdenom ogradom. On diže pogled i upravi ga tačno u Joanine oči. Ona je po svoj prilici stigla 
dok je telefonirao. Pre toga je nije bilo. Sedela je u suprotnom uglu. —■ Hoćete li da idemo nekud 
na drugo mesto? — upita on Kejt Hegstrem. 347Neću. Vi? Do kakvog kržljavog Ona odreče 
glavom, drveta? — Onde je obično kržljava i votka. Ova je dobra. Hor prestade da peva i promeni 
se muzika. Orkestar poče nekakav blues. Joana ustade i pođe prema krugu za igranje. Ravik nije 
mogao tačno da je vidi. Ni s kim je. Samo kad bi reflektor prešao preko kruga plavosivim zrakom, 
pomaljala bi se ona u svetlosti, pa onda opet nestajala u polutami. — Jeste li danas operisali? — 
upita Kejt Hegstrem. — Jesam... — Kako je posle, uveče kad čovek sedi u noćnom klubu? Da li je 
to kao kad se iz bitke vrati u grad? Hi iz bolesti u



život? — Ne uvek. Ponekad je prosto samo prazno. Joanine su oči u bezbojnom zraku svetlosti bile 
prozirne. Gledala je prema njemu. To se ne kreće srce, pomisli Ravik. To je stomak. Pokret u 
solarnom pleksusu. O tom su napisane hiljade pesama. A pokret ne dolazi od tebe, ljupki komadu 
mesa što igra i pomalo se znoji — on dolazi od mračnih komora moga mozga — samo slučajan, 
ovlašan kontakt razlog je što nailazi jače u času kad ti tamo prođeš kroz zrak svetlosti. — Zar nije to 
ona žena koja je ranije ovde pevala? — upita Kejt Hegstrem. — Da. — Zar ne peva više ovde? — 
Čini mi se da ne peva. — Lepa je. — Tako? — Da. Ona je čak i više nego lepa. To je lice u kom se 
život otvoreno ogleda. — Može biti. Kejt Hegstrem posmatraše Ravika iz uskih uglova očiju. Ona 
se osmehnu. Bio je to osmeh koji se mogao završiti suzama. — Dajte mi još jednu votku, pa da 
idemo — reče ona. 348 Ravik je osećao Joanine oči kad je ustao. On uze Kejt pod ruku. To nije bilo 
potrebno, mogla je i sama dobro da hoda; ali njemu se činilo da neće biti na odmet da ga Joana vidi. 
— Hoćete li da mi učinite jednu ljubav? — upita Kejt Hegstrem kad su bili u njenoj sobi u 
„Lenkesteru". — Svakako. Ako mogu. — Hoćete li da idete sa mnom na Monfor bal? — Sta je to, 
Kejt? Nikad o tom nisam čuo. Ona sede u jednu naslonjaču. Naslonjača joj je bila prevelika. 
Izgledala je u njoj lomno — kao figura kineske plesačice. Koža joj se nad očima zatezala više nego 
ranije. — Monfor bal je društveni događaj leta u Parizu — reče ona. — On će biti sledećeg petka u 
kući i bašti Luja Monfora. Zar vam to ništa ne govori? — Ništa. — Hoćete li da idete sa mnom? — 
Pa zar mogu? — Nabaviću vam pozivnicu. Ravik je pogleda. — Zašto, Kejt? — Volela bih da idem. 
Ne bih htela da idem sama. — Zar biste inače morali da budete sami? — Htela bih. Neću da idem ni 
s kim od ranije. Ne mogu to vize da podnesem. Razumete li? — Da. — To je poslednja, najlepša 
baštenska svečanost u Parizu. Za četiri poslednje godine bila sam uvek na njoj. Hoćete li da mi 
učinite ljubav? Ravik je znao zašto ona hoće da ide s njim. Osećaće se sigurnije. Nije mogao da 
odbije. — Dobro, Kejt — reče on. — Ne treba da mi šaljete nikakav naročiti poziv. Kad se zna da vi 
s nekim dolazite, to je dosta, mislim. 349Ona klimnu glavom. — Prirodno. Hvala, Ravik. Odmah ću 
da pozovem Sofiju Monfor. / On ustade. — Onda ću u petak doći po vas. Sta ćete obući? Ona 
odozdo pogleda na njega. Svetlost je bacala oštar refleks na njenu pripijenu kosu. Gušterska glava, 
pomisli Ravik. Vitka, suva i tvrda elegancija bezmesnog savršenstva, koju zdravlje nikad ne može 
da dostigne. — Nešto vam dosad nisam rekla — reče ona posle kratkog ustezanja. — To je bal pod 
maskama, Ravik. Baštenska svečanost na dvoru Luja XIV. — Veliki bože! — Ravik opet sede.



Kejt Hegstrem se nasmeja. Bio je to odjednom sasvim slobodan, dečji smeh. — Onde stoji dobar 
stari konjak — reče ona. — Treba li vam? Ravik odmahnu glavom. — Šta li ljudi neće sve 
izmisliti? — Svake godine biva nešto slično. — Znači, ja moram... — Pobrinuću se za sve — 
prekide ga ona brzo. — Nije potrebno ni za šta da se brinete. Ja ću nabaviti kostim. Nešto prosto. 
Neće biti potrebno čak ni da ga probate. Samo mi dajte meru. — Čini mi se da mi je konjak ipak 
potreban — reče Ravik. Kejt Hegstrem mu gurnu bocu. — Nemojte sad da otkažete. On popi 
konjak. Dvanaest dana, pomisli on. Dvanaest dana dok Hake opet ne bude u Parizu. Dvanaest dana 
koje treba preturiti. Dvanaest dana — samo ih je još toliko preostajalo u njegovom životu, a on nije 
mogao da misli dalje. Dvanaest dana — posle njih je zevala provalija. Bilo je svejedno kako 
otaljava vreme. Bal pod maskama — šta je još moglo biti groteskno u te nejasne dve nedelje? — 
Dobro, Kejt. On još jednom ode na Diranovu kliniku. Žena sa crveno-zlatnom kosom je spavala. 
Krupne kapi znoja osule su joj se 350 čelu. Lice joj je porumenelo, a usta su joj se malo otvorila. __ 
Groznica? — upita on sestru. .__ Trideset sedam sa osam. — Dobro. — On se jače naže nad vlažno 
lice. Oseti dah. U njemu više nije bilo etra. Bio je to dah svež kao majčina dušica. Majčina dušica, 
seti se on, planinska livada u Švarc-valdu, puzanje, bez daha, kroz vrelo sunce, negde dole uzvici 
gonilaca — i opojni miris majčine dušice. Čudno kako se sve zaboravlja, samo miris ne. Majčina 
dušica — još posle dvadeset godina čuvaće njegov miris iz prašnih nabora sećanja sliku onoga dana 
bekstva u Svarcvaldu, kao da je bilo juče. Ne posle dvadeset godina, pomisli on — za dvanaest 
dana. Kroz topal grad ode u hotel. Bilo je oko tri. Pope se uz stepenice. Pred njegovim vratima 
ležao je beo koverat. On ga podiže. Na njemu je pisalo njegovo ime, ali nije bilo marke ni žiga. 
Joana, pomisli on i otvori ga. Iz njega ispade ček. Diran. Ravik ravnodušno pogleda na cifru. Zatim 
pogleda ponovo. Nije verovao. Nije bilo uobičajenih dve stotine franaka. Dve hiljade. Mora 
đavolski da se boji, pomisli on. Dve hiljade franaka od Dirana dobrovoljno — to je bilo osmo čudo 
sveta. On stavi ček u novčanik, a na sto pored kreveta položi paket knjiga. Kupio ih je pre dva dana, 
da ih čita kad ne bude mogao da spava. Čudna je stvar bila s knjigama — postajale su za njega sve 
važnije i važnije. Nisu mogle da naknade sve, ali su dopirale nekuda gde ništa više nije dopiralo. 
Seti se da prvih godina nijednu nije dodirnuo; bile su blede u poređenju s onim što se desilo. Ali sad 
su već bile kao bedem — ako i nisu štitile, bar se mogao osloniti na njih. Nisu pomagale mnogo; ali 
su u vremenu koje je jurilo natrag u mraku čuvale od poslednjeg očaja. To je bilo dosta. Negde u 
nekom vremenujzrečene su mislijkoje su danas^jsmevane i prezirane; ali one su stvorene i one će 
ostati, aJx> jgjailo dosta.— Pre no što mu je pošlo za rukom da počne s čitanjem, zazvoni telefon. 
Ne diže slušalicu. Dugo je zvonilo. Nekoliko minuta docnije, kad je prestalo, on podiže slušalicu i 
zapita 351portira ko je telefonirao. — Nije rekla svoje ime — reče čo-vek. Ravik ga je čuo kako 
jede. — Je li bila žena? — Da. — Sa akcentom? — Ne znam. — Covek je i dalje jeo. Ravik pozva 
Veberovu kliniku. Odande niko nije telefonirao. Ni iz Diranove bolnice. On još pozva „Lenkester". 
Telefonistkinja mu reče da odande niko nije zvao njegov



broj. Po svoj prilici je dakle bila Joana. Verovatno je telefonirala iz „Seherezade". Posle jednog sata, 
telefon opet zazvoni. Ravik spusti knjigu. Ustade i pođe do prozora. Nasloni se laktom na prozorsku 
dasku i čekaše. Lak vetar donese gore miris ljiljana. Emigrant Vizenhof zamenio je njima precvetale 
zumbule pred svojim prozorom. U toplim noćima mirisala je sad kuća kao grobljanska kapela ili 
manastirska bašta. Ravik nije znao da li je to Vizenhof učinio iz pijeteta prema starom Goldbergu, 
ili prosto zato što ljiljani lako uspevaju u sanduku. Telefon zaćuta. Ove noći ću možda spavati, 
pomisli on i vrati se prema krevetu. Dok je spavao, dođe Joana. Ona mu odmah odvrnu svetlost i 
zastade u vratima. On otvori oči. — Jesi li sam? — upita ona. — Nisam. Ugasi svetlost i idi. Ona se 
ustezala jedan trenutak. Zatim ode i otvori vrata kupatila. — Prevara — reče ona i osmehnu se. — 
Gubi se do đavola. Umoran sam. — Umoran? Od čega? — Umoran. Adieu. Ona priđe bliže. — Ti 
si tek sad došao kući. Telefonirala sam svakih deset minuta. Pažljivo ga je motrila. Nije joj rekao da 
laže. Preobukla se. Spavala je sa onim, poslala ga je kući i sad je došla da me iznenadi i da pokaže 
Kejti Hegstrem, za koju je verovala da je ovde, da sam ja prokleti razbludni jarac kod koga žene 
noću samo ulaze i izlaze i koga treba izbegavati, pomisli on. 352 Osmehnu se protiv volje. Perfektni 
postupci primoravali su na žalost da im se uvek divi — čak i kad su bili upravljeni protiv njega. 
__Sto se smeješ? — upita Joana žestoko. __ Smejem se. To je sve. Ugasi svetlost. Grozno izgledaš 
u tome. I idi. Nije obraćala pažnju. — Ko je bila ona drolja s kojom si bio? Ravik se upola podiže. 
— Vuci se napolje ili ću ti nešto baciti na glavu. __A tako — ona ga je posmatrala. — Tako je to! 
To je već dotle došlo. Ravik dohvati cigaretu. — Nemoj biti smešna. Ti živiš s drugim čovekom a 
glumiš ovde ljubomoru. Vrati se svome glumcu i ostavi me na miru. m___ — To je nešto sasvim 
drugo — reče ona. — Dabome! — Dabome da je nešto drugo! — Ona odjednom planu. — Ti tačno 
znaš da je to nešto drugo. To je nešto gde ja ništa ne mogu. Ja nisam srećna zbog toga. To je došlo 
ni sama ne znam kako__ — Uvek dolazi da ni sama ne znaš kako... Ona ga je nemo gledala. — Ti 
— ti si uvek bio tako siguran! Ti si bio tako siguran, da čovek može da poludi zbog toga — ničega 
nema što bi moglo da ti oduzme pouzdanost! Mrzela sam tvoju nadmoćnost! Kako sam je često 
mrzela! Meni je potreban entuzijazam! Meni je potreban neko ko je lud kao ja! Potreban mi je neko 
ko ne može da živi bez mene! Ti možeš da živiš bez mene! Uvek si mogao! Tebi ja nisam potrebna. 
Hladan si! Prazan si! Ništa ne znaš o ljubavi! Ti za mene nikad nisi stvarno postojao! Lagala sam 
onda kad sam rekla da se tako desilo zato što te nije bilo dva meseca! Desilo bi se i da si bio ovde. 
Nemoj se smejati! Svesna sam razlike, sve znam, znam da onaj drugi nije pametan i nije kao ti, ali 
on se ponižava zbog mene, ništa mu nije važno sem mene, ne 353misli ni na šta sem na mene, on 
neće ništa sem mene, ne zna ništa sem mene, a to je ono što mi je potrebno!



Stajala je pred krevetom žestoko dišući. Ravik dohvati bocu kalvadosa. — Pa zašto si onda ovde? 
— upita on. Ona ne odgovori odmah. — Znaš — reče ona zatim tiho. — Zašto pitaš? On napuni 
čašu i pruži joj je. — Neću da pijem — reče ona. — Kakva je to žena bila? — Pacijent. — Ravik 
nije imao volje da laže. — Jedna jako bolesna žena. — Nije istina. Laži bolje. Bolesne žene se 
nalaze u bolnici. A ne u noćnom klubu. Ravik spusti čašu. Istina često deluje tako neistinito. _— 
Istina je — reče on. — Voliš li je? — Sta se to tebe tiče? — Voliš li je? — Zbilja, Joana, šta te se to 
tiče? — Sve! Sve dok nikog ne voliš. — Ona zasta. — Malopre si je nazvala droljom. Kako onda 
može biti govora o ljubavi? — Rekla sam samo onako. Odmah sam videla da nije. Zato sam i rekla. 
Zbog jedne drolje ne bih dolazila. Voliš li je? — Ugasi svetlost i idi. Ona priđe bliže. — Znala sam. 
Videla sam. — Idi do đavola — reče Ravik. — Umoran sam. Idi_dp đavola sa svojom jevtinom 
paradom, za koju veruješ da je nešto čega još nikad nije bilo — jednoga za zanos, brzu ljubav ili 
karijeru — a drugoga, kome veliš da ga voliš, dublje i drukčije — kao privremeno utočište, ako 
magarac na to pristane. Idi do đavola; ti za mene imaš isuviše vrsta ljubavi. — To nije istina. Nije 
tako kako ti kažeš. Drukčije je. Nije istina. Hoću da ti se vratim. Vratiću ti se. Ravik ponovo napuni 
čašu. — Možda bi htela. Ali to je sa354 ojo obmana. Obmana koju ti, na žalost, sama sebi izmišljaš, 
da bi prešla preko toga. Nećeš se ti nikada vratiti. — Hoću! __Nećeš. Pa ako se i vratiš, biće to 
samo na kratko. Onda_ će opet doći neki drugi, koji neće hteti ništa drugo sem tebe, samo tebe, i 
tako će ići dalje. Veličanstvena budućnost za mene. __Nije, nije! Ostaću kod tebe. Ravik se 
nasmeja. — Mila moja — reče on skoro nežno. — Nećeš ti ostati kod mene. Vetar se ne može 
zatvoriti. Ni voda. Ako sr to učini, oni se ukvare. Zatvoren vetar pretvara se u uštajan vazduh. 
Nisi_tL§tyorena za stajanje._ ~~~— Nisi ni ti. — Ja? — Ravik ispi čašu. Ona sa crvenozlatnom 
kosom od jutros, pomisli on — pa Kejt Hegstrem sa smrću u trbuhu i kožom kao lomljiva svila — i 
sad ova ovde, bezobzirna, puna pohlepe za životom, još tuđa sama sebi pa ipak prisnija više no što 
bi ikad to mogao čovek, naivna i zanesena, verna u nekom neobičnom smislu, a neverna kao njena 
mati, priroda, koja goni a sama je gonjena, želi da zadrži, a napušta. — Ja? — ponovi Ravik. — Sta 
ti znaš o meni? Sta znaš ti o tom kad u život u kome je sve postalo problematično uđe ljubav? Sta je 
prema tome tvoj jevtini zanos? Kad od neprestanog nada-nja odjednom postane zastoj, kad 
beskonačno Zašto postane konačno Ti, kad se, kao fatamorgana nad pustinjom ćutanja, najednom 
izvije osećanje, oblikuje se, i varljivo priviđenje krvi nad nemoćnim rukama postane predeo prema 
kome su svi snovi bledi i građanski? Predeo od srebra, grad od filigrana i ružičastog biljura, blistav 
kao najsjajniji odblesak ražarene krvi — šta ti o tom znaš? Misliš li ti da se o tom odmah može 
govoriti? Da ga brzopleti jezik odmah može sabiti u klišeje reci i samih osećanja? Sta ti znaš o tom 
kad se otvore grobovi i kad se u strahu stoji nad mnogim bezbojnTnTnoćima " jučerašnjice — a 
ipak se



otvaraju i u njima ne ostaje više nijedan kostur, samo je još zemlja u njima. Zemlja, plodna 355klica 
i prvo zelenilo već. Sta ti o tom znaš? Ti voliš zanos, savlađivanje, tuđe Ti, koje hoće da ti nestane a 
nikad neće nestati, ti voliš burnu obmanu krvi, ali srce će ti ostati prazno — jer u čoveku ništa ne 
ostaje sem ono što u njemu raste. A u buri ne raste mnogo. Prazne noći samoće su vreme kada raste 
— ako ne očajavaš. Sta ti znaš o tome? Govorio je lagano, ne gledajući Joanu, kao da ju je 
zaboravio. Sad je pogleda. — Sta ja tu govorim? — reče. — Stare, budalaste stvari. Suviše sam pio 
danas. De, popij i ti nešto pa idi. Ona sede kod njega na krevet i uze čašu. — Razumela sam — reče 
ona. Lice joj se bilo promenilo. Kao ogledalo, pomisli on. Vazda odražava ono što mu govoriš. Bilo 
je sad pribrano i lepo. — Razumela sam — reče ona. — A ponekad i osetila. Ali, Ravik, zbog svoje 
ljubavi prema ljubavi i prema životu, ti si me često zaboravljao. Ja sam bila povod; a ti si posle 
odlazio u svoje srebrne gradove i malo si brinuo o meni. Dugo je gledao. — Možda — reče. — 
Toliko si se bavio sobom, toliko si otkrivao u sebi, da sam ti ja ostajala negde na ivici života. — 
Možda. Ali, Joana, ti nisi ništa da bi se na tebi moglo graditi. To i ti znaš. — Jesi li ti to hteo? — 
Nisam — reče Ravik posle izvesnog razmišljanja. Zatim se osmehnu. — Kad je čovek begunac od 
svega što je čvrsto, zapada ponekad u neobične situacije. I čini neobične stvari. Razume se da to 
nisam hteo. Ali ko ima samo jedno jedino jagnje, hoće ponekad mnogo šta da učini s njim. Noć se 
odjednom napuni mirom. Bila je opet kao jedna noć, pre čitave večnosti, kad je Joana ležala pored 
njega. Grad je bio daleko, udaljen, samo još neko nežno zujanje na horizontu, lanac časova bese se 
rastavio i vreme bese tako nečujno kao da je stalo. Najprostija i najneshvatljivija stvar na svetu opet 
je bila tu: dva čoveka koji govore jedan s drugim, svaki za sebe; a glasovi, nazvani reci, oblikovali 
su uprkos tome iste slike i osećanja u trzavoj masi pod kostima lobanje — i 356 u besmislenih 
vibracija glasnica i neobjašnjivih reakcija na njih i kašastih vijuga naglo su ponovo nicala nebesa u 
kojima se ogledahu oblaci, potoci, prošlost, cvetanje, venjenje i čvrsto se ogledahu znanje. __Ti me 
voliš, Ravik reče Joana, a to bese samo upola pitanje. — Da. Ali činim sve da te se oslobodim. 
Rekao je to mirno, kao nešto što ih se oboje malo tiče. Ona nije obraćala pažnje. — Ne mogu da 
zamislim da bilo kada više nećemo biti zajedno. Za neko vreme, da. Ali ne zauvek. Nikada zauvek 
— ponovi ona i koža joj se naježi. — Nikada je strašna reč, Ravik. Ne mogu da zamislim da nikad 
više nećemo biti zajedno. Ravik ne odgovori. — Pusti me da ostanem ovde — reče ona. — Nikad 
se više neću vratiti. Nikada. — Sutra bi se vratila. Ti to znaš. — Ne mogu da zamislim, kad sam 
ovde, da neću tu i ostati. — To je isto. I to ti znaš. Odaja u vremenu. Mala, osvetljena kabina sobe, 
opet, isto kao i pre — a u njoj takođe opet stvorenje koje voliš, i opet ga na neki neobičan način 
nema, možeš ga dohvatiti ako samo ruku ispružiš, a ipak ne možeš da dopreš do njega. Ravik pusti 
čašu. — Znaš da bi opet otišla — sutra, prekosutra, bilo kad — reče on.



Joana obori glavu. — Da. — I kad se vraćaš — ti uvek znaš da ćeš opet otići? — Da- — Ona 
podiže lice. Bilo je obliveno suzama. — Pa šta je to, Ravik? Sta je to? — Ni ja ne znam. — On se 
ovlaš osmehnu. — Ljubav ponekad nije jako vesela, šta? — Nije. — Ona ga pogleda. — Pa šta je to 
s nama, Ravik? On sleže ramenima. — Ni sam ne znam, Joana. Možda zato 
'^^t^bjsnip^s^^rstgLdržaii. Ranije je

za koie se moglo uhvatiti kad bi kog potresla 3S7ljubav. Danas nema niCeg — u najbolju ruku malo 
očajanja, malo hrabrosti a inače tuđina unutra i spolja. Kad mu doleti ljubav — to je kao baklja u 
suvoj slami. Postoji samo ona, to je čini drukčijom — divljom, važnijom i razornijom. — On 
napuni čašu. — Ne treba o tome suviše misliti. Nismo u situaciji da mnogo mislimo. To samo 
upropašćava. A mi ipak nećemo da propadnemo, zar ne? Joana odrečno mahnu glavom. — Nećemo. 
Kakva je to bila žena, Ravik? — Pacijent. Bio sam već jednom s njom onde. Onda kad si ti još 
pevala. Sto godina već ima. Radiš li što sad? — Male uloge. Mislim da nisam dobra. Ali zarađujem 
dovoljno da budem nezavisna. Želim da mogu da odem svakog trenutka. Nemam ambicija. Oči su 
joj bile suve. Ona popi čašu kalvadosa i ustade. Izgledala je umorna. — Zašto je sve to tako u 
čoveku, Ravik? Zašto? Mora ipak da ima razloga. Inače ne bismo pitali? On se mutno osmehnu. — 
To je najstarije pitanje čovečanstva, Joana. Zašto — pitanje o koje se dosad razbila sva logika, sva 
filozofija i sva nauka. Odlazila je. Odlazila je. Bila je na vratima. Nešto se u Raviku naglo diže. 
Odlazila je. Odlazila je. On se uspravi. Odjednom posta nemoguće, sve bese nemoguće, samo još 
jednu noć, jednu noć, još jednom usnulo lice na ramenu, sutra neka bude borbe, još jednom kraj 
sebe taj dah, još jednom nežnu iluziju o tom padanju, slatku obmanu. Ne idi, ne idi, umiremo u 
bolovima i živimo u bolovima, ne idi, neidi, pašta ja imam? ] / šta mi vredi moja hladna hrabrost? 
kuda idemo? samo si ti \jC-stvarna! najjasniji san! ah, cvetne livade zaborava! samo još jednom! 
jednom varnicu večnosti! pa za koga se čuvam? za kakvo neutešno nešto? za kakvu mračnu 
neodređenost? Pokopan, izgubljen, dvanaest dana ima samo još moj život, dvanaest dana a iza njih 
nema ništa, dvanaest dana i ovu noć, beličasta puti, zašto si došla baš ove noći koja, otrgnuta od 358 
zvezda, plovi, oblačna starim snovima, zašto si probila tvrđave i skloništa ove noći u kojoj niko više 
ne živi sem nas? Zar se nije digao talas? Nije li se bacio. — Joana — reče on. Ona se okrete. Licem 
joj odjednom prelete divlji sjaj bez daha. Ispusti svoje stvari i polete prema njemu. 359 XXVI 
Automobil se zaustavio na uglu Ulice Vožirar. — šta je? — upita Ravik. — Kolona demonstranata. 
— Sofer se okrete. — Ovog puta komunisti. Ravik pogleda na Kejt Hegstrem. Ona je sedela u uglu, 
vitka i nežna, u kostimu dvorske dame Luja XIV. Lice joj je bilo jako napuderisano. I pored toga je 
izgledalo bledo. Na slepoočnicama i obrazima probijale su kosti.



— Dobro — reče on. — Jul 1939, pre pet minuta fašistička demonstracija Vatrenih krstova — sad 
jedna komunistička — a nas dvoje između njih u kostimu velikog sedamnaestog sto-leća. Dobro, 
Kejt. — Ništa ne mari. — Ona se osmehnu. Ravik pogleda na svoje lake cipele. Velika ironija 
situacije. Nepotrebno je bilo misliti još i na to da ga je, sem toga, mogao uhapsiti svaki policajac. — 
Da udarimo drugim putem? — upita Kejt Hegstrem šo-fera. — Ne može se više okrenuti — reče 
Ravik. — Ima već suviše kola iza nas. Demonstracija je mirno prolazila poprečnom ulicom. Nosili 
su zastave i natpise. Niko nije pevao. Čitav niz policajaca pratio je povorku. Na uglu Ulice Vožirar 
upadljivo je stajala druga grupa policajaca. Oni su imali bicikle. Jedan od njih je stražario duž ulice. 
On pogleda u kola Kejte Hegstrem. Ne načinivši nikakav izraz lica, polako ode dalje. Kejt 
Hegstrem opazi Ravikov izgled. — On nije iznenađen, — reče ona. — Zna. Policija sve zna. Bal 
kod Monforovih je događaj sezone. Kuću i baštu opkoliće policija. 360 __To me izvanredno 
umiruje. .Kejt Hegstrem se osmehnu. Ona ništa nije znala o Ravikovu položaju. — Toliko nakita 
neće se skoro ponovo sakupiti na jednom mestu u Parizu. Pravi kostimi s pravim nakitom. U takvim 
slučajevima policija ne rizikuje. U društvu će sigurno biti i detektiva. — U kostimu? — Možda. 
Zašto? — Dobro je da se zna. Imao sam nameru da ukradem Rot-šildove smaragde. Kejt Hegstrem 
spusti prozor. — To vam nije milo, znam. Ali sad vam ništa ne pomaže. — Ne da mi nije milo. 
Naprotiv. Inače ne bih znao šta da radim. Hoće li biti dosta da se pije? — Mislim. Mogu da 
upozorim headbutler-a. Prilično ga dobro poznajem. Ćuli su se koraci demonstranata po pločniku. 
Nisu marširali. Išli su u raskorak. Odjekivalo je kao da prolazi umorno stado. — U kojem biste 
veku voleli da živite kad biste mogli da izaberete? — U ovom. Inače bih bio mrtav, a nekakav idiot 
nosio bi moj kostim na ovu svečanost. — Ne mislim to. Mislim u kojem biste voleli da još jednom 
proživite svoj život? Ravik pogleda na baršunaste rukave svoga kostima. — Ništa ne pomaže — 
reče on. — U našem. To je dosad najvašlji-viji, najkrvaviji, najkoruptniji, najbezbojniji, 
najkukavičkiji i najprljaviji — ali ipak. — Ja ne. — Kejt Hegstrem pritisnu ruku o ruku kao da joj je 
zima. Meki brokat pade joj preko tankih člankova. — U ovome ne — reče ona. — U sedamnaestom 
ili nekom ranijem. U svakom — samo ne u našem. To znam tek od pre nekoliko meseci. Ranije 
nikad nisam mislila o tome. — Ona sa361svim spusti prozor. — Kako je toplo! I kako zaparno! 
Hoće li povorka već skoro proći? — Da. Ono tamo je kraj. Jedan hitac odjeknu iz pravca Ulice 
Kambron. U istom trenutku policajci na uglu posedaše na bicikle. Neka žena nešto viknu. Iz mase 
iznenada odgovori preteće gunđanje. Ljudi počeše da trče. Policajci pritisnuše pedale i pođoše 
između njih, mašući pendrecima. — Sta je to bilo? — upita Kejt Hegstrem uplašeno. — Ništa. 
Pukla je nekakva guma na automobilu. Sofer se okrete. Lice mu se bilo promenilo. — Ti...



— Vozite — prekide ga Ravik. — Sad možete da prođete. Raskršće je bilo prazno kao da ga je 
počistio nalet vetra. — Napred — reče Ravik. Od Ulice Kambron dopirali su uzvici. Začu se drugi 
pucanj. Sofer potera. Stajali su na terasi prema vrtu. Sve je bilo puno kostima. U dubokom sumraku 
drveća cvetale su ruže. Svece u sveć-njacima zaklonjenim od vetra davale su treperavu toplu svet-
lost. U jednom paviljonu mali orkestar svirao je menuet. Sve je izgledalo kao kakav Vato koji je 
oživeo. — Lepo? — upita Kejt Hegstrem. — Da. — Zaista? — Da, Kejt. Bar tako, izdaleka. — 
Hodite. Hajde da se prošetamo kroz vrt. Pod visokim, starim drvećem razvila se nestvarna slika. 
Nejasna svetlost mnogih sveca prelivala se preko srebrnih i zlatnih brokata, preko skupocenih, 
plavih i ružičastih i zelenih baršuna, bacala je nežne reflekse na alonžperike i gola, napuderisana 
ramena oko kojih je lepršalo nežno treperenje violina; parovi i grupe svečano su išle gore-dole, 
svetlucale 362 su drške mačeva, žuborio je vodoskok, a obrezano džbunje šimšira tamno je činilo 
stilsku pozadinu. Ravik je video da su čak i sluge u kostimima. Poverova da su onda i detektivi u 
kostimima. Ne bi bilo rđavo, pomisli on, biti uhapšen od Molijera ili Rasina. Ili, promene radi, od 
kakvog dvorskog patuljka. On podiže pogled. Na ruku mu pade teška topla kap. Crvenkasto se nebo 
smračilo. — Biće kiše, Kejt — reče on. — Neće. To je nemoguće. Vrt... — Hoće. Hodite brzo! On 
je uze za ruku i dovede je na terasu. Tek što su stigli, poče da lije. Voda je pljuštala na sve strane, 
svece u svećnja-cima se pogasiše, dekoracije na platnu obesiše se posle nekoliko sekundi kao 
bezbojne krpe i nasta panika. Markize, vojvotkinje i dvorske dame poleteše prema terasi zadignutih 
brokat-nih sukanja; grofovi, ekselencije i feldmaršali pokušaše da sačuvaju perike i izmešaše se kao 
poplašeni šareni pilići. Kiša je pljuštala na alonže, okovratnike i dekoltee, spirala je puder i ruž, 
bleda munja ocrta vrt nekom nematerijalnom svet-lošću i posle nje teško tresnu grom. Kejt 
Hegstrem stajala je ne mičući se pod markizom na terasi, pribivši se uz Ra vika. — To se još nikad 
nije desilo — reče ona smeteno. — Cesto sam bila ovde. To još nikad nije bilo. Ni jedne godine. — 
Divna prilika za smaragde. — Da. Bože... Sluge u kišnim ogrtačima i s kišobranima rastrčale su se 
po vrtu. Njihove svilene čarape neobično su se isticale ispod ogrtača. Oni su poslednje izgubljene, 
mokre dvorske dame pratili na terase i tražili izgubljene plašteve i stvari. Jedan donese par zlatnih 
cipela. One su bile sićušne i on ih je oprezno držao u svojim velikim šakama. Kiša je pljuštala po 
praznim stolovima. Po razapetoj markizi udaralo je kao da nebo kristalnim palicama dobuje neko 
nepoznato pojutarje. — Da uđemo — reče Kejt Hegstrem. 363Kućne su prostorije bile premalene 
za toliki broj Očigledno niko nije računao na rđavo vrerne. Dnevna sparina je još teško ležala po 
sobama. Gužva ju je činila još toplijom. Široki kostimi žena zgužvaše se. Svila se cepala pod 
nogama koje su na nju stajale. Jedva se moglo micati. Re 'ik je sa Kejt Hegstrem stajao pored vrata. 
Ispred njega je ntkakva markiza Montespan mirisala svojom mokrom kosom u pramenovima.



Niska od kruškastih dijamanata visila joj je oko vrata na kom su pore bile suviše velike. Ličila je 
sad na pokislu piljaricu na karnevalu. Pored nje kašljucao je nekakav ćelavko bez brade. Ravik ga 
prepozna. Bio je to Bianše iz Inostranih poslova, u kostimu Kolbera. Ispred njega su stajale dve 
lepe, vitke dvorske dame, sa profilima kao u hrtova; jedan Jevrejin baron, debeo, bučan, sa šeširom 
opši-venim dragim kamenjem, uživajući pipao im je ramena. Nekoliko Južnoamerikanaca, obučenih 
kao paževi, posmatrali su ga pažljivo i iznenađeno. Između njih stajala je grofica Belen kao 
Lavalijer, sa licem paloga anđela i sa mnogo rubina; Ravik se seti da joj je pre godinu dana operisao 
jajnike — po Diranovoj dijagnozi. Ovo je uopšte bila Diranova bolest. Nekoliko koraka dalje on 
prepozna mladu, vrlo bogatu baronesu Ramplar. Ona se bila udala za nekog Engleza i nije više 
imala matericu. Ravik ju je isekao. Po pogrešnoj Diranovoj dijagnozi. Pedeset hiljada franaka 
honorara. To mu je odala Diranova sekretarica. Ravik je dobio dve stotine franaka; — žena je 
izgubila deset godina života i sposobnost da rađa. Miris kiše, mrtva, vrela sparina koja se mešala s 
mirisom parfema, kože i mokre kose. Lica, isprana kišom, bila su pod perikama mnogo više naga 
nego da su bez kostima. Ravik pogleda unaokolo; video je mnogo lepote oko sebe; video je i duh i 
skeptičnu pamet; — ali njegovo je oko bilo isto tako iz-vežbano i za ovlašne znake bolesti, i 
savršena površina nije ga lako obmanjivala. Znao je da je izvesno društvo u svim vekovima, 
velikim i malim, jedno isto — ali je znao i to šta je groznica i raspadanje i poznavao je njihove 
simptome. Mla364 ki promiskuitet; tolerancija slabosti; sport bez snage; duh bez diskrecije; 
duhovitost duhovitosti radi; zamorena krv, razbijena u varnice ironije, u malim pustolovinama, u 
sitnoj pohlepi, u uglađenom fatalizmu, u malaksaloj besciljnosti. Odavde svetu neće doći spas, 
pomisli on. Ali odakle? On pogleda na Kejt Hegstrem. — Nećete ništa dobiti za piće — reče ona. 
— Sluge ne mogu da prođu. — Ništa ne mari. Polako ih odguraše u susednu sobu. Pored zida stajali 
su stolovi sa šampanjcem. Uneli su ih i brzo postavili. Negde je gorelo nekoliko svećnjaka. Kroz 
njihovu meku svetlost sevale su spol ja munje i u trenucima ocrtavale lica u nekoj bezbojnoj, 
avetinjskoj sekundnoj smrti. Zatim bi za-grmeo grom i nadvisio glasove, zavladao i pretio — dok 
ne bi opet došla meka svetlost, a s njom život i sparina. Ravik pokaza na stolove sa šampanjcem. — 
Da vam donesem nešto odande? — Ne. Suviše je vruće. — Kejt Hegstrem ga pogleda. — Eto moje 
svečanosti. — Možda će kiša skoro prestati. — Neće. Pa ako i prestane — sve je pokvareno. Znate 
šta bih htela? Da odem ... — Dobro. I ja. Ovo ovde je kao uoči francuske revolucije. Svakog 
trenutka očekuju se sankiloti. Dugo potraja dok stigoše do izlaza. Posle toga kostim Kejt Hegstrem 
je izgledao kao da je nekoliko sati spavala u njemu. Kiša je napolju padala teško i u pravim 
mlazevima. Kuće na suprotnoj strani izgledale su kao da stoje iza vodom umrljanog okna kakve 
cvećarnice. Kola dozu jaše. — Kuda hoćete? — upita Ravik. — Natrag u hotel? — Još ne. Ali u 
ovim kostimima ne možemo inače nikud. Hajde da se još nekud prođemo. — Dobro. 365K.oia su 
lagano klizila kroz večernji Pariz. Kiša je udarala 0 krov i gušila skoro sve druge šumove. 
Trijumfalna kapija sivo se uzdizala iz srebrnog proticanja i gubila se. Jelisejska polja s osvetljenim 
prozorima proklizaže mimo. Ron Poan mirisao je na cveće i



svežinu, šareni talas u svem tome dimu. Širok, kao more sa tritonima i morskim nemanima, nejasno 
se ukaza Plas de la Konkord. Naiđe plivajući Ulica Rivoli sa svojim osvetljenim prolazima, ovlašni 
sjaj Venecije, pre no što se digao Luvr, siv i večan, sa beskrajnim dvorištem, svetlu-cajući svim 
prozorima. Zatim kejovi, mostovi, u zamahu, nestvarni, u blagom strujanju kiše. Dereglije, jedan 
remorker sa toplom svetlošću, pun utehe kao da sadrži hiljadu zavičaja. Sena. Bulevari sa 
omnibusima, galamom, ljudima i dućanima. Gvozdena ograda Luksemburga, s parkom iza nje kao 
Rilke-ova pesma. Groblje na Monparnasu, ćutljivo, napušteno. Uzane, stare ulice, zbijene kuće, tihi 
trgovi što se s drvećem iznenada pojavljuju, od vetra iskošene fasade, crkve, stari spomenici, 
svetliljke što lepršaju na kiši, pisoari što strše iz zemlje kao mala utvrđenja, ulice sa hotelima na sat, 
a između njih ulice prošlosti, smeškajući se odozgo u čistom rokokou i baroku svojih pročelja, 
kapije u prisenku kao iz Prustovih romana... Kejt Hegstrem je sedela u ćošku i ćutala. Ravik je 
pušio. Video je svetlost cigarete, ali nije osećao dim. Izgledalo je kao da u mraku automobila puši 
nekakvu nematerijalnu cigaretu, 1 polako mu se učini kao da je sve nerealno — ta vožnja, ta 
nečujna kola u kiši, ulice koje su promicale klizeći, tiha žena u uglu u svome kostimu preko koga su 
preletali odblesci svet-losti, ruke koje je već obeležila smrt i koje su nepokretno ležale na brokatu 
kao da se više nikad neće pomaći — bila je to jedna avetinjska vožnja kroz avetinjski Pariz, 
neobično prožet dahom nekog u mislima nedovršenog znanja i neizgovorenog oproštaja bez 
razloga. On pomisli na Hakea. Pokuša da razmisli šta će učiniti. Nije mogao; sve se razilazilo na 
kiši. Pomisli na ženu s crvenozlat366 ltosom, koju je operisao. Pomisli na jedno kišno veče u + 
burgu sa jednom ženom, koju je zaboravio; na hotel ,,Aj-hut" i jednu violinu sa nekog nepoznatog 
prozora. Pade mu na pamet Romberg, koji je 1917. poginuo za vreme oluje na ednom makovom 
polju u Flandriji, za vreme oluje koja je avetinjski tutnjala u toku bunjarske vatre, kao da se bog 
umorio od ljudi pa počeo da puca na zemlju. Pomisli na jednu harmoniku na kojoj je, zavijajući i 
rđavo i s puno nepodnošljive čežnje, svirao neki vojnik iz mornarskog bataljona u Hauthilsu — 
prođe mu kroz misli Rim u kiši, jedan mokri put u Ruanu — večna novembarska kiša na krovovima 
baraka u koncentracionom logoru; mrtvi španski seljaci čija su se otvorena usta napunila vodom — 
vlažno, svetio lice jedne devojke, put do univerziteta u Haj delbergu pun teškog mirisa jorgova-na 
— laterna magica prošloga — beskrajna litija prošlih slika, klizi mimo kao i ulice napolju, otrov i 
uteha ... On ugasi cigaretu i uspravi se. Dosta. Ko mnogo gleda unazad, može lako na nešto naleteti 
ili pasti. Kola su se sad penjala uz ulice Monmartra. Kiša prestade. Oblaci su jurili preko neba, 
posrebreni, teški i žurni, trudne majke koje žure da Mesecu dadu malo života. Kejt Hegstrem 
zaustavi kola. Oni izađoše i pođoše uz nekoliko ulica, zašavši za ugao. Dole se ispod njih odjednom 
prostre Pariz, širok na sve ' strane, svetlucajući, mokar, Pariz. Sa ulicama, trgovima, noćima, 
oblacima i Mesecom, Pariz. Venac bulevara, bled blesak padina, tornjevi, krovovi, tama prema 
svetlosti, Pariz. Vetar s horizonta, svetlucanje ravnine, mostovi od crnine i svetlosti, pljusak što 
prelazi daleko preko Sene, bezbrojne svetlosti automobila, Pariz. Prkosno izdvojen iz noći, 
gigantska košnica šumnog života, podignut nad milionima blatnih kanala, sa sve-tlosnim cvetom 
iznad svog podzemnog smrada, rak i Mona Liza, Pariz. — Trenutak, Kejt — reče Ravik. — Hoću 
nešto da doži-vim za nas dvoje. On uđe u krčmu u blizini. Zapahnu ga topal miris sveže 367i



krvavice i džigernjače. Niko nije obraćao pažnju na njegov kostim. Dobio je bocu konjaka i dve 
čaše. Gostioničar otvori bocu i lako vrati zapušač u grlić. Kejt Hegstrem je stajala napolju isto 
onako kako ju je ostavio. Stajala je u svom kostimu, tanana, a iza nje nebo u pokretu — kao da je 
zaboravljena ovde iz nekog drugog veka i kao da nije Amerikanka švedskog porekla iz Bostona. — 
Evo, Kejt. Najbolja stvar protiv hladnoće, kiše i uzburkanosti prevelike tišine. Popijmo to u čast 
grada ispod nas. — Dobro. — Ona uze čašu. — Dobro je što smo se dovezli ovamo gore, Ravik. 
Bolje od svih svečanosti na svetu. Ona ispi čašu. Mesečina joj je padala preko ramena, odela i lica. 
— Konjak — reče ona. — Dobar čak. — Tačno. Dok to poznajete sve je u redu. — Dajte mi još 
jedan. A onda hajde da se odvezemo dole, ja ću se presvući i vi isto tako, pa ćemo ići u 
„šeherezadu", i ja ću pasti u orgije sentimentalnosti i naškoditi sama sebi i oprostiti se od svih 
divnih površnosti života, a od sutra ću početi da čitam filozofe, pisaću testamente i vladati se kako 
priliči mome stanju. Na hotelskim stepenicama hotelijerka srete Ravika. Zaustavi ga. — Imate li 
trenutak vremena? — Razume se. Ona ga odvede na drugi sprat i otvori kalauzom jednu sobu. 
Ravik vide da neko u njoj još stanuje. — Zašto to? — upita on. — Zašto provaljujete? — Rozenfeld 
stanuje ovde — reče ona. — Hoće da se iseli. — Ja neću da promenim sobu. — On hoće da se iseli 
a poslednja tri meseca nije platio. — Pa stvari su mu još tu. Možete da ih zadržite. Gazdarica 
prezrivo gurnu jedan kofer koji je, otvoren i izlizan, stajao pored kreveta. — Pa šta u tom ima? 
Ništa ne vre368 #r Vulkansko vlakno. Košulje iscepane. Ni sto franaka se ne može dobiti za sve. 
Ravik sleže ramenima. — Je li rekao da hoće da se iseli? __. Nije. Ali to se vidi. Rekla sam mu 
danas u oči. Rekla sam da do sutra mora da plati. Ne mogu ja stalno da držim stanare koji ne 
plaćaju. __Dobro. Kakve to veze ima sa mnom? __ Slike. I one su njegove. Rekao je da mnogo 
vrede. Tvrdi da njima može mnogo više nego da plati stanarinu. De sad pogledajte to malo! Ravik 
nije obraćao pažnju na zidove. Pogleda. Pred njim, iznad kreveta, visio je jedan pejzaž Alpa od Van 
Goga iz najboljeg vremena. On priđe korak bliže. Nesumnjivo, slika je bila prava. — Strašno, šta? 
— upita gazdarica. — I to da je drveće, to krivo i grbavo! A gledajte samo ovo! Onde je iznad 
umivaonika visio jedan Gogen. Gola urođenica sa ostrva Južnog mora u tropskom pejzažu. — Te 
noge! — reče gazdarica. — Kosti kao u slona. I blesavo lice. Gledajte samo kako stoji! A tu evo još 
jedne, ta nije čak ni naslikana do kraja. čak ni nenaslikana do kraja bila je jedna slika gospođe Se-
zan od Sezana. — Ta usta! Nakrivo, a na obrazima fali boja. Time hoće da mi podvali! Videli ste 
moje slike — to su slike! Ali to đubre — izgleda kao da je sam naslikao. Zar nije? — Otprilike 
tako. — To sam samo htela da .znam. Vi ste obrazovan čovek i razumete se nešto u to. Čak ni 
ramova nema. One tri slike visile su bez ramova. Na prljavim tapetama one su svetlele kao prozori 
u neki drugi svet. — Da imaju bar kakve dobre zlatne ramove! Onda bih mogla da ih uzmem. Ali 
tako! Već vidim da



moram zadržati to đubre i da sam opet ostala kratkih rukava. To ti je kad si dobar. — Ne verujem da 
ćete biti primorani da uzmete slike — reče Ravik. — A šta drugo? 369 \— Rozenfeld će već dobiti 
novaca za njih. — Otkud? — Ona ga brzo pogleda. Lice joj se promeni. — Da li to šta vredi? Neki 
put baš takve stvari vrede! — Videlo se kako joj se na žutom čelu roje misli. — Ja bih, već, bez 
daljeg, mogla da zaplenim jednu za poslednji mesec! Koju mislite? Tu veliku iznad kreveta? — 
Nijednu. Čekajte dok se Rozenfeld ne vrati. Siguran sam da će se vratiti s novcem. — Ja neću. Ja 
sam hotelijerka. — Pa što ste onda toliko čekali? Inače to ne radite? — Priče! Sta mi taj sve nije 
pričao! Pa znate već kako je to ovde. Rozenfeld se iznenada pojavi na vratima. Ćuteći, mali i miran. 
Pre no što gazdarica stiže da nešto rekne, on izvadi novac iz džepa. — Evo — a evo mog računa. 
Hoćete li, molim vas, da me razdužite? Gazdarica iznenađeno pogleda novčanice. Zatim pogleda 
slike. Pa ponovo novac. Htela je da rekne silu stvari — ali ništa nije izlazilo. — Dobićete još nešto 
natrag — reče ona konačno. — Znam. Možete li mi dati sada? — Da, dobro. Nemam ovde. Kasa je 
dole. Promeniću. Ona ode kao da je teško uvređena. Rozenfeld pogleda na Ravika. — Izvinite — 
rečeRavik. — Stara me je do vukla ovamo. Nisam pojma imao šta hoće. Htela je da čuje šta vrede 
slike. —• Jeste li joj rekli? — Nisam. — Dobro. — Rozenfeld pogleda Ravika uz neobičan osmeh. 
— Kako možete ovde da držite takve slike? — upita Ravik. — Jesu li osigurane? — Nisu. Ali slike 
se ne kradu. Najviše svakih dvadeset godina jedanput iz kakvog muzeja. — Ova kućerina može da 
izgori. Rozenfeld sleže ramenima. — Neki rizik mora da se primi. Osiguranje je za mene skupo. 
370 Ra je posmatrao Van Goga. On je vredeo najmanje mi-Hon franaka. Rozenfeld mu je pratio 
pogled. __ Znam šta mislite. Ko ima to, trebalo bi i da ima novaca a osiguranje. Ali ja nemam. 
Živim od svojih slika. Polako ih prodajem i ne prodajem ih rado. Pod Sezanom na stolu stajao je i 
grejač na špiritus. Kutija s kafom, hleb, lonac s maslacem i pored njega nekoliko fišeka. Soba je bila 
sirotinjska i mala. Ali sa zidova je zračila veli-čanstvenost sveta. __To razumem — reče Ravik. 
__Mislio sam, nabaviću — reče Rozenfeld. — Sve sam mogao da platim. Zeleznicu, prevoz, sve, 
samo ne ova tri meseca kirije. Nisam skoro ni jeo, ali nisam mogao da nabavim. Viza je trajala 
suviše dugo. Večeras sam morao da prodam jednog Monea. Pejzaž iz Veteja. — Mislio sam da ću je 
još moči poneti. — Zar ne biste morali prodavati i na drugom mestu? — Da. Ali za dolare. To bi 
bilo dvostruko. — Idete li u Ameriku? Rozenfeld potvrdi glavom. — Vreme je da se ide odavde. 
Ravik ga pogleda. — Ćuk se seli — reče Rozenfeld. — Kakav Cuk? — A tako — Markuz Majer. 
Zovemo ga Ćuk. On oseća kad treba da se beži. — Majer? — reče Ravik. — Je li to onaj mali 
ćelavko koji ponekad u katakombi svira na klaviru?



— Da. Zove se Ćuk — posle Praga. — Dobro ime. — Uvek je osetio. Dve nedelje pre Hitlera 
otišao je iz Nemačke. Tri meseca pre nacista iz Beča. Šest nedelja pre ulaska u Prag. Držao sam se 
njega. On oseća. Tako sam spasab slike. Novac se iz Nemačke više nije mogao poneti. Spermarka. 
Imao sam uloženih milion i po. Pokušao sam da ih izvučem. Tada dođoše naći i bilo je prekasno. 
Majer je bio pametniji. Jedan 371deo je prokrijumčario. Ja nisam imao nerava. A sad on odlazi u 
Ameriku. I ja. Šteta za pare. — Pa ostatak novca koji ste za ovo dobili možete poneti. Ovde ne 
postoje šperfranci. — Da. Ali da sam prodao preko, mogao bih duže da živim. Ovako ću po svoj 
prilici morati da žrtvujem Gogena. Rozenfeld je nešto radio oko grejača. — To su poslednje — reče 
on. — Još samo te tri. Rad — na to ne računam. To bi bilo čudo. Samo još tri. Jedna manje, to je 
komad života manje. Stajao je siromašan pored svog kofera. — U Beču — pet godina; još nije bilo 
skupo, mogao sam živeti jevtino; ali stajalo me je dva Renoara i jedan Degaov pastel. U Pragu sam 
za stan i jelo dao jednog Sislea i pet crteža. Za crteže niko ništa nije hteo da da — bila su dva Dega, 
jedna Renoarova kreda i dve sepije od Đelakroa. U Americi bih za to mogao da živim godinu dana 
duže. Vidite — reče on prilično neutešno, — sad iantam još samo ove tri slike. Juče je još bilo 
četiri. Ova će me viza stajati najmanje dve godine života. Ako ne i tri! — Ima mnoštvo ljudi koji 
nemaju slika, da bi od njih živeli. Rozenfeld sleže mršavim ramenima. — To nije uteha. — Nije — 
reče Ravik. — To je istina. — S ovim moram da preživim rat. A rat će dugo trajati. Ravik ne 
odgovori. — To tvrdi Cuk — reče Rozenfeld. — I čak ne zna da li će i u Americi ostati siguran. — 
Kuda će onda? — upita Ravik. — Onda više ne preostaje mnogo. — Ne zna još tačno. Misli na 
Haiti. Ne verujem da će jedna crnačka republika ući u rat. Rozenfeld je bio potpuno ozbiljan. — Ili 
Honduras. Jedna mala, južnoamerička republika. San Salvador. Možda i Novi Zeland. — Novi 
Zeland? Pa to je prilično daleko — šta? — Daleko? — reče Rozenfeld mutno se smeškajući. — 
Odakle? 372 XXVII More. More grmeće tame koja bije u uši. Zatim oštro zvonjenje kroz hodnike, 
brod koji mahnito propada zvoneći — pa noć, bleđi prozor, prisno se nadnoseći nad san koji se 
gubi, još uvek zvonjenje — telefon. Ravik podiže slušalicu. — Halo... — Ravik... — Sta je? Ko je? 
— Ja. Zar me ne poznaješ? — Da, sad. Sta je? — Treba da dođeš! Brzo! Odmah! — Sta je? — 
Dođi, Ravik! Nešto se desilo! — Sta se desilo? — Nešto se desilo! Bojim se! Dođi odmah! Pomozi 
mi! Ravik! Dođi! Telefon krenu. Ravik je čekao. Znak slobodne veze zapišta. Joana je prestala da 
govori. On spusti slušalicu i zagleda se u bledu noć. Neprirodni san još mu je teško pritiskivao 
mozak. Hake, pomislio je u prvi mah. Da je Hake, učinilo mu se — dok nije video prozor i razumeo 
da je u „Enternasionalu", a ne u „Prens d'Gal". Pogleda na sat. Fosforescentne skazaljke pokazivale 
su četiri časa i dvadeset. Naglo



skoči iz kreveta. Joana je, kad je sreo Hakea, govorila nešto — o opasnosti, strahu. — Ako — sve je 
bilo moguće. Viđao je već i veće budalaštine. Brzo spremi najpotrebnije stvari i obuče se. Nađe 
taksi na obližnjem uglu. Sofer je držao pored sebe nekog malog psa. Pas mu je ležao oko vrata kao 
jaka od krzna. Ljuljao se kad se taksi zaljulja. To je Ravika dovodilo van sebe. Najviše bi voleo da 
baci pseto na sedište. Ali poznavao je pariške taksi-šofere. 373 Kola su drndala kroz mlaku julsku 
noć. Izvetreo miris plašljivog disanja lišća. Cvetanje, negde lipe, senke, jasminsko nebo puno 
zvezda, između njih jedan avion sa crvenim i zelenim svetlom, kao buba koja teško preti između 
kresnica; bezbojne ulice, šumna praznina, pesma dveju pijanica, harmonika iz nekog podruma, i 
iznenada kao da se nešto preseče i strah i grozničava žurba, razapinjanje — možda prekasno ... 
Kuća. Mlaka tama sna. Lift je puzio dole. Puzio, spor osvet-ljen insekt. Ravik je bio već na prvoj 
stepenici, kad se setio i vratio. Lift je bio brži ma koliko da je spor. Ti pariški liftovi igračke! 
Pokretne stepenice, što škripe, kašlju, gore otvorene, sa strane otvorene, prosto samo pod sa 
nekoliko gvozdenih podupirača, jedna sijalica upola dogorela, mutno treperi, druga slabo spojena 
— najzad najviši sprat. On otvori vrata lifta, zazvoni. Joana otvori. Ravik ju je nemo gledao. Nema 
krvi — lice normalno, ništa. — Sta je? — upita on. — Gde je... — Ravik. Ti si došao! — Gde je — 
jesi li sama nešto uradila? Ona uzmače. On koraknu nekoliko puta. Pogleda po sobi. Nikoga. — 
Gde? U spavaćoj sobi? — Sta? — upita ona. — Da li je neko u spavaćoj sobi? Ima li tu koga? — 
Ne. Zašto? On je pogleda. — Pa neće valjda kod mene biti nekog kad ti dolaziš — reče ona. On ju 
je još uvek gledao. Stajala je, zdrava, i smeškala mu se. — Kako ti to pada na pamet? — Osmeh joj 
se probudi. — Ravik — reče ona, i on, kao da mu grad bije po licu, oseti kako ona veruje da je 
ljubomoran, i kako uživa u tom. Torba s instrumentima u ruci odjednom posta teška stotinu kila. On 
.je stavi na stolicu. — Strvino prokleta — reče on. — Sta? Šta ti je? — Strvino prokleta — ponovi 
on. — I ja magarac da se natociljam na to. 374 On opet uze torbu i okrete se prema vratima. Ona se 
odmah nađe pored njega: — Sta hoćeš? Nemoj da ideš! Ne možeš me ostaviti samu! Ne znaš šta će 
se desiti ako me ostaviš samu! __Lažljivice — reče on. — Bedna lažljivice! Ne mari što lažeš, ali 
što to činiš tako olako, to je odvratno. Takvim stvarima se ne igra! Ona ga odgura s vrata. — Ta 
pogledaj oko sebe! Desilo se nešto! I sam možeš da vidiš! Pogledaj samo kako je bio besan! I bojim 
se da će opet doći! Ti ne znaš šta on može da učini. Jedna je stolica ležala na podu. Jedna lampa. 
Nekoliko komada razbijena stakla. — Obuj cipele kad ideš tuda — reče Ravik. — Da se ne posečeš. 
To je sve što ti mogu posavetovati. Među parčadima je ležala jedna fotografija. On ukloni nogom 
staklo i podiže fotografiju. — Evo — on je baci na sto. — A sad me ostavi na miru. Ona je stajala 
pred njim. Gledala ga je. lice joj se prome-nilo. — Ravik — reče ona tiho i prigušeno. — Ne marim 
kako me zoveš. Cesto



sam lagala. Lagaću i dalje. Vi to tako hoćete. — Ona udari fotografiju. Fotografija skliznu preko 
stola i pade tako da je Ravik mogao da je vidi. To nije bila slika čo-veka koga je sa Joanom video u 
„Kloš d'Or". — Svi to hoće — reče ona puna prezira. — Nemoj lagati, nemoj lagati! Govori samo 
istinu! A kad se to radi, onda ne mogu da podnesu. Nijedan! Ali tebe nisam često lagala. Tebe ne. 
Kod tebe nisam htela... — Dobro — reče Ravik. — Nije potrebno da ispitujemo. — Nešto ga je 
iznenada dirnulo na neki neobičan način. Nešto ga je pogodilo. On se naljuti. Nije više hteo da ga 
išta dira. — Ne. Kod tebe mi nije to bilo nužno — reče ona i pogleda ga skoro preklinjući. — 
Joana... — Ja ni sada ne lažem. Uopšte ne lažem, Ravik. Stvarno sam te zvala jer sam se bojala. 
Srećno sam ga izgurala kroz vrata i zaključala. To je bilo prvo što mi je palo na pamet. Je li to 
rđavo? 375— Bila si đavolski mirna i bez straha kad sam došao. — Zato što je on otišao. I zato što 
sam mislila da ćeš ti doći i pomoći mi. — Dobro. Onda je sad sve u redu i ja mogu da idem. — On 
će opet doći. Vikao je da će opet doći. On sad negde sedi i pije. Znam ja to. A kad je pijan i kad se 
vrati, nije kao ti — on ne može da pije... — Dosta! — reče Ravik. — Pusti to. Suviše je glupo. 
Vrata su ti dobra. I nemoj opet da uradiš tako nešto. Ona stade. — Pa šta da radim? — izusti 
iznenada. — Ništa. — Ja ti telefoniram — triput, četiri puta — ti ne odgovaraš. A kad mi odgovoriš, 
kažeš mi da te ostavim na miru. Kako ti to misliš? — Baš tako. — Baš tako? Kako baš tako? Jesmo 
li mi automati koje možeš da uključiš i isključiš? Jedne noći sve je divno i puno ljubavi, onda 
najedanput... Ona zaćuta kad je videla Ravikovo lice. — Mislio sam da će to doći — reče on tiho. 
— Mislio sam da ćeš pokušati to da iskoristiš! Dolikuje ti! Znala si da je onda bilo poslednji put i 
trebalo je da pustiš da tako ostane. Ti si bila kod mene, i zato što je bilo poslednji put, bilo je onako 
kao što je bilo, i bilo je dobro, i bio je oproštaj, i bili smo puni jedno drugoga, i ostali bismo to u 
sećanju; ali ti nisi mogla da učiniš ništa drugo nego da ga kao trgovac iskoristiš, preobratiš u nov 
zahtev, da bi od nečega jedinstvenog, nečeg što leti načinila puzavi nastavak! I pošto ja nisam hteo, 
ti se sad hvataš ovog gadnog trika i čovek mora da prežvakuje nešto o čemu je bestidno već samo i 
govoriti. — Ja... — Znala si ti — prekide je on. — Nemoj opet da lažeš. Neću da ponavljam ono što 
si rekla. Tako nešto još ne mogu! Znali smo mi oboje. Više nikada nisi htela da se vratiš. — Ja se 
nisam vratila! 376 Ravik je ćuteći pogleda. S mukom se savladavao. — Dobro. Onda si telefonirala. 
__ Telefonirala sam jer sam se bojala! __ O bože — reče Ravik.— To je isuviše idiotski! Ja dižem 1 
Ona se lagano osmehnu. — I ja, Ravik. Zar ne vidiš kako jedino hoću da ostaneš? __, To je baš ono 
što ja neću. __ Zašto? — Još uvek se smeškala. Raviku je izgledalo da je prilično potučen. Ona 
prosto nije htela da ga razume, i ako bi on počeo da objašnjava, ko zna gde bi se svršilo.



— To je prokleta pokvarenost — reče on na-posletku. — Ti to ne možeš da razumeš. — Mogu — 
odgovori ona lagano. — Možda. Ali zašto je drukčije nego pre nedelju dana? — Onda je bilo isto 
tako. Ona zaćuta i pogleda ga. — Ja ne marim za imena — reče ona zatim. On ne odgovori. Osećao 
je koliko je ona nadmoćna. — Ravik — reče ona i priđe bliže. — Da, rekla sam tada da je kraj. 
Rekla sam da nikad više nećeš čuti za mene. Rekla sam jer si to ti hteo. A što to ipak ne činim — 
zar ti to ne razumeš? Ona ga pogleda. — Ne — odgovori on grubo. — Sve što razumem to je da 
hoćeš da imaš dva čoveka. Ona se ne pomače. — Nije tako — reče tada. — Ali čak i kad bi bilo 
tako, šta se to tebe tiče? On ju je nemo gledao. — Stvarno, šta se to tebe tiče? — ponovi ona. — 
Volim te. Zar to nije dosta? — Nije. — Ne treba da budeš ljubomoran. Ti ne. Ti to nikada nisi ni bio 
... — Tako? — Ne. Ti uopšte ne znaš šta je to. 377— Dabome da ne znam. Zato što nisam 
priređivao pozorisne predstave kao tvoj momak... Ona se osmehnu. — Ravik — reče ona. — 
Ljubomora počinje Oiijrazduha_kojidrugi diše. On ne odgovori. Stajala je pred njim i gledala ga. 
Gledala ga je i ćutala. Vazduh, uzani hodnik, polusvetlost — sve odjednom bese puno nje. Puno 
nekog čekanja, nekog nežnog, kao bez daha privlačenja, kao zemlja kad se vrtoglavo nagnemo 
preko ograde kakvog tornja. Ravik je to osećao. Nije hteo da bude uhvaćen. Nije više mislio na to 
da ode. Kad bi otišao, ovo ovde bi ga progonilo. A on nije hteo da ga progoni. Hteo je da načini 
jasan kraj. Sutra mu je bila potrebna jasnost. — Imaš li koju rakiju? — upita on. — Da. Sta hoćeš? 
Kalvados? — Konjak ako ga imaš. Ili neka bude i kalvados. Sasvim svejedno. Ona pođe prema 
malom ormanu. Gledao je za njom. Svetao -vazduh, nevidljivo zračenje primamljivosti, ono: da 
podignemo ovde tri senice, stara, večita obmana — kao da bi mir mogao da dođe iz krvi ikada na 
duže nego za jednu noć! Ljubomora. On o tom ništa nije znao? Ali zar nije znao nešto o 
nesavršenosti ljubavi? Nije li to stariji bol, nezasitiji od malo lične nevolje; ljubomora? Zar ne 
počinje ona već time isto znamo da jedno mora umreti ranije? Joana nije donela kalvados. Ona 
donese bocu konjaka. Dobro, pomisli on. Neki put razume. On gurnu fotografiju u stranu da bi 
stavio čaše. Zatim je ponovo uze. To je bilo najprostije da bi savladao dejstvo — posmatrati 
naslednika. — čudna stvar kako mi je pamćenje rđavo — reče on. — Ja sam mislio da tvoj momak 
sasvim drukčije izgleda. Ona spusti bocu. — To uopšte nije on. — A tako — već neki drugi. — Da 
— zbog toga je sve i bilo. Ravik popi veliki gutljaj konjaka. — Treba da znaš da se 378 fotografije 
muškaraca ne drže po sobi kad dolazi raniji ljubavnik. Ne drže se uopšte nikakve fotografije. To je 
neukusno. __Ona uopšte nije stajala u sobi. On ju je našao. Svud je tražio. A čovek drži fotografije. 
Ti to ne razumeš. Žena to razume. Nisam htela da je vidi. __Otuda ti sad lom. Zavisiš li od njega? 
— Ne. Imam svoj ugovor. Na dve godine.



— Je li ti ga on nabavio? — Zašto da ne? — Ona je bila iskreno iznenađena. — Zar u tom nešto 
ima? — Nema. Ali ima ljudi koje takve stvari ogorčavaju. Ona sleže ramenima. Video je to. 
Sećanje. Nostalgija. Ramena koja su se nekad dišući dizala pored čoveka, tiho, pravilno u snu. 
Ovlašni oblak sjajem prelivenih ptica na rumenom noćnom nebu? Davno? Kako davno je prošlo? 
Govori, nevidljivi knjigovođo! Je li to samo zakopano ili su to stvarno poslednji, ovlašni refleksi? 
Ali ko to zna? Prozori su stajali širom otvoreni. Nešto ulete unutra, nasumce, neka tamna krpica, 
nesigurno lepršajući — držeći se štita lampe, udarajući krilima, šireći se — i odmah zatim vizija od 
purpura, plavetnila i svih smeđih boja — jedan nakit noći, viseći na svilenom štitu, dahom donesen 
— šareno paunsko oko. Baršunska krila disala su polako — polako kao one grudi preko pod tankim 
štitom haljine; kad je to već jednom tako bilo, beskrajna vremena, sto godina ranije? Luvr. Nika. 
Ne, mnogo ranije. Natrag u neko praskozorje od prašine i zlata. Dim sa topaznih oltara; glasnije 
bučanje vulkana, tamnija zavesa od senki i žara i krvi, manji čamac saznanja, vreliji vrtlog, sjajnija 
lava, puzajući crnim prstima niz obronke, zasipajući život, proždirući; — i iznad toga večno 
osmehivanje meduze na nekoliko slučajnih hijeroglifa u pesku vremena: duh. Leptir se diže, skliznu 
pod svilu i poče da bije krilima po vreloj sijalici. Ljubičasti prah. Ravik ga uze, odnese ga do 
prozora i pusti u noć. 379— On će ponovo doći — reče Joana. — Možda i neće. — Oni dolaze 
svake noći. Dolaze iz parka. Uvek isti. Pre nekoliko nedelja bili su kao limun žuti. Sad dolaze ovi. 
— Da. Uvek isti. I uvek drugi. I uvek drugi i uvek isti. Sta on to govori. Govorilo je nešto iza njega. 
Neka rezonanca, neki eho, odjekujući izdaleka, iza neke poslednje nade. Šta se on nadao? Sta ga je 
iznenada udarilo u tom slabom času, šta je kao neki skalpel prosecalo negde gde je odavno verovao 
da su zdravi mišići? Bilo je skriveno, zakrinkano, učahureno, još uvek spavajući zimskim snom — 
još živo očekivanje neko ko je hteo da obmane? On diže fotografiju, koja je ležala na stolu. Lice. 
Neko lice. Jedno od miliona. — Otkad? — upita on. — Nije odavno. Radimo zajedno. Pre nekoliko 
dana. Pošto si ti kod „Fukea"... On podiže ruku. — Dobro, dobro! Znam! Da sam ono veče — znaš 
da to nije istina? Ona se ustezala. — Ne... — Znaš! Nemoj da lažeš! Ništa što je važno nije tako 
kratkog daha. Šta je hteo da čuje? Zašto je to rekao? Da ipak nije hteo da čuje neku milostivu laž? 
— Istina je i nije istina — reče ona. — Ja ne mogu drukčije, Ravik. To me goni. To je kao kad bih 
nešto propustila. Uhvatim ga, moram da ga imam, a onda postaje ništa. I ja se mašim za nečim 
novim. Unapred znam da će se završiti kao drugo, ali ne mogu da se ostavim. Goni me, baca me 
nekud, ispunjava me neko vreme i napušta me i opet isprazni, kao glad, a onda opet dođe. 
Izgubljena, pomisli Ravik. Sada stvarno sasvim izgubljena. Nema varanja više, omađijanosti, nema 
buđenja, nema povratka. Bilo je dobro znati to ako pare mašte ponovo budu počele da zamućuju 
sočivo saznanja. Nežna, nemilostiva, neutešna hernija! Krv koja je jednom 380 pljusnula u drugu 
krv, ne može to više nikad sa istom snagom. Ono Što je Joanu još uvek držalo i s vremena na vreme 
gonilo njemu, bilo je jedan ostatak u njemu u koji ona još nije prodrla. Da je prodrla u



njega, otišla bi zauvek. Ko na to da čekaj^ Ko da bude zadovoljan time? Ko da sam sebe ostavi za 
to? — Ravik, volela bih da sam tako jaka kao ti. On se nasmeja. Još i to. — Ti si mnogo jača od 
mene. — Nisam. Vidiš kako jurim za tobom. — Baš to pokazuje. Ti to možeš sama sebi da 
dopustiš. Ja ne. Ona ga je u jednom trenutku pažljivo pogledala. Zatim se ugasi vedrina koja joj je 
preletala preko lica. — Ti ne možeš da voliš — reče ona. — Nikad se ne preda-ješ. — Ti uvek. 
Zbog toga se uvek i spaseš. — Zar ne možeš da govoriš sa mnom ozbiljno? — Ja ozbiljno govorim 
sa tobom. — Ako se ja uvek spasem, zašto ne mogu da se odvojim od tebe? — Ti se od mene 
sasvim dobro odvajaš. — Ostavi to! Ti znaš da to s tim nema nikakve veze. Kad bih se odvojila od 
tebe, ne bih trčala za tobom. Druge sam zaboravila. Tebe ne. Zašto? Ravik uze jedan gutljaj. — 
Možda zato što me nisi potpuno bacila pod noge. Ona ustuknu. Zatim odmahnu glavom. — Nisam 
ja sve bacila pod noge, kako ti to kažeš. Neke uopšte ne. I zaboravila sam ih. Bila sam nesrećna, ali 
sam ih zaboravila. — Zaboravićeš i mens. — Neću. Ti me uznemiruješ. Neću nikad. — Covek 
uopšte ne veruje koliko može da zaboravi — reče Ravik. — To je veliki blagoslov i prokleta 
nevolja. — JoS uvek mi nisi rekao zašto je to tako s nama. 1 — Mi to oboje ne možemo sebi da 
objasnimo. Možemo govoriti koliko hoćemo. Postajalo bi samo sve konfuznije. Ima 381 i\stvari 
koje ne mogu da se objasne. I drugih koje se ne ražu-meju. Neka je blagosloveno to malo džungle u 
nama. Sad idem. Ona brzo ustade. — Ne smeš me ostaviti samu. — Hoćeš li da spavaš sa mnom? 
Ona ga pogleda i ne reče ništa. — Nadam se da nećeš — reče on. — Zašto pitaš? — Da se 
raspoložiš. Idi da spavaš. Napolju je već svetio. Nije vreme za tragedije. [ — Nećeš da ostaneš? — 
Neću. I nikad više neću doći. Ona je stajala vrlo tiho. — Nikada? — Nikada. I ti nikad više nećeš 
doći meni. Ona lagano odmahivaše glavom. Zatim pokaza na sto. — Zbog ovoga? — Ne. — Ja te 
ne razumem. Pa mi možemo... — Ne — reče on brzo. — To još ne. Formula o prijateljstvu. Baštica 
sa povrćem na lavi ugašenih osećanja. Ne, mi to ne možemo. Mi ne. To se valjda može u sitnim 
slučajevima. Jga i j>nda je prljavo. Ljubav ne treba prljati prijateljstvom. ^ Kraj je kraj. r """^^^Sli 
zašto baš sad? — Imaš pravo. Treba da je bilo ranije. Kad sam se vratio iz Svajcarske. Ali niko nije 
sveznajući. A ponekad čovek i neće sve da zna. Bilo je — on prekide. — Sta je bilo? — Ona je 
stajala ispred njega kao da ne razume a na svaki način mora da sazna. Bila je bleda i oči su joj bile 
prozirne, — Sta je to s nama, Ravik? — prošapta ona. Hodnik iza njene kose, upola osvetljen, 
zanjihan u svetlosti, kao da vodi daleko u neko okno u kome mrkne obećanje, orošeno rosom 
mnogih generacija, orošeno rosom uvek novih nada. — Ljubav — reče on.



382 __ Ljubav? ___Ljubav. I zbog toga je ovo kraj. On zatvori za sobom vrata. Lift. Pritisnu 
dugme. Ali nije čekao dok se lift ne uspuže. Bojao se da će Joana poći za njim. Brzo siđe niz 
stepenice. Čudio se što ne čuje vrata. Na drugom odmorištu zastade i oslušnu. Ništa se ne pomače. 
Niko nije dolazio. Taksi je još stajao pred kućom. On ga je bio zaboravio. Šo-fer se dotače kape i s 
poverenjem se osmehnu. — Koliko? — Pedeset sedam. Ravik plati. — Hoćete li da se povezete 
natrag? — upita šofer iznenađen. — Neću. Hoću da hodam. — Prilično je daleko, gospodine. — 
Znam. — Pa onda nije trebalo da me ostavite da čekam. Košta vas jedanaest franaka ni za šta. — 
Ništa ne mari. Sofer pokuša da zapali pikavac koji mu je, mrk i vlažan, bio prilepljen za gornju 
usnu. — E, sigurno je vredelo. — Više! — reče Ravik. Park je stajao u hladnoj jutarnjoj svetlosti. 
Vazduh je bio već topal ali svetlost je bila hladna. Džbunje jorgovana, sivo raprašeno. Klupe. Na 
jednoj je spavao neki čovek, pokrivši lice jednim brojem „Pari Soar"-a. Bila je to ista ona klupa na 
kojoj je Ravik sedeo u kišnoj noći. On pogleda spavača. „Pari Soar" dizao se dišući nad pokrivenim 
licem, kao da rđave novine imaju dušu ili kao da su leptir koji svaki čas, sa velikim vestima, hoće 
da poleti u nebo. Lagano je disao krupan naslov: Hitler izjavljuje da sem poljskog Koridora nema 
više nikakvih teritorijalnih želja. A ispod toga: Peglerka ubila čoveka vrelom peglom. Nekakva 
prosta žena u nedeljnoj haljini gledala je nemo iz nekakve 383rotogravire. Pored nje dizala se i 
spuštala druga fotografija: Cemberlen izjavljuje da je mir još uvek moguć, sa nekom vrstom 
bankclerk-a sa kišobranom i s licem srećne ovce. Pod njegovim nogama, malim slovima i pomalo 
sakriveno: Stotine Jevreja poubijano na granici. Covek koji se svim tim bio zaštitio od rose i 
jutarnje svet-losti spavao je duboko i mimo. Nosio je stare, trošne platnene cipele, smeđe pantalone 
i prilično iscepan kaput. Njega se sve to nije ticalo. On je bio tako duboko dole, da ga se više ništa 
nije ticalo — onako kao .što riba iz velikih dubina ništa ne oseća buru okeana. Ravik ode natrag u 
„Enternasional". Bio je jasan i slobodan. Nije osetio ništa za sobom. Nije mu to više bilo potrebno. 
Ništa mu više nije bilo potrebno što bi ga još zbunjivalo. Hteo je danas da ode u „Prens d'Gal". Dva 
dana ranije. Na Hakea je bolje bilo čekati ranije nego kasnije. 384 XXVIII Hol u „Prens d'Gal" bio 
je prazan kad je Ravik sišao. Jedan pokretni radio-aparat svirao je tiho na stolu za recepciju. Po 
uglovima poslovalo je nekoliko čistačica. Ravik prođe brzo i neupadljivo. On pogleda na sat 
nasuprot vrata. Bilo je pet sati ujutru. On pođe uz Aveniju Žorž V i pređe kod „Fukea". Onde niko 
nije sedeo. Restoran je odavno bio zatvoren. On zastade jedan trenutak. Zatim zaustavi jedan taksi i 
odveze se u „Šehere-zadu". Morozov je stajao pred vratima i gledao prema njemu. — Ništa — reče 
Ravik. — Mislio sam. Nije ga trebalo ni očekivati za danas.



— Jest. Već danas. Danas je četrnaest dana. — Ne treba računati jedan dan. Jesi li ćelo vreme bio u 
„Prens d'Gal"? — Da, od juče do sad. — On će sutra telefonirati — reče Morozov. — Možda je 
danas imao neka posla, ili je dan kasnije krenuo na put. — Sutra pre podne moram da operišem. —
> Tako rano neće telefonirati. Ravik ništa ne odgovori. On vide taksi iz koga je izlazio jedan žigolo 
u belom smokingu. Za njim izađe jedna bleda žena sa velikim zubima. Morozov im otvori vrata. 
Ulica je odjednom zamirisala na „chanel cinque". Žena je malo hra-mala. 2igolo je lepo išao za 
njom, pošto je platio taksi. Žena ga je čekala na vratima. Oči su joj bile zelene u svetlosti lampi. 
Zenice su joj se jako suzile. — U to doba sigurno neće telefonirati — reče Morozov kad se vratio. 
Ravik ne odgovori. — Ako mi daš ključ, mogu ja da odem 385gore u osam — reče Morozov. — 
Onda mogu čekati dok se ne vratiš. — ■ Ti treba da spavaš. — Koješta. Mogu da spavam na tvom 
krevetu ako budem hteo. Neće niko telefonirati, ali ja mogu to da uradim ako te umiruje. — Treba 
da operišem do jedanaest. — Dobro. Daj mi ključ. Ne bih voleo da od uzbuđenja kakvoj dami iz 
predgrađa Sen-2ermen zašiješ jajnike za želudac. Da onda posle devet meseci povrati dete. Imaš li 
ključ? — Da. Evo. Morozov stavi ključ od sobe u džep. Zatim izvadi kutiju sa paprenim 
bombonama i ponudi Ravika. Ravik odmahnu glavom. Morozov uze nekoliko bombona i ubaci ih u 
usta. One nestaše u njegovoj bradi, kao bele ptičice u nekoj šumi. — Osvežava — objasni on. — Da 
li si već kadgod ceo dan presedeo u kakvom pliša-nom ćumezu i čekao? — upita Ravik. — Duže. A 
ti ne? — Da. Ali ne na to. — Zar nisi ništa poneo da čitaš? — Dosta. Ali ništa nisam čitao. Dokle 
imaš posla ovde? Morozov otvori vrata jednog taksija. Bio je pun Amerikanaca. Morozov ih pusti 
unutra. — Najmanje još dva sata — reče on kad se vratio. — Pa vidiš šta je to. Najluđe leto, kakvo 
već dugo godina nije bilo. I Joana je unutra. — Tako? — Da. S jednim drugim, ako te interesuje. — 
Ne — reče Ravik. Okrete se da pođe. — Onda ću te vi-deti sutra. — Ravik — viknu Morozov za 
njim. Ravik se vrati. Morozov izvadi ključ. — Evo! pa ti moraš ući u svoju sobu u „Prens d'Gal". Ja 
te neću videti do sutra. Ostavi vrata otvorena kad odeš. — Ja ne spavam u „Prens d'Gal". — Ravik 
uze ključ. — 386 1 \ Soavam u „Enternasionalu". Bolje da mi se lice onde vidi što je manje 
moguće. __ Ipak bi trebalo da spavaš. Covek ne stanuje u hotelu u kom ne spava. Bolje je, u slučaju 
da se policija raspituje u recepciji_- To jeste, ali je i bolje, ako se budu raspitivali, što ću moći da 
dokažem da sam ćelo vreme stanovao u „Enternasionalu". U „Prens d'Gal" sve sam udesio. 
Izgužvao krevet, i tako upotrebio umivaonik, peškire, kupatilo i drugo da izgleda kao da sam rano 
otišao. — Lepo. Onda mi vrati ključ. Ravik odmahnu glavom. — Bolje je ako tamo ne vide još i 
tebe. — Ne mari ništa.



— Mari, Borise. Nemojmo biti idioti. Tvoja brada nije svakodnevna stvar. Sem toga, imaš pravo: ja 
treba da se držim i da živim kao da nema ništa naročito. Ako Hake zaista telefonira sutra ujutru, 
telefoniraće i posle podne. Ako s tim ne budem računao, za jedan dan postaću nervozna olupina. — 
Kuda ćeš sad? — Idem da spavam. Ne može se očekivati da će telefonirati još i sad. — Mogli 
bismo se docnije naći negde, ako hoćeš. — Ne, Borise. Verovatno ću već spavati kad ti budeš 
slobodan. Moram da operišem. Morozov ga pogleda s nevericom. — Dobro. Onda ću svratiti do 
tebe sutra posle podne u „Prens d'Gal". Ako pre toga nešto bude, telefoniraj mi u hotel. — Da. 
Ulice. Grad. Crvenkasto nebo. Crvena, plava i bela boja treperavo gasnu niz kuće. Vetar, obigrava 
oko uglova bistroa, kao mazna mačka. Ljudi, vazduh, posle dana čekanja u zapti-venoj sobi. Ravik 
je išao avenijom prema „Seherezadi". Gvož387đem ograđeno drveće odisalo je olovnu noć, 
ustežući se, se-ćanje na zelenilo i šumu. Oseti se iznenada tako prazan i is-crpen da bi mogao pasti. 
Kad bih se ostavio toga, mislilo je nešto u njemu, kad bih se sasvim ostavio, zaboravio ga, kao 
zmija davno preživelu košuljicu! Sta me se to još tiče, ta melodrama iz jedne skoro zaboravljene 
prošlosti? Sta me se još tiče taj čovek, taj mali, slučajni instrument, ta beznačajna alatka u jednom 
komadu mračnog srednjeg veka, pomračenja sunca u srednjoj Evropi? Sta ga se to još ticalo? Jedna 
javna žena pokuša da ga odvuče u neku kapiju. U mraku ulaza ona rastvori haljinu. Bila je tako 
napravljena da se, kad bi se skinuo pojas, rastavljala na dve pole, kao kućna haljina. Bledo meso 
nejasno se zabelasa. Crne, dugačke čarape, crno krilo, crne očne duplje u čijim se senkama nisu više 
videle oči; gnjecavo meso u raspadanju koje kao da već fosforescira. Jedan makro, s cigaretom 
zalepljenom na gornju usnu, stajao je naslonjen na drva i posmatrao ga. Prođe nekoliko kola s 
povrćem. Konji, klimajući glavama, teških, zategnutih mišića pod kožom. Prijatni miris trave, 
karfiola koji su bili nalik na okamenjene mozgove u zelenim listovima. Crvenilo patlidžana, korpe 
sa pasuljem, lukom, trešnjama i salatom. Sta ga se to još ticalo. Jedan više ili manje. Jedan više ili 
manje od stotine hiljada koji su bili isto tako rđavi ili još gori. Jedan manje. On naglo zastade. To je! 
Odjednom se sasvim razbudi. To je. To im je pomoglo da se uzdignu, što su ljudi postali umorni, što 
su hteli da zaborave, što su mislili: šta me se još to tiče? To je! Jedan manje! Da, jedan manje — to 
nije bilo ništa, ali je bilo i sve! Sve! On polako izvadi iz džepa cigaretu i lagano je zapali. I 
najednom, dok mu je žuta svetlost Šibice osvetljavala dlanove, kao šupljinu sa ponorima linija, 
njemu bi jasno kako ga ništa ne može zadržati da ne ubije Hakea.iNa neki čudan način sve je 
zavisilo od toga. To odjednom postade daleko više od lične osvete. Bilo je tako da će, ne učini li to, 
biti kriv zbog nekog ogrom388 nog zločina; da će negde nešto u svetu zauvek biti izgubljeno, akd 
to ne učini. Istovremeno mu je bilo potpuno jasno da nije tako — an uprkos toga, daleko s onu 
stranu objašnjenja i logike, stajala mu je u krvi svest da mora to učiniti — kao da će odatle poteći 
nevidljivi talasi i desiti se nešto daleko veće. Znao je da je Hake mali činovnik užasa i da ne znači 
mnogo; ali je iznenada bio svestan i toga da je beskrajno važno ubiti ga. Svetlost u šupljini njegova 
dlana ugasi se. On baci šibicu. Suton je visio na drveću. Srebrnasto priviđenje, pridržavano 
picikatom probuđenih vrabaca. On se začuđeno osvrnu. Nešto se u njemu bilo



desilo. Neko je nevidljivo suđenje bilo održano i izrečena presuda. Preterano jasno video je drveće, 
žut zid jedne kuće, sivu boju neke gvozdene ograde pored sebe, ulicu u plavom isparenju; imao je 
osećanje da je nikad neće zaboraviti. I tek je u tom trenutku stvarno znao da će ubiti Ha-kea, i da to 
više nije njegova sopstvena, mala stvar, nego mnogo više. Jedan početak. Prođe pokraj ulaza u 
Oziris. Nekoliko pijanica teturajući izađe. Oči su im bile staklaste; lica mrtva. Nije bilo taksija. Oni 
su malo psovali, pa produžiše, teški, jaki i bučni. Govorili su nemački. Ravik je hteo da ide u hotel. 
Sad promeni odluku. Pade mu na um da je Rolanda rekla kako od pre nekoliko meseci dolaze u 
Oziris nemački turisti. On uđe. Rolanda je stajala u baru, hladna, motreći, u svojoj crnoj 
guvernantskoj haljini. Orkestrion je odjekujući jurišao na egipatske zidove. — Rolanda — reče 
Ravik. Ona se okrete. — Ravik! Tebe dugo nije bilo. Dobro što dolaziš. — Zašto? Stajao je pored 
nje kraj bara i imao pregled lokala. U njemu više nije bilo mnogo mušterija. Oni su sanjivo tu i 
tamo sedeli za stolovima. — Završavam ovde — reče Rolanda. — Za jednu nedelju putujem. 389— 
Zauvek? Ona potvrdi glavom i izvuče iz razreza na grudima jedan telegram. — Evo. Ravik ga 
otvori i vrati. — Tvoja tetka? Je li konačno umrla? — Da, vraćam se. Objasnila sam madami. Ona 
je besna, ali razume. 2aneta treba da me zameni. Treba još da se uvede u posao. — Rolanda se 
nasmeja. — Sirota madam. Htela je ove godine da zablista u Kanu. Vila joj je već puna gostiju. Pre 
godinu dana postala je grofica. Udala se za nekog kenj-kavca iz Tuluze. Plaća mu pet hiljada 
franaka mesečno pod uslovom da ne napušta Tuluzu. Sad mora da ostane ovde. — Hoćeš li otvoriti 
kafanu? — Da. Već po ceo dan trčim da sve spremim. U Parizu se dobija jevtinije. Ovo je za 
zavese. Sta kažeš na ovu mustru? Iz razreza na grudima ona izvadi krpicu zgužvana platna. Cveće 
na žutoj podlozi. — Divno — reče Ravik. — Dobiću sa trideset procenata jevtinije. Sniženo od 
prošle godine. — Rolandine su se oči sijale toplo i nežno. — Uštede-ću na tom trista sedamdeset 
franaka. Dobro, šta? — Neverovatno. Hoćeš li se udati? — Da. — Zašto hoćeš da se udaš? Zašto 
još ne pričekaš i ne svršiš pre toga sve što hoćeš? Rolanda se nasmeja. — Ti se ne razumeš u posao, 
Ravik. To bez muža ne ide. Tu spada i muž. Znam ja već šta radim. Stajala je, čvrsta, sigurna, 
mirna. O svemu je razmišljala. Čovek ide uz posao. — Nemoj odmah da mu prepišeš novac — reče 
Ravik. — Pričekaj prvo kako će da ide. Ona se opet nasmeja. — Znam ja već kako će ići. Mi smo 
pametni. Potrebni smo jedno drugom u poslu. Muž nije muž ako njegova žena drži novac. Neću 
kenjkavca. Treba da imam respekta pred mužem. To je nemoguće ako on svaki čas bude morao 
dolaziti da mi ište novac. Zar ti to ne uviđaš? — Da — reče Ravik, ne uviđajući. 390 __ Dobro. — 
Ona klimnu glavom zadovoljno. — Hoćeš li nešto da piješ? .__ Ništa. Moram da idem. Samo sam 
onako svrnuo. Sutra ujutru moram da radim. Ona ga pogleda. — Trezan si potpuno. Hoćeš li 
devojku? — Neću?



Rolanda uputi dve devojke, lakim pokretom ruke, jednom čoveku koji je sedeo na klupi kraj zida i 
spavao. Ostale su pravile rusvaj. Samo je još poneka sedela na stolicama koje su u dva reda stajale 
duž srednjeg prolaza. Druge su se klizale na glatkom kamenom podu hodnika kao deca zimi na 
ledu. Dve po dve, vukle su treću, koja je čučala, trčeći kroz hodnik. Oziris se odjednom pretvorio u 
arkadsku scenu klasične nevinosti. — Leto — reče Rolanda. — Moram im ujutru dati malo 
slobode. — Ona ga pogleda. — U četvrtak je moje oproštajno veče. Madam će prirediti večeru u 
moju čast. Hoćeš li doći? — U četvrtak? — Da. Četvrtak, pomisli Ravik. Za sedam dana. Sedam 
dana. To je sedam godina. U četvrtak — onda će to odavno biti gotovo. Četvrtak — ko može da 
misli tako daleko? — Razume se — reče on. — Gde? — Ovde. U šest sati. — Dobro. Biću tu. Laku 
noć, Rolanda. — Laku noć, Ravik. Naišlo je kad je stavljao retraktor. Naišlo je brzo, zapanjujući, 
vrelo. On oklevaše trenutak. Otvorena, crvena šupljina, tanka para vrelih, vlažnih obloga kojima su 
bila podignuta creva, krv što je pored peana kapala iz sitnih žila — on najednom spazi Eugeniju 
koja ga je upitno pogledala, spazi Ve-berovo lice, veliko, sa svim porama i svakom dlakom brkova 
391pod metalnom svetlošću — i pribra se i nastavi mirno da radi dalje. Šio je. Ruke su mu šile. 
Rana se zatvori. On oseti kako mu voda teče ispod ruku. Tekla mu je niz telo. — Hoćete li da 
zašijete do kraja? — upita on Vebera. — Hoću. Da li se što desilo? — Nije. Vrućina. Nisam dosta 
spavao. Veber spazi Eugenijin pogled. — Dešava se, Eugenija — reče on. — Cak i pravednicima. 
Soba se u trenutku zaljulja. Divlji umor. Veber je šio dalje. Ravik mu je automatski pomagao. Jezik 
mu je bio debeo. Nepce kao vata. Disao je vrlo lagano. Mak, pomisli nešto u njemu. Mak u 
Flandriji. Otvoren, crven trbuh. Otvoreni, crveni cvetovi maka, bestidna tajna, život tako sasvim u 
rukama s nožem. Trzaj, ruke dole, magnetski dodir, izdaleka odnekud od neke daleke smrti. Ne 
mogu više da operišem, pomisli on. Prvo to treba da prođe. Veber je četkicom premazivao zatvoren 
rez. — Gotovo. Eugenija spusti noge operisane žene. Nečujno se otkotrljaše kola napolje. — 
Cigaretu? — upita Veber. — Ne. Moram da idem. Imam neka posla. Ima li još šta da se uradi ovde? 
— Nema. — Veber začuđeno pogleda Ravika. — Zašto se tako žurite? Zar nećete da popijete 
vermut sa sodom ili nešto drugo hladno? — Ništa. Moram da idem! Nisam znao da je već tako 
kasno. Adieu, Veber. On brzo izađe. Taksi, pomisli napolju. Taksi, brzo. Spazi jedan sitroen gde 
dolazi i zaustavi ga. — U hotel „Prens d'Gal"! Brzo! Treba da reknem Veberu da se za nekoliko 
dana mora snaći bez mene, pomisli on. Tako ne ide. Poludim kad iznenada za vreme operacije 
pomislim da bi Hake baš tada mogao telefonirati. 392 plati taksi i pođe kroz hol. Izgledalo je kao 
večnost dok nije došao lift. Prođe kroz širok hodnik. Telefon. On podiže slušalicu, kao da je neki 
težak teg. — Ovde je fon Horn. Da li mi je neko telefonirao? __ Trenutak, gospodine.



Ravik je čekao. Glas telefonistkinje se vrati. — Ne. Niko nije telefonirao. — Hvala. Morozov se 
pojavi posle podne. — Jesi li jeo? — upita on. — Nisam. Čekao sam tebe. Možemo zajedno da 
jedemo ovde. — Koješta. Palo bi u oči. Niko u Parizu ne jede u svojoj sobi ako nije bolestan. Idi da 
jedeš. Ja ću ostati ovde. U ovo doba niko ne telefonira. Svi jedu. Osveštani običaji. Ako bi ipak 
telefonirao, ja ću biti tvoj sluga, uzeću mu broj i reći da ćeš se vratiti za pola sata. Ravik je oklevao. 
— Dobro — reče on zatim. — Vratiću se za dvadeset minuta. — Nemoj se žuriti. Dosta si dugo 
čekao. Nemoj sad da budeš nervozan. Ideš li kod „Fukea"? — Da. — Reci neka ti dadu otvoreni 
vuvre iz trideset sedme. Baš sam ga pio. Prvoklasan je. — Dobro. Ravik se odveze dole. Brzo pređe 
preko ulice i preko terase. Zatim prođe kroz restoran. Hakea nije bilo. Sede za jedan prazan sto 
prema Aveniji 2orž V i poruči boeuf a la mode, salatu, kozji sir i bocu vuvrea. Posmatrao je sam 
sebe dok je jeo. Primora sam sebe da oseti da je vino lako i malo iskričavo. Jeo je polako, motrio je 
unaokolo, video nebo gde kao plava svilena zastava visi iznad Trijumfalne kapije, poruči još jednu 
kafu, osetio njen gorak ukus, zapalio polako cigaretu; nije hteo da se žuri, jeo 393je još malo, 
posmatrao ljude koji su prolazili, zatim ustao i pošao u „Prens d'Gal" i sve zaboravio. — Kakav je 
bio vuvre? — upita Morozov. — Dobar. Morozov izvuče iz džepa šah. — Hoćemo li jednu partiju? 
— Da. Staviše figure u rupice. Morozov sede u jednu fotelju. Ravik je sedeo na otomanu. —■ Ne 
verujem da ću ovde moći da ostanem duže od tri dana, bez pasoša — reče on. — Da li ti ga je 
recepcija već tražila? — Još nije. Neki put traže pasoše sa vizom pri dolasku. Zbog toga sam se 
uselio noću. Dežurni dečak nije mnogo pitao. Rekao sam mu da mi je potrebna soba za pet dana. — 
U skupim hotelima nisu baš tako strogi. — Ako dođu i zaištu pasoš, biće teško. — Zasad neće doći. 
Raspitao sam se u Zoržu V i u Ricu. Jesi li se upisao kao Amerikanac? — Ne. Kao Holanđanin iz 
Utrehta. Ne pristaje sasvim uz nemačko ime. Iz predostrožnosti sam ga zato malo promenio. Fan 
Horn, ne fon. Jednako zvuči, ako Hake bude pitao. — Dobro. Mislim da će i pored toga biti u redu. 
Pa ti nisi uzeo jevtinu sobu. Neće se brinuti o tebi. — Verovatno neće. — Šteta što si uzeo ime 
Horn. Ja znam jednu besprekornu carte d'identite, s važnošću za još jednu godinu. Od jednog mog 
prijatelja koji je umro pre sedam meseci. Prilikom pregleda lesa rekli smo da je nemački izbeglica 
bez isprava. Tako smo legitimaciji sačuvali važnost i spasli je. Njemu je sasvim svejedno da li leži 
negde zakopan kao Jozef Vajs. A ovde su već dva emigranta živela s njegovim ispravama. Ivan 
Kluge. Nije rusko ime. Fotografija izbrisana, profil, bez pečata, lako se da izmeniti. 394 __. Bolje je 
ovako kao što je sad — reče Ravik. — Kad odem odavde, neće više biti ni Horna ni isprava.



__Bilo bi sigurnije za policiju. Ali ona neće doći. Ona ne dolazi u hotele u kojima se za jedan 
apartman plaća više od sto franaka. Ne znam ni jednog emigranta koji za ovih pet godina živi u 
Ricu bez isprava. Jedini koji to zna jeste noćni portir. Jesi li razmislio šta ćeš da radiš ako bi se 
braća ipak počela raspitivati o tebi? — Razume se. Pasoš mi je u argentinskom poslanstvu radi vize. 
Obećaću da ću ga doneti za koji dan. Ostaviću onda kofer ovde i neću se više vratiti. Imam vremena 
za to. Prvo pitanje postaviće uprava, a ne direktno policija. Računam s tim. Samo — onda je ovde 
svršeno. — Biće sve u redu. Igrali su do osam i po. — Idi sad da večeraš — reče Morozov. Ja ću 
pričekati još ovde. Onda moram da idem. — Ješću docnije ovde. — Koješta. Idi sad pa pojedi 
pristojnu porciju. Ako onaj telefonira, moraćeš, po svoj prilici, prvo da piješ s njim. Bolje je onda, 
ako budeš dosta jeo. Da li znaš kuda ćeš s njim da ideš? — Da. — Mislim, ako bude hteo još nešto 
da vidi ili da pije. — Da. Znam dosta mesta gde niko ne obraća pažnju. — Idi sad da jedeš. Nemoj 
ništa piti. Jedi teške, masne stvari. — Dobro. Ravik ponovo pređe kod „Fukea". Sve to nije stvarno, 
ose-ćao je on. Čita to u nekoj knjizi ili gleda na nekom melodra-matičnom filmu, ili sanja. Prvo 
ponovo obiđe obe strane kod „Fukea". Terase su bile krcate pune. On prekontrolisa svaki pojedini 
sto. Hakea nigde nije bilo. Jeo je za jednim malim stolom, blizu vrata, tako da mu je na oku bio ulaz 
iz ulice. Pored njega su dve žene razgovarale o Skijapareliju i Menbošeu. Pored njih je sedeo jedan 
čovek 395s retkom bradom i ćutao. Na drugoj je strani nekoliko Francuza razgovaralo o politici. 
Jedan je bio za Vatrene krstove, jedan za radikale — drugi su se smejali obojici. Svi su za to vreme 
posmatrali dve lepe, samouverene Amerikanke koje su pile vermut. Ravik je motrio na ulicu dok je 
pio. Nije bio dosta budalast da ne veruje u slučaj. Slučajeva nije bilo jedino u dobroj literaturi — 
život je svakog dana bio pun najglupljih. On ostade kod „Fukea" pola sata. Bilo je lakše nego u 
podne. Obiđe još jednom stranu prema Jelisejskim poljima i vrati se onda u hotel. — Evo ključa za 
tvoj auto — reče Morozov. — Promenio sam ga. Plavi talbot sa sedištima od kože. Onaj drugi imao 
je sedišta od čoje. Koža se lakše pere. Kabriolet je, možeš ga terati otvorena i zatvorena. Ali ostavi 
prozore uvek otvorene. Ako budeš morao da pucaš u zatvorenim kolima, pucaj tako da iza tebe bude 
otvoren prozor, kako kugla ne bi ostavila nikakvih tragova u kolima. Uzeo sam talbot u najam za 
dve nedelje. Nemoj ni u kom slučaju da ga posle toga odvezeš u garažu. Ostavi ga neka stoji u 
nekoj od okolnih ulica koje su uvek pune automobila. Da izvetri. On sad stoji u Ulici de Beri, preko 
puta „Lenkestera". — Dobro — reče Ravik. On stavi ključ pored telefona. — Evo isprava za kola. 
Sofersku ispravu nisam mogao da nabavim. Nisam hteo da pitam suviše ljudi. — Nije mi potrebna. 
U Antibu sam ćelo vreme terao kola bez nje. Ravik stavi isprave pored ključeva. — Noćas parkiraj 
kola u neku drugu ulicu — reče Morozov. Melodrama, pomisli Ravik. Rđava melodrama. — 
Uradiću tako. Hvala, Borise. — Voleo bih kad bih mogao s tobom. — Ja ne bih. Takve se stvari rade 
nasamo. — Da. Ali nemoj ni da uzimaš ni da daješ šansu. Svrši s njim i gotovo.



396 Ravik se osmehnu. — Sto puta si mi to već rekao. __To se nikad ne može reći dosta puta. 
Prosto je prokleta stvar kakve sve budalaštine padaju čoveku na pamet u kritičnom momentu. Tako 
se desilo Volkovskom 1915. u Moskvi. Najednom ga spopadoše neke mušice časti. Lovačke bubice. 
Ne htede da hladnokrvno zakolje. I ubi ga neka svinja. Imaš li dosta cigareta? — Sto. Ovde mogu 
da telefoniram za sve što mi je potrebno. — Pređi preko i probudi me ako ne budeš više u „Šehe-
rezadi". — Doći ću u svakom slučaju. Sasvim svejedno da li se šta desilo. — Dobro. Servus, Ravik. 
— Servus, Borise. Ravik zatvori vrata za Morozovim. Soba iznenada posta vrlo tiha. On sede u 
ugao otomana. Pogleda tapete. Bile su od belog platna, oivičene letvicama. Za dva dana upoznao ih 
je bolje nego druge u kojima je preživeo mnogo godina. Poznavao je ogledalo, poznavao je sivi 
velur sa tamnom mrljom kraj prozora, poznavao je svaku liniju stola, kreveta, presvlake na 
foteljama — poznavao je sve do povraćanja tačno — samo telefon nije poznavao. 397XXIX Talbot 
je stojao u Ulici de Brasano između jednog renoa i jednog mercedes-benca. Mercedes je bio nov i 
nosio je talijansku oznaku. Ravik istera talbot između njih. Bio je tako nestrpljiv da nije dovoljno 
pazio; zadnji odbojnik okrznu levi blatobran mercedesa i načini mu ogrebotinu. Nije mario za to. 
Brzo potera kola prema Bulevaru Hosman. Vozio je vrlo brzo. Dobro je bilo imati kola u rukama. 
Dobro je to bilo nasuprot mračnom razočaranju koje mu je ležalo kao cement u stomaku. Bilo je 
četiri sata ujutru. Hteo je duže da čeka. Ali odjednom mu se sve učini besmisleno. Hake je 
verovatno odavno zaboravio malu epizodu. Možda uopšte više nije dolazio u Pariz. Preko su sad 
imali druga posla. Morozov je stajao pred vratima „Seherezade". Ravik parkira kola iza obližnjeg 
ugla i vrati se. Morozov je gledao prema njemu. — Jesu li ti predali moju poruku? — Ne. Zašto? — 
Telefonirao sam pre pet minuta. Ovde sedi .grupa Nema-ca. Jedan izgleda kao ... — Gde? — Pored 
orkestra. Jedini sto sa četiri muškarca. Možeš ga videti s vrata. — Dobro. — Zauzmi mali sto pored 
ulaza. Rekao sam da ga ostave slobodna. — Dobro, dobro, Borise. Ravik zastade na vratima. Sala je 
bila u mraku. Svetlost reflektora je padala na krug za igranje. Onde je stajala jedna pevačica u 
srebrnoj haljini. Uzana kupa svetlosti bila je tako jaka da se van nje ništa nije moglo raspoznati. 
Ravik je upor898 no gledao na sto pored orkestra. Nije mogao da ga vidi. Belo titranje ga je 
zatvaralo. On sede za sto pored vrata. Konobar donese bocu votke. Orkestar je svira"o kao da nešto 
tegli. Sladunjava magla melodije puzala je i puzala, sporo kao puž. J'attendrai — j'atten-drai. 
Pevačica se pokloni. Aplauz uzleprša. Ravik se naže napred. Čekao je da se reflektor ugasi. 
Pevačica se okrete prema orkestru. Ciganin klimnu glavom i namesti violinu. Cimbalo baci uvis 
nekoliko prigušenih pasaža. Druga pesma ,,La chapelle au clair de la lune". Ravik zatvori oči. 
Čekanje je bilo neizdržljivo.



Sedeo je ponovo uspravljen, dugo, pre no što se pesma svršila. Reflektor se ugasi. Svetlosti na 
stolovima planuše. U prvom trenutku nije mogao videti ništa drugo sem nejasnih silueta. Predugo je 
gledao u reflektor. Još jednom zatvori oči pa pogleda. Odmah pronađe sto. Polako se zavali na 
stolicu. Nijedan od muškaraca nije bio Hake. On ostade dugo tako sedeći. Odjednom postade 
strašno umoran. Umoran iz očiju. Umor je kljuvao na mahove u nejednakim talasima. Muzika, 
pojačavanje i opadanje glasova, prigušen žagor, izazivali su u njemu sumaglicu posle tišine hotelske 
sobe i novog razočaranja. To je bilo nalik na kaleidoskop sna, na blagu hipnozu, koja je uvijala, od 
misli ogru-bele", od čekanja izmorene moždane ćelije. Negde, u mutnom središtu svetlosti u kome 
su se komešali igrači, ugleda Joanu. Otvoreno, gladno lice bilo je zabačeno, glava blizu ramena 
nekog muškarca. On pri tom ništa ne oseti. Niko nam ne može postati više stran nego čovek koga _ 
kVpomisli on umorno. Kad je presečena zagoj pa ago netna pupčana veza između mašte i objekta, 
možda još može da bude varnica između jednog i drugog, fluoresciranja, kac-kod nestalih zvezda; 
ali to je mrtva svetlost. Ona uzbuđuje, &li više ne pali — ništa više ne teče odavde onamo i odande 
ovamo. On zabaci glavu na naslon klupe pored zida. Malo 399prisnosti iznad ponora. Tama polova 
sa svira svojim slatkim imenima. Zvezdani cvetovi nad morem u koje tonemo kad hoćemo da ih 
uzberemo. On se uspravi. Morao je da ode odavde pre no što zaspi. Mahnu konobaru. — Platiti. — 
Nema šta da se plati — reče konobar. — Kako to? — Vi niste ništa pili. — A tako, tačno. On mu 
dade napojnicu i ode. — Nije? — upita napolju Morozov. — Nije — odgovori Ravik. Morozov ga 
pogleda. — Bataliću — reče Ravik. — To je prokleto smešno igranje Indijanaca. Sad čekam već pet 
dana. Hake mi je rekao da uvek ostaje u Parizu samo dva, tri dana. Prema tome mora da je sad već 
opet otišao. Ako je uopšte bio. — Idi da spavaš — reče Morozov. — Ne mogu da spavam. Odvešću 
se sad natrag u „Prens d'Gal", uzeću svoje kofere i otići ću iz ćumeza. — Dobro — reče Morozov. 
— Onda ću te sutra tamo naći. — Gde? — U „Prens d'Gal". Ravik ga pogleda. — Da, razume se. 
Govorim koješta. Ili ne. Možda i ne. — Čekaj još do sutra uveče. — Dobro. Videću. Laku noć, 
Borise. — Laku noć, Ravik. Ravik se poveze pokraj Ozirisa. Parkira kola iza ugla. Hvatala ga je 
jeza od toga da ode u svoju sobu u „Enternasiona-lu". Možda ovde može prospavati nekoliko sati. 
Bio je pone-deljak. Miran dan za javne kuće. Portir nije bio napolju. Po svoj prilici jedva da je 
nekog bilo. 400 Rolanda je stajala blizu vrata i gledala na veliku salu. Muzika je galamila u skoro 
praznoj dvorani. — Nema mnogo trke danas, šta? — upita Ravik. __ Ništa. Samo još taj dosadni 
tamo. Pohotljiv kao majmun, a neće da počne. Poznaš tipa. Voleo bi, ali se boji. Opet Nemac. No, 
platio je; dugo više ne može da traje.



Ravik ravnodušno pogleda prema stolu. Covek je sedeo leđima okrenut prema njemu. Pored njega 
su bile dve devoj-ke. Kad se nagnu prema jednoj od njih, Ravik mu spazi lice. To je bio Hake. Kao 
kroz neki vrtlog čuo je Rolandu gde govori. Nije razu-meo šta. Primeti samo da je uzmaknuo; stajao 
je sad u vratima, tako da je mogao videti samo još ivicu stola a sam da ne bude viđen. — Jedan 
konjak? — prodre konačno Rolandin glas kroz vrtlog. Kreštanje muzike. Još uvek ljuljanje, grč u 
trbušnoj pregradi. Ravik žabi prste u pesnice. Hake nije smeo da ga vidi. A Rolanda nije smela 
videti da ga on poznaje. — Ne — ču on svoj glas. — Dosta mi je već. Nemac, veliš? Poznaješ li ga? 
— Nemam pojma. — Rolanda sleže ramenima. — Izgledaju jedan kao drugi. Mislim da taj još 
nikad nije bio ovde. Zar nećeš još nešto da popiješ? — Neću. Samo sam malo zavirio ... Osećao je 
da ga Rolanda gleda i primora sebe da bude miran. — Hteo sam zapravo samo da čujem kad je 
tvoje veče, — reče on. — Da li je četvrtak ili petak? — Četvrtak, Ravik. Doći ćeš? — Pa razume se. 
Hteo sam samo da budem sasvim siguran. — Četvrtak u šest sati. — Dobro. Biču tačan. To je sve 
što sam hteo. Sad moram da idem. Laku noć, Rolanda. — Laku noć, Ravik. 401Bela noć, iznenada 
uzavrela. Nema više kuća — guštara od kamena, džungla od prozora. Iznenada opet rat, patrola koja 
se šunja duž prazne ulice. Sklonište kola, zguren u njemu dok motor zuji, vrebanje protivnika. Da 
puca kad izađe? Ravik pogleda uz ulicu. Nekoliko automobila. Žute svetlosti. Nekoliko mačaka. 
Ispod jedne svetlilj-ke, daleko, nešto što liči na policajca. Broj sopstvenog automobila, buka pucnja, 
Rolanda koja ga je malopre videla — on začu Morozova: „Nemoj da riskiraš ništa, ništa. Tako nešto 
nije toga vredno." Nema portira. Nema taksija! Dobro! Ponedeljnikom u ovo doba ima malo 
saobraćaja. U trenutku dok je mislio, jedan sitroen stiže drndajući i stade pred vrata. Šofer zapali 
cigaretu i glasno zevnu. Ravik oseti kako mu se koža skupila. Čekao je. Razmišljao je da li da izađe 
i rekne šoferu da više nema nikog. Nemoguće. Poslati ga nekud, platiti, bilo kakvim poslom. 
Morozovu. On istrže jednu cedulju, napisa nekoliko redova, podera je, napisa ih ponovo. Neka 
Morozov ne čeka na njega u „Šeherezadi", potpisa nekakvo ime... Taksi zapali motor i pođe. On je 
netremice gledao napolje, ali ništa nije mogao da vidi. Nije znao da li je Hake ušao u auto dok je on 
pisao. Brzo ukopča prvu brzinu. Talbot jurnu oko ugla, za taksijem. Kroz stražnji prozor nije video 
nikoga. Ali Hake je mogao sedeti na strani. Polako prestiže taksi. U tami stražnjeg dela ništa nije 
mogao da raspozna. On zastade i opet isprednjači, držeći se što je moguće bliže drugome 
automobilu. Šofer se okrete i poče da psuje. — Ej, idiote! Hoćeš li da me sateraš u škripac? — Kod 
tebe u kolima je jedan moj prijatelj. — Tikvo pijana — urlao je šofer. Zar ne vidiš da su kola 
prazna? Ravik je u istom trenutku video da taksimetar nije ukopčan. On naglo okrete i pojuri natrag. 
402 \ Hake je stajao na ivici pločnika. On mahnu. — Halo, taksi! Ravik pritera i zakoči. — Taksi? 
— reče Hake. __ Ne __ Ravik se naže kroz prozor. — Halo — reče on. Hake ga pogleda. Oči mu se 
suziše. — Sta?



Q^ni mi se da se poznajemo — reče Ravik nemački. Hake se naže napred. Nepoverenja nestade sa 
njegova lica. __ j30£e — gospodin fon — fon... — Horn. — Tačno! Tačno! Gospodine fon Horn! 
Dabomel Takav slučaj! Coveče, gde ste sedeli za sve ovo vreme? __Ovde u Parizu. Hodite, uđite, 
nisam znao da ste se već vratili. __ja sam vam nekoliko puta telefonirao. Jeste li promenili hotel? — 
Nisam. Još uvek sam u „Prens d'Gal". — Ravik otvori vrata automobila. — Hodite. Povešću vas. U 
ovo doba nećete lako dobiti taksi. Hake stavi nogu na papuču. Ravik oseti njegov dah. Ugleda 
zajapureno, crveno lice. — „Prens d'Gal" — reče Hake. — Đavo ga odneo, to je „Prens d'Gal"! Ja 
sam neprestano telefonirao u „Zorž V". — On se glasno nasmeja. — Niko vas nije poznavao. Sada 
razumem! „Prens d'Gal", dabome! Za-menio sam. Nisam poneo svoju staru beležnicu. Mislio sam, 
zapamtiću. Ravik je motrio na ulaz. Potrajaće još neko vreme pre no što ko izađe. Devojke su se 
prvo morale presvući. Ipak je trebalo da Hakea uvuče u kola što je brže moguće. — Jeste li hteli 
ovamo unutra? — upita Hake raspoloženo. — Mislio sam na to. Ali biće već dockan. Hake šumno 
dahnu kroz nos. — Kao što kažete, dragi moj. Ja sam bio poslednji. Ovde je gotovo. — Ne mari. I 
onako je dosadno. Hajdemo na drugo mestol Hodite. — Ima li još nešto? 403— Dabome. Na 
pravim mestima tek počinje. Ovde je samo za turiste. — Zbilja? Ja sam mislio — da je ovo već 
nešto onako. — Ništa to nije. Ima mnogo bolje. Ovo je samo obična javna kuća. Ravik nekoliko 
puta pritisnu gasnu pedalu. Motor zazvrja i utiša se. Dobro je računao: Hake se sporo pope na 
sedište pored njega. — Lepo što vas vidim — reče on. — Zbilja lepo. Ravik pruži ruku preko njega 
i zatvori vrata. — I ja se vrlo radujem. — Interesantno mesto! Gomile golih devojaka. I da policija 
to dopušta! Ali su po svoj prilici većinom bolesne, šta? — Možda. Na ta se mesta, razume se, ne 
odlazi nikad sigurno. Ravik krenu. — Ima li mesta koja su apsolutno sigurna? Hake odgrize kraj 
cigare. — Ne bih voleo da se vratim sa triperom. A opet: samo se jedanput živi. — Da — reče 
Ravik i pruži Hakeu električni upaljač. — Kuda idemo? — Kako bi bilo prvo da počnemo sa nekom 
maison de ren-dez-vous? — Sta je to? — To je kuća u kojoj žene iz dobrog društva traže 
pustolovine. — Sta? Prave žene iz dobrog društva? — Da. 2ene koje imaju suviše stare muževe. 
Žene koje imaju suviše dosadne muževe. Žene čiji muževi ne zarađuju dovoljno novaca. — Ali 
kako — pa one ne mogu tek prosto — kako to biva? — Žene odlaze onamo na jedan sat ili na 
nekoliko sati. Onako kao na koktel ili na nightcup. Nekima se može i telefonirati, pa onda dođu. 
Razume se, to nije mesto kao ovo na Monmartru. Znam jednu vrlo lepu kuću usred Bulonjske šume. 
Vlasnica izgleda onako kao što treba da izgleda kakva vojvotkinja. Sve potpuno otmeno i diskretno 
i elegantno. 404 Ravik je govorio polako i mirno, laganim dahom. Slušao je sam sebe kako govori 
kao neki vodič turista, ali primora sebe da govori dalje, da bi bio mirniji. Žile na rukama su mu 
treperile. Čvršće prihvati volan obema rukama, da bi to su-ztji0. — Iznenadićete se kad vidite one 
sobe — reče on. — Sav nameštaj je pravi, tepisi i gobleni stari,



vino probrano, posluga ekskvizitna, a sa ženama ste dabome apsolutno sigurni. Hake odunu dim 
cigare. On se okrete Raviku. — Slušajte, sve to zvuči divno, dragi moj gospodine fon Horn. Samo 
ima jedno pitanje: to sigurno nije jevtino? — Apsolutno nije skupo. Hake se nasmeja grleno i 
pomalo zbunjeno. — Radi se o tom šta se podrazumeva pod tim. Mi Nemci sa nešto naših deviza ... 
Ravik odmahnu glavom. — Vrlo dobro poznajem vlasnicu. Ona mi je obavezna. Smatraće nas kao 
specijalne goste. Kad dođete, doći ćete kao moj prijatelj i po svoj prilici nećete ni platiti. Najviše 
nekoliko napojnica — manje no što u Ozirisu plaćate jednu bocu. — Zbilja? , — Videćete. Hake se 
namesti na sedištu. — Sto mu gromova, to je onako nešto. On se značajno osmehnu na Ravika. — 
Izgleda da vi sjajno poznajete stvari! Mora da ste toj ženi učinili neku dobru uslugu. Ravik ga 
pogleda. Gledao mu je pravo u oči. — Kuće ove vrste imaju neki put teškoća sa vlastima. Laki 
pokušaji uce-njivanja. Znate šta mislim? — Kako da ne! — Hake se za trenutak zamisli. — Zar vi 
ovde imate toliko uticaja? — Ne mnogo. Nekoliko prijatelja na uticajnim položajima. — To je već 
nešto! To bi nam dobro došlo. Ne bismo li se mogli jednom porazgovarati o tom? — Svakako. 
Koliko ostajete još u Parizu? 405Hake se nasrne ja. — Izgleda da se uvek sretnemo baš kad 
odlazim. Putujem ujutru u sedam i trideset. — On pogleda na sat u kolima. — Hteo sam da vam 
kažem. Za dva i po sata treba da budem na Severnoj stanici. Možemo li to da udesimo? — Lako. 
Morate li pre toga još u hotel? — Ne. Ručni prtljag mi je već na stanici. Posle podne sam izašao iz 
hotela. Uštedim tako sobu za jedan dan. S našim devizama... — On se opet nasmeja. Ravik 
iznenada primeti da se i sam smeje. Stište ruke oko volana. Nemoguće, pomisli, to je nemoguće! 
Nešto će se desiti i umešati. Takav slučaj je nemoguć. Svež vazduh probudi u Hakeu alkohol. Glas 
mu postade sporiji i teži. On se namesti u svome uglu i poče da drema. Donja vilica mu se otpusti i 
oči mu se zatvoriše. Kola skre-nuše u nečujnu tamu Bulonjske šume. Svetlost farova letela je ispred 
kola kao nečujna utvara i izdvajala iz mraka avetinjska drveta. Miris bagrema dolete kroz otvorene 
prozore, šum guma na asfaltu, nežan, stalan, kao da nikad neće prestati Motor zuji, poznato, duboko 
i tiho u vlažnom noćnom vazduhu. Svetlucanje jednog malog jezera, siluete vrba, svetlijih na 
pozadini tamnih bukava. Livade, osute rosom, sedefaste, bezbojne. Madridski drum, drum Kapije 
sv. Džemsa, Nejski drum. Jedna usnula kuća. Miris vode. Sena. Ravik pođe duž Bulevara Sene. Na 
mesečinom obasjanoj vodi klizila su na odstojanju, crna, dva čamca. Sa onog dalje zalaja pseto. 
Preko vode dopreše glasovi. Na prednjem delu prve barke gorela je svetlost. Ravik ne zaustavi kola. 
Držao ih je na ravnomemom tempu da ne probudi Hakea i vozio duž Sene. Hteo je ovde da stane. 
Bilo je nemoguće. Čamci su bili suviše blizu obale. On skrenu u Ulicu de la Ferm, dalje od 406 
reke, natrag prema Aleji Lonšan. Pođe njom do iznad Aleje kraljice Margarite i skrenu tada u uže 
aleje. Kad je pogledao u Hakea, vide da su mu oči otvorene. Hake ga je gledao. Podigao je glavu ne 
pomakavši se i gledao Ravika. U slaboj



svetlosti armaturne ploče oči su mu se sijale kao plave staklene kugle. To je bilo kao električni udar. 
— Budni? — upita Ravik. Hake ne odgovori. Gledao je Ravika. Nije se kretao. Čak mu se ni oči 
nisu kretale. — Gde smo? — upita on konačno. — U Bulonjskoj šumi. Sasvim blizu restorana kraj 
vodopada. — Koliko se već vozimo? — Deset minuta. — Vozimo se duže. — Teško. — Pre nego 
što sam zaspao, pogledao sam na sat. Vozimo se preko pola sata. — Zbilja? — reče Ravik. — 
Mislio sam manje. Skoro smo tu. — Hake ne skidaše oči sa Ravika. — Gde? — U Maison de 
rendez-vous. Hake se pomače. — Vozite natrag — reče on. — Sad? — Da. Nije bio više pijan. Bio 
je trezan i budan. lice mu se pro-menilo. Zovijalnost i bonomija behu nestali. Ravik sad prvi put 
ponovo vide lice koje je poznavao, lice koje mu se zauvek urezalo u mozak u mučionici Gestapoa. I 
odjednom nestade iritacije koju je osećao ćelo vreme — osećanja da hoće da ubije nekog stranog 
čoveka koji ga se u stvari ništa ne tiče. U kolima mu je bio raspoložen čovek koji je pio crveno 
vino, i on je uzalud na licu tog čoveka tražio razloge — razloge koji su pre svega bili u njegovoj 
glavi, ma šta pokušao da pomisli. Sad su to odjednom opet bile iste one oči koje behu 407 Mpred 
njim kad se iz nesvestice u agoniji probudio od bola. Iste one hladne oči, isti onaj hladni, tihi, 
nasrtljivi glas... Nešto se u njemu naglo preokrete. To je bilo kao struja kad izmeni polove. 
Napregnutost je bila ista; ali nešto treperavo, nervozno, promenljivo pođe sada istom strujom, koja 
je imala samo jednu svrhu, i ničega drugog nije bilo sem to. Godine se raspadoše u pepeo, ponovo 
je tu bila soba sa sivim zidovima, bele svetlosti bez štita, miris na krv, koža, znoj, patnja i strah... — 
Zašto? — upita Ravik. — Moram natrag. Čekaju me u hotelu. — Pa rekli ste da su vam stvari već 
na stanici. —• Jesu. Ali imam još nešto posla. Zaboravio sam. Vozite natrag. —■ Dobro. Ravik je 
pre jedne nedelje više od deset puta prošao autom kroz Bulonjsku šumu; danju i noću. Znao je gde 
je. Još nekoliko minuta. On skrenu u jednu usku aleju nalevo. — Vozite li natrag? — Da. Težak 
miris vazduha ispod drveća kroz koje danju nije probijalo sunce. Gušća tama. Svetlija svetlost 
farova. Ravik vide u ogledalu kako se Hakeova leva ruka polako, oprezno prikrada džepu od 
kaputa. Volan je na desnoj strani, pomisli on. Hvala bogu što taj talbot ima volan na desnoj strani! 
Ulete u zavoj, pridrža volan levicom, načini se kao da se zaljuljao u zaokretu, dade pun gas u aleju 
pravo; kola jurnuše napred, a nekoliko sekundi docnije, on zakoči svom snagom. Talbot poskoči. 
Kočnice zaškripaše. Ravik održa ravnotežu, oduprevši se jednom nogom o gasnu pedalu, drugom o 
ploču. Hake se, ne imajući pod nogama o šta da se odupre, a ne očekujući udar,. presamiti napred. 
Ruka mu nije mogla pravovremeno da izađe iz džepa, i on raspali čelom o ivicu prednjeg stakla i 
armaturne ploče. U istom trenutku Ravik ga 408



udari u potiljak, odmah ispod lobanje, teškim francuskim ključem, koji je izvukao iz torbe sa desne 
strane. Hake se ne podiže. On spuznu postrance dole. Desno ga rame zadrža u padu. Ono priklešti 
telo uz armaturnu ploču. Ravik odmah poveze dalje. Pređe preko aleje i smanji farove. Vozio je 
dalje i osluškivao da li je neko čuo škripanje kočnica. Razmišljao je da li da Hakea, ako ko naiđe, 
gurne nekuda iz kola i sakrije u džbun. Naposletku stade kraj jednog raskršća, ugasi svetlost i 
motor, skoči iz kola, otvori poklopac motora i kola sa Hakeove strane i oslušnu. Ako ko naiđe, 
mogao ga je da čuje i vidi izdaleka. Dovoljno vremena da povuče Hakea za neki džbun i da se 
načini kao da motor nije u redu. Tišina je bila kao buka. Bila je tako iznenadna i neshvatljiva, da je 
bučala. Ravik steže šake u pesnice dok ga ne zabo-leše. Znao je da mu to krv bije u ušima. Disao je 
duboko i polako. Bučanje pređe u šum. Kroz šumu odjeknu krik koji je postajao glasniji. Ravik je 
slušao svom snagom. Krik je postajao glasniji, metalan — i on najednom primeti da su to cvrčci i 
da šuma više nema. Samo još cvrčci, u jutru koje se budi, na jednom uzanom komadu livade, koso 
pred njim. Livada je bila u ranoj svetlosti. Ravik zatvori poklopac motora. Bilo je krajnje vreme. 
Treba svršiti pre no što se razdani. On pogleda oko sebe. Mesto nije bilo dobro. Nijedno mesto u 
Bulonjskoj šumi nije bilo dobro. Za Senu je bilo suviše vidno. Nije pretpostavljao da će biti tako 
dockan. Obiđe unaokolo. Cuo je neko čeprkanje, grebanje i jecanje. Jedna Hakeova ruka promoli se 
kroz otvorena vrata i grebaše po papuči. Ravik primeti da mu je francuski ključ još uvek u ruci. 
Sčepa Hakea za jaku, povuče ga napolje tako da se pomoli glava i udari ga dvaput u potiljak. 
Stenjanje prestade. Nešto lupnu. Ravik mirno stade. Vide zatim da je to revolver koji je sa sedišta 
pao na papuču. Morao ga je Hake imati 409u ruci pre nego što su kola zakočila. Ravik ga baci 
natrag u auto. Ponovo oslušnu. Cvrčci. Komad livade. Nebo koje se rasvet-Ijavalo i uzmicalo. Za 
kratko vreme izaći će sunce. Ravik otvori kola, izvuče Hakea, spusti prednje sedište i pokuša da 
gurne Hakea na pod između prednjeg i stražnjeg sedišta. Nije išlo. Mesto je bilo suviše uzano. On 
optrča oko kola i otvori pregradu za kofere. Brzo je isprazni. Zatim ponovo izvuče Hakea iz kola i 
odvuče ga na njegov stražnji kraj. Hake još nije bio mrtav. Bio je vrlo težak. Ra viku je lio znoj s 
lica. Pođe mu za rukom da sabije telo u pregradu za kofere. Sabi ga u nju kao neki embrion, 
podvučenih kolena. Pokupi alat, lopatu i dizalicu sa druma i stavi ih napred u kola. Jedna ptica na 
drvetu pored njega poče da peva. On se prepade. To mu se učini glasnije od svega što je ikad čuo. 
Pogleda na livadu. Postala je još svetlija. Nije mogao ništa da rizikuje. Vrati se i upola podiže 
poklopac na pregradi. Stavi levu nogu na stražnji odbojnik i pri-drža kolenom poklopac, upola i 
samo toliko otvoren da je mogao dohvatiti rukom unutra. Ako neko naiđe, izgledalo je kao da nešto 
obično radi, odmah je mogao zatvoriti poklopac. Pred njim je bio dug put. Pre toga morao je da 
ubije Hakea. Glava je bila blizu desnog ugla. Mogao je da je vidi. Vrat je bio mek; puls je još radio. 
On jako stisnu ruke oko Hakeove guše i pritisnu. Izgledalo je da traje večno. Glava se malo pomače. 
Samo malo. Telo pokuša da se pruži. Izgledalo je kao da je odelom uhvaćeno. Usta se otvoriše. 
Ptica opet poče da peva oštro iz sveg glasa. Jezik se isplazi, debeo, žut, obložen. Iznenada otvori 
Hake jedno oko. Ono kao da iscuri, kao da dobi svetlost i kao da pogleda, kao da se istrže i pođe 
prema Raviku — zatim telo popusti. Ravik ga je stezao još neko vreme. Svršeno. Poklopac pade. 
Ravik pođe još nekoliko koraka. Zatim oseti kako mu drhte kolena. Pridrža se za jedno drvo i 
povrati.



410 Osećao je kao da mu se kida želudac. Pokuša da se održi. Nije vredelo. Kad je digao pogled, 
vide da neki čovek dolazi preko livade. Čovek je gledao prema njemu. Ravik ostade stojeći. Covek 
se približavao. Koračao je laganim, nemarnim koracima. Bio je obučen kao baštovan ili radnik. 
Pogleda u Ravika. Ravik pijunu i izvuče paklo cigareta. Zapali jednu i uvuče dim. Dim je grizao i 
palio u guši. Covek pređe preko aleje. Pogleda na mesto gde je Ravik povratio, pa onda na kola i 
opet na Ravika. Ne reče ništa, i Ravik ništa nije mogao da pročita na njegovom licu. On sporim 
koracima nestade iza raskršća. Ravik pričeka još nekoliko sekundi. Zatim zaključa poklopac na 
pregradi i upali motor. U Bulonjskoj šumi nije mogao ništa više da učini. Suviše je bilo vidno. 
Morao se odvesti u San-Žer-men. Tamo je poznavao šumu. 411XXX Sat kasnije stade pred nekom 
malom gostionicom., Bio je vrlo gladan, a u glavi mu je zujalo. Parkira kola pred kućom gde su 
stajala dva stola i nekoliko stolica. Poruči kafu i brioše i ode da se opere. Praonica je smrdela. 
Zatraži čašu i ispra usta. Zatim opra ruke i vrati se. Doručak je stajao na stolu. Kafa je mirisala kao 
sve kafe na svetu, laste su letele oko krovova, sunce je vešalo o zidove kuća svoje prve zlatne 
goblene, ljudi su išli na posao, a iza sedefastih zavesa bistroa jedna je devojka zadignutih haljina 
čistila pod. Bilo je to jedno od najmirnijih letnjih jutara, kakvo Ravik odavno nije video. On popi 
vrelu kafu. Ali se nije mogao odlučiti da jede. Ništa nije hteo da uhvati svojim rukama. Pogleda ih. 
Koješta, pomisli on. Do đavola, neću da dobijem nikakve komplekse. Moram jesti. Popi još jednu 
solju kafe. Izvadi cigaretu i obrati pažnju na to da ne stavi u usta kraj koji je dodirnuo. To tako dalje 
ne može, pomisli. Ali uprkos toga nije jeo. Prvo moram da dokrajčim, odluči, ustade i plati. Čopor 
krava. Leptiri. Sunce nad njivama. Sunce na prednjem staklu automobila. Sunce na krovu 
automobila. Sunce na sjajnom metalu poklopca stražnje pregrade, pod kojim je ležao Hake — 
mrtav, ne čuvši zašto i ko ga je ubio. Drukčije treba da je to bilo. Drukčije... — Poznaješ li me, 
Hake? Znaš li ko sam? On ugleda pred sobom crveno lice. — Ne, kako to? Ko ste vi? Zar smo se 
mi kadgod već sreli? — Da. — Kad? Bili na ti? Možda u akademiji? Ne sečam se. 412 __ Ti se ne 
sećaš, Hake. Ne u vojnoj akademiji. Docnije je bilo. — Docnije? Pa vi ste živeli u inostranstvu? Ja 
nisam nikad bio van Nemačke. Samo za poslednje dve godine ovde u Parizu. Možda smo na 
pijanci... ■— Ne. Ne na pijanci. I ne ovde. U Nemačkoj, Hake! Barijera. Zeleznička pruga. Jedna 
bašta, mala, prepuna ruža, suncokreta. Čekanje. Izgubljen, crn voz, dašće kroz beskrajno jutro. 
Ogledajući se u prednjem staklu automobila žive oči koje se u pregradi za kofere sve više pune 
prašinom što pada kroz pukotine. — U Nemačkoj? A, razumem! Na nekom, partijskom zboru. 
Nirnberg. Čini mi se da se sećam. Da nije bilo u Nirnberg Hofu? — Ne, Hake — izgovori Ravik 
lagano, prema zaštitnom staklu i oseti kako se vraća teški talas godina. — Ne u Nirnbergu. U 
Berlinu. — Berlin? — To senka-lice, prošarano treperavim refleksima, postade malo žovijalno 
nestrpljivo. — No, pa govorite, čoveče! Nemojte toliko da krijete i nemojte da me duže mučite! 
Gde je bilo?



Talas, sad u rukama, diže se iz zemlje. — Prilikom mučenja, Hake! Baš to! Prilikom mučenja! 
Smeh, neizvestan, oprezan. — Nemojte se šaliti, čoveče. — Prilikom mučenja, Hake! Znaš li sad ko 
sam? Smeh, neizvesniji, oprezniji, preteći. — Kako da znam? Ja vidim hiljadu ljudi. Ne mogu da 
zapamtim svakog pojedinog. Ako mislite na tajnu državnu policiju... — Da, HaJce. Gestapo. 
Sleganje ramenima. Vrebanje. — Ako ste vi onde jednom saslušavani__ — Da. Sećaš li se? 
413Ponovo sleganje ramenima. — Kako da se setim? Mi smo saslušavali hiljade... — Saslušavali! 
Mučili, tukli do besvesti, bubrege izvalji-vali, kosti lomili, kao vreće bacali u podrum, ponovo 
izvlačili, lica derali, jajnike drobili — to vi kažete „saslušavali"! Grozničavo, užasno jecanje onih 
koji više nisu mogli da viču — „saslušavali"! Cviljenje između nesvestice i nesvestice, udarci 
nogom u trbuh, pendreci, bičevi — da, sve ste vi to nevino nazivali „saslušavanje"! Ravik je 
nepomično gledao u nevidljivo lice na zaštitnom staklu preko koga je nečujno klizio predeo sa 
žitom i makom i divljom ružom — nepomično gledao u njega, usne su mu se pomicale, i on je 
govorio sve što je hteo da kaže i što je jednom morao da kaže. Y~~ — Mirno s rukama! Ili ću te 
ubiti! Sećaš li se maZoga*"*! | Maksa Rozenberga, koji je iskidana tela ležao pored mene u 
podrumu i pokušavao da razbije glavu o cementni zid, da ne bude više „saslušavan" — zašto? Zato 
što je bio demokrata! I Vilmana, koji je mokrio krv i bio bez zuba, s preostalim jednim okom, pošto 
ste ga dva sata „saslušavali" — saslušavali, zašto? Zato što je bio katolik i nije verovao da je vaš 
firer novi Mesija. I Rizenfelda, kome su glava i leda bili nalik na komad sirova mesa, i koji nas je 
preklinjao da mu pregrizemo žile, jer to sam više nije mogao, bez zuba, pošto si ga ti „saslušavao" 
— saslušavao, zašto? Zato što je bio protiv rata i nije verovao da se kultura najsavršenije izražava u 
bombama i bacačima plamena. Saslušavali! Hiljade ste vi saslušavali, da — mirno ruke, svinjo! A 
sad sam te konačno uhvatio, i mi se vozimo napolje, tamo ima kuća s debelim zidovima i potpuno 
sama, i ja ću te saslušati — po- j| '.ako, polako, danima, po Rozenbergovoj kuri, Vilmanovoj J kuri, 
Rizenfeldovoj kuri, onako kako ste nam vi pokazaUtU I A, onda posle svega toga... 414 Bavik 
najednom oseti da kola ludo jure. On smanji gas. Kuće. Selo. Psi. Živina. Na jednoj poljani konji, u 
galopu, ispruženih vratova, zabačenih glava, paganski. Kentauri, snažan život. Nasmejana žena s 
korpom rublja. Na užadi lepršavo, šareno rublje, zastave sakrivene sreće. Nekoliko dece u igri pred 
vratima. Sve je to video kao odeljen nekim staklenim zidom, vrlo blizu i neverovatno daleko, puno 
lepote i mira i nevinosti, bolno snažno i odvojeno od njega, i zauvek nedostižno, samo zbog ove 
jedne noći. Nije osećao sažaljenja; tako je bilo, to bese sve. Voziti lagano. Jedina mogućnost da 
bude zadržan jeste ako ludo bude jurio kroz sela. Casovnik. Vozio je skoro već dva sata. Kako je to 
bilo moguće? Nije primetio. Ništa nije video, samo lice kome je govorio__ Sen-Zermen. Park. Crne 
ograde prema plavom nebu i zatim drveće. Drveće. Aleje drveća. Park od drveća, iščekivan, željan, 
i odjednom šuma. Kola pođoše lakše. Suma se podiže, talas zelen i zlatan, baci se na desnu i levu 
stranu, preplavi horizont i sve zatvori — i brzog svetlucavog insekta koji je u njoj krivudao. 
Zemljište je bilo meko i prepuno džbunja. Bilo je daleko u strani od druma. Ravik ostavi kola na 
nekoliko stotina metara dalje, tako da ih



je mogao videti. Zatim uze lopatu i poče da kopa zemlju. Išlo je lako. Ako neko naiđe i vidi kola, 
mogao je da sakrije lopatu i da se vrati kao bezazlen šetač. Kopao je dosta duboko da mu ostane 
dovoljno zemlje iznad tela. Zatim pritera kola. Mrtvo telo je teško. Uprkos tome, pritera samo 
onoliko koliko je bilo tvrda puta, da ne ostavi tragove guma. Telo je bilo još mlitavo. On ga odvuče 
prema jami i poče da kida s njega odelo i baca ga na gomilu. Prostije je bilo nego što je mislio. 
Ostavi mrtvo telo da leži, uze odelo, stavi ga u pregradu za kofere i ponese čekić. Morao je računati 
na to da telo slučajno bude otkriveno, i hteo je da izbegne svaku identifikaciju. 415Jednog trenutka 
mu bi teško da se vrati. Oseti skoro neodoljiv nagon da ostavi telo neka leži, da se popne u kola i 
odjuri Zastade i obazre se. Na jednoj bukvi, nekoliko metara dalje, jurile su se dve veverice. 
Njihova crvena krzna sijala su na suncu. On pođe dalje. Podnaduo. Plavičast. |Stavi na lice vunenu 
krpu namočenu u ulju i poče da ga razbija čekićem^Posle prvog udara zastade. Jako je odjekivalo. 
Zatim brzo nastavi da udara. Malo posle, podiže krpu. Lice je bilo nejasna masa, puna usirene crne 
krvi. Kao Rizenfeldova glava, pomisli on. Oseti da su mu se zubi čvrsto stegli. Ne kao Rizenfeldova 
glava, pomisli. Rizenfeldova glava bila je gora: on je još živeo. Prsten na desnoj ruci. Skide ga i 
gurnu telo u jamu. Jama je bila malo kratka. On savi kolena prema trbuhu. Zatim ubaci zemlju. Išlo 
je brzo. Nabi je, a iznad nje namesti komade mahovine, koje je pre toga isekao lopatom. Pristajali 
su. Ivice su se mogle videti tek kad bi se saglo. On namesti džbun. Čekić. Lopata. Krpa. Stavi ih 
pored odela u pregradu. Zatim se još jednom vrati, polako, tražeći tragove. Nije više našao skoro 
nijedan. Za ostatak će se postarati kiša i nekoliko dana rašćenja. Čudna stvar: cipele mrtvog čoveka. 
Čarape. Rublje. Odelo manje. Čarape, košulja, donje rublje — avetinjski uveli već, puni neke aure 
koja je umrla zajedno s njim. Bilo je strašno uzimati ih i tražiti monograme i krojačke etikete. Ravik 
to brzo uradi. Odreza ih. Zatim uvi stvari u svežanj i zakopa ih. Bilo je to udaljeno više kilometara 
od mesta gde je zakopao leš — dosta daleko da bi se sprečilo da se oboje nađe istovremeno. Potera 
dalje, dok ne dođe do nekog malog potoka. Uze ise-čene etikete i zavi ih u hartiju. Zatim nasitno 
iscepa Hakeovu beležnicu i pretraži novčanik. U njemu je bilo hiljadu franaka u novčanicama, karta 
za Berlin, deset maraka, nekoliko cedulja sa adresama i Hakeov pasoš. Francuski novac Ravik 416 
stavi u džep. U Hakeovim džepovima nađe još nekoliko novčanica od po pet franaka. Jedan 
trenutak pogleda kartu. Za Berlin bilo je neobično videti to: za Berlin. Podera je i stavi uz ostalo. 
Pasoš je dugo posmatrao. Važio je tri godine. Iskušenje je bilo zadržati ga i živeti s njim. To je 
pristajalo uz čitav način života kojim je živeo. Ne bi se predomišljao da je bilo bezopasno. Iscepa 
ga. I novčanicu od deset maraka. Ključeve Hakeove, revolver i potvrdu za kofer zadrža. Hteo je da 
razmisli da li da digne kofer da bi izbrisao svaki trag u Parizu. Hotelski račun je našao i pocepao. 
Sve spali. Trajalo je duže nego što je mislio, ali imao je novinskog papira da spali krpe štofa. Pepeo 
prosu u potok. Zatim pregleda nema li u kolima krvi. Ništa se nije moglo naći. Pažljivo opra čekić i 
francuski ključ i spremi alat u pregradu za prtljag. Opra ruke što se bolje moglo, izvadi cigaretu i 
ostade neko vreme sedeći i pušeći. Sunce je koso sijalo kroz visoke bukve. Ravik je sedeo i £ pušio. 
Bio je prazan i nije mislio ni na šta.



Tek kad je ponovo skrenuo na put prema zamku, pomisli na Sibilu. Zamak je stajao beo na jasnom 
suncu pod večnim nebom osamnaestog veka. On iznenada pomisli na Sibilu, i prvi put od tada ne 
pokuša da se toj misli odupre, da je ukloni i potisne. U svojim sećanjima nikad nije odlazio dalje od 
dana kad je Hake naredio da je uvedu. Nikad nije išao dalje od užasa i ludog straha na njenom licu. 
Sve drugo se od toga gasilo. I nikad nije išao dalje od vesti da se obesila. Nije u to verovao; bilo je 
moguće — ali ko zna šta se desilo pre toga? Nikad nije mogao pomisliti na nju a da ne oseti grč u 
mozgu, koji mu je od ruku stvarao kandže i kao grč ga obuzimao oko grudi i danima ga činio 
nesposobnim da umakne iz crvene magle nemogućne nade u osvetu. On pomisli na nju, a prsten i 
grč i magla najednom nesta417doše. Nešto se bilo razdrešilo, jedna barikada je bila uklonjena, 
ukočena slika užasa stade da se kreće, nije više bila sleđe-na kao svih ovih godina. Iskrivljena usta 
stadoše da se zatvaraju, oči izgubiše ukočenost, i nežno se vrati krv u krečno belo lice. Ono nije više 
bilo ukočena maska straha — ona ponovo postade Sibila koju je poznavao, koja je s njim živela, 
čije je nežne grudi osećao i koja je kroz dve godine njegova života prolelujala kao j unsko veče. 
Dani — večeri — iznikoše naglo ispod horizonta kao neki daleki, zaboravljeni vatromet. Jedna 
prikleštena, zatvorena, usirenom krvi prekrivena vrata u njegovoj prošlosti otvoriše se najednom 
lako i nečujno, a iza njih opet bese bašta a ne više podrum u Gestapou. Ravik je vozio više od 
jednog sata. Nije terao natrag u Pariz. Stade na mostu preko Sene iza Sen-2ermena i baci u vodu 
Hakeove ključeve i revolver. Zatim spusti krov na kolima i poveze dalje. Vozio je kroz jutro u 
Francuskoj. Noć bese skoro zaboravljena i ležaše desetine godina iza njega. Ono što se dogodilo pre 
jednog časa bese već postalo nejasno — ali ono što je godinama bilo potonulo, zagonetno se podiže 
i približi, i ne bese više odvojeno nekom pukotinom u zemlji. Ravik nije znao šta se s njim dešava. 
Mislio je da će svakako biti prazan, umoran, ravnodušan, uzbuđen — očekivao je gađenje, nemo 
pravdanje, potrebu za rakijom, pijenje, zaboravljanje— a ne ovo. Nije očekivao da će biti lak i 
oslobođen, kao da je neki katanac pao s njegove prošlosti. Pogleda oko sebe. Predeo je klizio mimo, 
litije jablanova pružahu u vis svoj bakljasti, zeleni klik, širila su se polja s bulkama i različkom, iz 
pekara po malim selima mirisao je svež hleb, a iz jedne škole orili su se dečji glasovi uz pratnju 
violine. Sta li je samo pomislio ono pre kad je prolazio tuda? Pre nekoliko sati, čitavu večnost 
ranije. Gde li je stakleni zid, gde izdvojenost? Razbili se, kao magla na suncu što raste. On ponovo 
ugleda decu gde se igraju na stepenicama kućnih vrata, ■418 vide na suncu zaspale mačke i pse, 
vide šareno, uzlepršano rublje, konje na poljani, i još uvek je na poljani stajala žena sa štipaljkama u 
rukama i lagano vešala dugačke redove košulja. Gledao je to i pripadao tome više nego mnoge 
godine ranije. Nešto se otopi u njemu, meko i vlažno se uspe, sago-rela njiva poče da zeleni, nešto 
se u njemu lagano vraćalo u veliku ravnotežu. Sedeo je u kolima vrlo mirno; jedva se usuđivao da 
se pomakne da ne bi to zaplašio i oterao. Ono je raslo i raslo oko njega, bacalo iskrice nagore i 
nadole, sedeo je tiho i nije još sasvim verovao, a ipak osećao je to i znao da je tu. Očekivao je da će 
senka Hakeova sedeti kraj njega i buljiti u nj — a sad je pokraj njega sedeo samo njegov život, 
povraćen, i gledao ga. Dva oka, koja su mnogo godina stajala otvorena, i ćutke i neumoljivo tražila i 
optuživala, zatvoriše se; jedna usta se smiriše i preplašeno ispružene ruke konačno se spustiše. 
Hakeova smrt oslobodila je smrt sa Sibilina lica — ono u mahu zazive, pa onda poče da biva 
nejasno. Konačno je moglo



da se smiri, i ono tonjaše; ono sad nikad više neće doći, jablani i lipe lagano su ga pokopavali, a 
onda preostade još leto i zujanje pčela i neka jasna, jaka, prebudna umornost kao da mnogo noći 
nije spavao, a spavaće sad vrlo dugo ili nikada više. Ostavi talbot u Ulici Ponsele. U trenutku kad 
motor zaćuta i on izađe, oseti kako je umoran. Nije to više bio rastresiti umor vožnje, bila je to samo 
šuplja, prazna potreba za snom. On pođe prema „Enternasionalu", teško koračajući. Sunce mu je na 
vratu ležalo kao greda. Seti se da treba da napusti svoj apartman u „Prens d'Gal". Bio je zaboravio. 
Bio je tako umoran, da jedan trenutak razmišljaše da li da to učini docnije. Zatim se savlada i 
odveze se taksijem u „Prens d'Gal". Skoro zaboravi, kad je platio račun, da rekne neka mu donesu 
kofer. Čekao je u malom holu. Desno, kraj bara, seđelo je nekoliko 419■/■■ ljudi i pilo martini. On 
skoro zaspa dok nije stigao nosač s prtljagom. Dade mu napojnicu i uze taksi. — Na Istočnu stanicu 
— naredi. — Rekao je to tako glasno, da su ga portir i nosač jasno mogli razumeti. Na uglu Ulice 
de la Boesi, zaustavi kola. — Prevario sam se za jedan sat — reče on taksi-šoferu. — Poranio sam. 
Stanite ovde pred bistroom. Plati, uze svoj kofer, pođe prema bistrou i ugleda taksi gde odlazi. Vrati 
se, uze drugi taksi i poveze se u „Enternasional". Dole nije bilo nikog sem jednog dečaka koji je 
spavao. Bilo je dvanaest sati. Gazdarica je bila za ručkom. Ravik odnese kofer u sobu. Skinu se i 
odvrnu tuš. Prao se dugo i temeljito. Zatim se istrlja alkoholom. To ga osveži. Raspakova kofer i 
spremi stvari koje su bile u njemu. Izvadi čisto rublje i drugo odelo i siđe Morozovu. — Baš sam 
hteo do tebe — reče Morozov. — Danas sam slobodan. Možemo u „Prens d'Gal". — On zaneme i 
bolje pogleda Ravika. — Nije više potrebno — reče Ravik. Morozov ga pogleda. — Likvidiran je 
— reče Ravik. — Jutros. Ne pitaj me. Hoću da spavam. — Da li ti je još šta potrebno? — Ništa. 
Sve je svršeno. Sreća. — Gde su kola? — U Ulici Ponsele. Sve je u redu. — Više nema nikakva 
posla? — Nema. Odjedanput me strašno zabole glava. Hoću da spavam. Doći ću dole docnije. — 
Dobro. Nema više šta da se obavi? — Nema — odgovori Ravik. — Ništa više, Borise. Jednostavno 
je bilo. — Ništa nisi zaboravio? — Mislim da nisam. Ne. Ne mogu to još jednom da prežva-kujem. 
Moram prvo da spavam.Ostaješ li ovđe? — Razume se — reče Morozov. 420 .__ Dobro. Doći ću 
onda dole. Ravik se vrati u svoju sobu. Odjednom ga teško zabole glava. Stajao je neko vreme kraj 
prozora. Pod njim su se belasali ljiljani emigranta Vizenhofa. Na suprotnoj strani sivi zid sa slepim 
prozorima. Sve je bilo na kraju. Bilo je kao što treba, i dobro, i moralo je tako biti, ali je bilo pri 
kraju i ničega tu više dalje nije bilo. Ničeg više nije bilo. Ničega više od njega. Sutra će mu ime biti 
bez smisla. Okomito ispred njegovih prozora padao je dan. Skide se i opra još jednom. Držao je 
ruke dugo u alkoholu i osuši ih na vazduhu. Koža se zateže oko članka na prstima. Glava mu je 
otežala, a mozak kao da mu se slobodno kotrljao po njoj. On uze iglu za injekciju i iskuva je na 
malom električnom rešou na prozoru. Voda je jedno vreme grgotala. To ga podseti na potok. Samo 
na potok. Odbi



vrhove dveju am-pula i izvuče u cev njihovu vodeno belu sadržinu. Dade sam sebi injekciju i leže u 
krevet. Malo posle dohvati svoj stari kućni ogrtač i pokri se njim. Osećao je kao da mu je dvanaest 
godina i kao da je umoran i sam u neobičnoj usamljenosti rašćenja i mladosti. Probudio se u suton. 
Bleda rumen visila je nad kućnim krovovima. Odozdo dopreše glasovi Vizenhofa i gospođe Gold-
berg. Nije mogao da razume šta su govorili. Nije ni hteo. Osećao se kao čovek koji je posle podne 
spavao, a nije na to navikao — pogubio sve veze i zreo za brzo, besmisleno samo-ubistvo. Hteo bih 
da sad mogu da operišem, pomisli on. Kakav težak, skoro bezizlazan slučaj. Pade mu na pamet da 
tokom dana nije ništa jeo. Naglo oseti strašnu glad. Glavobolja bese prestala. Obuče se i siđe. 
Morozov je raskomoćen sedeo za svojim stolom i rešavao neki šahovski zadatak. Soba je bila skoro 
gola. Na jednom zidu visio je jedan koporan. U jednom uglu ikona s kandilom. U drugom je stajao 
sto sa samovarom, u trećem moderni hlad421njak. To je bio Morozovljev luksuz. U njemu je držao 
votku, namirnice i pivo. Jedan turski čilim ležao je pored kreveta. Morozov ćutke ustade i donese 
dve čaše i bocu votke. On napuni čaše. — Zubovka — reče. Ravik sede za sto. — Neću ništa da 
pijem, Borise. Samo sam užasno gladan. — Dobro. Hajde da jedemo. Dotle — Morozov izvadi iz 
hladnjaka crni, ruski hleb, krastavce, maslac i malu kutiju kavijara — uzmi to! Kavijar je poklon od 
šefa kuhinje iz „Seherezade". Može se jesti s poverenjem. — Borise — reče Ravik. — Nemoj da 
izigravamo pozorište. Sreo sam onoga pred Ozirisom, ubio ga u Bulonjskoj šumi i zakopao u 
Sen2ermenu. — Da li te je neko video? — Nije. Ni pred Ozirisom. — Nigde? — U Bulonjskoj 
šumi je naišao neko preko livade. Kad je sve bilo gotovo. On je bio u kolima. Nije se moglo ništa 
videti sem kola i mene kako povraćam. Mogao sam biti pijan i moglo mi je pozliti. Ništa neobično. 
— Sta si uradio s njegovim stvarima? — Zakopao ih. Njegove sam inicijale odsekao i spalio sa 
njegovim ispravama. Imam samo još njegov novac i potvrdu za prtljag na Severnoj stanici. On je 
već bio napustio sobu i hteo je jutros da otputuje. — Do đavola, to je sreća! Ima li kakvih tragova 
krvi? — Nema. Jedva da je bilo krvi. Napustio sam sobu u „Prens d'Gal". Stvari su mi ponovo ovde. 
Verovatno da će ljudi sa kojima je ovde imao posla pomisliti da je otputovao. Kad bi mu se odneo 
prtljag, ovde od njega ne bi bilo više nikakva traga. — U Berlinu će primetiti da ne dolazi i pitaće 
ovde. — Ako nestane prtljaga, neće znati kud je otputovao. — Znaće se. Nije upotrebio kartu za 
spavanje. Jesi li je spalio? 422 ' __ Da. __ Onda spali i potvrdu. __ Mogli bismo je poslati u odsek 
za prtljag i reći da se prtljag pošalje u Berlin ili neko drugo mesto uz doplatu. — To je isto. Bolje je 
spaliti. Ako si suviše lukav, sumnja-će se više nego sad. Ovako je prosto iščezao. To se dešava u 
Parizu. Istraživače i srećno ustanoviti gde je viđen poslednji put- U Ozirisu. Jesi li ti bio unutra? — 
Da. Na minut. Video sam ga. On mene nije. Zatim sam ga čekao napolju. Onde nas niko nije video.



— Mogu se raspitati ko je u to vreme bio u Ozirisu. Rolan-da će se setiti da si bio ti. — Ja sam 
često onde. To još ništa ne kazuje. — Bolje je da te ništa ne pitaju. Emigrant, bez isprava. Zna li 
Rolanda gde stanuješ? — Ne zna. Ali ona zna Veberovu adresu. On je zvanični le-kar. Rolanda za 
nekoliko dana napušta svoje mesto. — Znaće se gde je? — Morozov natoči sebi čašu. — Ravik, 
mislim, bolje da se ti izgubiš za nekoliko nedelja. Ravik ga pogleda. — To je lako reći, Borise. 
Kuda? — Kud bilo gde ima sveta. Idi u Kan ili Dovil. Tamo je sad gužva, onde možeš da iščezneš. 
Ili u Antib. Poznaješ ga i niko te tamo neće pitati za pasoš. Ja onda još uvek mogu da doču-jem od 
Vebera i Rolande da li se policija kod njih raspitivala da te sasluša kao svedoka. Ravik odmahnu 
glavom. — Najbolje ostati gde si, i živeti kao da se ništa nije dogodilo. — Ne. Ovoga puta nije. 
Ravik pogleda Morozova. — Neću da bežim. Ostaću ovde. To je s tim u vezi. Zar ti to ne razumeš? 
Morozov na to ništa ne odgovori. — Prvo spali potvrdu za prtljag — reče on. Ravik izvadi cedulju 
iz džepa, zapali je i ostavi da izgori nad pepeljarom. Morozov uze bakarni tanjir i istrese tanak 
423pepeo kroz prozor. — Tako, to je svršeno. Inače ništa više od njega nemaš uza se? — Novac. — 
Daj da ga vidim. On ga ispita. Na njemu nije bilo oznake. — To je lako skloniti. Sta ćeš uraditi s 
tim? — Mogu ga poslati emigrantskom fondu. Anonimno. , — Razmeni ga sutra i pošalji u toku 
dve nedelje. — Dobro. Ravik stavi novac u džep. Dok ga je savijao, pade mu na pamet da je jeo. On 
ovlaš pogleda svoje ruke. Čudna stvar, šta je sve mislio jutros. On uze drugi komad svežeg, mrkog 
hleba — Gde ćemo jesti? — upita Morozov. — Gde bilo. Morozov ga pogleda. Ravik se osmehnu. 
To je bilo prvi put što se osmehnuo. — Borise — reče on. —| Nemoj da me gledaš kao što 
bolničarka gleda nekog kod koga se boji živčanog slo-ma' Umlatio. sani životinju koja je to 
zaslužila na hiljadu i hiljadu puta gori način. U svom životu ubijao sam ljude koji me se ništa nisu 
ticali, i bivao sam zato odlikovan, i nisam ih ubijao u fer borbi, nego se šunjao za njima, vrebao ih, 
odostrag, kad ništa nisu slutili, i bio je rat i to je bilo časno. Jedino što mi je nekoliko trenutaka 
zasedalo u guši to je što mu nisam to ranije mogao da kažem u lice, a to je bila idiotska želja. On je 
likvidiran, i više neće mučiti ljude, a ja sam sve prespavao, i to je sad tako daleko kao da čitam u 
novinama. — Dobro. — Morozov zakopča kaput. — Onda da pođemo. Treba da nešto popijem. 
Ravik podiže pogled. — Ti? — Da, ja! — reče Morozov. — Ja. — On oklevaše jedan trenutak. — 
Danas se prvi put osećam star. 424 XXXI Rolandina oproštajna svečanost počela je tačno u šest sati. 
Trajala je samo jedan sat. U sedam je ponovo počinjao posao. Sto je bio postavljen u sporednoj 
sobi. Sve javne žene bile su obučene. Većina je imala crne svilene haljine. Ravik, koji ih je uvek



viđao gole ili u nekoliko tankih krpa, imao je muke da. priličan broj od njih prepozna. Samo njih 
pet-*šest bile su kao grupa za slučaj potrebe ostavljene u velikoj sali. One će se u sedam sati 
presvući i biti naknadno poslužene. Nijedna od njih neće doći ovamo u poslovnoj odeći. To nije bio 
propis koji je dala madam — devojke su to tako same htele. Ravik nije drukčije ni očekivao. Bila 
mu je poznata etiketa među javnim ženama; ona je bila stroža no u visokom društvu. Devojke su 
skupile prilog i poklonile Rolandi šest pletenih fotelja za njen restoran. Madam je poklonila jednu 
registarsku kasu. Ravik dva mramorna stola uz fotelje. On je bio jedino strano lice na svečanosti. I 
jedini muškarac. Večera je počela pet minuta posle šest. Madam je predseda-vala. Desno od nje 
sedela je Rolanda, levo Ravik. Zatim su dolazili nova guvernanta, pomoćna guvernanta i onda 
redovi devojaka. Predjela su bila izvrsna. Guščija džigerica iz Štrasburga, pate maison, uz to stari 
seri. Ravik je dobio bocu votke. Nije voleo seri. Zatim je došao višioaz, najboljeg kvaliteta. Zatim 
tirbo sa mersolom 1933. Tirbo je bio klase maksim. Vino je bilo lako i uz to dovoljno mlado. Zatim 
su došle tanke, zelene špargle. Zatim pilići pečeni na ražnju, hrskavi i nežni, probrana salata 
začinjena belim lukom, uz to chateau St. Emilion. Za gornjim krajem stola pila se jedna boca 
romane conti 1921. — Devojke to ne razumeju — reče madam. Ravik je razumeo. On dobi drugu 
bocu. Zato se odreče šampanjca i mousse cho425colat. On je uz vino sa madam jeo tečni bri sa 
svežim belim Mebom bez maslaca. Za stolom je tekao razgovor kao u nekom devojačkom pan-
sionatu. Pletene fotelje behu ukrašene vrpcama. Registarska kasa se sijala. Mramorni stolovi su se 
belasali. Sobom je pro-vejavala seta. Madam je bila u crnini. Nosila je dijamante. Ne suviše. Jedan 
broš i jedan prsten. Birano, plavobelo kamenje. Nije imala krunu, iako je bila grofica. Imala je 
ukusa. Madam je volela brilijante. Govorila je da su rubini i smaragdi rizik. Da su dijamanti sigurni. 
Ćaskala je sa Rolandom i Ravikom. Bila je vrlo načitana. Razgovor joj je bio zabavan, lak i 
duhovit. Navodila je Montenja, Satobrijana i Voltera. Iznad pametnog, ironičnog lica sijala se bela, 
malo plavo obojena kosa. U sedam sati, posle kafe, podigoše se devojke kao poslušne 
pansionatkinje. One se učtivo zahvališe madami i oprostiše se od Rolande. Madam ostade još malo. 
Ona naredi da se donese jedan armanjak kakav Ravik još nikad nije pio. Pomoćna brigada, koja je 
bila u službi, uđe, umivena, manje našminkana nego na poslu, presvučena, u večernjim haljinama. 
Madam pričeka dok devojke ne posedaše i ne dođoše do tirboa. Ona sa svakom izmenja po nekoliko 
reci i zahvali im što su žrtvovale onaj prvi sat. Zatim se graciozno oprosti. — Videćemo se još, 
Rolanda, pre no što odete ... — Svakako, madam. — Smem li da ostavim ovde armanjak? — upita 
ona Ravika. Ravik se zahvali. Madam ode. Dama prve klase od glave do pete. Ravik uze bocu i 
sede preko od Rolande. — Kad putuješ? — upita on. — Sutra posle podne u četiri i sedam. — Biću 
na stanici. — Ne, Ravik. To ne. Moj verenik dolazi večeras. Zajedno ćemo otputovati. Razumeš da 
u tom slučaju ne možeš doći? On bi bio iznenađen. ,,.,, , ....■■. — Dabome. f„; : . 426 — Sutra pre 
podne izabraćemo još neke stvari i poslati sve pre no što otputujemo. Večeras prelazim u hotel 
„Belfor". Dobar, jevtin, čist. — Stanuje li i on onde?



— Razume se da ne stanuje — reče Rolanda iznenađeno. — Pa mi još nismo venčani. — Tačno. 
Ravik je znao da sve to nije poza. Rolanda je bila građanka koja ima određen poziv. Da li je to 
devojački pansionat ili javna kuća, bilo je svejedno. Ona je obavljala svoj poziv i sad je to prošlo i 
ona se vraća u svoj građanski svet ne noseći sobom ni senku drugoga. Tako je isto bilo i kod 
mnogih javnih žena. Neke od njih postajale su izvanredne supruge. Biti javna žena to je bio ozbiljan 
poziv; nikakav porok. To je obez-beđivalo od degradacije. Rolanda uze bocu armanjaka i nasu 
Raviku čašu. Zatim izvadi iz torbe jednu cedulju. — Kad jednom ushteš da odeš iz Pariza — evo ti 
adrese naše kuće. Ti uvek možeš doći. Ravik pogleda na adresu. — Tu su dva imena — reče ona. — 
Jedno je za prve dve nedelje. To je moje. Zatim dolazi ime moga verenika. Ravik stavi cedulju u 
džep. — Hvala, Rolanda. Privremeno ću ostati u Parizu. Sem toga, tvoj bi se verenik sigurno 
začudio kad bih ja iznenada hrupio u kuću. — Ti misliš, zato što neću da dođeš na stanicu? To je 
nešto drugo. Ovo ti dajem za slučaj ako kadgod uzmoraš da odeš iz Pariza. Brzo. Zbog toga. On 
podiže pogled. — Zašto? — Ravik — reče ona. — Ti si emigrant. A emigranti ponekad imaju 
teškoća. Onda je dobro da se zna gde se može stanovati a da policija o tom ne vodi računa. — 
Otkud znaš da sam emigrant? — Znam. Nisam to nikom rekla. To se ovde nikog ne tiče. Sačuvaj 
adresu. I ako ti kadgod bude potrebna, dođi. Kod nas niko neće pitati. 427— Dobro. Hvala, 
Rolanda. — Pre dva dana bio je ovde neko iz policije. Raspitivao se za nekog Nemca. Hteo je da 
zna da li je bio ovde? — Tako? — reče Ravik pažljivo. — Da. Poslednji put kad si dolazio, on je 
bio ovde. Ti se po svoj prilici više ne sećaš. Neki debeli ćelavko. Sedeo je preko sa Ivonom i Kler. 
Policija je pitala da li je bio ovde i da li je inače bilo još koga. — Pojma nemam — reče Ravik. — 
Nisi ga zapazio. Ja, razume se, nisam rekla da si ti to ^Veče bio ovde na nekoliko trenutaka. Ravik 
klimnu glavom. — Bolje je tako — reče Rolanda. — Tako se policajcima ne daje prilika da nevine 
ljude pitaju za pasoš. — Razume se. Je li rekao šta hoće? Rolanda sleže ramenima. — Nije. A nas se 
to i ne tiče. Rekla sam mu da ovde nije bilo nikoga. To je kod nas staro pravilo. Mi nikad ništa ne 
znamo. Bolje. A on se nije mnogo ni interesovao. — Nije? Rolanda se osmehnu. — Ravik, ima 
mnogo Francuza koji se ni malo ne brinu o tom šta se desilo sa nekim nemačkim turistom. Imamo 
mi dosta posla sami sa sobom. Ona ustade. — Moram da idem. Adieu, Ravik. — Adieu, Rolanda. 
Bez tebe ovde neće više biti kao pre. Ona se osmehnu. — Možda neće odmah. Ali ubrzo. Ona ode 
da se oprosti od devojaka. Uz put osmotri još jednom registarsku kasu, fotelje i stolove. To su bili 
praktični pokloni. Videla ih je već u svojoj kafani. Naročito registarsku kasu. Ona je bila prihod, 
bezbednost, dom i blagostanje. Rolanda oklevaše jedan trenutak; zatim više ne mogade da odoli. 
Uze iz džepa nekoliko komada novca, stavi ih kraj blistavog aparata i poče da otkucava. Aparat



zazuja, pokaza dva franka i pedeset, fioka izlete napolje i Rolanda, sa detinjasto srećnim osmehom, 
sama sebi naplati račun. 428 Devojke radoznalo priđoše i okružile kasu. Rolanda otkuca po drugi 
put. Jedan franak i sedamdeset pet. — Sta se dobij a kod vas za franak i sedamdeset pet? — upita 
Margerita. Rolanda se zamisli. — Jedan dibone, dva pernoa. — Sta staje jedan amer pikon i pivo? 
— Sedamdeset santima. — Rolanda udari. Nula franaka, sedamdeset santima. —• Jevtino — reče 
Margerita. — Moramo biti jevtiniji nego Pariz — reče Rolanda. Devojke namestiše pletene fotelje 
oko mramornih stolova i oprezno posedaše. Poravnaše svoje večernje haljine i odjednom postadoše 
gosti u budućoj kafani Rolandinoj. — Madam Rolanda, molim tri čaja sa engleskim biskvitima — 
reče Dezi, nežna blondinka, naročito omiljena kod oženjenih ljudi. — Sedam franaka osamdeset. — 
Rolanda pusti kasu u rad. — Zao mi je, ali engleski biskviti su vrlo skupi. Margerita, glupača, za 
krajnjim stolom, podiže glavu posle oštrog razmišljanja. — Dve boce pomerija — poruči ona tri-
jumfujući. Ona je volela Rolandu i htela je da joj to pokaže. — Dvadeset franaka. Dobar pomeri. — 
I dva konjaka — zabrekta Margerita. — Rođendan mi je. — Četiri franka četrdeset. — Kasa lupnu. 
— A četiri kafe s puslicama? — Tri franka šezdeset. Ushićena Margerita gledala je Rolandu ćutke. 
Više nije umela. Devojke se naguraše oko kase. — Koliko je to ukupno, madam Rolanda? Rolanda 
pokaza kupon sa odštampanim brojevima. — Sto pet franaka osamdeset. — A koliko je zarada od 
toga? — Otprilike trideset franaka. To dolazi od šampanjca, na kom se mnogo zarađuje. — Dobro 
— reče Margerita. — Dobro! Neka uvek ide tako! 429Rolanda se vrati Raviku. Oči su joj se sijale 
kao što se samo mogu sijati oči kad je u njima ljubav ili posao. — Adieu, Ra-vik. Nemoj da 
zaboraviš šta sam ti rekla. — Neću. Adieu, Rolanda. Ona ode, snažna, prava, jasna — budućnost joj 
je bila prosta i život dobar. Sedeo je s Morozovom pred „Fukeom". Bilo je devet uveče. Terasa je 
bila krcata. Daleko, iza Kapije, sve su svetliljke gorele belom, vrlo hladnom svetlošću. — Pacovi 
napuštaju Pariz — reče Morozov. — U „Enter-nasionalu" tri sobe stoje prazne. To se nije desilo od 
1933. — Doći će drugi emigranti i napuniće ih. — Kakvi? Imamo Ruse, Italijane, Poljake, Špance, 
Nem-ce... — Francuzi — reče Ravik. — Sa granica. Izbeglice. Kao u prošlom ratu. Morozov podiže 
čašu i vide da je prazna. Mahnu konobaru. — Još jednu bocu puilija. — Sta je s tobom, Ravik? — 
reče on tada. — Misliš sa mnom kao pacovom? — Da. — Pacovima su danas takođe potrebni 
pasoši i vize. Morozov ga pogleda s neodobravanjem. — Zar si ih dosad imao? I pored toga si bio u 
Beču, Cirihu, Španiji i Parizu. Sad je vreme da nestaneš odavde.



— Kuda? — upita Ravik. On uze bocu koju je doneo konobar. Staklo je bilo hladno i oznojeno. 
Natoči lako vino. — U Italiju? Onde čeka Gestapo na granici. U Spaniju? Onde čekaju falangisti. 
— U Svaj carsku? — Svajcarska je suviše mala. U Svajcarskoj sam bio triput. \ Svaki put policija 
me je posle nedelju dana uhvatila i vratila J u Francusku. * 430 ) — U Englesku. Iz Belgije kao 
slepi putnik. __ Isključeno. Uhvatiće me na pristaništu i vratiti u Belgiju. A Belgija nije zemlja za 
emigrante. — U Ameriku ne možeš. Kako stoji stvar sa Meksikom? — Prepun. Pa i to je moguće 
samo sa nekom ispravom. — Ti nemaš uopšte nikakve? — Imao sam nekoliko otpusnica iz zatvora 
u kojima sam sedeo pod različitim imenima zbog ilegalnog prelaska granice. Nije baš ono što treba. 
Ja sam ih, razume se, odmah pocepao. Morozov je ćutao. — Bekstvu je kraj, Borise — reče Ravik. 
— Kad-tad dođe mu kraj. — Ti znaš šta će se ovde desiti ako bude rata? — Razume se. Francuski 
koncentracioni logori. Oni će biti rđa vi, jer ništa nije pripremljeno. — A onda? Ravik sleže 
ramenima. — Ne treba misliti suviše unapred. — Dobro. Ali znaš li ti šta se može desiti ako se ovde 
sve preokrene, a ti sediš u koncentracionom logoru? Nemci te mogu uhvatiti. — Mene i mnoge 
druge možda. Možda će nas i pustiti na vreme. Ko to zna? — A onda? Ravik uze cigaretu iz džepa. 
— Nemoj da o tom govOrimor Borise. Ja ne mogu iz Francuske. Svuda drugde opasno je ili 
nemoguće. A ja više i neću dalje. — Ti više nećeš dalje? — Neću. Razmišljao sam o tom. Ne mogu 
da ti objasnim. To se ne može objasniti. Ja više neću dalje. Morozov je ćutao. Gledao je preko 
svetine. — Tu je Joana — reče on. Ona je sedela s nekim muškarcem prilično daleko za stolom 
.prema Aveniji 2orž V. — Poznaješ li ga? — upita on Ravika. 1 Ravik pogleda onamo. — Ne. i — 
Izgleda da prilično brzo menja. 431__ Ona juri za životom — reče Ravik ravnodušno. — Kao 
većina nas. Bez predaha, da ne bi što propustila. .— To bi se moglo reći i drukčije. — Može se. 
Ostaje isto. Nemir, stari moj. Bolest poslednjih dvadeset i pet godina. Niko više ne veruje da će 
mirno osta-reti sa svojom ušteđevinom. Svak oseća paljevinu i pokušava da ščepa što može. Ti ne. 
Ti si filozof prostih zadovoljstava. Morozov ništa ne odgovori. — Ona se ništa ne razume u šešire 
— reče Ravik. — Pogledaj kakav joj je na glavi. Ona uopšte ima malo ukusa. To je njena snaga. 
Kultura slabi. Na kraju se vazda radi samo o golom životnom nagonu. Ti si sam divan primer za to. 
Morozov se podrugljivo osmehnu. — Prepusti meni moja niska uživanja, ti šetaču po vasionama. 
Ko ima prost ukus, tome se mnogo šta dopada. On nikad" ne sedi praznih ruku. Kome je šezdeset 
godina, a trči za ljubavlju, idiot je koji hoće da dobije kad drugi igraju sa obeleženim kartama. — 
Razumeo sam, Borise. — Dobro. Onda da ispijemo ovo. Hladan, laki puili. I di-šimo srebrni vazduh 
Pariza dok se još nije okužio.



—- Hajde. Jesi li video da kestenje ove godine cveta po drugi put? Morozov klimnu glavom. On 
pokaza na nebo na kojem je Mars crvenkasto i krupno svetlucao iznad tamnih krovova. — Da. I 
onaj tamo kažu da je mnogo bliže zemlji no što je bio već mnogo godina. — On se nasmeja. — 
Uskoro ćemo čitati da se negde rodilo dete s belegom u obliku mača. I da je negde padala krvava 
kiša. Nedostaje samo još zagonetna kometa srednjeg veka, pa da znamenja budu potpunija. — 
Kometa je tu. — Ravik pokaza na svetlosne reklame iznad uredništva novina, koje kao da su se bez 
predaha gonile, i na gomilu koja je stajala pred njima, zabačenih glava. Sedeli su neko vreme. Jedan 
svirač na harmonici postavi se na ivicu pločnika i poče da svira La Palomu. Pojaviše se pro-davci 
čilima sa svojom svilenom robom preko ramena. Jedan 432 je dečko prodavao pistacije između 
stolova. Sve je izgledalo kao uvek — dok ne dođoše prodavci sa novim izdanjima novina. Odmah 
im ih razgrabiše iz ruke, i nekoliko sekundi doc-nije, terasa je, sa svim razvijenim novinama, 
izgledala kao pokopana pod rojem ogromnih, belih beskrvnih moljaca koji, lako udarajući krilima, 
pohlepno stoje na svojim žrtvama. — Eno ide Joana — reče Morozov. — Gde? — Preko. Joana je 
koso prelazila preko ulice prema jednom zelenom, otvorenom automobilu, parkiranom na 
Jelisejskim poljima. Nije videla Ravika. Muškarac koji je bio s njom obiđe kola i sede za volan. On 
nije nosio šešir i bio je prilično mlad. Spretno izvuče kola između drugih. Bio je to jedan niski 
delae. — Lepa kola — reče Ravik. — Lepe gume, — odgovori Morozov i dunu kroz nos. — Vrli, 
gvozdeni Ravik — dodade on ljutito. — Odbačen a drži se srednjoevropski. Lepa kola! Prokleta 
strvina — to bi mi bilo razumljivo. Ravik se osmehnu. — Sta to mari? Strvina ili svetica — uvek je 
samo ono što sami načinimo. Ti to ne razumeš. Ljubav nije trgovac koji želi da mu se vrati ono što 
je uložio. A mašti je potrebno svega nekoliko eksera da o njih obesi svoje velove. Da li su oni od 
zlata, pleha ili zarđani, svejedno joj je. Gde se uhvati, uhvati. Trn i ruža — kad preko njih padne 
mesečina i sedef, oboje su bajke iz Hiljadu i jedne noći. Morozov popi gutljaj vina. — Suviše 
govoriš — reče on. — Osim toga, to sve nije tačno. — To znam. Ali u potpunom mraku i svetlost 
lutalica je već nekakva svetlost, Borise. Hladovina je stizala sa Etoala srebrnim nogama. Ravik 
obuhvati dlanom zamagljenu čašu vina. Bila mu je hladna u ruci. Njegov život bio mu je hladan u 
srcu. To je donosio duboki dah noći, a s njim naiđe duboka ravnodušnost prema 433sudbini, 
budbina i budućnost. Kad li je već bilo tako slično? U Antibu, seti se. Kad je shvatio da će ga Joana 
napustiti. Bila je to ravnodušnost koja se pretvorila u neosetljivost. Isto kao i odluka da ne beži. To 
je bilo srodno jedno drugom. Imao je osvetu i ljubav. To je bilo dosta. Nije bilo sve, ali je bilo 
onoliko koliko čovek može da zahteva. Ni jedno ni drugo nije više očekivao. Ubio je Hakea i nije 
otišao iz Pariza. Neće ga više napuštati. To je bilo u skladu s tim. Ko je prihvatio jednu šansu, 
morao je i da pruži jednu. Nije to bila rezignacija; to je bio mir odluke, s onu stranu logike. 
Nesigurnost se pretvori u uporište. Nešto je bilo sređeno. Čovek čeka, pri-bira se i gleda oko sebe. 
Bilo je to kao neko mistično pove-renje u koje se život pribirao kao pred cezuru. Ništa više nije 
imalo značaja. Sve reke zastadoše. Jezero jednog ogledala dizalo se u noći, a jutro će pokazati kud 
će ono izliti.



— Moram da idem — reče Morozov i pogleda na sat. — Dobro. Ja ću još ostati, Borise. — Da 
proživim još poslednje veće pre sumraka bogova, šta? — Tačno. Sve ovo se nikad više neće vratiti. 
— Zar je to tako rđavo? — Nije. Pa ni mi se više ne vraćamo. Juče je izgubljeno i nikakve suze ni 
preklinjanja neće ga vratiti. — Ti govoriš suviše. — Morozov ustade. — Budi zahvalan. 
Proživljavaš kraj jednog veka. Nije to bio dobar vek. — Naš je bio. Govoriš premalo, Borise. 
Morozov stojeći ispi ostatak iz čaše. Spusti je pažljivo kao da je od dinamita i obrisa bradu. Bio je u 
civilu i stajao je pred Ravikom silan i velik. — Nemoj misliti da ne razumem zašto nećeš da odeš, 
— reče on polako. — Vrlo dobro razumem da nećeš dalje, ti fatalistički grobaru. Ravik se rano vrati 
u hotel. U vestibilu spazi gde sedi neka mala, izgubljena figura, koja, kad on uđe, uzbuđeno ustade s 
otomana, neobično mašući obema rukama. On pometi da u 434 jednoj nogavici nije bilo noge. 
Umesto toga štrcala je prljava, iscepkana drvena štula. — Doktore — doktore ... Ravik pogleda 
bolje. U mutnoj svetlosti foajea vide lice jednog dečaka, široko razvučeno u osmeh. — 2ano — reče 
on iznenađeno. — Razume se, to je 2ano! — Tačno! Još uvek! čekam ovde već ćelo veče. Tek sam 
danas posle podne dobio vašu adresu. Pre toga već nekoliko puta sam pokušao da dobijem od onog 
starog đavola, glavne sestre na klinici. Svaki put mi je govorila da niste više u Parizu. — Neko 
vreme nisam ni bio. — Danas posle podne mi je naposletku objasnila da stanujete ovde. I odmah 
sam došao. — Žano je sijao. — Da li ti se šta desilo nozi? — upita Ravik. — Ništa! — Žano lupnu 
po drvenoj štuli kao da tapka po leđima verno pseto. — Apsolutno ništa. Sve je bez greške. Ravik 
pogleda na štulu. — Vidim, imaš što si hteo. Kako si izišao na kraj sa osiguravajućim društvom? — 
Nisam rđavo. Odobrili su mi mehaničku nogu. Dobio sam za nju od trgovine novac sa petnaest 
procenata odbitka. Sve je u redu. — A tvoja cremerie? — Zato sam i došao. Otvorili smo mlekarsku 
radnju. Mala je, ali radimo. Mati prodaje. Ja kupujem i vodim račun. Imam dobre izvore. Direktno 
sa sela. Žano odhrama do izlizanog otomana i donese nekakav čvrsto uvezan, u mrk papir uvijeni 
paket. — Evo, doktore! To sam doneo vama. Ništa naročito. Ali sve iz naše radnje — hleb, maslac, 
sir, jaja. Kad čovek koji put nema volje da izađe, to je sasvim dobra večera, šta? Sa žarom je gledao 
u Ravikove oči. — To je čak uvek dobra večera, — reče Ravik. Žano potvrdi glavom sa 
zadovoljstvom. — Nadam se da volite sir. Ovo je bri i malo pont l'eveque. 435— To su moji 
omiljeni sirevi. — Divno! — Zano se od zadovoljstva snažno pljesnu po ostatku noge. — Pont 
l'eveque bila je materina ideja. Ja sam mislio da više volite bri. Bri je više sir za muškarce. — Oba 
su odlična. Bolje niste mogli pogoditi. — Ravik uze paket. — Hvala, Zano. Ne dešava se često da 
se pacijenti sete svog lekara. Većinom dolaze samo zato da malo smanje račun. — Bogataši, a? — 
Zano lukavo klimnu glavom. — Mi ne. Na kraju krajeva, za sve zahvaljujemo vama. Da je noga 
ostala samo ukočena, ne bismo dobili skoro ništa.



Ravik ga pogleda. Misli li on da sam mu amputirao nogu iz naklonosti? pomisli on. — Nismo mogli 
ništa drugo da učinimo nego da amputiramo, Zano — reče. — Sigurno. — Zano mu namignu. — 
Jasno. — On jače nabi kapu na čelo. — E sad idem. Mati sigurno već čeka. Već sam dugo od kuće. 
Moram još da razgovaram sa jednim čovekom zbog novog rokfora. Adieu, doktore. Nadam se da će 
vam prijati. — Adieu, Zano. Hvala. I srećno! — Sreće će već biti! Mala prilika mahnu i samosvesno 
hramajući izađe. U sobi Ravik raspakova stvari. Potraži i nađe stari grejač na špiritus koji već 
godinama nije upotrebljavao. Negde nađe špiritus i jednu malu činiju. Usu špiritus i zapali ga. 
Tanak, plav plamen zatreperi. On baci u činiju komad maslaca, razbi dva jajeta i razmuti ih. Zatim 
odseče svež, hrskav, beli hleb, stavi činiju na nekoliko novina na stolu, nače bri, uze bocu vuvrea i 
poče da jede. To već odavno nije radio. Odluči da sutra kupi više špiritusa. Grejač je lako mogao da 
ponese u logor. Bio je udešen na sklapanje. Ravik je jeo polako. Okusi još i pont l'eveque. Zano je 
imao pravo — bila je to dobra večera. 436 XXXII ~' — Odlazak iz Egipta — reče doktor filologije i 
filozofije Zajdenbaum Raviku i Morezovu — bez Mojsija. Tanak i žut stajao je pored vrata 
„Enternasionala". Napolju su porodice Štern, Vagner i neženja Stole tovarili svoje stvari. Zajedno su 
uzeli u najam kola za seobu. Na jasnom avgustovskom poslepodnevu stajao je na ulici izvestan broj 
stvari. Pozlaćeni otoman sa obisonskom presvlakom, nekoliko pozlaćenih fotelja i jedan novi 
obisonski ćilim. Pripadali su familiji Štern. Utovarivan je veliki mahagonski sto. Selma Štern, žena 
uvela lica i baršunastih očiju, pazila je na njega kao kvočka na piliće. — Pazite! Ploča! Nemojte da 
zagrebete! Ploča! Pažljivo! Pažljivo! Ploča je bila politirana i navoštena. Ona je bila jedna od 
svetinja za koje domaćice riskiraju život. Selma Štern lepršala je oko stola i dvojice nosača, koji ga 
potpuno ravnodušno iznese iz hotela i spustiše na zemlju. Sunce je sijalo na ploču. Selma Štern naže 
se nad nju sa krpom za brisanje. Nervozno je glačala uglove. Ploča je kao tavno ogledalo odražavala 
njeno bledo lice, kao da neki ženski predak od pre hiljadu godina pitajući gleda iz ogledala 
vremena. Nosači se pojaviše sa kredencom od mahagonija. On je tako-đe bio premazan i politiran. 
Jedan nosač okrete se pre vremena, i jedan ćošak kredenca zagreba o vrata „Enternasionala". Selma 
Štern nije vrisnula. Stajala je kao skamenjena. Uz-dignuvši jednu ruku s krpom za brisanje, upola 
otvorenih usta, kao da se skamenila baš u trenutku kad je htela da strpa krpu u usta. 437Jozef Štern, 
njen muž, mali, s naočarima i obešenom donjom usnom, priđe joj. — De, Selmice... Ona ga nage 
vđdela. Curtike, buljila je u praano. — Kradene ... — De, Selmice. Mi imamo vizu... — Kredenc 
moje mame. Mojih roditelja... — De, Selmice. Ogrebotina. Onako sasvim mala ogrebotina. Glavno 
je da imamo vizu... — Ostaće tako. Nikad se više neće moći izbrisati. — Madam — reče nosač koji 
ništa nije razumeo, ali je tačno znao o čemu je reč. — Pakujte sami svoje stvari. Nisam ja vrata 
napravio suviše uzana. — Sales boches — reče drugi. ; Jozef Stern živahnu. — Mi nismo boches — 
reče on. —



Mi smo emigranti. — Sales refugies — reče čovek. ; — Jesi videla, Selmice, sad smo stali — reče 
Štern. — Šta ćemo sad! Kakvih sve neprilika nismo imali sa tvojim mahagonijem. Iz Koblenca smo 
otišli četiri meseca docnije, jer nisi mogla da se odvojiš od njega. To nas je koštalo osamnaest 
hiljada maraka više. A sad stojimo na ulici, a brod ne čeka. On nakrivi glavu i zabrinuto pogleda u 
Morozova. — šta da se radi? — reče on. — Sales boches! Sales refugies! Ako mu reknem da smo 
Jevreji, on će reći: Sales juifs, a onda je sasvim svršeno. — Dajte mu novaca — reče Morozov. — 
Novac? On će mi ga baciti u lice. — Isključeno — odgovori Ravik. — Ko tako psuje, uvek se može 
potkupiti. — To je protiv mog karaktera. Da me vređaju i da za to još i platim. — Stvarne uvrede 
počinju tek onda kad postanu lične — objasni Morozov. — To je bila opšta uvreda. Uvredite i vi 
njega na taj način što ćete mu dati napojnicu. U Šternovim očima zatitra osmeh. — Dobro — reče 
on Mo-rozovu. — Dobro. 438 On izvadi nekoliko novčanica i dade ih nosačima. Njih dvojica ih 
uzeše sa prezirom. Štern s prezirom stavi novčanik ponovo u džep. Nosači pogledaše oko sebe. 
Zatim počeše da utovaraju obisonske stolice. Kredenc su iz principa uzeli na-posletku. Kad su ga 
tovarili, oni ga okretoše, i desna strana zagreba o kola. Selma Štern protrnu, ali ne reče ništa. Štern 
to nije video. On je prebrojavao vize i isprave. — Ništa ne izgleda tako jadno kao stvari na ulici — 
reče Morozov. Sad dođoše stvari porodice Vagner. Nekoliko stolica, jedan krevet koji je onako 
nasred ulice izgledao besramno i žalosno. Dva kofera — Viareggio, Grand Hotel Gardone, Adlon, 
Berlin. Ogledalo u zlatnom ramu koje se može okretati, u kojem se ogledala ulica. Kuhinjsko 
posuđe — nije bilo razumljivo zašto i to treba nositi u Ameriku. — Rođaci — reče Leoni Vagner. — 
Sve su to za nas učinili rođaci iz Čikaga. Poslali su nam novac i nabavili vizu. Samo prolaznu vizu. 
Posle moramo u Meksiko. Rođaci. Naši rođaci. Ona se stidela. Osećala se kao dezerter sve dok je 
osećala na sebi oči onih koji su ostajali. Zbog toga je htela da brzo ode. Sama je pomagala da se 
stvari uguraju u kola. Odahnuće čim zađe za prvi ugao. A počeće novi strah. Ide li brod. Hoće li je 
pustiti sa broda. Hoće li ih vratiti. Neprestano je nailazio strah jedan za drugim. Već godinama. 
Neženja Štolc nije imao skoro nižta sem knjiga. Jedan kofer sa odelom i biblioteku. Prva izdanja, 
stara izdanja, nove knjige. On je bio kržljav, crvenokos i ćutljiv. Izvestan broj onih koji su ostajali 
skupljao se lagano na vratima i pred hotelom. Većina nije ništa govorila. Posmatrali su samo stvari i 
kola. ■— Onda do viđenja — reče Leoni Vagner nervozno. Sve je bilo utovareno. — Ili good bye. 
— Ona se razdraženo na-smeja. — Hi adje. Danas se više ne zna. Poče da se rukuje sa nekoliko 
ruku. — Rođaci preko — reče ona. — Rođaci. Mi sami ne bismo, dabome, nikada... 439 hUbrzo 
prestade. Doktor Ernst Zajdenbaum lupnu je po ramenu. — Ne mari ništa. Neki imaju sreću, neki 
ne. — Većina nema — reče emigrant Vizenhof. — Ne mari ništa. Srećan put.



Jozef Stern oprosti se od Ravika i Morozova i nekih drugih. Smeškao se kao neko ko je prevario 
banku. — Ko zna kako će još biti. Možda ćemo se mi još zaželeti „Enternasionala". Selma Stern je 
već sedela u kolima. Neženja Stole nije se opraštao. On nije putovao u Ameriku. Imao je isprave 
samo do Portugalije. Smatrao je da je to suviše beznačajno za scenu opraštanja. On samo kratko 
mahnu kad su kola pošla. Oni koji su ostali, stajali su kao gomila pokislih pilića. — Hajde, — reče 
Morozov Raviku. — Napred u katakombu! Ovo plače za kalvadosom! Jedva posedaše, kad uđoše 
drugi. Doleteše kao otpalo lišće na vetru. Dva rabina, bledi, retkih brada. Vizenhof, Rut Gold-berg, 
šahovski automat Finkenštajn, fatalist Zajdenbaum, nekoliko bračnih parova, petoro-šestoro dece. 
Rozenfeld, vlasnik impresionista, koji još nije otišao, nekoliko neodraslih i nekoliko vrlo starih. 
Bilo je još prerano za večeru; ali se činilo da niko nije hteo gore u sobnu usamljenost. Sedeli su 
zajedno. Bili su tihi, skoro pokorni. Svi su doživeli toliko nesreće; to skoro više nije bilo ni važno. 
— Aristokracija je otputovala — reče Zajdenbaum. —■ Ovde sad zaseda skupština osuđenih 
doživotno ili na smrt! Izabrani narod! Ljubimci Jehovini! Specijalno za pogrome. Živeo život. — 
Preostaje još uvek Španija — reče Finkenštajn. Pred njim je stajala šahovska tabla i šahovski zadaci 
iz „Matena". — Spanija. Fašisti ljube Jevreje kad im pređu. Debela, elastična devojka donese 
kalvados. Zajdenbaum stavi cviker. — Cak ni to većina od nas ne može — reče on — da se 
temeljno napije. Za jednu noć resiti se bede. Čak ni to. Potomci Ahasverovi. Cak bi i on, stari 
putnik, pao u očajanje; danas, bez isprava, ne bi daleko stigao. — Popijte jednu s nama — reče 
Morozov. — Kalvados je dobar. Gazdarica to, hvala bogu, još ne zna. Inače bi povisila cenu. 
Zajdenbaum odmahnu glavom. — Ja ne pijem. Ravik je gledao u jednog čoveka koji je bio prilično 
ne-obrijan i svaki čas vadio ogledalo, ogledao se u njemu i mala posle činio to isto. — Ko je to? — 
upita on Zajdenbauma. — Toga ovde još nisam video. Zajdenbaum razvuče usne. — To je novi 
Aron Goldberg. — Kako to? Zar se žena tako brzo preudala? — Ne. Prodala mu je pasoš mrtvog 
Goldberga. Dve hiljade franaka. Stari Goldberg je imao sedu bradu; zbog toga i ovaj novi pušta da 
mu raste. Zbog fotografije na pasošu. Pogledajte samo kako neprestano cupka. Ne usuđuje se da 
upotrebi pasoš pre nego što bude imao sličnu bradu. To je utrkivanje s vremenom. / Ravik je 
posmatrao čoveka koji je nervozno cupkao dlake i upoređivao se sa pasošen/. — Još uvek može da 
kaže da mu je brada izgorela. " / — Dobra ideja. Reći ću mu to. — Zajdenbaum uze svoj cviker i 
klatio ga je tamo-amo. — Makabr stvar — osmehnu se on. — Pre dve nedelje bio je to čist posao. 
Sad je Vizenhof već ljubomoran, a Rut Goldberg zbunjena. Demonija isprava. Na papiru on joj je 
muž. On ustade i pređe novom Aronu Goldbergu. — Dopada mi se demonija papira. — Morozov se 
okrete Raviku. — Sta ti danas radiš? — Kejt Hegstrem putuje večeras „Normandijom". Ja ću je 
odvesti u Serbur. Ona ima svoja kola. Ja ću ih vratiti i ote-rati u garažu. Prodala ih je vlasniku 
garaže. — Može li ona da putuje? — Razume se. Sasvim je svejedno šta radi. Brod ima dobrog 
lekara. U Njujorku... — On sleže ramenima i ispi čašu. Vazduh je u katakombi bio sparan i ustajao. 
Prostorija nije imala prozora. Pod prašnjavom, veštačkom palmom sedeo je



440 441jedan stari bračni par. Oni su bili potpuno utonuli u neku žalost koja ih je opkoljavala kao 
zid. Sedeli su nepokretno, s rukom u ruci, i izgledalo je kao da više ne mogu da ustanu. U Raviku se 
iznenada pojavi osećanje da se sva nevolja sveta zatvorila u ovu podzemnu prostoriju bez svetlosti. 
Bolesne električne sijalice visile su na zidovima žuto i uvelo, i činili su je još neutešnijom. Gutanje, 
šaputanje, prekopavanje po sto puta prevrnutim papirima, prebrajanje, nemo se-denje, bespomoćno 
očekivanje kraja, grčevito parče hrabrosti, hiljadu puta poniženi život, koji sad, sabijen u ćošak, 
užasnut, nije više umeo dalje — on oseti to odjednom, mogao ga je omirisati, mirisao je poslednji 
strah, ogromni, ćutijivi strah, mirisao ga je i znao je gde ga je pre toga osetio — u koncentracionom 
logoru, kad su ljude terali u nj sa ulica, iz kreveta, i kad su stajali u barakama i čekali šta će se s 
njima desiti. Za stolom pored njega sedelo je dvoje. Žena koja je delila kosu po sredini i njen muž. 
Pred njima je stajao dečko otprilike od osam godina. On je prisluškivao oko stolova i sad se vratio. 
— Zašto smo mi Jevreji? — upita on ženu. Žena ne odgovori. Ravik pogleda Morozova. — Moram 
da idem — reče on. — Na kliniku. — I ja moram da idem. Popeše se uz stepenice. — Suviše je 
suviše — reče Morozov. — To ti kažem ja, bivši antisemit. Klinika je, posle katakombe, bila 
optimistička stvar. I ovde je bilo patnje, bolesti i bede — ali su one ovde imale bar neku vrstu logike 
i Sfliisla. Covek je znao zašto je to tako i šta treba da se radi, a šta ne. To su bile činjenice; čovek je 
mogao da ih sagleda i mogao je pokušati nešto protiv njih. Veber je sedeo u svojoj ordinaciji i čitao 
novine. Ravik mu pogleda preko ramena. — Svašta, zar ne? — upita on. 442 Veber baci novine na 
pod. — Ta koruptna banda! Treba povešati pedeset procenata naših političara. — Devedeset — reče 
Ravik. — Da li ste još nešto čuli o ženi koja leži na klinici kod Dirana? — Dobro joj je. — Veber 
nervozno zgrabi cigaretu. — Za vas je to prosto, Ravik. Ali ja sam Francuz. — Ja nisam ništa. Ali 
bih voleo da je Nemačka tako koruptna kao Francuska. Veber diže glavu. — Govorim koješta. 
Izvinite. — Zaboravio je da zapali cigaretu. — Rata ne može biti, Ravik. Prosto ne može! To je 
dreka i pretnje. U poslednjem trenutku desiće se nešto! Počuta neko vreme. Nestalo je sve njegovo 
ranije pouzdanje. — Naposletku, mi imamo još liniju Mažino — reče on zatim, skoro preklinjući. 
— Razume se, odgovori Ravik neuvereno. čuo je to hiljadu puta. Razgovori sa Francuzima većinom 
su se završavali tim. Veber obrisa čelo. — Diran je svoje imanje preneo u Ameriku. Rekla mi je to 
njegova sekretarica. — Tipično. Veber pogleda Ravika uplašeno. — Nije on jedini. Moj šu-rak je 
zamenio svoje francuske isprave za američke. Gaston Nere drži novac u jednom sefu u dolarskim 
novčanicama. A Dipon je, kažu, zakopao nekoliko vreća zlata kod sebe u bašti. — On ustade. — Ne 
mogu da govorim o tom. Ne da mi se. To je nemoguće. Nemoguće je dđ se Francuska može izdati i 
prodati. Kad zapreti opasnost, svi će se složiti. Svi. — Svi — reče Ravik bez osmeha. — I industrija 
i političari koji već sad šuruju s Nemačkom. Veber se savlada. — Ravik — bolje — bolje da 
govorimo o nečem drugom.



— Dobro. Ja ću odvesti Kejt Hegstrem u Šerbur. Vratiću se u ponoć. — Dobro. — Veber snažno 
odahnu. — Šta — šta ste pripremili za sebe, Ravik? 443— Ništa. Otići ću u francuski 
koncentracioni logor. Biće bolji nego nemački. — Isključeno. Francuska neće zatvarati emigrante. 
— Pričekajmo. To je razumljiva stvar, i protiv toga se ništa ne može reći. — Ravik... — Dobro. 
Pričekajmo. Nadajmo se da ćete biti u pravu. Znate li da se Luvr iseljava? Najbolje se slike šalju u 
srednju Francusku. .— Ne znam. Otkud to znate? — Bio sam onde danas posle podne. Plavi prozori 
katedrale iz Sartra takođe su već spakovani. Juče sam bio onde. Sentimentalno putovanje. Hteo sam 
još jednom da ih vidim. Bili su već odneseni. Nalaze se suviše blizu jednog aerodroma. Već su 
umetnuti novi prozori. Kao prošle godine za vreme Minhenske konferencije. — Vidite li! — Veber 
se odmah uhvati za to. — Ni onda se nije ništa desilo. Velika uznemirenost, a onda je došao Čem-
berlen sa svojim kišobranom mira. — Da. Kišobran mira još je u Londonu — a boginja pobe-de 
stoji još u Luvru — bez glave. — Ona će ostati. Suviše je teška za prenos. Moram da idem. Kejt 
Hegstrem čeka. „Normandija" je, bela sa hiljadu svetlosti, ležala u noći uz obalu. Vetar je, svež i 
slan, dolazio s mora. Kejt Hegstrem se jače zavi u kaput. Bila je veoma mršava. Na licu su joj bile 
skoro samo još kosti preko kojih se zatezala koža, a iznad njih su, neobično velike, sijale oči kao 
tamna jezera. — Više bih volela da ostanem ovde — reče ona. — Najednom mi je tako teško da 
odem. Ravik je ćutke gledao. Pred njim je stajao ogroman brod, s jasno osvetljenim ulaznim 
mostom, mnoštvo sveta penjalo se na nj, mnogi tako žurno kao da se boje da će još u posled-njem 
trenutku stići prekasno; stajala je rasvetljena palata i 444 i nije se više zvala „Normandija", zvala se 
odlazak, bekstvo, spas; za desetine hiljada ljudi, i hiljadama gradova i soba i prljavih hotela i 
podruma evropskih, bila je ona nedostižna fatamorgana života, a jedan čovek pored njega, kome je 
smrt grizla utrobu, govorio je tankim i prijatnim glasom: — Više bih volela da ostanem ovde. Sve to 
nije imalo nikakvog smisla. Za emigrante u „Enter-nasionalu", »a hiljadu „Enternasionala" u 
Evropi, za sve progonjene, mučene, begunce, optužene, bila bi to obećana zemlja; oni bi pali, jecali 
i ljubili most i verovali u čudo kad bi imali putnu kartu što je lepršala u umornoj ruci pored njega, 
kartu čoveka koji je i bez toga putovao u smrt i koji je u istom trenutku govorio: — Više bih volela 
da ostanem ovde. Naiđe jedna grupa Amerikanaca. Polako, srdačno, glasno. Imali su vremena 
koliko god ga je bilo na svetu. Nateralo ih je poslanstvo da putuju. Diskutovali su o tom. Šteta 
zapravo! Bilo bi ,,fun" videti šta će biti dalje. Šta im se moglo desiti? Poslanik! Pa neutralni su! 
Prava šteta! Miris parfema. Nakit. Blesak dijamanta. Pre nekoliko časova su još večerali u 
„Maksimu", smešno jevtino za dolare, sa Corton-om 29 i usto Pol Roger-om 28 kao završetkom; 
sada brod, sedeće u baru, igrati backgamon, popiti nekoliko viskija — a pred konzulatima dugi, 
beznadežni redovi ljudi, zadah smrtnog straha nad njima kao oblak, nekoliko premorenih činovnika, 
preki sud jednog malog sekretara koji neprestano odmahuje glavom — „Ne, nema vize, ne, 
nemoguće", nema osuda nemih nevinih ljudi. — Ravik je netremice gledao brod koji više



nije bio brod, koji je odjednom postao barka, laka barka koja se spremala da otplovi ispred potopa, 
potopa kome smo jednom izmakli a koji se sad spremao da nas potopi. — Vreme je, Kejt. — Zar? 
Adieu, Ravik. — Adieu, Kejt. — Ne treba da lažemo jedno drugom, ne? — Ne. 445— Dođite skoro 
za mnom. — Svakako, Kejt. Uskoro... t — Adieu, Ravik. Hvala za sve. Sad idem. Popeću se onamo 
i mahati. Ostanite ovde dok brod ne pođe i mašite mi. — Dobro, Kejt. Ona se pope uz most. Njena 
prilika se malčice povodila. U njoj, tananijoj od svih pored nje, čistoj u strukturi, skoro bez mesa, 
bese elegancija sigurne smrti. Lice joj je bilo smelo, kao glava kakve egipatske bronzane mačke — 
jedino još linija, dah i oči. Poslednji putnici. Jedan Jevrejin, obliven znojem, s bundom preko ruke, 
skoro histeričan, sa dva nosača, vičući, trčeći. Poslednji Amerikanci. Pa most, koji se polako uvuče. 
Neobično osećanje. Uvučen, neopozivo. Kraj. Tanka pruga vode. Granica. Samo dva metra vode ali 
granica između Evrope i Amerike. Između spasenja i propasti. Ravik potraži Kejt. Pronađe je brzo. 
Stajala je na reeling-u i mahala. Odgovori joj mašući. Izgledalo je da se brod kreće. Izgledalo je da 
se zemlja povlači. Malo. Jedva primetno. Iznenada beli brod se oslobodi. Stade da lebdi na mračnoj 
vodi, pod mračnim nebom, nedostižan. Kejt Hegstrem se više nije mogla raspoznati, a oni koji 
ostadoše pogledaše jedno u drugo ćuteći i zbunjeno ili lažno raspoloženo, i odoše, brzo ili veoma 
nerado. Auto se, kroz veče, vraćao u Pariz. Normandijske živice i voćnjaci proletahu mimo. Mesec 
je, ovalan i velik, visio na maglovitom nebu. Brod bese zaboravljen. Samo još predeo, miris sena i 
zrelih jabuka, tišina i dubok mir stvari koje se ne menjaju. Auto je jurio skoro nečujno. Jurio je kao 
da je teža izgubila vlast nad njim. Promicale su kuće, crkve, zlatne mrlje esta-minea i bistroa, 
svetlucava pruga reke, mlin, a onda opet neistinita kontura ravnice nad kojom se nebo razapinjalo u 
luku, kao unutrašnja strana kakve džinovske školjke u čijem se mlečnom sedefu blista biser meseca. 
Bese to jedan kraj i jedno ispunjenje. Ravik je to osetio već nekoliko puta ranije; ali ono sad naiđe 
potpuno, vrlo jako i neizbežno, proze ga, i ništa se više ne odupiraše. Sve je bilo kao da lebdi i bez 
težine. Sretahu se budućnost i prošlost, i obe behu bez želja i bolova. Ni jedno ne bese važnije ni 
jače od drugoga. Horizonti su bili u ravnoteži i za jedan neobičan trenutak terazije života behu se 
izjednačile. Sudbina nije bila jača od spokojne hrabrosti koja joj je suprotstavljena. Kad bi postalo 
nepodnošljivo, moglo se izvršiti samoubistvo. Dobro je znati, ali je takođe dobro znati da nikad 
ništa nije izgubljeno dok se živi. » Sve je dobro. Ono što je bilo i ono što dolazi. Bilo je dosta. Ako 
bude kraj, biće dobro. Voleo je jedno biće i izgubio ga. Drugo je mrzeo i ubio ga. Oba su ga 
oslobodila. Jedno mu je opet otvorilo put osećanju, drugo je ugasilo prošlost. Nije preostalo ništa 
neispunjeno. Nema više želje; ni mržnje, ni jada-nja.jAko je to nov početak, početak je. Počeće se 
bez očekivanja, koje nije raskidano nego je ojačano. Pepeo je bio uklonjen, paralizovana mesta opet 
su živela, od cinizma postala je snaga. Dobro je. Iza Kaena naiđoše konji. Dugačke kolone u noći, 
konji, kao senke na mesečini. A zatim kolone u četvororedu, ljudi sa zavežljajima, kutijama od 
kartona, paketima. Početak mobilizacije.



Oni su bili skoro bešumni. Niko nije pevao. Jedva da je ko govorio. Prolazili su ćuteći kroz noć, 
kolone senki, desnom stranom puta, da ostave mesta kolima. Ravik prestiže jednu za drugom. 
Konji, pomisli on. Konji. Kao 1914. Nema tenkova. Konji. Zaustavi se na jednoj benzinskoj stanici 
i napuni auto. U malom mestu bese još svetlosti u prozorima, ali ono je bilo 446 447skoro 
zanemelo. Naiđe jedna kolona. Ljudi su nemo gledali za njom. Nisu mahali. —■ Ja odlazim sutra 
— reče čovek koji je pumpao. Imao je jasno, opaljeno, seljačko lice. — Otac mi je poginuo u 
prošlom ratu. Deda 1871. Ja idem sutra. Uvek isto. Radimo to "tako već nekoliko stotina godina. I 
ništa ne vredi, opet moramo da idemo. On obuhvati jednim pogledom otrcanu pumpu, malu kuću i 
ženu koja je ćuteći stajala pored njega. — Dvadeset osam franaka trideset, gospodine. Opet predeo. 
Mesec. Lizije. Evre. Kolone. Konji. Gutanje. Ravik stade pred jednim malim restoranom. 
Gostioničarka reče da nema ništa više za jelo. Večera je večera, još uvek, uprkos svega; a u 
Francuskoj kajgana sa sirom nije večera. Naposletku popusti ubeđivanju i pronađe uz to još jednu 
salatu i kafu i bocu vin ordinair-a. Ravik je usamljen sedeo pred ružičastom kućom i jeo. Po 
livadama se vukla magla. Žabe su kreketale. Bilo je vrlo tiho, samo se sa gornjeg sprata kuće čuo 
zvučnik. Neki glas, umirujući, pouzdan, beznadan i potpuno suvišan. Svako ga je slušao a niko mu 
nije verovao. — Plati. —Pariz se zamračuje — reče gostioničarka. — Baš je javio radio. —■ Da. 
Zbog vazdušnih napada. Iz opreznosti. Radio kaže da je sve iz opreznosti. Da neće biti rata. Vode se 
pregovori. Sta vi mislite? — Ne verujem da će biti rata. — Ravik nije znao šta drugo ■da odgovori. 
— Daj bože. Ali šta vredi? Nemci će zauzeti Poljsku. Zatim će tražiti Elzas—Loren. Zatim kolonije. 
Onda nešto drugo. Sve više, dok se ne predamo ili ne zaratimo. Onda je bolje odmah. Gostioničarka 
se polako vrati u kuću. Nova je kolona nailazila putem. Crvena svetlost Pariza na horizontu. 
Zamračen — Pariz će 448 biti zamračen. To je bilo prirodno, ali je zvučalo neobično: Pariz 
zamračen. Pariz. Kao da je zamračena svetlost sveta. Predgrađe. Sena. Vreva malih ulica. Zamah 
avenije što vodi pravo prema Trijumfalnoj kapiji, koja se, bleda, osvetljena još, dizala u maglenoj 
svetlosti Etoala, a iza nje, još uvek ble-šteći u punom sjaju, Jelisejska polja. Ravik odahnu. Proveze 
se preko njih. Vozio je kroz grad, pa odjednom vide: mrak je već počeo da se spušta na nj. Kao 
šugava mesta na sjajnom krznu iskakale su ovde-|onde mrlje bolesnog mraka. Šarenu igru 
svetlosnih reklama izjedale su na izvesnim mestima dugačke senke preteći usađene među malo 
plašljivih mesta crvenog, zelenog i plavog. Pojedine su ulice ležale već oslepele, kao da su kroz njih 
puzeći prošli crni crvi i izgrizli sav sjaj. Avenija 2orž V nije više imala svetlosti; u Aveniji Montenj 
svetlost je baš umirala; zgrade koje su noću bacale kaskade svetlosti prema zvezdama buljile su sad 
golih, sivih, fasada. Polovina Avenije Viktora Emanue-la III bese mračna, druga je još sijala — kao 
paralizovano telo u agoniji, upola već mrtva, upola još puna života. Bolest je trajala na sve strane, i 
kad se Ravik vratio na Plas de la Konkord, njegov široki krug u međuvremenu je zamro. 
Ministarstva su ležala mutna i bezbojna, iščezli su nizovi svetlosti, razigrani tritoni i nereide belih 
penušavih noći ukočili su se na svojim delfinima kao sive, bezoblične grudve; vodoskoci su 
opusteli,



voda što se lije pomrknula, a nekada svetli obelisk olovno je, kao kakav preteći, golemi prst večno-
sti strčao u sve mračnije nebo, i svud su, kao mikrobi, bile izmigoljile sitne, plesnivoplave, jedva 
vidljive električne putanje službe vazdušne zaštite i kao neka kosmička tuberkuloza, plesnivo 
svetlucajući, širile se po gradu koji se stropoštavao. Ravik predade kola. Uze taksi i odveze se u 
„Enternasional". Pred vratima je gostioničarkin sin stajao na merdevinama. Stavljao je plavu 
sijalicu. Osvetljenje na ulazu uvek je bilo tako jako da se firma taman raspoznavala; sad ono malo 
plave svetlosti nije više bilo dovoljno; "svetlost nije obuhvatala prvu 449polovinu — slabo se 
razaznavala samo još reč nasional, pa i to s mukom. — Dobro što ste došli — reče gazdarica. — 
Jedna žena je poludela. U broj sedam. Najbolje da ode iz kuće. Luđaci mi nisu potrebni u hotelu. — 
Možda nije poludela, možda ima samo nervni kolaps. — Sasvim svejedno! Luđaci spadaju u 
ludnicu. Već sam im rekla. Oni, razume se, neće. Kakvih sve glavobolja nema! Ako ne bude mirna, 
mora napolje. Tako ne ide. Drugi gosti moraju da spavaju. — Tu skoro je u Ricu neko poludeo — 
reče Ravik. — Neki princ. Svi su Amerikanci posle želeli da se stvar ponovi. — To je nešto drugo. 
Ludilo iz obesti. To je elegantno. A ne poludeti zbog nevolje. Ravik je pogleda. — Vi razumete 
život, madam. — Moram. Ja sam dobra. Primala sam emigrante. Sve. Dobro. Zarađivala sam na 
tom. Osrednje. Ali luda žena koja viče, to je suviše. Ako se ne umiri, mora napolje. Bila je to žena 
čiji je dečko pitao zašto je Jevrejin. Sedela je na krevetu, skupljena sasvim u uglu, sa šakama na 
očima. Soba je bila sasvim osvetljena. Sve su sijalice gorele, a na stolu su stajala još dva čiraka sa 
svećama. — Bubašvabe — mrmljala je žena. — Bubašvabe! Crne, debele,_sjajne, bubašvabe! Tu 
po ćoškovima, tu sede hiljade, bezbroj, upalite svetlost, upalite svetlost, svetlost, inače će doći, 
svetlost, svetlost, dolaze, dolaze... Vikala je i pribijala se u ugao, visoko privukavši noge, ispruživši 
ruke, staklastih i širom otvorenih očiju. Muž je pokušavao da je uhvati za ruke. — Nema tu ništa, 
mama, ništa u uglovima ... — Svetlost! Svetlost! Dolaze! Bubašvabe ... —■ Ima svetlosti, mama. 
Pa ima svetlosti, pogledaj samo, čak i svece na stolu! — On izvadi džepnu lampu i osvetli njom 
rasvetljene uglove. — Ništa nema po uglovima, evo gledaj kako svetlim, ništa tu nema, ništa ... 450 
— Bubašvabe! Bubašvabe! Dolaze, sve je crno od buba-švaba! Gamižu iz svih uglova! Svetlost! 
Svetlost! Pužu po zidovima, padaju već sa tavanice! 2ena je roptala i dizala ruke iznad glave! — 
Koliko to već traje? — upita Ravik muža. — Otkako se smrklo. Ja nisam bio kod kuće. Pokušao 
sam još jedanput, rekli su mi, kod konzulata Haitija, poveo sam dečka, ništa nije bilo, opet ništa, i 
kad smo se vratili, ona sedi u uglu na krevetu i viče ... Ravik je pripremio špric. — Da li je pre toga 
spavala? Covek ga bespomoćno pogleda. — Ne znam. Uvek je bila mirna. Nemamo novaca za 
kliniku. Nemamo ni — naše isprave nisu dovoljne. Samo kad bi prestala. Mama, sve je tu, ja sam 
tu, Sigfrid je tu, doktor je tu, tvoje bubašvabe su tu... — Bubašvabe! — prekide ga žena. — Sa svih 
strana! Puze! Puze... Ravik pripremi injekciju. — Da li je već kadgod imala tako nešto?



— Nije. Ne razumem. Ne znam zašto je baš... Ravik podiže ruku. — Nemojte je na to podsećati. Za 
nekoliko minuta umoriće se i zaspaće. Možda je sanjala o tome — pa se uplašila. Možda će se sutra 
probuditi i ništa više neće znati. Nemojte je na to podsećati. Pravite se kao da ništa nije bilo. — 
Bubašvabe — mrmljala je žena sanjivo. — Ugojene, debele... — Da li vam je potrebna sva ta 
svetlost? — Zapalili smo ga jer je neprestano vikala da hoće svetlost. — Ugasite gornju svetlost. A 
drugo — pričekajte dok čvrsto ne zaspi. Spavaće. Doza je dosta velika. Sutra pre podne u jedanaest 
doći ću da vidim. — Hvala — reče čovek. — Vi mislite da nije... — Nije. Takve stvari se danas 
često dešavaju. Budite malo oprezni sledećih dana, nemojte pokazivati da se mnogo brinete ... 
451Lako je to reći, pomisli on, kad se penjao u svoju sobu. Od-vrnu svetlost. Pored njegovog 
kreveta stajale su knjige. Sene-ka, Sopenhauer, Platon, Rilke, Laoce, Litaipe, Paskal, Herak-lit, 
jedna Biblija, druge — sve najtvrđe i najmekše — mnoge u tankim izdanjima na biblijskom papiru, 
za čoveka koji se nalazi na putu i ne može mnogo da nosi. On izabra ono što će poneti. Zatim 
pregleda druge stvari. Nije bilo mnogo za cepanje. Ziveo je uvek tako da mogu naglo da ga odvedu. 
Njegovo staro ćebe, ogrtač — oni će mu pomoći, kao prijatelji. Otrov u šupljem medaljonu koji je 
poneo već u nemački koncentracioni logor — svest da ga ima i da ga svakog trenutka može 
upotrebiti omogućila mu je da lakše izdrži; on stavi medaljon u džep. Bolje ga je imati uza se. 
Umirivao je. Ne zna se šta će još doći. Moguće da će ga opet uhvatiti. Gestapo. Na stolu je stajalo 
još pola boce kalvadosa. Popi jednu čašu. Francuska, pomisli. Pet godina nemirna života. Tri 
meseca zatvora, ilegalan boravak, četiri puta proterivan, vraćanje. Pet godina života. Dobro je bilo. 
452 XXXIII Telefon zazvoni. On ga sanjivo podiže. — Ravik! — reče neko. — Da! — Bila je 
Joana. — Dođi — reče ona. Govorila je sporo i tiho. — Odmah, Ravik... — Neću ... — Moraš ... — 
Neću. Ostavi me na miru. Nisam sam. Neću doći. — Pomozi mi... — Ne mogu da ti pomognem... 
— Nešto se desilo. — Glas je zvučao slomljeno. — Moraš ... odmah... — Joana — reče Ravik 
nestrpljivo. — Nemam više vremena za to pozorište. Uradila si to jednom sa mnom, i ja sam se 
nasamario. Sad znam šta je. Ostavi me na miru. Pokušaj s nekim drugim. Spusti slušalicu ne 
očekujući odgovor i pokuša opet da zaspi. Nije mu polazilo za rukom. Telefon opet zazvoni. Ne 
diže slušalicu. Zvonilo je i zvonilo kroz sivu, opustelu noć. Uze jedan jastuk i stavi ga na aparat. I 
dalje je prigušeno zvonilo, a zatim prestade. Ravik pričeka. I dalje je bilo mirno. On ustade i uze 
cigaretu. Nije mu prijala. Prignječi je. Na stolu je još stajao ostatak kalvadosa. Popi jedan gutljaj i 
ostavi ga. Kafa, pomisli. Vrela kafa. I maslac i svezi kroasan. Znao je jedan bistro otvoren preko 
ćele noći. Pogleda na sat. Spavao je samo dva sata, ali više nije bio umoran. Nije imalo nikakvog 
smisla da padne u težak, drugi san i da se probudi izmrcvaren. Ode u kupatilo i otvori tuš. 
453_____».i ^.rtvniu slavine. Kucanje. Neko je kucao na njegova vrata. Bavik ogrnu kupaći ogrtač. 
Vrata nisu bila zatvorena. Pričeka jedan trenutak pre nego što je otvorio. Ako je već policija...



Otvori vrata. Napolju je stajao čovek koga nije poznavao, ali koji ga je na nekog podsećao. Bio je u 
smokingu. — Doktor Ravik? Ravik ništa ne odgovori. Gledao je čoveka. — šta hoćete? — upita on. 
- V * — Jeste li vi doktor Ravik? — Bolje mi recite šta hoćete. — Ako ste vi doktor Ravik, treba 
odmah da odete do Joane Madu. — Tako? — Desio joj se nesrećan slučaj. — Kakav nesrećan 
slučaj? — osmehnu se Ravik ne veru-jući. — Oružjem — reče čovek. — Pucali... — Je li 
pogođena? — upita Ravik, još uvek se smeškajući. Po svoj prilici fingira pokušaj samoubistva, 
pomsili on, da bi zaplašila ovog jadnika. — Bože, ta ona umire — prošapta čovek. — Pa dođite. 
Ona umire. Ja sam je ubio! — Sta? — Da... ja ... Ravik je već zbacio ogrtač i dograbio svoje stvari. 
— Imate li dole taksi? — Imam svoja kola. — Do đavola! — Ravik ponovo navuče ogrtač — 
zgrabi torbu i dohvati cipele, košulju i odelo. — Mogu se obući i u kolima — napred — brzo. Kola 
jurnuše kroz mlečnu noć. Grad je bio potpuno zamračen. Nije bilo više ulica — samo tečna, 
maglena širina u kojoj 454 su se prekasno i izgubljeno javljale plave sijalice — kao da kola idu po 
morskom dnu. Ravik obu cipele i obuče odelo; ogrtač u kome je strčao sabi u ugao pored sedišta. 
Nije imao čarapa ni kravatu. Nemirno je zurio u noć. Nije imalo smisla da išta upita vozača. On je 
vozio sa svom koncentracijom, vrlo brzo i pažnje potpuno utonule u pravac vožnje. Nije imao 
vremena da išta rekne. Imao je snage jedino da vozi, da skreće, izbegava sudare i pazi da ne zaluta u 
nenaviknutom mraku. Petnaest minuta izgubljeno, pomisli Ravik. Najmanje petnaest minuta. — 
Vozite brže — reče on. — Ne mogu ... bez farova... pogašeni... vazdušna opasnost ... — Onda, do 
đavola, vozite sa farovima! Čovek upali velika svetla. Nekoliko policajaca zavikaše za uglova. 
Jedan zasenjeni reno skoro nalete na njih. — Napred ... dalje! brže! Kola jednim trzajem stadoše 
pred kućom. Lift je bio otvoren. Vrata su bila otvorena. Negde je neko besno zvonio. Ovaj 
verovatno nije zatvorio vrata kad je istrčao. Dobro, pomisli Ravik. Uštedeće nekoliko minuta. Lift 
je puzio naviše. Jednom je već bilo tako! Tada se ništa nije desilo! Ništa neće ni sad. Lift iznenada 
stade. Neko pogleda kroz prozor i otvori vrata. — Sta to znači, zadržavati lift toliko dole? Bio je to 
čovek koji je zvonio. Ravik ga odgurnu i zatvori vrata: — Odmah! Prvo mi moramo gore! Onaj 
napolju je psovao. Lift je puzio dalje, čovek sa četvrtog sprata i dalje je besno zvonio. Lift stade. 
Ravik otvori vrata pre no što je onaj dole mogao da učini glupost i da lift, zajedno s njima, ponovo 
vrati. Joana je ležala na krevetu. Bila je obučena. Večernja haljina, zatvorena do vrata. Na njoj 
srebrnkaste, krvave mrlje. Krv na podu. Tu je bila pala. Ovaj idiot ju je onda stavio na krevet. 455 
— reče Ravik. — Mirno! Sve će biti u redu. Nije više jako rđavo. On raseče naramenice večernje 
haljine i oprezno je skide. Grudi su bile nepovređene. Vrat je bio povređen. Dušnik nije mogao biti



pogođen; inače ne bi mogla telefonirati. Arterija je bila nepovređena. — Boli? — upita on. — Da. 
...... ■■■ — Jako? , . , ,v . ■■:.-■■?:■ .-; — Da... :..-■ ■ ■ • ■. i — Odmah će proći... . r Injekcija je 
bila gotova. On pogleda Joanine oči. — Ništa. Samo nešto protiv bolova. Odmah će prestati. On 
gurnu špric i izvuče ga. — Već je gotovo. — Okrete se čoveku. — Telefonirajte Passy 27-41. Recite 
neka dođu ambulantna kola sa dva nosača. Odmah. — Sta je? — upita Joana s mukom. — Passy 
27-41 — reče Ravik. — Odmah! Brzo! Hajde! Uzmite telefon! — Sta je — Ravik? — Ništa 
opasno. Ali ne možemo ovde da pregledamo. Moraš. u bolnicu. Ona pogleda. Lice joj je bilo 
umazano, boja sa trepavica* pala na lice, a ruž sa usana na jednoj strani razmazan naviše. Jedna 
strana lica ličila je na lice jevtinog cirkuskog klovna, druga, sa crnom mrljom ispod oka, na lice 
umorne, izrađene javne žene. Iznad toga svetlela je kosa. — Neću da me operišu — prošapta ona. 
— Videćemo. Možda nećemo morati. — Je li... — ona zaćuta. — Nije — reče Ravik. — 
Bezopasno. Samo su nam svi instrumenti tamo. — Instrumenti... — Za pregled. Ja ću sad... — ne 
boli... Injekcija je delovala. Dok je Ravik oprezno pregledao, u i v očima se izgubi uplašena 
tvrdoća. Covek se vrati. — Ambulantna kola dolaze. — Zovite Auteuil 13-57. To je klinika. Hoću ja 
da govorim. Covek se poslušno izgubi. — Ti ćeš mi pomoći •— prošapta Joana. — Razume se. — 
Neću da me boli. — Neće te boleti. — Ja ne mogu... ne mogu bolove — ona posta sanjiva. Glas joj 
se stiša. — Prosto ne mogu ... Ravik pogleda mesto gde je ušao metak. Nikakvi veći krvni sudovi 
nisu bili povređeni. Nije video mesto izlaska metka. Ne reče ništa. Stavi zavoj. Nije rekao čega se 
bojao. — Ko te je stavio na krevet? — upita on. — Jesi li ti sama... — On... — Da li si... jesi li 
mogla da hodaš? Oči se poplašeno vratiše iz sluzavih jezera. — šta — je li... Ja — ne, nisam mogla 
da pokrećem nogu. Noga — šta je to, Ravik? — Ništa. Mislio sam. Biće opet u redu. Covek se 
pojavi. — Klinika ... Ravik brzo ode na telefon. — Ko je tamo? Eugenija? Jedna soba — da — i 
zovite Vebera. — On pogleda u spavaću sobu. Tiho: — Pripremite sve. Moramo odmah da radimo. 
Poručio sam po ambulantna kola. Nesrećan slučaj. — Da — da — tačno — da — za deset minuta ... 
On obesi slušalicu. Neko vreme ostade stojeći. Sto. Jedna boca creme de menthe, odvratna stvar, 
čaše, namirisane cigarete, strašno, rđav film, revolver na tepihu, i ovde krv, sve to nije istina, zašto 
samo mislim, istina je — a sad je znao i ko je taj čovek koji ga je doveo. Odelo sa suviše pravim 
ramenima, zalizana, napomađena kosa, taj laki miris na parfem koji ga je uz put razdraživao, 
prstenje na rukama — to je bio glumac čijim se pretnjama onako smejao. Dobro je 456



457nišanio, pomisli. Uopšte nije nišanio, pomisli. Takav pogodak ne postiže se nišanjenjem. Tako 
precizno može da se pogodi samo kad se pojma nema i kad se pogodak ne želi. Vrati se. Čovek je 
klečao pored kreveta. Klečao, razume se. Drukčije nije moglo ni biti; govorio je, jadikovao, 
govorio, slogovi su se kotrljali. — Ustanite — reče Ravik. Covek poslušno ustade. Nesvesno očisti 
od prašine kolena na pantalonama. Ravik mu pogleda lice. Suze! Još i to! — Nisam hteo, 
gospodine! Zaklinjem vam se, nisam hteo da je pogodim; nisam hteo, slučajno, slepi slučaj! Raviku 
se zavijalo u stomaku. Slepi slučaj! Sad će progovoriti u jambima. — Znam. Siđite sad i sačekajte 
automobil. Covek je hteo nešto da rekne. — Idite! — reče Ravik. — Držite u pripravnosti onaj 
prokleti lift. Bog zna kako ćemo sići sa nosilima. — Ti ćeš mi pomoći, Ravik — reče Joana sanjivo. 
— Da — reče on potpuno beznadežno. — Ti si tu. Uvek sam mirna kad si tu. Uzano lice se 
osmehnu. Klovn se podrugljivo nasmeja, javna se žena osmehnu umorno. — Bebee, nisam hteo — 
reče čovek sa vrata. — Napolje — reče Ravik. — Do đavola, ta idite! Joana je neko vreme mirno 
ležala. Zatim otvori oči. — On je idiot — reče ona iznenađujuće hladno. — Razume se da nije hteo 
— siroto jagnje — hteo je samo da se napravi važan. — Neki čudan, skoro prevejan izraz pojavi joj 
se u očima. — Ni ja nisam verovala — ja sam ga — tim ljutila... — Ne smeš da govoriš. — Ljutila. 
— Oči se skupiše u tanak prorez. — To sam ja sad, Ravik — moj život — nije hteo da pogodi — 
pogodio — i... Oči se sasvim zatvoriše. Osmeh se ugasi. Ravik osluškivaše prema vratima. 458 — 
Ne možemo da unesemo nosila u lift. Suviše je uzan. U najboljem slučaju ako bude upola stajao. — 
Možete li da ih okrenete na odmorištima? Nosač izađe. — Možda. Moramo visoko da ih dignemo. 
Bolje da je prikopčamo. Prikopčaše je. Joana je dremala. Poneki put bi jauknula. Nosači izađoše iz 
stana. — Imate li ključ? — upita Ravik glumca. — Ja — ne, zašto? — Da se zaključa stan. •—■ 
Nemam. Ali tu je negde. — Potražite ga i zaključajte. — Nosači su okretali na prvom odmorištu. — 
Ponesite revolver. Napolju ga možete baciti. — Ja — ja ću se — prijaviti policiji. Je li opasno 
povre-đena? — Da. Covek se oznoji. Voda mu tako naglo probi kroz pore, kao da pod kožom nije 
bilo ništa drugo. On se vrati u stan. Ravik pođe za nosačima sa nosilima. Kuća je imala električno 
osvetljenje koje je trajalo samo tri minuta i onda se gasilo. Na svakom spratu bilo je dugme kojim 
se ponovo palilo. Nosači prilično dobro prevališe polovinu stepenica. Okretanje je bilo teško. Da bi 
se okrenuli, morali su da dižu nosila visoko iznad glave i ograde. Senke su se džinovski lelujale po 
zidovima. Kad li je to bilo tako? Jednom je već bilo tako — mislio je Ravik zbunjeno. Zatim se seti. 
Sa Racinskim, onda u početku. Vrata su se otvarala, dok su se nosači dovikivali a nosila izbijala iz 
zidova komade maltera. U otvorima se pojaviše radoznala lica, pidžame, raščupane kose, podbula 
sanjiva lica, spavaćice, purpurne, otvoreno zelene, sa tropskim cvećem...



Svetlost se opet ugasi. Nosači zagunđaše u mraku i stadoše. — Svetlost! Ravik potraži dugme. 
Naiđe na neke grudi, oseti neki smrdljiv dah, nešto ga okrznu po nogama. Svetlost ponovo planu. 
459 <Jedna žena žute kose zurila je u njega. Lice joj je visilo u debelim borama, noćna pomada se 
sijala, a rukom je pridržavala jutarnju haljinu od krepdešina sa hiljadu koketnih ri-ševa. Ličila je na 
ugojenog buldoga u krevetu od čipaka. — Mrtva? — upita ona užagrenih očiju. — Nije. — Ravik 
produži. Nešto pisnu, frknu. Jedna mačka odskoči. — Fifi! — 2ena se saže, rastavivši teška kolena. 
— Bože, Fifi, jesu li te zgazili? Ravik je silazio niz stepenice. Ispod njega su se ljuljala nosila. 
Video je Joaninu glavu koja se kretala po pokretima nosača. Oči nije mogao da joj vidi. Poslednji 
odsek. Svetlost se opet ugasi. Ravik ponovo ustrča uz poslednje stepenice da nađe dugme. U tom 
trenutku lift zazuja, i dizalica se, jasno rasvetljena u mraku, kao da dolazi s neba, spusti. U 
otvorenoj, pozlaćenoj dizalici stajao je glumac. Nečujno je, nezadrživo klizio dole, mimo Ravika, 
mimo nosila, kao priviđenje. Zatekao je lift gore i iskoristio ga da bi ih brže stigao. To je bilo 
pametno, ali je delovalo avetinj-ski i užasno smešno. Ravik podiže glavu. Drhtavica je prošla. Nije 
više osećao da mu se znoje ruke u gumenim rukavicama. Dvaput ih je menjao. Veber je stajao 
prema njemu. — Ako hoćete, Ravik, zovite Martoa. On može biti ovde za petnaest minuta. Vi 
možete asistirati, da svrši. — Ne. Prekasno je. Ne bih ni mogao. Da gledam, još manje nego to. 
Ravik odmahnu. Sad je bio miran. Poče da radi. Koža. Bela. Koža kao svaka, reče sam sebi. Joanina 
koža. Koža kao svaka koža. Krv. Joanina krv. Krv kao svaka krv. Tupferi. Raskidani mišić. Tupfer. 
Pažnja. Dalje. Komadić srebrnog brokata. 460 Konci. Dalje. Kanal rane. Parče. Dalje. Kanal koji 
vodi, vodi... Ravik oseti kako mu se prazni čelo. Polagano se uspravi. — Evo, pogledajte — sedmi 
pršljen... Veber se naže nad ranom. — To je, izgleda, rđavo. — Ne rđavo. Beznadežno. Tu se ništa 
ne može. Ravik pogleda svoje ruke. One su se kretale u gumenim rukavicama. Bile su to jake ruke, 
dobre ruke, one su mnogo hiljada puta rezale i ponovo zašivale razrezana tela; često je polazilo za 
rukom a ponekad nije, a nekoliko puta učinile su mogućim skoro nemoguće, jednu šansu između 
stotine — ali sad, sad kad je sve od njih zavisilo, bile su bespomoćne. Ništa nije mogao učiniti. 
Niko ništa nije mogao. Ovde nije bilo šta da se operiše Stajao je i zurio u crveni otvor. Mogao je 
reći da telefoniraju po Martoa. Marto bi rekao isto to. — Zar ništa ne može da se učini? — upita 
Veber. — Ništa. Samo bih prekratio. Oslabio. Vidite gde stoji tane. Ne mogu čak ni da ga uklonim. 
— Puls je nestalan, raste — sto trideset — reče Eugenija iza štita. Rana posta za jedan preliv sivlja, 
kao da je dah mraka prove jao iznad nje. Ravik je već držao u ruci špric sa kofeinom. — Koramin! 
Brzo! Prestati sa narkozom! — On dade dve injekcije. — Kako je sad? — Nepromenjeno. Krv je 
još uvek imala olovnu nijansu. — Držite u pripravnosti injekciju adrenalina i aparat za kiseonik! 
Krv je postajala tamnija. Izgledalo je kao da napolju pro-leću oblaci i mimogred bacaju senke. Kao 
da neko stoji pred prozorima i navlači zavese. — Krv — reče Ravik očajno. — Potrebna nam je 
transfuzija. Ali



ne znam krvnu grupu. — Aparat ponovo poče da radi. — Ništa? Šta je? Ništa? — Puls pada. Sto 
dvadeset. Veoma slab. Život se povrati. — Sada? Bolje? — Isto. 461Čekao je. — Sada? Bolje? ?
•■-,;< — Bolje. Pravilnije. Senke uzmakoše. Krajevi rane izgubLše bledoću. Krv je opet bila krv. 
Još uvek krv. Aparat je radio. — Očni kapci se trzaju, — reče Eugenija. — Ništa ne mari. Može da 
se probudi. — Ravik stavi zavoj. — Kako puls? — Pravilnije. — To je baš taman — reče Veber. 
Ravik oseti pritisak na kapcima. Znoj. Krupne kapi. Uspravi se. Aparat je zujao. — Pustimo ga još. 
On obiđe oko stola i ostade tamo jedan trenutak. Nije mislio. Gledao je mašinu i Joanino lice. Ono 
se trza. Još nije »bilo mrtvo. — Sok — reče on Veberu. — Evo krvne probe. Treba da je pošaljemo. 
Gde možemo dobiti krvi? — U američkoj bolnici. — Dobro. Moramo pokušati. Ništa neće pomoći. 
Samo će nešto produžiti. — Posmatrao je mašinu. — Moramo li oba-vestiti policiju? — Da — reče 
Veber. — Morao bih. Biće tu onda dva činovnika koji će hteti da vas saslušaju. Hoćete li to? — Ne. 
— Dobro. Možemo pre podne o tome još razmisliti. — Dosta, Eugenija — reče Ravik. Na 
slepoočnicama se opet ukaza malo boje. Sive bele boje i tek-tek ružičaste. Puls je radio pravilnije, 
slabo i jasno. — Možemo je vratiti. Ostaću ovde. Ona se pokrenu. Jedna ruka se pokrenu. Desna 
ruka se pokrenu. Leva se nije pokrenula. — Ravik — reče Joana. — Da... — Jesi li me operisao? 
462 — Nisam, Joana. Nije bilo potrebno. Samo smo očistili ranu. 1 — Ostaj eš li ovde? — Da... 
Ona zatvori oči i ponovo zaspi. Ravik ode do vrata. — Donesite mi malo kafe — reče dežurnoj 
sestri. — Kafe i zemičaka? ■— Ne. Samo kafe. Vrati se i otvori prozor. Jutro je, čisto i sjajno, 
stajalo povrh krovova. Vrapci su cvrkutali u olucima. Ravik je sedeo na prozorskoj dasci i pušio. 
Dim je duvao kroz prozor. Sestra dođe s kafom. On je stavi pored sebe, pa ju je pio, pušio i gledao 
kroz prozor. Kad bi iz svetlog jutra pogledao unazad, soba je izgledala tamna. Ustade i pogleda 
Joanu. Spavala je. Lice joj je bilo kao istrto i vrlo bledo. Usne su se jedva videle. On uze 
poslužavnik sa lončićem i šoljom i iznese ga napolje. Stavi ga na sto u hodniku. Napolju je mirisao 
vosak za pod i gnoj. Sestra pronese vedro sa starim bandažama. Negde je zujao aparat za vakuum. 
Joana se uznemiri. Uskoro će se probuditi. Probudiće se sa bolovima. Bolovi će se pojačati. Mogla 
je ostati u životu još nekoliko časova, i još nekoliko dana. Bolovi će postati takvi da više nikakve 
injekcije neće moći mnogo da pomognu. Ravik ode da donese špric i ampule. Kad se vratio, Joana 
otvori oči. On je pogleda. — Boli me glava — promrmlja ona.



On je čekao. Ona pokuša da pokrene glavu. Očni kapci kao da su joj otežali. S mukom je pokretala 
oči. — To je kao olovo... Razbudi se jače. — Ne mogu da izdržim... On joj dade injekciju. — Sad 
će biti bolje... — Ranije nije tako bolelo ... Ona pokrenu glavu. — Ravik — prošaputa ona, — neću 
da se patim. — Ja — obećaj da se neću patiti — moja baba — ja sam je videla — ja neću to — i 
ništa joj nije pomoglo — obećaj mi... 463— Obećavam ti, Joana. Nećeš imati mnogo bolova. Skoro 
nikakvih... Ona stište zube. — Hoće li brzo pomoći? — Da — brzo. Za nekoliko minuta... 'f — Šta 
je — sa mojom rukom ... — Ništa. Ne možeš da je pokreneš. Povratiće se. l — A moja noga — 
moja desna noga... Ona pokuša da je povuče. Noga se nije micala. — Isto tako, Joana. Ne mari 
ništa. Povratiće se. Ona pokrenu glavu. — Baš sam htela da počnem — da živim drukčije — 
prošaputa ona. Ravik ništa ne odgovori. Na to nije bilo šta da se odgovori. Možda je bilo istina. Ko 
to stalno ne želi? Ona ponovo okrenu glavu, nemirno, s jedne strane na drugu. Monoton mukotrpan 
glas. — Dobro je — što si došao, šta bi bilo bez tebe? — Da... Isto to, pomisli on bez nade. Isto to. 
Svaka bi šeprtlja za to bila dosta dobra. Svaka šeprtlja. Jedini put kad bi mi bilo potrebno, sve ono 
što znam i što sam naučio, uzalud je. Svaki bi i najgori doktor mogao učiniti to isto. Ništa. U podne 
je znala. On joj ništa nije rekao, ali ona je odjednom saznala. — Neću da postanem bogalj, Ravik. 
Šta je s mojim nogama? Nijednu više ne mogu ... — Ništa. Kad budeš ustala, moći ćeš da ideš kao i 
uvek. — Kad budem — ustala. Zašto lažeš. To nije potrebno... — Ne lažem, Joana. — Da — moraš. 
— Samo me nemoj pustiti da ležim — a ja sam samo — bol. Obećaj mi. — Obećavam ti. — Kada 
bude suviše jako bolelo, moraš mi nešto dati. Moja baba je — pet dana ležala — i zapomagala. Ja to 
neću, Ravik. — Nećeš. Nećeš imati jake bolove. — Kad postanu suviše jaki, moraš mi dati dosta. 
Dosta za484 uvek. Moraš učiniti to — ako i ne budem htela ili ako ništa više ne budem znala. — 
Ono što sad kažem, važi i posle toga — obećaj mi. — Obećavam ti. Neće biti potrebno. Plašljivog 
izraza nestade. Odjednom se umirila. — Ti možeš to da učiniš, Ravik — prošaputa ona. — Bez tebe 
— više ne bih bila živa. — Koješta. Naravno da bi... — Ne. Ja sam htela onda — kad si me ti prvi 
put — nisam više znala kuda — ti si mi dao ovu godinu. Bilo je to — poklonjeno vreme. — Ona 
lagano okrete glavu prema njemu. — Zašto nisam ostala kod tebe? — To je bila moja krivica, 
Joana. — Nije. Bilo je — ne znam... Podne je zlatno stajalo pred prozorom. Zavese behu navu-čene, 
ali je svetlost prodirala sa strane. Joana je ležala u polusnu droga. Malo je od nje preostalo. 
Nekoliko časova pro-ždrli su je kao vuci. Telo kao da joj se spljoštilo pod pokrivačem. Nestajalo je 
njegovog otpora. Nalazila se između sna i jave, neki put je bila skoro nesvesna, neki put sasvim pri 
sebi. Bolovi se pojačaše. Poče da ječi. Ravik joj dade injekciju. — Glava — promrmlja ona. — Sve 
je gore. Posle izvesnog vremena opet poče da govori. — Svetlost — suviše svetlosti — gori...



Ravik ode do prozora. Nađe jednu roletnu i spusti je. Preko nje navuče zavese. Soba je sad bila 
skoro mračna. On se vrati i sede pored kreveta. Joana pokrenu usne. — Traje — tako dugo — ne 
pomaže više, Ravik... — Za nekoliko minuta. Mirno je ležala. Ruke su mrtvo ležale na pokrivaču. 
— Treba da ti — mnogo kažem ... — Docnije, Joana... — Ne. Sad — nema više vremena. Mnogo 
— objasnim... — Čini mi se da najveći deo znam, Joana... 465— Znaš? \ , v, — Čini mi se. Talas. 
Ravik je video kako kroz nju prolaze talasi grčeva. Obe su joj noge sada bile paralizovane. Takođe 
već i ruke. Grudi su se još dizale. — Ti znaš — da sam uvek samo s tobom... — Da, Joana... — 
Drugo je bilo samo — nemir... — Da, znam... Ležala je malo. Disala je s mukom. — Čudno — 
prošapta ona zatim. — Čudno — da se može umreti — kad se voli - - Ravik se naže nad nju. 
Preostala je bila samo još tama i lice. — Nisam bila dobra — za tebe — prošaputa ona. — Bila si 
život moj... — Mogu — hoću — moje ruke — nikad više neću moći — da te zagrlim... Vide kako 
se napreže da podigne ruke. — U mom si zagrljaju — reče on. — I ja u tvom. U jedan mah prestade 
da diše. Oči su joj bile sasvim u senci. Otvori ih. Zenice su bile vrlo krupne. Ravik nije znao da li ga 
vidi. — Ti amo — progovori ona. Govorila je jezikom svoga detinjstva. Bila je suviše umorna za 
drugi. Ravik uze njene beživotne ruke. Nešto se raskide u njemu. — Ti si me oživela, Joana, — reče 
on licu ukočenih očiju. — Ti si me oživela. Ja sam bio samo kamen. Ti si me oživela... — Mi ami? 
Bilo je to pitanje deteta koje hoće da legne da spava. Beie to poslednji umor posle svih drugih. — 
Joana — reče Ravik. — Ljubav nij£ reč zajto. Nije dovoljna. 
Qjia_je_^ajn5^jn^i_^oJ^ajn^j^ap_ju_reci, listjia drvetu. To je_toliko_janogOL-vlše,... — Sono stata 
— sempre con te... Ravik joj je držao ruke, ruke koje više nisu osečale gove. — Ti si uvek bila sa 
mnom — reče on i ne primeti d* k\ 466 je odjednom progovorio nemački. — Ti si uvek bila sa 
mnom, bilo da sam te voleo, bilo da sam te mrzeo ili izgledao ravnodušan — nikad se ništa nije 
menjalo, ti si uvek bila sa mnom i uvek u meni. Oni su se uvek razgovarali pozajmljenim jezikom. 
Sad, prvi put, svako je, i ne znajući, progovorio na svom. Barijere reci padoše, i oni su se razumeli 
više nego ikada. — Baciami... On poljubi vrele suve usne. — Ti si uvek bila sa mnom, Joana — 
uvek. — Sono — stata — perduta — senza di te... — Bio sam još napušteniji bez tebe. Ti si bila sva 
svetlost i slast i gorčina — ti si me prodrmala, i ti si mi dala sebe a sebi mene. Ti si me oživela. 
Joana je nekoliko minuta ležala sasvim mirno. Ravik ju je posmatrao. Udovi su bili mrtvi, sve bese 
mrtvo, samo su još oči živele i usta i dah, a on je znao da će se pomoćni mišići disanja polako 
oduzeti; jedva je još mogla da govori, već je



dahtala, škripala zubima, lice joj se grčilo, borila se. Vrat joj 4" *Mo stegnut grčem, ona pokuša još 
da govori, zadrhtaše •*?.. dubok, strašan ropac; naposletku kroza nj probi zatvora m «... ""p ona- — 
Pomozi! — Pomozi! — Sad! onako ćete se hvališw .^nij'U- Brzo je uze i zabode je pod ženama da 
biste ih dobili. Napolje —^ s <5a sve manje i maOn ga gurnu na vrata. Čovek oklevaše trehtt,^ 
preostalo ma se okrete. — Vi bezosećajna životinjo! Sale bočne* h. Ulice su bile pune ljudi. Zbijeni 
u grozdove stajali su pred velikim pokretnim svetlosnim izveštajima novina. Ravik se odveze u 
Luksemburšku baštu. Hteo je da bude nekoliko trenutaka sam pre no što ga uhapse. Bašta je bila 
prazna. Ležala je u toploj svetlosti punog popodneva pozne jeseni. Drveće je prvom slutnjom 
naslućivalo jesen — ne jesen venjenja, nego jesen zrenja. Svetlost je bila zlatna a plavetnilo je bilo 
poslednja, svilena zastava leta. Ravik je dugo sedeo. Gledao je kako se svetlost menja i i 469— 
Izgleda. --■■■■'•'. tI''< Ravik pođe duž hodnika. Nekoliko vrata bese otvoreno. On prođe dalje 
prema Veberovoj sobi. — Veber, broj dvanaest je umro. Možete pozvati policiju. Veber ne podiže 
oči. — Policija sad ima važnijeg posla. — Sta? Veber pokaza vanredno izdanje „Matena". Nemačke 
trupe prodrle — u Poljsku. — Imam vesti iz ministarstva. Rat će biti objavljen još danas. Ravik 
spusti novine. — To je to, Veber. — Da. To je kraj. Sirota Francuska! Ravik je sedeo neko vreme. 
Sve bese pusto. — Ne samo Francuska, Veber — reče on zatim. Veber ga je gledao bez reci. — Za 
mene je Francuska. To je dovoljno. Ravik ne odgovori. — Sta ćete vi da radite? — upita on malo 
posle. — Ne znam. Verovatno ću otići u svoj puk. Ovo ovde — on učini neodređen pokret. — Neko 
će morati preuzeti. — Ostaće vam. U ratu su potrebne bolnice. Ostaviće vas ovde. — Neću da 
ostanem. Ravik pogleda oko sebe. ovde. Mislim da je s^ Ja lja; žučna >^s-* ci>Mi ami? Bilo je to 
pitanje deteta koje hoće da legne da spava. Bese to poslednji umor posle svih drugih. — Joana — 
reče Ravik. — Ljubav nije_rečza_to. Nije dovoljna. OjgajesajnojnaH^o^ajn^kagjirecilistna_dryetu. 
Toje_toliko_jnnogo- više___ — Sono stata — sempre con te... Ravik joj je držao ruke, ruke koje 
više nisu osećale njegove. — Ti si uvek bila sa mnom — reče on i ne primeti da 466 iNesto se 
raskide u on licu ukocenih i Ravik ustade. — Doći ću večeras opet ako još budem tu. U osam. — 
Da. Ravik ode. U predsoblju zateče glumca. Bio ga je potpuno zaboravio. On skoči. — Sta je s 
njom? — Umrla je. Covek je zurio u njega. — Umrla? — on se tragičnim pokretom uhvati za srce i 
zaljulja se. Prokleti komedijaš, pomisli Ravik. Po svoj prilici igrao je nešto slično, pa glumi i kad 
mu se to desilo samom. A možda je bio i iskren, i možda su pokreti njegova poziva samo priglupo 
lepršali oko njegovog pravog bola. — Mogu li da je vidim?



— Čemu? — Moram još jednom da je vidim. — On pritisnu obe ruke na grudi. U rukama je držao 
svetlosmeđi šešir sa svilenim obrubom. — Razumete! Moram... Suze su mu bile u očima. — 
Slušajte — reče Ravik nestrpljivo. — Bolje da se izgubite. Žena je mrtva i time više ništa nećete 
promeniti. Obračunajte se sami sa sobom. Gubite se do đavola! Nikom nije stalo do toga da li ćete 
dobiti godinu dana zatvora ili će vas dramatski osloboditi. Za nekoliko godina i onako ćete se 
hvalisati time i praviti se važni pred drugim ženama da biste ih dobili. Napolje — idiote! On ga 
gurnu na vrata. Čovek oklevaše trenutak. Na vratima se okrete. — Vi bezosećajna životinjo! Sale 
boche! Ulice su bile pune ljudi. Zbijeni u grozdove stajali su pred velikim pokretnim svetlosnim 
izveštajima novina. Ravik se odveze u Luksemburšku baštu. Hteo je da bude nekoliko trenutaka 
sam pre no što ga uhapse. Bašta je bila prazna. Ležala je u toploj svetlosti punog popodneva pozne 
jeseni. Drveće je prvom slutnjom naslućivalo jesen — ne jesen venjenja, nego jesen zrenja. Svetlost 
je bila zlatna a plavetnilo je bilo poslednja, svilena zastava leta. Ravik je dugo sedeo. Gledao je 
kako se svetlost menja i 469senke bivaju duže. Znao je da su to poslednji slobodni časovi. 
Gostioničarka iz „Enternasionala" neće moći da prikrije nikoga više ako bude proglašen rat. Pomisli 
na Rolandu. Ni Ro-landa. Niko. Sada pokušati da se beži dalje, značilo bi biti uhvaćen kao špijun. 
Sedeo je do večeri. Nije bio žalostan. Lica su promicala mimo njega, lica i godine. A onda poslednje 
ukočeno lice. U sedam sati pođe. Napusti poslednji ostatak mira, sve mračniji park, bio je svestan 
toga. Nekoliko koraka dalje ugleda vanredna izdanja. Rat je bio objavljen. Sedeo je u jednom 
bistrou gde nije bilo radija. Zatim se vrati na kliniku. Veber mu iziđe u susret. — Možete li da 
izvršite još jedan carski rez? Doneli su nam nekoga. — Razume se. Ode da se presvuče. Eugenija ga 
srete. Ona ustuknu kada ga je videla. — Vi me sigurno više niste očekivali? — reče on. — Nisam 
— reče ona i neobično ga pogleda. Zatim brzo prođe pored njega. Carski rez je bio prosta stvar. 
Ravik ga obavi skoro ne misleći. Nekoliko puta je osetio na sebi Eugenijin pogled. Čudio se šta joj 
je. Dete kmeknu. Prali su ga. Ravik pogleda crveno, kreštavo lice i sitne prstev Ne dolazimo na svet 
sa osmehom^pomisli. Pruži ga pomoćnoj sestri. Bio je dečko. — Ko zna za kakav je rat stigao — 
reče on. Prao se. Veber se prao pored njega. — Ako bi bilo tačno da ćete biti uhapšeni, Ravik, 
hoćete li me onda izvestiti gde ste? — Zašto hoćete da zapadnete u teškoće, Veber? Sad je bolje da 
se ne poznaju ljudi moje vrste. — Zašto? Zato što ste Nemac? Vi ste emigrant. Ravik se mutno 
osmehnu. — Zar vi ne znate da su emigranti uvek kamen među kamenjem? Za svoju su zemlju 
izdajnici, a za inostranstvo uvek pripadnici svoje zemlje. — To mi je svejedno. Hoću da izađete što 
je brže moguće. Hoćete li se pozvati na mene za obaveštenje? 470 nocete. — KaviJc je znao da to 
neće učiniti. — Za lekare svud ima posla. — Ravik se obrisa. — Hoćete li da mi učinite jednu 
uslugu? Da se pobrinete za sahranu Joane Madu? Ja za to neću više imati vremena.



— Razume se. Ima li još šta drugo da se uradi? Zaostavšti-na ili tako nešto? — To se može 
prepustiti policiji. Ne znam da li ima gde rođaka. I to nije ni važno. On se obuče. — Adieu, Veber. 
Dobro se živelo dok sam radio s vama. — Adieu, Ravik. Treba da još obračunamo carski rez. — 
Obračunajte za sahranu. I tako će više koštati. Hteo bih da vam ostavim novac za nju. — Isključeno. 
Isključeno, Ravik. Gde hoćete da se sahrani? — Ne znam. Na bilo kojem groblju. Ostaviću vam 
ovde njeno ime i adresu. — Ravik napisa na bloku za račune. Veber stavi cedulju pod pritiskivač od 
kristala u kojem je bila izlivena srebrna ovca. — Dobro, Ravik. Mislim da ću i sam otići za 
nekoliko dana. Jedva da bismo mogli operisati kad vas više ne bude. — On izađe s Ravikom. ■— 
Adieu, Eugenija — reče Ravik. — Adieu, gospodine Ravik. — Ona ga pogleda. — Idete li u hotel? 
— Da. Zašto? — O ništa, mislila sam samo... ■Ravik Bio je mrak. Pred hotelom su stajala teretna 
kola. — viknu Morozov iz jedne kapije. — Boris? — Ravik zastade. — Policija je u hotelu. — To 
sam i mislio. — Imam ovde carte d'identite Ivana Klugea. Znaš, Rusa koji je umro. Važi još godinu 
i po. Hajde sa mnom u „Sehere471\ zadu". Promenićemo fotografije. Naći ćeš onda drugi hotel i 
bieeš ruski emigrant. Ravik odmahnu glavom. — Suviše riskantno, Borise. U ratu ne treba imati 
lažne isprave. Bolje nikakve. — Sta ćeš onda da radiš? — Idem u hotel. i. — Jesi li dobro razmislio, 
Ravik? — upita Morozov. — Da, dobro. — Do đavola! Ko zna kud će te strpati! — U svakom 
slučaju neće me izručiti Nemačkoj. To je prošlo. Niti će me proterati u Svajcarsku. — Ravik se 
osmehnu. — Biće to prvi put za sedam godina što će nas policija zadržati, Borise. Moralo se zaratiti 
da bi se dotle došlo. — Kažu da se u Lonšanu uređuje koncentracioni logor. — Morozov je cupkao 
bradu. — Zato je bilo potrebno da po-begneš iz nemačkog koncentracionog logora, — da bi sad 
došao u francuski. — Možda će nas ubrzo pustiti. Morozov ne odgovori. — Borise — reče Ravik. 
— Nemoj da se brineš za mene. U ratu su potrebni lekari. — Pod kojim ćeš imenom pustiti da te 
uhapse? — Pod svojim sopstvenim. Upotrebio sam ga ovde samo jednom pre pet godina. — Ravik 
zaćuta za trenutak. — Borise — reče on tada. — Joana je umrla. Ubio ju je jedan čovek. Leži na 
Veberovoj klinici. Treba da se sahrani. Veber mi je obećao, ali ne znam da li će pre toga morati u 
vojsku. Hoćeš li da se pobrineš o njoj? Ništa ne pitaj, kaži da, i gotovo. — Da — reče Morozov. — 
Dobro. Servus, Borise. Uzmi od mojih stvari što budeš mogao da koristiš. Preseli se u moju sobu. 
Uvek si hteo da imaš kupatilo. Ja sad idem. Servus. — Đubre — reče Morozov. — Dobro. Naći ću 
te posle rata kod „Fukea".



— Na kojoj strani? Jelisejska polja ili Žorž V? — Žorž V. Mi smo idioti. Herojski balavi idioti. 
Servus, Borise. — Đubre — reče Morozov. — Čak se ne usuđuje ni da se čestito oprostimo. Hodi 
ovamo, ti, idiote. On poljubi Ravika u desni i levi obraz. Ravik oseti bradu i miris duvana za lulu. 
Nije bilo prijatno. Uputi se u hotel. Emigranti su stajali u katakombi. Kao prvi hrišćani, pomisli 
Ravik. Prvi Evropljani. Pred jednim pisaćim stolom ispod veštačke palme sedeo je čovek u civilu i 
uzimao personalije. Dva policajca stražarila su pred vratima kroz koja niko nije nameravao da 
pobegne. — Pasoš? — upita policajac Ravika. — Ne. — Druge isprave? — Ne. — Ilegalno ovde? 
— Da. — Zašto? — Pobegao iz Nemačke. Bez mogućnosti da dobijem isprave. — Prezime? — 
Frezenburg^ — Ime? — Ludvig. — Jevrejin? — Ne. — Zanimanje? — Lekar. Čovek je pisao. — 
Lekar? — reče on tada i podiže jednu cedulju. — Poznajete li nekog lekara koji se zove Ravik? — 
Ne. — Treba ovde da stanuje. Imamo prijavu. Ravik ga pogleda. Eugenija, pomisli. Pitala ga je da li 
ide u hotel, i bila je tako iznenađena što je još slobodan. — Rekla sam vam da ovde niko ne stanuje 
ko se tako zove — reče gazdarica koja je stajala pored kuhinjskih vrata. 472 .i) 473— Vi budite 
mirni — reče čovek nezadovoljno. — Vi ćete i bez toga biti kažnjeni što ove ljude niste prijavili. — 
Ja se time ponosim. Kad se kažnjava čovečnost, de samo napred. Izgledalo je kao da čovek hoće da 
odgovori; ali prekide sam sebe i odmahnu. Gostioničarka ga je gledala izazivajući. Uživala je višu 
zaštitu i ničeg se nije bojala. — Spremite svoje stvari — reče čovek Raviku. — Ponesite rublje i 
jelo za jedan dan. I ćebe, ako ga imate. Policajac ga otprati gore. Vrata mnogih soba bila su 
otvorena. Ravik uze svoj kofer koji je odavno bio spremljen, i ćebe. — Ništa više? — upita ga 
policajac. — Ništa više. — Ostalo ćete ostaviti? — Ostalo ću ostaviti. — I ovo? — policajac pokaza 
na sto pored kreveta na kome je stajala mala, drvena madona, koju je Joana poslala u početku 
Raviku u „Enternasional". — I to. Siđoše. Klarisa, služavka iz Elzasa, dade Raviku jedan paket. 
Ravik vide da i drugi imaju iste pakete. — Za jelo, — objasni gostioničarka. — Da ne umrete od 
gladi. Uverena sam da ništa nije pripremljeno onde kud idete. — Ona je uporno gledala u civila. — 
Ne govorite toliko — reče ovaj ljutito. — Nisam ja objavio rat. — Nisu ni ovi ovde.



— Ostavite me na miru. — On pogleda na policajce. — Gotovo? Izvedite ih napolje. Tamna gomila 
krenu. Ravik spazi čoveka sa ženom koja je videla bubašvabe. Covek je pridržavao ženu slobodnom 
rukom. Pod drugom mu je bio jedan kofer; drugi je držao u ruci. Dečko je takođe vukao jedan kofer, 
čovek pogleda Ra-vika preklinjući. On klimnu glavom. — Nosim instrumente i lek — reče. — Ne 
bojte se. 474 Popeše se na teretnjak. Motor zazvrja. Kola pođoše. Gostioničarka je stajala na 
vratima i mahala. — Kuda idemo? — upita neko policajca. — Ne znam. Ravik je stajao pored 
Rozenfelda i lažnog Arona Goldberga. Rozenfeld je držao pod miškom svitak. U njemu su bili 
Sezan i Gogen. Lice mu se kretalo. — Spanska viza — reče on. — Istekla, pre nego — on prestade. 
— Ćuk je otišao — reče zatim. — Markus Majer. Juče u Ameriku. Kola su se tresla. Svi su stajali 
zbijeni jedni uz druge. Jedva da je ko progovorio. Zađoše za ugao. Ravik spazi fatalistu 
Zajdenbauma. Stajao je zbijen sasvim u uglu. — Tu smo opet —■ reče on. Ravik potraži cigaretu. 
Ne nađe ni jednu. Ali se seti da ih je dosta spremio. — Da — reče on. — Čovek može mnogo da 
izdrži. Auto je išao duž Avenije Vagram pa zavi na Plas de l'Etoal. Nigde nije gorela svetlost. Trg je 
bio sama tama. Bio je tako mračan da se nije mogla videti ni Trijumfalna kapija.




