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1

Dramatis Personae

Ахриман
Ормуз
Секретар
Саветник за анатомију
Економ
Министар вода
Саветник за психологију
Саветник за термодинамику
Гласник
Саветник за хемију
Саветник за механику

Сце на, ко ли ко је мо гу ће, отво ре на и ду бо ка. Сто при лич но ма си ван и нео бра ђен, 
сто ли це ис кле са не од ка ме них бло ко ва. Огро ман ча сов ник ко ји спо ро и гла сно от ку ца-
ва, са број ча ни ком на ко ме су, ме сто озна ка за са те, ути сну ти хи је ро гли фи, ал ге бар ски 
сим бо ли, зна ко ви зо ди ја ка. Вра та у дну.

АХРИ МАН (др жи у ру ци пи смо, отво ре но, са мно штвом пе ча та; из гле да као да на
ста вља већ за по чет го вор): Ува же на го спо до, тре ба да кле за вр ши ти, ре као бих, успе-
шно окон ча ти по сао ко ји смо дав но за по че ли. Као што сам имао част да вам из ло жим, 
Упра ва, прем да са из ве сном до зом ре зер ве, али и искре ном же љом да из ме на ма, на 
ко је за др жа ва пра во, не ће на ру ши ти су шти ну на шег по ду хва та, из ра жа ва сво је на чел-
но за до вољ ство ка ко тре нут ним по сло ва њем та ко и на чи ном на ко ји смо спро ве ли 
ње го ву ор га ни за ци ју. По себ но је по хва ље но еле гант но и прак тич но ре ше ње про бле-
ма об на вља ња ки се о ни ка (по ка зу је на са вет ни ка за тер мо ди на ми ку, ко ји се кла ња њем 
за хва љу је); ус пе ла иде ја за тва ра ња азот ног ци клу са пред ло же на и спро ве де на у де ло од 
стра не са вет ни ка за хе ми ју (по ка зи ва ње, кла ња ње као го ре); и на дру гом по љу, не ма ње 
зна чај но, от кри ће тех ни ке ак тив ног ле те ња, због че га имам за до вољ ство да са вет ни-
ку за ме ха ни ку (по ка зи ва ње, кла ња ње као го ре) пре не сем нај ви ше по хва ле Упра ве, али 
уз зах тев да их про сле ди, и ода при зна ње за ве ће за слу ге, пти ца ма и ин сек ти ма ко ји 

1 Primo Levi: Il sesto giorno (Primo Levi, Opere I, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Торино, 1997, стр. 
529-547). Текст је, иначе, првобитно објављен у збирци Природњачке приче (Storie naturali, Einaudi, 
Торино, 1966), под псеудонимом Дамјано Малабаила (Damiano Malabaila); наредна издања ове 
збирке, почев од 1979, Леви ће потписивати под правим именом. (Прим. прев.)
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су му по слу жи ли у екс пе ри мен ти ма. Мо рам на кра ју, без об зи ра на скра ће ност про-
це са из ра де, по хва ли ти рев ност и ве шти ну рад ног осо бља за хва љу ју ћи ко ји ма је ко-
ли чи на гу би та ка, не ис прав них кон трол них узо ра ка и про из вод ног от па да све де на на 
ви ше не го при хва тљи ву ме ру.

У свом да на шњем са оп ште њу, Упра ва нам (по ка зу је пи смо) по на вља, али са да још 
из ри чи ти је, зах тев да се про јек тант ски ра до ви ко ји се од но се на мо дел Чо век што пре 
при ве ду кра ју. Би ло би, дру гим ре чи ма, до бро да се од луч но и без окле ва ња, а све у 
ци љу про на ла ска оп ти мал ног ре ше ња ко је би ис пу ни ло за да те кри те ри ју ме, усред-
сре ди мо на де та ље про јек та.

ОР МУЗ ( је је дан жа ло стан и не у гле дан лик. То ком Ахри ма но вог го во ра по ка зи вао је 
све вре ме зна ке не ми ра и нео до бра ва ња; ко ји пут сиг на ли зи рао би на ме ру да се укљу чи 
у ди ску си ју, а он да би, као да се не усу ђу је, по но во сео. Го во ри сти дљи вим гла сом, са окле ва
њи ма и па у за ма, као да је два на ла зи ре чи): За мо лио бих свог ува же ног ко ле гу и бра та 
да нам на бр зи ну про чи та рад ни на лог одо брен на сед ни ци Управ ног од бо ра, ко ји се 
ти че пи та ња Чо век. Про шло је до ста вре ме на, и бо јим се да га не ки од за ин те ре со ва них 
ви ше не ма ју код се бе.

АХРИ МАН (вид но про тив, афек ти ра но гле да руч ни ча сов ник, а по том онај ве ли ки): 
Ко ле га се кре та ру, мо лим вас, пре тра жи те до ку мен та ци ју и на ђи те ми рад ни на лог 
Чо век, по след њу ре дак ци ју. Не мо гу се са си гур но шћу се ти ти да ту ма, али ми слим да 
је сме штен не где у раз до бље пр вих из ве шта ја о про ба ма са пла цен тал ним си са ри ма. 
И за мо лио бих вас да по жу ри те: че твр то ле де но до ба са мо што ни је по че ло, а на по-
нов ну об у ста ву ра до ва и но ва од ла га ња ро ко ва ја ви ше не же лим да ра чу нам.

СЕ КРЕ ТАР (по тра жио је у ме ђу вре ме ну рад ни на лог и про на шао га у јед ној де бе лој 
фа сци кли; чи та зва нич ним то ном): „Управ ни од бор убе ђен да (жа гор ко ји се не сти ша
ва)...; сма тра ју ћи... (као го ре), у ци љу... (као го ре); у скла ду са ви шим ин те ре си ма... (као 
го ре) НА ЛА ЗИ ЗА СХОД НО да се при сту пи из ра ди пла на и ства ра њу жи во тињ ске вр сте 
ко ја ће се од свих до сад на чи ње них из два ја ти по сле де ћим свој стви ма:

a) по себ ном спо соб но шћу за из ра ду и упо тре бу ору ђа
b) мо ћи ар ти ку ли са ног из ра жа ва ња, на при мер, по сред ством зна ко ва, зву ко ва, 

или би ло ко јим дру гим сред ством ко је го спо да тех ни ча ри сма тра ју при ме ре ним 
овом ци љу

c) при ла го дљи во шћу екс трем ним усло ви ма жи во та
d) скло но шћу, чи ју оп ти мал ну вред ност ва ља утвр ди ти огле дом, ка дру штве ном 

жи во ту

Зах те ва од тех нич ког осо бља и го спо де из над ле жних слу жби нај ви ши сте пен 
по све ће но сти на ве де ном за дат ку, ко ји се има сма тра ти при о ри тет ним, и оче ку је бр зу 
и ефи ка сну ре а ли за ци ју.“
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ОР МУЗ (уста је на гло и го во ри са ус пла хи ре но шћу бо ја жљи вих): Ни сам се ни ка да 
ли био да из не сем свој не га ти ван став по пи та њу ства ра ња та ко зва ног Чо ве ка. Већ у 
раз до бљу ка да је Упра ва, не без на те за ња (жа гор: Ор муз ду бо ко удах не, окле ва, по том 
на ста ви), за вр ши ла пр ву вер зи ју на ло га ко ји је ма ло пре про чи тан, био сам пре до чио 
опа сно сти ко је са со бом но си укљу чи ва ње та ко зва ног Чо ве ка у ус по ста вље ни при-
род ни ци клус на Зе мљи. Ра зу мљи во, узи ма ју ћи у об зир зна чај ко ји Упра ва из очи глед-
них раз ло га при да је на ве де ном пи та њу, и ње ну по сло вич ну твр до гла вост (жа гор, ко
мен та ри), ја сно ми је да је већ ка сно за по вла че ње на ло га. Огра ни чи ћу се сто га да 
по ступ но, и у свој ству не ко га ко да је су ге сти је, из ло жим пред ло ге из ме на овог ам би-
ци о зног пла на Управ ног од бо ра, ко је ће се у бли жој и да љој пер спек ти ви по ка за ти 
ко ри сним у ње го вој, уве рен сам, да ле ко лак шој ре а ли за ци ји. 

АХРИ МАН: У ре ду је, у ре ду је, це ње ни ко ле га. Ва ша уз др жа ност је по зна та, по зна-
та је и ва ша сум њи ча вост и пе си ми зам, по знат је на кра ју кра је ва и ваш за ни мљив 
чла нак о ди ску та бил ном ис хо ду слич них екс пе ри ме на та ко ји ма сте ви ру ко во ди ли у 
ра зним пе ри о ди ма и на ра зним пла не та ма у вре ме ка да нам је ма не вар ски про стор 
био ши ри. Ме ђу на ма бу ди ре че но, она ва ша на те за ња са Екс тра жи во ти ња ма, урав но-
те же ним и ра зум ним до крај њих гра ни ца, ис пу ње ним још у свом за мет ку ге о ме три јом, 
му зи ком и му дро шћу, пред мет су спрд ње и под сме ха. Осе ћа ле су се на ан ти сеп ти ке 
и хе ми ка ли је. Њи хов не склад са жи вот ном сре ди ном, у ко јој се сме њу ју про це си цве-
та ња и тру ље ња, про це си рас те ња, укр шта ња и про ме на, ја сан је сва ком ко има и 
нај ма њу пред ста ву о при ро ди овог, и уоп ште би ло ког све та.

До зво ли ћу се би да вам по но вим да баш због ова квих не у спе ха Упра ва сто ји чвр сто 
иза свог про јек та и на ла же да се без од ла га ња, са озбиљ но шћу и струч но шћу, (по на вља 
с на ме ром) са озбиљ но шћу и струч но шћу, ре као сам, од луч но при сту пи ре ша ва њу 
овог од већ ста рог про бле ма; да се окон ча ју при пре ме за до чек го ста (лир ски), вла да-
о ца, ко ји зна што је до бро, што ли зло; оно га ко га Управ ни од бор еле гант но о̏пӣса као 
би ће ство ре но по ме ри и на лич ју сво га твор ца. (При сто јан и зва ни чан апла уз).

А сад, го спо до мо ја, на по сао; имај те на уму, не за ме ри те ми што вас још јед ном 
под се ћам, да је ствар хит на.

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Тра жим реч.

АХРИ МАН: Реч ко ле ги са вет ни ку за ана то ми ју.

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Го во ри ћу крат ко и по тру ди ћу се да вам пре до чим, др же-
ћи се окви ра сво је стру ке, не ке од мо гућ но сти ре ша ва ња овог про бле ма. На пр вом 
ме сту, би ло би не ло гич но кре ну ти од ну ле и на тај на чин по ни шти ти ре зул та те свег 
ра да ко ји се до сад од ви јао на зе мљи. Већ по се ду је мо биљ ни и жи во тињ ски свет ко ји 
су прак тич но урав но те же ни; пре по ру чу јем сто га ко ле га ма про јек тан ти ма да се уз др-
же од не кон тро ли са ног ра си па ња сред ста ва и од не про ми шље них но ви на за мо де ле 
ко ји су већ на чи ње ни. Оста ло је још до вољ но про сто ра. Кад би ме осло бо ди ли оба ве зе 
чу ва ња по слов не тај не и пра ви ла дис кре ци о не уз др жа но сти, мо гао бих вам при ча ти 
на ду гач ко о број ним про јек ти ма ко ји се го ми ла ју на мом рад ном сто лу (да не по ми њем 
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оне ко ји су на ме ње ни кор пи за от пат ке). Имај те у ви ду, ра ди се че сто о и те ка ко за ни мљи-
вом и све у све му ори ги нал ном ма те ри ја лу: ор га ни зми пред ви ђе ни за тем пе ра ту ре у 
ра спо ну од – 270 до + 300o C, сту ди је о ко ло ид ним си сте ми ма у теч ном угљен-ди ок-
си ду, ме та бо ли зми без азо та или без угље ни ка, и та ко да ље. Је дан ми је упра во пред-
ло жио чи тав асор ти ман мо де ла жи во та ис кљу чи во од ме та ла; дру ги, је дан су пер ин-
те ли гент ни, ауто ном ни ме хур ни ор га ни зам, лак ши од ва зду ха по што се на ду ва ва 
во до ни ком ко ји цр пе из во де по мо ћу ен зим ског, те о риј ски бес пре кор ног си сте ма, и 
упу ћен на ве тар ко ји би упра вљао ње го вим кре та њем дуж чи та ве зе мљи не по вр ши-
не, без осет ног утро шка енер ги је.

На во дим вам ове за ни мљи ве при ме ре пре све га да би сте сте кли пред ста ву о не-
га тив ним стра на ма, да та ко ка жем, мо јих за ду же ња. Реч је, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, 
о ин спи ра тив ним те ма ма и пред ло зи ма: но па сти на њи хов шарм, ко ји ни ко не по ри-
че, би ла би, по мом ми шље њу, гре шка. Ми слим да ће мо се сви сло жи ти, ако ни шта 
дру го а оно из раз ло га уште де вре ме на и сред ста ва, да у про јек ту о ком је реч по ла зну 
тач ку тре ба по тра жи ти у оној обла сти у ко јој смо сте кли нај ви ше ис ку ства. Ово га пу-
та не мо же мо се би до зво ли ти ис про ба ва ња, до ра де, пре прав ке: нек нам као упо зо-
ре ње по слу жи ка та стро фа лан ис ход огле да са ве ли ким ди но са у ру си ма, ко ји су на 
па пи ру мно го обе ћа ва ли, а ко ји се на кра ју и ни су не што на ро чи то уда љи ли од тра-
ди ци о нал них обра за ца. Од ба цу ју ћи из очи глед них раз ло га биљ ни свет, скре ћем па жњу 
про јек тан ти ма на си са ре и зглав ка ре (про ду же ни жа гор, ко мен та ри); и не ћу вам при 
то ме кри ти сво је сим па ти је пре ма дру го по ме ну тим.

ЕКО НОМ: По свом оби ча ју и по сво јој ду жно сти, укљу чи ћу се, иако ми ни ко ни је 
дао реч, у ди ску си ју. Не ка ми ко ле га ана том ка же: ко је би, по ње му, тре ба ло да бу ду 
ди мен зи је Чо ве ка?

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ (за те чен пи та њем): Па... за пра во... (ра чу на при гу ше ним 
гла сом, жвр ља ју ћи број ке и ски це на ли сту пред со бом) да ви ди мо... ево, од ше зде се так 
цен ти ме та ра до пет на ест или два де сет ме та ра ду жи не. Ускла ђе но са је дин стве ном 
це ном и са по тре ба ма кре та ња, ја бих иза брао ве ће ди мен зи је: чи ни ми се да оне га-
ран ту ју лак ши успех у не из бе жном над ме та њу са дру гим вр ста ма.

ЕКО НОМ: С об зи ром на ва ше сим па ти је пре ма зглав ка ри ма, ви да кле ми сли те на 
Чо ве ка ду гог два де се так ме та ра и са спо ља шњим ске ле том?

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: На рав но: ни је да се хва лим, али до зво ли ћу се би да вас 
под се тим на зна чај свог ге ни јал ног изу ма. Је дин стве на струк ту ра спо ља шњег но се ћег 
ске ле та за до во ља ва по тре бу за ослон цем и кре та њем и од бра ном; те шко ће око ра ста, 
као што је по зна то, мо гу се ла ко за о би ћи уме та њем пре свла ке ко ју сам ја ско ро пу стио 
у оп ти цај. Уво ђе ње хи ти на као ма те ри ја ла за пра вље ње...

ЕКО НОМ (хлад но): ...Зна те ко ли ко ко шта хи тин?

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Не, али у сва ком слу ча ју...
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ЕКО НОМ: До ста. Имам до вољ но осно ва да ваш пред лог чо ве ка зглав ка ра од два-
де сет ме та ра од мах по ву чем из ди ску си је. Па и да је од пет, и да је од јед ног ме тра, кад 
бо ље раз ми слим. Ако ће те да пра ви те зглав ка ра, ва ша ствар; али ако бу де ве ћи од 
је лен ка, ја ви ше не од го ва рам ни за шта, а са об ра чу ном се ви сна ђи те.

АХРИ МАН: Ко ле га ана то ме, ар гу мен ти еко но ма (сем што су, по мом ми шље њу, 
пот пу но ис прав ни) на жа лост су нео бо ри ви. Чи ни ми се, пак, да по ред си са ра, ко је сте 
ма ло пре по ме ну ли, ред кич ме ња ка ну ди мно штво за ни мљи вих мо гућ но сти, на при мер, 
у из бо ру гми за ва ца, пти ца, ри ба...

МИ НИ СТАР ВО ДА (чи ли стар чић, са пла вом бра дом и ма лим тро зуп цем у ру ци): 
То, то, исти ну збо ри те. Не схва тљи во је, по мом на хо ђе њу, да ни ко у овој са ли ни је по-
ме нуо во де ну ва ри јан ту. Али шта да се ра ди, кад смо у са ли ко ја је без на де жно су ва: 
ка мен, бе тон, др во, ни ба ре, шта при чам? ни сла ви не. Ни шта дру го не го да се згру дваш!

Па ипак, сви зна ју да во да по кри ва три че твр ти не зе мљи не по вр ши; а и оно што 
из ра ња из во де је рав на по вр ши на, има са мо две ди мен зи је, две ко ор ди нат не осе, 
че ти ри стра не све та; али за то оке ан, го спо до, оке ан ...

АХРИ МАН: Не бих уло жио ни ка кав при го вор на во де ног, па ни по лу во де ног Чо ве-
ка, али тач ка а) рад ног на ло га Чо век го во ри о ору ђу, и ја се пи там ка квим ма те ри ја лом 
би плу та ју ћи или под вод ни чо век мо гао да ру ку је.

МИ НИ СТАР ВО ДА: Не ви дим ту ни ка кав про блем. Во де ни Чо век, по го то во онај 
при ла го ђен и жи во ту на оба ли, имао би на рас по ла га њу шкољ ке и ме ку шце, сва ко ја ке 
ко сти и зу бе, раз ли чи те, углав ном ла ко об ра ди ве ми не ра ле, ал ге са чвр стим влак ни ма; 
и не би ми би ло те шко да се до го во рим, кад већ го во ри мо о то ме, с мо јим при ја те љем 
за ду же ним за ве ге та ци ју, и за не ко ли ко хи ља да ге не ра ци ја рас по ла га ли би смо оби-
љем ма те ри ја ла слич них др ве ту, или ко но пљи, или плу ти, за ко је би смо му по ну ди ли 
од го ва ра ју ће спе ци фи ка ци је: у гра ни ца ма, да ка ко, здра вог ра зу ма и ак ту ел них тех-
нич ких мо гућ но сти.

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (опре мљен „по мар сов ски“, са ка ци гом, огром ним 
на о ча ри ма, ан те на ма, жи ца ма итд.): Го спо до, ми смо, за пра во, ви сте на по гре шном 
пу ту. Чу јем ка ко се тек та ко го во ри о обал ском чо ве ку, и ни ко да се ја ви и ука же вам на 
крај њу не из ве сност ре жи ма жи во та ко јем су под врг ну та ство ре ња ко ја оби та ва ју из-
ме ђу зе мље и во де, и на све опа сно сти ко је вре ба ју из оба ста ни шта. Се ти те се ка ко су 
про шле фо ке! Али то ни је све: чи ни ми се, су де ћи по го то во свим тач ка ма рад ног на ло-
га Упра ве, нај ма ње њих три, да по сто ји не ка вр ста пре ћут ног спо ра зу ма да чо век бу де 
ра зум но би ће.

МИ НИ СТАР ВО ДА: На рав но! Па шта с тим? Да не ће те мо жда да ка же те ка ко се под 
во дом не мо же раз ми шља ти? Па шта он да ја ра дим, ја ко ји у во ди ис пу ним све рад не 
оба ве зе.
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СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ: Мо лим вас, ува же ни ко ле га, сми ри те се и пу сти те 
ме да за вр шим. Ни шта лак ше не го до ву ћи го ми лу на цр та, са ски ца ма и по преч ним 
пре се ци ма, са свим де та љи ма из ра де не ке жи во ти ње, муж ја ка или жен ке, са кри ли ма 
или без њих, са нок ти ма или ро го ви ма, са два ока или осам очи ју или сто осам де сет 
очи ју, или мо жда са хи ља ду кан џи, као оно мад кад сам до во дио у ред нер вни си стем 
сто но ге, и на кра ју спао с но гу. 

Он да се оста ви пра зан кру жић уну тар гла ве, са ша блон ским нат пи сом по ред: „Ло-
бањ ска ча у ра за сме штај цен трал ног нер ва“, и глав ни пси хо лог нек се по сле сна ла зи 
ка ко уме. А до сад сам се не ка ко и сна ла зио, то ни ко не мо же да ми оспо ри, али, сад, 
пи там ја вас, зар ни сте схва ти ли да ако не ко тре ба да из не се свој став по пи та њу чо-
ве ка, во де ног, коп не ног, ле те ћег, ка квог год, он да то мо гу да бу дем са мо ја? И ору ђа, 
и ар ти ку ли са ни је зик, и дру штве ни жи вот, све у јед ном за ма ху, све у јед ном по те зу, а 
кла дим се да ће се и ово га пу та на ћи не ко да при го во ри за што је чу ло за ори јен та ци ју 
не раз ви је но, или ће не ко дру ги (гле да на еко но ма с на ме ром) про те сто ва ти за што за 
ки ло грам тре ба из дво ји ти ви ше не го за це лу јед ну кр ти цу или али га то ра! (Жа гор, одо
бра ва ња, по ко је не сла га ње. Са вет ник за пси хо ло ги ју ски да мар сов ску ка ци гу да би се 
по че шао по гла ви и да би обри сао зној, по том је вра ћа и на ста вља) Е са да, слу шај те ме 
до бро, а ако ће не ко да пре не се ови ма го ре, уто ли ко бо ље. Има те три мо гућ но сти: 
или ће те ме од са да па убу ду ће схва та ти озбиљ но, и не ће те ми по ту ра ти раз ра ђе не, 
за кљу че не и већ пот пи са не про јек те; или ће те ми оста ви ти до вољ но вре ме на ка ко 
бих се из ву као из не при ли ке; или да јем остав ку, па он да, уме сто пра зним кру жи ћем, 
ко ле га ана том нек кру ни ше сво је ге ни јал не из у ме па кли цом ве зив ног ма те ри ја ла, или 
си гур но сним сто ма ком, или, нај бо ље, гру две ти ном ре зер вне ма сти. То ли ко.

Му кла ти ши на иза зва на осе ћа јем кри ви це из ко је на кра ју из ро ни Ахри ма нов умил-
ни глас.

АХРИ МАН: Ува же ни ко ле га, чвр сто вас уве ра вам да ни ко ме у овој скуп шти ни ни ка-
да ни на тре ну так ни је па ло на па мет да пот це ни од го вор ност ва шег по сла и сав труд 
ко ји у ње га ула же те; с дру ге стра не, ви сте нам нај бо љи при мер да су ком про ми сна 
ре ше ња пре пра ви ло не го из у зе так, и наш за јед нич ки за да так је да да мо све од се бе 
и ре ши мо по је ди нач не про бле ме у ду ху ме ђу соб ног ува жа ва ња и нај бо ље мо гу ће 
са рад ње. А кад је реч о пред ме ту ове ди ску си је, сва ко је све стан зна ча ја ва шег су да и 
пр вен ства ва ше стру ке. Да јем вам, сто га, реч.

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (сми ри се бр зо и ду бо ко удах не): Го спо до, мој став, 
пот кре пљен на кра ју кра је ва мно штвом до ка за, је сте да би за Чо ве ка ко ји би за до во-
љио све пред ви ђе не усло ве, ви тал ност, еко но мич ност и от пор ност, ства ри тре ба ло 
ме ња ти из ко ре на, и да ову жи во ти њу тре ба по ста ви ти на пот пу но но ве осно ве.

АХРИ МАН (пре ки не): Ни ка ко, ни ка ко, не...

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ: У ре ду, ува же ни ко ле га, при го вор за бр зи ну оп ште 
је по знат и оче ки ван. Али је за сва ку осу ду, до пу сти ће те ми ба рем то да ка жем, да и 
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ово га пу та не бит ни раз ло зи по ква ре оно што би мо гао да бу де за ни мљив по слић (а 
де ша ва се рет ко!); али шта ће те, та ква је суд би на нас тех ни ча ра.

Да се вра тим да кле на глав но пи та ње: то да Чо век тре ба да бу де коп не но а не во де-
но ство ре ње за ме не је већ го то ва ствар. Од мах ћу вам ре ћи и за што. Ја сно је, ми слим, 
да ће тај Чо век мо ра ти да по се ду је до бро раз ви је не ум не спо соб но сти, а то, пре ма 
оно ме што ми тре нут но зна мо, не би мо гло да се оства ри без од го ва ра ју ћег раз во ја. 
А за жи во ти њу ко ја ро ни или плу та, раз ви так чу ла на и ла зи на озбиљ не пре пре ке. На 
пр вом ме сту, укус и ми рис ће се еви дент но сје ди ни ти у јед но чу ло; а то је још и нај ма-
ње зло. По ми сли те са мо на јед но о бра зне усло ве, ре као бих, на мо но то ни ју во де ног 
ам би јен та: не бих да да јем прог но зе, али нај бо ље очи до сад на пра вље не не мо гу до-
сег ну ти ни шта да ље од де сет ме та ра би стре во де, и не ко ли ко цен ти ме та ра мут не; да кле, 
или ће мо Чо ве ку да ти не раз ви је не очи, или ће та кве по ста ти због не ко ри шће ња кроз 
не ко ли ко хи ља да ве ко ва. Исто то, ма ње-ви ше, мо же се ре ћи и за уши ...

МИ НИ СТАР ВО ДА (пре ки да): Во да од лич но про во ди звук, го спо ди не! и то два де сет 
се дам пу та бр же од ва зду ха!

МНО ШТВО ГЛА СО ВА: По ла ко, по ла ко!

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (на ста вља ју ћи): ...мо же се ре ћи и за уши: за и ста 
ни шта лак ше не го на пра ви ти под вод но уво, али за то ни шта те же не го ство ри ти звук 
у во ди. При зна јем, не бих знао да вам об ја сним фи зич ке за ко не, за шта на кра ју кра-
је ва и ни сам ком пе тен тан; али не ка ми ми ни стар во да и ува же ни ко ле га ана том об ја-
сне је дин ствен слу чај по сло вич ног ћу та ња ри ба. Мо жда је то знак му дро сти, али ми-
слим да сам на сво јим ис тра жи вач ким пу то ва њи ма мо рао да се оти снем чак до нај у да-
ље ни јих кра је ва Ан ти ла не бих ли про на шао ри бу ко ја осло ба ђа звук; и при том се 
ра ди ло о сла бо ар ти ку ли са ним и уто ли ко не при јат ни јим зву ци ма ко ји, ко ли ко ми је 
по зна то, на ве де на ри ба, чи јег име на ни ка ко да се се тим...

ГЛА СО ВИ: Мор ска кра ва! Мор ска кра ва!

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ: ...осло ба ђа пот пу но слу чај но у тре нут ку кад ис пра-
зни ме хур. И, што је нај за ни мљи ви је, из ро ни пре не го што га осло бо ди! И за крај, 
пи там се, а пи там и вас, шта би то тре ба ло да чу је уса вр ше но ухо Чо ве ка-ри бе, ако не 
тут ња ву кад се при бли жи по вр ши ни, хук та ла са кад се при мак не оба ли, и по вре ме на 
му ка ња свог ко ле ге са Ан ти ла. Ви од лу чи те: али под се ћам вас да би, узи ма ју ћи у об зир 
на ше тре нут не гра ди тељ ске спо соб но сти, то ство ре ње би ло по лу сле по и, ако не глу-
во, оно сва ка ко не мо: а ка ко ће се то од ра зи ти на... (при ти сне на сто рад ни на лог Чо век 
и чи та гла сно) „спо соб ност ар ти ку ли са ног из ра жа ва ња итд, итд.“ и још: „скло ност ка 
дру штве ном жи во ту ...“ оста вљам ва ма да про су ди те.

АХРИ МАН: До зво ли ћу се би да окон чам ову пре ли ми нар ну раз ме ну гле ди шта, и 
да из ву чем из ње не ке за кључ ке. Чо век, да кле, не ће би ти ни зглав кар ни ри ба; оста је 
да се опре де ли мо из ме ђу чо ве ка си са ра, гми зав ца или пти це. Са ду жним по што ва њем 
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пре ма це ње ном ве ћу, ко ри стим пра во да у ње го вом при су ству из не сем јед но сво је 
ми шље ње, дик ти ра но ма ње ра зу мом а ви ше осе ћа њи ма и на кло но сти ма, и да па жњи 
ауди то ри ју ма пре по ру чим гми зав це. Ни је тај на да из ме ђу мно го стру ких об ли ка и ли ко-
ва ко је је из ра ди ла ва ша ве шти на, и ваш ге ни је, ни јед но ви ше од зми је ни је по бу ди ло 
мо је ди вље ње. Сна жна је и лу ка ва: „Лу ка ва ми мо све зви је ри пољ ске“, ре че но је код 
вр хов ног Су ди је. (Сви уста ну и по кло не се). Ње ну гра ђу од ли ку ју ван ред на јед но став-
ност и еле ган ци ја, и би ло би ште та не под вр ћи је да љем уса вр ша ва њу. То је спрет на 
и си гур на отров ни ца: не би јој би ло те шко да по ста не, уз на шу до зво лу, го спо да рем 
зе мље; а мо жда би и са ма по чи сти ла све око се бе.

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Пот пу но сте у пра ву: до дао бих још да су зми је не ве-
ро ват но еко но мич не, да мо гу да из др же без број про ме на и, што је нај ва жни је, не би 
би ло те шко, на при мер, уве ћа ти им ло бањ ску ча у ру за до брих че тр де сет по сто, и та ко 
да ље. Но мо рам вас под се ти ти да ни је дан гми за вац од свих до сад ство ре них не би 
мо гао да под не се хлад ни ју кли му; услов из тач ке c) рад ног на ло га остао би не ис пу њен. 
Био бих за хва лан ко ле ги тер мо ди на ми ча ру ако би мо гао да пот кре пи ову мо ју тврд њу 
не ким број ним по дат ком.

СА ВЕТ НИК ЗА ТЕР МО ДИ НА МИ КУ (нај хлад ни је мо гу ће): Сред ња тем пе ра ту ра из над 
10o C; тем пе ра ту ре ни ка да ни же од 15o C ис под ну ле. Овим је све ре че но. 

АХРИ МАН (ки се ло се сме је): При зна јем вам да ми је та, иако очи глед на окол ност би-
ла про ма кла; и не кри јем од вас сво је ду бо ко раз о ча ра ње, јер сам у по след ње вре ме 
че сто за ми шљао упе ча тљи ве при зо ре зе мљи не по вр ши не, из бра зда не на све стра не 
сна жним, ша ре ним пи то ни ма, и њи хо ве гра до ве, ко је сам да ље за ми шљао ме ђу ко ре-
њем џи нов ског др ве ћа, снаб де ве не про стра ним уду бље њи ма за од мор и ко лек тив ну 
ме ди та ци ју за по је дин це ко ји се од ма ра ју од обил ног обро ка. Али кад ме већ уве ра-
ва те да од то га не ма ни шта, про ме ни мо план и, с об зи ром да се из бор свео на си са ре 
и пти це, усред сре ди мо се на ове мо гућ но сти и ре ши мо про блем на брз и ефи ка сан 
на чин. Ви дим да наш ува же ни ко ле га пси хо лог тра жи реч: и по што ни ко не би мо гао да 
до ве де у пи та ње чи ње ни цу да он у овом про јек ту но си бре ме нај ве ће од го вор но сти, 
мо лим вас да га па жљи во са слу ша мо.

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (на гло про го во ри још пре не го што овај за вр ши): Што 
се ме не ти че, као што сам већ по ме нуо, ре ше ње би тре ба ло тра жи ти на дру гој стра ни. 
Још од вре ме на ка да сам об ја вио свој про сла вље ни ци клус ис тра жи ва ња тер ми та и 
мра ва... (пре ки да ња са ра зних стра на) ...др жим у фи о ци на црт пла на... (пре ки да ња на
ра ста ју до бе са) ...не ким до сад не ви ђе ним ауто ма ти зо ва ним ор га ни зми ма ко ји га ран-
ту ју не ве ро ват ну уште ду нер вних вла ка на.

На ста је ме теж, ко ји Ахри ман не ка ко успе ва да при ми ри.

АХРИ МАН: Ре као сам вам про шли пут да нас те ва ше но во та ри је не за ни ма ју. Вре-
ме на за из у ча ва ње, пред ста вља ње, раз ви ја ње и ис про ба ва ње не ког но вог мо де ла 
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ви ше не ма, и ви то нај бо ље зна те; не го ре ци те ви ме ни, а ти че се оп но кри ла ца ко ји су 
вам дра ги: од њи хо вог про то тип ског при мер ка до да на шњег уста ље ног об ли ка зар 
ни је про те као низ го ди на из ра жен број ком од осам или де вет ци фа ра? По звао бих вас 
за то на ред, и ово да се ви ше не по но ви; у про тив ном, би ће мо при ну ђе ни да вам от ка-
же мо услу ге с об зи ром да су, ре ци мо, ва ше ко ле ге, пре не го што сте ви при мље ни у 
слу жбу, осми сли ле без мно го на те за ња пре див не ду пља ре, ко ји функ ци о ни шу бес пре-
кор но и дан-да нас, раз мно жа ва ју се ла ко, без мно го на ја ва и пом пе, а до би ли смо их 
за ба га те лу. То су би ла вре ме на, да вам ја ка жем, без увре де на би ло чи ји ра чун! Мно го 
оних ко ји ра де, а ма ло оних ко ји кри ти ку ју, мно го де ла а ма ло ре чи, и све што би иза-
шло из по го на, на ста ви ло би да ље сво јим пу тем, без ва ших мо дер ни стич ких ком пли-
ка ци ја. А са да, пре не го што се при сту пи из ра ди про јек та, тра жи се пот пис пси хо ло га, 
и не у ро ло га, и хи сто ло га, те по твр да о пре гле ду, те са гла сност Ко ми си је за есте ти ку 
у три при мер ка, и сто ђа во ла. И ка жу ми да то ни је све, да се отва ра рад но ме сто за ни 
ма ње ни ви ше не го Ду хов ног Над зор ни ка, ко ји ће све да нас по стро ји... (Схва та да је 
оти шао пре да ле ко, за ћу ти и гле да око се бе осе ћа ју ћи се по ма ло не при јат но. Он да се 
окре не по но во са вет ни ку за пси хо ло ги ју) Дру гим ре чи ма, ви ле по раз ми сли те, и из ло-
жи те нам ја сно хо ће ли се, по ва ма, ра ди ти на Чо ве ку-пти ци или Чо ве ку-си са ру, и на 
че му се за сни ва ва ше ми шље ње.

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (по чи ње да гу та, за тим си са олов ку, итд, он да): Ако 
се из бор сво ди на ове две мо гућ но сти, мо је ми шље ње је да Чо век тре ба да бу де пти ца. 
(чу ђе ња, ко мен та ри. Сви раз ме њу ју из ра зе за до вољ ства, кли ма ју гла вом; дво ји ца или 
тро ји ца да ју знак да се уста не као да је све го то во) Ста ни те, по бо гу! Ово не зна чи да 
је до вољ но оти ћи до ар хи ва и из ву ћи из ње га про је кат Вра бац или про је кат Со ва дре-
ма ви ца, про ме ни ти ре ги стра ци о ни број или три-че ти ри став ке и по ру чи ти Цен тру за 
ис про ба ва ње да ство ри про то тип!

Мо лим вас да ме па жљи во са слу ша те; по ку ша ћу да вам пре до чим у нај кра ћим цр та ма 
(по што ви дим да жу ри те) оне нај ва жни је аспек те. Све је на ме сту што се ти че та ча ка 
b) и d) рад ног на ло га. Већ по се ду је мо ши рок асор ти ман пти ца пе ва чи ца код ко јих се 
про блем ар ти ку ли са ног је зи ка, ба рем са ана том ског ста но ви шта, мо же сма тра ти ре ше-
ним; а та ко не што код си са ра још увек ни је слу чај. Је ли ово тач но, ко ле га ана то ме?

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Тач но да не мо же би ти тач ни је!

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ: Оста је на рав но да се по ра ди на мо згу ко ји би био 
при кла дан је зич кој апа ра ту ри, али тај про блем, ко ли ко ми мо ја струч ност до пу шта да 
при ме тим, оста ће го то во исти ко ју год фор му при да ли чо ве ку. Што се ти че тач ке c) 
„при ла го дљи вост екс трем ним усло ви ма жи во та“, ту не ма ни чег што би ус по ста ви ло 
и пре ци зи ра ло кри те ри јум из бо ра из ме ђу си са ра и пти ца: у обе ма кла са ма по сто је 
вр сте ко је се да ју ла ко при ла го ди ти сва ко ја ким кли ма ма и ам би јен ти ма. Али за то је 
еви дент но да моћ бр зог пре ме шта ња у ле ту да је зна чај ну пред ност Чо ве ку-пти ци, 
по што би омо гу ћи ла раз ме ну ин фор ма ци ја и пре нос на мир ни ца с кон ти нен та на кон ти-
нент, а са мим тим и олак ша ла про цес ус по ста вља ња јед ног је зи ка и јед не ци ви ли за ци је 
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за цео људ ски род, ану ли ра ла по сто је ће ге о граф ске ба ри је ре и учи ни ла бе сми сле ним 
ве штач ка те ри то ри јал на раз гра ни че ња ме ђу пле ме ни ма. И не тре ба да на гла ша вам 
дру ге, не по сред не пред но сти ко је брз лет но си са со бом, у од бра ни и у на па ду на све зе-
маљ ске и во де не вр сте, у бр зом на ла же њу увек но вих под руч ја за лов, об ра ду и при ку-
пља ње: што ми да је за пра во да фор му ли шем ак си ом: „жи во ти ња ко ја ле ти, не гла ду је“.

ОР МУЗ: Из ви ни те што вас пре ки дам, ува же ни ко ле га: ка ко ће се раз мно жа ва ти 
ваш Чо век-пти ца?

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (из не на ђен и из нер ви ран): Сме шног ли пи та ња! Раз-
мно жа ва ће се као оста ле пти це: муж јак ће опа са ти жен ку, или обр ну то; жен ка ће би ти 
опло ђе на, би ће на пра вље но гне здо, од ло жи ће се и чу ва ће се ја ја, га ји ће се, уз бри гу 
оба ро ди те ља, и об у ча ва ти мла дун чад, док се не оспо со бе за са мо ста лан жи вот. Нај-
при ла го дљи ви ји ће се из ву ћи. Не ви дим раз лог за не ку про ме ну.

ОР МУЗ (ис пр ва не си гу ран, по том све за гре ја ни ји и стра сни ји): Не, го спо до, ства ри 
уоп ште ни су та ко јед но став не. Мно ги од вас зна ју... уоста лом, то ни од ко га ни кад ни сам 
ни по ку ша вао да са кри јем... да кле, за ме не пол но раз гра ни ча ва ње ни ка да ни је би ло 
са о бра же но ду ху. Има ће сва ка ко сво јих пред но сти за вр сту, има ће пред но сти и за по-
је дин ца (прем да су те пред но сти, ка ко су ми пре не ли, крат ко роч не); али сва ко ко објек-
тив но са гле да ва си ту а ци ју, при зна ће да је секс на пр вом ме сту јед на стра шна за вр-
зла ма и, на дру гом, из вор стал не опа сно сти и не во ља.

Ис ку ство је, као и увек, не за мен љи во: по што се ра ди о дру штве ном жи во ту, се ћа те 
се да је је ди ни при мер успе шно ре а ли зо ва ног дру штве ног жи во та ко ји је од тер ци ја-
ра до да нас тра јао без нај ма њих те шко ћа, остао упр кос све му онај са оп но крил ци ма; 
у ко ме је, до брим де лом због мог за у зи ма ња, сек су ал на дра ма би ла ис кљу че на, скрај-
ну та на мар ги ну про из вод не де лат но сти.

Го спо до, схва ти те ово као мол бу: од ме ри те до бро сво је ре чи пре не го што их из го-
во ри те. Пти ца или си сар, шта год већ бу де Чо век, на ша је оба ве за да да мо све од се бе 
ка ко би смо му ута ба ли пут, јер те рет ко ји ће мо ра ти да по не се би ће те жак. По зна је мо, 
јер смо га ство ри ли, ње гов мо зак, и зна мо за ка ква је моћ на по стиг ну ћа спо со бан, али 
му исто та ко по зна је мо обим и гра ни це; по зна је мо исто та ко, јер смо и ту уме ша ли 
сво је пр сте, све оне успа ва не енер ги је ко је се раз бу де у сек су ал ној игри. Не ка жем да 
ис ку ство ком би но ва ња два устрој ства ни је ин те ре сант но; али при зна јем сво ју нео д луч-
ност, при зна јем свој страх.

Шта ће би ти од тог ство ре ња? Би ће по дво је но, би ће кен та ур, чо век све до пре кор-
ди ју ма, а ис под звер; или ће би ти ве зан за пе ри о де пол ног на го на, и он да ка ко ће мо ћи 
да до стиг не и очу ва онај нај ни жи сте пен ста бил но сти у по на ша њу? Не ће сле ди ти (не-
мој те се сме ја ти!) До бро и Исти ну, већ два до бра и две исти не. И ка да два чо ве ка по-
же ле исту же ну, или две же не истог чо ве ка, шта ће оста ти од њи хо вих дру штве них 
ин сти ту ци ја, и од за ко на ко ји би тре ба ло да их над гле да ју?

И шта ре ћи, баш по во дом Чо ве ка, о оним чу ве ним „еле гант ним и еко но мич ним 
ре ше њи ма“, по но су ов де при сут ног са вет ни ка за ана то ми ју, и по твр ђе ним, са то ли ко 
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оду ше вље ња, од стра не при сут ног еко но ма, због ко јих су те ле сни отво ри и ка на ли 
пр во бит но на ме ње ни из лу чи ва њу та ко бес кру пу ло зно ис ко ри шће ни у сек су ал не свр хе? 
Ова окол ност, ко ју је, зна мо, дик ти ра ла чи ста ра чу ни ца: из бе ћи сва ку смет њу и не по-
треб ни тро шак, не ће се овој ми сле ћој жи во ти њи ука за ти друк чи је не го као јед но по-
дру гљи во обе леж је уз не ми ру ју ће, мр ске ме ша ви не све тог и ска ред ног, као сим бол 
трај не рас по лу ће но сти и не са вла ди вог, у ње но те ло за у век ути сну тог ха о са.

Го спо до, са мо још не ко ли ко ре чи. Не ка се на чи ни Чо век, ако се Чо век на чи ни ти 
мо ра; и не ка бу де, ако већ та ко же ли те, пти ца. Али не ка ми бу де до зво ље но да већ сад 
ука жем на про блем, да уга сим у за чет ку све су ко бе ко ји ће су тра не ми нов но из би ти, 
јер ни смо ду жни да при су ству је мо, у не кој мо гу ћој бу дућ но сти, срам ној пред ста ви Чо-
ве ка муж ја ка ко ји по ди же свој на род да би осво јио јед ну же ну, или Чо ве ка жен ке ко ји 
од вра ћа ра зум му шкар ца од пле ме ни тих те жњи и ми сли, ка ко би га свео на сво је 
ору ђе. Упам ти те: овај ко ји тре ба да се ро ди би ће нам су ди ја. Не са мо на ше, не го и све 
ње го ве гре шке у свим вре ме ни ма ко ја до ла зе би ће ста вље не на наш те рет.

АХРИ МАН: Ве ро ват но сте у пра ву, али не ви дим за што од мах раз би ја ти гла ву тим 
про бле ми ма. Не ви дим да кле ни мо гућ но сти ни при ли ке да за мр зне мо Чо ве ка, ов де 
у сре ди шту свих зби ва ња: пр вен стве но због за да тих ро ко ва. Па све и да се об и сти не 
ва ше за бри ња ва ју ће прог но зе, у ре ду, не што ће мо већ ви де ти; не ће не до ста ја ти ни 
при ли ке ни вре ме на за пре прав ке мо де ла ко је ће да ти од го ва ра ју ће ре зул та те. С дру ге 
стра не, с об зи ром да ће чо век, ка ко ства ри сто је, би ти пти ца, чи ни ми се да не ма ме ста 
дра ми. Те шко ће и ри зи ци ко ји вас бри ну ла ко се мо гу све сти на нај ма њу ме ру: за ни-
ма ње за секс мо гло би да се огра ни чи на из у зет но крат ке пе ри о де, ре ци мо нај ви ше 
на пар ми ну та го ди шње; ни шта труд но ћа, ни шта до је ње, ја ка и не по му ће на скло ност ка 
мо но га ми ји, кра так пе ри од ле жа ња на ја ји ма, мла дун чад ко ја се из лег не спрем на или 
го то во спрем на за са мо ста лан жи вот. Ово ће мо ћи да се по стиг не а да се при том не 
пре ра ђу ју ана том ске схе ме ко је су са да на сна зи, што би нам, по врх све га, до не ло мно-
штво пре пре ка би ро крат ске и ад ми ни стра тив не при ро де.

Не, го спо до, од лу ка је већ до не та, Чо век ће би ти пти ца: пти ца у нај у жем сми слу 
ре чи, ни пин гвин ни ној, пти ца ле та чи ца, са кљу ном, пер јем, кан џа ма, ја ји ма и гне здом. 
Оста је са мо да се де фи ни шу не ке од ва жних по је ди но сти из ра де, а то су: 

1) ко је би ди мен зи је би ле оп ти мал не 
2) раз ре ши ти, уко ли ко се по ка же као нео п ход но, ди ле му: ста на ри ца или се ли ца

(Пред крај Ахри ма но вог го во ра, вра та у дну по чи њу по ла ко да се отва ра ју. По ја вљу ју 
се гла ва и јед но ра ме гла сни ка ко ји, не усу ђу ју ћи се да пре ки не ди ску си ју, жи вах но ге сти
ку ли ра и ба ца по гле де на о ко ло ка ко би при ву као па жњу при сут них. Из то га на ста је 
жа гор и ме теж, ко ји на кра ју при ме ти Ахри ман) Шта је то? Шта се де ша ва?

ГЛА СНИК (на миг не Ахри ма ну са по лу зва нич ним и по вер љи вим др жа њем по слу жи
те ља и цр кве ња ка): Иза ђи те на тре ну так, ува же ни. Ва жне ве сти од (по ка зу је гла вом 
на зад и на го ре).
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АХРИ МАН (сле ди га и ста не са њим иза вра та; чу је се ка ко раз го ва ра ју по мир љи во, 
кроз жа мор и ко мен та ре дру гих. Из не на да, при тво ре на вра та се гру бо за тво ре са спо
ља шње стра не, а за тим по но во отво ре. Ахри ман ула зи спо рим хо дом и обо ре не гла ве. 
Ћу ти ду го, он да): ...го спо до мо ја, хај де мо ку ћи. Све је го то во, све је ре ше но. Ку ћи, ку ћи. 
Шта ће мо ов де?

Ни су нас са че ка ли: је сам ли ре као да по жу ри мо? И ово га пу та хте ли су да нам по-
ка жу да ни смо нео п ход ни, да зна ју све са ми да на пра ве, да им ни су по треб ни ни ана-
то ми, ни пси хо ло зи, ни еко но ми. Мо гу шта хо ће.

...Не, го спо до, ни су ми по зна те по је ди но сти. Не знам да ли су се кон сул то ва ли са 
не ким, или су сле ди ли не ки ре зон, не ки ду го при пре ман план, или сво ју тре нут ну ин ту и-
ци ју. Знам да су узе ли се дам мер них је ди ни ца гли не, и за ме си ли је са реч ном и мор ском 
во дом; знам да су од бла та до би ли об лик ко ји им се чи нио нај при клад ни јим. Из гле да 
да се ра ди о ус прав ној, ско ро без дла кој, не за шти ће ној жи во ти њи, ко ја се ов де при сут-
ном гла сни ку учи ни ла не мно го раз ли чи том од мај му на или ме две да; жи во ти њи без 
кри ла и пер ја, ти пич ном да кле си са ру. Сем то га, из гле да да је жен ка муж ја ка ство ре на 
од јед ног ње го вог ре бра... (гла со ви, за пит ки ва ња) ...од јед ног ње го вог ре бра, баш та ко, 
по про це ду ри ко ја ми ни је баш нај ја сни ја, али ко ју не бих окле вао да ока рак те ри шем 
као не пра во вер ну, и за ко ју, на кра ју, ни сам си гу ран хо ће ли би ти пре да та у на сле ђе 
бу ду ћим на ра шта ји ма. У ово ство ре ње удах ну ли су не знам ко ји дах, и оно се по кре-
ну ло. Та ко је ство рен чо век, го спо до мо ја, без на шег зна ња, без на ше до зво ле: про сто, 
зар не? Да ли и у ко јој ме ри он од го ва ра усло ви ма ко ји су нам пре до че ни, или је пак 
реч о чо ве ку као чи стој де фи ни ци ји и уве ре њу, не мам до вољ но еле ме на та да утвр дим.

Не пре о ста је нам ни шта дру го не го да овом из у зет ном ство ре њу по же ли мо ду гу 
и про спе ри тет ну ка ри је ру. Ко ле га се кре тар ће би ти љу ба зан да пре у зме оба ве зе око 
ру ко пи са зва нич не че стит ке, об ра чу на тро шко ва, кар ти це за ре ги стра ци ју, упи са на 
спи ско ве; сви оста ли су осло бо ђе ни оба ве зе. Бу ди те ми до бри, го спо до; сед ни ца је 
за кљу че на.

(Са ита ли јан ског пре вео Алек сан дар Ко стић)




