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КОРЕОГРАФИЈА MORIENDI
Тач ка где се ли ни ја жи во та окон ча ва осве тља ва и до та да шњи жи вот по је дин ца. 

Мон тењ је ре као да се о јед ном жи во ту мо же су ди ти тек кад се зна ње гов крај. Овај 
текст са сто ји се од ви ње та у ко ји ма је реч о по след њим тре ну ци ма од ре ђе них по зна-
тих љу ди. Оста је да се ви ди да ли при чи це о њи хо вом од ла ску сен че на нов на чин 
њи хо во де ло и да ли, ова ко са ку пље не за јед но, го во ре не што ви ше о људ ској суд би ни, 
или је реч са мо о крај ње ша ро ли кој ко ре о гра фи ји mo ri en di без ика квог по себ ног 
сми сла. Епик тет је, опет, на пи сао: „Смрт, из гнан ство и све стра шне ства ри сва ко га да-
на не ка су ти пред очи ма, и то по гла ви то смрт; и ни ка да ти не ће па сти на па мет ни јед-
на гад на ми сао, ни ти ћеш жу де ти за би ло чим што је нео д ме ре но.“ 

* * *

Аку та га ва је пред крај жи во та по чео да па ти од ви зу ел них ха лу ци на ци ја и стра хо-
ва да би и он мо гао по ста ти ду шев ни бо ле сник као ње го ва мај ка. По чет ком 1927. с 
при ја те љем сво је су пру ге по ку шао је да из вр ши са мо у би ство, али ни је ус пео. У ју лу 
исте го ди не, узео је пре ве ли ку до зу пи лу ла за спа ва ње и по сле ди це су би ле фа тал не. 
По ред ја сту ка је оста вио Би бли ју и опро штај ну по ру ку у ко јој је на пи сао да осе ћа „не-
ја сну не си гур ност у по гле ду бу дућ но сти“.
35

Шер ву ду Ан дер со ну гла ве је до шла чач ка ли ца. Го ди не 1941, баш ка да је тре ба ло да 
кре не на зад у Аме ри ку (био је на кр ста ре њу по Ју жној Аме ри ци), на не кој бр од ској 
за ба ви је, пи ју ћи мар ти ни, слу чај но пр о гу тао и ма слин ку и чач ка ли цу. Ка сни је му је 
по зли ло, бр од је при стао у Па на ми, а Ан дер сон је умро у бол ни ци од пе ри то ни ти са. 
65

Иво Ан дрић уми ре 1975. на Вој но ме ди цин ској ака де ми ји у Бе о гра ду, где је ле жао 
не ко ли ко ме се ци. Због озбиљ ног по ре ме ћа ја кр во то ка мо зга из гу био је моћ го во ра 
и не ко ли ко по след њих не де ља ни је био у ста њу да из го во ри ни јед ну је ди ну реч.
83 

Ан то нен Арто, ко ји је до вео у пи та ње чи та ву за пад ну тра ди ци ју по зо ри шта, го ди не 
1936. пу ту је у Мек си ко, где, из ме ђу оста лог, екс пе ри мен ти ше са пе јо тлом (до тад је 
ко ри стио хе ро ин). Го ди не 1937. на ба вља у Фран цу ској не ки чвор но ва ти штап за ко ји 
ве ру је да је при па дао не са мо Све том Па три ку, не го и Лу ци фе ру и Ису су Хри сто су 
(сма трао је штап за из вор соп стве не сна ге). Исте го ди не пу ту је у Ирску, ода кле же ле 
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да га де пор ту ју јер не ма ви зу. Он од би ја да оде, па га на гра ни ци на крат ко сме шта ју у 
обли жњи за твор. По том кре ће на зад бр о дом ка Фран цу ској, где га (по ње го вој тврд њи) 
на па да ју два чла на по са де, па им он уз вра ћа. Фран цу ске вла сти га хап се и на вла че му 
лу дач ку ко шу љу. По след ње го ди не жи во та пр о вео је у ду шев ним бол ни ца ма, где га 
ле че и елек тро шко ви ма. Има ха лу ци на ци је и чуд не ти ко ве, сма тра ју да бо лу је од ши-
зо фре ни је. Ипак, услед ра зних пси хо те ра пи ја, по но во успе ва да пи ше и цр та. Ја ну а ра 
1948. ди јаг но сти фи ко ван му је рак де бе лог цре ва. Уми ре у мар ту на пси хи ја триј ској 
кли ни ци. Сум ња ло се да је умро од пре ве ли ке до зе др о ге хло рал хи дра та, ма да оста-
је не ја сно да ли је био све стан ње не ле тал но сти.
52

По јед ном би о гра фу, Бе кет се бу ди у до му за ста ре осо бе у Па ри зу, где је жи вео 
го ди ну-две, обла чи се и од ла зи у тр пе за ри ју. Уз не ми ре но хо да по ред сто ло ва док 
дру ги обе ду ју, ге сти ку ли ра и не су ви сло го во ри. Од во де га у бол ни цу. На но си ли ма 
уз ви ку је да од ла зи, али да ће се вра ти ти. По дру гом би о гра фу, ме ди цин ска се стра га 
је пр о на шла оне све шће ног у ку па ти лу и по зва ла хит ну по моћ. По сле два де се так да на, 
уми ре у бол ни ци, од по сле ди ца ја ког ем фи зе ма плу ћа, у по лу ко ми. Што се ти че над-
гроб не пло че, ре као је да му је „све јед но ко је ће бо је би ти, до кле год је си ва“. 
83

Ду го го ди шњи ко ри сник ла у да ну ма, пу шач опи ју ма и ал ко хо ли чар Бо длер, по лу па ра-
ли зо ван услед мо жда ног уда ра, на кра ју гу би и моћ го во ра. Ипак, у бол ни ци, где је пр о вео 
две по след ње го ди не, по ле ми ше са На да ром о по сто ја њу бо га пру жа ју ћи ру ке пре ма 
за ла ску сун ца. Ње го ва мај ка, ко ја га је над жи ве ла че ти ри го ди не, из ја ви ла је: „Ви дим 
да је мој син, иако је то ли ко мно го гре шио, ипак на шао сво је ме сто у књи жев но сти.“
46

Бу ков ски уми ре у бол ни ци од ра ка лим фе, тј. ле у ке ми је ко шта не ср жи. До по след њег 
тре нут ка био је по слу шан па ци јент и сле дио са ве те ле ка ра. Пред крај жи во та пре стао 
је да пу ши и кон зу ми ра ал ко хол. По чео је да пи је биљ не ча је ве и ми не рал ну во ду и да 
се ба ви тран сцен ден тал ном ме ди та ци јом; утр ља вао је уље у те ло да би се очи стио од 
штет них ма те ри ја. Знао је да уми ре, али ни је во лео да о то ме раз го ва ра и по ка зу је емо-
ци је јер је сма трао да га то чи ни ра њи вим. Ње го ва ћер ка је ка сни је ре кла да се су о ча вао 
са смр ћу са истим флег ма тич ним ста вом ко ји је све вре ме имао и пре ма жи во ту. 
73

Кад је осе тио да му по пу шта ју те ле сне и мен тал не спо соб но сти, Ми лош Цр њан ски 
је по чео да из бе га ва по се те и нај бли жих при ја те ља. Ка жу да је био го ла кост, „сув као 
хрт, са очи ма кур ја ка“. Кућ ном ле ка ру је ре као: „Све је го то во, док то ре. Не ма ни шта 
ви ше од жи во та. Кад чо век не мо же ви ше ни шта да ра ди, не тре ба ни да жи ви.“ Пре нет 
је у бол ни цу „Др Дра ги ша Ми шо вић“ у Бе о гра ду ско ро у ста њу бу ни ла, где је пот пу но 
пре стао да је де и уно си теч ност. Све вре ме др жи очи за тво ре не, од би ја да раз го ва ра 
и са нај бли жи ма. Ана ли зе су пак по ка зи ва ле да је ста ње ње го вог орга ни зма нор мал но. 
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То ком по след њег не у ро ло шког пре гле да, отво рио је очи и ре као: „Док тор ка, не мој те 
да ме му чи те...“ По след ње што је из го во рио ка да су по че ли да га те ра ју да је де и узи-
ма ле ко ве, би ло је: „Ја уоп ште не мам на ме ру да жи вим.“ Ни по сле об дук ци је, ле ка ри 
ни су мо гли да утвр де шта је био узрок смр ти. На кра ју су кон ста то ва ли да је узрок 
пси хо со мат ске при ро де.
85

Ште фан Цвајг је 1934. пред на ци змом по бе гао из Аустри је у Ен гле ску, где се 1939. 
оже нио дру ги пут, сво јом се кре та ри цом. Ка да је Хи тлер по ко рио Фран цу ску и це лу 
За пад ну Евро пу, Цвајг и ње го ва но ва су пру га пре ла зе Атлан тик и од ла зе у Њу јорк, па 
ода тле још да ље, у око ли ну Рио де Жа не и ра. Ту су из др жа ли са мо две го ди не, па очај-
ни и раз о ча ра ни, по соп стве ним ре чи ма, због успо на на ци зма и мрач не пер спек ти ве 
Евро пе и ње не кул ту ре под Хи тле ром, узи ма ју пре ве ли ку до зу бар би ту ра та. Умр ли су 
у сво јој ку ћи у гра ди ћу Пе тро по ли су, др же ћи се за ру ке. 
61

Че хов у бо ло ви ма уми ре у кре ве ту хо тел ске со бе у не мач ком гра ди ћу Ба ден вај ле-
ру, где је до шао да се ле чи од ту бер ку ло зе. По ред ње га су би ли ње го ва же на, по зо ри-
шна глу ми ца Ол га Кни пер, и ле кар, ко ји је на ло жио по слу зи хо те ла да до не се бо цу 
шам пањ ца, јер се та да сма тра ло да то пи ће сти му ли ше рад ср ца. „Одав но ни сам пио 
шам па њац“, би ле су по след ње Че хо вље ве ре чи. По што је у кре ве ту по пио не ко ли ко 
гу тља ја, окре нуо се и по сле не ко ли ко ми ну та из дах нуо.
44

У по не де љак, 26. мар та 1984. око 14 ча со ва пи сац Бран ко Ћо пић кре нуо је у шет њу. 
Ше тао је сам бе о град ским ули ца ма чи та во по сле под не. Не ки при ја те љи су га, из ауто-
мо би ла, око 18 ч. ви де ли на Бран ко вом мо сту,1 али ни су ста ли јер „то ни је би ло ни шта 
не у о би ча је но“. Око 19 ча со ва не ко ли ко пр о ла зни ка ви де ло је ка ко је дан чо век оп ко-
ра чу је огра ду мо ста. На њи хо ве по ви ке, чо век је са мо од мах нуо ру ком и не стао иза 
огра де. Ћо пић се ду го бо рио са де пре си јом и ал ко хо ли змом и био је раз о ча ран ју го-
сло вен ским дру штве ним по рет ком за ко ји се то ком Дру гог свет ског ра та бо рио на 
стра ни пар ти за на. Уз то, Пар ти ја га је већ го ди на ма пр о га ња ла због ње го вих са ти рич-
них при ча о ко му ни зму. У јед ном од по след њих ин тер вјуа, ре као је: „Сви јет се не ка ко 
на ла зи пред са мо у ни ште њем... Ми ово што жи ви мо, пр о сто жи ви мо на бож јој ми ло сти... 
Пе си ми ста сам ве ли ки у по гле ду бу дућ но сти чо ве чан ства...“ 
69

Ди кенс је умро од ср ча ног уда ра у свом до му у Гедс Хилс Плеј су, по сле ис цр пљу-
ју ће се ри је чи та ња сво јих де ла пред пу бли ком ши ром Ен гле ске, де ли мич но и да би 
на док на дио тр о шко ве ин ве сти то ри ма ко ји су би ли у фи нан сиј ском гу бит ку узро ко-

1 Иако је не зва нич но име мост до био по Бран ку Ра ди че ви ћу, пе сни ку, чи је име но си и ули ца 
ко јом се из ла зи на мост, мно ги ве ру ју да је мост име до био по Бран ку Ћо пи ћу.
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ва ним ње го вом бо ле шћу. Уку ћа ни ма ко ји су по ку ша ли да га по ло же на со фу, ре као је: 
„На зе мљу! На зе мљу!“
58

Џој су је 1941. пу као чир, па су га од мах опе ри са ли. Иако се до бро осе ћао по сле 
бу ђе ња из ане сте зи је, сле де ћег да на ста ње му се по гор ша ло, па је и по ред не ко ли ко 
тран сфу зи ја кр ви пао у ко му. Осве стио се су тра дан, за тра жио да му по зо ву же ну и 
си на, па по но во из гу био свест. Умро је по сле 15 ми ну та. На вод но, по след ње што је 
ре као би ло је: „Зар баш ни ко не схва та?“
53

Скот Фиц џе ралд је умро у свом ста ну услед ср ча ног уда ра. Ско чио је из фо те ље, 
згра био оквир ка ми на, за грц нуо се и пао. Не ко ли ко тре ну та ка ка сни је био је мр тав.
44

По след њих ме се ци жи во та, Фло бе ру здра вље на гло по пу шта и он 1880. у сво јој 
ку ћи, не по сред но по што се оку пао, па да од ср ча ног уда ра у фо те љу, где и уми ре. Ду-
го је бо ло вао од епи леп си је, апо лек си је и си фи ли са. Мо па сан је при су тан при ли ком 
обла че ња мр тва ца. Две не де ље пред смрт, Фло бер је ре као сво јој ро ђа ки Ка ро ли ни: 
„По не кад ми се чи ни да се то пим као ста ри ка мам бер.“
58

Деј вид Фо стер Во лас обе сио се у дво ри шту сво је ку ће у Ка ли фор ни ји. Сво јој су-
пру зи, ко ја га је пр о на шла кад се вра ти ла из гра да, оста вио је опро штај но пи смо. 
Ду го је бо ло вао од те шке де пре си је, а ле чи ли су га ја ким ан ти де пре си ви ма и, по не кад, 
елек тро шо ко ви ма. Не ко ли ко ме се ци пре то га по ку шао је да се уби је у из најм ље ној 
мо тел ској со би по пив ши ве ли ку ко ли чи ну пи лу ла за спа ва ње, али је ипак до шао све сти.
46

Стра стве ном пу ша чу Сиг мун ду Фр ој ду још 1923. у Бе чу ди јаг но сти фи ко ва но је бе-
ниг но за де бља ње усне ду пље, ко је ће се ка сни је, и по ред ни за хи рур шких ин тер вен-
ци ја на усти ма, ви ли ци и неп ци ма, раз ви ти у кан цер. У Лон до ну, где је био у из бе гли штву, 
сре ди ном 1939. бо ло ви су по ста ли не из др жи ви, а опе ра ци ја ви ше ни је би ла мо гу ћа. 
По што је у јед ном ма ху пр о чи тао Бал за ко ву Ша грин ску ко жу, Фр ојд се обра тио свом 
ле ка ру Мак су Шу ру, та ко ђе из бе гли ци, под се тив ши га о че му су ра ни је раз го ва ра ли: 
„Мак се, се ћа те ли се на шег до го во ра, да ме не оста ви те на це ди лу кад до ђе вре ме. Ово 
сад је са мо му че ње, и не ма ни ка квог сми сла.“ Шур је ре као да ни је за бо ра вио. Фр ојд 
је ка зао: „Хва ла вам“, и до дао: „По раз го ва рај те са Аном, па ако се она сла же, да за вр-
ши мо с тим.“ Ана Фр ојд је же ле ла да од ло жи оче ву смрт, али Шур ју је убе дио да је 
бе сми сле но одр жа ва ти га у жи во ту, па му је дан-два убри зга вао до зе мор фи ју ма по сле 
ко јих је тво рац пси хо а на ли зе из дах нуо. 
83
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Га у ди ја је 7. ју на 1926. уда рио трам вај док је ишао у Цр кву Сент Фи лип Не ри да се 
по мо ли и ис по ве ди, као што је то ра дио сва ког да на. По што је из гле дао као бес кућ ник 
и код се бе ни је имао ис пра ве, од не ли су га у бол ни цу за си ро ти њу, где ни је до био од-
го ва ра ју ћу не гу, па је по сле три да на од за до би је них по вре да умро. 
74

Де цем бра 1980. Ро мен Ге ри убио се у свом ста ну у Па ри зу из пи што ља смит & ве сон 
ка ли бра 38, пу ца ју ћи се би у уста. Тек по сле ње го ве смр ти са зна ло се да је „Емил Ажар“ 
је дан од Ге ри је вих псе у до ни ма (књи га Мо мо, за што пла чеш? ко ју је на пи сао под тим 
име ном до би ла је на гра ду „Гон кур“). Ге ри је оста вио опро штај ну по ру ку у ко јој је обе-
ло да нио це лу ту ствар са псе у до ни мом, а не што ра ни је је на пи сао: „Би ло је вр ло за-
бав но. Збо гом, и хва ла.“
66

Го ген уми ре од пре до зи ра ња мор фи ју мом, ве ро ват но од ср ча ног уда ра, сам, у 
Фран цу ској По ли не зи ји. Бо ло вао је од си фи ли са и био на ру ше ног здра вља, из ме ђу 
оста лог и услед ду го трај ног кон зу ми ра ња ал ко хо ла.
54

 
Иона ко ла би лан и по след њих го ди на жи во та склон ре ли ги о зном ми сти ци зму, Го-

гољ је, по нај ви ше под ути ца јем не ког Ма тве ја Кон стан ти нов ског, пр о то је ре ја, из ну рио 
се бе пре те ра ним аске ти змом (овај му је уту вио у гла ву да је чи та во ње го во ли те рар но 
де ло крај ње гре шно). Де се так да на пред смрт, у Мо скви, фе бру а ра 1852, Го гољ је у 
пе ћи спа лио дру ги део Мр твих ду ша, ко ји је тре ба ло да пред ста вља чи сти ли ште за 
не га тив не ју на ке из пр вог де ла, по себ но за спа хи ју Чи чи ко ва (би ла је то дру га вер зи-
ја тог дру гог де ла; и пр ву вер зи ју је спа лио, не за до во љан, се дам го ди на пре то га). По 
соп стве ним ре чи ма, на овај чин на те рао га је ђа во. По том је за пао у ду бо ку де пре си-
ју, па пре стао да спа ва и узи ма хра ну и по чео „мно го, мно го да пла че“. Ле ка ри су, као 
што обич но би ва, би ли за то да га при нуд но хра не, а уз то су му пу шта ли крв пи ја ви-
ца ма, по та па ли га у вре лу куп ку и на гла ву му си па ли ле де ну во ду. Го гољ је убр зо умро 
у ве ли ким бо ло ви ма, окру жен по по ви ма. Пре смр ти, ре као је: „И сме ја ћу се гор ким 
сме хом.“ По дру ги ма, на са мрт ној по сте љи пр о шап тао је: „Смрт је та ко слат ка.“ Тра жио 
је и да му до да ју „ле стви це“ ко ји ма ће се по пе ти на не бо. Ка да су ње го ви по смрт ни 
оста ци ис ко па ни 1931, пр о на ђен је с ло ба њом окре ну том пре ма зе мљи, што је не ке 
на ве ло да по сум ња ју да је био жив за ко пан. 
43

Хак сли. На са мрт ној по сте љи, 1963, пре слаб да го во ри услед по од ма клог ста ди ју-
ма ра ка, на пи сао је на це ду љи сво јој су пру зи Ло ри: „ЛСД, 100 µg, ин тра му ску лар но.“ 
Пр ву ињек ци ју убри зга ла му је у 23:45, дру гу не ко ли ко са ти ка сни је; пре ми нуо је у 5:20 
ују тру, „с бла же ним из ра зом ли ца“, по ре чи ма ње го ве су пру ге. 
69
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Хе мин гвеј се убио ра но ују тру, у сво јој ку ћи у Ај да ху, из оми ље не сач ма ре. Пу цао 
је се би у гла ву. Прет ход не ве че ри, пре не го што је ле гао у кре вет, сво јој су пру зи је 
ре као: „Ла ку ноћ, мач ки це мо ја.“ По след ња три ме се ца жи во та пр о вео је у бол ни ци, 
где су га од те шке де пре си је и по сле ди ца ду го трај ног ал ко хо ли зма ле чи ли и елек тро-
шо ко ви ма. Код ку ће је био са мо два да на, пре не го што се убио.
62

Ка да су Со вје ти кра јем апри ла 1945. при шли на пет сто ме та ра од ње го вог бун ке ра 
ис под Бер ли на, Хи тлер је, по јед ни ма, пре гри зао ам пу лу с ци ја ни дом, а по дру ги ма, 
пре гри зао ам пу лу и исто вре ме но пу цао се би у сле по оч ни цу. По тре ћи ма, убио се ку-
ка вич ки, ци ја ни дом, а он да је у ње го во мр тво те ло, по прет ход ном на ре ђе њу, да би 
из гле дао да се убио му шки, пу цао не ко од ње го вих по моћ ни ка. По ру ским об дук ци о-
ним до ку мен ти ма, опет, на ло ба њи за ко ју се сма тра ло да је Хи тле ро ва ни је пр о на ђе-
на ру па од мет ка, и за кљу чак ру ских па то ло га био је да је узрок смр ти са мо ци ја нид.2 
Хи тле ро ва но во пе че на су пру га Ева Бра ун (би ли су у бра ку је два 40 са ти) та ко ђе је, пре 
ње га, узе ла ци ја нид. Хи тлер је прет ход но ис про бао деј ство ам пу ле с отро вом на свом 
оми ље ном вуч ја ку Блон ди ју.
56

Каф ка је умро у са на то ри ју му крај Бе ча, од ту бер ку ло зе. Ње го ва се стра Ана са оп-
шти ла је да је ње го ва „смрт би ла та ко ла га на и та ко по тре сна да су сви ма на ма ко ји 
смо ста ја ли уз ње го во уз гла вље ли ле су зе“. По след ње ре чи су му би ле: „Да, баш та ко, 
та ко је у ре ду.“ 
40

Реј монд Кар вер умро је у сво јој ку ћи у Порт Ан ђе ле су, од по сле ди ца ра ка плу ћа. 
По след ње да не пр о вео је се де ћи на тре му, гле да ју ћи у ру жич њак. Не ко ли ко са ти пре 
смр ти, го во рио је о то ме ко ли ко во ли Че хо вље ве при че. „Бо рио се до по след њег тре-
нут ка“, ре кла је ње го ва су пру га. 
50

Кор та сар. Зва нич но умро од ле у ке ми је, али се као узрок смр ти по ми ње и си да, 
ко ју је, по јед ни ма, до био тран сфу зи јом кр ви, а по дру ги ма, услед би сек су ал ног на чи-
на жи во та.
70

При мо Ле ви ба цио се 1987. са вр ха сте пе ни шта сво је згра де у То ри ну, где се и ро дио. 
Ели Ви зел ре као је по во дом тог до га ђа ја да је, за пра во, „При мо Ле ви умро че тр де сет 

2 По не ким „от кри ћи ма“, Хи тлер је са Евом Бра ун по бе гао из бер лин ског бун ке ра и мир но умро 
у Арген ти ни 1962, оста вив ши иза се бе две ћер ке. „До ка зи за ко је су Ру си твр ди ли да их има ју 
би ла је Хи тле ро ва ло ба ња. Ис по ста ви ло се да је по сле ДНК ана ли зе јед ног аме рич ког струч ња ка 
реч о ло ба њи не ке че тр де се то го ди шња ки ње. У Арген ти ни смо раз го ва ра ли са мно гим све  до-
ци ма ко ји су ви де ли за јед но Хи тле ра и Еву Бра ун.“ Ви ди Си ви вук, Дан стен/Ви ли јамс (Бгд, 2013).
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го ди на пре то га у Аушви цу“. Ле ви је ду го па тио од де пре си је и имао тра у ме услед се-
ћа ња на кон цен тра ци о ни ло гор у ко ме је пр о вео је да на ест ме се ци. На ле вој по длак-
ти ци био му је ис те то ви ран бр ој 174517. По дру гим из во ри ма, јед но став но је из гу био 
рав но те жу, мо жда и услед вр то гла ви це иза зва не ле ко ви ма (узи мао је ан ти де пре си ве, 
као и ме ди ка мен те по сле опе ра ци је пр о ста те), и пао, без ика квог зву ка, с тре ћег спра-
та у сте пе ни шни пр о лаз, сло мив ши ло ба њу.
67

18. ав гу ста 1936, то ком Шпан ског гра ђан ског ра та, при пад ни ци фа ши стич ке по ли-
ци је из ве ли су Лор ку из за тво ра у Гра на ди, од ве ли га до бр да на до мак гра да и стре-
ља ли по ред пу та за јед но са још јед ним учи те љем и дво ји цом то ре а до ра, анар хи сти ма, 
Фран ко вим пр о тив ни ци ма. Пре не го што су ис па ли ли хи це у ње га, Лор ка је не ко ли ко 
пу та по но вио: „Где је мој ме сец?“ У стре љач ком стро ју био је и члан по ро ди це Рол дан, 
ко ја је би ла у по ли тич ком ри вал ству с Лор ки ним оцем. Лор ка је, не ко ли ко ме се ци пре 
то га, јед ног чла на те фа ми ли је оцр нио у свом де лу Дом Бер нар да Ал бе. Дру ги при пад-
ник стро ја ка сни је се хва лио: „Упу цао сам ту бу да лу пра во у гла ву.“ Ка да је у но ви на ма 
пр о чи тао да је Лор ка уби јен, Сал ва дор Да ли, Лор кин при ја тељ, по соп стве ним ре чи ма, 
уз вик нуо је: „Оле!“
38

Мо па сан је по след њих го ди на жи во та био оп сед нут уса мље но шћу, стра хом од 
смр ти и па ра но ид ним иде ја ма да га не ко пр о га ња (што су ве ро ват но би ле по сле ди це 
си фи ли са ко јим се за ра зио у мла до сти и од ког је по сте пе но гу био вид). По ред то га, 
и на след но је био оп те ре ћен. Отац му је био не ста би лан, ла ко ми слен, жен ска рош и 
коц кар, мај ка жив ча но бо ле сна. Иако у мла до сти „јак као бик“, од три де се те го ди не, 
услед стал ног кон зу ми ра ња нар ко ти ка и ал ко хо ла и нер вне ис цр пље но сти, орга ни зам 
му по пу шта, па све че шће па да у де пре си ју, да би му на кра ју ди јаг но сти фи ко ва ли 
пр о гре сив ну па ра ли зу. Го ди ну да на пред смрт по ку шао је да се уби је пре се кав ши се-
би гр кљан. По сле то га сме штен је у за вод за умо бол не у Па ри зу, где је и умро. Пред 
смрт је пу зио на све че ти ри у лу дач кој ко шу љи и јео соп стве ни из мет. Ње гов ле кар, 
не ки др Бланш, за ба вља ће па ри ске са ло не ова квим ве сти ма о свом чу ве ном па ци јен-
ту. По след ње Мо па са но ве ре чи би ле су: „Мрак, ах, мрак.“ Са хра њен је, по сво јој же љи, 
без ков че га. 
42

Ита ли јан ски пар ти за ни ухва ти ли су апри ла 1945. Му со ли ни ја и ње го ву љу бав ни цу 
Кла ру Пе та чи у бли зи ни је зе ра Ко мо. Пар је из гле да имао на ме ру да се пре ко Швај-
цар ске ави о ном пре ба ци у Шпа ни ју, али Нем ци ко ји су се по вла чи ли из Ита ли је има ли 
су на ре ђе ње да га во де у Не мач ку. Ме ђу тим, ка да су се пре да ли ти не мач ки вој ни ци 
ко ји су га спро во ди ли, па да у ру ке Са ве зни ка. Крио се у ка ми о ну, по кри вен уни фор-
мом, с ка ци гом на гла ви и с на о ча ри ма за сун це. Стре љан је су тра дан у не ком се лу у 
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бли зи ни је зе ра Ко мо.3 По јед ној вер зи ји, Му со ли ни је раз др љио уни фор му и уз вик нуо: 
„Пу цај те ми у гру ди!“, што су пар ти за ни и учи ни ли. Ита ли јан ски дик та тор је пао, али 
ни је био мр тав, и те шко је ди сао. Још јед ном су му пу ца ли у гру ди. По вер зи ји оних 
ко ји су из вр ши ли стре ља ње, „ни је умро као хе рој, већ сав ис кри вљен од стра ха“. Дан 
по сле по гу бље ња, те ла Му со ли ни ја и Кла ре Пе та чи од не та су у Ми ла но и с кр о ва бен-
зин ске ста ни це на Тр гу Ло ре то обе ше на за но ге на ку ка ма за ме со, где су их гра ђа ни 
ка ме но ва ли. На кра ју је ужад пре се че на и Му со ли ни и ње го ва љу бав ни ца су не ко 
вре ме оста вље ни у бла ту да их гра ђа ни пљу ју и шу ти ра ју. Му со ли ни је не по сред но 
пред крај жи во та из ја вио: „По бед ни ку се све опра шта.“
62 

Пи ка со је умро за вре ме ве че ре, од ср ча ног уда ра, док је за ба вљао го сте. Био је 
склон еде му плу ћа због обо ље ња ср ца. По след ње ре чи би ле су му: „Пиј те у мо је здра-
вље, зна те да ја не мо гу ви ше да пи јем.“
91

Ме сец да на по што ју је на пу стио муж, пе сник Тед Хјуз, Сил ви ја Плат је оде ћом и 
мо крим пе шки ри ма за пу ши ла иви це вра та из ме ђу ку хи ње и со бе у ко јој су спа ва ла 
ње на де ца (по не ки ма, ни је се мно го по тру ди ла да де цу за шти ти од отро ва), па пу сти-
ла плин из штед ња ка и ста ви ла гла ву у рер ну (де ца су пре жи ве ла јер их је слу чај но 
спа сла ком ши ни ца). За те шку де пре си ју од ко је се ду го ле чи ла јед ном при ли ком је 
ре кла да осе ћа „као да јој ду шу ко ма да ју кан џе со ве“.
31

Ед га ра Ала на Поа на шли су на ули ци у Бал ти мо ру, у ту ђем оде лу, у де ли ри ју му и 
ду шев ном ра строј ству, и од ве ли га у бол ни цу, где је по сле не ко ли ко да на умро од 
за па ље ња мо зга. Ле ка ри и бол ни ча ри по ку ша ли су да га сми ре, али без успе ха. Го во-
рио је без пре стан ка, об ли вен зно јем и пре бле део, и во дио ди ја лог са аве ти ма и има-
ги нар ним би ћи ма ко је је ви део на зи до ви ма. У но ћи ка да је умро, стал но из но ва је 
до зи вао не ког Реј нолд са, све до три из ју тра. Та да се сми рио, ис цр пљен, и за дре мао. 
По след ње што је ре као би ло је: „Го спо де, сми луј се мо јој јад ној ду ши.“ По о ва умр ли ца 
и сви ме ди цин ски на ла зи су за гу бље ни. Као узрок смр ти ка сни је су по ми ња ни ал ко-
хол, из лив кр ви у мо зак, ко ле ра, нар ко ти ци, ср ча ни пр о бле ми, ту бер ку ло за и др.
40

Ел вис При сли умро је у то ку но ћи на по ду свог ку па ти ла у ви ли у Мем фи су, с гла вом 
у по враћ ки. Зва ни чан узрок смр ти био је „ср ча на арит ми ја“, док су у ње го вом те лу 
при ли ком аутоп си је пр о на ђе ни оста ци пет на е стак ле ко ва у пре ко мер ним до за ма 
(анал ге ти ци мор фин и де ме рол; ан ти хи ста мин фло ро фе ни ра мин; тран ки ли за то ри 

3 По не ки ма, ли кви да ци ју Му со ли ни ја оба ви ла је Бри тан ска оба ве штај на слу жба по Чер чи ло вом 
на ло гу јер Чер чил ни је же лео Му со ли ни ја жи вог, ни ти об ја вљи ва ње њи хо ве пре пи ске, где је, 
из ме ђу оста лог, Ду чеу ну дио раз не ту ђе те ри то ри је да Ита ли ја не уђе у рат. 
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пла ци дил и ва ли јум; опи јат ко де ин; пи лу ле за спа ва ње ети на мат; ква луд и др.). Сво јој 
де вој ци је ре као да не мо же да спа ва и да иде у ку па ти ло да „чи та“, што је ши фро ва но 
зна чи ло да иде по још ле ко ва. 
42

Пу шкин је под ле гао по вре да ма за до би је ним у дво бо ју, ко јих је до тад, у од бра ну 
сво је ча сти, имао два де се так. По сле гла си на да га ње го ва же на, ле по ти ца, ва ра са 
при пад ни ком цар ске ко њич ке гар де Дан те сом, љу бо мор ни пе сник иза звао је фран-
цу ског офи ци ра на дво бој. Гла си не је из гле да сми шље но рас пи ри ва ла јед на пе тро-
град ска кли ка у до слу ху мо жда и са са мим ца рем Ни ко ла јем I (та ко ђе се удва рао Пу-
шки но вој же ни), ко ји је Пу шки на ви део као „во ђу сло бод них ми сли ла ца“ у зе мљи. 
Пу шкин је, кре нув ши на дво бој, свом се кун дан ту ре као: „Што кр ва ви је, то бо ље.“ Дан-
тес је пу цао пре вре ме на, а Пу шкин је, иако ра њен у сла би ну, и на зе мљи, ус пео да 
ис па ли хи тац и ра ни пр о тив ни ка у ру ку. Пе сник је умро два да на по сле ду е ла (Дан тес 
је жи вео још ше зде се так го ди на и умро у Па ри зу као ба рон, окру жен де цом, уну ци ма 
и пра у ну ци ма). Го гољ се ја дао: „Ка ко ћу са да у Мо скву, кад та мо ви ше не ма Пу шки на?“ 
38

Артур Рем бо је фе бру а ра 1891. у Је ме ну по чео да осе ћа јак бол у де сном ко ле ну. 
Ми слио је да има артри тис. По што бо ло ви ни су пре ста ја ли, по чео је да се при пре ма 
за по вра так у Фран цу ску на ле че ње. Ту, у Аде ну, кра јем мар та, не ки бри тан ски док тор 
по гре шно је ње го ву бољ ку ока рак те ри сао као ту бер ку ло зни си но ви тис и пред ло жио 
хит ну ам пу та ци ју но ге. Рем бо је окле вао, па се упу тио за Мар сељ, где су му 27. ма ја у 
бол ни ци ипак ам пу ти ра ли но гу. По сто пе ра тив на ди јаг но за би ла је – рак. По што је 
ме сец да на пр о вео са по ро ди цом у Ро шу, кре нуо је на зад у Афри ку, али му се здра вље 
ус пут по гор ша ло, па је при мљен у исту бол ни цу где му је но га ам пу ти ра на. Ту је ле жао 
у ве ли ким бо ло ви ма, гу бе ћи моћ осе та у пре о ста лим удо ви ма. По се ћи ва ла га је са мо 
ње го ва се стра Иза бел. Умро је 10. но вем бра исте го ди не.
37

Од по чет ка бо ле сти ње ног му жа Ха са на, књи жев ни ца Ани ца Са вић Ре бац зна ла је 
да ће ње го вом смр ћу и она из гу би ти во љу за жи во том. Из ја вљу је му жу: „Не ћу ни ја 
дан ду же од те бе.“ Ха сан Ре бац уско ро уми ре, ав гу ста 1953. У опро штај ном пи сму, пи-
ше су пру зи: „Во лео сам те, во лем те и да је мо гу ће и по сле гр о ба би те во лио.“ Исте 
но ћи, Ани ца је се би пре ре за ла ве не. Али по што је прет ход но, да би убла жи ла бол при 
се че њу ве на, се би да ла ињек ци ју мор фи ју ма, кр ва ре ње је успо ре но, па су је у бол ни-
ци по вра ти ли у жи вот. Ка да се опо ра ви ла, при ја те љи по ку ша ва ју да је од вра те од 
са мо у би ства. Она ци ти ра Се не ку и сто и ке, о пра ву чо ве ка да се би оду зме жи вот. По-
ку ша ва да се уби је стру јом, не успе ва. Ре ша ва да на ба ви пи штољ и на у чи да пу ца. У 
то ме јој по ма же је дан њен уче ник. На оба ли Са ве, у ра на ју тра, ве жба с пи што љем. 
По след њих да на жи во та, сре ђу је ства ри у ве зи са имо ви ном и ра зним књи жев ним и 
дру гим по сло ви ма, Ха са но вим и сво јим. Пи ше те ста мент. У свом ста ну у Бе о гра ду, 
јед не сре де око 11 пре под не, ле гла је на пла ви ка на бе, пре кри ла се јор га ном, и пу ца-
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ла се би у ср це. Од му же вље ве смр ти би ло је пр о шло два ме се ца. Пред смрт је за пи-
са ла: „Ово што чи ним, чи ним из уве ре ња и у пу ној лу цид но сти ин те лек та и во ље. То 
уве ре ње да жи вот ни је вре дан жи вље ња ако из гу би мо нај дра же би ће по ни кло је, 
та ко ре ћи, за јед но са мном, раз ви ја ло се на ро чи то под ути ца јем ан тич ких схва та ња о 
са мо у би ству и по ста ло јед но од од ред ни ца мо је жи вот не кон цеп ци је, од орган ских 
за ко на мо је при ро де...“
61

Се за на је ухва ти ла олу ја на по љу где је сли као, али ни је хтео да пре ста не с ра дом. 
Сли као је још два са та по пљу ску, па тек он да кре нуо ку ћи. Ус пут је ко ла би рао. На шао 
га је не ки чо век с ко ли ма за пре воз ве ша и до ве зао до ку ће. Се за но ва ста ра слу жав ка 
тр ља ла му је ру ке и но ге да би се цир ку ла ци ја по вра ти ла, па је до шао све сти. Иду ћег 
да на на ме ра вао је да на ста ви са сли ка њем, али је по но во из гу био свест. Же на ко ја му 
је по зи ра ла по зва ла је по моћ. Пре не ли су га у кре вет, и ви ше ни је устао. Умро је не ко-
ли ко да на ка сни је од за па ље ња плу ћа (бо ло вао је и од ди ја бе те са, што је до при не ло 
пре хла ди).
67

Оп ту жен да „ква ри атин ску омла ди ну и не по шту је др жав не бо го ве“, а по Пла то ну, 
и за то што је увео „но ве бо го ве“, Со крат је осу ђен на смрт ис пи ја њем отро ва. Ка да су 
га оба ве сти ли да су га ти ра ни осу ди ли на смрт, од го во рио је: „А при ро да је њих.“ Од-
био је по ну де сво јих след бе ни ка да се под ми те за твор ски чу ва ри и омо гу ће му да 
по бег не. По што је по пио отров, ура дио је ка ко су му са ве то ва ли: ше тао је све док му 
но ге ни су утр ну ле. Ка да је ле гао, шти па ли су га за сто па ла. Ни је их осе ћао. Утр ну лост 
му је по ла ко об у зи ма ла це ло те ло, на кра ју је ста ло и ср це. Не по сред но пред смрт, 
обра тио се при ја те љу: „Кри то не, Аскле пи ју ду гу је мо пе тла. При не си те ту жр тву, не-
мој те за бо ра ви ти.“ С об зи ром да је Аскле пи је био грч ки бог ис це ље ња, не ки сма тра-
ју да је Со крат же лео да ка же да је смрт за пра во ис це ље ње од жи во та. Дру ги су ово 
све сно жр тво ва ње ту ма чи ли фи ло зо фо вом же љом да ње го ва смрт ини ци ра из ле че ње 
бо ле сног атин ског дру штва.
70

Кад су се ви гов ци вра ти ли на власт, то ри је вац Џо на тан се 1714. из Лон до на вра ћа 
у Да блин. Не уче ству ју ћи у јав ном жи во ту, без при ја те ља, пр о жи вља ва гор ке и мрач-
не да не. Јед ном при ли ком, стра ху ју ћи од соп стве них мен тал них по ре ме ћа ја, из ја вљу-
је: „Има ћу суд би ну као ово др во, умре ћу с вр ха.“ Не ки кри ти ча ри сма тра ће да је већ 
та да (око 1725), пи шу ћи за вр шна по гла вља Гу ли ве ро вих пу то ва ња, по чео да по ка зу је 
зна ке на до ла зе ћег лу ди ла, ко је ће се до 1738. са свим раз ви ти (као по сле ди ца ту мо ра 
мо зга или из ли ва кр ви у мо зак). По чео је да се сва ђа са сви ма с ко ји ма је до ла зио у 
кон такт и по ки дао ско ро све при ја тељ ске ве зе. Ње го ви пре о ста ли ма ло број ни при-
ја те љи пре у зи ма ју бри гу о ње му из стра ха да не на шко ди сам се би. Го ди не 1742. не ка 
ин фек ци ја му је за хва ти ла ле во око, па му је на ра сло до ве ли чи не ја је та, и је два су га 
спре чи ли да га сам се би не ис ко па. По сле то га, це лу го ди ну ни је пр о збо рио ни реч. 
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Умро је 1745, у ду бо кој апа ти ји, слеп, глув и го то во нем, са мо је мр мљао: „То сам што 
сам.“ Нај ве ћи део нов ца ко ји је оста вио упо тре бљен је 1757. за осни ва ње бол ни це за 
ду шев но обо ле ле (Сент Па три ко ва бол ни ца за сла бо ум не), ко ја и да нас по сто ји као 
пси хи ја триј ска уста но ва.
77

Шо пен ха у ер, иако из ра зи то пси хо пат ског ка рак те ра (во дио је по ре кло од пси хо-
пат ске хо ланд ске пле мић ке по ро ди це), био је ја ког те ле сног скло па, али му се здра вље 
у по след њој го ди ни жи во та на гло по гор ша ло. Умро је од ср ча ног уда ра, на ди ва ну у 
свом до му, где је се део с мач ком. По след њих 27 го ди на жи вео је сам, осим што је увек 
имао пу дли це ко ји ма је да вао стал но иста име на – Ат ман и Буц. Сву сво ју имо ви ну у 
за ве шта њу оста вио је „вој ни ци ма и свом псу“. 
72

Бру на Шул ца је у „ари јев ском“ квар ту ње го вог род ног ме ста Др о хо би ча (Пољ ска) 
убио на ци стич ки офи цир. Упи тао га је: „Ти си Шулц?“ На кон по тврд ног од го во ра, ре као 
је: „Окре ни се!“, и ис па лио му у по ти љак два хи ца. Тај офи цир, не ки Гин тер, био је так-
мац и су пар ник јед ног дру гог не мач ког офи ци ра, Лан да уа, ко ме су се сви ђа ли Шул цо-
ви цр те жи и код ко га је Шулц осли ка вао зид у со би ње го вог си на. Гин тер је ка сни је 
ре као Лан дау: „Ти си убио мог Је вре ји на – ја сам твог.“ (На и ме, Лан дау је истог да на, из 
са мо ње му зна ног раз ло га, пу цао у ле ђа „Гин те ро вом Је вре ји ну“ Ха уп тма ну, сто ла ру-
умет ни ку.) Шулц и Ха уп тман са хра ње ни су у истом гр о бу.
42 

Те сла је умро сам у сво јој со би бр. 3327 у хо те лу Њу јор кер. Ње го во те ло пр о на шла 
је спре ма чи ца ко ја је ушла у со бу и по ред то га што је, два да на пред смрт, Те сла на 
вра та ока чио нат пис „Не уз не ми ра вај“.
86

Тол стој је 1910. ко нач но ску пио сна гу и на пу стио су пру гу и по ро ди цу, и кре нуо, 
усред зи ме, у аскет ско лу та ње ко је је де це ни ја ма уна зад на ја вљи вао и при жељ ки вао. 
Су пру зи је на пи сао: „Мој ће те од ла зак огор чи ти. Ја то жа лим, али пој ми и ве руј да не 
мо гу друк чи је. Мој по ло жај у ку ћи по стао је не сно сан; по ред оста лог, не мо гу да жи-
вим и да ље у рас ко ши, ка ко сам до сад жи вео, и чи ним оно што обич но чи не стар ци 
мо јих го ди на – од ла зе од све та да би пр о жи ве ли сво је по след ње да не у са мо ћи и 
ти ши ни.“ По шао је во зом у не по зна том прав цу, али је убр зо умро на ма лој же ле знич-
кој по ста ји Аста по во, у ста ну ше фа ста ни це, од по сле ди ца за па ље ња плу ћа. Ка да су 
га на са мрт ној по сте љи пи та ли да ли же ли да се вра ти под окри ље Цр кве, ре као је да 
чак ни под сен ком смр ти два и два не чи не шест. Пре не го што је из дах нуо, ре као је: 
„Али се ља ци... ка ко се ља ци уми ру?“
82
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По Тве но вом пр вом би о гра фу Пеј ну, пи сац је на кон се ри је ср ча них уда ра то ком 
1909. го ди не по чео, и при ват но и јав но, да се при пре ма за од ла зак. „До шао сам са 
Ха ле је вом ко ме том 1835“, ре као је Пеј ну. „По но во до ла зи иду ће го ди не и ја оче ку јем 
да одем с њом. Ако не одем са Ха ле је вом ко ме том, би ће то нај ве ће раз о ча ра ње у мом 
жи во ту. Све мо гу ћи је, без сум ње, ре као: ’Ево оне две не у ра чун љи ве лу де; до шле су 
за јед но, не ка за јед но и оду.’“ Мар ку Тве ну се же ља ис пу ни ла. Ро ђен са мо две не де ље 
по сле пе ри хе ли ју ма, ка да се ко ме та по ја ви ла иза Сун ца, умро је са мо дан на кон по ја-
вљи ва ња ко ме те 1910. го ди не. 
75

 
По што је 1897. пу штен из за тво ра, где је пр о вео две го ди не због оп ту жбе за со до-

ми ју, Оскар Вајлд је, те ле сно и ду шев но сло мљен, пре шао у Евро пу и на ред не три 
го ди не жи вео у бес па ри ци, пред ста вља ју ћи се као Се ба сти јан Мел мот (по Све том 
Се ба сти ја ну). Иако је лорд Да глас, Вајл дов љу бав ник, био узрок ње го вих пр о бле ма са 
за ко ном, он и Вајлд по но во су се на шли 1898. у Ру е ну, на се ве ру Фран цу ске, па пре шли 
да жи ве за јед но у бли зи ни На пу ља. Вајл до ва же на од мах је об у ста ви ла при лив нов ца 
(по ред то га, већ му је би ло уки ну то пра во да се ви ђа са си но ви ма). Под при ти ском обе 
по ро ди це, љу бав ни ци се раз два ја ју по сле не ко ли ко ме се ци. По след ње да не Вајлд 
пр о во ди у Па ри зу, лу та ју ћи ули ца ма и тр о ше ћи и по след њу па ру на ал ко хол. Уско ро 
пре ста је и да из ла зи из хо те ла где је жи вео. „Мо је та пе те и ја би је мо бит ку са смр ћу. 
Јед но од нас мо ра ће да под лег не.“ Кра јем 1900. обо лео је од ме нин ги ти са, ко ји је, по 
јед ни ма, био узро ко ван си фи ли сом, а по дру ги ма, по сле ди ца хи рур шке ин тер вен ци-
је на обо ле лом де сном уве ту. Са хра њен је ван Па ри за, да би по сле де се так го ди на био 
пре ба чен на гр о бље Пер Ла шез.
46

Ото Вај нин гер убио се у Бе чу, из ре вол ве ра, пу ца ју ћи се би у ср це. Прет ход но је 
из нај мио со бу у ку ћи у ко јој је умро Бе то вен, ко га је сма трао за јед ног од нај ве ћих 
ге ни ја у исто ри ји. Ку ће па зи тељ ки је ре као да га не уз не ми ра ва пре ју тра јер же ли да 
ра ди и да ће ка сно ле ћи. Те но ћи на пи сао је два пи сма, јед но оцу, дру го бра ту, и са оп-
штио им да ће се уби ти. Од мах је по стао слав на лич ност, ин спи ри сао је још не ко ли ко 
слич них са мо у би ста ва, а ин те рес за ње го ву кон тро верз ну књи гу Пол и ка рак тер на гло 
је по рас тао. Вај нин гер је по вре ме но па дао у ста ња ду бо ке де пре си је и та да би раз ми-
шљао о са мо у би ству. Раз го ва рао је о то ме и са јед ним при ја те љем го ди ну да на пре 
не го што се убио, па за кљу чио да „још ни је вре ме“. По след њих пет да на пр о вео је с 
ро ди те љи ма. Отац му је на над гроб ној пло чи укле сао епи таф: „Овај ка мен пре кри ва 
ме сто спо ко ја јед ног мла ди ћа чи ја ду ша ни кад ни је на шла мир на зе мљи. А ка да је 
об зна нио от кри ћа сво је ду ше и свог ду ха, ни је ви ше мо гао да под не се да бу де ме ђу 
жи ви ма.“
23

Вир џи ни ја Вулф је обу кла ка пут, на пу ни ла џе по ве ка ме њем и оти шла до ре ке, где се 
уто пи ла. Ду го је бо ло ва ла од те шке де пре си је. У опро штај ном пи сму му жу на пи са ла 
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је: „Нај дра жи, уве ре на сам да по но во по чи њем да лу дим. Ми слим да не мо же мо из но ва 
да пре жи вља ва мо сав тај ужас. Ово га пу та не ћу се опо ра ви ти. По чи њем да чу јем гла-
со ве, не мо гу да се кон цен три шем. За то чи ним оно што ми слим да је нај бо ље учи ни ти.“
59

Ал фред Жа ри умро је од ту бер ку ло зе, иако се ду го сма тра ло да га је до крај чи ла 
ње го ва пре те ра на скло ност ал ко хо лу. Не пре кид но у кре ве ту у по след њим да ни ма, 
но ћу је пи сао пи сма и ски ци рао ро ман с на зи вом La Mo us se de la Pirrouïte. На кра ју, 
ско ро па ра ли зо ва ног, од во де га у бол ни цу где не пре кид но по на вља ре чи „По ку ша вам, 
по ку ша вам“. По след ње што је тра жио би ла је чач ка ли ца, ко ју је по том др жао из ме ђу 
пал ца и ка жи пр ста, са из ра зом крај њег за до вољ ства на ли цу.
34




