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ВРТ

Жил Ре нар

ДНЕВ НИК 1887–1910.
(од лом ци)

1889.

30. сеп тем бар
Иде ал спо ко ја је у мач ки ко ја се ди.

1894.

1. мај 
Ако дру ги ишта по бу ђу ју у на ма, то је рђав на гон за по се до ва њем; до вољ но је про-

ве сти тре ну так код њих да би смо од мах по же ле ли да бу де мо код ку ће.

8. мај
Али го спо ди не, ка да би олу ја од но си ла то ли ко жр та ва, по па ри ским ба за ри ма већ 

би се да ли на ћи гро мо бра ни за два де сет де вет суа!

11. мај
Све у све му, ја ипак пи шем љу ба зна пи сма. Кад би љу ди зна ли то, же ле ли би са мо 

пу тем пре пи ске да ме упо зна ју.

16. мај
Ни је до вољ но би ти сре ћан: по треб но је још да сре ћа за о би ђе дру ге.

17. мај
Учи ни ти не што са стра хом да се уби је те ле, пас, пти ца, бу ба, цвет, по врћ ка, не ка ква 

тра ва, и са стра хом да се хо да по зе мљи.

22. јун
Де фи ни тив но, оно што ме спре ча ва да се ди вим Ба ре су је сте чи ње ни ца да је са мо 

не ко ли ко го ди на ста ри ји од ме не.

4. јул
Чу вао је онај мир ни из раз свој ствен ве ли кој на ци ји.

11. јул 
Шта ра ди пти ца док тра је олу ја? Не хва та се за гра ну, већ пра ти олу ју.
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1895.

1. ја ну ар
Пре глед го ди не. Не до вољ но ра дио: пре ви ше се су здр жа вао. Јер ја, ко ји сам у жи-

во ту пре те жно из да шан, ко ји се од већ жив ча но тро шим, у књи жев но сти, чим се до-
хва тим пе ра, поч нем да окле вам, по ста нем пре ви ше све стан. Ви ше не ви дим ле пу 
књи гу, већ ло шу стра ни цу ко ја би ту ле пу књи гу мо гла по ква ри ти и ко ја ме спре ча ва 
да пи шем. По на вља ти са мом се би да је књи жев ност спорт, да у њој све за ви си од ме-
то де ко ја се да нас зо ве ве жба ње. Не ма опа сно сти да ће мо пре ва зи ћи сво је гра ни це 
из др жљи во сти.

Не до вољ но из ла зио: тре ба се су сре та ти с љу ди ма да би смо их ста ви ли на ме сто 
ко је за слу жу ју. Пре ви ше пре зи рао но ви нар ство, сит не, до сад не по сло ве, чвр ге суд-
би не. Не до вољ но чи тао грч ку књи жев ност, пре ма ло ла тин ску. Не до вољ но пу цао и 
во зио би цикл: под врг ну ти се и јед ном и дру гом до муч ни не. Мо жда ни на пор се на кон 
то га чи ни као не ка кав спас у ма на сти ру у ко јем се мо же умре ти.

Све ви ше его и ста: не из бе жно. Ра ди ти на спо ља шњо сти, по ку ша ти да сре ћу на ђем 
са мо у уга ђа њу дру ги ма. Пре ви ше се пла шио да се ди вим књи га ма или не че му што је 
не ко учи нио. Ка ква ма ни ја: обра ћа ти се љу ди ма би ра ним ре чи ма, а има ти же љу да их 
за гр лиш! Пре ви ше тра жио од при ја те ља, ли це мер но, да хва ле Ри ђа на. Пу сти ти ства ри 
да иду сво јим то ком. На кон оба вље на по сла, оно до бро што смо оче ки ва ли не до ла зи, 
али до ла зи онај ко га ни смо че ка ли. По сто ји прав да, али онај ко ји је до но си за ни ма се 
не чим дру гим. То је је дан ве се ли су ди ја ко ји нам се ру га, ко ји нас на са ма ру је, али ко ји 
се, кад се све узме у об зир, ни кад не ва ра.

Пре ви ше јео, пре ви ше спа вао, пре ви ше се пла шио олу је. Пре ви ше тро шио: ни је 
ствар у то ме да се за ра ђу је мно го нов ца, већ да се ма ло тро ши.

Пре ви ше пре зи рао ту ђе ми шље ње у ва жним пи та њи ма, пре ви ше се обра ћао дру-
ги ма у нео збиљ ним. Тре ба ли иза ћи у овом ка пу ту, ста ви ти ци лин дар? Би ће ки ше, али 
ја не ћу узе ти ки шо бран јер имам леп штап и хо ћу да га ви де.

Пре ви ше се ра до вао са жа ље ва ју ћи ту ђу не сре ћу. За у зи мао по зу чо ве ка си гур ног 
у се бе. Пре ви ше глу мио де ча чи ћа у дру штву сво јих учи те ља, а у дру штву мла ђих, до-
брог ве ли ка на ко ји ни је крив што је ге ни ја лац.

Пре ви ше гле дао у из ло ге да ви дим да ли су из ло жи ли ме не, пре ви ше чи тао но ви-
не да ви дим спо ми њу ли ме. Пре ви ше слао, пре ви ше по све ћи вао књи ге, опра шта ју ћи 
кри ти ча ри ма, из не на да раз не жен, због до бра ко је су ми учи ни ли та ко што су о ме ни 
пи са ли ни до бро ни ло ше.

Пре ви ше во лео де цу у по зи до брог та ти це, пре ви ше ис по љио рав но ду шност пре ма 
сво јој по ро ди ци. Пре ви ше са жа ље вао си ро ма хе, ко ји ма не да јем ни шта под из го во ром 
да се ни кад не зна.

Пре ви ше са ве то вао дру ге да учи не оно што сам на слу тио да би им им по но ва ло. 
Пре ви ше ства ри за во лео због дру гих, а не због се бе са мог. Пре ви ше го во рио о се би, 
о, пре ви ше, пре ви ше! Пре ви ше го во рио о Па ска лу, Мон те њу, Шек спи ру, а не до вољ но 
про чи тао Шек спи ра, Мон те ња, Па ска ла.
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Пре ви ше го во рио при ја те љи ма: „Ако умрем пре вас, мо лим вас да ме са хра ни те у 
Ши три-ле -Ми ну, а на гроб да ми ста ви те ма ло по пр сје, с на сло ви ма мо јих књи га, ни шта 
ви ше.“ А он да, од јед ном: „Ма, ја ћу вас све над жи ве ти.“

Пре ви ше бри нуо кад сам знао да ће не ко да се по бу ни, пре ви ше ла скао да би ме ни 
ла ска ли.

Ја сам оби чан бед ник, знам то. Ни сам по но сан због то га. Све стан сам то га и опет 
ћу на ста ви ти та ко.

Пре ви ше мр дао гла ву ле во-де сно у по зо ри шту, као зи мов ка, да бих већ ко ке ти рао 
са сво јом мла дом сла вом. Увек пре бр зо ре ви ди рао ути ске. Пре ви ше чи тао Ко пе о ве1 
члан ке да бих се би до ка зао да сам ве шти ји од ње га.

Лу пам у пр са, на кра ју ка жем: „Уђи те“ и се бе при мам ве о ма до бро, већ сам се би 
опро стио. Пре ви ше хва лио ма ле ча со пи се ко је ни кад не отва рам, пре ви ше пре зи рао 
но ви не од ко јих чи там че ти ри-пе т днев но. Пре ви ше го во рио о сво јој ге не ра ци ји, пре-
ви ше крио сво је го ди не. Пре ви ше го во рио о Ба ре су, а пре рет ко „пи сао“ ње го во име.

Пио пре ви ше шар тре за.
Пре ви ше пу та ре као: „Оно ма ло до брог што ми слим“ уме сто „Оно ма ло ло шег што 

ми слим...“

18. ја ну ар
Ве што сро че на реч вред ни ја је од рђа ве књи ге.

19. сеп тем бар
Они се ко со ус пи њу пре ма Бо гу.2

1896.

5. ја ну ар
То ли ко је те рао мак на ко нац да је по чео да по ста вља зам ке у ка ве зу сво је пти це.

18. ја ну ар
Зад њи ца му се њи ха ла ле во-де сно као фи ја кер на ши на ма.

Ру ме ни ло: ро са су за ко је ће да на вру.

Ви део сам пти цу ко ја је па да ла на зе мљу кад год јој се при спа ва ло на гра ни.

Жи во ти ње у ме ни пре све га иза зи ва ју чу ђе ње, као и све уо ста лом.

1 Фран соа Ко пе (1842–1908), пе сник и ро ман си јер. Сма тра се да је, иа ко је био убе ђе ни драј фу со-
вац, про ме нио так ти ку да би остао на ли ни ји ли ста Ec ho de Pa ris (упор. бе ле шку од 23. фе бру а ра 
1898). (Прим. прев.)
2 Фраг мент из са чу ва ног де ла ру ко пи са, ко ји је при ре ђи вач Ан ри Ба шлен из о ста вио из Днев ни ка. 
(Прим. прев.)
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Од го вор на сви ре пу ша лу:
– О, ви то та ко ка же те са мо да би сте ме чи ка ли.

Ко ли ко би смо би ли бо љи ка да се не би смо бо ја ли де бљег кра ја!

Хва та ње бе ле жа ка: књи жев но ве жба ње ле стви ца.

При ја тељ ство пра зни ви ше не го љу бав.

23. ја ну ар
Ро стан. То ли ко је сла бог здра вља да ће љу ди увек окле ва ти да при зна ју да не ма 

та лен та.

24. ја ну ар
Ах, та се ла кроз ко ја про ла зим и ко ја ме ви ше не ће ви де ти!

25. ја ну ар
Пр во при зна ње: не раз у мем увек Шек спи ра. Дру го при зна ње: не во лим увек Шек-

спи ра. Тре ће при зна ње: Шек спир ме увек сма ра.

3. фе бру ар
– Кад ће те ћер ку по ка за ти све ту? – пи тао је г. Ле гран.
– О – од го ва ра ла је го спо ђа Мор но – по до бре ко ње се до ла зи у ер ге лу: њих не ма 

вај де во ди ти на ва шар.

Ње не очи спа ва ју као две пти це.

Ку ка вич лук ру ку ка да му тре ба апла у ди ра ти.

Гла ва му се окре ће на вра ту спо ро по пут ба штен ског сун ца.

7. фе бру ар
По сто ји са мо је дан раз лог што још во лим Ро ста на: то је страх да ће убр зо умре ти.
– И? Шта има те да ми ка же те?
Та ко ме при ма ве че рас на кон што ме је на те рао да по зи рам.
– Ви сте не под но шљи ви! – ка жем му – Ја оста јем млад и оста вљам вас ва шој ста-

ро сти. При ја тан дан!
– Пре ки ни мо! – ка же.
Очи су му сит не и тан ке. Су че бр ке. Блед је.
– Ро ста не, ме ђу на ма има не ко ли ко кон чи ћа, не ко ли ко сит них хар пу на ко је ћу пре-

се ћи.
– Пре се ци те!
И док за тва рам вра та, чу јем:
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– Што је ово до сад но!
Вра ћам се. Ка жем му до ви ђе ња и ка ко је ва здух при ја тан.
– Ле по се за ба вљај те – ка же ми.
Дрх тим, а ње го ве усне су по бе ле ле. Мо жда обо ји ца осе ћа мо опо ро за до вољ ство 

у то ме да је дан дру гом окре не мо ле ђа!
Је дан при ја тељ ма ње, ка кво олак ша ње!

10. фе бру ар
Оно „ко зна шта“ што кра си не ку же ну: са мо то је ва жно.

13. фе бру ар
Кур тлин ка же:
– Же ну тре ба ту ћи кад не по сто ји дру ги на чин да је ућут ка те. Је сте, ве о ма је љуп ко 

ре ћи: „Ја бих узео свој ше шир и штап и оти шао!“ Али то се не де ша ва. У то ку да на још 
се не ка ко и мо же под не ти. Сре шће те при ја те ље у ка фа ни, при ча ти, игра ти кар те; али 
где ће те уве че? Ја, на при мер, не мо гу да спа вам у хо те ли ма без са та. Хо ћу да знам 
ко ли ко је са ти и не мо гу да спа вам. И вра ћам се ку ћи са мо да ви дим тач но вре ме.

У су срет ја сно ћи би ло ко јим пу тем.

29. фе бру ар
Ка да жи ви мо ин тен зив но, са свим си гур но на чи ње мо и ту ђе жи во те, ко ји у исти 

мах не ми нов но је ња ва ју.

2. март
Тре ба ли при ча ти на ка ши чи цу?

16. март
За што бих при жељ ки вао да о ме ни љу ди су де без гре шке? Зар се и ја не ва рам када 

њих про це њу јем? Зар ни сам увек на по чет ку не при ја тељ оних ко је ћу ка сни је за во ле ти? 
Зар не пре зрем убр зо оне ко је сам пре бр зо за во лео?

20. март
Оно ма ло све тла у тај ни ко ја нас окру жу је до пи ре из нас: то је ла жна све тлост. Тај на 

нам ни ка да ни је по ка за ла сво ју.

На сва ких де сет го ди на тре ба ло би по но во за вр ши ти гим на зи ју.

1. април
Ис па љи ва ти мет ке у па у чи ну.

Кад пи је за јед но с не ким па ром, увек пла ћа да би се по ми сли ло да је љу бав ник.
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11. април
Не бо се на ста вља на цреп с кро ва.

Она ме за пи та да ли вр шим уступ ке Му за ма.

Пла тон ска љу бав у ко јој ду ше јед на дру гој го во ре „ти“.

Не жи ви! За до во љи се ти ме да увек при жељ ку јеш да жи виш.

17. април
Про сјак гле да леп за мак и уз вик не:
– Ех, кад би овај за мак био мој!
Чу је да се мо же до би ти за пар че хле ба.
Али он не ма то пар че хле ба.

Кад бих имао да ра, ими ти ра ли би ме. Кад би ме ими ти ра ли, ушао бих у мо ду. Кад 
бих ушао у мо ду, убр зо бих иза шао из мо де. Да кле, до бро је што не мам да ра.

24. април
За Ка ти ла Мен де са.3 (...)
„Га ди мо се фал си фи ка то ра, кри во тво ра ца, ла жних ге ни ја, иде а ла хва ли са ва ца и 

уста ко ја се пу ће. Ве ли кан су тра шњи це, онај ко нам пот пу но при до би је ср це, би ће 
пи сац ко ји не ће има ти хра бро сти да на пи ше две ста стра на и ко ји ће сва ког ча са одла-
га ти пе ро уз ви ку ју ћи: „Шта ћу ја ов де, по бо гу? Шта ја ов де ра дим?“

Мај
Ру жа ма је крв уда ри ла у гла ву.

Ши три. (...) Сви ко ји су жи ве ли ов де ни су ро ђе ни кад и ја. А мр тви ми ка жу: „По жу ри 
са жи во том!“

Не уми шљај да по сто је ве ли ки а не при зна ти.

За пи тај се шта би би ло се ло кад би сру ши ли цр кву.

Јун
Ста ви ма ло во де у сво ју крв.

16. јун
Твр дим да опис ко ји за у зи ма ви ше од де сет ре чи ви ше не мо же да се ви ди.

3 Ка тил Мен дес (1841–1909), фран цу ски пе сник. (Прим. прев.)
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Јул
Ко се тру ди да бу де до бар, увек је об ма њи вач. Тре ба се ро ди ти до бар или се ни ка-

да не бак та ти ти ме.

На кон што сам про чи тао лек ци ју про фе со ра Кар ла Фог та о ко ри сно сти кр ти це, 
убио сам јед ну јед ним пуц њем. Ви део сам је ка ко по но во по ди же сво ју ку по лу од бу-
се ња: два пут сам је већ уни штио. Она је по чи ња ла из но ва. Он да сам јој про био ру пу. 
Из ба ци ла је њу шку на по ље. Убио сам је као бог, сво јим гро мом, по ма ло се при си ља-
ва ју ћи, да ви дим ка ко је то ис па ло. За њу је то си гур но би ло као што је гром за ме не, 
кад би ми опа лио по гла ви. Убио сам је као да сам бог! Би ла је на сред але је. Ни је пра-
ви ла ште ту сад ни ца ма са ла те, до ко јих ми је та ко ма ло ста ло. Убио сам је. За што? За што? 
А мач ка је са да оста ви ла гов но на по кри ва чу фо те ље и ни сам јој ре као ни шта.

9. јул
Ри ђи стил. Кад би књи жев ност има ла бо је, мо ја би си гур но би ла ри ђа.

Уста су ма ло на кри во, као тре шња ока че на о уво.

Олу ја. Труд да са кри јем страх од сво је де це.

Ја сам ство рен са мо да слу шам и да гле дам ка ко жи ви зе мља.

Па так: до ма ћи пин гвин.

Сла ме ни ше шир за ме се чи ну.

Ја бих да бу дем ме ђу оним ве ли ка ни ма ко ји су има ли ма ло да ка жу и ко ји су то 
ре кли у ма ло ре чи.

Не бун цам. Са мо жи во осе ћам да вре ди ро ди ти се и да је све оста ло бес ко ри сно.

Кад би сте ме оба ве сти ли о смр ти мо је уну ке ко ју мно го во лим и кад би се у ва шој 
ре че ни ци на шла не ка сли ко ви та реч, био бих њо ме не из о став но оча ран.

Од сут ни увек на пра ве коб ну гре шку: вра те се.

Убод чи о дом про ме нио би ва ше ми шље ње о дво бо ју.

Гра ци о зни не спо кој птич је гла ве на гра ни.

Два пе тла ко ја су се по ту кла на мр тво јер су ку ку ри ка ли у исто вре ме.

14. ав густ
И кад смо ра до сни на нај за ра зни ји на чин, чу вај мо увек у дну ду ше је дан ку так за 

ту гу. То нам је уто чи ште у слу ча ју из не над не уз бу не.
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Сеп тем бар.
Зец. Ири ти ра га кра так звук ли ста ко ји па да. Нер ви ра се као ми кад чу је мо ка ко 

нам шкри пи на ме штај.

18. ок то бар
Тај не стра ни це Ри ђа на.
Во лео бих да сам ве ли ки пи сац и да ово што сле ди из ра зим ре чи ма до вољ но пре-

ци зним да се не учи не пре ви ше при род не.
Ни смо уме ли с усти ма. Ни она ни ја ни смо зна ли че му слу жи је зик. Мо гли смо са мо 

да раз ме ни мо не до вољ не по љуп це, по обра зи ма и гу зо ви ма. Го ли цам јој зад њи цу 
слам чи цом. Он да ме је оста ви ла. Не се ћам се да ме је њен од ла зак за бо лео. Ве ро ват но 
је за ме не био осло бо ђе ње: већ ми ни је би ло ми ло да жи вим од ствар но сти: дра жа су 
ми би ла се ћа ња.

Го спо ђа Ле пик има ла је на ви ку да се пре да мном пре свла чи. Да би ве за ла гај та не 
на гру ди ма, ди за ла је ру ке и врат. Та ко ђе, кад се гре ја ла на ог њи шту, за ди за ла је ха љи ну 
до ко ле на. Тре ба ло је да ви дим ње ну бу ти ну ка ко се ва, док се она, с гла вом у ру ка ма, 
љу ља ла на сто ли ци. Мо ја мај ка, о ко јој го во рим са мо са стра хом, иза зи ва ла је по хо ту 
у ме ни.

А та по хо тљи вост ми је оста ла у ве на ма. Да њу спа ва, али но ћу се про бу ди. У при су-
ству го спо ди на Ле пи ка ко ји чи та но ви не и не гле да нас, ја узи мам сво ју мај ку ко ја се 
ну ди и вра ћам се у то кри ло ода кле сам иза шао. Мо ја гла ва не ста је у ње ним усти ма. 
Па кле ни ужи так. Ка ко ће ту жно бу ђе ње су тра дан усле ди ти и ка ко ћу це лог да на би ти 
ту жан! Од мах по том по но во по ста је мо не при ја те љи. Сад сам ја ја чи. Ру ка ма ко ји ма 
сам је стра сно гр лио сад је ба цам на зе мљу, гње чим; га зим је и мр вим јој ли це по пло-
чи ца ма у ку хи њи.

Мој не па жљи ви отац на ста вља да чи та но ви не.
Ку нем се, кад бих знао да ћу и ове но ћи са ња ти исто, уме сто да лег нем и успа вам 

се, по бе гао бих из ку ће. Хо дао бих до зо ре и не бих пао од умо ра, јер би ме страх др жао 
на но га ма, у зно ју и тр ку.

А шта је тра ги ко мич но: мо ја же на и де ца зо ву ме Ри ђан.

19. ок то бар
Ужи так у гу бље њу по ле та.

21. ок то бар
По не кад ми се чи ни да жи вот до ди ру јем пр стом.

22. ок то бар
Уме сто пред го во ра ста ти пред огле да ло, из не ти ду шу на ви де ло и на пра ви ти свој 

пор трет. На зва ти то Мо ја пси ха и на чи ни ти књи гу од 4 фран ка за Мер кур де Франс.
Мо ја пси ха. – Е па слу шај те! Не во лим сво ју же ну. Не во лим де цу. Во лим са мо се бе. 

Че сто се пи там: „Кад они умру, шта ћу осе ти ти?“ И не осе ћам ни шта, бар не уна пред, 
ни шта, ни шта.
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1897.

13. јун
Ја сам ре а ли ста ко га ре ал ност жу ља.

Об у зет не здра вим ми сли ма, по пут: „Кад би чи та ва мо ја по ро ди ца и сви они ко је 
во лим по ду жно сти из не на да не ста ли... Кад бих на по кон био сам...“

19. јун
По ла два. Оче ва смрт.
За ње га се мо же ре ћи: „То је са мо чо век, оби чан пред сед ник оп шти не ма лог си ро-

ма шног се ла“, а ипак о ње го вој смр ти го во ри ти као о Со кра то вој. Не пре ко ре вам се бе 
што га ни сам до вољ но во лео: кри во ми је што га ни сам раз у мео.

По сле руч ка сам пи сао не ко ли ко пи са ма. Огла ша ва се зво но кол ских вра та. Ма ри, 
та ти на ма ла слу жав ка, пре но си да ме тра же. Не зна за што. Уста јем, про сто за чу ђен. 
Мо жда за бри ну ти ја, Ма ри нет ка же: „Идем и ја.“ Не жу ре ћи, обу вам се и на ду ва вам гу ме.

Сти жем ку ћи и ви дим мај ку на ули ци. Ви че: „Жи ле! О, Жи ле!“ Чу јем: „За што се за кљу-
чао?“ Из гле да као лу да. Је два не што уз бу ђе ни ји не го ма ло час, хо ћу да отво рим вра та. 
Не мо гу ће. До зи вам га: не од го ва ра. Ни шта ми не па да на па мет. По ми шљам да му је 
по зли ло или да је у ба шти.

Уда рам вра та ра ме ном и по пу шта ју.
Уну тра дим и ми рис ба ру та. Оти ма ју ми се кри ци: „О, та та, та та! Шта си на пра вио? 

А, па ле по! Ха-ха-ха!“ Па ипак, још не ве ру јем: ми слим да се ша ли. И не ве ру јем ње го вом 
бле дом ли цу, отво ре ним усти ма, оно ме цр ном што се на ла зи по ред ср ца.

Бор но4 ко ји се вра тио из Кор би њи ја, ко ји је ушао за мном у со бу, ка же:
– Тре ба му опро сти ти. Тај чо век је мно го па тио.
Шта опро сти ти? Ка ква иде ја! Сад раз у мем, али не осе ћам ни шта. Идем у дво ри ште 

и ка жем Ма ри не ти ко ја је обр гли ла ма му на зе мљи:
– Го то во је. До ђи!
Она ула зи, ус прав на, са свим бле да и гле да укри во, ка кре ве ту. Гу ши се. Рас тва ра 

сте зник. Мо же да пла че. Ка же, ми сле ћи на мо ју мај ку:
– Не дај те јој да уђе. Она је лу да.
Оста је мо нас дво је уну тра. Он је ту, ле жи на ле ђи ма, ра ши ре них но гу, наг ну тог 

по пр сја, из вр ну те гла ве, отво ре них очи ју и уста. Из ме ђу но гу пу шка, штап усме рен 
пре ма ули ци. Ру ке су му сло бод не, ис пу сти ле су штап и пу шку. Још су би ле то пле на 
чар ша ву, ни су се згр чи ле. Ма ло из над по ја са, цр на мр ља, као ма ла уга ше на ва тра.

26. јун
Не! Ни је нас упо зо рио. Че сто смо го во ри ли о смр ти, али не и о ње го вој. Фа ли ло нам 

је рим ских вр ли на. Мо жда их је имао; ми не.
Био бих кри вац и глу пак кад из те смр ти не бих умео да из ву чем на ук.
Не мо же се пла ка ти и ми сли ти јер сва ка ми сао упи је по јед ну су зу.

4 Са вет ник у оп шти ни Ши три, при ја тељ Ре на ро вог оца. (Прим. прев.)
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28. јун
Све у све му, та смрт ме је учи ни ла још гор ди јим.
21. ју на, у је дан сат, из но си мо ков чег кроз ба шту ка ко ма ма и се стра не би чу ле 

ни шта. Љу ди че ка ју на пу ту. Ве ћи на на за пуч ку но си цр ве не не ве не. Ту је г. Ери сон. 
Ка жем:

– По себ но вам се за хва љу је мо на спрем но сти да до ђе те.
Из ла зим на ули цу. Ми слим да ме сви гле да ју, да сам по сле оца ја нај ва жни ји чо век 

на це ре мо ни ји и да тре ба да се ис пра вим. Те шко ми иде.
По ла зи мо. Де сет оп штин ских са вет ни ка се сме њу ју но се ћи ков чег. На сва ком ко-

ра ку чу је се ка ко ме тал не руч ке уда ра ју о ње го во др во.
Про ла зи мо ис пред оп шти не и цр кве. Сун це нам ту че у гла ву. Ода свуд при сти же 

свет ко ји ка сни. У ко ли ма, отац Ри го, пред сед ник оп шти не се ла Ма ри њи, од 84 го ди не, 
и ње гов син ко ји као да је ста ри ји од ње га.

Гро бље. Ра ка је ту, у ћо шку, по ред пу та.
Г. Би ли јар узи ма реч и ја сним, би ра ним гла сом чи та сво је пи сме но опра шта ње, 

гле да ме по сле сва ке ре че ни це, ка же: „са рад ни ци“ уме сто „су гра ђа ни“, он да од јед ном 
ста је: из гу био му се је дан лист. Ду го ћу та ње: у ва зду ху се осе ћа зло ба. Крај им про ви-
зу је или ре ци ту је на па мет. Г. Ери сон до ла зи за њим и ве о ма уз бу ђен ка же три ре чи. За 
све то вре ме че сто ста вљам ру ку на гла ву. Те шко ми је од сун ца.

Че ка мо. Ви ше ни шта. Же лео бих да ра све тлим сми сао те смр ти, али ни шта. Ба ца мо 
не ве не у ра ку. Ма ло зе мље се од ра ња. Не ма по вор ке за ру ко ва ње с на ма. По чи ње мо 
да се уда ља ва мо. Оста јем ту, оста јем ту. Ах, јад но глу ма та ло! Осе ћам да то чи ним по-
ма ло на мер но. За што, јад ни че? Зар сва оста ла осе ћа ња ни су мо ја, као што је ту га?

Свим тим љу ди ма као да је би ло не ла год но да се, из при стој но сти, при дру же це-
ре мо ни ји без све ште ни ка. Ово је си гур но пр ва ци вил на са хра на у Ши три ју.

3. јул
По не кад, не одо ле ва ју ћи же љи да га са бла сно ими ти рам, за ста нем на сред пу та и 

отво рим уста као он на од ру.
По пр ви пут от ка ко је са хра њен про шао сам по ред гро бља. Ма хи нал но сам за стао. 

Зна чи, ту је, на не ко ли ко ко ра ка, с дру ге стра не зи да, ле жи на ле ђи ма и већ је из је ден.
По ште део нас је при зо ра свог про па да ња, то ли ко да ми се чи ни да се убио у пу ној 

сна зи, чак ми се чи ни да је ме не над ја чао.

7. јул
Мо ја ле њост у се ћа њу на ње го ву смрт на ла зи окре пље ње и из го вор. При ја ми са мо 

да гле дам при зор ко ји ми је то ли ко за пре па стио очи.
Ви ше не мо гу да чи там. Вре ди ли ишта нај леп ша ре че ни ца по сле јед ног ле пог чи на?
Ово ће би ти ве ли ка бра на у мом пам ће њу. 

13. јул
Ње гов гроб ме не рас ту жу је, ве ро ват но за то што је он та мо. Али кад с пу та гле дам 

ку ћу у ко јој се убио, ње го ву ку ћу, и кад не ви дим ње га с ле ђа, ка ко се ди на свом зи ду, 
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скр ште них ру ку, и кад не ви дим ње го ву бе лу бра ду под сла ме ним ше ши ром, ту жан 
сам што га ту ви ше не ма.

А шта би би ло да је про ма шио? Да се са мо опр љио? Да ни је имао сна ге да ис па ли и 
дру ги хи тац? Да ми је по ви као, уз крв и су зе у усти ма: „До крај чи ме!“ Шта бих ја учи нио?

Да ли бих био до вољ но ве ли ко ду шан да узмем пу шку или да га угу шим за гр ља јем?

16. јул
Мој отац. Га дио се про ли ва и био је пре сре ћан кад је мо гао чвр сто да прд не.

20. јул
И већ ми је по треб но да ми пад не мрак на очи да бих га ви део.

26. јул.
Ње го ва смрт ме је на не ко вре ме ис ко ре ни ла.

1. ав густ
Оче ва смрт: као да сам на пи сао до бру књи гу.

6. сеп тем бар
Они рет ки тре ну ци кад смо срећ ни са свих стра на.

30. сеп тем бар
Ви дим то ли ко ис тан ча но да ме бо ле очи.

По сти гао сам иде ал ну шту рост: ви ше не осе ћам по тре бу да опи шем не ко др во; 
до вољ но ми је да за пи шем ње го во име.

23. ок то бар
Ни ка да ни шта не обе ћа вам јер имам ло шу на ви ку да одр жим обе ћа ња.

1898.

18. ја ну ар
– Из гу бље но вре ме ни кад се не мо же на док на ди ти.
– Хај де он да да и да ље бу де мо го то ва ни.

21. фе бру ар
Сво је при ја те ље не ва ља упо зна ти пре не го што се про сла ве.

22. фе бру ар
Ни ка да ни сам при ме тио да по хва ле ко је су ме ни упу ће не ни су ис кре не.

Она се уда љи, сво јом ушти ну том сит ном зад њи цом.
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23. фе бру ар
Зо ла је осу ђен на го ди ну да на за тво ра и ка зну од хи ља ду фра на ка.
А ја твр дим:
Да сам ду бо ко зга ђен, да ми је ду шу пре вр ши ло га ђе ње због осу де Еми ла Зо ле,
Да ви ше ни је дан ре дак не ћу на пи са ти за Ec ho de Pa ris;
Да је го спо дин Фер нар Гзо,5 фи зич ки, је дан од нај ни жих љу ди ко је по зна јем, а да, 

с об зи ром на ба нал ност сво јих из ја ва на ме ње них прет плат ни ци ма, успе ва да ми оста ви 
ути сак да је још ни жи;

Да, иа ко сам про фе си о на лац у иро ни ји, од јед ном по ста јем озби љан и до ђе ми да 
пљу нем у ли це на шем ста ром на ци о нал ном па ја цу, г. Ан ри ју Рош фо ру;6

Да је про фе сор енер ги је Мо рис Ба рес са мо још је дан Рош фор у књи жев но сти, ма њег 
ра спо на, и да ће та ко би ти све док га гла са чи ви ше не бу ду хте ли за на ив ног оп штин ског 
са вет ни ка;

Да г. Дри мон7 не ма ни ка квог та лен та, ни ка квог, и да ће се то при ме ти ти тек кад му 
се у ру ци по ло ми ан ти се мит ска играч ка;

Да ће, уко ли ко Фи га ро хит но не про ме ни име у Бар то ло, Бо мар ше из гро ба бр же-
-бо ље уста ти и до ћи да му из ву че уши;

Да, баш за то што сам по но сан што у њи хо вом тек сту чи там Фран цу зе, Ра си на, Ла-
бри је ра, Ла фон те на, Ми шлеа и Вик то ра Игоа, сра мо та ме је што ме Ме лин узи ма у уста.

И ку нем се да је Зо ла не вин.
И твр дим:
Да не мам по што ва ња за на ше вој ско во ђе ко је је ду ги мир учи нио по но сним што 

су вој ни ци;
Да сам три пу та при су ство вао ве ли ким па ра да ма и да ми је све то из гле да ло ха о-

тич но, над ме но, глу по и де ти ња сто. Од три офи ци ра ко ји су ме про из ве ли у за па ње ног 
ка пла ра, ка пе тан је био осред њи сла во љу бац, по руч ник ни ко го вић и жен ска рош, а 
пот по руч ник при стој ни мла дић ко ји је тре ба ло да дâ остав ку.

Из ја вљу јем да осе ћам из не над ну и стра стве ну на кло ност пре ма ба ри ка да ма, и 
во лео бих да бу дем ме двед ка ко бих лак ше ру ко вао нај те жим де ло ви ма плоч ни ка, да, 
по што на шим ми ни стри ма ни је ста ло, од ве че рас Ре пу бли ци, пре ма ко јој осе ћам огром-
но по што ва ње, осе ћам не жност ко ју до сад ни сам ни пре ма ко ме осе тио. Из ја вљу јем 
да је реч Прав да нај леп ша у људ ском је зи ку и да, уко ли ко је љу ди ви ше не раз у ме ју, 
тре ба пла ка ти.

Зо ла је сре ћан чо век. Про на шао је свој раз лог по сто ја ња и мо ра да за хва ли тим 
бед ним по рот ни ци ма ко ји му по кла ња ју го ди ну хе ро и зма.

И не ћу ре ћи: „Ах, кад не бих имао же ну и де цу!... већ: „Упра во за то што имам же ну 
и де цу, због то га што сам био чо век он да кад ме то ни је ко шта ло ни шта, тре ба да бу дем 
чо век и он да кад ме то мо же ко шта ти ску по!“

5 Fer nand Xau (1852–1899), вла сник но ви на Jo ur nal. (Прим. прев.)
6 Ан ри Рош фор (1831–1913), но ви нар и по ли ти чар, озло гла ше ни ан ти драј фу со вац. (Прим. прев.)
7 Еду ар Дри мон (1844–1917), пи сац ан ти се ми та, осни вач ли ста Li bre Pa ro le (упор. 13. фе бру ар 1900). 
(Прим. прев.)
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По што ни су Је вре ји, сма тра ју да су ле пи, па мет ни и че сти ти. Ба рес, упр љан ко ке-
те ри јом.

Осло ба ђам Зо лу. Уме сто што га окру жу је ћу та ње, тре ба ви ка ти: „Жи вео Зо ла!“ Тре ба 
из нај ду бљих ду би на из не дри ти овај крик.

Ба рес, тај љу ба зни пар фе ми са ни ге ни је, ко ји је вој ник ко ли ко и Ко пе. Уз гред из ја вљу-
јем да би нас Ко пе о ва пап ска и са мрт нич ка по за од би ла од по е зи је ка да би он био пе сник.

Ба рес, ко ји је за вре ме бит ке до био по пр сти ма, ко ји се упу стио у пу сто ло ви ну и 
др жао се мир но, а ко ји се вра ћа са сво јим ли ком укро ће ног га вра на и кљу ном свик-
ну тим на де ли кат на ис ко па ва ња, Ба рес ко ји го во ри о до мо ви ни ко ју бр ка са сво јом 
гла сач ком сек ци јом и вој ском, ко јој не при па да!

Ка ква ин те ре сант на кон тра дик ци ја! Кад сте пи сац, мр зи те го ми лу; а као по сла ник, 
уз да те се са мо у њу. Ве ли ки пи сац, али си тан чо век ко ји не че ка да му на род пру жи 
ме сто у Ко мо ри, чо ве чу љак ко ји про си.

На ша вла да ко ју чи не ци ви ли та ко је при јат на пре ма на шим рат ни ци ма да су јој 
ови, ка ко би се оду жи ли, обе ћа ли да ће при ли ком сле де ћег ра та сви да се пре тво ре 
у ци ви ле.

Ко пе ко ји сво је чак ши ре на тре ге ре на вла чи све до ли ца.8 
Ба рес Је вре је ча сти ша ла ма ко ји ма су ча сти ли ње га. Тај див ни пи сац се сво ди на 

игру око гла сач ких ли сти ћа.
Жа ло стан час. Оп ту жба се из ви ку је. Љу ди за ди ха ни као да тр че на крај све та. Су за 

са жа ље ња, бе са и сра мо те!
Ах, ко ли ко су књи ге оте жа ле!
Јав но мње ње, та пр ља ва и дла ка ва ма са.
Вој ска, та жи ва сли ка људ ског ки ча. Офи ци ри ко ји се сма тра ју ва жним јер су на-

фра ка ни као ру ме не ја бу ке.

1. април
Ко ли ко је ре чи ко ји ма се ни кад ни сам по слу жио! На при мер, „за ста рео“.

Пи ши са мо кад се умо риш од гле да ња.

Во а јер при ро де.

Вр ба с фри зу ром Ал фон са До деа.

Се сти та мо где је мој отац во лео да се сме сти и по ку ша ти да раз ми шљам као он.

20. јул
Во лим са мо ћу чак и кад сам сâм.

8. ав густ
Иза ћи на ци га ре ту ва зду ха.

8 „Чак ши ре на тре ге ре“, cu lot te de pe au, у вој нич ком ар гоу зна чи: „ста ри вој ник“. (Прим. прев.)



53

1899.

19. април
Не мо гу да се за до во љим ис пре ки да ним жи во том: хо ћу да осе тим жи вот у сва ком 

тре нут ку.

1900.

13. фе бру ар
Кло дел ру ча. Го во ри о то ме ко ли ко ло шу сли ку афе ра Драј фус ства ра о Фран цу ској 

у ино стран ству. Тај па ме тан чо век, тај пе сник, смр ди на бе сног по па и опо ру крв.
– А шта ће мо с то ле ран ци јом?
– По сто је ку ће за то, од го ва ра.9

Они осе ћа ју бог зна ка кву не здра ву ра дост у за глу пљи ва њу и за ме ра ју дру ги ма 
због то га за глу пљи ва ња. Не по знат им је осмех до бро те.

Ње го ва се стра у спа ва ћој со би др жи Рош фо ров пор трет, а на сто лу Li bre Pa ro le. 
Же ли да га сле ди у кон зу ла ти ма.10

И тај пе сник се пра ви да раз у ме и це ни са мо ин же ње ре. Они про из во де ствар ност. 
Све је то ба нал но.

Има рет ку дла ку и гле да те ис под ока. Ду ша му сла бо ва ри. Стал но по на вља ко ли ко 
мр зи Је вре је, ка ко не мо же ни да их ви ди ни да их оми ри ше.

1901.

1. ја ну ар
Овај Днев ник ме пра зни. То ни је ни ка кво де ло. Као што ни сва ко днев но во ђе ње 

љу ба ви ни је љу бав.

8. ја ну ар
Жи вот мо же да по ве де сву да под усло вом да га на пу сти мо.
– Ала је ово ду бо ко!
– И глу по као све што је ду бо ко. А ово чак ни шта и не зна чи.

1901

17. но вем бар
Про сто по же лим да по бе сним што ни сам Вик тор Иго!

Вик тор Иго са мо јед ном ни је оста вио ни ка кав ути сак на ме не: ка да сам га ви део. 
То се де си ло на ре при зи ко ма да Краљ се за ба вља. Учи нио ми се стар и пре ви ше си тан, 

9 Ов де Ре нар алу ди ра на из раз ma i son de toléran ce, ко ји зна чи „јав на ку ћа“. (Прим. прев.)
10 Ка миј Кло дел. (Прим. прев.)
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от при ли ке она ко ка ко смо за ми шља ли нај ста ри је чла но ве Ин сти ту та, ко ји је си гур но 
пун тих сит них ста ра ца. Ка сни је сам упо знао Жор жа и Жа ну Иго. Ни је ми би ло ја сно 
да мо гу да се мо ле дру гом бо гу осим ње га.

Ја бих због ње га жр тво вао Ла фон те на и све мо је љу ба ви.
Ро стан и ја смо це ле јед не ве че ри по на вља ли овај стих у ко јем има из у зет не сли-

ко ви то сти:

Ко са му на че лу бе ше раз де ље на.

Ње му са мом не бих мо гао че ти ри ре че ни це да ка жем о ње му.
А има ње го вих књи га ко је ни сам про чи тао.
Мо гу да се ша лим с Бо гом, са смр ћу; не бих мо гао на Иго ов ра чун. Ни јед на ње го ва 

реч не мо же да иза зо ве под смех.
Чи тао сам ми сли о це: они ме за сме ја ва ју. Вр те се око су штин ског. Не знам да ли је 

Вик тор Иго ми сли лац, али на ме не оста вља та кав ути сак да, на кон што сам га про чи-
тао, ми слим мах ни то, ши ром отво ре ног мо зга.

Ми слим да се ни кад не бих усу дио да му при знам да и ја пи шем.
Кад би ми не ко, оп скр бљен до ка зи ма, твр дио да Бог не по сто ји, дао бих му за пра во. 

Кад Вик тор Иго не би по сто јао, свет у ко јем се кре ће ле по та ко ја ме опи ја пот пу но би 
се смра чио.

То што сам ви део Вик то ра Игоа ни је по ре ме ти ло Вик то ра Игоа, али за ме рио сам 
се би што ни сам имао до вољ но по ле та да га са гле дам та ко ве ли ког, на ми нут, упр кос 
ње го вом сит ном људ ском ста су. Из ла зио је др же ћи свог уну ка за ру ке.

У ње го во име ула жем исто оно ли ко сми сла као у реч „Бог“. Он цр пи сву мо ју спо-
соб ност за обо жа ва ње.

Кри ти ко ва ти Игоа! Кад гле дам за ла зак сун ца, шта ми зна чи да знам да он не спа ва, 
да се зе мља окре ће око ње га? Кад чи там Игоа, шта ми зна чи да знам да пи ше ова ко 
или она ко?

Као ве о ма ма ли, ре као сам де ди: „Ко ли ко мо ра да су срећ ни кад има ју та квог де ду!“ 
А мој де да, ко га ти ме ни сам увре дио, ре као је „да“, као и ја.

1903.

19. ав густ
Те шко је би ти до бар ка да сте ви до ви ти.

1905.

7. ја ну ар
Они тре ну ци у ко ји ма, из не по зна тог раз ло га, имам же љу да се ка зним.

11. ок то бар 
Ви дим жи вот кроз очи кљу се та.11

11 У ори ги на лу: „Je vo is la vie en ros se“, што је пан дан из ра зу „Je vo is la vie en ro se“, „Ви дим жи вот 
кроз ру жи ча сте на о ча ре“. (Прим. прев.)
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1906.

16. но вем бар
Ба и ја олов ку не про це њу је по ми ни.12

1909.

17. јун
Жи вот ни је спо со бан да са ста ви ни књи жи цу осред њих сти хо ва.

15. јул
Они оду го вла че жи вот.

Ав густ
Пе тог, ма ми на смрт. Са хра на сед мог. Ка пи со ва по се та.13 Имао је са о бра ћај ну не-

сре ћу у Лор му. Сти же сав по но сан због не зго де, усред ове на ше.
– Ов де – ка же ми – на те бе ути че Цен трал на ви со ра ван.

По след ње ре чи ко је ми је мај ка упу ти ла:
– Хо ћеш ли ме уско ро опет оби ћи? Хва ла на по се ти.
Го спо ђа Ро бен и Жи ли јет са мо што су оти шле. Ба и ја, Ма ри нет и ја смо је оста ви ли 

на клу пи у ба шти. Аме ли је по шла за на ма. Упра во сам био при мио Ка пи со ву де пе шу 
у ко јој је ја вио да сти же. Она се с клу пе сва ког ча са окре та ла ка ме ни да по го ди шта је 
у де пе ши.

Не ве ру јем да се ба ци ла у бу нар. Оти шла је да сед не на руб на кон што се крат ко 
обра ти ла не ком про ла зни ку. Ве за ла је ла нац, а он да до би ла ем бо ли ју. Пре вр ну ла се. 
Де ча чић ко ји је био на ко ли ма у бли зи ни ви део ју је. Аме ли на слу жав ка чу ла је „пљус!“. 
Ви де ла ју је, ка же, у бу на ру, на ле ђи ма и крик ну ла.

Тр чим, а но ге су ми оте жа ле. Пре ти чем љу де ко ји тр че. Ба цам ше шир и Ро ста нов 
штап. И на ги њем се над бу нар.

Сук ње на по вр ши ни во де, ла га но њи ха ње као ка да се уда ви жи во ти ња. Људ ског 
ли ца не ма.

Хо ћу при род но да си ђем у ве дру на кра ју лан ца. Ла нац је уви јен. Чи зме су ми сме-
шно пре ду гач ке и ли че на ри бе ко је се уви ја ју на дну ве дра.

Кри ци: „Не си ла зи те!“ Је дан глас: „Не ма опа сно сти!“
Не ко нај зад до но си мер де ви не. Је два мо гу да из ву чем но ге из ве дра. Мер де ви не 

не до пи ру до во де. Јед ном ру ком по ку ша вам да ухва тим ту мр тву ствар ко ја се ви ше 
не мр да. Гла ва је под во дом. Ха љи на се це па. Пе њем се. Са мо сам по ква сио сто па ло. 
Ка ко сам из гле дао док сам из ла зио из бу на ра?

12 Ци тат кћер ке Жи ли-Ма ри Ре нар, ко ју је отац звао Ба и ја (Baïe). (Прим. прев.)
13 Ал фред Ка пис (1858–1922), пи сац и но ви нар. (Прим. прев.)
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Дво ји ца си ла зе. Успе ва ју да је узму и из не су.
Је зи во ли це из ла зи из бу на ра.
Од но се је на кре вет. Ма ри нет и да ље ту.
Не мам ни су зе. Ма хи нал ност оно га што бих ра дио да се не су здр жа вам.
Про вео ноћ крај те ла, као и кад је та та умро. За што? Исти ути сак.
Је ли умр ла не срећ ним слу ча јем или се уби ла, у че му је раз ли ка с вер ског ста но-

ви шта? У пр вом слу ча ју, по гре ши ла је она, у дру гом Бог.
Ево бла го сло ве не ја ме. Ко ће по бе ди ти, твр да вер ни ца или сло бод ни зи да ри?
Ни су јој про на шли јед ну па пу чу.
Шта оста је? Да се ра ди.
Нај сит ни ја смет ња до во ди ме до оча ја. Оно ма те ри јал но, не сре ћа, смрт, то ме не 

уз бу ђу је. Во лео бих да се мо гу бо ље уз не ми ри ти.
„Бол, ужа сна бол.“ Ама не! То се не ства ра мо мен тал но као фи зич ки бол.
По сто ји бол ко ја, на кнад но, ду го про ди ре у нас, ко ја ду го тра жи сво је ме сто.
Гр мља ви на на ру бу јед ног те шког обла ка ме им пре си о ни ра.
Ни смо од го вор ни чак ни за сво је жа ло сти.
Је ли то што је Бог не до ку чив до дат ни до каз ње го вог по сто ја ња?
Наш стид пред бо лом је ја че обе леж је љу ди од пе ра.
До вољ на је сит ни ца да иза зо ве бол, те ле грам не ког стран ца ко ји „са о се ћа“.
Она се за ви тла ва ла, на ги ња ла се на руб да ви ди вла жну тра ву ко ја се пре си ја ва, 

клек ну ла би да за бри не Аме ли, ври сну ла би и ди за ла ру ке у ва здух да би до зва ла слу-
жав ку, а он да је го во ри ла да та ко те ра ко кош из ба ште. Мај ка иро нич ног пи сца не сме 
да се ша ли.

Не, ни је то би ла уо бра же ност, али ја сам пр ви по ми слио да та ко из гле да.
Ри ђан:
– Про клет ство! Тра жиш од ме не исти ну и го во рим ти је.
– Ах! До бро ми је го во риш. Ин те ре сант но.
Про чи тао пи сма ко ја јој је отац слао. Не жна. Он уо ста лом ка же: „Мо лим се бо гу 

да...“ Лаж ни кад ни је веч на.
Смрт ни је умет ни ца.
Не до ку чи вост не сре ће.
Ла га но све тлу ца ње ме се чи не на чар ша ву.
Не ма ни јед ну огре бо ти ну. Си гур но је па ла као мр тав те рет.

Га ђе ње, али од че га? Не бих умео да ка жем.

16. ав густ
Та ко сам на ве о ма ком пли ко ван на чин остао си ро че.

22. ав густ
Исти на увек раз о ча ра ва. Умет ност је ту да је фал си фи ку је.
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1910.

23. фе бру ар
Оби чан чо век се бе не по зна је. Он мо же да умре а да не зна ни шта о свом ср цу. Го-

во рим о пра вом ср цу – јер, што се оног дру гог ти че... – о оном што ку ца у гру ди ма.
Чо век је рав но ду шан као руч ни сат.

27. фе бру ар
Уо ста лом, го тов сам. Мо гао бих по но во да поч нем и та ко би би ло бо ље, али ни ко 

то не би при ме тио. Би ло би бо ље да ста вим тач ку.

6. април
Ове но ћи хо ћу да се при диг нем. Оте жа лост. Јед на но га ви си на по љу. А он да ми низ 

њу по те че млаз. По треб но је да до пре до пе те да бих се од лу чио да уста нем. Осу ши ће 
се у по сте љи ни, као он да кад сам био Ри ђан.

(Ов де се за вр ша ва Днев ник Жи ла Ре на ра, ко ји је пре ми нуо 22. ма ја 1910)

(С фран цу ског пре вео Бо јан Са вић Осто јић)


