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Ау-у-у-у-у-у-ху-хуху-хуу! О, погледајте ме, уми-
рем! Мећава под капијом хучи последњу молитву 
за мене и ја завијам са њом. Готов сам, готов! Нит-
ков са прљавом капом, кувар у ресторану правилне 
исхране за службенике Централног савета народне 
привреде, запљуснуо ме је кључалом водом и спржио 
ми леви бок. Какав гад, а још је и пролетер! Господе 
боже, како боли! Кључала вода ме је нагризла до кос-
тију. Сада завијам, завијам, али зар завијање може 
помоћи?

Чиме сам му засметао? Чиме? Зар ћу прождра-
ти Савет народне привреде ако будем мало копао 
по смећу? Похлепно створење. Само му погледајте 
њушку: па он је шири него дужи! Лопов са бронза-
ном губицом. Ах, људи, људи! У подне ме је куварска 
капа почастила кључалом водом, а сада је пао мрак, 
приближно је четири сата по подне, судећи по мири-
су лука из ватрогасне команде у улици Пречистенка. 
Ватрогасци вечерају кашу, као што знате, али то је 
нешто најгоре, попут печурака. Додуше, моји позна-
ници, пси из Пречистенке, причали су да наводно у 
Неглиној улици у ресторану Бар једу јело дана – пе-
чурке у пикантном сосу, три рубље и седамдесет пет 
копејки порција. То је само за љубитеље – баш као и 
лизање каљаче... Ау-у-у-у…
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Бок боли неподношљиво, а своју будућу ка-
ријеру видим савршено јасно: сутра ће ми се поја-
вити ране и питам се чиме ћу их лечити. Лети могу 
пут под ноге и у парк Сокољњики, тамо има посебна, 
веома добра трава. Осим тога, могу да се бесплатно 
наједем окрајака кобасица, а грађани побацају ма-
стан папир, па се сит налижеш. Само кад не би било 
неке нарикаче која на ливади пева Милу Аиду на ме-
сечини, тако да ти срце сиђе у пете, било би одлично. 
Куда сада отићи? Јесу ли вас шутирали чизмом? Јесу. 
Јесте ли добили циглом по ребрима? Сит сам тога. 
Доживео сам све, мирим се са својом судбином и ако 
сада плачем, то је само од физичког бола и хладноће, 
јер ми се дух још није угасио... Жилав је псећи дух.

Mоје тело је сломљено, претучено, људи су га 
довољно злостављали. Главна ствар је следећа: када 
ме је полио кључалом водом, она је све нагризла ис-
под длаке, према томе, немам никакву заштиту за 
леви бок. Врло лако могу да добијем упалу плућа, а 
ако је добијем, грађани, умрећу од глади. Са упалом 
плућа требало би да се лежи у улазу испод степеница, 
а ко ће уместо мене, лежећег усамљеног пса, обила-
зити канте за смеће у потрази за храном? Ако ми се 
прехладе плућа, пузаћу на стомаку, ослабићу и онда 
ме било ко може насмрт претући штапом, а чистачи 
са значкама ће ме ухватити за ноге и бацити на кола...

Чистачи су од свих пролетера најгнуснија гамад. 
Људски отпаци, најнижа категорија. Међу куварима 
још и може да се нађе неко другачији. На пример, по-
којни Влас из Пречистенке. Колико је само живота 
тај спасао. Током болести је најважније нешто пре-
залогајити. Дешавало се, говорили су пси староседе-
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оци, да Влас баци кост, а на њој осмина меса. Нека 
почива у миру, јер је био права личност, господски 
кувар грофовске породице Толстој, а не неко из Са-
вета правилне исхране. Шта они раде у тој правилној 
исхрани, псећи ум то не може да појми! Те битанге 
праве купус од смрдљивог усољеног меса, а ови јад-
ници ништа ни не знају. Узимају, ждеру, срчу.

Нека дактилографкиња из деветог платног ра-
зреда добија четрдесет пет рубаља; добро, истина, 
љубавник ће јој поклонити свилене чарапе. Само, ко-
лико малтретирања она мора да истрпи због те сви-
ле. Он је не жели на неки обичан начин, већ је тера 
на француску љубав. С... су ти Французи, међу нама. 
Иако богато ждеру, све са црним вином. Да...

Дактилографкиња ће доћи, јер са четрдесет пет 
рубаља не можеш отићи у Бар. Она нема довољно 
ни за биоскоп, а женама је биоскоп једина утеха у 
животу. Дрхти, мршти се, а крка… Замислите само: 
четрдесет копејки за два јела, а оба та јела не вреде 
ни петнаест, јер је економ украо преосталих двадесет 
пет копејки. Да ли њој заиста треба таква исхрана? 
Њој ни врх десног плућног крила није у реду и има 
женску болест на француској основи, на послу су јој 
одбили од плате, у кантини је нахранили трулим ме-
сом, ено је, ено је...

Трчи на капију у љубавниковим чарапама. Ноге 
су јој хладне, ветар јој дува у трбух, јер јој је крзно 
попут мог, а носи хладно рубље кроз које се провиди, 
рецимо, као кроз чипку. Дроњци за љубавника. Нека 
само проба да обуче оно фланелско. Он ће повика-
ти: Колико само ниси префињена! Досадила ми је моја 
Матрјона, намучио сам се са фланелским рубљем, 



172

Михаил Булгаков

сада је дошло мојих пет минута. Ја сам сада предсе-
давајући, ма колико да украдем, све, све ћу дати на 
женско тело, на карамеле, на шампањац Абрау-Дур-
со. Пошто сам довољно гладовао у младости, од мене 
доста, а загробни живот не постоји.

Жао ми је ње, жао! Али још више ми је жао себе. 
Не кажем из себичлука, о не, већ зато што смо заиста 
у неравноправном положају. Њој је бар код куће то-
пло, а мени, а мени... Куда да одем? Ау-у-у-у-у...

– Куцo, куцo, куцo! Шарику, а Шарику... Што 
цвилиш, јадниче? Ко те је дирао? Ух…

Вештица, сува мећава, затресла је капију и мет-
лом ударила младу даму по уху. Подигла јој сукњу 
до колена, открила чарапе крем боје и уску трачицу 
лоше опраног чипканог рубља, пригушила речи и за-
вејала пса.

– Боже! Какво време… Ух… И стомак ме боли. 
То је усољено месо! Када ће се све ово завршити?

Погнувши главу, госпођица се бацила у напад, 
пробила се кроз капију, а на улици је мећава почела 
да је окреће, обрће, баца, а затим ју је завртела као 
снежни вијак и она је нестала.

Пас је остао испод капије, док га је мучио оса-
каћени бок, приљубио се уз масиван хладан зид, за-
дихао се и чврсто одлучио да више неће никуда, да ће 
на капији и црћи. Обузео га је очај. У души је осећао 
такву бол и горчину, толико је био усамљен и упла-
шен да су ситне псеће сузе, попут приштића, излази-
ле из очију и истог трена се сушиле.

На унакаженом боку штрчале су смрзнуте гру-
две нападалог снега, а између њих су вирили црвени 
злослутни печати од опекотина. Колико су само не-
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разумни, тупи и сурови кувари. Назвала га је Шари-
ком... Какав је он Шарик, доврага? Шарик значи да 
је округао, ухрањен, глуп, да ждере овсену кашу, да 
је син племенитих родитеља, а он је чупав, дугуљаст 
и подеран, спржена скитница, пас луталица. Ипак, 
хвала јој на лепим речима.

Врата јарко осветљене продавнице са друге 
стране улице залупила су се и на њима се појавио 
грађанин. Заиста грађанин, а не друг, а још тачније, 
господин. Што је ближе прилазио, постајало је јас-
није да је господин. Мислите ли да судим по капуту? 
Глупости. Данас капуте носе и многи пролетери. До-
душе, оковратници нису исти, о томе не вреди ни 
говорити, али издалека се ипак може помешати. По 
очима нема начина да помешаш, било изблиза или 
издалека. О, очи су важна ствар. Као барометар. Све 
се види – коме је велика суша у души, ко без икаквог 
разлога може врхом ципеле да шутне у ребра, а ко се 
и сам свега боји. Ове потоње лакеје је баш лепо ћа-
пити за глежањ. Ако се бојиш – ево ти. Ако се бојиш, 
онда заслужујеш... Р-р-р... Ав-ав...

Господин је одважно прешао улицу кроз стуб 
мећаве и кренуо на капију. Да, да, код овога се све 
види. Он неће јести труло усољено месо, а уколико 
му га негде и послуже, направиће такав скандал и 
писати новинама: мене, Филипа Филиповича, поку-
шали су да отрују храном.

Ево га, све је ближе и ближе. Овај обилно једе и 
не краде, овај неће шутирати, али се ни сам никога не 
боји, а не боји се зато што је увек сит. Он је господин 
који се бави умним радом, са културном, шиљатом 
брадицом и седим паперјастим брковима, смелим 
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као у француских витезова, али мећавом од њега до-
пире гадан мирис болнице и цигара.

Који га је ђаво, питам се, натерао у задружну 
продавницу Централног савета народне привреде?

Ево га поред... Шта чека? Ау-у-у-у... Шта је мо-
гао да купи у тој никаквој радњици, зар му није до-
вољан Охотни рјад? Шта? Кобасицу. Господине, када 
бисте могли да видите од чега се прави та кобасица, 
не бисте ни пришли продавници. Дајте је мени.

Пас је скупио преосталу снагу и избезумљено 
испузао испод капије на тротоар. Мећава изнад ње-
гове главе је затутњала као из пушке и одбацила ог-
ромна слова на платненом плакату Да ли је подмлађи-
вање могуће?

Наравно да је могуће. Мирис ме је подмладио, 
подигао са трбуха, врелим таласима притиснуо же-
лудац, који је био празан два дана, мирис је победио 
болницу, рајски мирис уситњене коњетине са белим 
луком и бибером. Осећам, знам да у десном џепу 
бунде има кобасицу. Изнад мене је. О, господару мој! 
Погледај ме. Умирем. Моја душа је робовска, зла суд-
бина!

Пас је кренуо да пузи као змија на трбуху, 
лијући сузе. Погледајте шта је кувар урадио. Ви је 
ни за шта нећете дати. Ох, ја врло добро знам бога-
те људе! Заправо, шта ће Вам она? Зашто Вам треба 
трула коњетина? Нигде такав отров нећете добити 
као у Моселпрому8. Ви сте данас доручковали, ви, 
великан светског значаја, захваљујући мушким пол-
ним жлездама. Ау-у-у-у… Шта се то дешава на овом 

8 Московско удружење предузећа за прераду пољопривред-
них производа (прим. прев.)
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свету? Очито ми је још рано да умирем, а заиста је 
грех очајавати. Ништа ми више не преостаје него да 
му лижем руке.

Тајанствени господин се нагнуо ка псу, заблис-
тао златним оквирима око очију и из десног џепа из-
вукао бели дугуљасти смотуљак. Не скидајући смеђе 
рукавице, одмотао је хартију, коју је одмах запосела 
мећава и одломио комад кобасице под називом Кра-
ковска посебна. Тај комад је дао псу. О, несебични чо-
вече. Ау-у-у!

– Фију-фију – зазвиждао је господин и веома 
строгим гласом додао:

– Узми! Шарику, Шарику!
Опет Шарик. Крстили су ме. Ма зовите ме како 

хоћете. За овај Ваш изузетни поступак.
Пас је одмах откинуо омотач, мљацкајући загри-

зао краковску и смазао је у два залогаја. Притом се 
загрцнуо кобасицом и снегом до суза, јер због хала-
пљивости умало није прогутао врпцу. Још, још, ли-
жем Вам руку. Љубим ногавице, мој доброчинитељу!

– Довољно за сада... – господин је говорио тако 
одсечно, као да је командовао. Нагнуо се према Ша-
рику, упитно га погледао у очи и неочекивано пре-
шао руком са рукавицом интимно и нежно по Шари-
ковом стомаку.

– Аха – изговорио је значајно – нема огрлице, па 
дивно, ти си ми потребан. Хајде за мном. – Пуцнуо је 
прстима. – Фију-фију!

Да кренем за Вама? Ма и на крај света. Шути-
рајте ме вашим филцаним ципелама у њушку, нећу 
ни писнути.

У целој Пречистенки светлели су фењери. Бок 
га је неподношљиво болео, али Шарик би повреме-


