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Два де сет ше стог мој отац је, већ у два са та из ју тра сео у ауто и оти шао у За лу код 
јед ног учи те ља ко јег је за те као на са мр ти, а на пу стио га већ мр твог, и од мах на кон 
то га на ста вио је у прав цу Хил бер га, где је тре ба ло да пре гле да де те ко је је тог про ле-
ћа упа ло у ко ри то за шу ре ње сви ња пу но кљу ча ле во де, и са да, на кон што је пу ште-
но из бол ни це, већ не ко ли ко не де ља би ло је по но во у ку ћи код сво јих ро ди те ља. 

Ра до је од ла зио том де те ту и ни је про пу штао при ли ку да га по се ти. Ро ди те љи су 
би ли обич ни љу ди, отац за по слен као ру дар у Ке фла ху, а мај ка у јед ној ка сап ни ци у 
Фој тсбер гу, али де те ипак ни је оста ја ло са мо пре ко да на, јер је мај чи на се стра во ди-
ла бри гу о ње му. То га да на, мој отац је, пре ци зни је не го ика да до та да, опи сао то де-
те и ре као да се пла ши да му је оста ло још ма ло вре ме на. Са си гур но шћу, пак, мо же 
да ка же да оно не ће из др жа ти зи му, и да ће га са да по се ћи ва ти што је мо гу ће че шће. 
При ме тио сам да о де те ту го во ри као о не кој во ље ној осо би, ве о ма сми ре но и не 
раз ми шља ју ћи мно го о ре чи ма; ни је крио очи глед ну на кло ност пре ма ње му ка да је 
спо ме нуо ми ље у ко јем је де те од ра ста ло и где је би ло ма ње од га ја но, а ви ше шти ће-
но, а сво је прет по став ке о ро ди те љи ма и њи хо вом од но су пре ма де те ту до пу нио је 
и об ја снио на осно ву са зна ња ко је је имао о све ту у ко јем су жи ве ли опи са ни љу ди. У 
ме ђу вре ме ну, хо дао је го ре-до ле по сво јој со би и уско ро ви ше ни је осе ћао ни нај ма-
њу по тре бу да се вра ти у кре вет.

Он је са да био је ди ни ле кар у ре ла тив но ве ли ком, и по ред то га „те шком” под руч-
ју, по што је дру ги при хва тио по зив Уни вер зи те та у Гра цу и пре се лио се у глав ни град 
по кра ји не. Ма ле су шан се, ре као је, да се по ја ви не ко нов. Отво ри ти ов де ам бу лан ту 
гра ни чи се са лу до шћу. Али он је већ на ви као да је жр тва ста нов ни штва бо ле сног до 
ср жи, ко је на ги ње ка ко на си љу, та ко и лу ди лу. Ка да сам ви кенд про во дио код ку ће 
ње му је то пру жа ло осе ћај спо ко ја ко ји му је са да био по тре бан све ви ше. Из гле дао 
је умор но. Али ка да нас је за се нио Ахе, на кон што сам отво рио про зор ске кап ке, он 
је ре као да ће кре ну ти у шет њу. „По ђи са мном”, ре као је, „иде мо.” Док сам се обла-
чио, он је го во рио о „чу ду при ро де”, о јед ном ке сте ну, ко ји је био у цва ту са да, кра јем 
сеп тем бра, и ка ко га је от крио из ван на се ља, на оба ла ма Ахеа. Ве ро ват но је то при ли-
ка, по ми слио сам, да раз го ва ра са мном о ства ри ма у ве зи са мо јим сту ди ја ма ру дар-
ства у Ле о бе ну. Са да је имао вре ме на, а по сле, то ком чи та вог да на, би ће оку пи ран 
по се та ма сво јим па ци јен ти ма. „Знаш”, ре као је, „че сто ми је до ста све га.”

Ни смо же ле ли да про бу ди мо мо ју се стру и, тру де ћи се да пра ви мо што ма ње бу ке, 
до шли смо у ход ник, где су ви си ли на ши ка пу ти. Ка да смо, ме ђу тим, об у че ни, упра во 
на ме ра ва ли да на пу сти мо ку ћу, за чу ло се зво но на вра ти ма. Пред њи ма је ста јао ме ни 
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не по знат чо век, го сти о ни чар из Гра ден бер га ка ко се ис по ста ви ло, ко ји је за мо лио 
мог оца да од мах по ђе са њим.

И та ко смо ауто мо би лом тог го сти о ни ча ра кре ну ли пре ма Гра ден бер гу, уме сто 
да оде мо на ре ку и раз го ва ра мо; о ке сте ну у цва ту ви ше ни је би ло ре чи, а о го сти о-
ни ча ре вој же ни чу ли смо ве о ма уз не ми ру ју ће ства ри.

Оста ла је да слу жи, ре као је њен муж, до два са та ују тро не ке ру да ре ко ји су, по-
сле мно го са ти пи јан че ња, за по че ли сва ђу са су пар нич ком гру пом за су сед ним сто-
лом, а он да ју је из не на да и без ика квог раз ло га је дан од њих уда рио у гла ву и она је 
истог тре нут ка, без све сти, па ла на под пред њих. Ру да ри су је, за пре па шће ни, од мах 
од не ли у спа ва ћу со бу, ко ја се на ла зи ла на пр вом спра ту ка фа не, и док су се пе ња ли 
уз сте пе ни це, же ни на гла ва је не ко ли ко пу та уда ри ла о огра ду. Си лом су отво ри ли 
вра та спа ва ће со бе, ста ви ли су је на кре вет, а ње ном му жу, ко ји се про бу дио и устао 
за па њен оним што су му, из не на да отре жње ни ру да ри ис при ча ли, са ве то ва ли су да 
од мах, још исте но ћи, при ја ви по ли ци ји Гре сла, на сил ни ка ко јег су сви, до ду ше са мо 
у про ла зу, до бро зна ли. Сви жан да ри су спа ва ли, та ко ђе и онај де жур ни, ре као је 
уго сти тељ, али је он ба цао ка мен чи ће на про зо ре жан дар ме ри је и не ка ко ус пео да 
их про бу ди и уђе у ста ни цу. У по чет ку су му жан да ри са ве то ва ли да се вра ти ују тро 
ка ко би се са чи нио за пи сник, али он је ин си сти рао да се за пи сник са чи ни од мах и 
тра жио је од жан да ра да ба рем је дан од њих кре не са њим у ка фа ну, где је ње го ва 
же на ле жа ла у не све сти, и где су че ка ли ру да ри, ко ји ће, по ње го вом ми шље њу, од-
мах да ти сво је из ја ве. Али, би ло је су ви ше ка сно ка да се са дво ји цом жан да ра вра тио 
у ка фа ну; сви ру да ри, осим јед ног, не ста ли су ка да су жан дар ми са њим ушли у спа ва ћу 
со бу. Из не на да об у зет нај у жа сни јим слут ња ма и на га ђа њи ма по ми слио је да ни ка да 
ни је смео да оста вља сво ју же ну са му, чак ни ми нут, мо рао је оста ти по ред ње, са ру-
да ром Ко ли гом ко ји је све вре ме био у ње ној бли зи ни и ко јег он ни је до вољ но по-
зна вао, осим из по вре ме них до ла за ка у го сти о ни цу. Ње га ни су сма тра ли ов да шњим, 
од но сно по у зда ним чо ве ком, а и го во рио је ди ја лек том ко ји се не при јат но раз ли ко-
вао од шта јер ског ко јим се го во ри ло у око ли ни.

Иако је Ко лиг, ко ји је остао по ред го сти о ни ча ре ве су пру ге, био то ли ко пи јан да је 
је два мо гао ус прав но да сто ји, и ни је био у ста њу да из го во ри ни јед ну, чак и нај кра ћу 
ре че ни цу, ипак је мла ђи жан дар од мах по чео да га ис пи ту је, по ка зу ју ћи му да сед не 
на сто ли цу у углу, док је ста ри ји оне све шће ну же ну на кре ве ту фо то гра фи сао као да 
се ра ди ло о мр тва цу. Оно што је са слу ша ни Ко лиг из ја вио у за пи сник би ло је за и ста 
не у по тре бљи во, и ка да је ско ро пао на гла ву са сто ли це, по што ви ше ни је био у ста-
њу да се ди, жан дар га је, не за до во љан, до хва тио и ву ку ћи из ба цио на ход ник.

Од бе гли Гресл био је је дан од оних ти по ва, ре као је го сти о ни чар, ко ји, чим кро чи 
у не ку ка фа ну, оста је та мо све док, не по гре ши во, не до ђе у су коб са за ко ном. Не ће 
би ти те шко про на ћи га, ре кли су жан да ри, а с об зи ром на Гре слов кри вич ни до си је, 
са да ће му би ти из ре че на ка зна за тво ра од не ко ли ко го ди на, јер ста ње ства ри ука зу-
је на кри вич но де ло на но ше ња те шких те ле сних по вре да удар цем пе сни цом у гла ву 
и оне све шћи ва њем же не. Чим је, ме ђу тим, ста ри ји жан дар по ме нуо те шке те ле сне 
по вре де, сви ма је па ло на па мет да је о ово ме мо рао би ти оба ве штен ле кар. „У ме ђу-
вре ме ну је про шло не ко ли ко са ти”, ре као је го сти о ни чар.



7

Би ло је већ по ла пет ка да смо сти гли у Гра ден берг, и уго сти тељ нас је од мах од-
вео у спа ва ћу со бу где су би ла два жан да ра. Мој отац је ре као да сви му шкар ци тре ба 
да иза ђу у ход ник. Док је он уну тра пре гле дао же ну, ко ја је, у тре нут ку кад сам ус пео 
да је ви дим, из гле да ла као да је већ мр тва, у ход ни ку, пре ко пу та ме не, дво ји ца жан-
да ра су ве о ма рђа во при ча ла о Ко ли гу ко ји је ле жао на по ду, на зи ва ју ћи га ту пим и 
пот пу но нео д го вор ним пре ма сво јој по ро ди ци од шест гла ва. Ни су зна ли шта да ра-
де са њим; ка да је мој отац иза шао из спа ва ће со бе, они су Ко ли га, ву ку ћи га за ка пут, 
са мо ба ци ли са сте пе ни шта, ко је је он пре пре чио но га ма до по ла, и ви ше ни су ма ри ли 
за ње га. Же на је за и ста те шко по вре ђе на и мо ра сме ста у Ке флах, у бол ни цу, ре као је 
мој отац, а жан да ри су мо ра ли па жљи во да је спу сте и сме сте у ком би. 

Со ба из ко је су жан да ри из не ли же ну би ла је вла жна, са зе ле ним и сме ђим пре-
кри ва чи ма, на пу ње на јеф ти ним на ме шта јем од ме ког др ве та, и мрач на, чак и у по бе ла 
да на. Отац је у про ла зу, док је си ла зио сте пе ни ца ма иза жан да ра ко ји су па жљи во 
но си ли же ну, по гле дао у ме не, и ја сам по ми слио ка ко то за го сти о ни ча ре ву же ну 
зна чи оно нај го ре.

У ком би ју сам се део на ме сту су во за ча, по ред уго сти те ља ко ји је био за во ла ном, 
док је мој отац се део иза нас, по ред не срет не же не. 

Чи та вим пу тем, ко ји смо скра ти ли иду ћи пре ко Крен хо фа, уго сти тељ и ја ни смо 
раз ме ни ли ни јед ну је ди ну реч. По што је би ло ра но ју тро, мо гло се во зи ти бр зо и ла-
ко. За и ста ду го ни сам био у овом кра ју, ми слио сам; мо рао сам да се вра тим да ле ко, у 
нај ра ни је де тињ ство да бих мо гао да ви дим се бе ту и та мо, на оба ла ма Гра ден ба ха. 
По ми слио сам ка ко ме је отац рет ко во дио са со бом у оби ла ске сво јих па ци је на та и 
ка ко сам по сле смр ти мај ке увек мо рао да се бри нем сам о се би. Мо ја се стра, ко ја се 
на ла зи ла у ис тој си ту а ци ји као и ја, си гур но је то осе ћа ла мно го бол ни је. 

С об зи ром на ат мос фе ру, уго сти тељ са да, на пу ту за Ке флах, ни је из у стио ни јед ну 
реч, за раз ли ку од прет ход не во жње, ка да смо ишли за Гра ден берг и ка да је све вре-
ме при чао. А ме ни се чи ни ло бе сми сле ним да му се обра тим. Би ло је ја сно, ако сам 
до бро раз у мео свог оца, да ње го ва же на не ће из др жа ти до Ке фла ха, ме ђу тим, ка да 
су је бол ни ча ри из не ли из аута, она још ни је би ла мр тва, али је умр ла док смо би ли у 
бол ни ци. Чак и пре ула ска у је ди ну со бу, те шко би се мо гло ре ћи опе ра ци о ну са лу, 
она је би ла мр тва, а њен муж је то осе тио и, док су је бол ни ча ри гу ра ли на ко ли ци ма 
кроз ход ник, он ју је др жао за ру ку и пла као. Ни су му до зво ли ли да сто ји по ред сво је 
мр тве же не, већ су га из ве ли у дво ри ште, где је, пот пу но пре пу штен се би, по ла са та 
мо рао да че ка мо га оца. Оста вио сам га са мог и по сма трао, али та ко да он то ни је мо-
гао да ви ди. Он да је до шао мој отац и хо дао са њим по дво ри шту по ку ша ва ју ћи да га 
сми ри. Го во рио му је о бит ним ства ри ма ко је тре ба од мах ура ди ти, о ор га ни зо ва њу 
са хра не, суд ској ис тра зи, при ја ви про тив Гре сла због уби ства. За го сти о ни ча ра је са-
да бо ље, ре као је мој отац, да оста не ме ђу љу ди ма, да се не изо лу је у сво јој пат њи, и 
у сво ју пат њу, а он, мој отац, оба ви ће уме сто ње га раз ли чи те фор мал но сти про пи са-
не за ко ном, као што је, на при мер, од ла зак на суд, али и оне оста ле, ме ђу ко ји ма је 
пр ва да по ђе за јед но са њим у мр твач ни цу где ле жи ње го ва по кој на же на, и да га те ши 
у ње го вом бо лу. Ка ко је ре као мој отац, он је код умр ле же не де фи ни тив но кон ста то-
вао смр то но сно кр ва ре ње на мо згу и тре ба ло би још у то ку пре по дне ва да до би је 
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та чан из ве штај од ле ка ра окру жног су да. То што је он, мој отац, оба ве штен о слу ча ју 
тек три са та по сле коб ног удар ца, би ло је не ва жно. Он ни је мо гао да је спа се. Умр ла 
је у сво јој три де сет дру гој го ди ни, а мој отац ду го ју је по зна вао. За ње га је знак мон-
стру о зне бру тал но сти тих го сти о ни ча ра ва зда би ло то што су, пра ве ћи се мр тви 
умор ни од кла ња, тр го ви не сто ком, це ло днев ног ра да на њи ви, има ли на ви ку да оду 
ра но у кре вет, при мо ра ва ју ћи сво је же не, по што, на рав но, не ми сле ни на шта дру го, 
осим на по сао, да оста ју у ка фа на ма отво ре ним до зо ре, пре пу ште не са ме се би и 
све ту му шка ра ца, ко ји, ка ко са ти про ла зе, све ви ше пи ју, а све ма ње, ка ко се ју тро 
при бли жа ва, би ра ју сред ства да ис ка жу сво ју бру тал ност, ре као је мој отац ка да смо 
се за тре ну так одво ји ли од чо ве ка, ко ји је, по све му су де ћи, био ван се бе. „Све ду ге 
ка фан ске но ћи гад но се за вр ша ва ју”, ре као је мој отац, „а у овом кра ју че сто и не чи-
јом смр ћу.” При ну ђе на, на из у зет но ога ван на чин, да оста не у ка фа ни са пи ја ним му-
шкар ци ма, по не кад и чи та ву ноћ, са је ди ним ци љем да им се по сва ку це ну из ву че 
но вац из џе па и у њи хо ва већ спрем на цре ва на ли је же сти на нај ло ши јег ква ли те та, 
не рет ко је баш она, вла сти та го сти о ни ча ре ва же на, по оби ча ју бес по моћ на, по ста ја ла 
жр тва. Го сти о ни ча ру је, ка да смо по но во сти гли до ње га, мој отац ре као да ће ла ко 
про на ћи Гре сла. Жан дар ме ри ја је оба ве ште на о уби ству и где год да се Гресл кри је, 
ни шта му не вре ди. Али, што је ду же мој отац по ку ша вао да у то убе ди чо ве ка, ко ји је, 
баш за то што је био на ви као на сто ку ко јом је тр го вао, и на свет уго сти тељ ства ко ји 
је био ње гов свет, пер со ни фи ко вао бру тал ност ко ја је вла да ла у це лој око ли ни Бунд-
ше ка, тим је ви ше био дир нут, ка да је овај, пот пу но из гу бљен, за пла као, те су му се 
ње го ви на по ри да га уте ши чи ни ли све бе сми сле ни јим, та ко да му је он да дао са мо 
нај не оп ход ни ја упут ства и то, чи ни ми се, вр ло јед но став но и ра зу мљи во, а за тим га 
по но во оста вио са мог са со бом.

Мој отац је оти шао у мр твач ни цу и кон сул то вао се са ко ле гом из су да, док сам ја, 
исто вре ме но по сма тра ју ћи го сти о ни ча ра ка ко се да на је ди ну клу пу у чи та вом бол-
нич ком дво ри шту, за ми шљао мр тво те ло ње го ве же не на тран спорт ним ко ли ци ма 
на два точ ка, ко ја је, по ред ме не, гу рао је дан мла ди бол ни чар. По глед на ко ли ца за 
ме не ни је би ло ни шта но во, јер сам че сто на пу ту до шко ле, ко ји во ди по ред бол ни-
це, за ста јао на ме сту ода кле се, из ме ђу два зо ви на гр ма, мо гла ви де ти мр твач ни ца, и 
по сма трао сам ко ли ца, ко ја су, ка да се не ко ри сте, ста ја ла дан и ноћ по ред ула за, у 
јед ној шу пи са стра не, где сам мо гао да их ви дим. Био сам стра шно фа сци ни ран тим 
мр твач ким ко ли ци ма, и у мо јим сно ви ма из де тињ ства она су се че сто по ја вљи ва ла 
на сце ни као глав ни за стра шу ју ћи ре кви зит. Мла ди бол ни чар, тек иза шао из шко ле, 
гу рао је ко ли ца пре ма ула зу у мр твач ни цу и за чуо сам свог оца ка ко до ла зи одан де. 
Мој отац, по ми слио сам, док смо на пу шта ли бол нич ко дво ри ште у жур би и иду ћи 
уза зид, да нас не би ви део не срећ ни уго сти тељ, ко ји је још увек се део на клу пи, 
овом по слу, и са па ци јен ти ма код ку ће, и са они ма у бол ни ци, ни ка да ни је при сту пао 
као ве ћи на ле ка ра, као да је у пи та њу оби чан би знис, не го, ка ко ми се баш то га да на 
чи ни ло, као пре ци зној и ја сној на у ци. На рав но, ми слио сам, мно ги ле ка ри, што сам 
то ли ко пу та мо гао да ви дим, упр кос то ме што су гла ве од на у ке, ни су ни шта дру го 
не го обич ни тр гов ци, они го во ре и по сту па ју као тр гов ци; мој отац, ме ђу тим, ни је 
био та кав. 
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Ка да сам га пра тио, за ме не је то би ла не пре кид на ту га, и за то је он ве о ма че сто 
окле вао да ме по ве де са со бом, у по се те сво јим па ци јен ти ма, јер се увек и не по гре-
ши во ис по ста вља ло да је све што је он мо рао да по се ти и до дир не и ле чи, би ло бо ле-
сно и ту жно; шта год да је у пи та њу, он се увек кре тао у бо ле сном све ту, ме ђу бо ле сним 
љу ди ма и бо ле сним по је дин ци ма; чак и ако је овај свет твр дио или се пре тва рао да 
је здрав, то је, ипак, био увек је дан бо ле стан свет, и љу ди, и по је дин ци, чак и они то-
бо же здра ви, увек су би ли бо ле сни. Он се на то на ви као, али се пла шио да би ме не то 
мо жда мо гло да по ре ме ти и да у ме ни иза зо ве штет на раз ми шља ња; ја сам по ње го-
вом ми шље њу, по го то во био склон то ме да ме све и сва шта мо же по ре ме ти ти, и да о 
све му и сва че му поч нем да раз ми шљам на је дан, за ме не ште тан на чин. А за мо ју се стру 
то би би ло још опа сни је не го за ме не. Би ла је, ме ђу тим, гре шка, при ме тио је, ве чи то 
за тва ра ти очи пред чи ње ни цом да је све бо ле сно и ту жно, ре као је он, ствар но бо ле
сно и ту жно, и из тог раз ло га он је, у ду жим или кра ћим ин тер ва ли ма, увек из но ва 
про сто био „на ве ден” на то да ме не или мо ју се стру во ди са со бом у по се те сво јим 
па ци јен ти ма. „Увек је ри зик”, ре као је он. Пла шио се, пре све га, да јед но од нас дво је, 
мо ја се стра или ја, гле да ју ћи из бли за бо ле сни ка или ње го ву бо лест, не оста не оште-
ће но за цео свој жи вот, а оно што је он же лео на ма, би ло је упра во су прот но. 

Ушли смо у Ке флах. Хтео је да оде до бан ке и у по шту, али су још увек би ле за тво-
ре не, та ко да ме је по вео са со бом код јед ног свог при ја те ља, адво ка та, са ко јим је 
сту ди рао у Гра цу и ко јег сам ја већ по зна вао, јер нас је по се тио не где то ком ле та. Био 
је успе шан адво кат за пи та ња зе мљи шта и не по крет но сти.

Мој отац се на дао да ће при ја тељ и нас дво ји цу по слу жи ти до руч ком. 
По зво ни ли смо, и ка да су нам отво ри ли, ушли смо у стан ко ји је, за ова ко ма ли 

град по пут Ке фла ха, био ве о ма ве лик, ма да без мно го уку сних де та ља; у це ли ни, 
ипак, стан то пао на пр ви по глед, и од мах сам при ме тио да је би ло до ста ме ста за се-
де ње. При ми ла нас је мла да адво ка то ва же на и од мах од ве ла у тр пе за ри ју. Ни смо 
ду го че ка ли да се по ја ви и адво кат. Мој отац је ре као да не мо же ду го да оста не јер 
мо ра да се вра ти ку ћи са мном. За вре ме до руч ка, на ко ји смо сти гли у пра во вре ме и 
ко ји је био то ли ко бо гат да се не се ћам да сам јео сли чан, мо гао сам са ме ста на ко јем 
сам се део, да гле дам до ле на ули цу и по сма трам шта се та мо до га ђа, а раз го ва ра ли 
смо о то ме ка ко је Гресл убио го сти о ни ча ре ву же ну у Гра ден бер гу. Ужа сна је ствар, 
сма трао је мој отац, да љу ди, ка да из гу бе са мо кон тро лу, на ро чи то у ка фа на ма, на ср ћу 
јед ни на дру ге не зна ју ћи за што, јер, ка ко је ре као, ни сам бе гу нац Гресл ни је знао за-
што је убио го сти о ни ча ре ву же ну. „Мо жда”, ре као је мој отац, „он уоп ште и не зна да 
ју је убио.” Љу ди на се лу нај пре по ста ју ве о ма су ро ви, а за тим, због те су ро во сти, 
пот пу но бес по моћ ни. Увек се та ко из о па че, мо ра ју та ко да се из о па че, ре као је мој 
отац, та квих љу ди има стра вич но мно го. 

Чи ње ни ца је да оног бру тал ног и зло чи нач ког има ви ше на се лу, не го у гра ду. На 
се лу су бру тал ност и на си ље осно ва све га. Бру тал ност у гра ду ни је ни шта у по ре ђе-
њу са бру тал но шћу на се лу, а на си ље у гра ду ни је ни шта у по ре ђе њу са на си љем на 
се лу. Зло чи ни у гра ду, град ски зло чи ни, они ни су ни шта у по ре ђе њу са зло чи ни ма на 
се лу, се љач ким зло чи ни ма. Град ски зло чи ни су сме шни у од но су на оне у се лу. Го сти о-
ни чар је, сма трао је он, ти пич ни на сил ник и ро ђе ни зло чи нац. Све на и у ње му, на сил но 
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је и зло чи нач ко. У сва ком тре нут ку и у свим жи вот ним си ту а ци ја ма он оста је тр го вац 
сто ком, што и је сте ње го ва про фе си ја. „И са да ка да очај нич ки за по ма же”, ре као је 
мој отац, „он за по ма же јер је из гу био гр ло. За го сти о ни ча ра же на ни је ни шта дру го 
не го сто ка.” Јед ног да на он ју је пер верз ним три ком уло вио и из ву као из не пре глед-
ног ста да не у да тих же на и под ре дио сво јој во љи. Јед на та ква ка фа на, баш као и сва ка 
ка сап ни ца и ку ћа тр гов ца сто ком, као и сва ка се љач ка ку ћа у Бунд ше ку, ни је ни шта 
дру го не го бру тал на уз га ји вач ни ца же на. Ако се па жљи во ослу шне, у би ло ко је вре-
ме и на би ло ком ме сту у се лу, по ку ћа ма се чу ју же не ко је уз га ја ју њи хо ви му же ви. 
Ско ро сва ког да на, ре као је мој отац, он са сво јом ле кар ском тор бом до ла зи ско ро 
са мо код од врат них љу ди, и кад ула зи у те ку ће, он ула зи у бру тал ност, у на си ље, он 
се у осно ви кре ће увек са мо у све ту зло чи на ца. А они ко ји су жи ве ли ис под Глај нал-
ма и Го ли це, као и они у до ли ни Кај на ха и Греб ни ца, ти пич ни су при ме ри Шта јер ске 
ства ра не ми ли о ни ма и хи ља да ма го ди на на нај ор ди нар ни јим фи зич ким екс це си ма. 
Се тио се, ме ђу тим, сво је по се те ру да ре вом де те ту у Хил бер гу, у ра ним ју тар њим са-
ти ма и то га ка ко су га та мо ср дач но при ми ли, а он да, по сле пет на ест ми ну та, са јед-
на ком ср дач но шћу исто та ко ис пра ти ли. Али би ла би за блу да, при ме тио је он, кад би 
се ве ро ва ло да оно што је ре као о љу ди ма по пут го сти о ни ча ра, ва жи са мо за имућ не. 
„Си ро ма шни су”, ре као је он, „дво стру ко бру тал ни ји, под ли ји и на сил ни ји, и упра во 
они, због сво јих мо гућ но сти, још ви ше ули ва ју страх, а ови ро ди те љи и то де те би ли 
су из у зе так.”

О учи те љу, ко јег је пр вог мо рао да по се ти, он ни је ре као ни реч, за то што је, ка ко 
ми се чи ни ло, су ви ше бр зо умро, та ко да, за пра во, ни је ни сти гао да га упо зна. Ми слио 
сам да је учи те ља већ за бо ра вио, јер се, на кон што је још јед ном го во рио о де те ту и 
ње го вим опе ко ти на ма и опи сао де те тов на чин го во ра, по но во вра тио на го сти о ни ча ра. 
Он нас је че као у бол ни ци, ре као је мој отац, мо рао је пр во да нас од ве зе ком би јем у 
Гра ден берг, а тек он да да нас вра ти ку ћи. Са да је, нај ве ро ват ни је, већ био у мр твач ни-
ци, где је мој отац хтео да га от пра ти, што је, ме ђу тим, очи глед но за бо ра вио да ура ди, 
а ја сам ми слио да су са да у мр твач ни ци го сти о ни ча ру да ли оде ћу ње го ве мр тве же не, 
и да нас је он, са за ве жља јем ње не оде ће ис под па зу ха, у ства ри већ одав но че као на 
ула зу у бол ни цу, ка да смо на пу сти ли адво ка та и оти шли још у по шту и у бан ку. 

На по врат ку за Гра ден берг, мој отац је на бра јао бо ле сни ке ко је је то га да на мо рао 
да по се ти, по ме нуо је пре зи ме на За у рау, Ебен хое, Фо хлер, Крај нер.

Док је за ме не, са мо оно што сам ви део и чуо у ве зи са смр ћу го сти о ни ча ре ве же не, 
би ло до вољ но да се умо рим, на свом оцу ни сам мо гао да при ме тим ни нај ма њи знак 
умо ра. Обо ји ца смо се де ли по ред крч ма ра, ко ји је та ко мир но упра вљао во зи лом, 
као да се ни шта стра шно ни је де си ло, и раз ми шља ли, сва ко за се бе, о они ма ко је тек 
тре ба да по се ти мо; и ка да је у јед ном тре нут ку уго сти тељ, по сле Крен хо фа стао да 
свра ти до ме са ра, из ви ња ва ју ћи се, јер је због не ког по сла мо рао да се из гу би на не-
ко ли ко ми ну та, мој отац је ре као да му је тај чо век, ко јег је он по зна вао као де те, ко ји 
је пре де сет го ди на још био кли нац, а са да сав за дри гао у са ло и сви ма од бо јан, са кри-
вим но га ма и све еви дент ни јим сек су ал ним по те шко ћа ма, да му је тај чо век, ре као је 
он, баш од вра тан. Ни шта ма ње од врат на ни је му би ла, што је осе тио сва ки пут ка да 
би до шао у Гра ден берг, ни ње го ва не дав но пре ми ну ла же на. Ја ло вост, ко ја вла да из-
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ме ђу та квих љу ди, као што је ово дво је гра ден бер шких уго сти те ља, чи ни њи хов брак 
још бе сми сле ни јим, и на ду же ста зе пре тва ра га ко нач но у под лу и пер верз ну за јед-
ни цу, у ко јој обо је, ако не због на си ља, он да раз дво је ни због лу дог Гре сла, за вр ша ва ју 
на нај ми зер ни ји на чин. 

На по след њем де лу пу та, да би смо из бе гли ста до го ве да, мо ра ли смо пре ћи Град-
нер бах, и ту је уго сти тељ ви ше пу та по но вио да он још увек уоп ште не раз у ме шта се 
до го ди ло. Ни је мо гао да схва ти ствар ност.

На кон што смо сти гли у Гра ден берг, ви де ли смо мно го љу ди ис пред ка фа не, у ко ју 
су упра во ушли суд ски ис тра жи те љи. Ка да сам иза шао из ком би ја, при ме тио сам на-
о ко ло ра до зна ле про ла зни ке, ко ји су гле да ли са ве ће или ма ње уда ље но сти.

Отац ми је ре као да са че кам ис пред го сти о ни це, он је хтео на бр зи ну да оде уну-
тра, да раз го ва ра са ис тра жи те љи ма ко ји су се оку пи ли у про сто ри ји. Ку ћа је, од го ре 
до до ле би ла пу на тих љу ди из су да ко ји су не пре кид но не што мр мља ли, а на пр вом 
спра ту, у отво ре ном про зо ру спа ва ће со бе, от крио сам, гле да ју ћи го ре, две жан дар-
ске гла ве. Шет као сам се ис пред го сти о ни це, док ни је иза шао мој отац са уго сти те-
љем, па нас је он од ве зао ку ћи. У про сто ри ји, осим Ко ли га, би ли су при сут ни сви ру-
да ри, ко ји су би ли све до ци уби ства. Би ла је су бо та, руд ник за тво рен. Ве ћи на њих 
ви ше ни је мо гла да се се ти шта се до го ди ло, сви су да ва ли кон тра дик тор не из ја ве; 
дво ји ца њих, ме ђу тим, ви де ла су да је Гресл уда рио уго сти те ље ву же ну ко ја је од мах 
па ла на под, и то је би ло до вољ но. А Гресл је, што је мом оцу из гле да ло про сто не ве-
ро ват но, још увек био на сло бо ди, ве ро ват но скри вен не где у нај бли жој око ли ни; 
ни ко ни је ми слио да је ус пео да по бег не не где да ље, иако је имао мно го нов ца, чак 
до вољ но и да без про бле ма по бег не пре ко гра ни це. Ка да смо до шли ку ћи, од мах 
смо се ли у наш ауто. „Хај де мо у Шти вол”, ре као је мој отац.

Пут од Гра де на пре ма Кај на ху био је бло ки ран због Гре сла, али по што су нас зна ли, 
пу сти ли су нас да про ђе мо. Та кав слу чај, ка кав је био слу чај Гресл, био је, на рав но, 
сен за ци ја, о ко ме је од јед ном бру ја ла чи та ва око ли на, сви су још увек би ли под ути-
ском уби ства уго сти те ље ве же не, а ве сти из жан дар ме риј ске ста ни це бр зо су се ши-
ри ле, што смо при ме ти ли, на ро чи то у Афлин гу, где смо ста ли да по се ти мо мог уја ка. 
Отац је до нео ле ко ве за уја ко ву же ну. Ушли смо у ку ћу и гла сно их по зва ли, ушли у 
со бе у при зе мљу и у ку хи њу, али смо от кри ли да у ку ћи ни је би ло ни ког, иако је би ла 
от кљу ча на. Мој отац је ста вио ле ко ве на ку хињ ски ор ма рић, на пи сао по ру ку, и ми 
смо на ста ви ли да ље. 

Он је био у Афлин гу, ре као је мој отац, са мо јом мај ком, го ди ну да на пре ње не 
смр ти, на са хра ни свог ко ле ге са фа кул те та, а она, мо ја мај ка, не пре ста но је го во ри-
ла о сво јој смр ти ко ју је не ми нов но осе ћа ла. Иако он та да ни је при ме ћи вао ни ка кве 
зна ке бо ле сти од ко је је мо ја мај ка умр ла, она је, у то вре ме, што је схва тио тек мно го 
ка сни је, већ би ла про же та том бо ле шћу; од те са хра не у Афлин гу он је при ме тио на 
њој про ме ну, ко ја је ње му, као ле ка ру, би ла ап со лут но ми сте ри о зна – ме лан хо ли ја 
ко ја је све ви ше ра сла и све се ви ше ши ри ла на нас. Ре као је да се се ћа сва ке ње не 
из го во ре не ре чи, мо гао је да ви ди пут ко јим су ишли пре и по сле са хра не, би ло је 
исто го ди шње до ба, крај сеп тем бра, све што је би ло у ве зи са са хра ном у Афлин гу, 
ње му је са да би ло то ли ко ја сно као ни ка да пре. Са мо ка да су да ни сјај ни, ка да је свет 



12

сву да про зи ран као ат мос фе ра и због ми ра про сто ле пе при ро де, они пре жи ве ли 
дво стру ко осе ћа ју ту гу за во ље ном осо бом ко ја је одав но мр тва. 

Је су ли увек исте и бо је, у ко ји ма пре по зна је мо већ пот пу ну је сен, бо је, као са да дуж 
оба ла Зе динг ба ха ко је су по ста ле жи вље под оштрим па дом сун че вих зра ка? Увек нас, 
са ма по се би, фа сци ни ра ре флек си ја при ро де ко ја је ре зул тат ин тен зив ног по сма тра ња.

Оно су штин ско у чо ве ку до ла зи до из ра жа ја са мо ка да га по сма тра мо као не ког 
за нас из гу бље ног, ре као је мој отац, у тре нут ку у ко јем та осо ба мо же са мо још да 
ка же збо гом. Од јед ном, ова осо ба се мо же пре по зна ти у сво јој су шти ни и све што је 
у њој са да, са мо је при пре ма за ко нач ну смрт.

Мој отац је то ком чи та ве во жње до ли ном Зе дин га го во рио о мо јој мај ци, она га је 
у са ња ре њи ма за о ку пља ла све ви ше, и че сто му је, у ду жем пе ри о ду, ка да ни је био 
за у зет ле кар ским ак тив но сти ма, по ми сао на њу пру жа ла тра јан осе ћај сми ре но сти, 
та ко да је мо гао да има ја сну ви зи ју ствар но сти.

Тек је са да схва тио же ну ко ју је, док је би ла жи ва и по ред ње га, во лео, али је ни ка-
да ни је раз у мео. Људ ско би ће мо же осе ти ти је дин ство са дру гим би ћем ко је во ли 
са мо он да ка да је оно мр тво, и ка да је за и ста по ста ло део ње га.

Од са хра не у Афлин гу она је че сто тра жи ла да је во ди са со бом у по се те бо ле сни-
ци ма и да нас му ова ње на же ља ви ше не из гле да не схва тљи во. На рав но да је њој 
би ло не мо гу ће да ис тра жу је пат ње и му ке у све ту, али од са хра не у Афлин гу ни је 
ви ше пре ста ја ла да их по сма тра. У то вре ме он је са њом че сто раз го ва рао о на ма, 
сво јој де ци, а на ро чи то о те шко ћа ма пре о бра жа ја ро ди тељ ске љу ба ви ко ју су осе ћа-
ли пре ма на ма у еду ка тив ни про цес. Мо ја мај ка је че сто го во ри ла да смо за њу ви ше 
де ца окол ног пре де ла не го де ца сво јих ро ди те ља. Жи ве ћи све вре ме са овим схва та-
њем, она је нас, мо ју се стру у још ве ћој ме ри не го ме не, осе ћа ла ис кљу чи во као 
ство ре ња при ро де, и за то смо увек оста ли стран ци. По што смо по сле ње не смр ти 
све тро је би ли пре пу ште ни са ми се би, мо ја се стра са два на ест и ја са се дам на ест го-
ди на би ли смо у нај о се тљи ви јој фа зи раз во ја, он је по сле смр ти на ше мај ке, ре као је 
мој отац са да, ка да смо угле да ли Шти вол пред со бом, од мах раз ми шљао да се по но-
во оже ни, „у ства ри”, до дао је, „већ на са мој са хра ни.” Али ову ми сао је на ша мај ка у 
ње му све ви ше и ви ше од ба ци ва ла.

У том тре нут ку на па мет ми је па ло пи смо ко је сам не ко ли ко да на пре на пи сао 
свом оцу и у ко јем сам на сто јао да опи шем не ла го дан од нос из ме ђу нас тро је, из ме-
ђу ње га и ме не, из ме ђу ње га и мо је се стре и из ме ђу ме не и мо је се стре. Пи сао сам са 
илу зи јом да ћу до би ти од го вор, али са да ми је би ло пот пу но ја сно да од ње га та кав 
од го вор не бих мо гао да до би јем ни ка да.

На пи та ња ко ја сам по ста вио у свом пи сму мој отац ни ка да не ће мо ћи да од го во ри.
Наш од нос је у сва ком по гле ду му чан, чак и ха о ти чан, а од нос из ме ђу ње га и мо је 

се стре и из ме ђу ме не и мо је се стре је још муч ни ји, још ха о тич ни ји.
У том пи сму сам по ку шао да илу стру јем сво ја за па жа ња у ве зи са на шим од но сом 

то ком по след њих не ко ли ко го ди на, и то у што не у па дљи ви јим, али, ми слим, нај ва-
жни јим по је ди но сти ма. При том сам се са нај ве ћом опре зно шћу тру дио да не по вре-
дим свог оца. Да не по вре дим би ло ко га. На осно ву по сма тра ња, ко је сам го ди на ма 
спро во дио, ни је би ло те шко да ство рим све о бу хват ну и јед на ко исти ни ту сли ку на ше 



13

по ро ди це. Мо је пи смо би ло је на пи са но у пот пу ном ми ру, ни сам до зво лио ни нај ма-
њи из лив емо ци ја, иако у ње му ни су не до ста ја ле оне нај бит ни је тач ке о ко ји ма сам 
пи сао с ја сним ци љем, оне у ви ду нај ва жни јих ин ди рект них или ди рект них пи та ња, 
као на при мер: Ко је крив за по след њи по ку шај са мо у би ства мо је се стре или пре ра-
ну смрт мо је мај ке? Ду го сам же лео да на пи шем ово пи смо, ви ше пу та га и по чи њао, 
али увек, већ на са мом по чет ку, пи тао сам се да ли да га уоп ште на пи шем. Од у век ми 
је би ло не мо гу ће да га на пи шем. Сва ки пут сам од мах знао ко ли ко је бол но од јед ном, 
у пи сму, про го во ри ти о оно ме о че му сам го ди на ма са мо раз ми шљао, пре то чи ти 
слут ње у ре чи. И страх да би смо, мо жда дав но за бо ра вље не те ме мо ра ли да узме мо 
као не ми нов не до ка зе за мо је ми шље ње о на ма, сва ки пут је осу је ћи ва ло мо ју на ме ру. 
У ства ри, оно што сам ми слио мо рао сам да на пи шем са искре но шћу и сто га без об зир-
но, има ју ћи у ви ду све осо бе ко јих се ово ти ца ло, и то је би ло оно што је то ли ко ду го 
чи ни ло јед но та кво пи смо не мо гу ћим.

Али од јед ном, про шлог по не дељ ка, би ло ми је ла ко да га на пи шем, у јед ном да ху; 
на не ких осам стра ни ца из ло жио сам ре зул та те свог по сма тра ња, ко је је кул ми ни ра-
ло у ни зу пи та ња о мо гућ но сти да об ја сни мо се би си ту а ци ју у ко јој се на ла зио сва ко 
од нас и о по бољ ша њу на ших ме ђу соб них од но са. На кра ју сам га те мељ но, ви ше пу та 
про у чио, и ни сам на шао ни шта што би ме од вра ти ло и због че га бих од у стао. Већ у 
уто рак мој отац га је мо рао при ми ти. Али га до са да он ни је по ме нуо ни јед ном је ди-
ном реч ју, иако је имао до вољ но вре ме на да то ура ди и иако је све на ње му ука зи ва ло 
да га је, не са мо при мио, не го и ве о ма па жљи во про чи тао, ана ли зи рао и да га си гур-
но ни је за бо ра вио.

И у Шти во лу су, ка ко сам при ме тио чим смо ушли у ме сто, сви ве о ма до бро зна ли 
мог оца.

Ње го ва до бра ме мо ри ја омо гу ћа ва ла му је да све љу де осло вља ва име ном. Тач но 
је знао и си ту а ци ју сва ког по на о соб.

Ка да би му се учи ни ло да ни сам схва тио ко је би ла осо ба са ко јом се по здра вио 
или раз ме нио не ко ли ко ре чи, он би ми дао кра так опис. 

Бр зо смо про шли кроз на се ље и оти шли до из ве сног Бло ха, вла сни ка аген ци је за 
не крет ни не. Блох је био чо век ко ји се до па дао мом оцу. Оже њен же ном од пе де сет 
го ди на, ко ли ко је и сам имао, овај вла сник аген ци је за не крет ни не иза брао је да жи ви 
сло бод но, из чи стог за до вољ ства пре ма по сло ва њу, усред за јед ни це огра ни че них 
бр ђа на, ко ји су, по при ро ди ства ри, пре ма ње му би ли не при ја тељ ски рас по ло же ни. 

И у Шти во лу је, ре као је мој отац, по сто јао на рав но је дан ле кар, али га је Блох, ка да 
се јед ног да на кон сул то вао са мо јим оцем, осло бо дио сра мо те ко јој је у Шти во лу го-
ди на ма био из ло жен због чи ње ни це да је ле чио Је вре ји на Бло ха. И Бло хов отац је 
не ка да жи вео у Шти во лу.

Из ме ђу Бло ха и мог оца, пре ко Кно бел бер га и уз ви ше ња Ка ин, на уда ље но сти од 
два де сет пет ки ло ме та ра, раз ви ло се при ја тељ ство, ко је је, ка ко се из ра зио мој отац, 
„има ло у се би не чег фи ло зоф ског”. Блох је жи вео у ис тој ку ћи као и ње гов отац ко га 
су уби ли Нем ци. 

Ка ко сам од мах ви део, Бло хо ва ку ћа је би ла јед на од нај леп ших ку ћа у Шти во лу, 
до ње се мо гло до ћи кад се на ста ви глав ним тр гом са де сне стра не, а ње на фа са да 
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ве о ма ми се до па ла још на ула ску у ку ћу баш за то што је би ла та ко оро ну ла, си ва, у 
скла ду са вре ме ном ка да је из гра ђе на, а нај ве ћим де лом раз ру ше на у по след њем 
ра ту. Про ла зе ћи ис под све же окре че ног сво да, од мах сам знао да Блох има уку са. 
Ов де је, ка ко је ре као мој отац, до ла зио ба рем је дан пут не дељ но на ду жи раз го вор, а 
Блох и мој отац на из ме нич но су др жа ли пре да ва ња; ов де су се спро во ди ле, а то је 
би ла ствар ко ја се, са об зи ром на си ту а ци ју ко ја је не сум њи во вла да ла у Шти во лу, 
ни је мо гла сма тра ти мо гу ћом, „аутоп си је на те лу при ро де” као и „на те лу све та и ње-
го ве исто ри је”, ов де су се не го ва ле, „ком па ра тив не по ли тич ке на у ке, при ме ње на 
исто ри ја при ро де, исто ри ја књи жев но сти”, „и ту си”, до дао је он, „мо гао би ти не ми-
ло ср дан пре ма дру штву и не ми ло ср дан пре ма др жа ви.” Али, ге не рал но, у Бло хо вој 
ку ћи пре о вла да ва ла су по ли тич ка пи та ња, и ка да се го во ри ло о љу ди ма пред ност се 
да ва ла њи хо вој по ли тич кој су шти ни, ма ње при ват ној. У би бли о те ци сме ште ној из-
над ула за мо гао си се би да при у штиш ана ли зу све та за сно ва ну на нај ви шим на по ри-
ма ду ха, а сва ка илу зи ја би ла је за бра ње на. Умет но шћу се углав ном ба ви ло ве о ма 
ма ло, али су се, Бло хо вој же ни за љу бав, по не кад и њој по све ћи ва ли.

Блох је се део у кан це ла ри ји ко ја је са мо ви тра жом би ла одво је на од ула за де сно 
и вид но уз бу ђен, ка ко је ка сни је по ме нуо, дик ти рао сво јој се кре та ри ци до пис за ге о-
ме тра Ро зен штин гла из Фој тсбер га, а тог чо ве ка сам и ја по зна вао. Мој отац је по ку-
цао на про зор кан це ла ри је и Блох је иза шао. Ср дач но нас је по здра вио и од мах по вео 
на пр ви спрат, у би бли о те ку. За и ста ми се још ни ка да ни је де си ло да на се лу ви дим 
то ли ку го ми лу књи га као у Бло хо вој би бли о те ци, и то, ка ко сам утвр дио, сем ла тин-
ског из да ња Исто ри је све та нир нбер шког ле ка ра Ше де ла, ко ја је са чу ва на са мо у 
не ко ли ко при ме ра ка, је ди но оне књи ге ко је су би ле у стал ној упо тре би и без ика кве 
би бли о фил ске вред но сти, а у ко је су љу ди у зе мља ма не мач ког го вор ног под руч ја 
то ли ко би ли за љу бље ни да се од те љу ба ви мо гло чак и по лу де ти. 

Блох је упи тао мо га оца шта га до во ди у ове нео бич не са те у Шти вол, а мој отац је 
од го во рио да је же лео да му вра ти Кан то ву Пролeгомену и Марк со ву Ди сер та ци ју јер 
их је про чи тао, за тим је обе из ва дио из сво је тор бе и ста вио их на сто ис пред нас. 
Хтео је са да да узме сва Ни че о ва пре да ва ња О бу дућ но сти на ших обра зов них уста
но ва, фран цу ско из да ње Па ска ло вих Ми сли и Ди дро о ву Ми сти фи ка ци ју. Ре као је да 
још мо ра да оде до из ве сне го спо ђе Ебен хое, на пу ту за Пи бер. Блох је ни је по зна вао. 
Си пао је две ча ше бе лог ви на, ко шер, јер ни шта дру го ни је имао у ку ћи. Тог ју тра Блох 
је по но во имао сво ју уоби ча је ну „стра вич ну” гла во бо љу, али ка да је све ин тен зив ни-
је по чео да се кон цен три ше на по слов ну ко ре спон ден ци ју, гла во бо ља је не ста ла. Он 
је узи мао све ви ше та бле та про тив гла во бо ље, ко је му је мој отац из не де ље у не де-
љу пре пи си вао. Већ че ти ри или пет да на ока ни је скло пио. Мој отац му је са ве то вао 
да не пи је пре ви ше тих та бле та ко је су штет не, по себ но за бу бре ге.

Не дав но је, ре као је Блох, ус пео да ку пи ве ћи ко мад зе мљи шта у бли зи ни Зе мри а-
ха. „Би ло је по треб но две го ди не”, ре као је. Од обич не њи ве, то је за осам да на, за хва-
љу ју ћи ње го вој спо соб но сти, пре тво ре но у гра ђе вин ско зе мљи ште, ко је пла ни ра да 
по де ли на сто пар це ла, или ви ше; на тај на чин, ре као је он, ла ко ће мо ћи про да ти све 
то за крат ко вре ме. „Мо ра мо би ти у ста њу да са че ка мо да не при ја тељ из гу би гла ву”, 
ре као је он. То је био ње гов нај ве ћи по сао ове го ди не, до дао је. Тра жио је не ко ефи-
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ка сни је сред ство за спа ва ње, и мој отац му је пре пи сао. Блох је ре као: „На рав но да 
ме не во ле”, а он да је мој отац устао, и њих дво ји ца су се до го во ри ла за су срет сле де-
ће сре де. Већ две го ди не он се ви ђао са Бло хом сва ке сре де. До го спо ђе Ебен хое 
оти шли смо пе шке.

Блох је, ре као је мој отац, овла дао умет но шћу да по сма тра жи вот као ме ха ни зам 
у чи је нај ва жни је функ ци је ни је би ло те шко про дре ти, и због то га се ла ко мо гао по-
де ша ва ти, већ пре ма соп стве ним по тре ба ма, на бр жи или спо ри ји ри там, али увек 
на мо гу ће, и да кле, под но шљи во; и не у мор но је по ку ша вао да сво ју по ро ди цу на у чи 
овој ве шти ни, у ко јој је умео ве о ма да ужи ва. Чи ње ни ца је да је Блох био је ди на осо-
ба са ко јом је он, мој отац, мо гао да раз го ва ра, а да се ни ка да не осе ћа не при јат но, и то 
је би ла је ди на осо ба ко јој је он у пот пу но сти ве ро вао. По стао му је при ја тељ пре ко 
оста лих из гу бље них при ја те ља, на све стра не раз ба ца них по овој псе у до ин те ли гент-
ној зе мљи, прог на них у ду бо ке до ли не без сун ца, у ма ле гра до ве, у огра ни че на се ла 
и за се о ке, за ко ји ма је ду го, чак и по сле за вр шет ка сту ди ја, ту го вао, а са да, пре ма мо-
но то ној ле кар ској суд би ни сво јих при ја те ља, осе ћа је ди но га ђе ње. Вр ху нац свог жи-
во та сви ови љу ди су до сти гли, и пре шли, на кра ју свог тра ља вог сту ди ра ња, ре као 
је он, а за тим су се сме сти ли у је дан ка та стро фал но на и ван свет, про гу та ла их је нај у жа-
сни ја оту пе лост по ро ди це и ор ди на ци је, без об зи ра да ли су ле ка ри на кли ни ци или 
вла сни ци при ват не прак се. Мог оца је љу ти ла без на де жност ко ја је упро па сти ла ње-
го ве ко ле ге са сту ди ја сву да, где још, с вре ме на на вре ме, по ша ље по не ко пи сма без 
са др жа ја. Ди ле тан ти чи та вог жи во та, ко ји су се оже ни ли пре ви ше ра но или пре ви ше 
ка сно, и ко је је уни штио њи хов про гре сив ни не до ста так иде ја, не до ста так ма ште, не-
до ста так енер ги је, и на кра ју њи хо ве су пру ге.

Бло ха је упо знао у тре нут ку ка да ви ше ни је имао при ја те ља, већ са мо при ма о це 
пи са ма, љу де по ве за не са њим са мо за јед нич ком мла до шћу и ве ром у жи вот.

Де си се да по не кад и срет не не ке од оних ко ји су, у ме ђу вре ме ну, ве о ма на пре до-
ва ли у хи је рар хи ји вул гар но сти и сек су ал но сти, ко ји са сен ти мен тал но шћу при ча ју о 
осе ћа њу по ве за но сти, али то се де си тек са свим слу чај но, на же ле знич ким ста ни ца ма 
или кон гре си ма, и ње му бу де му ка и мо ра да се са бе ре да не из гу би кон тро лу. Још на 
фа кул те ту, ре као је мој отац, то ком оба ве зних ста жи ра ња на кли ни ци, мно го се го-
во ри ло о ис тра жи ва њу све бо ле сни јег чо ве чан ства и по све ће но сти ње му, о от кри-
ћи ма, огром ним на по ри ма људ ског мо зга, о не ми ло срд ном ду хов ном екс тре ми зму, 
ко ји се у име ме ди цин ских на у ка и ху ма ни зма окре нуо про тив са мог се бе и за вре ђу-
је жа ље ње; шта је, он да, оста ло од ње га? Са мо ови ле по об у че ни тр го вач ки пут ни ци, 
спе ци ја ли зо ва ни за пре ва ре ис це ље ња, ко ји се, ка да се срет ну, на бр зи ну по здра ве, 
и при ча ју о про бле ми ма са же ном и де цом, о ку ћи ко ју гра де, о оп сед ну то шћу ауто-
мо би ли ма. У Бло ху је мој отац ви део не ког ко ни ка да не гу би кон тро лу над со бом, 
упр кос дав на шњој обес ти исто ри је ко ја се, из го ди не у го ди ну, дра стич но убр за ва.

Из Шти во ла, окру жен ан ти се ми ти змом, ко ји је да нас још са мо гро те скан, ме ђу 
по ква ре ним бр ђа ни ма ко ји га пре зи ру, вул гар ним по је дин ци ма ко ји са њим оба вља ју 
сво је сит не по сло ве и са ко ји ма он оба вља сво је, из не ке вр сте „ужа сног при ват ног 
па кла у под нож ју Ал па”, ко ји је пре де сет го ди на ство рио соп стве ним ру ка ма, Блох 
има бо љи по глед на свет не го што би га имао из нај по зна ти јих цен та ра. Ро ђа ка је 
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имао тек не ко ли ко, али је за то имао мно го при ја те ља ко ји су би ли ра су ти у го то во 
свим зе мља ма и са збу ње но шћу га по сма тра ли, а он је, с вре ме на на вре ме, твр дио 
да се ту, у Шти во лу, ба ви бес крај ним сту ди ја ма у ин те ре су свог на ро да.

Мој отац је ре као да се ра ду је што ће мо ћи да про чи та Ди дро о ву Ми сти фи ка ци ју, 
је дан ма ли, ка сно от кри ве ни спис, ко ји му је Блох пре по ру чио. Са да су га све ви ше 
при вла чи ли фран цу ски пи сци, не мач ки ма ње. Он ни ка да ни је осе ћао пра ву по тре бу 
за не ком не на уч ном ли те ра ту ром, од но сно по ет ском књи жев но шћу, а ова тен ден ци-
ја је очи глед но на ста ви ла да ја ча. Та ко зва на ле па књи жев ност за ни ма ла га је у ме ри 
у ко јој је мо гао да осе ти ја сно ћу и до след ност ми сли, сма трао ју је, у сва ком слу ча ју, 
бол ном, али, ге не рал но, сме шном ко пи јом при ро де. Пи сци увек са мо пр ља ју при ро-
ду сво јим спи си ма, ви ше или ма ње ди ле тант ски, „из ме ђу ве ћих или ма њих апла у за”, 
ви ше или ма ње кон фу зно, час су да ле ко ис пред са мог де ша ва ња, час је де ша ва ње 
да ле ко ис пред њих. 

За крат ко вре ме ко је смо про ве ли у Бло хо вој ку ћи, ве ро ват но ни сам сти гао да 
при ме тим, ре као је мој отац, да у би бли о те ци, осим за и ста по себ не ли те ра ту ре, ни је 
би ло ни шта од књи жев но сти за бав ног ка рак те ра. Имао је по тре бу, ка ко је ре као, да 
ви ше од јед ном не дељ но по се ћу је Бло ха у Шти во лу, али био је убе ђен да би ти ме не-
све сно мо гао да ума њи вред ност тог од но са, а то ни је смео да учи ни.

Био сам из не на ђен да је са то ли ком на кло но шћу, ко ја му ни је би ла свој стве на, мој 
отац био ве зан за вла сни ка аген ци је не крет ни на, и да је ње го ва при вр же ност, ко ју 
Блох ве ро ват но ни је ни при ме тио, оти шла пре да ле ко. Али, од јед ном сам схва тио ко-
ли ко је мој отац био уса мљен и ко ли ко рет ко се отва рао на ма, сво јој де ци. 

Го то во ни ка да ни је био код ку ће, ми слио сам, мо ја се стра је увек би ла са ма, а и он 
је увек био сам. За пра во, мој отац се су сре тао са све ви ше љу ди да би све ви ше био 
сам.

Али, он је већ при ме тио да сам по чео да се бри нем за ње го ву ско ро пот пу ну изо-
ло ва ност, мр зео је ка да га не ко по сма тра из са жа ље ња, па је ре као: „Пре те ру јем. Све 
је пот пу но дру га чи је. Увек је све пот пу но дру га чи је. Да те схва те, не мо гу ће је.”

До го спо ђе Ебен хое до шли смо кроз воћ њак, на зе мљу опа ле ја бу ке и кру шке, ка-
ко сам од мах за па зио, још ни су би ле по ку пље не. За пу ште ност вр та би ла је сум њи ва, 
сво јим из гле дом ука зи ва ла је на по ре ме ће не љу де, мир у вр ту био је гро зни чав, бо-
ле стан. Про зо ри на при зем ним ку ћа ма би ли су ши ром отво ре ни, би ло је спар но, а 
иза јед ног од про зо ра, по ми слио сам, ле жи го спо ђа Ебен хое.

За ми шљао сам је буд ну у кре ве ту док ослу шку је ко ра ке у вр ту и по ко ра ци ма 
пре по зна је ко до ла зи. Со бу го спо ђе Ебен хое за ми шљао сам баш та кву, ка ква је би ла, 
са мо још су мор ни ју. Ње но ру бље, ко је је за у да ра ло на не из ле чи ву бо лест, ко јој се 
без от по ра пре да ла, би ло је про стр то сву да на о ко ло. 

Ви део сам да је не ко ко јој је чи тао књи гу упра во устао из ве ли ке си во зе ле не пли-
ша не фо те ље, и ве ро ват но оти шао у се ло да јој не што до не се. Ком ши ни ца? Ро ђа ка?

У ове ку ће, у ко ји ма са да жи ве још са мо ста ре же не, удо ви це, на пу ште не од сво-
јих по то ма ка и чи ја је ви тал ност би ла све де на на ми ни мум, ула зио сам увек са осе ћа-
јем гу ше ња. Цве ће на про зо ру у ста кле ној ва зи са ду гу ља стим вра том, ка на ри нац у 
ка ве зу, ха ла пљив, без об зи ран. 
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Ви ше се не скри ва до њи веш, ви ше се не скри ва пат ња, чу ло ми ри са је оту пе ло, 
не по сто ји раз лог да се са кри ва бо лест са ко јом си сам. 

Мој отац, ко ји је ушао у со бу кроз отво ре на вра та, про бу дио је успа ва ну же ну до-
ди ру ју ћи сте то ско пом ка вез и про из во де ћи бу ку ко ја је пре стра вље ног ка на рин ца 
ба ци ла у угао ка ве за.

Осмех же на ко је се бу де из сна зна ју ћи да им ви ше не ма по врат ка, и схва та ју да су 
још увек у овом све ту пат ње, то је ужас, ни шта дру го до ужас.

Са да су се раз ме њи ва ле ла жи. Мој отац је го во рио о ка сном ле ту ко је се са да ши ри-
ло по це лој зе мљи, о бо ја ма ко је су се на ла зи ле сву да. Да нас, по сле то ли ко вре ме на, 
од јед ном ме је по но во по вео са со бом, ме не, свог си на.

При шао сам же ни, у та ми, и вра тио се по но во на сто ли цу. Узео сам књи гу и сео. 
Прин це за де Клев, по ми слио сам, Прин це за де Клев у Шти во лу, пре ли ста вао сам књи гу 
и ми слио: ко је ова же на што ле жи у кре ве ту ис пред ме не? Ко је био њен муж? 

Са да ви дим да су сву да по зи до ви ма ви си ле огром не фо то гра фи је чо ве ка са ве ли-
ком бра дом, ди рек то ра основ не шко ле, јед но увек исто ли це ди рек то ра, ко је ви ри 
из џи нов ске бра де.

Он да је мој отац ре као: „Го спо ђо ди рек то ра шко ле”, и по чео да го во ри о из не над-
ној про ме ни вре ме на и о љу ди ма, ко ји су са да пре ви ше умор ни да би мо гли ис ко ри-
сти ти ту про ме ну, јер је до шла пре ка сно.

Го во рио је о за јед нич ким по зна ни ци ма у Гра твај ну, Ибел ба ху, Лин цу и у Ли ги сту. 
Би ло је ре чи и о управ ни ку по ште у Фај стри цу, о су пру зи јед ног мли на ра из Волф-
сбер га. О стра шној са о бра ћај ној не сре ћи у ули ци Пак.

Го спо ђа Ебен хое је го во ри ла о то ме ка ко ви ше уоп ште не ма бо ло ве, о же ни јед-
ног учи те ља, ро дом из Ун цмарк та, ко ја у цр кви сви ра ор гу ље уме сто ње.

Ње ни уче ни ци по се ћи ва ли су је сва ког да на. 
По ка зи ва ла је на по кло не на сре ди ни сто ла.
Све ште ник ју је та ко ђе по се тио, а ње на ком ши ни ца („Она је оти шла у се ло!”) сва-

ког да на јој је на глас чи та ла књи ге, ко је се она увек ус те за ла да чи та док јој је муж 
био жив. Она је че сто ми сли ла на Обер велц, где је ње на се стра, та ко ђе бо ле сна, би ла 
при мље на у ста рач ки дом. „При ко ва на је за кре вет.” У ста рач ки дом, она, го спо ђа 
Ебен хое, увек је од би ја ла да иде, и сва ки пут ка да би њен син по чео о то ме ка ко би 
јој у ста рач ком до му у Шти во лу би ло бо ље не го код ку ће, код ње су се ја вља ле сум-
ње у до бро на мер ност ње не де це. Уну ци јој до ла зе увек у ис тој пр ља вој не дељ ној 
оде ћи и у ње ној со би се игра ју са ста рим но ви на ма.

Њен муж, ре кла је она, био је пред ло жен 1948. за ме сто у Со ци ја ли стич ком на ци-
о нал ном са ве ту, али је, још пре са ста вља ња ко нач не из бор не ли сте, ко ли ко је мој 
отац знао, на стра дао.

Она се се ћа да су че тво ри ца ње го вих школ ских дру го ва но си ла ков чег ње ног по-
кој ног му жа. „Сва че тво ри ца су мр тви”, ре кла је она, а за тим до да ла, „је дан за дру гим, 
за крат ко вре ме.”

Ако се све, са мо два ме се ца ра ни је, ка да се из бол ни це вра ти ла у Шти вол, сво ди ло 
на бор бу за сан, она се са да бо ри ла да оста не буд на. У ба шти се ни шта ни је де ша ва ло. 
Ни је мо гла, а да се не по жа ли на сво ју ком ши ни цу: „Че сто са ти ма не свра ти.”
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Мој отац је ста вио сте то скоп го спо ђи Ебен хое на гру ди по кри ве не ко шу љом и 
ослу шки вао. За тим је ис пи сао ре цепт. При ме тио сам са ко ли ко тру да је он по ку ша вао 
да про ду жи по се ту, иако је одав но же лео да оде.

Без му зи ке, ко ју већ ду го ни је мо гла да сви ра, али ко ју је за ми шља ла („Још је чу-
јем!”), њен жи вот је из гу био сва ки сми сао. Ње но те ло је већ одав но оба мр ло, ка да се 
по гле да у огле да ло ви ди да је за па ла у „ужа сно ста ње”.

Сво ју се стру, ко ја је ле жа ла у ста рач ком до му у Обер вел цу у ис тој со би са шест 
дру гих же на ње них го ди на, и ко ју је ви ше пу та на ме ра ва ла да оби ђе још док ни је ни 
по ми шља ла да ће се раз бо ле ти, са да ви ше не ће ви де ти.

Про шле но ћи ста ја ла је ис под во до па да у Кри млу – при се ћа ла се јед ног од нај ра-
ни јих до жи вља ја из де тињ ства – и не пре ста но до зи ва ла сво ју мај ку. 

Од јед ном се на сме ја ла. 
За свог му жа, ре кла је она, уда ла се, а да га ни је ни по зна ва ла.
Три не де ље на кон што га је пр ви пут сре ла то ком про це си је Пре све тог те ла и кр ви 

Хри сто ве у Ке фла ху, 1919 – она је ро ђе на у Кни тел фел ду и, као кћи по сло во ђе у пи ла-
ни, од ра сла је из ван Кни тел фел да, на бр ду из над Ланд ша ха – њен муж је до шао из 
Шти во ла, та да су се ви де ли дру ги пут, и од вео је са со бом ве че пре вен ча ња, ко је је 
оба вље но у Шти во лу.

На ко мо ди је ста ја ла гип са на би ста Фран ца Шу бер та са ло ба њом на пу клом по 
сре ди ни, ко ја је ка сни је по но во за ле пље на. Нот ни ли сто ви ста ја ли су ис под би сте на 
го ми ли. 

У сво јој мла до сти, ре кла је го спо ђа Ебен хое, ишла је на плес, а са се дам на ест је 
уз дуж пре пли ва ла Монд зе у Гор њој Аустри ји. Ду го је са сво јим му жем де ли ла љу бав 
ка про у ча ва њу атла са. Јед ном је би ла у Ри му, јед ном у Па ри зу. Ште дљи ви у тро ше њу 
нов ца, њих дво је су, она и њен муж, бр зо сте кли сво ју ку ћу у Шти во лу, од мах по сле 
ра та не ко на след ство јој је по мо гло да ис пла ти све сво је ду го ве. Има ла је, ка ко је ре-
кла, бра та ко ји је у за тво ру Штајн био пет на ест го ди на, „те шког зло чин ца за бра та, 
бра та те шког зло чин ца”, и сва ког ме се ца му је кри шом, да муж не са зна, сла ла пи сма, 
но вац и па ке те. О зло чи ну сво га бра та ни је ре кла ни реч, али мој отац је знао да је он 
убио сво ју ве ре ни цу. Са мо што је пу штен из за тво ра, до шао је у Шти вол и жи вео у њи-
хо вој ку ћи. Опре ми ла му је со бу у пот кро вљу и он се од мах ту за тво рио, не на пу шта ју-
ћи је ни је дан је ди ни пут. Три да на по сле из ла ска из за тво ра Штајн на шла га је обе ше-
ног о про зор. Ње го ва са хра на за њу је би ло не што нај ту жни је, ни је има ла сна ге да оде. 
Њен муж јој је це лог жи во та пре ба ци вао да је она до ве ла бра та у ку ћу. По сле овог са-
мо у би ства он се ви ше ни је осе ћао при јат но у соп стве ној ку ћи. Има ла је фо то гра фи ју 
сво га бра та, на пра вље ну истог да на ка да је он убио сво ју ве ре ни цу и ба цио је у Му ру, 
ни же Фрон лај те на. Она ме је за мо ли ла да јој до дам ко ве рат ко ји је био на сто лу. Устао 
сам и дао јој ко ве рат у ко јем је чу ва ла фо то гра фи ју. „Леп чо век”, ре кла је. Све вре ме 
док смо би ли код ње, го спо ђа Ебен хое је др жа ла фо то гра фи ју у ру ци, гле да ла у по-
кри вач на кре ве ту и при ча ла о го ди на ма свог де тињ ства у Кни тел фел ду и о бра ту. 

Ни ка да, чак ни за тре ну так, он за њу ни је био лош чо век.
Мој отац мо ра да је имао осе ћај да ви ди го спо ђу Ебен хое по след њи пут, ина че би 

си гур но устао и оти шао. 
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Са да, за тво ре них очи ју, она је све ви де ла мно го ја сни је не го ика да.
Раз ми шља ла је ко ме да оста ви у на сле ђе сво ју оде ћу, ко ја је ви си ла у ор ма ру и 

би ла у од лич ном ста њу.
Ње на ку ћа је већ ду же вре ме при па да ла ње ном си ну, али он о то ме ни је знао ни шта.
Она ни је мо гла да ка же да ње ном си ну ни је би ло ста ло до ње, али бри га ко ју је он 

по ка зи вао, ни је се за ла да ље од оба ве зе. Ње на сна ја пре ма њој ни је ни ка да осе ћа ла 
ни шта дру го осим све ду бље мр жње, ко ја се ро ди ла из спон та не ан ти па ти је већ при-
ли ком пр вог су сре та и то ком го ди на се раз ви ла у за стра шу ју ће осе ћа ње. Чак ни њен 
син ви ше ни је имао хра бро сти да је во ли, због сво је же не ко ја је мр зи. Сна ји не све 
гну сни је из ми шљо ти не про тив ње „сло ми ле” су је. Без му жа, она је по сле ње го ве 
смр ти би ла пре пу ште на још са мо злим хи ро ви ма сво га си на и сво је сна је. Сна ја ју је 
не ми ло срд но прог на ла у тми ну без на де жне уса мље но сти, а њен син је то са мо по-
сма трао. Још не зрео, у на ме ри да по бег не од сво јих ро ди те ља, пре ра но је ушао у брак 
са том же ном ко ја је би ла по ре клом из Ке фла ха, и од пр вог тре нут ка тај брак је зна-
чио ње го ву про паст. Као рад ник у шта ви о ни ци ко же у Кро тен дор фу, њен син је ра дио 
и не де љом. Ње го ва оде ћа, кад би до ла зио код ње да је ви ди, осе ћа ла се на стра шан 
смрад ле ше ва, а та ко ђе и оде ћа ње го ве же не, и оде ћа ње не уну ча ди. Це ла ку ћа, ка да 
су би ли ту, би ла је ис пу ње на смра дом ле ши на, а ка да оду, ре кла је, са ти ма и са ти ма је 
мо ра ла да др жи све про зо ре отво ре не да би мо гла из др жа ти уну тра. Али они, смр-
дљив ци, ни су ви ше ни при ме ћи ва ли свој смрад.

Њен син је био „џи нов ског ра ста”, имао је из у зет но ду гач ке ру ке и „гру бе” ша ке, 
али је ра ни је увек био до бар мо мак. При лич но бр зо је уне сре ћио сво га оца, ко ји је, 
ка да је син по чео да го во ри, схва тио да ће овај оста ти мен тал но огра ни чен. У ства-
ри, два пу та га ње гов отац, у ис тој основ ној шко ли где је ра дио, ни је пу стио да пре ђе 
у сле де ћи раз ред. О сред њој шко ли ни је би ло ни го во ра. Због свог си на њен је муж 
све ин тен зив ни је за па дао у стра вич ну „де при ми ра ност”, и му чен хи ља да ма сум њи 
око ње го вог обра зо ва ња, он ви ше ни је био у ста њу да, ба рем на тре ну так, про на ђе 
уте ху, а ра дост да се и не по ми ње. Пси хи ја тар, ко јег су на шли у Гра цу, ни је био ни од 
ка кве по мо ћи, са мо је ко штао мно го нов ца. Али, они су се, ипак, увек на да ли да би 
ова ту жна си ту а ци ја, ко ја им је па ра ли зо ва ла жи вот, мо ра ла јед ном да се окон ча. Ме-
ђу тим, уза луд но су оче ки ва ли по бољ ша ње ста ња сво га си на. Да се њен муж ни је 
сур вао са Ал па, ве ро ват но би га уби ла „ду га и јад на” пат ња због мен тал но огра ни че-
ног си на, ми сли ла је. По сле ду гог вре ме на, њен син је из не на да, јед но га да на, по пут 
жи во ти ње по чео да на ска че на ћер ку вла сни ка пи јач них те зги из Ке фла ха и чи нио је 
то без пре стан ка. Био је при мо ран да је оже ни, јер јој је од мах на пра вио де те.

У по чет ку га је ње на по ро ди ца во ди ла са со бом на сај мо ве по Шта јер ској, До њој 
Аустри ји и Гра ди шћу, али он да, по што „кон сте ла ци ја” ви ше ни је шти ма ла, ње го ва же на 
му је ис по сло ва ла рад но ме сто код вла сни ка шта ви о ни це ко же из Кро тен дор фа.

Го спо ђа Ебен хое је че сто за ми шља ла свог си на у шта ви о ни ци пу ној па ре, док др ве-
ним шта пом ту по ме ша по ка ци, са ти ма и са ти ма ме ша об на жен до по ја са, док у ме-
ђу вре ме ну, ње го ва же на, „ни опра на ни об у че на”, „у ма сној кућ ној ха љи ни”, се де ћи у 
сво јој ку хи њи чи та ро ма не у на став ци ма из ча со пи са „При по ве дач”. За ми шља ла је 
да је ку ћа ње них уну ка сва ког да на све пр ља ви ја и смр дљи ви ја. За њу је би ла ми сте-
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ри ја, ко ја ју је са да пот пу но уни шта ва ла, чи ње ни ца да је из бра ка са чо ве ком из та ко 
до бре по ро ди це мо гла да ро ди си на ко ји јој је све ви ше и ви ше ли чио на сто ку. Раз-
ми шља ју ћи о обе ма по ро ди ца ма, по ку ша ла је да иде што је мо гла ви ше уна зад, и за-
кљу чи ла је да су у ње ној по ро ди ци, као и у по ро ди ци ње ног му жа, сви би ли „осе тљи ви, 
ис прав ни љу ди”, ме ђу ко ји ма је, по пут „мон стру ма”, ста јао њен син. Њен брат, уби ца, 
то је био та ко осе тљив, ис пра ван, ин те ли ген тан чо век, же љан зна ња о по тре ба ма ко је 
се ти чу ду ха, и за раз ли ку од ње ног си на, ни ка да јој ни је био од бо јан. На рав но, њен 
син ни ка да ни је до шао у су коб са за ко ном. Ње го ва до бро ћуд ност до са да га је спре-
ча ва ла да из вр ши не ки зло чин. Али, она при ме ћу је да се до бро ћуд ност све ви ше по-
вла чи из ње ног си на и пра ви ме ста хлад но крв но сти, ко ја је пла ши. Ње ни нај бли жи, 
ка да стиг ну, већ у ба шти поч ну да при ча ју на про стач ки на чин, сви углас, ка ко је она 
из свог кре ве та на ви кла да чу је кроз отво рен про зор и, чи ни јој се ка ко про тив ње 
го во ре злоб не и под ле ства ри, уба цу ју ћи ту и та мо реч „ба ба”, ула зе на трем, а за тим 
у ње ну со бу. Оста вља ју де цу да пу зе по по ду и се да ју по ред ње на кре вет, а она има 
осе ћај да ће се у том тре нут ку угу ши ти. Ме ђу соб но се оп ту жу ју, сна ја ње ног си на на-
зи ва иди о том „ко ји са мо ми сли на хра ну”, он њу „не спо соб ном ку ва ри цом”. Ка да се 
за мо ре од ме ђу соб них пре ба ци ва ња, че ка ју пра ви тре ну так да оду, де цу по но во ста-
ве ис пред се бе про стач ки при ча ју ћи углас и оста вља ју ћи смрад ле ши на за со бом. 

Го спо ђа Ебен хое је ре кла да ми сли да ће син по сле ње не смр ти про да ти ку ћу и за 
ве о ма крат ко вре ме из гу би ти но вац до би јен на тај на чин. У Шти во лу он си гур но не 
мо же да оста не. По ми сао да ће њен на ме штај би ти пре пу штен во љи си на и сна је, да 
ће дра го це не пред ме те као што су њен кла вир, ви о ли на ње ног му жа, ко ја је ста ја ла 
на ко мо ди, фа сци кле са но та ма, књи ге, оста ви ти на ми лост и не ми лост сво јим на-
след ни ци ма, код ње иза зи ва га ђе ње. Ни је би ло по тре бе да иде у Кро тен дорф да би 
са зна ла у ка квој бе ди, у ка квом пар ло гу жи ви по ро ди ца ње ног си на. Јед ном при ли-
ком, док је још би ла здра ва, по зва ли су је у Кро тен дорф, али је она, под из го во ром да 
има стра шну гла во бо љу, ус пе ла да из бег не тај ужас; пла ши ла се да се из не на да су о чи 
са ре ал но шћу ко ју је го ди на ма са мо за ми шља ла. Ми рис ле ши на из Кро тен дор фа ши-
рио се на да ле ко, а од ре ђе ним да ни ма, ка да је ду вао ис точ ни ве тар, чак и до Гра ца. Онај 
ко је жи вео у Кро тен дор фу, жи вео је усред не пре кид но смр дљи вог па кла про фи та.

Њен син је, пот пу но ту пим гла сом, опи си вао по сао у ко жа ри као ап со лут но не би-
тан, до са дан, ште тан за плу ћа и бу бре ге, и њу је то сва ки пут по тре са ло. Али ле ка ри, 
ко ји су сва ка два ме се ца пре гле да ли три сто ти не рад ни ка ко жа ре у Кро тен дор фу, код 
ње га ни су про на шли ни шта сум њи во, ни на плу ћи ма, ни у бу бре зи ма. По сле де сет 
го ди на ра да у Кро тен дор фу, ре кла је го спо ђа Ебен хое, гле да ју ћи при том не по мич но 
пре ко по кри ва ча као да гле да на крај Кро тен дор фа, „по сле де сет го ди на ме ша ња по 
кро тен дор фским ка ца ма”, по ка зу ју се про ме не на плу ћи ма и у бу бре зи ма кро тен-
дор фских рад ни ка, „смр то но сне про ме не”, ре кла је. Њен син, ме ђу тим, има нај от пор-
ни ју кон сти ту ци ју, ка ква се са мо мо же за ми сли ти. Ње го во „џи нов ско” те ло за њу је 
увек би ло као не ко стра но те ло, и то не са мо за њу, не го и за ње ног му жа. По сле за-
вр шет ка основ не шко ле њен син је оти шао го ре на ман сар ду, где јој се брат обе сио, 
и та мо остао, зу ре ћи из да на у дан ис пред се бе, се де ћи као иди от, не про го во рив ши 
ни реч, све до да на смр ти сво га оца. И по што ни ка да ни је ми слио ни на шта дру го, 
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од мах по сле са хра не, ка ко је већ би ла спо ме ну ла, у Кни тел фел ду је пао на пр ву бо љу 
на ко ју је на ле тео, на сво ју же ну, „јад ну глу па чу”. На рав но, да је остао да жи ви код ње, 
ми сли ла је че сто, мо жда би га она, ње го ва мај ка, мо гла спа си ти. Ду го вре ме на га је 
жа ли ла за то што је био та ко на и ван и глуп, или са мо за то што је, без ика квог осе ћа ња 
кри ви це и на та ко бе сми слен на чин, уни штио жи во те сво јих ро ди те ља, али га ви ше 
не жа ли. Би ла је умор на од ње га. Са да, при кра ју, осе ћа још са мо од врат ност пре ма 
ро ђе ном си ну, ње го вој же ни и де ци. 

Мо ја со ба је по ста ла мо ја мр твач ни ца, ве ро ват но је по ми сли ла док је при ча ла о 
свом си ну, но ћу се со ба сма њу је, ре кла је, а она се пла ши смр ти од гу ше ња. 

Мој отац је скре нуо ток те ње не при че и раз го вор усме рио на Ал пе, опи си вао је 
жу те бо ро ве на вр хо ви ма, свеж је се њи ва здух, ди вље жи во ти ње што ју ре ви со ко 
пре ко сте на, ди вљи Лоб минг у до ли ни.

Ре као је да са да ме не, свог си на, че шће во ди са со бом јер тре ба да упо знам љу де, 
за ме не је то нео п ход на ствар. Он је жи вео за јед но са сво јом де цом, али ни је мо гао 
да про ник не у њих, као што ни они ни су мо гли да про ник ну у ње га. Те шко ће са ко ји-
ма се ро ди те љи су о ча ва ју у од но су са де цом, ре као је, увек су, на кра ју кра је ва, не-
пре мо сти ве.

Он до да нас ни је био у ста њу да схва ти смрт сво је же не, мо је мај ке. Али ни ка да се 
не мо же све схва ти ти. 

Ко би по ми слио, пре са мо три го ди не, да ће он из не на да оста ти сам са мном и са 
мо јом се стром? 

„Дра га осо ба, од ко је све за ви си, од јед ном ви ше не по сто ји”, ре као је.
Знао је да је ме ни на ру дар ском фа кул те ту у Ле о бе ну би ло до бро, ре као је. За ме-

не се ни ма ло ни је пла шио, али за мо ју се стру је сте. Скло на свим вр ста ма бо ле сти, 
за тво ре на у се бе, она је нај ве ћи део вре ме на жи ве ла у са мо ћи, са на шом ку ће па зи-
тељ ком. По при ро ди то ли ко осе тљи ва да не кад да ни ма ни је из ла зи ла ни из сво је со бе. 

Мој отац је о на ма го во рио са ве ли ком љу ба вљу и чи ни ло се да га је го спо ђа 
Ебен хое па жљи во слу ша ла.

Че сто му је, ми слио сам, био по тре бан не ко да га са слу ша, и на па мет ми је пао Блох. 
Али, у јед но је био пот пу но си гу ран: да смо нас дво је, мо ја се стра и ја, уко ли ко он 

не би био ту, би ли спрем ни да по мог не мо јед но дру гом.
Ра до ва ло га је мо је ин те ре со ва ње за при род не на у ке. Чи ње ни ца да сам био то ли ко 

ћу тљив га је бри ну ла, али не и пла ши ла, он је знао да то ни је би ла бо ле сна ћу тљи-
вост, већ она ко ја се мо гла схва ти ти, и био је уве рен да је мо је те ло здра во.

Чи ни ло му се да су мо ји при ја те љи ду хов но ја ки, као и ја; во лео је да их ви ди ка да је 
до ла зио у Ле о бен. Он би та да са мном ишао на ве че ру у ре сто ран Гер нер. Али увек је жу-
рио, и то је био про блем. Био је сре ћан што сам иза брао ове сту ди је и што ћу их за вр ши-
ти у нај кра ћем мо гу ћем ро ку, та ко ле по сам на пре до вао, и по ње му, био бо љи од дру гих.

Ле о бен је био ве о ма згод но ме сто за сту ди је ру дар ства, ни пре ве ли ко ни пре ма-
ло, град ко ји ну ди све што је по треб но, ни шта су ви шно. Кли ма та мо ни је та ко до бра 
као код нас, али је не сум њи во би ла здра ва. Био сам чо век отво рен за за до вољ ства 
ко ја су се ну ди ла, али ни сам во лео пре те ри ва ња. Ово га је по себ но те ши ло. Из гле да-
ло му је „чуд но” што са да имам већ два де сет јед ну го ди ну. 
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Он би во лео да се ви ше по све тим спор ту, али је сма трао да ипак сам тре ба да од-
лу чу јем о свом жи во ту. Све у све му, по што се тру дио да ми не не до ста је би ло шта, он 
мо же да оче ку је да по сту пам по сво јој са ве сти и да ис пу ним ње го ве на де. Ко ра ча ти 
на пред у жи во ту је увек ве ли ки на пор. 

При ме тио је на мо јој се стри исте оне симп то ме као код на ше мај ке – пси хич ке и 
фи зич ке, из да на у дан све из ра же ни је, и све слич ни јег ка рак те ра. 

Му чи ли су га ду ша мо је се стре и њен осе тљи ви ор га ни зам, мно го осе тљи ви ји но 
што се мо же за ми сли ти, и због то га га је страх пра тио не пре ста но.

Ње но ду шев но рас по ло же ње бр зо се ме ња; пот чи ње на ко ле ба њи ма свог нер вног 
си сте ма, мо ја се стра је у стал ној опа сно сти.

Све се ви ше уда ља ва од нас, по вла чи у се бе, и то му је пред ста вља ло про блем ко ји 
ни је био у ста њу да ре ши.

Имао сам ути сак да је мо ја се стра оти шла од нас већ су ви ше да ле ко да би смо мо гли 
по но во да је стиг не мо. Нас дво је из гу би ли смо мај ку у тре нут ку ко ји мо же нај ви ше 
да ра зо ри, а за мо ју се стру, он је, ве ро ват но, био смр то но сан. 

У по чет ку, ре као је мој отац, он ју је сме стио у ин тер нат у бли зи ни Бо ден ског је зе ра. 
Али, та је од лу ка би ла пот пу но по гре шна. Под ре жи мом стро гих, бес ком про ми сних 
мо на хи ња, она је за па ла у сво ју ужа сну ме лан хо ли ју, у ста ње оча ја ко је је од та да по-
ста ло кон стант но. 

У по след њих го ди ну да на код ку ће она је по ста ла жр тва апа ти је, ко ја је овла да ла 
сви ма на ма.

Увек из но ва по ку ша вам да јој се не ка ко при бли жим пре ко пи са ма ко је јој ша љем 
из Ле о бе на, али уза луд.

Не мо же се пре ви де ти то да ње на ду шев на бо лест све ви ше за хва та и њен ор га-
ни зам. Ћер ка је за ње га из вор „не пре кид ног стра ха”. 

Јед ном је, ре као је мој отац, са њом од сео два да на у јед ном хо те лу у Цај тша ху. Али 
за та два да на, ко ли ко су та мо про ве ли, она ни је ни про го во ри ла са њим. Ипак, та 
два да на у Цај тша ху при ро да је би ла ле па и при јат на. А она је уста ја ла ка сно и од ла-
зи ла у кре вет ра но, као да су је то ме сто и око ли на не ка ко по ре ме ти ли, тај бо ра вак 
за њу ни је био олак ша ње, ка ко се он на дао, већ са мо те рет.

Дру ги пут ишао је са њом у Љу бља ну, за тим у Трст и у Ри је ку, шест да на укуп но, а 
за то вре ме на шао је за ме ну, али чак ни та да ни је ус пео да про ме ни ње но је зи во рас-
по ло же ње. Ње го ва ћер ка по ста ла је вид но мрач ни ја. Би ло му је ја сно да ње но ста ње 
по ста је све мрач ни је, чак и у при су ству све тло сти. 

Ме ђу срећ ним љу ди ма, ко ји ола ко схва та ју жи вот, она је би ла не срећ на. При јат но 
окру же ње ју је ири ти ра ло. Сун чан дан гу рао ју је у још ду бљу ме лан хо ли ју.

Ка да у ку ћу до ла зи по се та, она се по вла чи, не по ја вљу је се, оста је у сво јој со би 
док го сти не оду. За ба ве, ко је су на се лу уоби ча је не, њу са мо ре ме те. Ни је има ла ни 
при ја те љи цу, по не кад је усред но ћи на пу шта ла ку ћу и лу та ла на о ко ло по се лу.

Ње на не са ни ца под се ћа на не са ни цу мо је мај ке. 
Ка да се от пу ту је, са на ме ром да се оста не ду же вре ме, она се већ су тра дан вра ћа 

из прав ца Ти ро ла, Салц бур га, Сло ве ни је.
Али, би ла је ве за на за нас, за свог оца и свог бра та, љу ба вљу ко ју је те шко раз у ме ти.
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Са мном је све би ло лак ше, ре као је мој отац, са њом све те же. Ми то ли ко ду го жи-
ви мо за јед но, а не по зна је мо се.

Сва ко од нас је пот пу но изо ло ван у се бе, иако смо нај те шње по ве за ни. 
Цео жи вот ни је ни шта дру го, не го не пре кид ни по ку шај да се про на ђе мо.
Ни ка да до са да, по ми слио сам, ни сам чуо свог оца да го во ри о на ма са то ли ко 

осе ћа ња. 
Он пред ви ђа да ћу по сле сту ди ја кре ну ти пу тем ко ји га не ће раз о ча ра ти. 
У том тре нут ку при ме тио је да је го спо ђа Ебен хое за спа ла, устао је и ви део да сам 

ја још увек ту, у со би. Би ло му је не при јат но што сам чуо све што је ре као. 
По гле да ли смо на по ље, у дво ри ште, и угле да ли јед ну же ну, ком ши ни цу, по ми-

слио сам, ко ја је у гу ме ним чи зма ма ишла кроз тра ву. Из у ла је чи зме пред кућ ним вра-
ти ма и ушла. За го спо ђу Ебен хое ку пи ла је сва ко ја ке на мир ни це, укљу чу ју ћи и бо цу 
цр ног ви на ко ју је од мах ста ви ла на сто. По зна ва ла је мо га оца. И он је по зна вао њу. 
Го спо ђа Ебен хое се про бу ди ла. Је смо ли чу ли за уби ство у Гра ден бер гу, пи та ла је ком-
ши ни ца. Гресл је још увек на сло бо ди. То је че твр то уби ство у Бунд ше ку за го ди ну 
да на, ре кла је под се ћа ју ћи го спо ђу Ебен хое на за да вље ног грн ча ра и на угу ше ну учи-
те љи цу, обо је из Ли ги ста, као и на уби је ног кр зна ра Хор ха из Афлин га. Из ву кла је хлеб 
и ма слац из па пир не вре ће и ре кла: „Спар но је.”

Мој отац је ре као да је ра ни је тог ју тра био код уби је не уго сти те ље ве же не у Гра-
ден бер гу. Умр ла је у Ке фла ху, ре као је.

Ком ши ни ца је на ме сти ла ја стук, окре ну ла га, за тег ну ла по сте љи ну. Ка да смо се 
рас та ли, го спо ђа Ебен хое је по но во за спа ла. 

Ишли смо пре ко пи јач ног тр га у Шти во лу, на зад пре ма на шем ауту и раз го ва ра ли 
о ис пи ти ма ко је тре ба да по ло жим, о ме ђу соб ном од но су сту де на та у Ле о бе ну, о њи хо-
вој до са ди, о то ме ка ко им је до ста жи во та. О ве ли ком бро ју са мо у би ста ва, на ро чи то 
ме ђу нај бо љи ма. Би ло је из не на ђу ју ће да су упра во они бо га ти би ли скло ни са мо-
уби ству, да су пре то га под ле га ли до са ди, нај стра шни јој бо ле сти од ко је та кви мо гу 
да бо лу ју. 

Фа кул тет за ру дар ство у Ле о бе ну је до бар и по знат, али не пра вед но оцр њи ван баш 
од оних ко ји су сту ди ра ли на ње му. Убе ђен сам да је то је дан од три нај бо ља фа кул-
те та у све ту, ре као сам. У Ле о бе ну је све уре ђе но на та кав на чин да се пот пу но мо раш 
кон цен три са ти ис кљу чи во на сту ди је, ина че ћеш по лу де ти.

Ни сам изо ло ван, ре као сам, је ди но мо рам сва ког да на да се на пу ним но вом енер-
ги јом сми ре но сти и дис тан ци ра но сти, ко ја ми је нео п ход на да бих ишао да ље. Че сто 
сам се по на шао аро гант но, по вре ђи вао љу де око се бе. Уко ли ко би до ла зи ло до ап со-
лут ног за сто ја у кон цен тра ци ји, ко ја ми је би ла по треб на за уче ње, на пу штао сам ин-
тер нат, ше тао дуж оба ле Му ре, углав ном сам, и раз ми шља ју ћи са мо о сту ди ја ма, до ла-
зио се би. Али, мно го пу та сам од ла зио на оба лу Му ре, ле ње ре ке, сме ђег, отег ну тог 
то ка и на бре жуљ ке на се ве ру са мо са ци љем пот пу ног ужи ва ња, пре пу шта ју ћи се 
сво јим фан та зи ја ма, сво јој за ду бље но сти у при ро ду на зе мљи ној по вр ши ни. Струк-
ту ра зе мљи не по вр ши не из гле да ла ми је, сва ки пут кад сам је по сма трао, увек но ва, 
де ло ва ла је на ме не у сва ком по гле ду окре пљу ју ће. 



24

Че сто ми нај ве ће за до вољ ство пред ста вља то што про у ча вам са став ва зду ха и 
хо дам ки ло ме три ма у прав цу се ве ро и сто ка пре ма Зе ме рин гу. У осе ћа ју пот пу не 
сло бо де, ве ро ват но схва там шта је сре ћа. 

Раз ми шља ју ћи о са ста ву тла ис под зе мље око Му ре, че сто сам осе ћао спо кој, ко-
ји ми је по но во вра ћао из гу бље ну ја сно ћу иде ја и при себ ну гла ву ко ји су по вре ме но 
не ста ја ли услед на пор ног сту ди ра ња.

Већ из ве сно вре ме по сма трао сам се бе као ор га ни зам, ко ји сам, за хва љу ју ћи сна зи 
во ље, све че шће успе вао да ре гу ли шем по ко ман ди. На рав но да сам по вре ме но па тио 
и од по врат них уда ра ца, ко ји ме, ме ђу тим, ни ка да ни су до ве ли до оча ја ња. Да бих се 
осло бо дио ста ња скло но сти ка оча ју, ре као сам, спре ман сам да из др жим сва ки за-
мор. Бо ље да сам стра шно ис цр пљен, до дао сам, не го ду бо ко оча јан. 

Би ло је и тре ну та ка у ко је сам осе ћао да про ди рем го то во без му ке, са мо кроз при-
зо ре ства ра ња, ко је, ме ђу тим, ни је ни шта дру го не го огром но за ма ра ње. „Тре ну ци”, 
ре као сам.

Сва ко га да на сам се по ди зао до вр ха, а за тим па дао до дна. 
Ми слим да је за до вољ ство уме ти са вла да ти се бе, по мо ћу ра зу ма се пре тво ри ти у 

ме ха ни зам ко ји слу ша до би је не ко ман де.
Са мо на тај на чин чо век мо же да бу де сре ћан и да схва ти сво ју при ро ду. Ме ђу-

тим, ма ло је оних ко ји су у ста њу да схва те сво ју при ро ду. До зво ли ти осе ћа њи ма да 
те за се не, не чи ни ти ни шта про тив не пре ста ног по мра че ња сво је ду ше, то је оно што 
чо ве ка до во ди до оча ја ња. Где ра зум пре вла да, очај је не мо гућ, ре као сам. „Ка да осе-
тим ово ста ње пот пу не ира ци о нал но сти, све у ме ни по ста је очај.” Са да, ме ђу тим, тек 
рет ко за пад нем у ово ста ње. Жи вот је увек те жак, све док се не иза ђе из ње га, и сре ћа 
је но си ти се са њим по мо ћу здра вог ра зу ма. Љу ди су углав ном сен ти мен тал ни, а не 
ра ци о нал ни, и то је упра во раз лог што ве ћи на њих за вр ши у оча ја њу, а не у са зна њу. 
„Али ра зум, о ко јем ја го во рим”, ре као сам, „не ма ни чег на уч ног.”

Оцу је па ло у очи да сам се из не на да рас при чао. Ре као је да и он по не кад успе ва 
да про го во ри о не че му, али не кад са мо на зи ре не што о че му не мо же да при ча, а 
сма тра да то уоп ште ни је свој стве но чо ве ку, да то за и ста ни је људ ски.

Про шли смо по ред Бло хо ве ку ће и ауто мо би лом се упу ти ли пре ма Ха у ен штај ну 
код јед ног ин ду стри јал ца, ко ји је био ма ње-ви ше луд и чи је име сам за бо ра вио. Од 
Абра ха ма пут смо скра ти ли пре ко Гај ста ла.

Ме ђу сту ден ти ма увек вла да не ко ста ње не ми ра, ре као сам, јер, док сту ди ра ју, они 
се на ла зе у ва ку у му из ме ђу два све та, све та ро ди те ља ко ји су на пу сти ли и све та ко ји 
још ни су до сти гли, и уме сто да иду том све ту, ве ће су шан се да се вра те сво јим ро ди-
те љи ма. Че сто у том пра зном про сто ру, до дао сам, из не на да до ла зи до ка та стро фе и 
то он да ка да ве ру ју да су уви де ли да не мо гу ни на зад ро ди те љи ма, ни на пред у свет. 
У про те клих шест ме се ци, са мо у ин тер на ту, са мо у би ство су из вр ши ла три сту ден та, 
ре као сам. До тре нут ка смр ти, у осе ћа њи ма или ду шев ном ста њу ових сту де на та, ни-
је мо гла да се от кри је ни нај ма ња нео бич ност. 

Што се ме не ти че, ре као сам, ни ка да ни сам ни по ми слио да се уби јем; мој отац је, 
ме ђу тим, твр дио ка ко му је по ми сао на са мо у би ство од у век би ла бли ска. У тој ми сли, 
још као де те, че сто је тра жио из лаз из дру гих ми сли. Па да ла му је на па мет са мо као 
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ми сао нео п ход на за жи вот ко ју је и про из вео у ову свр ху, као ми сао на од мор, ни ка да 
она за ње га ни је би ла не ка има нент на ми сао. У овом тре нут ку обо ји ца смо схва ти ли 
ко ли ко је би ло опа сно и да ље гле да ти мо ју се стру уро ње ну у ми сли о са мо у би ству, у 
на из ме нич ним по ми сли ма на са мо у би ство и по ку ша ји ма са мо у би ства. Још од нај ра-
ни јег де тињ ства би ла је скло на су и ци ду, а отац је ре као да тај осе ћај, пр во бит но за-
ми шљен на по зо ри шни на чин, ка сни је мо же да се пре тво ри у ствар ну емо ци ју ко ја 
се за вр ша ва ка та стро фом.

По сма тра ли смо воћ ња ке на па ди на ма иза Абра ха ма. Се ља ци су отво ре ну бу рад 
са мла дим ви ном оста ви ли на сун цу. Ку ће су ста ре. Го то во да не по сто ји изо ло ва ни ји 
пре део од оног из ме ђу Гај ста ла и Ха у ен штај на.

Пре ду го смо оста ли у Шти во лу, ре као је мој отац. У Ха у ен штај ну су га че ка ли од 
ју тра. Ин ду стри ја лац, ко ји се ту по ву као у јед ну ло вач ку ку ћу, кон цен три сао се на пи-
са ње ко је му је у исто вре ме за да ва ло му ку, али га од му ке и спа са ва ло. Ви ше од две 
го ди не мој отац је по зна вао тог чо ве ка, ко ји још ни је био на пу нио пе де се ту. Је ди ну 
ве зу са све том ин ду стри ја лац је одр жа вао пу тем по ште. Имао је по лу се стру, ко ја је 
са њим де ли ла уса мље ност, и то, ка ко сам од мах ви део, ап со лут ну уса мље ност, за 
ње га, ка ко је и сам ре као, са вр ше ну. Ло вач ку ку ћу ку пио је пре пет на ест го ди на од 
кне за За у ра уа, ко јег смо ка сни је по се ти ли у ње го вом зам ку Хох го бер ниц. Ку ћу је та да 
ку пио са мо због свог ли те рар ног ра да на чи сто фи ло зоф ску те му, о ко ме, ме ђу тим, 
ни ка да не го во ри. Ако би га по ме нуо, го во рио је ин ду стри ја лац мом оцу, ако би по-
чео да при ча о то ме, он би од мах уни штио по сао ко ји је већ био у по од ма клој фа зи и 
ви ше не би мо гао по но во да га по кре не. Ра дио је дан и ноћ, пи сао, а за тим уни шта-
вао оно што је на пи сао, увек из но ва је пи сао и из но ва уни шта вао, при бли жа ва ју ћи 
се та ко свом ци љу. Осим по сла, ни је ни шта се би до зво ља вао, са мо на крат ко се са ста-
јао са по лу се стром у би бли о те ци или у ку хи њи, и то са мо ра ди до го во ра о хра ни. 
Ње го ва по лу се стра ишла је два пу та не дељ но у Гај стал, у про дав ни цу и у по шту да 
пре да пи сма и да их по диг не. У сво јој ку ћи на пра ви ли су огром не за ли хе хра не за 
та ко зва ни слу чај еле мен тар них не по го да, али те за ли хе не ди ра ју. По лу се стра је 
ћер ка ње го ве мај ке, отац јој је не ки Чи ле а нац, и док смо се по ла ко при бли жа ва ли 
Ха у ен штај ну, отац ме је упо знао са њи хо вим од но сом. Жи ве ли су за јед но као муж и 
же на, и она је, на кон што уве де мог оца у ку ћу и на ја ви га свом по лу бра ту, ко ри сти ла 
при ли ку да се од мах по ву че у сво ју со бу, и по ја вљи ва ла се по но во са мо да се са мо-
јим оцем по здра ви при од ла ску.

Ин ду стри ја лац има ше ћер, ре као је мој отац, и мо ра сва ких не ко ли ко са ти да се би 
да је ин су лин. Два или три пу та ме сеч но мој отац га је по се ћи вао ка ко би се уве рио 
да бо лест стаг ни ра. Ње му ни је по зна то да је ико осим ње га до ла зио у Ха у ен штајн. 
Че сто је пи тао љу де из ком ши лу ка да ли ту до ла зе дру ги љу ди, по себ но они из гра да, 
али о то ме ни ко ни шта ни је знао. Ку ћа је ода ва ла ути сак да у њој жи ве ис кљу чи во 
ин ду стри ја лац и ње го ва по лу се стра и да већ го ди на ма ни је дан дру ги чо век ни је у њу 
кро чио. Она ни је, као што је обич но слу чај са ло вач ким ку ћа ма, би ла пу на тро фе ја, 
већ го то во пра зна, уну тра су се на ла зи ле са мо нај не оп ход ни је ства ри. Чак ни у со би 
ин ду стри јал че ве по лу се стре ни је би ло ни чег осим кре ве та, сто ла, ко мо де и сто ли це. 
Ни је би ло сли ка на зи до ви ма, у це лој ку ћи ни јед на сли ка. Ин ду стри ја лац је мр зео ка ко 
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сли ке, та ко и цр те же. За ње га је све мо ра ло да бу де пра зно ко ли ко год је мо гу ће и 
пре глед но ко ли ко је мо гу ће. Оно ма ло ства ри што је ту би ло, мо ра ло је да бу де што 
јед но став ни је. При ро ду око ло вач ке ку ће и гу сту шу му, ко ја је оп ко ли ла ку ћу, он осе ћа 
као зид. По шта ру је би ло до зво ље но да пре ђе тај зид ако је до но сио не ки те ле грам, 
али не и да сту пи у ку ћу, мо рао је да се огла си до зи ва њем ка ко би га при ме ти ли, а 
за тим би ис пред ку ће пре дао по шту ин ду стри јал че вој по лу се стри. Иза ку ће, ре као је 
мој отац, је из вор, а во да је до бра.

Са да смо про ла зи ли гор ском до ли ном и во зи ли смо се са мо кроз шу му. 
У ин ду стри јал че вој ку ћи ни је по сто ја ла ни јед на књи га, ре као је мој отац, на мер-

но ни је хтео да у ку ћи има књи ге, ка ко га ни шта не би мо гло ири ти ра ти. Ни шта не 
ири ти ра ви ше од књи ге ка да хо ћеш да бу деш сам са со бом, ка да мо раш да бу деш 
сам са со бом.

Сво јој се стри је до зво ља вао да чи та по је ди не но ви не, ме ђу ко ји ма Le So ir и Af ton
bla ded, Le Mon de и La Pren sa, али ни јед не не мач ке. Ме ђу тим, чак и те стра не но ви не, 
ко је је сме ла да чи та, мо ра ле су би ти ста ре нај ма ње ме сец да на јер ти ме гу бе сво ју 
ра зор ну моћ и по ста ју по е тич не. 

Ин ду стри јал че ва оде ћа би ла је јед но став на; мој отац га је увек ви ђао је ди но у ко-
шу љи и пан та ло на ма. На вод но, он је го во рио не са мо све сред њо е вроп ске је зи ке, 
већ ско ро и све ис точ но а зиј ске.

Осим сто ла и сто ли це, у сво јој рад ној со би ни је тр пео ни шта сем пра зног па пи ра 
ка ко би мо гао да се фо ку си ра са мо на се бе и ка ко га ни шта не би од вра ћа ло од по-
сла. Као ма те ри јал за оно што је пи сао би ло му је до вољ но ис ку ство ко је је са ку пљао 
пре ко че тр де сет го ди на у свет ским ме тро по ла ма, у ин ду стриј ским и тр го вач ким 
цен три ма на пет кон ти не на та. 

Ње гов име так био је раз ба цан по зе мља ма ши ром све та, пре те жно у оним где се 
го во рио ен гле ски је зик. Ин ду стри ја лац је сво је по сло ве во дио из Ха у ен штај на, из-
два ја ју ћи за то са мо сат вре ме на днев но. Не ве ро ват но ком пли ко ван апа рат са пре ко 
че тр де сет хи ља да за по сле них и у не пре кид ном ра ду, по кре тао је он, из Ха у ен штај на, 
а ње го во функ ци о ни са ње би ло је све бо ље.

А он да, ка да јед ном за вр ши свој рад, „...ве ро ват но ће се на кра ју све све сти на 
јед ну је ди ну ми сао”, ре као је јед ном при ли ком мом оцу. На ме ра ва да на пу сти Ха у ен-
штајн, да оде из до ли не, да оста ви све иза се бе.

Што се ти че хра не, би ло је до вољ но оно нај јед но став ни је. Ду ге шет ње, све ду бље 
у шу му, у бес крај ну „ве чи то зе ле ну ме та фи зич ку ма те ма ти ку”, ка ко је на зи вао шу му 
око Ха у ен штај на, би ле су до вољ не да му ми ши ћи не омли та ве. Он је био не при ја тељ 
шет њи, ше тао је са мо да не би „фи зич ки про пао”.

Ма ла пећ од гво жђа за гре ва ла је ње го ву со бу; дру га пећ – со бу ње го ве по лу се стре. 
Сре ћа, ре као је јед ном мом оцу, што па ти од ди ја бе те са, јер због то га, ба рем у Ха у ен-
штај ну, осим сво је по лу се стре, мо же да ви ди ли це још са мо јед ног чо ве ка, мо га оца. 
Јед ном му је ре као да је он, мој отац, спре чио да „ис ку ство Ха у ен штајн до стиг не екс-
трем не по сле ди це”.

Ви де ло се од мах да је ин ду стри ја лац рет ко го во рио и да је све оно што је ре као 
био са мо на чин да се од бра ни од сво је стра шне раз дра жљи во сти.
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Те пра зне со бе на мог су оца увек оста вља ле за стра шу ју ће де пре си ван ути сак за-
то што је схва тио да их је чо век, ко ји је у њи ма бо ра вио, по пу нио пре ма се би, са мо 
сво јим фан та зи ја ма, са мо фан та стич ним пред ме ти ма, да не би по лу део. 

Је ди на ин ду стри јал че ва оку па ци ја, по ред ра да, шет ње кроз шу му и раз го во ра са 
сво јом по лу се стром о хра ни, би ла је же ља, ко ја га је с вре ме на на вре ме спо па да ла, 
и то све же шће, да пу ца у огром ну др ве ну ме ту по ста вље ну на два ста бла иза ку ће. 
„Ве жбам, не знам за што”, ре као је јед ном при ли ком мом оцу. Мно го пу та су, у чи та вој 
ње го вој око ли ни, слу ша ли ка ко са ти ма и са ти ма пу ца, све до по сле по но ћи. 

Пот пу на не са ни ца и пот пу на апа ти ја че сто су се у ње му сме њи ва ле на нај стра-
шни ји на чин, да ни ма, и он ни је мо гао да смог не сна ге да иза ђе из тог ста ња. 

У нор мал ним да ни ма уста јао је у по ла пет ују тро и ра дио до по ла два по под не, 
не што би по јео и на ста вљао би да ра ди све до се дам са ти уве че.

Сво јој по лу се стри оста вио је „нај ве ћу мо гу ћу” сло бо ду у Ха у ен штај ну. Али већ по-
сле шест или се дам не де ља на кон до ла ска, на њој је мо гао да при ме ти зна ке лу ди ла, 
ко је је би ло „ду бо ко уко ре ње но у кле ри ка ли зму”. То лу ди ло, ре као је ин ду стри ја лац, 
мо гло би од мах да се по ву че ка да би на пу сти ли Ха у ен штајн. Пот пу но пре пу ште на се би 
и из ло же на ти ра ни ји свог по лу бра та, она је би ла стал но на иви ци са мо у би ства. Њен 
по лу брат је, ме ђу тим, при ме тио, да она, из по што ва ња пре ма ње му, за ко јег чи ни 
све, али га уоп ште не раз у ме, ни је до зво ли ла се би чак ни гла сан осло ба ђа ју ћи крик, 
ни нај ма њи гест не то ле ран ци је. Мој отац је код ове же не, ко ја је би ла из не на ђу ју ће 
чи ста и уред на, та ко ђе при ме тио ти пич ну ћу тљи вост ко ја се уоча ва код по ре ме ће них 
же на, за тво ре них у луд ни ца ма. 

„Ве ро ват но јој је по лу брат за бра нио да раз го ва ра са мном”, ре као је, јер увек је 
имао осе ћај да је она хте ла да раз го ва ра са њим, али да јој ни је би ло до зво ље но.

 Он је обич но већ из ју тра, на пу ту до кне за За у ра уа у Хох го бер ниц, до ла зио у Ха у ен-
штајн, ка да је ва здух нај чи сти ји, а по глед на Рос бах-Ал пе нај леп ши. 

Пут ко јим смо се во зи ли, ре као је, из гра дио је ин ду стри ја лац о свом тро шку, и он 
му при па да чи та вом ње го вом ду жи ном. У шу ми је сву да, иако се то не ви ди, као чу-
ва ре по ста вио не за по сле не мли на ре, пен зи о ни са не шу ма ре, ру да ре без по сла, ко ји 
су има ли за да так да све љу де др же да ле ко од ње га. Отац је ре као да ми сли да ин ду-
стри ја лац мо же још из ве сно вре ме да жи ви у Ха у ен штај ну на на чин на ко ји са да мо
ра да жи ви, још са мо не ко ли ко го ди на. Код ње га, за раз ли ку од ње го ве по лу се стре, 
ни ка да ни је имао при ли ку да при ме ти ни нај ма њи знак лу ди ла. Али, ни ко не мо же да 
жи ви у та квој оса ми, а да не пре тр пи озбиљ ну ште ту, мо жда чак и нај те жа оште ће ња 
свог ду ха и сво је ду ше. По зна то је да љу ди од јед ном, на нај ва жни јој пре крет ни ци у 
свом жи во ту, жи во ту ко ји им из гле да фи ло зоф ски, про на ла зе се би там ни цу, у ко ју се 
за тим по вла че и по све ћу ју свој жи вот на уч ном ра ду или по ет ско-на уч ној фа сци на-
ци ји. И да та кви љу ди са со бом увек по ве ду у ту там ни цу ство ре ње ко је им је при вр-
же но. И обич но, на по чет ку не што спо ри је, уни шта ва ју то ство ре ње ко је су са со бом 
по ве ли, а он да, пре или ка сни је, уни ште и са ме се бе. Мој отац, ме ђу тим, ни је же лео 
да ка же за ин ду стри јал ца да је је дан од та квих не срећ ни ка, на про тив, он је во дио 
жи вот ко ји му је у пот пу но сти од го ва рао, за раз ли ку од ње го ве по лу се стре, ко ја је 
због ње га би ла при мо ра на да жи ви ве о ма не срећ но.
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У по чет ку, ре као је мој отац, ти љу ди, као, ре ци мо, ин ду стри јал че ва по лу се стра, 
не же ле да се пре да ју свом угње та чу, али уско ро схва та ју да им ни шта не вре ди. Не-
ма ју ћи дру гог из бо ра, они му се на кра ју пре пу шта ју, у стра шном оча ју ко ји их по сто-
ја но уни шта ва, а то мој отац на зи ва „стра шни очај ро бо ва”.

Са мо за то што су до ср жи не ми ло срд ни, љу ди по пут овог ин ду стри јал ца до ла зе 
до сво га ци ља, без об зи ра што тај циљ и на чин на ко ји су га до сти гли дру гим љу ди ма 
из гле да ју за и ста од врат но и не схва тљи во. 

Ло вач ка ку ћа је ста ја ла усред јед ног про план ка и од мах се ви де ло да јој је он са-
вр ше но од го ва рао.

На фа са ди ку ће ни је ви сио ни је дан је ди ни тро феј, она уоп ште ни је из гле да ла као 
ло вач ка ку ћа. Од мах сам по ми слио: „Там ни ца! Им про ви зо ва на там ни ца!” Сви кап ци 
на про зо ри ма би ли су за тво ре ни, не ко би по ми слио да је ку ћа пра зна.

Ин ду стри јал чев рад ни про стор на ла зио се у зад њем де лу ку ће, ре као је мој отац. 
Ин ду стри ја лац је до пу штао увек са мо је дан отво ре ни ка пак на про зо ру.

Све у ку ћи мо ра ло је да му по мог не да се фо ку си ра на свој по сао.
Иза шли смо из аута, и по што су оче ки ва ли мог оца очи глед но су чу ли да смо сти-

гли, те су нам од мах отво ри ли вра та. Ин ду стри јал че ва по лу се стра нас је бр зо уве ла у 
пред со бље, а ја сам од мах по ми слио да ово пр во бит но ни је мо гла би ти ло вач ка ку ћа, 
јер у на шем кра ју ло вач ке ку ће не ма ју пред со бље. Згра да је, ве ро ват но, не ка да би ла 
са став ни део утвр ђе ња За у рау. У пред со бљу ни је би ло ни јед ног по крет ног пред ме та, 
осим де бе лог ко ноп ца ко ји је ви сио са пла фо на. За шта је ко но пац слу жио, за ме не је 
оста ла ми сте ри ја. 

Мој отац је ре као да сам му син. Ин ду стри јал че ва по лу се стра, ме ђу тим, ни је ми пру-
жи ла ру ку, од мах је не ста ла и оста ви ла нас је са ме. При ме тио сам, ка да смо ушли у 
пред со бље, да је она од мах по но во за кљу ча ла ула зна вра та, под бо чив ши их ве ли ком 
гре дом. На вик ну та на по се те мо га оца, ни је се из ви ни ла пре не го што је не ста ла.

Пра тио сам оца док смо про ла зи ли кроз не ко ли ко у бе ло окре че них про сто ри ја, ко је 
са мо за хва љу ју ћи уским отво ри ма на про зор ским кап ци ма ни су би ле пот пу но мрач не. 
Ишли смо пре ко др ве ног по да од ари ша. Мо ра ли смо да се поп не мо на пр ви спрат. Го ре 
ду га чак ход ник, та ко ђе у мра ку, пот пу но за мра чен. По ми слио сам да сам у ма на сти ру. 

Иако смо ишли па жљи во, пра ви ли смо ве ли ку бу ку јер су со бе би ле пра зне. 
Во лео бих да сам мо гао, док смо ишли дуж ход ни ка на спра ту, да ври снем и да се 

од ври ска по о тва ра ју кап ци на про зо ри ма, али ра зум ме је спре чио да ура дим не што 
што ни је би ло до зво ље но да се ра ди. 

Мој отац се за у ста вио ис пред ин ду стри јал че ве со бе, по ку цао и на по зив ушао, 
без ме не. Ја сам га, по до го во ру, че као ис пред вра та.

Ду го ни сам чуо ни шта; он да не ке ре чи, ко је су за ме не углав ном би ле не по ве за не, 
а за тим ја сне ре чи, ко је су се од но си ле на ин ду стри јал че ву књи жев ну ак тив ност. То-
ком по след ње не де ље на пра вио је ве ли ки на пре дак, ре као је и на ме ра вао је да и 
да ље мно го на пре ду је. „Чак и да уни штим све што сам до са да на пи сао”, ре као је, 
„учи нио бих ве ли ки на пре дак.”

Он се са да при пре мао за по сао ко јим ће се ба ви ти ду ги низ го ди на, а по сао је био 
та кав да ће га, ве ро ват но, уни шти ти. „Не”, ре као је, „не ћу до зво ли ти да ме уни шти.”
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За тим је го во рио о по сло ви ма ко ји на ста вља ју да ра сту, са да све ви ше кон цен-
три са ним на африч ке зе мље. Ре као је да је при мио ве о ма по вољ не ве сти из Лон до на 
и Кејп та у на. Афри ка се стра хо ви том бр зи ном раз ви ја у нај бо га ти ји кон ти нент на све-
ту, и чи ње ни ца да се бел ци одан де по вла че, мо ра ла би се ис ко ри сти ти. „Бе лој ра си”, 
ре као је, „у Афри ци је до шао крај, али ја та мо тек по чи њем!”

По но во се вра тио на сво је пи са ње и ре као да ће он са да, „у не ко ли ко на ред них 
не де ља” на пра ви ти от кри ћа од пре суд ног зна ча ја за свој рад. За хва љу ју ћи изо ло ва-
но сти, „за хва љу ју ћи пра зни ни ов де”, мо гао је „да ство ри огром ни ко смос иде ја.” Са да 
се све у ње му ре а ли зо ва ло. И он је, из све сна ге, на сто јао да при ве де свој рад кра ју.

По што је же лео да га баш ни шта не оме та у ра ду, мо рао је да уни шти и „по след ње 
ствар но од вра ћа ње па жње” у Ха у ен штај ну: на ре дио је да се сва ди вљач, ко ја је по сто-
ја ла у шу ма ма Ха у ен штај на устре ли, при ку пи и по де ли „нај си ро ма шни јим љу ди ма” у 
обла сти Бунд ше ка.

„Са да, ка да отво рим про зо ре, не чу јем ви ше ни шта”, ре као је ин ду стри ја лац, „ап со-
лут но ни шта. Фан та сти чан осе ћај.”

По сле ду жег ћу та ња у со би чуо сам да је мој отац ин ду стри јал цу скре нуо па жњу 
на мо је при су ство у ход ни ку. За ви кенд сам до шао ку ћи из Ле о бе на, где сам, ка ко је 
знао, сту ди рао на ру дар ском фа кул те ту, и он ме је по вео са со бом. Био сам на по љу у 
ход ни ку. Али ин ду стри ја лац ни је же лео да ме ви ди. „Не”, ре као је, „не же лим да ви-
дим Ва шег си на. Но ва осо ба, но во ли це, све ми упро па сти. По ку шај те да раз у ме те, 
упро па сти ми све, но во ли це.”

Ин ду стри ја лац је пи тао мог оца где је да нас још био, то ном ко ји је зву чао као да 
га је то увек пи тао. „У Гра ден бер гу”, ре као је мој отац, „та мо је ру дар по име ну Гресл 
убио же ну јед ног го сти о ни ча ра. Он да смо би ли у Хил бер гу. И у За ли. И у Ке фла ху. У 
Афлин гу, у Шти во лу”, ре као је. „А са да иде те го ре, код кне за За у ра уа”, пи тао је ин ду-
стри ја лац. „Да”, ре као је мој отац, „али пре то га мо рам још јед ном до ле до Фо хле ро-
вог мли на.”

„Не”, ре као је ин ду стри ја лац по но во, „не же лим да при мим Ва шег си на, ја не же-
лим да га упо знам. Ка да се из не на да по ја ви но ва осо ба, она мо же све да ми уни шти. 
Све. Та ква осо ба се по ја ви и све ми уни шти.” По сле из ве сног вре ме на ин ду стри ја лац 
је ре као: „По што су све со бе у овој ку ћи пот пу но пра зне, ја у та ми, ко ја та мо вла да, не 
мо гу да се су да рим ни са јед ним пред ме том.” Мој отац је иза шао. Си шли смо у пред-
со бље. Ин ду стри јал че ва по лу се стра нас је из ве ла. Чак је и про пла нак из гле дао де-
пре сив но. „Иде мо у Гај стал да не што по је де мо”, ре као је мој отац. У ти ши ни смо се 
во зи ли пре ма Гај ста лу, истим пу тем кроз шу му ко јим смо и до шли. Ус пут ни смо сре-
ли ни јед ног чо ве ка. Био сам згро жен ми шљу да у шу ми не ма ди вљих жи во ти ња и да 
су нас по сма тра ли не ви дљи ви чу ва ри. Не што пре Гај ста ла угле да ли смо пр ве љу де. 
Би ло је око по дне ва. Нај пре смо пла ни ра ли да до Фо хле ро вог мли на иде мо пре ко 
Ре ма са, али смо он да ипак кре ну ли пре ко Абра ха ма до Афлин га, где смо оти шли у 
је дан ре сто ран за ко ји је мој отац чуо да је до бар. 

Ни је би ло пра зног сто ла, па су нас по зва ли да сед не мо у ку хи њу, где смо има ли 
по се бан трет ман. Чу ли смо да се при ча ло о уби ству у Гра ден бер гу, о уби је ној же ни. 
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Гресл још ни је био ухва ћен. Тре ба ло је че ка ти да оглад ни, што ни је мо гло још ду го 
по тра ја ти, па да иза ђе из свог скро ви шта.

Док смо ру ча ли, мој отац је по но во са пу но љу ба ви при чао о де те ту у Хил бер гу, 
он да о Бло ху. „Сви ма је те шко”, ре као је. Отво рио је сво ју тор бу и при ме тио да је књи ге 
ко је је по зај мио од Бло ха – Ди дроа, Ни чеа, Па ска ла – за бо ра вио да узме. Али, на ред них 
да на он и не ће има ти вре ме на за чи та ње. Ми слио је на го спо ђу Ебен хое и ре као да 
ће на ви ка да је по се ћу је пре ста ти, јер ће она жи ве ти још са мо не ко ли ко да на, а он да 
ће јед но став но за спа ти. Са да је по чео да при ча о учи те љу, ко јег је пр вог по се тио и 
ко ји му је од мах умро на ру ка ма. Суд би на се о ских учи те ља је гор ка, јер их че сто по 
ка зни, пре ме шта ју из гра да у ко ме су се они до бро осе ћа ли, ма ко ли ко да је био ма ли, 
у хлад не, пре ма њи ма не при ја тељ ски рас по ло же не пла нин ске до ли не, где во де бе-
дан жи вот, све ви ше при ти сну ти од врат ним школ ским про пи си ма из ми ни стар ства, 
и та ко, за ве о ма крат ко вре ме, они по ста ју жр тве смр то но сне оту пе ло сти, ко ја се код 
њих у сва ком мо мен ту мо же пре тво ри ти у лу ди ло. Њи хо ва скло ност да још од ра не 
мла до сти осе ћа ју жи вот је ди но као стра шну (бож ју?) ка зну, не пре кид но уро ње ни у 
сре ди ну ко ја их не схва та озбиљ но, и где их сва ко гле да с ви си не, они ег зи сти ра ју у 
кли ми ко ја ре ме ти њи хов иона ко слаб ум и те ра их у сек су ал ну за блу де лост.

Мом оцу је ту жна суд би на учи те ља из За ле већ ду го би ла по вод за сва ко днев не 
„без ум не” ми сли. Али, ка ко је ре као, о то ме не же ли да го во ри; ме ђу тим, од мах по-
сле, ипак је од лу чио да ка же ба рем не што, и по чео је да при ча ка ко је учи тељ пре 
две го ди не по след њи пут био у шко ли у Об да ху, где је мо рао да пре да је. Ко ли ко је 
мој отац знао, учи те љев уче ста ли од нос са јед ним нер во зним де ча ком при мо рао га 
је да се скло ни не где у Ти рол, он да у Ита ли ју, на кра ју чак и у Сло ве ни ју. Као ди вљак, 
он је ме ђу љу ди ма ко ји су при ча ли не ким стра ним је зи ком, из др жао две го ди не, жи-
ве ћи углав ном од сит них кра ђа, а он да се, из не на да, пот пу но по ре ме ћен, вра тио пре-
ко гра ни це и стао пред ли це прав де. Про цес је био брз и за вр шио се та ко што га је 
по рот ни суд из Бру ка осу дио на две го ди не за тво ра и две го ди не дру штве но-ко ри-
сног ра да. Ка зну је мо рао да из др жа ва у Гар сте ну. Ка да су га пу сти ли, он се (се тио сам 
се бра та го спо ђе Ебен хое) вра тио сво јим ро ди те љи ма, ко ји су у За ли има ли ма ло по-
љо при вред но до бро и где су се бри ну ли о ње му са пу но љу ба ви. „На рав но, мо гло би 
се ре ћи”, ре као је мој отац, „да је учи тељ умро од ср ча ног обо ље ња, та ко зва ног ср ча-
ног уда ра”; про сто је та ко из гле да ло. „Али ни је то би ло у пи та њу.”

Мој отац је на ли цу учи те ља у са мрт ном ча су ја сно ви део оп ту жбу чо ве ка про тив 
све та ко ји ни је же лео да га раз у ме.

Учи тељ је имао два де сет шест го ди на, и не ко ли ко не де ља пре не го што је умро, 
ро ди те љи су др жа ли ње го ву по смрт ну оде ћу да ви си у ход ни ку. „Не де ља ма сам”, ре-
као је мој отац, „ула зе ћи у ку ћу учи те ље вих ро ди те ља, нај пре мо рао да гле дам ње го ву 
по смрт ну оде ћу.” 

То што је умро у при су ству ле ка ра, мо га оца, би ло је олак ша ње за ње го ве ро ди те ље. 
И они, ре као је, мо ра да су свог си на, као и го спо ђа Ебен хое у Шти во лу, до жи вља ва ли 
као стра шну (бож ју?) ка зну.

О пре ми ну лом учи те љу мој отац је, за вре ме руч ка, ре као и сле де ће: јед ном га је, 
као де те, ње го ва ба ка по ве ла са со бом у гу сту шу му да бе ру ку пи не и та мо су се из гу-
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би ли. Упор но су тра жи ли из лаз из шу ме, али ни су ус пе ли да га на ђу. Па ла је и ноћ, а 
они још увек ни су иза шли из шу ме. Стал но су ишли у по гре шном прав цу. На кра ју су 
се њих дво је, ба ка и унук, шћу ћу ри ли у не ки ја рак и та ко, при љу бље ни јед но уз дру го, 
про ве ли ноћ. Ни су тра дан ни су ус пе ли да иза ђу из шу ме. И сле де ћу ноћ су пре спа ва-
ли у не ком дру гом јар ку. Тек у по по днев ним са ти ма, тре ћег да на, не ка ко су иза шли 
из шу ме, иако у су прот ном сме ру у од но су на За лу, њи хо во се ло. До нај бли же се љач ке 
ку ће сти гли су пот пу но ис цр пље ни. 

Овај до га ђај, ко ји је убр зо до вео до ба ки не смр ти, ње ног је уну ка, ко ји та да ни је 
имао ни шест го ди на, уни штио за у век. 

Ка та стро фе, ко је се ка сни је ја вља ју у не ком чо ве ку, мо гу се по ве за ти са по ре ме-
ћа јем ко ји су ње го ви те ло или ду ша пре тр пе ли у ра ним го ди на ма. Да на шња ме ди ци-
на, ме ђу тим, ре као је мој отац, још увек не схва та озбиљ но ово са зна ње и не ко ри сти 
га до вољ но.

„Ве ћи на ле ка ра да нас се не ба ви ис тра жи ва њем узро ка”, ре као је мој отац, „већ 
се у пот пу но сти др же нај при ми тив ни јих ше ма ле че ња.” Они ни су ни шта дру го не го 
„ли це ме ри ко ји пре пи су ју ле ко ве”, они из бе га ва ју да ис тра жу ју и да се ба ве пси хо ло-
шком ком по нен том љу ди, не моћ них и бед них, ко ји им, по не из ле чи вој тра ди ци ји, у 
пот пу но сти по ве ра ва ју сво ју ду шу и те ло. „Лен шти не и ку ка ви це, то су ле ка ри”, ре-
као је мој отац, „пре да ти се њи ма у ру ке, зна чи, пре да ти се слу ча ју и пот пу ној без о се
ћај но сти, јед ној псе у до на у ци.” Да нас су ве ћи на ле ка ра „не ква ли фи ко ва ни ме ди цин ски 
рад ни ци”, „нај ве ћи пре ва ран ти”. Ниг де се мој отац ни је осе ћао та ко не ла год но као 
ме ђу сво јим ко ле га ма. „Не по сто ји ни шта не при јат ни је од ме ди ци не”, ре као је.

У по след њим ме се ци ма сво га жи во та учи тељ је сте као, ка ко је ре као мој отац, 
„за ди вљу ју ће уме ће цр та ња пе ром”. Де мон ски мо ти ви, ко ји су у учи те ље вим цр те-
жи ма све ви ше из би ја ли у пр ви план, уз не ми ра ва ли су ње го ве ро ди те ље. Фи ним по-
те зи ма на цр тао је је дан свет „ко ји сам се бе уни шта ва”: уна ка же не пти це, раз де ра ни 
људ ски је зи ци, ша ке са осам пр сти ју, раз би је не гла ве, от ки ну ти екс тре ми те ти са не-
ви дљи вих те ла, но ге, ру ке, пол ни ор га ни, љу ди угу ше ни у хо ду и то ме слич но; и што 
ви ше га је син цр тао, њих је ви ше пла шио. Ис под учи те ље ве ко же по ја вљи ва ла се 
све ја сни ја струк ту ра ко сти ју ње го ве ло ба ње, ко ју је, та ко ђе, цр тао ве о ма че сто, сто-
ти ну, хи ља ду пу та. Из ње го вог го во ра нај ја сни је се мо гла са гле да ти сва бе да ње го ве 
уну тра шње кон струк ци је. Мој отац је ре као да је већ јед ном по ми шљао да по не се са 
со бом учи те ље ве цр те же и да их по ка же свом по зна ни ку, јед ном вла сни ку га ле ри је 
у Гра цу. „Од то га би се мо гла на пра ви ти до бра из ло жба”, ре као је. Ни је по зна вао ни-
ког ко је цр тао као по кој ни учи тељ. Учи те љев над ре а ли зам пред ста вљао је са свим 
но ву вр сту над ре а ли зма, иако се у ње го вој умет но сти уоп ште ни је ра ди ло о не чем 
над ре ал ном, оно што је он при ка зао на сво јим ли сто ви ма ни је би ло ни шта дру го не-
го ствар ност. „Свет по ла ко по ста је све над ре ал ни ји”, ре као је. „При ро да је над ре ал-
на, све је над ре ал но”, ре као је мој отац. Али, та ко ђе је сма трао да се умет ност ко ја се 
из ла же, са мим тим што се из ла же, уни шта ва, и за то је од у стао од иде је да ура ди не-
што са учи те ље вим цр те жи ма. Али, по што се бо јао да би ро ди те љи пре ми ну лог учи-
те ља мо гли ба ци ти те цр те же или их спа ли ти, „хи ља де њих”, за то што ни су зна ли да 
су то до бри цр те жи, и за то што су их ти цр те жи ду го пла ши ли и ужа са ва ли и ре ме ти ли, 
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мој отац је на ме ра вао да их узме. („Јед ном ћу их про сто све узе ти и го то во”, ре као је.) 
Ни је би ло ни ка кве сум ње да ће му они пре да ти те цр те же.

У по след ње вре ме, сва ки пут ка да би по гле да ли свог бо ле сног си на, учи те ље ви 
ро ди те љи су си гур но по ми сли ли на ње го ву не срећ ну скло ност. Ужа сна је ствар што 
чо ве ка, ко ји је у про шло сти из вр шио пер вер зи ју, не при ро дан чин, или зло чин, ви ше 
ни ка да не мо же мо по сма тра ти дру га чи је, све док је жив, осим кроз по ве за ност са 
том пер вер зи јом, са тим не при род ним чи ном, са зло чи ном. 

Из свог кре ве та учи тељ је мо гао да гле да на Бунд шек са јед не и на врх Вел кер са дру-
ге стра не. „Сва та ужа сна при ро да на ла зи се на ње го вим цр те жи ма”, ре као је мој отац.

Ње го ви ро ди те љи су ре кли да он у по след ње вре ме уоп ште ни је го во рио, са мо је 
по сма трао при ро ду са свог про зо ра. Али он је ви део јед ну са свим дру га чи ју при ро-
ду не го они, ре као је мој отац, „дру га чи ју при ро ду од оне ко ју ми ви ди мо ка да се у 
њу за гле да мо.” Чак је и при ро да ко ју је сли као би ла пот пу но дру га чи ја, „све је би ло 
пот пу но дру га чи је”.

Ни смо ду го би ли са ми за на шим сто лом, ка да је до шао ста ри ји чо век, очи глед но 
отац вла сни ка, и сео код нас. Не ко ли ко пу та нас је пи тао да ли о уби ству у Гра ден-
бер гу зна мо не што ви ше не го он. Ни је нам до зво лио да је де мо на ми ру.

Пре ма Фо хле ро вом мли ну до ли на се све ви ше су жа ва на на чин ко ји је и њој са мој 
нео би чан, ре као је мој отац. Се тио сам се да се Фо хле ров млин на ла зи ду бо ко у 
мрач ном клан цу; од мах за тим иде се го ре пре ма зам ку За у рау. 

Пла ти ли смо ра чун и кре ну ли. У ве ли кој са ли ре сто ра на у то су вре ме да ва ли хра ну 
го ми ли школ ске де це – та њир то пле су пе за сва ког, и скре ну ли су им па жњу да не га-
ла ме. Ова ство ре ња и не слу те у ка кве стра шне љу де ће се пре тво ри ти јед но га да на, 
по ми слио сам ка да смо на пу шта ли ре сто ран. 

Фо хле ров млин на ла зио се у оп шти ни Ра хау, али се од Ра ха уа до ње га мо гло сти ћи 
је ди но за о би ла зним пу тем ду гим ше зде сет ки ло ме та ра, што зна чи да је Фо хле ров 
млин био пот пу но изо ло ван, тач но ис под твр ђа ве За у рау, ко ја се, ме ђу тим, ода тле 
ни је мо гла ви де ти. 

Одво јив ши се код Афлин га, ушли смо ди рект но у кла нац. 
Кад је по ста ло мрач но, ни сам мо гао, а да не по ми слим на сво ју се стру, ко ја је још 

увек има ла за вој на згло бу ру ке.
Вре ме ко је сам, ка да ви кен дом до ђем из Ле о бе на, про во дио код ку ће, би ло је су-

ви ше крат ко, ре као је мој отац. Ни ка да не стиг не мо да се ис при ча мо. Он не, али ја, 
ре као је, мо жда још ипак мо гу по зи тив но да ути чем на се стру. Не ка ко смо, пот пу но 
не за ви сно је дан од дру гог, обо ји ца по че ли да раз ми шља мо о њој.

Он ју је по сма трао ка да је она ми сли ла да је ни ко не по сма тра, ре као је, док је у 
вр ту, за ми шље на, увек на истом ме сту, не по мич но гле да ла у зид шу пе. Ако је по зо ве, 
она се упла ши и оде у сво ју со бу без ре чи. У ор ди на ци ји му ни је би ла ни од ка кве по-
мо ћи. Има ла је ве ли ку од бој ност пре ма све му што се од но си ло на ле кар ску про фе-
си ју. На њој је са свим ја сно мо гао да ви ди сво ју бес по моћ ност. 

Он је че сто ми слио да се упра во на ње го вој ћер ки, на нај у жа сни ји на чин, по ка зи-
ва ло да је ње го во уме ће оста ло за гли бље но у не здра вим слут ња ма. По не кад је са 
њом од ла зио у по се ту ро ђа ци ма, али се она ме ђу љу ди ма ло ше осе ћа ла. 
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Пре ки нуо сам га скре нув ши му па жњу на ста до ова ца, ко је се из не на да на крат ко 
по ја ви ло го ре, на Шпај ку, пре ко кли су ре на раз во ђу. 

Док смо се во зи ли све ду бље у кла нац, имао сам осе ћај да ми сто ти не и хи ља де 
сли ка у исто вре ме на ви ру у пам ће ње, и ви ше ни шта ни сам ви део. 

Вла сни ку мли на мој отац је јед ном не дељ но мо рао да ски не за вој са но ге на ко јој 
је имао чир, пу сти на по ље гној ко ји се у ме ђу вре ме ну на ку пио и за ви је му но гу но вим 
за во јем. Мо жда би за ме не би ло ин те ре сант но, ре као је, док је он у со би са мли на-
ром, да одем да ви дим ве ли ки ка вез са ег зо тич ним пти ца ма иза мли на. Тек са да, на-
кон што је по ме нуо ка вез са пти ца ма, схва тио сам о ка квом се мли ну за пра во ра ди. 
По греб на по вор ка је јед ном, иза шав ши из клан ца, про ла зи ла по ред Фо хле ро вог мли-
на, ве ро ват но, ми слио сам, си шав ши из зам ка За у рау, а пти це, упла ше но се ба ца ју ћи 
на ре шет ке ка ве за, изи ри ти ра не мр мља њем љу ди ко ји су се мо ли ли, ни за тре ну так 
ни су пре ста ја ле да сво јим кри ци ма на па да ју по греб ну по вор ку. 

И та да је би ла су бо та. По ми слио сам ка ко је ве ћи на са хра на у су бо ту; кр ште ња, 
свад бе и са хра не су го то во увек су бо том. Али, ко ли ко је дру га чи ја би ла ат мос фе ра 
ка да смо сти гли у млин. Дво ји ца мла дих рад ни ка (мој отац је ре као: „си но ви”) уто ва-
ра ла су џа ко ве бра шна на ко ла. Тур би не су пра ви ле то ли ку бу ку да ви ше ни смо мо-
гли да раз у ме мо соп стве не ре чи, а ја ни сам мо гао да чу јем шта је мој отац ре као пре 
ула ска у млин. 

Кап ци на про зо ри ма би ли су од гво жђа, цр ни. Цве ћа не ма.
Из над ула зних вра та и да ље се мо гао рас по зна ти грб За у ра уа. Чи тав овај крај не ка-

да је био у по се ду кне за За у ра уа, ми слио сам. Зам ко ви, као што је био Хох го бер ниц, 
увек су има ли мно ге во де ни це, пи ва ре и пи ла не у свом вла сни штву.

На са мом кра ју кли су ре, го ре, на нај ви шој тач ки, ста јао је за мак Хох го бер ниц, ре-
као је мој отац, али ода тле ни сам мо гао да га ви дим. 

Они, што су те гли ли и то ва ри ли џа ко ве бра шна на ко ла, ни су ви де ли ни ти чу ли да 
до ла зи мо.

Во да ре ке пра ви ла је то ли ку бу ку да се осим ње у кли су ри ни је чу ло ни шта дру го.
На ко ли ма је ста јао тре ћи рад ник, мла ђи од дру ге дво ји це. Он је ли чио на мла дог 

Тур чи на, ка кви су са да че сто на ла зи ли по сао код нас, и за и ста је мо мак био Тур чин. 
Ски дао је џа ко ве са ра ме на си но ва вла сни ка мли на и ре ђао их на ко ла, је дан на дру-
ги, у вер ти ка лан по ло жај. Он је био мо јих го ди на, али не и до вољ но сна жан за те шки 
мли нар ски по сао ко ји се у клан цу и да нас оба вљао на исти на чин као и сто ти на ма 
го ди на ра ни је. Са мо што са да, по мо ћу сна ге ре ке, про из во де и стру ју за се бе. На до-
гра ђе на на млин и до по ла из над во де, ту је би ла елек тра на.

Ми слио сам да је Тур чин ве ро ват но тек не ко ли ко да на у клан цу. Си но ви вла сни ка 
мли на ће га углав ном исме ва ти, ми слио сам, па ми је би ло жао мом ка. Тре нут но су 
код нас Тур ци нај јеф ти ни ја рад на сна га, не знам ко га би дру гог мо гли да до ве ду да 
ра ди у кли су ри. Тур ци ра де нај те же по сло ве и за до вољ ни су би ло чим. Овом мла ди-
ћу ће увек би ти те шко са њи ма, ми слио сам, и ако се од мах не по ку пи и не оде, би ће 
за у век жр тва њи хо вих хи ро ва. Они ни су оста вља ли ути сак да же ле да му и нај ма ње 
олак ша ју по сао. Али, ако са мо за ми слиш да си ти Тур чин, по ми слио сам, шта се све 
при том у те би не од ви ја. Од мах сам, на рав но, Тур чи на по ве зао и са мно гим дру гим 
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љу ди ма са ко ји ма је при ну ђен да жи ви у на пе тим од но си ма – као и увек, по мо јој не-
срећ ној на ви ци, ни ка да не мо гу да по сма трам са мо јед ну осо бу, од но сно са мо тог 
чо ве ка ко ји ми је пред очи ма, не го и све оне са ко ји ма, по свој при ли ци, до ла зи у 
кон такт. То ми увек оте жа раз ми шља ња о љу ди ма. Исто та ко, сва ку ствар ја мо рам да 
раз мо трим и у ње ној по ве за но сти са свим мо гу ћим ства ри ма. Ка ква ли је бе да при-
мо ра ла Тур чи на да он, та ко млад, до ђе у овај кла нац у Сред њу Евро пу, по ми слио 
сам. Кла нац је за ње га стра шна пре ва ра. 

Али, ве ро ват но је све о че му сам раз ми шљао пот пу но дру га чи је од оног ка ко ја 
ми слим да је сте, по ми слио сам, и оти шао иза мли на, где сам прет по ста вљао да је 
огром ни ка вез са пти ца ма, а да ме тро ји ца му шка ра ца, ко ји су би ли у по слу, ни су ни 
при ме ти ли.

Ка вез је, у ства ри, био мно го ве ћи не го што сам га за пам тио. Али, био је пот пу но 
за пу штен, а у ње му ни је би ла ни по ло ви на пти ца ко је сам ви део ка да сам пр ви пут 
био. Зар је вла сник до зво лио да све уги ну, пи тао сам се. Оно ма ло пти ца што је још 
би ло за тво ре но у ка ве зу, пе де се так от при ли ке, пре стра вље но су по ју ри ле пре ма зад-
њем зи ду ка да сам се по ја вио. Би ле су без хра не и жед не. По су да за во ду по ред зи да 
би ла је пра зна. Све у том ка ве зу ука зи ва ло је на то да чо век, ко ји се бри нуо о пти ца-
ма, ви ше не по сто ји. Два па па га ја кре шта ла су углас увек исту ствар. Ни сам ус пео да 
од го нет нем шта. При ме тио сам да је на че сму ис пред ка ве за би ло при кљу че но гу-
ме но цре во, и на пу нио сам во дом по су ду на ко ју су све пти це од мах на ва ли ле. Све 
на њи ма, ме ђу тим, би ло је не ка ко не при ја тељ ско. „У ком сми слу не при ја тељ ско” – 
по ми слио сам. Чак је и њи хо во пер је би ло не при ја тељ ско – бо је ко је су не пре кид но 
ва ри ра ле под ути ца јем њи хо ве нер во зе. Са мо не ка бу да ла мо гла је да се ба ви уз го-
јем пти ца, по ми слио сам, и да до зво ли да га то уни шти. За тре ну так сам имао ути сак 
да иза ме не не ко сто ји, па сам се окре нуо, али ни је би ло ни ко га. Бр зо сам од пти ца 
оти шао пред млин, где су три мла да му шкар ца, ма да Тур чин још ни је био му шка рац, 
за вр ши ла са уто ва ром џа ко ва бра шна. Упра во та да је Тур чин ско чио са ко ла и, из не-
на ђен што ме ви ди, за стао на тре ну так по ред зи да ку ће, упит но ме по гле дао, а он да, 
по пут му ње, уле тео у млин.

Хтео сам да по бег нем ода тле и не ко вре ме сам хо дао дуж ре ке, дуж за глу шу ју ће 
во де ко ја пла хо ви то на ви ре из кли су ре, а за тим се ба ца на млин. Ре као сам, ме ђу тим, 
се би, да ће се мо је су мор но рас по ло же ње са мо још ви ше по ја ча ти уко ли ко бу дем ду-
бље про ди рао у кла нац, па сам се вра тио.

Зар се ни сам увек осе ћао ве се ло, чак срећ но, сва ки пут ка да сам се на шао у бли-
зи ни мли на, ка кав год да је он био, по ми слио сам. Гле да ју ћи у млин, ви део сам по-
греб ну по вор ку ко ја је пре се дам или осам го ди на про ла зи ла по ред мли на, јед ну од 
нај пом пе зни јих ко је сам ика да ви део.

Си гур но бих се, уну тар клан ца, угу шио у ве о ма крат ком ро ку, по ми слио сам. Ка ко 
чо ве ку мо же па сти на па мет да уз га ја ег зо тич не пти це у клан цу?!

Осе тио сам да ми је по треб но да бу дем у дру штву сво га оца. 
При бли жа ва ју ћи се мли ну, раз ми шљао сам о то ме ка ко ње га и да нас по ве зу ју са 

при ча ма о фал си фи ка то ри ма нов ца и уби стви ма ко је по ти чу још од пре ви ше од сто-
ти ну го ди на. То је ме сто на ко јем без бед но мо гу да се пла ни ра ју и из вр ша ва ју нај-
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стра вич ни ји зло чи ни, по ми слио сам, а од јед ном су ми дво ји ца мли на ре вих си но ва, 
као и мла ди Тур чин, из гле да ли од бој но. Због ка квог ли су зло чи на Фо хле ро ви до ву-
кли мла дог Тур чи на у кла нац?

На кон што сам про у чио грб За у ра уа из над ула зних вра та, бр зо сам ушао у ход ник 
и, да бих се што пре ори јен ти сао пре ма гла со ви ма ко је сам чуо у ку ћи, за стао сам у 
под нож ју сте пе ни шта са де сне стра не, кад ме је, из не на да, по звао је дан од си но ва 
вла сни ка мли на. 

Ре као ми је кре нем са њим и ја сам по но во сам иза шао из ход ни ка. 
Кла нац је са да био још мрач ни ји не го ма ло час, ту је увек вла да ло ста ње по пут 

оног ко је прет хо ди гро зној олу ји. Ови љу ди про ве ду цео свој жи вот у та квој ат мос фе-
ри, по ми слио сам пра те ћи мла ђег мли на ре вог си на до јед не ба ра ке; ишао сам ве о ма 
бр зо пре ко при лич но тру ле да ске, у стал ном стра ху да не из гу бим рав но те жу, и та ко 
пре шао пре ко ре ке иза мла ђег мли на ре вог си на. У тој ба ра ци нај пре ни сам ви део 
ни шта. Али он да, ка да сам се на ви као на мрак и нео би чан смрад, смрад ме са, при ме-
тио сам, на ду жој да сци по ста вље ној на два ко зли ћа, го ми лу мр твих пти ца, и то, ка ко 
сам од мах ви део, нај леп ше ег зо тич не при мер ке из ка ве за. Био сам фа сци ни ран ле-
по том њи хо вих бо ја. Ове пти це, ко је су би ле уби је не, би ле су за и ста нај леп ши при-
мер ци из ка ве за, па сам се окре нуо пре ма мли на ре вом си ну са упит ним по гле дом. 
Њих тро ји ца, ре као је, он, ње гов брат и но ви мо мак из Тур ске, ко ји је ра дио у мли ну 
тек не ко ли ко да на, у ра ну зо ру, пре не го што је сун це иза шло (али, у овом клан цу је 
из ла зак сун ца не мо гућ, по ми слио сам), из ву кли су из ка ве за по ло ви ну пти ца, по чев 
од нај леп ших при ме ра ка и, гле да ју ћи на све на чи не да не оште те њи хо во ску по це но 
пер је, уби ли их. Ка ко? Нај пре су не ко ли ко пу та, ве ли ком бр зи ном, увр ну ли пти чи је 
вра то ве око свог ка жи пр ста, а за тим им сло ми ли гла ве. Из бро јао сам укуп но че тр де-
сет две пти це. Исте ве че ри, по сле по сла, уби ће и дру ге, ко је су још увек у ка ве зу, ре-
као је мли на рев син, и до дао да је брат ње го вог оца, пре от при ли ке два де сет го ди на, 
„до ву као” пти це и са мо због пти ца жи вео. Умро је пре три не де ље, и од та да је по че-
ла не под но шљи ва бу ка од ко је су ско ро из лу де ли. Нај пре су ми сли ли да ће се кри ци, 
због смр ти њи хо вог за штит ни ка, по сле не ког вре ме на ма ло сми ри ти или са свим 
утих ну ти, али су се пре ва ри ли; кре шта ње је из да на у дан по ста ја ло све не под но-
шљи ви је. Оно је због са мог клан ца би ло сто стру ко гла сни је. На та кве „ужа сне кри ке” 
ни ко не мо же да се на вик не, ни ти се од би ло ко га мо же оче ки ва ти да из др жи то, та ко 
да су прет ход ног да на до би ли одо бре ње свог оца, вла сни ка мли на, да уби ју пти це, 
да их ућут ка ју. Ду го су раз ми шља ли о то ме ка ко да их уби ју, а он да су до шли на иде ју 
да им, не као ко ко шка ма, од се ку гла ву, не го да их уби ју без оште ће ња спо ља. На тај 
на чин они не ће мо ра ти да се одво је од пти ца, ре као је мли на рев син. Сви у ку ћи су 
се на ви кли на пре див не пти це, ма да ни су, као њи хов стриц, би ли то ли ко оп сед ну ти 
њи ма. Хте ли су да их пре па ри ра ју, а за тим да це лу со бу пре ми ну лог стри ца по пу не 
њи ма; он је, ре као је мли на рев син, имао иде ју да се у Фо хле ро вом мли ну на пра ви 
му зеј пти ца. Ни је би ло ла ко при бли жи ти се пти ца ма. Ка да су по че ли да хва та ју пр ве 
и да их уби ја ју, кри ци су, на рав но, по ста ја ли све ја чи, али је ка сни је све утих ну ло. Са да 
ми је би ло ја сно због че га су пти це би ле то ли ко упла ше не ка да сам при шао ка ве зу, 
од мах сам по ми слио да све те пти це ре а гу ју на пот пу но не при ро дан на чин. Сви су 
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има ли огре бо ти не по ли цу због из вла че ња пти ца из ка ве за, ре као је мли на рев син. 
Са тим ис ку ством, сад ће, до дао је он, мо ћи мно го лак ше и бр же да уве че по у би ја ју и 
оста так пти ца, а већ на ред не но ћи да ужи ва ју у пот пу ном ми ру... У по чет ку је ње гов 
отац раз ми шљао о то ме да пти це жи ве про да не ком ко лек ци о на ру, али из гу би ли би 
мно го да на док не про на ђу та квог ко лек ци о на ра, а у ме ђу вре ме ну би ве ро ват но по-
лу де ли. Би ло је те шко до ћи и до не ког ко би пти це пре па ри рао, та ко да су од лу чи ли 
да их у сло бод но вре ме са ми пре па ри ра ју. Ње гов стриц, ре као је мли на рев син, ни је 
раз ми шљао ни о че му дру гом сем о сво јим пти ца. По сто ја ла је го ми ла бе ле шки о уз-
го ју пти ца ко је је на пра вио са мо за се бе („сви во ле да хва та ју бе ле шке”, ре као је мли-
на рев син), сва ка ко не што ве о ма вред но за не ког ор ни то ло га. Мли на рев син узи мао 
је у ру ку час јед ну, час дру гу пре ле пу пти цу и опи су ју ћи ње не ка рак те ри сти ке по ди зао 
је то ли ко ви со ко да смо мо гли до бро да је ви ди мо. По ми слио сам да и овај мла дић 
зна мно го о ег зо тич ним пти ца ма. Ве ро ват но су сви у Фо хле ро вом мли ну та ко ђе би-
ли ве о ма фо ку си ра ни на ове пти це. Он је тач но умео да опи ше све њих: не ке су, ре-
као је, до шле из азиј ских зе ма ља, дру ге из Аме ри ке, не ке опет из Афри ке. Нај ве ћим 
де лом до шле су са Да ле ког ис то ка, ни је би ло ни јед не по ре клом из Евро пе. Брат вла-
сни ка мли на че сто је са ти ма оста јао у ка ве зу, и ни ка да се ни је де си ло да га је не ка 
пти ца на па ла. Све су има ле име на, као што су Ка ла ха ри, Ма лем ба, Ми тва ба, Чинг-тоу, 
Ко е ји-јанг, Амои, Дру ро, Дри ра ри, Ко ча бам ба, Ка ри зал итд. Из књи га, из сто ти не 
књи га о пти ца ма на сла га них у со би ње го вог по кој ног стри ца, он је на у чио нај не о-
бич ни је ства ри о број ним вр ста ма. Али ја ви ше ни сам мо гао да оста нем у тој ба ра ци, 
у ко јој су уби је не пти це ле жа ле као на од ру, ни сам ви ше мо гао да из др жим смрад 
пти чи јих ле ше ва ко ји ме је спре ча вао да оста нем ду же, и ја сам иза шао. Од вра тио сам 
мли на ре вог си на, а ти ме и се бе, од раз ми шља ња о мр твим пти ца ма, та ко што сам 
по чео да при чам о жи во ту у клан цу. Пи тао сам да ли по зна је За у ра уа. Да, на рав но. 
По не кад је кнез За у рау нео че ки ва но си ла зио у кла нац, ула зио у млин, се дао и при-
чао „не ве ро ват не при че”. Он је увек ишао пе шке. Кад се у зам ку не што про сла вља ло, 
то се чу ло и до ле у клан цу; смех и му зи ка, ви ка пи ја них. Ме ђу тим, у по след ње вре ме 
ви ше ни је би ло сла вља на Хох го бер ни цу, ре као је мли на рев син. Кнез је по ста јао све 
за тво ре ни ји. Они, Фо хле ро ви, млин су до би ли на по клон од јед ног За у ра уа ко ји је 
умро још у про шлом ве ку, и ко ји се јед не ве че ри у зам ку оп кла дио да ће млин од мах 
по кло ни ти уко ли ко сле де ћег да на не бу де ус пео да од стре ли је ле на са ро го ви ма од 
два на ест па ро жа ка. Је ле на ни је убио и млин је од мах по кло нио Фо хле ро ви ма, ко ји 
су та мо ра ди ли већ две ста го ди на. „Шта За у рау обе ћа, то и ис пу ни”, ре као је мли на-
рев син. Кнез је „луд ко ли ко и бо гат”, ре као је мој отац, ко ји је упра во из ла зио из ку ће, 
ка да сам се по но во на шао пред вра ти ма са мли на ре вим си ном. Ово је на сме ја ло мли-
на ре вог си на. Док сам гле дао ка ко се сме је, при ме тио сам да ру ка ма пра ви псе у до ге о-
ме триј ске по кре те, исте по кре те као кад се уби ја ју пти це.

Са да смо се ли у ауто и од ве зли се ду бо ко у кла нац. На кра ју клан ца, та мо „где је 
нај мрач ни је”, оста ви ће мо ауто и по пе ти се пе шке до зам ка, ре као је мој отац. Са ле ве 
стра не ли ти це, пре ма го ре, во дио је опа сан пу те љак, али мој отац се већ на ви као, а 
ја сам био до вољ но млад и окре тан да њи ме про ђем без стра ха. Кнез је оче ки вао 
мог оца сва ке дру ге су бо те. Из зам ка се мо гло ужи ва ти у пре див ном по гле ду на чи-
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тав ре ги он ис под, у це лој Шта јер ској ни је би ло бо ље тач ке за ори јен та ци ју. Са Хох го-
бер ни ца ви де ле су се све су сед не по кра ји не, а на ју го и сто ку по глед се про сти рао 
чак до Ма ђар ске. На дру гој стра ни, пре ко пу та клан ца, по сто јао је је дан до бар пут 
ко ји је во дио го ре до твр ђа ве, али до ње га се мо ра ло ићи оби ла зним пу тем пре ко 
осам де сет ки ло ме та ра кроз План хи те. 

При бли жа ва ју ћи се са мом кра ју клан ца при ча ли смо о Фо хле ро вом мли ну. Мој 
отац је опи сао мли на ра као тро мог ше зде се то го ди шњег чо ве ка ко ји тру ли ис под ко же, 
ко ји са мо ле жи на ста рој со фи и ви ше ни је у ста њу да хо да. Што се ње го ве же не ти че, 
она је има ла во ду у но га ма, а за дах из ње них уста ука зи вао је на убр за ни про цес рас-
па да ња плућ них кри ла. Ста ри, де бе ли вуч јак ишао је од мли на ра до ње го ве же не, од 
ње го ве со фе до ње не, и обр ну то. Да ни је би ло го ми ле све жих ја бу ка раз ба ца них по 
свим со ба ма, воњ дво је ста рих љу ди и њи хо вог вуч ја ка био би не под но шљив. Де сна 
но га вла сни ка мли на тру ли ла је бр же не го ле ва, он ви ше не ће мо ћи да сто ји. „Ка да 
кроз кла нац про ла зи са хра на”, ре као је мој отац, „то је је зи во.” Да кле, он је већ имао 
при ли ку да ви ди са хра ну у клан цу. Мли на ре ва же на је на сво јим но га ма мо гла да 
сто ји ве о ма крат ко, та ко да су њих дво је ско ро увек ле жа ли, јед но на спрам дру гог, у 
сво јој со би и за ни ма ли се сво јим псом. А он је, по што ни ка да ни је из ла зио из со бе, у 
сво јој по ре ме ће но сти био опа сан. Јед но од њих дво је, же на или муж, мо ра ли су да га 
др же сва ки пут ка да је мој отац до ла зио у њи хо ву со бу. По след њих не ко ли ко не де-
ља, због кре шта ња пти ца, пас ни је ра дио ни шта дру го осим што је тр чао го ре-до ле, 
од јед ног до дру гог, „као луд”. 

Ка да све пти це бу ду уби је не, мли нар и ње го ва же на су се на да ли да ће се нај пре 
сми ри ти пас, а ти ме и они са ми. Вла сник мли на ре као је мом оцу да је он, на ро чи то 
због ста ња у ко јем се пас на ла зио, из дао на ре ђе ње да се пти це уби ју. Њих дво је, вла-
сник мли на и ње го ва же на, због то га су на из ме нич но мо ра ли да др же пса на по во цу, 
и да њу и но ћу. Ме се ци ма бо ле сни, про те ра ни у сво ју со бу, све ви ше су гу би ли кон-
тро лу над сво јим си но ви ма. За јед ног, оног ста ри јег, вла сник мли на је увек го во рио 
да је он чо век склон на си љу, ко ји је че сто ту као сво ју мај ку и обо ма пре тио да ће их 
уби ти, а јед ном је чак кре нуо се ки ром на свог оца и те шко га ра нио. Онај дру ги, ко ји 
ми је по ка зао мр тве пти це у ба ра ци, био је сла бић, пот пу но пре пу штен на ми лост и 
не ми лост свом ста ри јем бра ту. Сви у Фо хле ро вом мли ну су ма ло ум ни, не умо бол ни, 
ре као је мој отац. 

Се стра же не вла сни ка мли на тре нут но се бри ну ла о до ма ћин ству, али баш са да је 
оти шла у Кни тел фелд.

У шта ли су би ле че ти ри кра ве, али ко зна, ми слио сам, од че га су оне жи ве ле, јер 
ту ни је по сто ја ло ни шта осим шу ме.

Ре као сам да ми је „син сла бић” по ка зао мр тве пти це у ба ра ци. За и ста је би ло чуд-
но што смо у Фо хле ров млин до шли истог да на ка да су уби ли пти це, баш ка да их 
уби ја ју.

Све вре ме, без пре ки да, ре као сам, пред очи ма ми је би ла по греб на по вор ка, ко ју 
сам ви део ка да сам пр ви пут био у Фо хле ро вом мли ну. Чак су и Фо хле ро ви го во ри ли 
о уби ству у Гра ден бер гу, они увек ко ри сте реч „умор ство”. Мој отац, ме ђу тим, на-
мер но ни је же лео да го во ри о то ме, ни ти да је био до бро упо знат са тим слу ча јем.
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Но тар из Ке фла ха хтео је да ку пи млин од њих, ре као је мој отац, да га пре тво ри у 
ле то ва ли ште (!), али њи ма, мли на ру и ње го вој же ни, док су раз го ва ра ли са њим о то ме, 
ни је па да ло на па мет да га про да ју.

До бра је та из вор ска во да у Фо хле ро вом мли ну, ре као је мој отац, а за тим до дао: 
„У со би ста рих Фо хле ра на зи ду ви си јед но уље на плат ну.” Та сли ка, ка ко је про це-
њи вао, би ла је ста ра три ста, че ти ри сто го ди на. То ни је сли ка све ца, ре као је, на про-
тив, на њој су на сли ка на два на га му шкар ца окре ну та ле ђи ма је дан пре ма дру гом са 
„пот пу но окре ну тим” гла ва ма „ли цем у ли це”. Тој сли ци се ди вио већ ду же вре ме и 
сва ки пут за њу ве зи вао нај ра зли чи ти је, „пре те жно ужа сне” ми сли. „Ако би се ски ну-
ла са зи да на ко јем је ви си ла си гур но већ сто ти на ма го ди на”, ре као је мој отац, „од-
не ла из за стра шу ју ће со бе и ока чи ла на чи сто бе ли зид, до из ра жа ја би мо ра ла до ћи 
сва ње на ле по та.” Са да ми је об ја шња вао да је сли ка ап со лут но ру жна и у исто вре ме 
ап со лут но ле па. „Ле па је, за то што је ствар на”, ре као је мој отац.

У мно гим ку ћа ма у Шта јер ској, упра во та мо где вла да нај ве ћи мрак, као у клан цу, 
мо гао си до пре из ве сног вре ме на, ре као је, још про на ћи и ви де ти умет нич ка де ла 
ве ли ке вред но сти, али са да то ви ше ни је мо гу ће. Об у зе ти огром ном же љом за ан ти-
кви те ти ма пе де се тих го ди на, ста нов ни ци ве ли ких гра до ва су у по след ње вре ме си-
сте мат ски опљач ка ли умет нич ко бла го чи та вог ре ги о на оста вља ју ћи за со бом сво ју 
про ле тер ску пу стош.

Кла нац се још ви ше су жа вао. На оба ли ре ке са да су уме сто је ла ста ја ли бо ро ви. Ту 
би тре ба ло, ре као је мој отац, да има па стрм ки. Да ни смо то ли ко жу ри ли, по што је 
пре кне за За у ра уа хтео да по се ти и Крај не ро ву де цу, ко ја су жи ве ла у при зем ној ку-
ћи за по слу гу од мах ис под зам ка, он би за у ста вио ауто и иза шао да ви ди да ли има 
па стрм ки у ре ци.

По ми сао, да су та мо где се на ла зи Фо хле ров млин, жи ве ли љу ди, за ме не је би ла 
за стра шу ју ћа. И то ка кви љу ди! Мр тве пти це ши ри ле су нео би чан ми рис тру ле жи, ре-
као сам. Има љу ди, по пут мли на ра и ње го ве по ро ди це ко ји су би ли при си ље ни да 
про ве ду свој жи вот у стра шној уса мље но сти ка ква је она што вла да у клан цу, они 
не ма ју из бо ра, ве за ни су за сво ју ку ћу, за бед не при хо де, за ре ку као што је би ла ова, 
дуж ко је смо се во зи ли до ње ног из во ра го ре, док они дру ги, по пут ин ду стри јал ца, 
ула зе до бро вољ но, уз пот пу но по зна ва ње чи ње ни ца, у јед ну та кву изо ло ва ност, као што 
је она у Ха у ен штај ну. Али ка да сам из го во рио реч „до бро вољ но”, по ми слио сам ка ко 
не по сто ји ни шта што љу ди ра де до бро вољ но, да је чо ве ко ва сло бод на во ља бе сми-
сли ца, и ре као сам свом оцу: „Ни ин ду стри ја лац очи глед но ни је оти шао до бро вољ но 
у Ха у ен штајн”, и од јед ном ми се свет учи нио за и ста та јан стве ним; још ни ка да ми ни је 
из гле дао та ко та јан стве но као са да док смо ула зи ли све ду бље у кла нац. Уско ро ни-
смо мо гли да ви ди мо го то во ни шта, али је мој отац већ го ди на ма по зна вао пут. При-
ро да је нај та јан стве ни ја та мо где је са вр ше но чи ста и не так ну та, као ов де у клан цу.

Пи тао сам оца да ли је при ме тио да Тур чин оста вља ути сак пот пу но пре стра вље-
не осо бе. Они су га сме сти ли у ве ли ку со бу пре ми ну лог за штит ни ка пти ца, али је он, 
усред но ћи, иза шао и до шао у со бу си но ва вла сни ка мли на и увла чио се у кре вет час 
јед ном, час дру гом, пре кли њу ћи их да га не ис те ра ју ода тле. Они ће до зво ли ти Тур-
чи ну да не ко ли ко да на спа ва са њи ма у њи хо вим кре ве ти ма, ре као је онај што ми је 
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по ка зао мр тве пти це у ба ра ци, све док Тур чин не пре ста не да се пла ши, док се не 
на вик не на кла нац. Они ни су мо гли да за пам те Тур чи но во име, ре као сам, а ни сам га 
за пам тио ни ја, па су га зва ли јед но став но „Тур чин”. О ње му су си но ви вла сни ка мли-
на зна ли да код ку ће има сед мо ро бра ће и се ста ра и ро ди те ље, ко ји ма је по вре ме но 
пи сао, јер за што би ина че, пре не го што је са ста ри јим мли на ре вим си ном, ко ји га је 
пре у зео из јед не гра ђе вин ске фир ме, до шао ова мо, ку пио у Кни тел фел ду то ли ко пи-
са ма? Они ни су мо гли да му об ја сне за што су уоп ште, ра но ују тро, уби ли пти це. Они 
не раз у ме ју ње га, јер не зна ју ни реч тур ског, он не раз у ме њих, јер не зна ско ро ни 
реч не мач ког. Тур чин је био пре стра вљен, ре као је син вла сни ка мли на, ка да је ви део 
њих дво ји цу ка ко из вла че пти це из ка ве за и уби ја ју их, и остао је да сто ји пот пу но 
не по мич но, на сло њен на зид ку ће. Ла ко је мо гао да по ми сли да су лу ди. Пр ве пти це 
су њих дво ји ца, не схва та ју ћи бру тал ност тог чи на, уби ли од мах ис пред ка ве за, пред 
дру гим пти ца ма, и то та ко што су им јед но став но при те гли врат, што је, ме ђу тим, иза-
зва ло пр ска ње кр ви. Он да је је дан од њих дво ји це до шао на иде ју да оба ви ју пти чи је 
вра то ве око ка жи пр ста и да им сло ме гла ву, па су оти шли иза ка ве за. Пти ца је већ 
би ла мр тва на кон што јој је јед ном сна жно за вр нуо врат око пр ста. Чу ло се ка ко се 
кич ма ло ми ис под гла ве. Упор но су тра жи ли од Тур чи на да им по мог не, да и он уби ја 
пти це као што су они ра ди ли, зах те ва ли су да до но си пти це из ка ве за, али он је од би-
јао. Из не на да, ме ђу тим, Тур чин је очи глед но схва тио, и он да је, по њи хо вој ме то ди, 
ма да мно го ве шти је од њих, сам убио де сет или два на ест пти ца. Оти шао је по пра зне 
џа ко ве бра шна и њи ма по крио пти це, ко је су сло мље них вра то ва ле жа ле на да сци. 

За ме не је, у том тре нут ку, је ди ни на чин да иза ђем из де пре си је, ко ја је са вр ше но 
од го ва ра ла мра ку ко ји је вла дао у клан цу, био да за поч нем при чу о Ле о бе ну, и ка да 
сам из не на да по чео да при чам о Ле о бе ну имао сам ути сак као да при чам о не ком 
спољ ном све ту. По ку шао сам да ви дим се бе час на фа кул те ту, час у ин тер на ту. Усред-
сре дио сам се на пре ци зно по сма тра ње сво је со бе у ин тер на ту. Са да ви дим сво ју 
ин тер нат ску со бу, ми слио сам, ни је пра зна. Са да ви дим тр пе за ри ју, и се бе у тр пе за-
ри ји. Ви дим глав ни трг у Ле о бе ну и се бе на глав ном тр гу. Ви дим сво је про фе со ре 
ин же ње ре и се бе ме ђу њи ма, иако ни сам ме ђу њи ма, не го у клан цу. У ствар но сти ја 
сам у клан цу. Али у ствар но сти ја сам и у Ле о бе ну. Све је ствар ност, ми слио сам. 

Већ из ве сно вре ме ни сам био са мо пре пу штен сво јим сту ди ји ма, ре као сам, не го 
са све ве ћим убе ђе њем по све ћен. Оне ми већ ду го ни су би ле не што не ствар но. Ви ше 
ми ни је, као на по чет ку, та ко те шко па да ло да ди сци пли ну јем се бе. Ако сам то ком пр ве 
го ди не ви ше или ма ње био жр тва бед не ме лан хо ли је, ко ја вла да ме ђу свим сту ден-
ти ма и рав но мер но ши ри свој отров на све и сву да, та ко да сам у сво јој на у ци успе-
вао да на пре ду јем тек ми ни мал но и сме шно, он да ми је са да све би ло ла ко и ја сно. „У 
ста њу сам да се др жим по да ље од не га тив них ути ца ја на те ло и на ум”, ре као сам, 
„знам шта је ко ри сно за ме не.” Био је, ме ђу тим, стра шан про цес да, не ми ло ср дан 
пре ма се би, иза ђем из мо но то ни је свог ин те лек ту ал ног сле пи ла. Соп стве на мла дост 
је је зи во ста ње, ми слио сам. Али да та ко не што са оп штим оцу, чи ни ло ми се бе сми-
сле ним. Ње му већ не ко вре ме пру жам ла жну сли ку. Ни сам ви део до бар раз лог да му 
са да ка жем да ме, ипак, му че мно ге ства ри, да ни ја ни сам чо век без про бле ма. Да и 
мо ји про бле ми вре ме ном по ста ју ве ћи. А мо жда он сма тра, ми слио сам, да ја не мам 
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ни ка квих про бле ма. Ја му на мер но да јем пот пу но ла жну сли ку. Са да ми, ме ђу тим, 
ни је би ло ја сно, за што. „За ме не је увек би ло ве ли ко за до вољ ство”, ре као сам, „да 
сам ре ша вам сво је про бле ме.” Је сам ли ре као пре ви ше? Мој отац ме ни је ни чуо. Он 
је, ве ро ват но, ми слио са мо на Крај не ро ву де цу, на кне за За у ра уа. Са да сам до вољ но 
јак да са вла дам се бе, ми слио сам. Че сто ме је сра мо та што се осе ћам ја чи од дру гих, 
тај осе ћај имам све вре ме. Али то ни сам го во рио.

Мо ја нај у па дљи ви ја осо би на је не ко му ни ка тив ност ко ја се, ипак, ве о ма раз ли ко-
ва ла од не ко му ни ка тив но сти мо је се стре. Мо је ћу та ње је ди ја ме трал но су прот но од 
ћу та ња мо је се стре. А ћу та ње, не ко му ни ка тив ност мо га оца, опет је не што са свим 
дру го. Оно што знам о ње му, ми слио сам, још увек је пре ма ло да бих мо гао да об ја-
сним ка кав је он.

„Овај дан си мо гао да про ве деш у дру штву сво је се стре”, по ми слио сам на тре-
ну так. 

Али сам ре као: „Ле по је оно што је не пла ни ра но.” 
Имам још су тра шњи дан, ми слио сам. Ова по ми сао ме је уте ши ла. Су тра, у не де љу, 

ус та ћу ра но и кре ну ћу са сво јом се стром у ду гу шет њу. И при ча ћу са њом. У Ле о бе ну, 
ми слио сам, оста јем у сво јој со би це ле не де ље и за тво рен у се бе, пред крај го ди не 
све сам ви ше пот пу но одво јен од спољ ног све та, ми слио сам. Не до пу штам се би ни 
да шак све жег ва зду ха! По вре ђу јем мно ге љу де ти ме што се та ко за тва рам. Ако по не-
кад, у тре нут ку сла бо сти, иза ђем не где где мо гу да се за ба вим, јер ме дру ги на те ра ју, 
он да се ка јем. Имам ли не ку ал тер на ти ву? Пре је да на ест мо рам у кре вет, по ми шљам, 
уста јем у пет. Сва ко ми ни мал но од сту па ње од рас по ре да ко ји сам се би на пра вио, из-
ба цу је ме из рав но те же. Чо век кроз жи вот мо же да иде као на уч ник са мо бес крај но 
мрач ним, го то во увек без ва зду шним ход ни ком сво је на у ке.

Оста ви ли смо ауто у бли зи ни во до па да и по ку ша ли да се бр зо поп не мо до го ре 
опа сном уз бр ди цом. Мо ра ли смо не пре кид но би ти па жљи ви, ни је би ло пре по руч-
љи во гле да ти на о ко ло. Без ијед не ре чи, убр зо смо сти гли до спољ них зи ди на зам ка. 
Мом оцу пе ња ње ни је за да ва ло ни ка кве по те шко ће. То ме је чу ди ло. Пред на ма је 
би ла јед на при зем на ку ћа, ко ја је већ при па да ла зам ку, у ко јој су жи ве ла Крај не ро ва 
де ца. Мла ди Крај нер, син че сти тих ро ди те ља, ко ји су цео свој жи вот слу жи ли кне зу 
За у ра уу, био је бо гаљ. Ње го ва се стра нас је од мах од ве ла до ње го ве со бе. Он је већ 
чуо да до ла зи мо, ре кла је ње го ва се стра, уз не ми рен је. Ро ди те љи су то га да на још у 
ра но ју тро оти шли у за мак. Мла ди Крај нер је био мо јих го ди на, два де сет јед на, али 
ме ни је из гле да ло да има дво стру ко ви ше. На гла ви је но сио цр ну ка пу за спа ва ње, 
мом оцу, али не и ме ни, пру жио је ру ку као не ки лу дак. Сео сам на сто ли цу ко ја је ста-
ја ла од мах по ред вра та, и ода тле гле дао шта се, док смо би ли ту, де ша ва у со би. Крај-
не ро ва се стра је при ме ти ла да „ву че” од про зо ра и оти шла да га за тво ри. Да на шњи 
пре глед, ре као је мој отац, би ће „оп шти пре глед”.

Док смо се, сти гав ши го ре, при бли жа ва ли Крај не ро вој ку ћи, имао сам ути сак да ту 
вла да још са вр ше ни ји мир. Ни је ви ше би ло она ко мрач но као у клан цу, али је и ов де 
све би ло под ути ца јем та ме. Крај не ро ва ку ћа на ла зи ла се, ка ко сам мо гао да при ме-
тим, увек у сен ци зам ка. Ов де го ре, из над клан ца, ва здух је био оштар, али се одав де, 
ка да се по гле да пре ма до ле, ја сно ви део пре део ис под, уро њен у из ма гли цу. 
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Мој отац и ње го ва се стра ски ну ли су бо га ља. Осим ро ди те ља, ко ји по це ли дан 
ра де у зам ку и за пра во су са мо но ћу у ку ћи, чи ни ло ми се да је мој отац био је ди на 
осо ба ко ју мла ди Крај не ро ви ви де. 

Ка да смо иза шли из клан ца и сти гли го ре, отац ми је пред ло жио да се про ше там 
до до њих зи ди на зам ка, док је он код Крај не ро вих, али ја сам же лео да ви дим бо га-
ља и ње го ву се стру. Имао сам ути сак да је мој отац хтео да ме др жи по да ље од Крај-
не ро ве де це. И по што је од би јао да ме по ве де са со бом, ме не је то са мо још ви ше 
под ста кло да кре нем са њим. (Ка сни је, ка да смо по но во си шли у кла нац, ре као ми је 
да су га Крај не ро ва де ца пре ви ше под се ћа ла на соп стве ну, да су истих го ди на као и 
ми, мо ја се стра и ја, иако су би ли „са свим дру га чи ји”.) 

Гла ва мла дог Крај не ра би ла је пре у ска. Ње го ве очи из гле да ле су као да ће му сва-
ког тре нут ка ис па сти из гла ве. Ка да је ње го ва се стра ски ну ла по кри вач са ње га, ви део 
сам да је имао јед ну ду жу, јед ну кра ћу но гу. Не ко вре ме ми ни је би ло ја сно да ли му 
је ду жа де сна или ле ва но га, док на кра ју ни сам ви део да је кра ћа но га ле ва. Да уста не, 
по ми слио сам, и поч не да ко ра ча, он би си гур но пра вио по кре те по пут џи нов ског 
ин сек та. 

Успе ва ли су да га сми ре ве ли ком му ком. Кад год га не ко до дир не, ре као је мој 
отац, чи та во ње го во те ло об у зме не мир, и он по ста је опа сан, та да мо же и да уда ри, 
ује де, пљу не. Не пре ста но је пра вио по кре те ко ји су оте жа ва ли њи хов труд да га при-
пре ме за пре глед. По не кад је по ку ша вао да сво ју се стру уда ри у ли це. Мој отац је, 
ме ђу тим, на кра ју ипак ус пео да му др жи ру ке спу ште ним на стра ни ци кре ве та, и у 
исто вре ме да га пре гле да. У со би је вла дао ти пи чан ми рис ко ји око се бе ши ре бо ле-
сни љу ди ко ји го ди на ма ле же у кре ве ту. Крај не ро во те ло би ло је мо кро. По ла ко, због 
све про гре сив ни јих про ме на ко је се ја вља ју по чи та вом ње го вом те лу, та ко зва них 
ка та стро фал них про ме на, он ће пот пу но из гу би ти моћ го во ра. Већ са да се мо гао 
раз у ме ти тек ма ли део оно га што је го во рио. Сво је ре чи је из ба ци вао као да их пљу је. 
Ве ћи на оно га што је го во рио зву ча ла је као да го во ри на не ком ори јен тал ном је зи ку. 
Ри там ко јим је ар ти ку ли сао бли ско је по ве зан са ње го вим фи зич ким де фор ми те ти ма. 
Оно што је го во рио би ло је обо га ље но, баш као и он. С вре ме на на вре ме, из не на да 
би ба цао сво је ду гач ке ру ке у ва здух, пу штао их да па да ју, сме јао се. Соп стве ни сто-
мак за ње га је био лоп та ко ја дах ће, ко ју су ње го ве ру ке че сто ду го упла ше но др жа ле 
у на руч ју. Гла ва му је би ла сра змер но ма ла, то се нај ја сни је ви де ло ка да је при сло ни 
на свој сто мак ка ко би мо гао бо ље да чу је уну тра шње гла со ве. Го то во не пре кид но је 
из об ли ча вао сво је ли це у бо ле сне гри ма се. Се део је као чо век ко ји је се де ћи цуп као. 
Мо жда је за ми шљао да ја ше ко ња, ми слио сам. По сте љи на је би ла чи ста, ве ро ват но 
за то што се оче ки вао мој отац, ми слио сам. По вре ме но је ње гов кре вет тре ба ло пре-
тво ри ти у пра ви ка вез ста вља њем ре шет ке пре ко. Са да, ме ђу тим, он је про ла зио 
кроз при лич но мир ну фа зу, ка ко је ре кла ње го ва се стра, и ре шет ка му ни је би ла по-
треб на. Мој отац је са ве то вао Крај не ро ви ма да ни ка да не скла ња ју ре шет ку са ње го-
вог кре ве та, али они се то га ни су при др жа ва ли. Пре ма ње го вим ре чи ма, па ци јент је 
из не на да мо гао да уста не из кре ве та и мо жда чак да их уби је. Али, ка ко је вре ме 
про ла зи ло, ње го ва се стра је све те же под но си ла ре шет ку. По ди гли су је на та ван. Да 
гле да свог бра та у ка ве зу, то јој је би ло не под но шљи во. Са мо кад ви ше ни ка да не би 
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мо ра ла да ски да ре шет ку са та ва на, ре кла је. Њен брат ви ше ни је мо гао да уста не, 
ре кла је, и ако се по не кад и де си да пад не са кре ве та, то ни је би ло то ли ко стра шно 
као кад би мо ра ла не пре кид но да га гле да у том ка ве зу. Мој отац му је др жао гла ву, а 
мла да Крај не ро ва му је др жа ла ру ке спу ште ним. На глим по кре том из ву као је ру ке и 
гла ву и по ку шао да ис ко чи. Али ни је мо гао. Од јед ном је по чео да се сме је. Очи глед-
но је во лео ка да му мој отац опи па ва гла ву, ослу шку је. Мој отац га је луп нуо по че лу, 
спу стио му оч не кап ке, а он да их ши ром отво рио. Мла дом Крај не ру је пре кон тро ли-
сао и ко ле на. Же лео је, ре као је, да по не се са со бом узо рак ури на. Ка да је мла дом 
Крај не ру ски нуо ка пу са гла ве, ја сам остао ужа снут, јер на гла ви ни је би ло ко се, ни 
јед не је ди не вла си. При ме тио сам да је имао жу те фле ке на сле по оч ни ца ма, а исте 
жу те фле ке, са мо ма ње, имао је и на гру ди ма, и по це лом ње го вом те лу би ле су ра су те 
фле ке. На но га ма, из ме ђу пр сти ју, имао је ду бо ке гљи ви це ко је су му стра шно сме та ле, 
ре кла је ње го ва се стра, и због њих је но ћу не пре ста но пра вио по кре те но га ма као да 
ве сла. Он ви ше ни је мо гао спа ва. Што се ње ти че, она је че сто скла па ла очи од умо ра, 
али то ни је би ло спа ва ње. Дрх та ви ца и гу би так пљу вач ке му че га већ го ди ну да на. 
Ну жду оба вља у кре вет. Он че сто чу је, ре кла је, „вој ску” ка ко мар ши ра кроз кла нац. 

Сву да по со би, где год је би ло ме ста, ста ја ли су му зич ки ин стру мен ти на ко ји ма је 
мла ди Крај нер, док је још био здрав, умео да сви ра. На ко мо ди сам ви део јед ну обоу 
и јед но ви о лон че ло. Код њих је го ди на ма до ла зио учи тељ му зи ке из Кни тел фел да и 
др жао му ча со ве. На ви о ли ни је њен брат на па мет сви рао нај те же ком по зи ци је. Ње-
гов оми ље ни ин стру мент био је ви о лон че ло, а Бе ла Бар ток ње гов оми ље ни ком по-
зи тор. У фи о ка ма ко мо де би ле су на сла га не сто ти не пар ти ту ра, ко је је знао на па мет. 
Би ло је и ње го вих ком по зи ци ја; на при мер, „Маг ни фи кат”. Као де те од са мо осам го-
ди на на па мет је већ сви рао Мо цар то ве сим фо ни је на кла ви ру. Још пре по ла го ди не, 
она му је на сат вре ме на, јед ном ују тро и јед ном у по сле по днев ним са ти ма у кре вет 
до но си ла ви о лон че ло, и он је он да сви рао све док се не умо ри.

На ле ђи ма је, ви део сам, имао отво ре не ра не, а на гру ди ма, по ред жу тих, та ко ђе 
и цр ве не фле ке. 

Го ди на ма је учи тељ му зи ке из Кни тел фел да „уза луд” до ла зио из до ли не го ре, ре-
кла је мла да Крај не ро ва. „Че сто су сви ра ли за јед но све до по ла но ћи”, ре кла је. Је-
дан пут, ме ђу тим, њен брат је без ика квог ви дљи вог по во да уда рио учи те ља му зи ке 
гу да лом по гла ви, и од та да га ви ше ни су ви де ли. Бо лест ње ног бра та од мах се бр зо 
по гор ша ла.

Он са да ви ше ни је у ста њу да ускла ди у сво јој гла ви ни је дан му зич ки ко мад. Ње-
го ва му зи ка је за стра шу ју ћа.

Че ти ри го ди не, ре као ми је отац кад смо се вра ћа ли ку ћи, мла ди Крај нер је про-
вео у Штај нхо фу. Све че ти ри го ди не се стра је, да би би ла по ред ње га, жи ве ла у из-
најм ље ној со би у Ота крин гу. У по чет ку се чи ни ло да он ви ше ни ка да не ће иза ћи са 
пси хи ја три је, а ка да су хте ли да де фи ни шу бо лест ње ног бра та ле ка ри су увек ко ри-
сти ли реч „без на де жно”. Али од јед ном, по сле че ти ри го ди не Штај нхо фа, по сле че ти ри 
го ди не про ве де не у нај ве ћој и нај стра шни јој луд ни ци у Евро пи, ле ка ри су јој ре кли 
да мо же да во ди сво га бра та.
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„На соп стве ни ри зик”, ре кли су ле ка ри, из ја вљу ју ћи исто вре ме но да је он без о па
сан. Нај пре га је од ве ла у сво ју со бу у Ота крин гу и по ка за ла му глав ни град. Док су 
ишли по гра ду, увек су иза зи ва ли ве ли ку сен за ци ју јер је сви ма би ло сме шно ка да 
ви де мла ди ћа ко ји је био не са мо хром, не го и луд. Али већ одав но је мла да Крај не-
ро ва пре ста ла да па ти за то што би љу ди, чим угле да ју ње ног бра та, осе ти ли нео до љив 
по рив да се на сме ју. По ка за ла му је Пра тер, оти шла са њим у Опе ру и у Бург те а тар, 
по се ти ли су за јед но и цир кус Ре бер ниг. Не де љу да на су оби ла зи ли град, не ко ли ко 
пу та су ишли у ка те дра лу Све тог Сте фа на и не ко ли ко пу та на На шмаркт, пи ја цу слат-
ки ша; та ко ђе су по се ти ли и кон церт чу ве ног ви о лон че ли сте Ка са ла, ко ји је у Му зик-
фе рај ну сви рао све Бе то ве но ве со на те. Али он је убр зо по стао умо ран од не пре кид-
ног лу та ња по гра ду, ко ји му је већ по сле не де љу да на до са дио, док је њој би ло жао 
да но вац, ко ји им је кнез За у рау ста вио на рас по ла га ње (кнез је пла тио чак и ње гов 
бо ра вак у Штај нхо фу), по тро ше на град ко јег се са да још са мо гну ша ла, и они су от ка-
за ли со бу у Ота крин гу и вра ти ли се у Хох го бер ниц. Он је у по чет ку ве о ма во лео да 
иде у шет ње, ду ге, што је мо гу ће ду же. Ве о ма му се до па дао кра јо лик. При ро да га је 
оду ше вља ва ла. Обо је су во ле ли да са јед не ли ти це гле да ју до ле на кла нац. Ту го ре 
ње го ва се стра му је при ча ла о раз ли чи тим ме сти ма у до ли ни. Он је у том пе ри о ду 
био то ли ко при јем чив као ни ка да до та да. Убр зо је по чео по но во да сви ра ви о лон че-
ло, ви о ли ну, кла вир. Она је од ла зи ла са њим у све ду же и ду же шет ње. Али ка да је 
јед ном оти шла са њим до хра сто ва, ода кле се, гле да ју ћи до ле, мо гао ви де ти Фо хле-
ров млин, он ју је из не на да, с ле ђа, уда рио шта пом по гла ви. Ка да је до шла к све сти, 
њен брат је се део по ред ње и пла као. Вра ти ли су се ку ћи. Те но ћи, ка да је би ла си гур-
на да он спа ва, до не ла је ре шет ку са та ва на и ста ви ла је пре ко ње го вог кре ве та. Од 
та да је увек има ла осе ћај да је њен брат мр зи. Али, она ње га во ли.

Тек рет ко има при ли ку да иза ђе из ку ће са ма, да оде ма ло го ре до зам ка, уђе у 
дво ри ште или да хо да дуж ње го вих зи ди на. Ка да се вра ти ку ћи мо ра увек све да му 
ис при ча. Али са да се већ не ко вре ме ни шта но во не де ша ва, ре кла је. „Ако му ни шта 
не ис при чам”, ре кла је, „он ми пре ти.” По вре ме но тра жи од ње да му на пу де ри ше ли-
це, да се не ви ди да је стал но у гро зни ци.

Пре глед је био те жак, али тра јао је са мо по ла са та.
На кра ју је мој отац ус пео да на те ра хро мог и за и ста пот пу но лу дог Крај не ра да 

ис пла зи је зик. Док је он ис пи си вао ре цепт, ја сам от крио не што нео бич но: на сва че-
ти ри зи да со бе, у ко јој је, због не до стат ка про сто ра, обо је Крај не ро ве де це би ло при-
мо ра но да жи ви на ужа сан на чин, ви сио је низ ве ћих ба кро ре за, ве ро ват но, ми слио 
сам, вла сни штво кне за, ко ји су пред ста вља ли ве ли ка не му зи ке. У по чет ку уоп ште ни сам 
при ме тио да су на свим гра ву ра ма, без бо је, би ли пред ста вље ни фран цу ски ком по-
зи то ри. Из не на да, ме ђу тим, ви део сам да је мла ди Крај нер оста ле гра ву ре ис пи сао 
цр ве ним ма сти лом. Из над Мо цар то ве гла ве је на пи сао: „Нај ве ћи!”, а из над Бе то ве но-
ве „Тра гич ни ји од ме не!”, из над Хајд но ве „Свињ ска гла ва!”, а из над Глу ко ве „Не во лим 
те!” Хек то ру Бер ли о зу на ли це је на пи сао „Ужа сан!”, а Фран цу Шу бер ту „Фе ми ни зи-
ран!” Две гра ву ре иза ње го вог кре ве та ни сам ви део баш нај бо ље, па ни сам мо гао да 
де ши фру јем шта је пи са ло. Мла ди Крај нер, ко ји је све вре ме по сма трао ка ко сам се 
му чио да де ши фру јем нат пи се, и ко ји је ви део да ми то не ће по ћи за ру ком код две 
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гра ву ре из над ње го вог кре ве та, по дру гљи во ми се на сме јао. На ли цу Ан то на Брук не ра 
ста ја ло је „Ла кр ди јаш!”, на Пер се ло вом „Пре ки ни, да ве жу!” Ис под ве ли ке фо то гра фи-
је Бе ле Бар то ка пи са ло је „Ја слу шам!” У углу, у ко јем сам све вре ме се део, от крио 
сам, пре не го што смо иза шли, три ви о ли не, све три са сло мље ним вра то ви ма и све 
три за јед но ве за не не ким ка на пом. Не мир мла дог Крај не ра је са да, по сле пре гле да, 
не стао, а уме сто ње га по ја ви ла се не ка вр ста ис цр пље но сти. Без про те ста је пу стио 
сво ју се стру да му ста ви гла ву на ја стук. Тра жио је во ду и ње го ва се стра ју је до не ла у 
ли ме ном лон чи ћу, а ја сам по ми слио да је ко зна ко ли ко пу та, по сле ис пи ја ња во де, 
тре снуо лон чић о зид. 

Уз та кав фи зич ки де фор ми тет увек до ла зи, ре као је мој отац ка да смо би ли на по-
љу, и од го ва ра ју ће лу ди ло. Бо лест те ла про из во ди бо лест ума.

Пи тао сам оца да ли је ика да про чи тао нат пи се на гра ву ра ма. Ре као је да је сте. 
Мла ди Крај нер му је јед ном при ли ком тач но и до де та ља об ја снио зна че ње сва ког 
нат пи са ко ји је ста јао ис под или из над гра ву ре. Шта ви ше, ње го вим шкра бо ти на ма 
био је ис пи сан или за ма зан сва ки па пир, ко ји му је до спео у ру ке, ре као је мој отац, и 
сто ти не пар ти ту ра у ко мо да ма би ле су ис пи са не хи ља да ма би зар них ко мен та ра. 
„Чо век као мла ди Крај нер мо же по ста ти за стра шу ју ће стар”, ре као је мој отац. По вео ме 
је са со бом „да би учио...”, ре као је мој отац, и не ко ли ко пу та је по но вио „да би учио...”

(Са не мач ког пре ве ла Са ња Ка ра но вић)




