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Keskeuroopa aeg: 13.01

Laske lapsukestel minu juurde tulla …  
Kui langes esimene pomm, virutas õhusurve surnud lap-

sed vastu müüri. Üleeile olid nad lämbunud ühes keldris. 
Nad olid surnuaiale pandud, sest nende isad võitlesid rin-
del ja emasid tuli alles otsida. Leiti vaid üksainus. Aga see 
oli rusude all lömastatud. Nii nägi kättemaks välja.

Pommifontään lennutas õhku ühe väikese kinga. Sellest 
polnud lugu. King oli juba katki. Kui ülespaisatud muld 
alla rabises, hakkas peale sireenide ulgumine. See kõlas nii, 
nagu algaks orkaan. Sada tuhat inimest tajusid oma südant. 
Linn põles juba kolmandat päeva ja terve selle aja hakka-
sid sireenid korrapäraselt ulguma liiga hilja. Tundus, nagu 
pandaks neid meelega nii tööle, sest pommitamiste vahel 
läks vaja aega elamiseks.

See oli algus.
Teisel pool surnuaiamüüri jätsid kaks naist oma käsi-

kärud seisma ja jooksid üle tänava. Nad arvasid, et surnu-
aiamüür on turvaline. Selles olid nad eksinud.

Järsku mürisesid õhus mootorid. Asfaldisse puurdus 
sisinal magneesiumpulkade noolevihm. Järgmisel sekundil 
prahvatasid need laiali. Kus oli äsja veel asfalt olnud, seal 
pragisesid leegid. Õhulaine virutas käsikäru ümber. Tii-
sel lendas taevasse, teki seest rullus välja laps. Ema müüri 

ääres ei karjunud. Tal polnud selleks aega. Siin polnud laste 
mänguplats.

Ema kõrval seisis üks naine ja põles nagu tõrvik. Tema 
karjus. Ema vaatas talle abitult otsa ja põles siis ise. Jalga-
dest ülespoole üle reite kuni kehani. Seda ta veel tajus ja 
siis krimpsus kokku. Plahvatustelaine lõhkes piki surnu-
aiamüüri kulgedes ja samal hetkel põles ka tänav. Asfalt, 
kivid, õhk.

See sündis surnuaia juures. 
Surnuaias avanes teistsugune pilt. Üleeile olid pommid 

välja kaevanud, eile jälle maha matnud. Ja see, mis sünnib 
täna, seisis veel ees. Isegi sõdurihaudades kõdunejad ei 
teadnud seda. Nemad oleksid pidanud teadma. Nende ris-
tidel seisis: te pole asjata langenud.

Vahest põletatakse nad täna ära.

Leitnandil oli vasak käsi amputeeritud. Käsi lebas linnast 
kahe tuhande neljasaja kilomeetri kaugusel El Alameini 
välilaatsareti lubjaaugus. Seal oli see ära kõdunenud. Nüüd 
olid leitnandi käsutuses protees, kaheksa õhutõrjesuurtükki 
surnuaia taga, kümme reservistist sõdurit ja humanistliku 
gümnaasiumi viimane klass.

Süütepommid lendasid kolm miili läbi õhu. Nad lõh-
kesid leitnandi betoonpunkri kohal. Välja oli nad lasknud 
seersant Strenehen, kelle kohta hiljem öeldi: inimene.

Inimesi oli palju. Surnuaia kohal tulelainet nähes oli 
seersant sekundiks endaga rahul. Ta oli valinud selle 
sihtmärgi lootuses, et seal tabaks ainult surnuid. Seda, et 
kuuskümmend minutit hiljem löövad nad ühe mehe tema 
leerist labidatega surnuks, ta ei teadnud.



II

Mina, Werner Friedrich Hartung, sündisin 20. augustil 1917 
selles linnas. Siin käisin ma ülikoolis, õppisin germanistikat ja 
doktoritöö kirjutasin absoluutsest elemendist keele väljenduses.

Kuna mul oli lapsest peale üks jalg teisest lühem, ei mobili
seeritud mind Wehrmachti. Neli aastat õpetasin ma saksa keelt. 
Lisaks kunstiajalugu ja ladina keelt. Lõpuks õpetasin ma güm
naasiumi viimast klassi. Vahekord minu õpilastega oli ajast 
tingitult veidi pinev. Ma arvan, et nad põlgasid mind. Nende 
silmis polnud ma patrioot.

Mu naise nimi oli Elfriede. Mu pojal nagu tema vanaisadel: 
Sebastian ja Robert. Me elasime linna põhjaosas. See oli nelja
toaline korter. Üks tuba kuulus mu väiksele pojale.

Tema voodi, kapi ja muu mööbli olin ma roosaks värvinud. 
Kiikhobusel oli päris nahk seljas. Seintel olid pildid muinas
juttudest: emand Holle, Punamütsike ja hunt.

Selles toas mängisin ma tihti oma pojaga. Akna all seisid 
puud. Seal olin ma alati õnnelik.



VII

Mina, Viktor Lutz, sündinud 24. novembril 1921, eriüksuse 
lipnik, lasksin raudteel Tšudova ja Novo-Selje vahel, kilo-
meeter pärast Tšudovat, maha oma esimese inimese. Tšudo-
vast Novo-Seljesse on kuus kilomeetrit. Neid oli nelikümmend 
vangi. Nad ei suutnud enam edasi minna ja ma olin üksinda. 
Kuna polnud keelt, milles ennast arusaadavaks teha, osutasid 
nad tummalt oma rinnale. Nii muutus iga žest üleskutseks 
mõrvale. Novo-Seljesse tõin ma ainult ühe. Too kinnitas, et 
olin teised tapnud. Siis pidin ma ta ühe talu taga maha laskma. 
Tal oli üks käsi paelaga kaelas. See oli minu karjääri algus. Isa-
maa, kangelaslikkus, traditsioon, au on fraasid. Nende fraa-
sidega saatsid nad mind Novo-Selje raudteele.
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Montöör tõstis nimetissõrme suu ette.
Strenehen kehitas õlgu. Ta ei teadnud, milles asi.
Teine sakslane oli sildiga ukse enda järel kinni pannud. 

Lamp põles nõrgemini. Valitses rahu. Hägune tuli ei heit-
nud varju. Ülaltpoolt kostis tuhmi pominat.

„Tõuse püsti!” sosistas montöör. Ta võttis raudkangi 
põrandalt üles. Ettevaatlikult, nagu mitte tahtes kära teha. 
Strenehen vaatas talle nõutult otsa.

„Tõuse püsti!”
„What?”
Montöör viipas tummalt.
Strenehen sai aru. Ta tõusis püsti.
Montöör heitis pilgu sildile uksel ja läks hiilival sammul 

trepi juurde. Ta käis nagu kass.
„What’s the matter?” Strenehen sikutas oma särki. Ta 

kummardus ette. Nii sai särk pikemaks.
„Pst!”
Montöör osutas taas oma huultele. Ta tõusis kolme 

astme võrra. Sinna jäi ta seisma ja pöördus ümber. Ta tõstis 
raudkangi. See oli kutsuv liigutus. Ta viipas.

„Okay!” Strenehen astus edasi, aga pidas järsku kinni. 
Särgis, alakeha paljas, seisis ta ruumi keskel. Nägu kriime 
täis.

„Tule,” sosistas montöör.
Strenehen pööras pead. Ta pilk suundus üles. Seal kõmas 

vaikselt. Kõheldes astus Strenehen lähemale. Tal oli külm. 
Ta reied olid kananahal.

„Tule nüüd!”
Montöör tõusis veel ühe astme võrra kõrgemale. Strene-

hen ootas tema all. Montöör toetas raudkangi õlale. Hoidis 
seda seal nagu relva.

Strenehen tõstis käe. „No good!”
Montöör võpatas tagasi.
„Nothing!” vastas Strenehen ja raputas pead. Ta polnud 

montöörilt midagi tahtnud.
„Tule!” Montöör astus jälle sammu kõrgemale.
Strenehen küsis valjusti: „What’s the matter?”
„Tasa!” sisistas montöör. Ta viipas kutsuvalt käega ja tõu-

sis siis edasi.
Ta hoidis end põikipidi, pannes tähele mõlemat, nii 

Streneheni kui treppi. Ta sammud olid ettevaatlikud. Stre-
nehen tõusis talle järele, astus samuti ettevaatlikult. Vahest 
oli trepp varisemisohtlik. Põhjusetult loendas ta astmeid. 
See oli mõttetu. Mees tema kohal, raudkang käes, täis sala-
pära. Streneheni käsivarde pöördus valu tagasi. Istudes pol-
nud ta midagi tundnud. Montöör tõusis ikka edasi. Ukseni 
jõudnud, pöördus ta jällegi ümber. Strenehen kuulis sel-
gesti plahvatusi. Künnise ja ukse vahelt pressis sisse valget 
suitsuloori. Õhk oli soe.

„Tule nüüd!”
Strenehen astus üles. Ta seisis montööri kõrval samal 

astmel. Ruum jäi nende alla. Valitses hämarus. Montööri 
käsi võttis lingist kinni. Järsku tõukas ta ukse lahti.

Strenehen nägi tossu. Kahekümne jala kaugusel tema 
ees pulbitses väljas midagi. Leeke nilpsas üles. Ta sai tõuke 
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selga. Ta vaarus edasi ja välja. Enne kui ta ümber pöör-
dus, oli uks tema taga lukus. See oli hallist rauast pind. 
See oli betoonsokkel, mis maapinnalt viltuselt kerkis. 
Uks sulges sokli.

„God damned!” karjus Strenehen. Ta viskus vastu ust. 
Trummeldas rusikatega. „Open the door! Open the door!”

Ta ei saanud aru. Tema taga põles. Ürras kahuritekõu. 
„Fucking German!” karjus ta.
Jõuetult pöördus ta ümber ja vaatas taevasse. Ehma-

tus halvas teda, moonutas tal nägu. Miili kõrgusel enda 
kohal nägi ta pommivaiba punkte enda poole pöörlemas. 
Ta seisis raudukse ees nagu risti löödult.

Neljatorulise kahuri kahurväelane seisis viimasel redeli-
pulgal. Raud vappus. Ta laskis püstlattidest lahti. Hüppas.

Punkri kõrval oli pomm mulla lahti kiskunud. Mees 
kadus lehtrisse nagu kaevandisse. Lõug lõi vastu kive. Ta 
libises alla. Selg põrkas betooni vastu. Ta hargitas jalgu. 
Veetoru lõi talle genitaalide pihta nagu terasvits. Valust 
jäi tal hing kinni. Ta ahmis õhku. Minut aega ratsutas ta 
torul ega suutnud end liigutada. Ta rögises.

Juuksed olid tuhka täis. Kiivri oli ta ära kaotanud. 
Päikese kiir näitas lehtrisse valgust nagu prožektor. Toss 
heljus mööda ja kustutas valguse. Mees tahtis end seinu 
pidi üles tõmmata, kui algas vilin.

Sada sireeni.
Need olid süütepommid, mis sisisesid läbi õhu. Nad 

kihutasid punkri poole, tänavale, kõnniteele. Järgmisel 
hetkel värises maa. See trummeldas vastu sillutist. Pritsis 
tuld. Järsku põles kõik. Leek lahvatas taeva poole.

Kahurväelane krampus maa külge. Ta sosistas: 
„Emme.” Kuum õhk mähkis ta endasse. Muud ei juhtu-
nud midagi. Kahurväelane niuksus: „Emme!”

Ilus linn, mõtles Nikolai Petrovitš. Tema kiila pea 
kohal puhus tuletuul. Ilm oli soe. Oma karvamütsi oli 
ta minema visanud. Ta ei rutanud, vaid kõndis nagu 
jalutaja, samm sammu järel, seejuures kõike vaadeldes. 
Ta mõtles: mees, kellel pole midagi kaotada, ei jookse. 
Talle meenus vanasõna: kui sa kaotad aega, siis ära kum-
mardu seda üles võtma, muidu kaotad rohkem. See oli 
pärit Zinaida Blinovalt. Zinaida Blinova oli surnud. Ta 
ei mõelnud naisele.

Tänav suubus majadesse. Need seisid tules. Puit prak-
sus. Tänav oli nii lai nagu Nevski prospekt. Nikolai tahtis 
ette kujutada, et käib mööda Nevski prospekti. Saksla-
sed olid ehitanud tellisseintest suure basseini kustutus-
vee jaoks. Bassein oli küll tühi. Üks sein oli purunenud, 
vesi välja voolanud. Kuumuse käes oli kõik ära auranud. 
Ei ole ilus linn, mõtles Nikolai ja püüdis naerda. Sellest 
sai ainult kurin. Järsku ta karjus: „Jobannõie nemtsõ!” Ta 
pigistas käe rusikasse ja ähvardas leekide poole, siis süli-
tas. Sellest polnud kasu. Seal polnud ühtki inimest. Nad 
olid peitu pugenud.

Tema ees seisis ühe mälestusmärgi sokkel. Laiali olid 
paiskunud rebenenud maskeerimisvõrk ja ümber kuk-
kunud kuju. See oli metallist. Peleriinmantlis mees. Ta 
hoidis midagi käes. See oli murdunud. Nikolai astus 
lähemale ja tegi püksiaugu lahti. Tema kusejuga pritsis 
kujule näkku. Poole joast surus torm talle vastu jalga. 



1933 Ülemlinnapea kinnitab mind ametisse. Kolleeg Adler 
sooritab enesetapu. Täiesti arusaamatu. Dessy on paar päeva 
täiesti endast väljas.                                           Allkiri H. C.

1936 Rudolfi soov läheb lõpuks täide. 171. jalaväerügement 
võtab ta lipnikuna vastu. Vana, traditsioonidega väeosa. 
Munder istub talle hästi. Ametis õnnitleti mind igast küljest. 
Ka riik toetab nüüd meie tegevust suurejooneliselt.

Allkiri H. C.

1939 Walter ja mitu kolleegi mobiliseeriti. Kõik on väga kindel, 
ainult Dessyle mõjub erutus veidi närvutavalt. Ametis peame 
end nüüd mõistagi piirama. Loobusin ajutiselt mõnest härrast.

Allkiri H. C.

1941 Rudolf langes au lahinguväljal. Tema komandöri oma-
käeline kiri. See oli tabamus rinda ja me peame end trööstima, 
et ta vähemalt ei kannatanud kaua. Teate koorma all varises 
Dessy kokku. Seejuures on mul Ametis veel üksainus abijõud.

Allkiri H. C.

1943 Eile põles meie Muinsuskaitse Amet maani maha.
Allkiri H. C.

1944 Walter langenud. Väidetavalt ilma kannatusteta. Kas 
Jumalat pole siis olemas? Allkiri H. C.
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Läbi müüride kõlas nagu tasane kõu. Kanderaamil lebas 
neljatorulise õhutõrjekahuri suurtükiväelane ja nad seisid 
tema ümber. Neli paljast seina. Valget õlivärvi koorus maha. 
Seda lebas põrandal. Jalad olid selle puruks tallanud. Venti-
laator sumises.

„Kollaps,” ütles arst. „Kuidas pulss on?”
„Ta tuleb teadvusele.” Õde laskus põlvili. Ta tegi kahur-

väelasel pluusi eest lahti. Üle õe pea vahtis punapäine poiss 
kahurväelasele näkku. Lambivalgus langes ta lõuale. Vin-
nid helendasid.

„Kui ma ukse lahti tegin, kaotas ta teadvuse,” teatas üks 
hääl.

Poiss ütles kähku: „Ja mina püüdsin ta sülle.”
Ta pöördus ümber. Hääl kuulus ühele naisele, kes seisis 

uksel. Ta huulte vahel läikis midagi. Metallhammas. Hallid 
juuksed langesid talle laubale. Ta sulges ukse ja kinnitas: 
„See on õige!”

„Rahu!” Arst pistis käe oma valge kitli taskusse stetos-
koobi järele. „Uurimise ajal vajan ma rahu.”

Ta ütles: „Absoluutset rahu!” Sel hetkel avas kahur-
väelane suu.

Arst käskis: „Klaas vett ja veidi broomi!”
„Just nii,” vastas õde.
Kahurväelane lõi silmad lahti. „Te peate jalamaid katu-

sele minema!” Ta vaatas arstile otsa. „Kahuriülem, kõik on 
pihta saanud!”

Ta suu ja silmad vajusid kinni tagasi. Pea langes kõrvale. 
Ta lebas liikumatult. Ventilaatori sumin valjenes. See kõlas 
nagu herilaseparv.

Naine küsis: „Kas ta on surnud?”
„Ei!” Õde pühkis endal rätiga laupa.
„Ei!”
Poiss hüüdis: „Ma tulen kaasa, härra doktor!”
„Kuhu?”
„Katusele!” Poiss haaras endal lõuast kinni. „Katusele, 

härra doktor.”
„Tuleb öelda „härra ülemarst”, ” sosistas õde.
„Jätke see!” Arst raputas pead. Ta pöördus ukse poole. 

„Mida sa tahad katusel teha?”
„Nad on haavatud! Te kuulsite ju!”
„Jah, ja siis?”
„Ja siis?” Abi otsivalt vaatas poiss naise poole. Tolle 

metallhammas välgatas. Ta noogutas pead. Õde tõusis 
püsti. Kõik olid vait. Ainult ventilaator urises.

„Broomi ja vett!” Arsti hääl kõlas vihaselt.
„Otsekohe!”
Poiss lõi kannad plaksuga kokku. Ta pani käed püksi-

õmblustele. „Lähme, härra ülemarst!”
Arst läks näost punaseks. Üks soon ta oimul ponsus. 

Ta küsis: „Kas asjad on juba niikaugel, et tsivilistid anna-
vad ohvitserile käske?” Ta karjus: „Välja, siin pole kellelgi 
midagi otsida!”

Naine tegi suu lahti, tahtes midagi öelda. 
„Härra doktor!”
„Välja!” karjus arst. „See on liig! See on liig mis liig!” 
„Palun.” Õde seisis seina ääres. Klaas vett käes. Abitult 

ulatas ta selle arsti poole.
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