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СМРТ (НИ)ЈЕ (К)РАЈ
(од ло мак из ро ма на)

а.

Док тор Ди трих Хор хшту бер ни је во лио цви је ће. Чак је мр зио сво га оца Фри дри ха 
кад год је ње го вој мај ци Хер ти до но сио бу кет. Бу кет и осми јех. Осми јех за осми јех, 
цви је ће за лаж. Сти дио се са мог се бе што су, не кад, пр вих го ди на ње го вог си ро тињ-
ског дје тињ ства, та кви тре ну ци иза зи ва ли кр ту сре ћу. Ни је, на рав но, Ди трих био си-
ро ма шан на на чин ка ко су си ро ма шни би ли Ке ле ри или Шу бер то ви, он је ипак био 
Хор хшту бер. Хел га Ке лер је би ла кућ на по моћ ни ца у њи хо вом до му, удо ви ца ко ја се 
ко ју го ди ну при је ње го вог ро ђе ња пре ста ла на да ти по врат ку сво га му жа са фрон та. 
Ка ко смрт ње ног Ар нол да ни је зва нич но по твр ђе на, она ни је мо гла да се на да не кој 
вр сти на кна де или пен зи је за сво је си но ве ко ји су би ли ма ло му ну ти и ни ко ни је хтио 
да их за по сли, чак ни у шко лу ни су ни ка да ишли. Хел га је би ла ве о ма би стра се љан ка 
ко ја се уда ла за пред рат ног по ли цај ца ко ме су у ја ну а ру че тр де сет и пе те про ми је ни-
ли уни фор му по слав ши га са оста лим беч ким по ли цај ци ма да чу ва Берг хоф, јер су 
пра ви вој ни ци по сла ти на фронт. Ка да је ’48. са гру пом же на не ста лих по ли ца ја ца 
оти шла у Бер хдес га ден, се ља ни су ла га ри ли да ни ка да ни су при ла зи ли зам ку, ко ји су 
Аме ри кан ци, ра ди по тре ба Хо ли ву да, про зва ли Ор лов ско гни је здо, и да им они не могу 
по мо ћи. На сам дан по врат ка, од јед не дел фи но ли ке ста ри це са зна ли су да су Бри тан ци 
ле ше ве по ги ну лих на ци стич ких вој ни ка пре ву кли у за мак при је не го што су га ди гли 
у зрак и да је и она са ма у то ме уче ство ва ла. Чак је при по ла ску уцви је ље ним же на ма 
да ла пр стен ски нут са ру ке ко ју је по сли је екс пло зи је на шла иза сво је ку ће. Ни је им 
зна ла ре ћи да ли је она ту до спје ла на кон сна жне екс пло зи је или ју је мо жда до нио 
њи хов пас Рал фи. На жа лост, бур ма ни је би ла Ар нол до ва.

Ди трих је при је дви је го ди не био у хо те лу из гра ђе ном на тим ру ше ви на ма, а ко ји 
је од не дав но у вла сни штву чу ве ног лан ца Кам пин ски. Хел га је, на рав но, одав но мр тва, 
а нај вје ро ват ни је и ње ни си но ви, и он за пра во и ни је ра ди њих ишао та мо, не го на 
јед но до на тор ско ве че за из град њу ре ги о нал ног ази ла за псе лу та ли це у ор га ни за ци-
ји ње го ве Пар ти је. Ор га ни за то ри су пла ни ра ли да уче сни ци пре спа ва ју у хо те лу, али 
Ди три ху ни је до ла зио сан на очи и у три са та је од лу чио да иза ђе ва ни и на ди ше се 
свје жег пла нин ског ва зду ха. Бје ше не ма ло из не на ђен ка да је на те ра си за те као де се-
так му шка ра ца и же на. Из не на ди ло га је то што не лар ма ју као пи ја ни љу ди, а он да је 
схва тио да су они ту до шли да би за па ли ли сво је ци га ре те, ци га ре и лу ле. У хо те лу је то 
би ло за бра ње но, па је те ра са слу жи ла као азил ди ма џи ја ма сва ке фе ле, уо ста лом, чак 
је и Адолф Хи тлер до зво ља вао сво јим го сти ма да ту пу ше. Љу ди су би ли рас по ре ђе ни 
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у дви је ма ње гру пе. На са мој ве че ри у огром ној бал ској дво ра ни ни је упам тио ни јед но 
не по зна то ли це, па су му се и ова ве ћин ски чи ни ла но во ви ђе ним. Ла ко је ра зу мје ти 
не ла го ду ње го ве но во на ста ле си ту а ци је гдје ни је мо гао оста ти по стра ни, али ни бес-
по зив но се при кљу чи ти јед ној од гру па. Уди је лио им је кон вен ци о на лан осми јех, на 
што му је Ма ну ел Ху мелс ве дро мах нуо, и он при ђе ве ћој гру пи у ко јој су по ред че ти ри 
му шкар ца би ле и дви је да ме. Ни је по зна вао су пру гу Ма ну е ла Ху мел са, али је за кљу чио 
да би осо ба ко ја се нај те же при мје ћи ва ла у из ви је сном по лу мра ку мо ра ла би ти ње го ва 
Ви ни фер. Та пен зи о ни са на кра со ти ца и мис До ми ни ка не с кра ја про шлог сто ље ћа 
би ла је у цен тру кре ма беч ког дру штва од са ме сво је уда је у Бург Кро цен штај ну. Ма-
ну ел се про сто ро дио бо гат, а ни сам ни је био глуп и ни је пре зао ни од че га што је 
умно го ме по мо гло ра сту ње го вог имет ка, ко ји од не дав но рев но сно крч ми ње гов син 
из пр вог бра ка Ми ха ел.

– Ди трих, ко би ре као да си и ти је дан од нас?
Опа ска је сва ка ко би ла ви ше сми сле на, али код умор ног ље ка ра она је иза зва ла 

тек ла га но по ди за ње обр ва.
– Ви диш, дра га, ово је нај ва жни ји чо вјек тво је бу дућ но сти. Нај бо љи пла стич ни хи рург 

Бе ча, чу до тво рац ко ји је од... зна те већ ко га ство рио же ну у ко ју се и да ље мо же гле да ти.
– Ви не пу ши те? – упи та ла је дру га да ма, не што ста ри ја и да ле ко не при влач ни ја од 

Ви ни фер. Ди трих је од мах при ми је тио да је го спо ђа ви ше пу та при ма ла услу ге ње го-
вих ко ле га, вје ро ват но јед на ко по зна тих и ску пих као и он сам, али очи глед но и не 
баш вје штих су де ћи пре ма не рав но мјер ној ко рек ци ји ма сних ја сту чи ћа, због че га је 
на ре че на да ма дје ло ва ла по ма ло зри ка ва и што ни ка ква ко рек тив на шмин ка ни је 
мо гла по пра ви ти. Ина че шмин ка мо же по пра ви ти ве ћи ну при род них не до ста та ка, али 
је пот пу но не моћ на у слу ча ју оних иза зва них дје ло ва њем не струч них ру ку.

– Не, ја ди шем!
– Ка жу да је оне но ћи кад су му на по кон ја ви ли да је Ста љин град из гу бљен, Адолф 

ов дје за те као Маг ду и Еву ка ко пу ше и пла чу у мра ку упи тав ши их: За што пла че те 
мо је да ме?, на шта је Ева за је ца ла, а сми ре на Маг да је од го во ри ла: Од ди ма, мој Фи ре ру.

– За бра на пу ше ња на јав ним мје сти ма је јед на од те ко ви на Тре ћег рај ха на ко ји ма 
по чи ва за ко но дав ство Уни је, укљу чи се у рас пра ву ви со ки ста рац са лу лом у зу би ма.

Ди трих га ни је по зна вао, али је прет по ста вио да би мо гао би ти или муж или љу бав-
ник да ме са спу ште ним ли је вим кап ком. По ли ти ка је у не ку ру ку би ла та бу и ра на те ма 
ова квих су сре та и сто га ни ко и ни је про ко мен та ри сао ње го ву опа ску, што и ни је ство-
ри ло не ла го ду код го спо ди на очи глед но свик ну тог на не ра зу ми је ва ње око ли не.

– Док то ре, ов дје је по лу мрач но, али мо же те ли ми ре ћи шта би сте ви као струч њак 
ур гент но по ра ди ли на ме ни?

Прем да је већ два де се так го ди на жи вје ла у Бе чу, Ви ни је још уви јек би ла ја ко не-
спрет на у ње мач ком и мно ги би се и на сми ја ли ње ним вер бал ним бра ву ра ма да ни је 
би ла Ма ни је ва су пру га. Ди трих јој при ђе то ли ко бли зу да је ми рис ње ног пар фе ма 
пре вла дао смрад ње не ци га ре.

– Но ћас ни шта!
Оста ли са че ка ше да се Ма ни на сми је, па му се зду шно при дру жи ше, а Ви ни до пу сти 

Ди три ху да се од мак не и он да из ва ди ци га ру из уста и до ба ци му жу:
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– Шта сам ти ре кла.
Ма ну ел хи тро узе под ру ку до не кле збу ње ног док то ра и одво ји га од гру пе. 
– Знаш ли ко су они? Ви диш оног ће ла вог, он ти је по ку по вао све хо те ле Кам пин ски 

по Ја дра ну и мо жда смо упра во осло ње ни на ње го ву огра ду, а трој ка с њим су ње го-
ви зе мља ци из Бе ча. И ве че рас су би ли нај да ре жљи ви ји.

– Ру си?
– Ка кви Ру си, Ср би. Хајнц је сре бро љу бац и ср бо љу бац и ка ко ства ри сто је они ће 

нас за ко ју го ди ну ку пи ти. За пра во, они би то учи ни ли но ћас, али још уви јек ни смо 
осво ји ли оно што њих је ди но за ни ма, власт. Се ба сти јан још уви јек успи је ва да ку пи и 
за пла ши оног њи хо вог ца ра го спо да ра, а они че ка ју да он оде и он да нас за сит не паре 
стр па ју у свој бу ђе лар.

– Ко да оде?
– Курц, овом њи хо вом још ни је ис те као рок тра ја ња код Јен ки ја.
Ма ни је знао ко ли ко сна жно Ди трих Хор хшту бер пре зи ре све те Бал кан це, а по го-

то во Ср бе. Он ни ка да ни је ура дио опе ра ци ју ни јед ној Срп ки њи, про сто се гну ша ју ћи 
при ми сли да се срп ска крв на ђе на ње го вим ру ка ви ца ма. Ци је ли Беч је то знао и не ки 
су га, баш у FPÖ, због то га по себ но по што ва ли. Ди трих је још јед ном по гле дао пре ма 
че твор ки. Сви су из гле да ли пер фект но, при че му је би ло ја сно да ни је дан ни је био 
ње гов па ци јент. Про ци је нио је да су ње го вих го ди на и да је не вје ро ват но да су без ре-
кон струк ци је мо гли би ти та ко до бри. Би ло му је по ма ло кри во што их он ни је пре тво-
рио у то што је су, али је ујед но схва тио да је кон ку рен ци ја све бо ља, што га је уви јек 
чи ни ло не ве се лим. Ипак, то ни је же лио по ка за ти са да и ов дје.

– На ди сах се.
Ста вио је ру ку на Ма ни је ву по длак ти цу осми јех нув ши се до ско ра шњим са го вор ни-

ци ма. На кон не ко ли ко ко ра ка окре нуо се као да је не што за бо ра вио или му је ис па ло 
упут. Мо рао је још јед ном по гле да ти нај ви шег ме ђу Ср би ма и од мје ри ти ње гов са вр-
ше ни тор зо. Да, био је у пра ву, не до ста ја ло му је по ла ли је вог уве та.

Ушао је у со бу тре су ћи се ци је лим ти је лом. Не ски да ју ћи ни ци пе ле, за ву че се под 
по кри вач. Јенс је био бу дан. Вје ро ват но је са про зо ра по сма трао сце ну на те ра си. 

– Је ли са Ма ни јем би ла и ње го ва љу бље на ме ле ски ња? Ка кав ли це мјер.
Ни је ни шта од го во рио, док је то пли Јен сов дах за у ста вљао дрх та ви цу. Отад ни је 

срео тог ви со ког му шкар ца, чак ни на кон вен ци ја ма Пар ти је, на аф тер пар ти ји ма на кон 
из бо ра, чак ни на при ват ној за ба ви ко ју је Штра хе при ре дио не дје љу да на на кон то га. 
Ни је га ви ђао ни на беч ким ули ца ма, ни у по зо ри шту, у ре сто ра ни ма или ка фе и ма, 
са мо у сну и то по не кад и све рје ђе. 

А са да Он ле жи у апарт ма ну 111. Ли це му је ци је ло умо та но у за во је, али га Ди трих 
пре по зна је и че ка да бол ни чар ка на пу сти со бу да за диг не чар шав, да се увје ри да ни-
шта осим гла ве ни је оште ће но. Же ли да се увје ри у тач ност сво јих са ња, свје стан ко-
ли ку ће му бол про у зро ко ва ти то што не ће смје ти до дир ну ти то чу де сно ти је ло. Али, 
Ди трих Хор хшту бер во ли бол. Он не во ли цви је ће и за то на ре ђу је бол ни чар ки да 
из не се ва зу ко ја сто ји по ред бо ле сни ко ве гла ве.

– Док то ре, то је до ни је ла го спо ђа Кр стић.
Са мо ју је по гле дао и Ба хра је по сту пи ла по ко ман ди ње го вих очи ју. Оста ли су сами.


