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JÄÄMINEK jõel algas neljapäeva öösel kell 01.30. Esimese prao 
tekkimist valgesse pinda ei näinud keegi. Tume mürin võis küll 
ulatuda lähimate linnaosade magamistubadesse, kuid uinunute 
meeled olid liialt nüristunud ärkvelaja helikaosest, et tabada 
tumedakõlaliselt pulseerivat uudisheli. Nii jäigi üldsusel 
hoomamata sündmuse avalöök. Pealegi oli selgusetu, kas mürin, 
mida keegi ei kuulnud, võis tähistada esimest murdehetke või 
algas kõik hoopis vaikuses ja põrutas crescendo’na 
võidutrummidesse alles prao jõudmisel kaldajooneni. Võib küll 
eeldada, et visuaalselt meenutas esmapragu siksakilist välgumärki 
nõukaaegse kõrgepinge alajaama hoiatustahvlilt, mida teatavasti 
saatis tekst „Stoi, ubju!“.  

Vaid  vähesed uudishimutsejad olid tulnud järgmisel 
hommikul jälgima sündmuse uut, juba korrastunud faasi. Nätske 
lumega kaetud jäälaamad kulgesid rahulikult mere poole. Nende 
püdelal pinnal oli siin-seal säilinud saapa või tikk-kontsa  jälgi 
talvistest üle-jõe-käimistest – nüüd küll tundus, nagu oleks äsja 
keegi mustavast veest ilmunud, üle jääpanga tantsisklenud ja siis 
uuesti vette sulpsanud. Jääpankadel reisis mida kõike: üksik king, 
purunenud kraanikauss, ööpott, ilma käteta käerauad, 
vallapääsenud vedrudega madrats, suuremustrilisel katteriidel 
troonimas puhkavat menutegelast matkiv preservatiiv. 
Tõestamaks, et ideaalid pole kadunud, et neid võib alati vajadusel 
kapist välja võtta, möödus ka üksikuid neitsilikult puhtas 
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pruutkleidis jäämassiive. Need õnnelikud olid oma elupäevad 
veetnud mingis varjatud jõekäärus, eemal tsivilisatsiooni 
tampveskist. Aeg-ajalt takerdus mõni jääpank servapidi 
naabrisse, tegi ümber oma telje paar valsikeerdu, kutsus 
väljavalitu tantsutuurile ning jättis partneri tunduvalt 
kahjustatuna kalda äärde ulpima. Ummistused ähvardasid 
tekkida alles sillasammaste ees, kuid ka seal andis tunnistust 
sajandite väljaõpe. Mõni suurem laam keeras ennast serviti, 
lükkas närvilise puusaliigutusega väetimad rännukaaslased pilla-
palla kõrvale ja avas tunglejatele läbipääsu. Mürtsud vastu 
sillabetooni olid asjasse pühendamatule  muljetavaldavad, kuid 
näis, et jääpangad ise ei võtnud neid kuigi tõsiselt. Nii kestis veel 
mõnda aega, siis aga hakkas nii vee kui ka jää jõud raugema ja 
mustava sügaviku kohal võis näha libisemas vaid mõnda 
väiksemat määrdunud-valget  känkarit. Ja oligi kõik! 
  

Suurte sündmuste algused varjuvad müütide dekoori. 
Väga vähesed on näinud esimese prao tekkimist jääpinda. Ja 
tühja sellest. Küll on aga tähtis meeles pidada, et jää jaoks saabub 
alati aeg killustuda. Kilde ja killustujaid võib olla mitmesuguseid. 
Kõrgeimal tasemel troonivad praod, mis tekivad oma 
terviklikkusega uhkeldavas aines. Nagu seda oleme meie teiega. 
Nii alanud  kilduminek annab teravaid, lõikesuutlikke servi. Need 
mõõkjad moodustised pole ohutud. Tihti kuulutavad nad ennast 
uue elu algatajateks ja vahel nad seda ka on. Ükski tulevikku 
suunatud lagunemine ei saa aga alata vanadest, korrastunud 
pragudest. Nende servad meenutavad vanainimese maigutavaid 
huulevolte, neis puudub elujõud. Vanad konglomeraadid, olgu 
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riigid, jää või poliitilised ühendused, ei purune töövõimelisteks 
kildudeks, neist sünnib vaid tömpnurkseid võimuahnitsejaid. 
Lõpuks pudenevad needki teraliseks, pulbitsevaks vaenumassiks. 
Seda laadi lagunemine on oma arengus küll ettearvatav, kuid 
siiski ohtlik. Me kohtame seda sageli.  

Vaid harva suudame ennast usaldusväärselt valmis teha 
kildudest – olgu need siis pärit meist endist või mööda maailma 
kokku korjatud. 

.  

 
 

Kolm päeva pärast jääminekut, samuti öösel, algas 
asfaldiminek. Ma magasin ega näinud-kuulnud midagi. 
Hommikul ärgates läksin köögiakna juurde ja heitsin pilgu 
tänavale. Nägin, kuidas suured asfaldilaamad vaikselt kõikudes 
tänavasängi pidi magistraaltee poole liiguvad. Hetkeks tundsin 
pööritust, arvasin, et unesegune pea loob liikumisillusiooni. 
Fikseerusin otsaesisega vastu aknaraami ja kontrollisin 
tänavapinda liikumatu puuoksa järgi. Liikumine oli ehtne. 
Pankade näritud servade vastastikune nühkimine tõi äkki silme 
ette pildi teineteist hõõruvatest määrdunud kätest, mis tahavad 
sind kohe haarata. Reisima pääsenud asfaldis näis peituvat paras 
annus  pahatahtlikkust. 

Tõstetud kraega mantlis mees oli ilmselt juba tükk aega 
tammunud kõnnitee äärel. Hetkeks ta jäigastus, sellele järgnes 
äkiline sööst. Tema plaan oli hea – kiirete hüpetega kanduda 
pangalt pangale, lahkudes nõtkuma hakanult enne, kui see jala all 
tasakaalu kaotab. Esimene, ka teine laam ei soovinud talle 
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pettumust valmistada. Siis aga kadus mees äkiliselt – kolmas plaat 
keeldus koostööst. Lohmakas asfaldimoodustis ajas end servale, 
et siis kriginal tagasi langeda – kuid juba ilma tasakaalu kaotanud 
meheta.  

Koht, kus alles oli inimene, kuid kus teda enam pole, 
omandab äkki mingi jäiga, meelekohti rõhuva materiaalsuse. 
Sellelt on võimatu pilku pöörata, kuid ka pilgu paigal hoidmine 
on ränk. Haarasin mobla, et abi otsida, kuid võrk oli maas.  
Hetkeks ma ei teadnud, mida teha, kas tormata välja või jääda 
sisse. Väljas polnud enam kedagi aidata. Peast tuiskas läbi ka 
mõte panna ohtlikku kohta hoiatussilt, kuid ohtlik oli ilmselt iga 
tänavaäärne meeter ja ma poleks suutnud kõikjale silte riputada.  

 
Üks hilinenud joodik ja paar varajast tööle tõttajat 

põrnitsesid tänavat. Nende nägemine naelutas mu paigale. 
Oleksin pidanud avama akna ja neile hoiatuseks hüüdma, kuid 
see mõte jõudis minuni alles siis, kui tarvidust enam polnud. 
Ettevaatlikult, omavahel distantsi hoides, hakkasid kainemad 
tänavat ületama, joodik tilbendas nende järel. Nad olid jõudmas 
sihile, kui neid seni tõrgeteta kandnud pinda lõi sisse välku 
meenutav pragu. Stoi, ubju! Õnneks küll juhtus see nende selja 
taga.  Pragu avas lõuad ja neelas sealsamas lebanud lati, mida 
keegi varasem üritaja oli nähtavasti kasutanud tasakaaluridvana.  
Kostus ragin, lõuad avanesid taas ning sülitasid välja kildudejäägi. 
Mehed pääsesid seekord eluga – tänu kiiretele jalgadele, mis 
joodiku puhul oli esmaklassiline saavutus. 

Ma sulgesin silmad ning tardusin. 
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Siinkohal peaksin ennast tutvustama: 177 sentimeetrit, 
77 kilo, 25 aastat. Puuduva vasaku käelabaga. Üksik. Aga mitte 
päriselt. Minu nime pole teil vaja teada. Küll aga oleks oluline 
mainida, et ma ei kuulu enam ammu nende sekka, kes peavad 
ennast millekski oluliseks. Ja pole veel ka selles eas, kus nõnda 
jällegi mõtlema hakatakse. Olen sellega rahul. Siiski on 
rahulolemine konksuga ütlemine, võib kõlada rahuloluna 
iseendaga. Olen ma siis endaga rahul? Tunnistan, et ma pole 
sellele mõelnud. Ilmselt olen elanud väljaspool rahulolu või 
rahulolematust. Ja sellega olen olnud tõepoolest rahul.  

Ülalpidamist annab mulle juba emakasoojuses kaotatud 
käsi, mis muudab mind tolerantseks iga riigikorra suhtes, kes 
seda asjaolu peab toetuse vääriliseks. Ärge mõistke selle all 
riigitruudust. Ma pole truu ega truudusetu. Ma lihtsalt ei mängi 
seda mängu.  

Ärge võtke seda ka kiitlemisena. Mul pole vaja olnud 
oma maailma piiritlemisega vaeva näha. Mind on valmis tehtud 
oludes, mida ma ise pole valinud ja siis heidetud ellu, mis suures 
osas jätab mind ükskõikseks. Ma ei mõtlegi suurustleda, nagu 
mul oleks rikas siseelu, millest piisaks oma eksistentsi 
mõtestamiseks. Kõik, mis juhtuma hakkas, näitas, et ei piisanud 
küll. Sügava siseeluga kiitlevad enamasti need, kellel seda napib. 
 Hommikul tegin ma arvestatava jõupingutuse, järjest 
korrates sisendasin endale, et tahan välja minna. Lõpuks tuligi 
tahtmine. Astusin trepikotta ja hakkasin käeköndiga käsipuud 
veerides alla laskuma. Korrus allpool avanes uks ja värisev 
päranisilmne olend surus ennast poolenisti välja. Oli vist minu 
tulekut oodanud. 
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„Kuidas sina arvad, me oleme kindlasti surnud? Kui ma 
aknast nägin, mis toimub, pole mul enam mingit isu seda 
elamiseks nimetatavat seisundit jätkata. Järsku olime seni 
kenakesti surnud ja rahul ja nüüd ärkasime, et näha, milline jälkus 
on see maailm kogu aeg on olnud?“  Roosa rott istus tal õlal.  

Võtsin tema rotivabast õlast kinni ja pöörasin ta tuppa 
tagasi. 

„Ma alles ärkasin,“ ütlesin põhjenduseks, miks minult 
midagi tema jutuga haakuvat ei ole oodata. 

„Minu konnad surid juba eile hommikupoolikul ära. 
Keegi ei roni kantslisse neile hingepalvet tegema.“ 

See oli Puck, ristitud nõnda Shakespeare’i usku  
näitlejatest vanemate poolt. Puck oli Suure Katedraali kellamees. 
Tavaliselt kujutletakse kellamehi punasenäoliste 
mehejuurikatena. Kuid meie üldise allakäigu ajal tähendab see 
töö vaid nupule vajutamist ja sellelt nupult tolmu pühkimist. 
Sellise ülesande jaoks oli Puck isegi üle kvalifitseeritud. Näolt 
polnud ta punane isegi suures erutuses (kuigi erutatud oli ta 
pidevalt), juurika asemel meenutas pigem kahvatut kartuliidu.  
Puck pidas mind oma sõbraks. Mina olin sõnade valikul pisut 
ettevaatlikum, kuigi ta meeldis mulle.  
 „Selliseid asju ei saa juhtuda. Ja kui järsku juhtub midagi, 
mida kuidagi ei saa olla, siis on korrapealt kahtluse all kõik 
igapäevased loomulikud asjad. Neil pole enam 
olemasoluõigustust. Neid ei saa enam olla. Ei saa olla mind ega 
sind. Sina ehk ikka saad olla, sa oled selline.“ Tema jututempo 
näitas siiski juba rahunemist. Minu mure tema pärast rauges, 
jutuküllus näitas, et ta on vägagi olemas. 
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 Käskisin tal oma rotile süüa anda. 
  

Laskusin trepist edasi. Korter 4; korter 3; korter 3b. Ma 
püüdsin sellest eemalt ringiga mööduda, kuid trepikoda jäi liiga 
kitsaks. Huvitav, kitsaid treppe ehitati peamiselt aegadel, kui 
kirjutati käsulaudadesse, et tuleb teha kõik inimese heaks. 
Püüdsin avada välisust, kuid edutult. Piiludes avanenud praost 
märkasin, et selle on väljast blokeerinud massiivne 
asfaldikamakas.  

Väljusin trepikoja tagaakna kaudu, mis õnneks polnud 
maast kõrgel. 

 
Mulle lõi vastu pahvak õhku, mis erines tunduvalt 

harjumuslikust linnaõhust. Bituumeni, või olid need tõrvaaurud, 
võistlesid selles mingi orgaanilise käärimisollusega, kõik kokku 
meenutas koolipoisiaegset ettekujutust mereröövlite 
sadamakõrtsi firmalõhnast. Merelõhnad? Aga mis tean mina, 
maarott, neist! Kunagi tekitas see kujuteldav lõhn metsikut tungi 
kaugete maade poole. Siis aga seostus ta pikaks ajaks teadmisega 
reisimise täielikust võimatusest – ja mälestus sellest muutus 
vastikuks. Kui õige läheks nüüd selle uuesti võitlusväljale 
ilmunud tõmbejõu kutsel asfaldivooluga kaasa ei-tea-kuhu?  

See ninna tungiv substraat võis olla pärit asfaldi 
aluskihtidesse kogunenud niiskusest, kus oli vohama pääsenud 
mingi kõigi silme eest peidetud elu. See võiski olla vallandanud 
purustava käärimise. Aga kust mina teadsin, et seal üldse niiskus 
pesitses ja midagi kääris, või et tõrva all peitus elu? 
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 Olin oma ehmatuse üleval akna juures juba kätte saanud 
ja hakanud natuke asjalikumalt ringi vaatama. Suurte sündmuste 
tunnuseks on see, et mingist esmase harjumuse hetkest on kõik 
hämmastavalt tavaline, nagu oleks  seda oodatud ja selles juba 
elatud. Erakordsus mõeldakse välja hiljem. Kõnniteed olid seni 
veel säilinud – ja mida enamat oli vaja. Hakkasin külg ees, selg 
surutud vastu majaseina, liikuma nurga poole. Otsisin võimalust 
tänava ületamiseks, kuid loobusin sellest kiusatusest kiiresti.  

 
Paar maja eemal, kus risttee laienes mingiks 

väljakualgeks, hakkasid erinevatest suundadest saabuvad 
asfaldilaamad keerlema ringiratast ja olid just valmis saanud 
suurde hunnikusse kogunemisega. Mõned hiidpangad käändusid, 
mängisid omavahel sarvesurumist ja sulgesid sellega igasuguse 
liikumise. Moodustus ümbritsevate majade teise korruseni ulatuv 
kuhil, mille tipus oli koha sisse võtnud mingitest määratlemata 
objektidest kokku korjunud tugitool. Hetkeks nagu oleks see 
troon kehtestunud uue suurriikliku võimutäiuse, mille hoidjad 
üritasid saata rahunemisdirektiivi neljast ilmakaarest 
suubuvatesse jõusuundadesse. Siiski oli ühest küljest lähtuv surve 
ilmselt nõrgukesem, seda kasutati ära ja mass pääses võpatusega 
liikuma, surudes jõuetuks osutunud mängukaaslase vastuvoolu 
taanduma. Tugitool vajus küljeli ja kadus, jalad uppis, laiali 
vajunud pankade vahel moodustunud koopasse. Kes kerkis esile, 
kes kadus. Kõik keerles nagu elukutseliste tõevaldajate 
televisioonivaidluses. Teatavasti võis küll viimasest pääseda 
seadme väljalülitamisega, siin aga vajalikku nuppu polnud. 
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Üks mõte torkis mul kuklas. Kust on mul pärit selline 
tähelepanu kodutänavale, millest ma tegelikult üldsegi ei 
hoolinud? Äkki on see üle võlli edevus, soov näha oma ukse ees 
toimuvat kui kõikide koleduste epitsentrit, midagi mässavat ja 
vastu nägu pritsivat. Äkki valmistun kirjeldama, kuidas see koos 
jalgealusega minu kingatallad kaasa viis? Olin mõttes selleks 
etteasteks koguni sõnu valinud. Kui juba märul, siis olgu täie eest. 
Ainult kellele ma sellest räägiksin? 

 
Minu kodutänav, nagu peagi nägin, oli siiski vaid suure 

märuli pisike kõrvalnire. Siin said teoks vaid kohalikud rõõmud 
ja tragöödiad.  

Sain sellestki mõttesabast kuidagi kinni: kuidas sain öelda 
„kohalik“! Siin hukkus ju tõstetud kraega mantlis mees, kuidas 
võis see pilt mu silmes  hetkeks pehmeneda? Kas peamegi 
leppima sellega, et meie mälu, kui vähegi saab, kipub peitma 
kõige masendavamaid kollisioone pisisündmuste ja 
stampütlemiste rõõmsa näidisvitriini taha. Mälul hakkab vist 
meist kahju. Aga pole ta üldsegi järjekindel, sest kohe toimub 
meie ajukarbis midagi vastupidist. Mingi neuronite võttegrupp 
salvestab suurele ekraanile just kõige rängema õudusunenäo ja, 
olles kustutanud kõik muu, saadab selle laia levisse. Kumba 
moodi läheb, selles puudub igasugune loogika. Mulle ei meeldi 
kumbki võimalus. Kes olen mina, et jagada toimunu kohalikuks 
ja üldtähtsaks? Asfaldi poolt välja kuulutatud arveteõiendus selle 
maailmaga tõstab aukohale kõik tõrvase, aga riputab 
möödaminnes parajasse paika ka minu koos kõigi ülejäänutega. 
Surnu pole kunagi kohalik või üleüldine, ta on lihtsalt surnu.  
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Tänavaristidele siin-seal oli juba visatud juhuslikke laudu 

ja ehitusplaate, mis muutsid kunagise sõidutee ületamise kraadi 
võrra turvalisemaks. Inimeste reageerimiskiirus igasugustele 
ootamatustele on siiski imetlusväärne. Otsustasin minagi toetada 
ühiselulisi väärtusi ja võtsin suuna oma töökohta – Igaühe 
Ostukeskusesse. Ma olin sealse pooletoobise ametipaigaga  
vägagi rahul, olin lausa õnnega koos. Ühekäelisel pole 
tööleidmine naljaasi.  

Minuga juhtus selles kaubalossis imelik lugu. Seisin 
igavleva personaliametniku palge ees, kui pilvest laskus ülijumal 
Zeus ja, vastu kõikidele tavadele, sekkus sureliku ametisse 
määramisse. Tundmata-teadmata mind, Direktor kuulutas: „See 
poiss tuleb tööle võtta!“ Ja lahkus. See erakordne palgale võtmine 
võis ju ülejäänutes hetkeks hämmeldust tekitada, kuid värvus 
paarikümne minuti jooksul kõigi silmis tavarutiiniks ja mind 
unustati.  

Tookord pidasin ise põhjuseks seda, et ka suurtel 
ülemustel on oma head päevad. Ma polnud veel hakanud 
juurdlema eksistentsiaalse küsimuse üle, kas elus on kõik juhus 
või pole seal juhust ollagi. 

Tegelikult polnud mind millekski vaja. Aga et minust 
polnud ka mingit tüli, hakkasin kaastöötajate meeles tasapisi 
muutuma millekski tarvilikuks.  

Minu ametiks oli käia mööda müügisaali, tahvelarvuti 
rihmadega käeköndi külge kinnitatud ja salvestada märkmeid 
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müügil oleva kauba kohta – millise tegevuse tulemuse vastu aga 
mitte keegi hiljem huvi ei tundnud. Paljudest sealsetest meestest 
ja naistest, kelle näodki mulle meelde ei jäänud, üritas vaid 
Mattias minuga suhestuda. Näis, et ta soovis käima lükata mingit 
soosikumängu. Muidu oli ta üsna tore poiss, minust ehk paar 
aastat vanem. Ta näitas kätte, kus on kõige parem lõunal käia, 
aitas sõlmida kõikide tunnuste järgi kasulikke tutvusi, kutsus 
omavahelistele olengutele. Kuid sellest hoolimata oli see 
kambameheliku vanema kolleegi mängimine väheke limane. 
Tasapisi hakkas ta minust mingit jooksupoissi vormima. Ma ei 
tahtnud hakata lärmi lõõma, kuid muutusin uues pealesunnitud 
rollis laisaks ja initsiatiivituks. Polnud ta ju mulle mingi ülemus.  
 

Sellel hommikul oli Ostukeskuse sopilise liithooneni 
jõudmine nagu mingi ülepakutud takistustega 
orienteerumismäng. Kompleksi ees laius veel eile ruumikas 
väljak autode parkimiseks, nüüd ulatusid sellest siin-seal välja 
uppi vajunud sõidukite rattad ja katused. Kiivavajunud 
sillutisejäänustel võis ikka veel näha valgeid jooni, mis alles äsja 
tähistasid autode parkimiskohti. Nüüd ei andnud nad tunnistust 
enam korrapärast, pigem tõid meelde mõne teen-mida-tahan 
stiilis abstraktse kujunduse käiku mineva müügiväljapaneku 
foonil. Tõmbusin tagasi ning läksin ümber paari kvartali, et jõuda 
põiktänavas asuvate kaubaväravateni. 

Minu vastu ei tundnud keegi huvi. Kõik piidlesid 
arhitekte, kes pidid ostjate jaoks välja mõtlema metallist 
jalakäijate sildu, mis ulatuksid sissepääsust lähimate 
kasutamiskõlblike kõnniteedeni. Nende toimetamine 
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mõõdulintidega oli ka ainuke, milles oli tunda kübeke 
sihikindlust – kuigi eesmärk ise tundus mulle äraspidine. Mitte 
kuidagi ei õnnestunud silme ette manada pilti neil purretel 
sillerdavast jõudepublikust. Tol hetkel ei suutnud ma uskuda, et 
need, kes täna hommikul aknast välja piiludes said sajandi 
ehmatuse osaliseks, enam eales kädistava linnupilvena siia 
tormaksid. Üks aeg koos oma rituaalidega oli surnud ja kas 
järgmine üldse tuleb ja kui, siis pühendununa millistele 
rituaalidele – kes seda teadis! Praegu, takkajärgi, pole ma küll 
enam kindel, kas endamisi selliseid prohvetisõnu kuulutades 
mõtlesin ma inimestest liiga hästi või liiga halvasti. Inimesed on 
üpris osavad oma elust juppe kustutama, et olla vaid rõõmsalt 
ikka need, kes nad enda arvates on.  

Minul endal polnud küll ei kunagistest ega ka tulevastest 
ostjate voogudest ei sooja ega külma. Napilt riivates tuhises 
minust mööda Mattias, üritades näidata, et temal omakorda 
polnud minust sooja ega külma. Oma sisemaailmas olin just 
eemaldumas austatud toitjafirma muretõmblustest, seepärast 
paistis  kergesti kätte,  et ka Mattias oli väljunud palgasaaja 
hingeseisundist. Kangesti tahtsin tema kortsus kulmust ja pusas 
lõualihastest välja lugeda meesinimese kaotajaraevu igipõlises 
kähmluses daami tähelepanu võitmisel. Seda ma sealt ka 
rõõmuga lugesin. Asfaldimöllu-eelse maailma üks viimaseid 
tähtsündmusi oli seega ilusasti üle kandunud  uude ajastusse. 
Juba sellise ülekande võimalikkus oli iseenesest lootustandev 
kogemus.  

Niisiis olime ikka veel rivaalid. Ma polnud just eriti osav 
sedasorti sõjas, kuid seda uhkem.  
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Olgu pealegi Mattias hingelt lõhestatud, kuid ülejäänud 
Ostukeskus püüdis kõigest jõust teha nägu, et elu läheb edasi. 
Sellel ladusal etendusel puudus aga kahjuks publik. Oskuslikult 
disainitud müügiruumides oli moodustumas kujuteldav roosa 
mull, milles polnud enam suhtlusavasid ukse taga valitsevasse 
pärisellu. Need avad sulgusid kõigil, kes ennast selle mulli hoolde 
usaldasid.  

Vaist ütles, et siin sehkendamisega on mul asi ühel pool. 
 

 
Asfaldil puuduvad igavikku ulatuvad vaatemängu-

kogemused, seetõttu oli asfaldikamakate liikumine häirivalt 
kohmakam ja kaootilisem jää kulgemisest. Läks aega, kuni 
mustjas mass hakkas korrastunult ühes suunas voolama, kuid ka 
siis segunes majesteetlikesse kokkupõrgetesse ja purunemistesse 
parasjagu väiksemate tegijate süsteemitut naginat. Istusin ühele 
vundamendiservale, võtsin hoo maha ja vaatasin toimuvat.  

Siin, suuremal väljakul, puudus ühtlane allavoolu 
liikumissuund. Valitses närviline rabelemine ja keerlemine 
mingite arusaamatult valitud keskpunktide ümber. Maa kas 
suunas asfalti või püüdis hoopis ennast ülemäärasest koormast 
vabastada.        

Alles nüüd hakkas hommikuse esmalöögi tuimestav 
mõju üle minema. Mind valdas paaniline hirm, halvates 
liikumisvõime jalgades – asjaolu, mis ilmnes minu puhul küll 
esmakordselt. Kuid sellega liitus ka mingis kindlalt doseeritud 
annuses imetlus asfaldimassi poolt pakutava vaatemängu 
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suurejoonelisuse ees. Seda tunnet ma püüdsin küll endas 
kustutada. 

Asfaldimineku pöörasest esmaööst, mis olevat läbi 
mängitud siis, kui ma magasin, on hiljem räägitud kui võimsate 
helide etteastest. Nagu jutud ringlesid, olevat kuuldud koguni 
suurt orkestrit kõigi mõeldavate muusikariistadega, mis esitas 
keerulist polüfoonilist helipõimingut. Viiulite ja flöötide õrn 
partii kasvas kogu orkestri võimsate akordide seeriaks, mis 
vaheldus hingematvalt kauni meloodiaga. Trummide lööklainet 
jälgiti kandumas mööda tänavaid, rebides maha poesilte. Kui 
suur mürin vaikis, olevat mõne aja pärast ilmunud tänavakattesse 
esimesed praod.  

Seda juttu kuulsin ma tookord räägitavat ja see ajas mind 
vihale. Nüüd, hiljem, kõike seda ülesse kirjutades, suhtun ma 
asjasse leebemalt. 

  
 
Asfaldilaamad ilmutasid aga jätkuvalt oma au ja uhkust, 

võdistades külgi, upitasid ennast servale püsti. Nad suutsid 
hetkeks varjata vastasmaja keldriaknad, riivata koguni esimese 
korruse aknalaudu. Mis veelgi tähtsam – varjata valguse oma 
kolleegide palgejoontelt. Nad tõusid, et teha lihvitud täispööre, 
ja et kukkuda siis mürinal teistele, ennast oimetuks rabelenud 
pankadele. Laama alumine külg, mis nüüd pealmiseks osutus, oli 
kergesti äratuntav unekortsudest. See oli veidi karedam, sinna 
külge oli kleepunud kruusakamakaid ja kaamelikarvu 
meenutavaid juuretuustakuid.  
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Silm haaras veel paari ümberpöördunud asfaldiplaati, just 
samasugust, nagu see, millele varahommikul oli astunud tõstetud 
kraega mantlis mees. Eks neidki võis keegi servast tallata ja ise 
hukka saada. Kuid asfaldiplaadid võisid ümber käänduda ka 
lahvatavast omavahelisest suhtedraamast. Oli algusest peale 
selge, et nad teineteist ei salli. 

 
Suur lahmakas möiratas ja hakkas nagu tõrkudes liikuma. 

Sellist helilist tundepurset fikseeriti hiljem kui asfaldipanga 
liikumise alustamise signaali, mida tähistati sõnaga „klung“. Äkki 
sekkus klungi üks teine heli, kristalne, puhas ja jõuline. Esimene 
kõmin ja sillerdus tekitasid hämmeldust, oli raske mõista selle 
päritolu,  teisest oli aga kõik selge. Kirikukell oli võtnud asja 
käsile. Algul oli see üksik vapper tõekuulutaja, kes julgelt seadis 
ennast vastu tundmatule kurjusele. Siis aga liitus temaga teisi, 
suurema kogemusega kaaslasi teistest kirikutest. Võimas helide 
tulv rullus ühest taevaservast teise. Polnud tänavatel vist kedagi, 
keda see poleks haaranud. 

Kui pronksiste helide kooshüüdmine oli jõudnud 
maksimumini, võis küll tundlik kõrv kuulda ka teatavat 
kokkusobimatust. Eks ka suure rahvahulga kooshüüd koosneb 
dissoneerivatest häältest ja arvatavasti on just tänu sellele tegus. 
Kuid on ka nii, et kui väga paljud üritavad teha ühte ja sama asja,  
siis jääb kooskõla paratamatult napiks. Karta on, et ka 
kirikukelladel polnud sellest helistamisest päris ühte arvamist, 
mõni oleks ehk veel vaadanud ja oodanud, et näha, kuhu asjad 
kalduvad. Üks vaiksem tilistaja vist koguni tervitas oma 
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rõõmutrilleriga toimuvat. Aga nagu ikka, arglikud teisiti 
sosistajad unustatakse.  

Üks mees valmistus parajasti ületama hetkeks rahunenud 
asfalti. Ta peatus ja jäi kuulatama kumisevat sõnumit. Võib-olla 
see päästis tema elu – millisel eesmärgil siis keegi kõmistaski. 
Võib-olla tema lapselapsed jäävad seda mäletama. 

 Kellad hakkasid ükshaaval oma osalust lõpetama, vaid 
aktsiooni alustanud selgehäälne püüdis veel jätkata, kuid ka tema 
löögid muutusid kõhklevaks ja ta lõpetas. Inimesed tundsid  
korraks  endas kasvavat jõudu ja otsusekindlust. Paraku ei 
jätkunud seda kauaks, taastus nõutus, millest kasvas tasapisi must 
masendus. Kui masendus hakkas ajapikku järele andma, asus 
valitsema hall rutiin. Kirikukellade väljaastumist jäädi mäletama, 
kui kummalist vahejuhtumit. 

Mõtlesin kohe alguses, et selle taga on Puck. Nagu hiljem 
selgus, nii oligi. Huvitav ainult, et ta ei valinud oma tornis mitte 
kõige kõmisevama kella, vaid natuke väiksema, mis millegi 
poolest sarnanes tema endaga.  Kuid administratiivseid 
mõjustusi talle sellest ei järgnenud. Tema ülemustel oli 
tähtsamatki, mida teha. Kõigil kellameestel nii hästi siiski ei 
läinud. Heideti ette omavolilist kellakulutamist. 

 
 

Kui jõudsin koju, hakkasin mõtlema Pippast. See oli päris 
meeldiv tegevus. Pippa ei asunud just minu mõtete tippkihis. 
Kuid ega ta palju madalamal ka polnud. 
 „Pippa on pipar“ ütles Mattias. 
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Minu vanematelt päritud kahetoaline korter asus 
tsaariaegses elamistarus, mida oli püütud kõigest jõust 
ebamugavamaks teha.  Esimeses vabanemistuhinas kavatsesin 
selle põrgusse saata ja kolida ei-tea-kuhu.  Lõpuks piirdusin vaid 
suurema osa mööbli väljaviskamisega. Selles majas oli toimunud 
asju, mille pärast ma oleksin pidanud seda vihkama. Kuid ma ei 
vihanud. Ma oleksin pidanud sealt põgenema, aga iseenda eest ei 
põgene ju kuhugi. Hoidusin hoolega sinna kedagi kutsumast, et 
mitte mind vaevavaid märke kellegi teisega jagada. Ise ma 
suhtusin sealsesse ebamugavusse ükskõiksusega, sest mul 
puudusid teistsuguse elukoha kogemused.  

Ebamugavusi on kahesuguseid. Ühelt poolt halb küte, 
viletsalt sulguvad uksed ja tilkuvad kraanid. Suuremateks 
ebamugavusteks on aga mälestused. Uksed sain ma jalahoobiga 
kinni ja suurt tüli sellest polnud. Mälestusi tuleb aga niigi endaga 
kanda ja pole erilist vahet, kus seda teha. Ma kartsin, et järsk 
muutus võiks midagi rebestada valusamalt., kui seda teeks 
haavade igapäevane rutiinne pisinäppimine. 

Oli selge, et inimest, kes mulle ei meeldi, ma nagunii enda 
juurde ei kutsuks. Raskem lugu oli aga nende vähestega, kes 
mulle meeldisid. Just nimelt see meeldimine oli takistuseks 
kaasinimese toomisel traumeerivasse keskkonda. Loomulikult 
ma teadsin, et võõrale ei pruukinud avaneda see, mis painas 
mind. Kuid väärkõla tajunud ja selle maha rutjutud oleksin mina.  

Plikasid ma kohe eriti ei kutsunud. Ega mul naistega 
suurt lööki polnud. Mis sa ühekäelisena ikka ära teed! Olin 
taibanud, et mängus püsimiseks pean oma nõudmiste taset 
kõvasti allapoole keerama. Aga naisi ma vajasin, ajuti lausa 
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valuliselt. Pippa polnud just esimene klass. Rinnust lame, 
tagumikku pole ollagi. Nina pikavõitu, juuksed kergelt takused. 
Kuid ega kõik see pruukinud talle veel eriliseks takistuseks saada.  
 

Hakkasin kraanikausist maha nühkima kollakaspruuni 
setet. Kust kurat olid juba siia saanud bituumenipudemed? 
Kusagil maailmas peab ju ka kord valitsema. 

 
 

Uus olukord on nagu uus ülikond – ei oska selles ei istuda 
ega astuda. Kohtasin sellel päeval paljusid inimesi, kuid nad on 
mällu jäänud vaid kui udukogud teravalt joonistatud 
asfaldipragude foonil. Mind ei hämmastanud niivõrd 
segipööratud sõidutee, kuivõrd minus endas toimuv. Olin 
seesmiselt tühi, mind valdas äkki mingi uutmoodi rahu. Just 
nüüd! Kas siis minus varem rahu polnud? Olin ikka elanud 
arvamuses, et jõuga võidetud rahu on minu olemuse tugevaim 
külg, et see on minu tunnusseisund. Seda oli juba lapsepõlves 
mulle õpetanud Guru. Nagu nüüd mõistsin, oli see lihtsalt 
harjumuspärane ükskõiksuseseisund. Saabunud päevil õppisin 
aga tundma jäist rahu, mis tähendas külma selgeltolekut. See oli 
küll pikitud teravate erutussööstudega. Need aga olid minu jaoks 
midagi uut, mille kohta ma ei osanud midagi öelda.  

Nüüd, vanema mehena arvan, et apokalüptiliste 
sündmuste ootus on istutatud meie sisemusse. Äkki ongi 
saatuselöögid vajalikud selleks, et me saaksime veenduda endi 
olemasolus? Tavaelus pesitseb meis hirm kõige ees, mis võib 
juhtuda. Samas aga kardame kui suurimat õudust, et midagi ei 
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juhtu. Nii me ootame, teadmata mida, peaasi, et midagi tuleks. 
Püüame kramplikult leppida sellega, mis on oodatav, kui ka 
sellega, mis on ootamatu. Nimetu, ebamäärane ootamine on 
valus.  

 
Me ootame – ja unustame selle, mida oleme oodanud. 

Unustatud ootamised reastuvad nagu värvi kaotanud 
palvehelmed teineteise otsa. Koos elupäevadega. Kui me hiljem 
püüame neid elustada, avastame ehmatusega, et neid aegu poleks 
nagu üldse olnudki. Vaid harva kogeme midagi teistsugust – 
avastame, et oleme olnud olemas. Unustamatu intermeedium 
lapsepõlves, vast aasta ühtlaselt voogavat aega Karulaanes, oli 
kestvuselt napp. Nüüd tundub, et see kestis aastaid ja aastaid. 
Need olid päevad, mil ma elasin, raiskamata aega ootamisele. 

Ega ma ka hiljem õppinud enam ootama. Ma olin 
teistsugune. Ma uskusin kindlalt, et ma ei oota enam midagi. 
Järsku siiski ootasin? 

Ma ei tea, kas möllud minu ümber lapsepõlves olid 
suuremad või väiksemad kui  praeguses asfaldikaoses. 

Vaatasin kõike kui uut reaalsust, mille kohta ei saa öelda 
hea või halb – sellest pole lihtsalt pääsu. Selles, tahan või ei, tuleb 
edasi elada. Kui õnnetust pole, tuleb see välja mõelda.  

 
 
Pippa töötas kontoripoolel, kuigi müügitulemustele tema 

klahviklõbinast suurt mõju polnud. Nagu muide enamiku teistegi 
klõbistajate puhul. Pippa liigitas ennast mõtlevaks olendiks. Ajuti 
ta lausa jahtis kõrgeid maailmaseletusi, küll maiade kalendreid, 
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küll väiteid õhtumaa allakäigust, küll tõendeid mässuliste poolt 
maha lastud Abessiinia kuninga põlvnemisest Seeba 
kuningannast. Ta süüvis nendesse lugudesse ning hindas 
nõudlikult nende maitset. Kuid tõeline rahuldus näis talle 
saabuvat alles koos kahtlustega. Ja seda kiiresti. Ta hakkas äsjast 
iidoltõde kantima absurdiks, lammutas selle lotendavate 
servadega kildududeks nagu asfaldilatakad tänaval. Ta tundis 
naudingut, kui äsjane ajudevallutaja kaotas oma uhked riided ja 
pidi hirmunult peitma oma kiitsakat, külmast sinist keha. Oli 
selles ka pettumust? Ilmselt mitte. Tõdede mahakandmise 
päevadel polnud ta üldse pipar, ta muutus eriti kenaks ja 
vastutulelikuks kaastööliseks. Talle meeldis ebatäiuslik, vigadega 
maailm, kus jalgealune lagunes – seal oli ta täistegija. 
 See mänguskeem laienes ka meestele. Ta suhtus nendesse 
samuti kui järjekordsesse tõepuhangusse Püha Graali otsinguteel. 
Tutvudes uue pintsakukandja või mittekandjaga, hakkas ta ajama 
kõrgintellektuaalset juttu. Lühikese ajaga oli ta mehest välja 
pigistanud kõik tema tõed ja tõekesed, parimal juhul koguni 
komplekti päris huvitavaid elusihte ja maailmaseletusi.  

Ta ei vaevunud isegi ohkama. Oli partneri jutt tark või 
loll, veenev või mitte, ta tegi selle rahuliku hääle ja isemoodi 
loogikaga pulbriks. Nendel vaimuvõidu puhkudel oli Pippa isegi 
kergelt pettunud, nagu oleks oodanud vastaselt tõhusamat 
kaitsevõimet. Kuid tunduvalt suuremal määral tundis ta 
rahuldust. Maailma ebatäiuslikkus polnud saanud kannatada.  
 Mehest jäi ta siiski ilma. 
 
 Pippa praagi hulgas võttis koha sisse ka Mattias. 
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 Pärast sporaadilist vaimukuste tulistamist sööklas, 
koridorides ja liftis oli Mattias otsustanud alustada pealahingut. 
Tavabaaride suhtes kirtsutas Mattias nina, ta kutsus Pippa 
kohtingule linna mõõdukalt mainekasse restorani. 
 Kohale jõudsid mõlemad ladusalt, see oli enne igasugust 
asfaldimöllu. Paik Pippale imponeeris, mitte kohe ei paistnud 
välja, et väärispuu paneelid olid kaetud laminaadiga. Ka Mattias 
meeldis talle – vaatamata sellele, et mees oli üksjagu julgust 
võtnud. Või just tänu sellele. 

Ka Mattias tundis ennast mõnusalt. Siin oli kõik talle 
tuttav. Vasikašnitslit tükeldades asus ta asja kallale.  

„Kenake koht!“ ütles ta üleolevalt. Pippa tahtis juba 
midagi öelda võltspaneelidest, kuid sai pidama. 

„Kuradile!“ jätkas Mattias, „ma olen palju ringi kolanud 
nendes maailma niinimetatud  imelistes paikades. Kas tead, see 
kõik on kirjeldamatu roppus. Siin on vähemalt puhtuse ja korra 
miinimumtase tagatud.“ 

Pippale tuli silme ette kelneri kergelt kulunud kaelus. 
„Olgu“ mõtles ta „mees, kelle juurde ma võiksin kolida Calabrias, 
on kindlasti rohkem närudes.“ 

„Eurooplased saavad sellest, muide, suurepäraselt aru. 
Ega muidu ei leiduks nende põhimüütides lugu Augeiase 
tallidest. Et saada jagu sealsest kolossaalsest sõnnikulademest, 
lasi Herakles jõe sinna sisse voolata. Sa püüa kujutleda, milline 
see vesi sealt väljudes oli ja kuhu ta oma koorma jättis. Ma käisin 
Versailles´s. Kas tead, et suurte kuningate ajal polnud seal ühtegi 
tualetti. Kõik tehti, kuhu juhtus. Aga kulda ja karda kuipalju! 
Tohutud, mõttetute proportsioonidega ruumid, põhiplaan nii 
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kasutamiskõlbmatu, kui olla saab. Ja selles vaimus edasi mööda 
lõputuid linnu ja losse. Kui ainult viitsid. Kuulsad Itaalia 
renessansslinnad – ekskremendid ja mürk, mida on sajandeid 
tilgutatud igale poole! 

Olen käinud Mumbais, kuid seda linna pole ma tegelikult 
näinud. Ma vaatasin kogu aeg jalge ette, et mitte koerasita sisse 
astuda. Ma ei julge seda tegelikult kellelegi rääkida, Tead isegi 
neid meie inimesi: „Oh ja ah hindamatud kultuuriväärtused!“ 
Kuradi kultuuriväärtused! Sellel seltskonnal pole taoliste värkide 
vastu nagunii mingit huvi! Trügivad ainult ühest ööklubist teise! 
Sinule aga võib nendest asjadest rääkida, sa oled ajudega tüdruk.“ 

Pippale hakkas see jutt isegi meeldima. Mõnes teises 
olukorras oleks ta taolise epateerimisega rõõmsalt kaasa läinud – 
kui vaid polnuks aurupahvakutena mehe kohale paiskuvat 
eneseimetlust. Mattias istus – pea enesekindlalt püsti, pilk 
puurimas auke kaugusesse. Pippa jäi meest vaatama, äkki 
joonistus ta silme ette animatsioon selle ihuliikmetest, mis 
programmeeritult sooritasid vaid piiratud valikut igapäevaseid 
tarbeliigutusi. Nendel tõmblustel puudus seos hingeeluga. Sellise 
mehe igasse ajukurdu oli istutatud vaid üks muutumisvõimetu 
mõte. Tüdruk tundis, kuidas tal hakkas meelekohtadel 
vasardama. Ta oli ju selliseid ennegi näinud.  

Pippa vihastas iseenda peale, et oli liigitanud mehe 
süütuks anekdoodirääkijaks. Tema isu hakkas kaduma, ta oli 
sunnitud seene suust võtma ja vaikselt salatilehe alla peitma. Ta  
tegi korraliku veinilonksu ja, vaadates soojal ja südamlikul pilgul 
mehele otsa, hakkas arendama mõtet reisimise kahjulikust, 
koguni saatuslikust mõjust inimhingele. 
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 „Sa oled imeliselt vapper! Sa oled üks vähestest, kes on 
suuteline oma eesmärgi nimel seadma oma eksistentsi ülimasse 
ohtu. On tõestatud, et inimese sisemised kaitsesüsteemid 
kujunevad keskkonnas, kus ta kasvab. Need peegeldavad tema 
süvaolemust, tema tõde. Piisab, kui minna teise päikese alla, ja 
see kaitse muutub olematuks. Võõras agressiivses kultuuris, kui 
vaevuda seda kultuuriks nimetama, tundmatus looduses viib see 
taastumatute sisemiste muutusteni. Nii ongi juhtunud sinuga. Sa 
pole süüdi, minu silmis oled sa ohver. Kuid sellisena, milliseks sa 
oled muutund, võiksin sinule toetudes vigaseks kukkuda. Või 
vajuda sinu lahti haakunud algosakeste vahele ja seal uppuda. 
Sinu sisestruktuur on kahjustatud ja sa lihtsalt valgud põrandal 
laiali, kui väljud anumast, mis sind püsti hoiab. Sa oled harjunud 
käima selles pubis. Võib juhtuda, et sa kaotad viimased 
kooshoidvad sidemed kui külastad mõnda teist. Hoia ennast, sa 
väärid seda!“ 
 

Pippa ei teadnud isegi, miks ta nii räägib, Tema, kelle 
unistuseks oli reisimine. Järgnes pikk vaikus. Nad ootasid, kuni 
lauda toodi juba tellitud magustoit ja seejärel lahkusid seda 
söömata. Mattias oli džentelmen, pani Pippa taksosse ja saatis 
koju. Ise aga läks üle tee teise kõrtsi ja kukkus jooma. Vastavalt 
Pippa ennustusele valguski ta seal põrandal laiali. 

Võimalik, et just siis kostusid mõned hoiatavad 
eelmürinad, kuid keegi ei pööranud neile tähelepanu. Tihti me ei 
märka, kui pind meie jalge all kergelt kõigub. Me meenutame 
seda alles siis, kui kõik puruneb.  
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 Pippa aga muutus tõsiseks. Ju tegi ta veel ühe mõttelise 
kannapöörde ja otsustas ennast degradeerida võitja auastmelt 
kaotajaks. Ta polnud üldsegi kindel, kas temas ei kõnelenud 
hoopis lihtlabane kadedus. Küll ta ennast tundis – nii väga oleks 
ta tahtnud ise nendesse imekohtadesse sõita. Kuid ta adus sedagi 
– oleks mees vesistanud maailmakultuuri ülevusest, oleks tema 
ise jutuks võtnud Prantsuse kuningate kanalisatsioonimured. Ta 
poleks lihtsalt suutnud teisiti. 
  
 Nagu võite arvata, ei viibinud ma selle jutuajamise juures, 
kuid Pippa ise rääkis mulle Matteusest ja Augeiase tallidest –  see 
oli siis,  kui me ükskord hiljem sõnastasime midagi meie endi 
jaoks vägagi olulist. Me istusime siis asfaldijõe äärde 
moodustunud väikese umbjärve kaldal ja vaatasime kivinenud 
ringlaineid, mis olid kunagi sündinud järve vajunud majaseinast. 
 Pippa äraproovitud lollivastane tehnika üldiselt toimis. 
Minuga see nõks aga läbi ei läinud – mul oli juba ammugi 
kõikidest tõdedest suva, mitte millestki polnud kinni haarata. Mis 
muidugi ei tähendanud, et ma ülemäära tark olin. Pippa jäi mind 
tõsisel näol vaatama ja ütles siis: „Mul on kõht tühi!“ 
 Me sobisime hästi.  

 

 
Ma polnud Pippat vist juba terve nädala näinud. Selles 

polnud midagi imelikku, me vältisime kommet liialt sageli endid 
teineteisele nina alla hõõruda. Kuid nüüd hakkasin kergelt 
muretsema. Ma küll teadsin, et ta elab äärelinnas, kus asfaldivaba 



 
 

29 
 

pinda on laialt, inimesi aga vähe. Seega on kõiki ohte vähem. 
Lõin käega: küll ta välja ilmub, niigi käib ta rohkem minu kui 
mina tema ukse taga. Kui Pippa tuli, siis ta koputas, sisse ma teda 
loomulikult ei lasknud ja me väljusime koos. Alati leidsime koha, 
kus midagi teha. Pippa ei küsinud kordagi, miks me nii toimime.  
 

 Alguses ei osanud keegi otsustada, kuidas uues olukorras 
käituda. Üritati jätkata vanas vaimus, ainult lahjendades seniseid 
toimetusi lõputute aruteludega asfaldi teemal. Või koguni 
asendades nende aruteludega kõik  ülejäänu, mida enam polnud 
nagu paslik teha. Tundub, et kõige kiiremalt suutsid ennast  
ümber häälestada kaagid. Nagu käsu peale algas ühel õhtul linnas 
Teravate Nugade Öö. 

Pätid pole kunagi südamesõbrad. Kuid asfaldikriisis 
tundus tööpõld niivõrd lai, et teretulnud olid kõik. Sulide vahel 
kujunes nagu iseenesest välja vastastikune lugupidamine ja 
sõnatu tööjaotus. Alles siis, kui panused jätkasid tõusu, hakati 
teineteise jaoks jälle nuga või püstolit põue peitma. Ja neid riistu 
ka kasutama. 

Oli nagu loomulik, et suured sulid külastasid rikkaid 
elamisi, vaesed jäid aga noorte nagade hooleks. Minu külalisteks 
osutusid raudkangide ja kööginugadega varustatud kolm 
teismelist ja üks joodikust paadialune. Nad püüdsid tükk aega 
ukse kallal muukida, kuni taipasid, et see polnud lukus. 

Algul olid nad natuke kohmetunud. Mõtlesin, et proovin 
heaga. 

„Kuulge mehed, minust pole teile kunagi midagi halba 
olnud. Saame ehk nüüd ka heaga ühele poolele!“. 
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 „Sinust on kogu see aeg halba olnud. Kõigist on alati sitta 
moodi halba olnud!“ 
 „Aitab!“ mõtlesin. Võtsin tabureti ja kerge löögiga 
kustutasin paadialuse. Kuid nagu näha ebapiisavalt. Väikesebijad 
keerlesid mu jalge ümber, kaks nendest hoidusid küll nagu natuke 
eemale, kuid  ninamees virutas mulle raudkangiga põlveõndlasse. 
Vajusin maha ja eluvaimu sisse saanud paadialune äsas mulle 
noaga põske. Rohkem ta õnneks ei üritanud, läks pabinasse. 
 Ma olen sündinud ühekäelisena, kuid ei saa salata: olen 
sündinud ka kaklejana. Igatahes oli aeg, kus ma oma ühe käega 
tegin vägagi head tööd. Peamine, ma ei kartnud peksasaamist. 
Paraku ma sain peksa liiga sageli ja kui mõistus pähe tuli, tegi see 
mu ettevaatlikumaks. Ma hakkasin kriitilisemalt hindama oma 
ühe käe võimalusi ja jäädes mängust kõrvale, läksin paratamatult 
rooste. Siit ka nüüd see häbiväärne allajäämine. Kuid nagu 
tavaliselt taolistel puhkudel, hakkasin ma lohutuseks enda üle 
irvitama. Õnneks oli seis piisavalt tobe ja andis ka ainet. Olin 
selgeks saanud, et tõsise asja tobedaks keeramine võis olla üpris 
tulemusrikas. Mõnigi kord oli see parim vahend enesekindluse, 
vahel koguni elu säilitamiseks.  
 Sissetungijad jäid ahnelt toas ringi vaatama, kuid vaadata 
polnud midagi. Nagapulk nr. 1 rabas voodi alt minu päris uued 
ketsid ja jäi minu seljas olevaid rõivaid takseerima: „Verised, 
raisk“. Paadialune ajas taskusse laual seisnud teeklaasi „Seda 
läheb vaja“. Kaks kõrvalehoidnud naga hakkasid virisema, et 
lähme õige ära! Juhtoinad püsisid autoriteedi hoidmiseks veel  
paarkümmend sekundit aktsioonis, lõid siis käega ja hakkasid 
samuti minema. Uksel vanem haridussüsteemi praak siiski peatus 
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ja ärkas: „Aga raha!“ Ajasin ennast vaevaga püsti, haarasin 
lillevaasi. Ise pärast imestasin, miks ma just selle relvaks võtsin. 
Küllap polnud midagi paremat käeulatuses. Tegin valju ja võigast 
häält ja see neid ilmselt ära ehmatas. Külalised kadusid.  

Oleks ma vaid teadnud, et sellega algas minu elus uus 
peksasaamiste ajajärk! 

Hüplev vanamutt korterist 3A tuli oi-oi-oi vaatama, mis 
minuga on juhtunud. Ta pühkis minu näolt lapiga suurema vere 
ja kadus siis kuhugi. Varsti tuli tagasi parajalt lihava velskriga, ei 
tea kust selle kätte sai. Uksel oleks äärepealt mehe alla jäänud, 
kuid suutis kiiruga siiski kõik kondid otsapidi liigestesse tagasi 
toppida. Ametimees tõmbas mu näole tosina jao õmblusi. Kiskus 
siis tagataskust mõnusalt kulunud plasku ja käskis võtta klõmaka. 
Plasku aga peitis kohe tagasi. 

Öö oli küllaltki segane. Ma vaatasin pilte, mis kohe 
kuidagi ei kuulunud minu igapäeva pildiraamatusse. Aeg ja 
kellaaeg olid kaks täiesti erinevat asja, mis ei saanud mingil viisil 
omavahel kokkuleppele. 

Hommikul lendas sissepääsukeelule vaatamata tuppa 
Pippa. 3A oli trepil passinud ja talle kõik ära rääkinud. 

„Ma ei jäta sind enam kunagi üksi!“ 
„Las ma olen päris aus! Ma ei kujutle ammugi, et oleksin 

mingi macho-mees, aga pättide ja muude jamajatega saan ise 
hakkama.“ 

„Hakkamasaamisest ei piisa!“ 
„Ja mida sina siis teeksid?“ 
„Ma puhuksin nad ära!“ 
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Tüüpiline Pippa! Tema puhul polnud üldsegi võimatu, et 
ta mõtles seda ärapuhumist sõna-sõnalt. Tulla ja olla puhuja! 
Hetkeks küll tekitas see „puhumine“ ebakindlust minu edasise 
elukäigu sujuvuse osas.  

 
Esimesel kokkusaamisel pani Pippa asjad paika 

sõnadega: „Mul on kõht tühi!“  
Me sõime lõunat ühes varjulises paigas, kus 

dekoorivabad seinad olid üle võõbatud peremehe muudest 
vajadustest ülejäänud värvipõhjadega. Meil mõlemal oli äkki 
selge,  et otsus on tehtud, kuid me ei vaevunud seda välja ütlema. 
Me rääkisime tookord palju, kuid vist kordagi ei rääkinud 
teineteisele vahele. Meie jutt koosnes suures osas poolikutest 
lausetest, kuna olime kindlad, et teine teab öeldava ülejäänud osa 
niigi. Ma usun, et kui meie tookordne omavaheline jutt oleks 
tervenisti üles kirjutatud, ütlemata jätmiste lüngad täidetud, oleks 
sellest saanud täiesti loogiline ja koospüsiv tekst. Kui keegi 
olekski seda lugenud, siis asja sellest, see polnud mingi 
salarääkimine. Me pöördusime teineteise poole, et saada 
kinnitust iseenda mõtetele, ja seda me saime – mis meid ei 
üllatanud. Kõik oli esimesest hetkest iseenesest mõistetav. Me 
heitsime kõrvuti pikali, ilma et me seda oleksime märganud. 
Meile kangesti meeldis, kuidas teine seda asja tegi, kuid seegi ei 
pannud meid üldse imestama. Seda me hiljem teineteisele siiski 
ütlesime. 

 
Eks ma loomult nati pikaldane olin. Me olime Pippaga 

pidevalt, päev-päevalt (tegelikult polnudki neid päevi kuigi palju!) 
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teineteisele lähenenud. Naljakas tagantjärgi öelda: see oli nagu 
sõit stabiilse kiirusega. Nagu oleks üksikasjaline liikumisplaan 
meil kahel varem  kokku lepitud ja kirja pandud ja me lihtsalt 
täitnuks selle käsku. Me lähenesime pidevalt teineteisele. Küllap 
see mõtteline teekaart, mida me muidugi polnud ei üles 
joonistanud ega ka suusõnal välja öelnud, oleks meid lähiajal 
nagunii kokku kolimiseni viinud. Ainult, et ma polnud jõudnud 
seda asja veel enda jaoks korralikult läbi seedida ega ka sõnastada.  

Pippa aga teadis, kuidas sõnastada: 
„Ma ei lähe siit kuhugi!“ 
Olin enda asju seni ise otsustanud, kuid millegipärast 

Pippa äkilisus mulle meeldis. Ilmselt hakkaski iseotsustamise aeg 
otsa saama. Täitsa naljakas. 

Mu pilk libises uurivalt üle toa seinte ja põranda, nagu 
otsides vastuväiteid. Märgid! Neid polnud näha. Ma pomisesin 
omaette: 
 „Võibki arvata, et pärast sellist segumasinat nad enam ei 
ilmu.“ 

Pippa haaras kätte endast natuke jämedama harjavarre ja 
kukkus tuba pühkima.   

 
 
Juba ammustest aegadest võrgutas roostene toruvõrk 

õrna linna. See keevispõiming võis tunduda igavesena, kuid 
ometi sai asfaldikirgedest armutult räsida. Massiivsed veneaegsed 
malmradiaatorid meie toa kipakatel seintel mulksatasid veel paar 
korda, kuid soojaks enam ei läinud. Kampsuni ja siis veel teise 
selga lisamisest ei piisanud. Ja palju neid kampsuneid oligi! 
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Elekter tuli ja läks. Asfaldialused tõmblused  ulatusid 
ilmselt piisavalt sügavale, et kahjustada kaableid.  

Kraanidest hakkas koos veega sulpsama asfalditükke, 
vannivett kattis õhuke tõrvapuru kiht. Varsti jäid kraanid hoopis 
kuivaks – ei tea, kas seiklevad asfaldimürakad olid vigastanud 
torusid või polnud pumbajaama töötajatel enam pääsu oma 
töökohtade juurde. Oli lähikonnas neidki, kes asusid 
asfaldipanku kaigastega teineteisest eemale suruma, et lasta 
nende vahele nööri otsa seotud ämber. Nii õnnestus saada mingi 
jagu tõrvasegust liiva, kust andis nõristada poole purgi jaagu vett. 
Hea raha eest võis joogivett saada kõrtsides. 

Kõigi halade tipuks jooksid netivõrgud kinni. Veel 
hetkeks midagi taastus, kuid laadimisnäljas akude tõttu polnud 
sellest enam kellelegi kasu. Varsti olid kahjustused juba sellised, 
et lappimiselootus kustus. Netist sai mälestus ja moblad 
muutusid suveniiriks. Asfalt oskas mõjutada kõike. 
 Me olime Pippaga kokku klammerdunud – kuigi, 
tunnistan, mitte ainult külma pärast. Hoidsin oma pead 
ebaloomulikult püsti, et säästa näohaava meeldivatest, kuid 
ootamatutest kontaktidest. Akna taga tootis madalrõhkkond halli 
masendust, meie aga rääkisime omavahel  lugusid, nagu oleksime 
pakkunud teineteisele võileibu. Päris võileibu, eriti aga tasemel 
garneeri nende katteks, polnud meil paraku enam kusagilt võtta. 
Elujuhtumite võileibu võisime aga kaunistada nagu süda lustis ja 
need osutusid üpris söödavaks. Lood, millega me omavahelist 
leivasõda tegime, polnud mingid hinge ja juukseid rebivad 
eludraamad, eks need olid igapäeva tavavärk. Kuid olles välja 
öeldud, elustusid nad mingis uues, vaid meile mõlemale 
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mõistetavas tähenduses. Alles rääkimise hetkel jõudis meieni 
nende novellikeste ei tea kust tekkinud tähtsus, nad süütasid 
kuulaja pärani silmis tõesädeme. Õilistatuna ja omandanuna 
ootamatu maitse, pendeldasid võileivasädemed silmist tagasi, 
jõudsid uuel kujul taas esmarääkija meeltesse ja ajukurdudesse. 
Edasi-tagasi toimetatud killukesed kleepusid kokku reaalsuse 
saarekesteks võõrandunud maailmas. Neist said pinnalapikesed, 
kuhu võis asetada jala. Nii ehitasime võileib-võileivalt oma 
maailma.  

Rääkisin Pippale oma poisikesepõlve kirest koguda 
postmarke. Pisikesed värviliste piltidega paberitükikesed 
muutusid tookord suveräänseteks maailmadeks, kaugete 
efemeersete maade ja nimetute unistuste tunnistajaks. Nad lõid 
tee kaugustesse või hoopis minusse endasse. Lausa 
kõiksusesaadikuks kasvas kusagilt saadud Nauru postmark selle 
saareriigikese kaardiga. Olla tänaseid umbsõlmi lahtipäästev maa 
olematusest! Tookord vallandusid minus-poisikeses 
loendamatud mõtted äraarvamatute inimsaatuste 
teokssaamistest äraarvamatutes paikades ja viisidel. Nüüd, seda 
meenutades, lõi Nauru pimestav päike ka meie uduses 
aknataguses lõõmama.  

Pippa omakorda jutustas oma vanatädist, kes sulges 
aknad tekkidega ja istus pimedas oma väheste hõbeasjade keskel. 

 
 
Minu näohaav hakkas paranema. Kuid oli ilmne, et 

väljendusrikas röövliarm jääb mind edaspidigi ehtima. Natuke 
raskem oli jalaga, kuid tasapisi paranes seegi. Sahvri nurka oli 
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jäänud tolmu koguma perekonna reliikvia, mida ma polnud 
raatsinud välja visata – tsaaririigi keiserlikust leibgrenaderist 
vanaonu kepp. Esimeses maailmasõjas Tannenbergi lahingus 
saadud jalahaavad andsid vanahärral tunda ja tema raske keha 
nõudis väärikat toetusvahendit. Võtsin kepi nüüd endale 
püstihoidjaks. 

Lausa kummaline, et pärast pikka ravitsemist oli 
väljaminek nii lihtne. Välisõhk võttis vastu ja polnud seal enam 
mingit erilist lõhna. Või olime ehk kõik sellest tõrva-murelõhnast 
piisavalt läbi imbunud. 

Esimene pilk oli muidugi asfaldile, et mida on siin uut. 
Ikka voolas. Ilmselt oli kogu senine varustus juba merre jõudnud 
ning see siin oli kaugematelt maanteedelt kohale jõudnud moon. 
Nüüd tundsin tõepoolest tundmatute metsade ja põldude lõhna, 
mida nad oma teekonnalt olid kaasa toonud. Asfaldilaamad olid 
juba vanad kalad, nad libisesid ühtlaselt, ilma ülemäära 
teineteisele selga ronimata. 

 
Kedagi teist näha polnud, kui just ei tahtnud kujutluspilti 

iseendast vaaterikastajana vastasmaja seinale projitseerida. 
Jõudsin koolimajani, selle lõhutud akende raamid kõlkusid 
tuules. Oleks pidanud olema tundide aeg, kuid lapsi siin küll 
polnud. Järsku taipasin: lapsi, ei suuri ega väikeseid, polnud ka 
tänavatel. Koolivabal ajal peaks neid ikka vilksatama. Vaatasin 
tänavaäärseid maju, ükski aken polnud avatud, aga noh, õhk oli 
ikka veel päris külm ja kes see küttekriisis ikka tuba jahutab. 

Siiski tekitas asi huvi. Teadsin paari kvartali kaugusel laste 
mänguväljakut, mida mõtlesin nüüd minna inspekteerima, mis 
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sest, et minusse see lugu ei puutunud. Lapsi seal polnud, 
emmedest rääkimata. Kuid värava kallal kõpitses vanamees. 

„Jõudu! Teil siin tegemist ikka jätkub!“ 
„Jätkub!“  
Mees mõtles natuke ja leidis, et nii vähesõnaline ei maksa 

ka olla. Pealegi oli tema sõnade limiit, mis sest, et napp, jäänud 
juba nädalapäevad kasutamata. 

„Mis ta jätkub, ise selle orjuse endale kaela võtsin. Aga 
ikka tahaks… Ah, et lapsed? Neid siin ka varem palju ei käinud, 
rohkem ikka joodikud. Need siis lõhkusid. Nüüd enam kedagi 
pole. Rahu majas.“ 

„Kuhu need joodikud siis jäid?“ 
„Kardavad. Joovad kodus.“ 
„Aga lapsed?“ 
„Kes neid enam välja laseb. Kardetakse. Aga mis sa ise 

siin hulgud?“ 
„Olin jalaga pikali, tulin esimest korda välja.“ 
Mees passis kruvi. Polnud selle koha tarvis paras. 
„Tule õige sisse. Teen teed. Erakordne asi praegu inimest 

näha.“ 
Teed valades Väravaparandaja sõnas:  
„Kus on kirjas, et inimene peab äkki elama teisiti, kui ta 

seda kogu elu on teinud?“  
See oli nii, nagu oleks jalg selle juures nõudnud püsti 

tõusmist. Tuli siis eeldusena võtta, et tema elu on tõesti nii ühes 
jutis läinud, et seda nüüd mõõdupulgaks kasutada? Enda kohta 
vastata ma talle ei osanud. Mõistsin, et selle teejoomise hetkeks 
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oli asfaldiminek kandnud ta kaugustesse. See oli kadestamisväärt 
asjade seis. 

„Sa ütlesid, et kõik kardavad. Mida siin karta?“ küsisin. 
„Asfaldiminekuga saaks ehk isegi edasi elada, aga 

inimesed, neid tuleb karta. Kõik kardavad. Kardetakse ei tea 
mida – võbinat seina taga, arusaamatuid sõnu, äkilisi liigutusi. 
Kõige rohkem aga kardetakse inimesi. Isegi oma lähedasi. 
Hirmust on saanud usutunnistus.“ 

„Mis neist inimestest karta?“ 
„Tapavad ikka ju inimesed!“ 
Me rääkisime veel pikalt ja segadus minus kasvas. 
 
Lonkasin mööda vigastatud elumustriga, keset päist 

päeva inimeste poolt öötühjaks unustatud linna. Tiirutasin 
mööda varakevadiselt kõledaid, iseendasse sulgunud 
tänavanurki. Lõikasin läbi mõne pargiserva, mida varasemast ei 
mäletanud. Mingi majaesise läbimisel tegi pidepunktide 
nihestatus lõplikult määramatuks koha, kus viibisin. Ma olin vist 
eksinud – uskumatu lugu minuga.  
           Lapsepõlves piirdusid minu  maailmaseiklused põhiliselt 
kujutlustega ammuste ja kaugete sadamakõrtside lõhnadest. 
Hiljem mitte sedagi. Mingil hetkel muutusid tõelised 
ilmarännakud võimalikuks ka siinsetele inimestele, kuid selleks 
ajaks oli minuga ühte-teist juhtunud, sisemine stiimul oli 
kadunud ja mul oli ükskõik. Suuri kanalilinnu olen näinud ainult 
tehisvahendusel. Nüüd aga, aja-ruumi nihkes ma oleksin nagu 
libisenud mingisse teise mõõtsüsteemi. Järsku muutus kõik. 
Asfaldisogane sõidutee sai tüüne läikega kanaliks, majad kerkisid 
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ja nende fassaadid kattusid rigu-rägu kaunistusega. Tundsin 
erutust kasvamas.  
            Kostusid kõlavahäälsed ristuvad hüüatused. Karneval? 
See ju toimub neil üle päeva. Tõttasin vaatama ja nägin 
tosinkonda kirjudes spordidressides kutti, nende seas ka mõned 
tüdrukud. Oli veel kolm või neli tavariietuses pealtvaatajat, pead 
koos. 
 Taas kõlas terav hüüatus. Üks peolistest sööstis jõulise 
hüppega kõikuvasse asfaldikaosesse. Ta maandus keskmise 
suurusega asfaldiplaadil ühele käele ja jäi peopesale toetudes  
hetkeks tasakaalu, siis andis sama käega äratõuke ja lendas natuke 
eemale, suuremale laamale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
kuhu maandus kahel käel seisma. Uus äratõuge, kukerpall õhus. 
Seekord maabus ta neljakäpukil ja pistis selles asendis jooksma 
mööda paari väiksemat plaati vastaskõnniteele. Tänav oli 
ületatud. Kostus aplaus. 
 Järgmisena astus ette tüdruk. Et ta oli baleriin, võis näha 
juba kehahoiakust. Balletipoosi võttis ta sisse kohe tänavaservale 
astudes, enne avahüpet. Tema piruetid keerasid silme ees pildi 
segamini. Ma ei tea nende pas’de nimesid, millega ta edasi üle 
asfaldirägu hõljus, kuid oli selge, et ta teeb asja, mida oskab. 
Ebaloomulikus kohas välja pakutud  oskuse abil jõudis ta elusana 
tänava teisele küljele. Aprilli alguse vihmakalduvas kõleduses 
kujutlesin talle selga õhulise balletikostüümi, mida ta targu siiski 
ei kandnud.  
 Looduse poolt kurvanäoliseks disainitud pealtvaataja 
minu kõrval selgitas, et need olid Asfaldihüppajad. Käimas oli 
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demonstratsioonvõistlus. Esineja, keda ma kõigepealt nägin, 
võitis auhinna, karbi konserveeritud kotlettidega. 

Ei tahaks äranätsutatud sõnu kasutada, kuid etteastet 
vaadates hakkas minu peas kumisema sõna 
“vastupanuaktsioon“. Tõepoolest, näidata, et kogu see jama neile 
ei loe, poleks vist paremini saanud. Paistis, et nii mõnigi sai sellest 
aru 

Tõusis külm tuuleiil ja tundus nagu oleks see puhunud 
Asfaldihüppajad ära uutele esinemisplatsidele, kus neid juba 
oodati. Juhtub vahel, et sügavalt haavatud inimhulk valib välja 
mõne ootamatu fenomeni, ülendab selle oma hingehoidjaks ja 
vapiloomaks. Asfaldihüppajad said kuulsaks ja moodustasid 
suletud klanni oma erilise välimuse ja kõnepruugiga. Neile jagus 
raha, naisi ja altkäe biifsteegilõike. Kuid olude muutudes hakkas 
tähelepanu neilt hajuma. Nii mõnedki selle aja kangelastest ei 
suutnud enam elus kohta leida. Ellujäänuist said aja jooksul 
dekoratiivlumpeni staarid. 

 
Edasisel koduteel kohtasin vaid mõnda inimest, kõigil 

neil oli nagu märk küljes. Minu ees, komistades üle tänavaserva 
ulatuvatele asfaldinukkidele, kõndis mantlis naine, tema kõrval 
laps. Oli elavaloomuline, kõike küsiv poiss. Nõnda nad astusid, 
ema pakituna tardumuskookonisse, poiss maailma avastades 
tema kõrval. Poiss sukeldus ühte väravaalusesse, et uurida seal ei-
tea-mida,  naine liikus nagu transis tuimal sammul edasi. Mingi 
hääl oleks teda nagu tabanud, ta muutus ebalevaks, istus 
esimesele ettejuhtuvale trepiastmele mõtlema. Äkki ta võpatas, 
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hüppas üles ja jooksis tuldud teed last otsima. Lapse sai ta siiski 
kätte. 

Hiljem nägin selles seisus inimesi ikka ja jälle. See oli 
kriisiaja sagedane tardumus, mingi psüühiline nullseis. 
Ülemäärase hingekoormuse tõttu inimesed lihtsalt lülitusid välja. 

 
 
Halvasti koheldud jalg oli hakanud juba ammu 

kuulutama protestisõnu, mida mina ise, elevile sattunu, püüdsin 
ignoreerida. Siiski, siksakiline ring mööda tänavaid oli otsi kokku 
saamas ja kodu lähenemas. 

Meie kandis olid tänavad kitsad, mis tegi kergemaks 
ülepääsude paikapaneku. Paari kvartali jagu meie elamisest eemal 
rippus risti üle tänava tõmmatud trossil servamata laudadest 
purre. Sellel näitelaval oli minu jaoks varutud veel üks 
demonstratsioonesinemine, lausa absurdi kuuluv, sama kiivas ja 
kõikuv nagu ehitis ise. Korraga jõudsid sillakeseni kolm 
osatäitjat, mina üks neist. Teine oli kehakas vanahärra, tema 
kõhtu mõõtev kuldne uurikett tõi silme ette üle-eelmise sajandi. 
Kolmanda, klanitud noormehe rolli oli autor sisse kirjutanud hea 
kasvatuse.  Viisakas nooruk peatus valmisolekus anda vanemale 
härrasmehele teed üleminekuks logisevast ehitisest. See aga 
äratas ootamatult viimases pöörase raevu. 

„Mats! Tahad minuga katsetada, kas see kuradi 
kaadervärk ikka koos püsib!“ Õnnetu viisakuseavaldaja sai 
vanahärra respekteeritud rusikalt terava löögi näkku. See polnud 
üldsegi teeseldud teatrihoop.  
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Libedatel laudadel korraks paar valsipööret teinud 
noormees jäi asfaldilöga kohale rippu, kingad määrdunud 
tõrvasest ollusest. Ulatasin talle vanaonu jalutuskepi otsa ja ta 
vinnas ennast üles.  

Noormees vältis mulle otsavaatamist. Tema valuline 
reageerimine oli mõistetav, kuigi mulle tundus, et tõrksat olekut  
ei põhjustanud mitte ootamatu ülekohus, vaid pigem põletav 
häbi oma lapsiku viisakuse pärast. Ta näis mõistvat, et muutunud 
olukorras polnud tema kombesuunitlus enam jätkusuutlik.  

Vanahärra rusikahoop võis tavakeelde tõlgituna 
tähendada, et kriisi ajal ei tohi usaldada kedagi, eriti seda, kes 
kuulutab, et soovib sulle head. 

Hullumeelsel ajal väärivad viisakad inimesed kaastunnet. 
Seda ütlen mina, kes ma pole kunagi olnud viisakas 
seltskonnaliige.  

 
Järgmistel päevadel sattusin silmitsi sündmuste jadaga, 

mis minu enda jaoks oleks võinud lõppeda saatuslikult. 
Vähekäidava tänava keerukohas oli hooga liikuv asfalt 

põhja lagedaks tõmmanud. Terav silm võis märgata potikilde, 
söetükke ja mingi suure kala luid. Olin varem väljakaevamistele 
sattunud ja selliseid aegade jäänuseid näinud. Üks 
muinsusehõnguline vanadaam selgines minu kõrvale, üks neist, 
kelle varju võib hämaras näha silitamas müürinurki.  Ta äsas 
kambamehelikult küünarnukiga mulle ribidesse ja kiirustas 
sõnagi lausumata muinsuskaitseametisse, kus, oh imet!  oli kohal 
üks valveametnik – ja varsti olid kõik asjasse puutuvad 



 
 

43 
 

ametimehed koos vanadaamiga tihedalt kokkuhoidvas tropis 
augu kõrval.  

Ristmik ümbritseti kiiresti tõkkelintidega, kuigi vaevalt 
keegi oleks sinna jalutama läinud. Kusagilt leiti väiksemat sorti 
kraana, mida õnnestus kõnniteid pidi kohale tuua. Sellele riputati 
noka otsa laudadest kokku löödud plaat, millel lebades kaks 
arheoloogi ulatusid üle serva pinnases sorkima. Natuke 
sügavamalt tuli välja paar luud, ilmselt inimese omad. Peagi 
korjus nendest enam-vähem komplektne skelett. Pealuus mustas 
lai lõhe mõõgalöögist, sest mis ta muud ikka oli. 
Sajanditevanusest tapatööst sai kuulujutukettides kiirkorras tipp-
uudis, see osutus palju tänuväärsemaks jututeemaks, kui kõik 
tüütud igapäevased tarbetapmised kokku.  

Asfaldiolud püsisid stabiilsena ja väljakaevamisi laiendati. 
Käisin mitmel korral seda jälgimas ja ikka takerdusin pikalt 
tammuma augu servale. Nädala pärast leiti natuke eemalt veel 
ühed inimjäänused, seekord värsked. Väljakaevamised lõpetati 
kähku. Juhuslikud kohalolijad piirati sisse ja viidi ühte lähedal 
olevasse kauplusse, mis üldsegi polnud enam kauplus. Olin juba 
piisavalt kuulnud, mida selline asi võiks tähendada. Selliste 
paikade uks avanes tavaliselt ainult ühes suunas – 
sisseastumiseks. 

Ja näe – keset endist müügisaali seisis Mattias. 
„Sina? Tee, et sa kaod!“ ütles ta. Valvenaga uksel püüdis 

mind veel takistada, kuid Mattiase käeviipe peale laskis minna. 
Minu esimene kriitiline olukord asjade uues seisus lahenes üle 
ihutud noatera.   



 
 

44 
 

Oli näha, et Mattias on vahepeal teinud karjääri, pealegi 
hoopis ootamatus suunas. 

Varsti märgati midagi samalaadselt huvitavat veel ühel 
mööduval asfaldipangal. Uurimine keelati kõrgema käsuga. 
Asfalt ei kavatsenudki paigal olla ja pank eemaldus ükskõiksust 
teesklevatest inimestest kiiresti. 

 
Ma ei võtnud õppust. Jalutasin ringi ja taastasin füüsist, 

kuigi sellise tegevusega oleks nüüdisajal kerge olnud muudki 
peale käte-jalgade kaotada. Ju ma siis neid päris valesid inimesi ei 
kohanud.  

Inimeste ja sündmuste jälgimine on alati olnud minu 
lemmiktegevus. Nägin igasuguseid pööraseid asju. Nägin raevu. 
Koos tardumusega oli raev muutumas aja põhitegijaks. Kaks 
koostöömeistrit ühise mustri loomisel. Nägudelt erinevad, kuid 
kaelakuti koos kõndivad. Pean tunnistama, kohtasin neidki, kes 
hoidusid raevust. Nad nagu hõõrunuks udutama hakanud silmi 
ja püüdnuks uues elus ärgata. Aga see polnud lihtne. Oli ka mehi 
ja naisi, keda oleks nagu karistatud kroonilise unepuudusega ja 
kes vahtisid pidevalt pärani silmi ja imestunud näoga ringi. Neist 
oleks võinud saada omamoodi valgusemajakad, kuid nad põlesid 
kiiresti läbi. Õnnelikumad nägid ärkvel olles pidevalt und 
kunagisest elust. Või pidasid eilset päeva unenäoks, millesse 
püüdsid edutult taas uinuda. Eilse päeva meenutamine ja sellest 
unenägude vaatamine paistis olevat rituaal, ilma milleta oli raske 
ärkvel püsida ka unepuuduse korral. Imetabaseks muutunud 
ulmed peideti endasse ega lastud neid kergel käel kaubaks. 
Ärkamine tõi kaasa meelte vaevanõudva teravnemise ja 
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võimendas jõuliselt kõike ebameeldivat. See pani aluse 
kramplikule ukseluku kultusele.  

Headuski oli ikka veel olemas, kuid ta rääkis sosinal.  
Tukkumist näitles ka kõik see värk, mis varem valitses ja 

korraldas See oli ohutum, kui et jääda nende teele ette, kes nalja 
ei mõista. Võim oli kaotanud võimu, kõik toimus, nagu toimus; 
käskis, kes parasjagu teistest üle ulatus. 

 
 
Väravaparandaja toonane jutt oli mind tõsiselt mõtlema 

pannud.  Suurt osa sellest ma tookord esimese hooga ei 
mõistnud, mul oli vaja veel ringi vaadata ja järele mõelda. Nüüd 
olid minu ringikolamised tema sõnadele kinnitust andnud.  

Vanamees oli öelnud: „Asfaldiminekuga saaks ehk isegi 
edasi elada, aga inimesed, neid tuleb karta.“ Tookord ma küsisin: 
„Mis neist inimestest karta?“ Tema aga vastas: “Tapavad ju 
inimesed, pole kedagi muud seda tegemas. Palju inimesi on 
kadunud. Neid on hakatud leidma asfaldis. Keegi ei julge enam 
asfaldi mädalasudele lähedalegi minna. Peljatakse leida kurja käe 
poolt tapetuid. Ei enam usuta, et tegemist on ainult 
õnnetusjuhtumitega.“   

Räägitavat saritapjatest. Väravaparandaja  neisse ei 
uskunud. „Oleks liialt rafineeritud värk. Asi on palju 
igapäevasem. Need, kes möllavad, on lihtlabased tavamõrtsukad, 
ainult neid on saanud palju. Nüüd on tulnud nende tund. Nii siis 
on, et kõik kas tapavad või värisevad lukku keeratud uste taga“.  

„Miks siis sina ei tapa, parandad hoopis väravaid?“ 
küsisin ma siis jutu jätkuks. 
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„Mina olen hoopis see, kes räägib liiga palju,“ vastas ta 
mulle.“ 

Olin kõigest sellest pidevalt ka  Pippale rääkinud. Nüüd 
võtsime teema uuesti jutuks. 
Nagu külma kartes mässis Pippa ennast suurde rätikusse.  

„Kust said nad tulla?“ küsisin. 
„Muidugi mitte tulevastest aegadest,“ vastas Pippa. „Eks 

ikka minevikust.“ 
„Aga omal ajal neid sellisel hulgal küll polnud.“ 
Pippa läks kööki järele mõtlema.  
Õhtusöögiks meil midagi polnud, Pippa tegi puuokstest 

teed. Juues ta ütles: 
„Paistab, et inimeste, meie kõigi hulgas on kindel osa 

neid, keda ma nimetaksin valvemõrtsukateks. Kui ümberringi on 
kõik korras, elavad nemadki nagu kõik viisakad ja normaalsed 
inimesed. Mitte keegi ei märka neis uinunud tumedat jõudu, nad 
ise koguni kõige vähem. Kui maailm kisub kiiva, siis see jõud 
ärkab ja nad hakkavad tapma. Kas enda veendumuste käsul või 
mõne teise inimese tahte järgi.  

Huvitav, millal mõni jama meieni jõuab? Eks seda meile 
näidatakse, seda varjama keegi ei hakka. Eks tuleb siis valmis olla. 

 
 
Nagu öeldud, lapsi enam tänavatel polnud, see oli üks 

vaikuse eeldusi. Vaikus levis karmi käsulainena, millele keegi ei 
söandanud vastu astuda. Ka joodikud allusid sellele ja hoidsid 
lõuad kõvasti lukus. Kui neid veel kusagil elus oli. Vaikimisest sai 
religioon. See oli usk, mille müsteerium seisnes teadmises, et 
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helid on saatanast. Ja eks nii oligi: helisid ei eiranud see, kes tundis 
ennast peremehena. Vaikusel olid omad preestrid. Igas 
perekonnas, kus vähegi leidus annet ja ametisobivust,  tõusis esile 
see, kelle nägu osutus kõige liikumatumaks ja kes istus kõige 
sirgeselgsemalt. Aeg soosis seda, kes, vaadates oma 
kaaskondlasest mööda, suutis halvata temas igasuguse sisemise 
tukse. Vaikus, mis juurdus suletud koduuste taga, oli tegelikult 
vaikusemõrv, mis oli mõneski mõttes võrreldav 
asfaldilahvandustes toimuvaga. 

Juhtus ikka, et ajal, mil sosistamistki peeti liigseks, kostis 
öösiti tänavalt hüüdeid ja karjeid. Polnud sedagi mõista, kas 
tegemist oli mehe või naisega. Inimesed raputasid kütmata 
tubades pead, tundelised lasid veerema pisara, kuid  koos 
kaastunde ja hirmuga tundsid paljud ka ebamugavust 
vaikusekombe ebaviisaka rikkumise pärast.  

Pippa siiski tormas ühel ööl tänavale, mina longates järel. 
Tunnistan – eeskätt selleks, et teda peatada.  

Kõik oli öises majadevahes võõras. Midagi voolas 
kaugusesse, ähmased varjud kandsid ebamäärast koormat, või 
hoopis rippusid millegi küljes, mis neid hägusate räbalatena 
kattis.  Määratlematu lehviv mass kerkis üles, samas jälle voolas 
keldriakendesse, et olla kohe jälle tagasi – ja ootamatul kombel 
hoopis teises kohas. Siis kostus vastassuunast uuesti karjatus – 
üks pikk ahastav hüüe, pooleldi summutatud suule asetatud 
kinnastatud käest, ometi  selge ja materiaalne. Me tormasime 
hüüde suunas, kuid siis seisatusime. Meist mitte eriti kaugel, 
uduvinest hägustatuna seisid neli või viis  kandilist siluetti. 
Tegeledes oma asjadega nad vaevu pöörasid meile tähelepanu. 
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Me ei julgenud neile läheneda.  Läksime koju. Rohkem enam me 
pimedaga ei väljunud. 

Millega kõik need karjejuhtumid lõppesid, ei teadnud 
keegi, oletada aga võis – kui vaid tahtsid. Palju aga siiski vist ei 
tahetud. Ajalehti enam ei käinud ja ka kuulujutud olid muutunud 
jõuetuks, neid ei viitsitud levitada. 

Linnas toimusid dramaatilised sündmused. Kõik vanad 
politseinikud koguti kokku ja lasti maha. Süüdistati selles, milles 
ikka. Nende asemele astusid ametikõrgusse noored äkilised 
kutid, kes tavatsesid enne tegutseda ja siis mõelda – kui selle 
viimaseni üldse jõuti. Ja kui mõtlesid, siis ennekõike omaenda 
kõhule. Lubasid, et löövad korra majja. Neid tapjaid juhtis 
Mattias. Tema valvekord oli alanud. 

Ei saadud siiski mööda, vägivallaasjad tulid õhtuti nagu 
iseenesest jutuks, mis sest, et sosinal. Juhul, kui üldse veel räägiti. 
Ega meiegi Pippaga erandid olnud, kuigi Pippa häält vaigistama 
ei vaevunud. Ja nagu laiba- ja tondijuttude puhul on arvatud 
tavaliseks, kostus seegi kord koputus uksele. Puidust ukse ja 
kondiste sõrmenukkide kohtumisel on kalduvus luua pilte 
värskust kaotanud kehaosadest, need kipuvad vägisi 
visualiseeruma.                                                                                                                                               

Uksel oli aga hoopis naerunäoline Pock. Ta oli viimasel 
ajal tihedamalt hakanud õhtuti meie poole sisse astuma ja mulle 
see meeldis. Oli koguni seda moodi, et nüüd võisin natuke 
veendunumalt nimetada teda oma sõbraks. Kooselu Pippaga oli 
muutnud mind inimeste suhtes sallivamaks ning aja tigedust 
soosivatel  põhiteguritel ei olnud Pocki üle võimu. Kuigi päris 
lähedale ma inimesi endale ikka veel ei lasknud. Peale Pippa. 
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Pock oli märgatavalt elevil.  
 “Tahate kuulda nalja? Ma sain aasta kellalööja aunime. 
Igavene uhke gala oli. Püha Mauritiuse majas – nüüd tehakse ju 
kõik sellised asjad vanalinnas. Kõik olid frakkides ja 
õhtukleitides. Ainult et uue etiketi kohaselt pidid kõigil jalas 
olema kummisäärikud. Algul seisid ukse juures kaks paljastatud 
mõõkadega meest. Siis oli koor kaheksakümne kaheksa lauljaga, 
kõigil vajalikus korras ümber mustad või valged toogad. Olid reas 
nagu klaveriklahvid. Igaüks neist pidi, kui järjekord tuli, suuga 
plõnnima oma klaveriklahvi häält. Nii nad esitasid koos 
Beethooveni klaverisonaadi number 18 Es-duur.  Kõnesid peeti 
ja mõned tulid minuga juttu ajama ka. Sain kõhu täis toitu ja raha 
anti. Tead, tegelikult ei saanud nad üldse aru, miks ma seda kella 
lõin.“ 
 „Miks sa siis lõid?“ 

„Kuidas nad võisid sellest aru saada, kui ma isegi ei saa? 
Ma ei saanud sedagi aru, kes nad seal olid. Olid nad üldse 
inimesed,  olid  nad olemas või üldse mitte? Tegelikult vist hoopis 
mina polnud inimene. Aga muidu oli vägev värk. Aga keda kõike 
seal polnud! Nii ilusaid naisi pole ma seni näinud. Ja kust tulevad 
mehed, kes oskavad nii sirgelt astuda!? Ja kust on pärit skulptor, 
kes on osanud kõik need stiilsed vanahärrad välja nikerdada!? 
Mind soputas kogu õhtu mingi ordu suurmeister, kes kogu selle 
asja välja mõtles ja käima lükkas. Ma pole nii puhtaid prille 
näinud. Hea, et mul prille pole, ma oleksin pidanud need ära 
peitma.“     
 Ta mõtles nurka vahtides mõne minuti.  
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 „Ma ei tea, kus maailmas ma viibisin. See polnud tõeline 
maailm, oleksin nagu selle sündmuse ise unes kokku sättinud. 
Nagu ilusa särava pühademuna. Kas seda saab kokku seada? 
Anna andeks, et ma püüan sinna nüüd pragusid sisse lüüa. Sulle 
pole pragusid praegu vaja, kleebid ise oma mõrasid kokku.“ 
 Puck ohkas ja jätkas:  

„Mis siin vabandada, need praod selles värgis olid juba 
algusest peale olemas ja killud, mis sellest kukkusid, lõikasid 
teravalt kätte. Ainult mitte nendele kuldprilli kandjatele.“ 

Kõigele vaatamata – äkiline mees see Puck! Leebe, aga 
terane. Hea, et tal nüüd mõneks ajaks on elamisraha. 

 
 

Minu haiget saanud põlv paranes jõudsalt, Pippa 
tohterdas seda jätkuvalt kapsalehe kompressidega. Ta korjas neid 
ühe tühjaksjäänud toidulao põrandalt. Samal ajal kusagil eemal 
Ostukeskuses, pikki ostjatest tühja saaliderivi kõndis Direktor – 
tavaliselt ilmetu pokkerinägu sedapuhku seatud sügavsüngeks. 
Ta arvas sõrmedel kokku ühendussildade ehitamisbuumi 
tühipöördeid. Kui aga jupp valmissaanud purdest pelgast  peale 
vaatamisest alla kukkus, viis ta oma hinges tasapisi küpsenud idee 
ellu. Ta käratas nii arhitektid kui ka ehitajad majast välja, keeras 
uksed omanike nina ees lukku ja riputas seinale käskkirja kogu 
personali päevapealsest vallandamisest. Veel allkirjastas ta 
korralduse katta töötajate saamatajäänud palk ja 
vallandamishüvitised Ostukeskuse allesjäänud kaubavarudega. 
Ta tõmbas pintsaku selga ja marssis majast välja. 
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Hiljem küll tundus paljudele, et suurem osa kaubast, mis 
oleks kuulunud laialijagamisele, oli kadunud teadmata suunas. 
Kuid ega vist keegi ei eeldanudki, et oleks võinud teisiti olla. 

Lahti läks lausa pöörane segadus. Kassapreilid kisklesid 
ilusate kleitide ja käevõrude pärast. Autojuhid kobasid 
elektroonikat, pereemad potte-panne. Turvamehed sihtisid 
suitsu ja viina. Kui mina kohale jõudsin, jagus mulle veel päris 
mitu mahukat kasti makaronidega. Omastasin käru, millega 
tavaliselt transporditi kaupa müügisaalidesse, ja laadisin sellele 
kastid. Jõnksutada sellisega mööda purdeid, ringiga ümber 
asfaldilahvanduste, oli nagu halb unenägu, kuid koju ma jõudsin. 

Tuli välja, et just need makaronid meid Pippaga päästsid, 
me keetsime neid palja veega, kui seda parajasti jagus. Kui hiljem 
õnnestus saada kusagilt ka soola, tegime suure sammu 
normaalse, õnneliku elu suunas.  

 

 
Muidu läks elu järjest raskemaks. Iga väikseimgi 

probleem muutus keeruliseks.  Linn oli muust ilmast ära lõigatud, 
asfaldihaiguses maanteed olid selle oma ringmängu lukustanud. 
Kättesaamatuks osutusid mitte ainult kauged unistustemaad, 
vaid ka suur osa igiomasest linna lähialast. Keegi ei teadnud, kui 
sügavale sisemaale või naaberriikidesse asfaldikatk oli levinud. 
Korras olid küll kruusamaanteed, kuid bensiininappuses neistki 
suurt tulu polnud. Bensiinijaamadele, mis olid ehitatud 
sassivalgunud magistraalide äärde, puudus ligipääs. Alguspäevil 
õnnestus küll maasturitega üle põldude seigeldes bensiinilonks 
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kätte saada. Kuid müügivarud lõppesid peagi ning lisa saada 
polnud enam võimalik. 

Mingil hetkel tuldi mõttele, et võiks, nagu vanal ajal, 
panna käima hobuveo. Selleks ajaks oli aga suurem osa niigi 
vähestest hobustes  ära söödud. Täiesti ootamatult olid suured 
magistraalelektriliinid ikka veel pinge all, kust see elekter sinna 
sai, seda ei teadnud aga keegi. Linna elektrivõrk oli omadega läbi, 
kuid paljudes kolkakülades oli vool siiski olemas. Nupumehed 
püüdsid seisma jäänud maatöö masinaid elektriga käima panna.  

Kusagil ikka veel midagi kasvatati ja siin-seal liikus ka 
veel loomi. Toidukaupade riismed, mis suudeti maal veel kokku 
korjata või unustatud ladudest leida, jõudsid mingeid imetabaseid 
teid pidi linna. Kuidas need teed kulgesid ning milliseid nippe 
nende läbimiseks kasutati, oli uute vahendajate sügavalt varjatud 
saladus. Kusagilt määramatusest pääsesid voolama kaubad, mille 
olemasolu kõik olid unustanud või mida polnudki olemaski. 

Kaubeldi käest kätte linna peiteurgastes. Kvartalite 
sisehoovidesse, keldritesse ja pööningutele ilmusid poolavalikud 
müügikohad, mis soodsa juurdumise korral ja rusikameeste 
kaitse all kasvasid teinekord päris poodideks. Kusagil varjatud 
kuurides ajasid asju hästivarustatud salalaod, mis küll langesid 
sageli röövlite või siis närvi läinud tarbijate saagiks.  

Kõik tegid midagi, kõik said midagi. Oldi nälja piiril, 
vahest pärisnäljas, kuid ellu jäädi, vähemalt enamikul juhtudest. 
Inimesed avastasid endas mingeid oskusi, mingeid 
senitundmatuid võimeid, mida müüa, mida vahetada millegi muu 
vajaliku vastu. Kes parandasid vanaaegseid taskukelli, mis ei 
vajanud patareisid ja käisid üleskeeratud vedruga. Kes keeras 
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mingist tubaka aseainest sigarette. Inimestel tekkisid kontaktid, 
kasulikud tutvused, need, mille najal püsida. Kontaktid määrasid 
kõike – kust saada, kellelt saada, kellele anda. Kellel kontakte 
polnud, see suri maha. 

Kujutleme, et keegi teadis parajas kauguses linnast 
varjulist talu, kus, vaatamata kõigele, ikka veel peeti kanu. Tarku  
varjumisreegleid järgides läks teadjamees kohale ja tegi kaupa 
mõnele munakastile – nii, kuidas anti ja kuidas ise kanda jaksas. 
Peremees piilus aknast, et ega kedagi, võõrast või oma, nägemas 
pole. Pimeduse varjus jõudis kastikandja koju. Kontaktid, kellele 
teada antud, tulid vaikides kokkulepitud kohta. Elu jätkus, kui 
kaupa oli, või kui see polnud parematele kundedele ära müüdud 
või ära röövitud. 

 
 

Läksin uuesti Väravaparandajat vaatama. Ega polnud ju 
muud teha, kui korrata oma vanu ringe. Meister-iga-asja-peale 
kõpitses kodus tooli kallal. Ka tema kordas vana ringi.  

„Kus on kirjas, et inimene peab äkki elama teisiti, kui ta 
seda kogu elu on teinud?“ Näha oli, et ka seda tooli oli 
parandatud juba korduvalt. 

„Tore on, sa oled otsustanud elada vastuvoolu.“ Tabasin 
ennast mõttelt, et ise ma sooviksin elada lihtsalt voolust väljas – 
ei vastu- ega pärivoolu. Aga sellega hakkamasaamiseks tuleks 
võtta hoiak, nagu mingit voolu sinu kõrval polekski. Kas ma seda 
suudan?   

„Vool või asi! Vaata ise tänaval, mida see kaasas kannab. 
Igasugust sitta. Selliseid, nagu mina, kes selles saastas jalgu 
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märjaks ei tee, on tegelikult palju, ainult me ei trügi teistele silma 
alla. Ei trüginud varem, ei tee seda ka nüüd. Elab siin teisel 
korrusel üks professor, on eluaeg igasugust nähtamatut pudi 
uurinud. Ei saa nüüdki pidama, laseb ikka edasi. Pole tema asi, 
mis toimub.“ 

Oli seatud nii, et meistrimees viis kõrgintellektuaalile 
kaks korda nädalas toiduraasukesi koju kätte.  

„Neil on Ülikooli juures nüüd väike pood, kus oma 
inimestele nimekirja järgi vahel  midagi antakse. Mina käin 
professori moonal järel.“ 

 Täna oligi selline päev, ratsioon oli juba toodud ja me 
läksime külla. 

Väravaparandaja ladus köögilauale rea totsikuid. 
„Sain, mida sain!“ Professor ei pööranud laialilaotatud 

rikkusele rohkem tähelepanu, kui viisakus hädapärast nõudis. 
„Mis ala mees te olete?“ küsis ta minult. 
„Mees ala ja olemiseta.“ 
„Mõistlik valik!“ 
Professor vaatas ahastusega oma kahele toolile, mida 

katsid kohvitassidega kroonitud paberipatakad, mikroskoobid ja 
kartoteegikastid. 

„Pole viga, me istume maha“ ütlesin. 
„See kõik on natuke harjumatu. Ülikooli laboris valitses 

mul eeskujulik kord. Nojah, mul olid suurepärased laborandid. 
Ma tegutsen siin nagu mingis fantaasiamaailmas, mis on kokku 
pandud mingitest isevärki aineosakestest. Ülikoolis käisid meil 
kõrgtasemel täppisuuringud. Minu enda uurimissuund on 
nanomaterjalid. Me olime varustatud parima aparatuuriga, minu 
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käsutuses oli uus, tippklassi mass-spektromeeter ja mida kõike 
veel! Siin on mul ainult paar vana optilist Zeissi mikroskoopi. 
Isegi kõige primitiivsemat elektroonilist kalkulaatorit pole. Üks 
oli, aga eile läksid patareid läbi. Aga teadust tuleb teha, ükskõik 
kuidas. Ei saa jätta mingile jamale seda au, et tema pärast jääb 
kõik katki. Ma püüan seda asfaldirabelemist üldse mitte tähele 
panna.“ 

„Seda võib lihtsalt tähelepanupuudeks lugeda. Puue võib 
olla ka vastupidine, et me paneme tähele kõike, mis toimub. 
Muide, ka mina olen puudega.“ 

„Teadus on üldse puue.“ 
Me mõlemad naersime ja surusime teineteisel kätt. 
„Nali naljaks, aga midagi ma ometi tegema pean ja see 

pole üldse naljakas. Kui ei saa teha midagi laboratoorsetele 
seadmetele jõukohast, siis ometi võin analüüsida varem saadud 
tulemusi. Kahjuks on need küll põhiosas salvestatud 
elektrooniliselt ja seega praegu kättesaamatud. Küll aga on 
olemas katsete kestel tehtud manuaalsed märkmed. Neid ma 
nüüd dešifreerin ja analüüsin – kahjuks jällegi paberil. Käsitsi 
kirjutamine on igavene needus, pealegi lähevad need 
märkmelipakad pidevalt segamini ja kaovad ära. Oleks mul mõni 
vana kirjutusmasingi, kuigi ma ei tea, kas oskaksin seda kasutada. 
Aga muidu on elu ilus!“ 

 
 
Meil Pippaga polnud just palju mineviku paberilipakaid, 

millega pasjanssi laduda. Pippal oli vähemalt tema 
tüdrukutepunt, kellega varem kolmapäeviti tavatses kohvikus 
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lobisemas käia. Nad nimetasid ennast Fuuriate klubiks. Polnud 
nad küll selle nime ärateenimiseks piisavalt tigedad ja ründavad, 
vahest ehk pisut nöökivad – vastastikku aga pisiasjadeni 
lojaalsed. Oligi tulemas kolmapäev ja Pippa otsustas teha linna 
peal tuur, et oma Fuuriad läbi käia ja üle vaadata.    Kohvikusse 
poleks nagunii keegi enam läinud, kui need ka oleksid toiminud. 
Fuuriad ei armastanud teha õigeid asju valel ajal ja vales kohas.  

Üks Fuuriatest, paneme talle müüdi järgi tinglikult 
nimeks Allekto, oli just enne jää- ja asfaldiminekut abiellunud. 
Nagu Tippa tagasi tulles rääkis, oli sõbranna mees kohe pärast 
pulmi pidanud tööasjus kuhugi Balkanile sõitma. Maailm läks aga 
lukku ja tal polnud enam mingit võimalust tagasitulekuks. 
Mehest pole seni mingeid teateid, ainus ja viimane mölluaegne 
mobiiliühendus oli katkenud esimesest sõnast. Nooriku silme ees 
kordusid pideva kinolindina pildid elu viimastest rõõmsatest 
päevadest. Neisse süüvinuna väljus ta kodust, lukustamata ust.  
Tema äraolekul tehti korter tühjaks. Ma mäletasin teda ühelt 
Ostukeskuseaegselt koosviibimiselt: pikk, sirge hoiakuga ilus 
tüdruk, hetkelised uurivad pilgud tumedate juuste tagant. 

Teise nimeks olgu Tisiphone. Väike suhtlemisaldis 
paksuke; asfaldimärul või mitte, ta jätkas oma sündmusiotsivat 
elustiili. Ühel hetkel juhtus ta nägema midagi kohutavat. Me ei 
tea, mida, ta ei rääkinud sellest Pippale ega vist mitte kellelegi. Ta 
oli juba pikka aega varjunud kodus, liikumatult ja üle kogu keha 
värisedes,ega julgenud lukustatud ust avada. Pippal oli raskusi 
tema juurde pääsemisega. Naaber arvas, et ta on kindlasti kodus, 
kuid uks avanes alles pärast pikka koputamist ja hüüdmist.  

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Allekto&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Tisiphone
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Kolmandal sõbrannal, olgu ta Megaira, sai samuti 
selgeks, mis toimub. Temagi lukustas ukse, piiras väljas liikumist 
ja hakkas raamatuid lugema. Ta oli asjalik noor naine, kes vajas 
vähe sõnu, et öelda, mida tahtis. 

„Vaesed tüdrukud!“ ütles Pippa pärast kojujõudmist. 
Kõik kolm nälgisid. Pippa viis neile makarone. 

 
 
Professor ütles, et elu on ilus. Võiski olla. Igaüks üritas 

ennast sobitada ellu, nagu oskas, mingil hetkel osutus 
võimalikuks see ka natuke talutavaks teha. 

Mindi hommikul välja punutud võrgust kotiga taskus –  
lootuses juhuslikult saada midagi, mis kergendaks elus püsimist. 
Tihti jäigi see kott õhtuni taskusse. Headel päevadel koju jõudes 
rippus see aga ühest sopist ümardununa käe otsas, kutsudes esile 
hingele nii vajaliku kodukondsete juubeldussööstu. See tähendas 
võimalust sammukese lähemale astuda saavutamata jäävale 
täiskõhu tundele.  

Minul siiski kotti polnud, kuid seekord püüdsin midagi 
sellist endale kombineerida. 

Linna keskne Priiuse väljak oli just hiljuti saanud 
kiviparketist katte. Aine oli tuumakas ja püsis kindlalt paigas. 
Varem tehti siin igasuguseid tähtsaid asju – näidati ennast ja peeti 
kõnesid. Nüüd oli siin käiku läinud täiturg. Nii on seda 
kogunemispõhjust meie keeles ikka nimetatud. Hiljem on 
hakatud ütlema „kirbuturg“, kuid mulle see ei meeldi. See oli 
eriline vabainstitutsioon, kus muidu levinud viha, raev ja 
masendus polnud aktsepteeritud. Inimesed tulid kohale ja leidsid 
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äkki võimaluse teineteisega asjalikult suhelda. Siin aeti äri, mis 
ideaaljuhul peaks olema asjalik tegevus ja emotsioonidest 
kõrgemal (ma ei räägi professionaalsest pakkumise-nõudmise 
mängupassioonist, milleta ükski äri pole ilmselt võimalik). See oli 
meeldiv mäng mänguvaesel ajal. Eks kulissidetagused tegelased 
püüdsid ka siin kanda kinnitada, kuid nende edu oli kesine. 

 Turuala polnud jaotatud kaubaliikide järgi. Igaüks laotas 
seal, kus soovis, tüki plastikaati maha ja asetas sellele oma 
müügihitid. Või trügis rahvamassis, kaubaasjake näpu vahel. 
Varsti leidsin selle, mida otsisin, vana Remingtoni 
kirjutusmasina, mille oli kunagine omanik vist juba pool sajandit 
tagasi uuema mudeli vastu välja vahetanud.  

Võtsin kotist vahetuskaubana välja paar vannilina, mis 
tekitas müüjas huvi. Kui ma lisasin  pakkumisele veel 
kassikujulise pipratoosi, oli kaup koos. 

Kirjutusmasinal puudus küll o täht ja see tuli hiljem 
käsitsi juurde kirjutada.  

Nagu varbaga vett katsudes, otsisid oma kohta uues 
olukorras need, kelles eluvaim veel tuksus. Või oli uuesti tuksuma 
hakanud. Ja otsisid ka asjad, mis oma koha maailmas ammu 
kaotanud. Normaalses olukorras poleks nad seda ealeski leidnud. 
Täika oli koht, mis andis asjadele piiramatud võimalused 
taassünniks.  

 
Ühel päeval, kui makaronidest sai kõrini, läksime 

Professori juurde ja ütlesime otse välja: Pippa võiks aidata 
kirjutusmasinal tema paberisegadust korrastada, kui 
Professorihärra omalt poolt aitaks meil mõnel korral kõht täis 
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saada. Professor vaagis Ülikoolist lähtuvaid võimalusi, need olid 
küll napid ja nõrgukesed, kuid mitte olematud. Tema sõnade 
kohaselt kavatsevat teadusetempel oma nälgivate alamate toeks 
kõik ümbruskonna muruplatsid kartuli alla panna. Kartuleid me 
küll vaevalt oleksime jõudnud ära oodata, kuid huvi pakkus teine 
võimalus: teadusliku lumpeni elushoidmiseks oli asutamisel 
supiköök. Ka meie, keda alates praegu sõlmitavast kokkuleppest 
sai lugeda tugitöötajateks, võiksime loota selle toitlusasutuse 
talongidele. Nii saigi käed löödud ja koju me läksime koos 
ümberkirjutamiseks valitud paberipatakaga. 

Kui me järgmine kord tulime tehtud tööd ära tooma, oli 
Professori niigi olematu näovärv veelgi ebamäärasem. Segadus 
tema toas oli tõusnud uuele tasemele. Kui varem tulenes kaos 
erinevate paberipakkide pilla-palla ladestusest, siis nüüd katsid 
pakkidest väljakistud paberilehed enam-vähem ühtlase kihina 
kogu põranda.  Lauad-toolid olid ümber tõugatud, kapiuksed 
pärani. 

„Neil oli relv ja ma ei saanud teha muud, kui istuda ja 
pealt vaadata. Selles loos on midagi hullumeelset. Need olid 
lapsed, aga tegelikult vist mittelapsed. Mõlemat ja ei kumbagi 
korraga. Mitte lihtsalt lapsed, vaid… ma ei oska seletada, ma 
räägin parem järjekorras, nagu lugu käis. Nende pealik oli plika, 
nii kolmeteist-neljateist aastane. Nagu teisedki, samasuguste 
näljast kõhnade kontidega. Nad kandsid loomamaske ja tegid 
loomahääli ja naersid selle üle, aga vaid hetke ja kuidagi nagu 
iseendas. Aga midagi oli viltu, see polnud laste moodi 
ulakusetegemine. Olid küll  lõbususepursked, kuid samas nad 
täitsid mingit rangelt sisse  häälestatud  rituaali. Teised neli 
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kutsusid pealikut Pühaks Emaks ja kummardusid tema ees. 
Temal oligi revolver. Ta ütles mulle: „Onu, istu ilusti! See on 
Laste Ristisõda.“ Minu vastu nad vägivaldsed ei olnud. Nad 
käisid mööda tuba, polnudki see mingi tuhnimine või 
läbiotsimine, nad nagu tahtnuks lihtsalt elamisega tutvuda. Mulle 
hakkas tunduma, et nad ise ka veel ei tea, mida nad siin teevad, 
et alles mõtlevad selle üle. Plika vaatas rohkem lakke ja kuulatas, 
kui mõni tuli ja talle midagi kõrva sosistas. Ma ei kujuta ette, kust 
võisid nad selle jabura käitumisviisi üles korjata!“ 

„Jabur aeg loob jaburdusi ise. Neid pole vaja korjata, 
need lihtsalt kukuvad  sulle sülle“ ütlesin mina.  

„Nii kestis, kuni keegi leidis minu kristallide 
kollektsiooni. Ma olen elu läbi kogunud igasuguseid kristalle ja 
poolvääriskive. See oli päris väärtuslik kollektsioon, ma ei pruugi 
olla tagasihoidlik. Nüüd seda enam ei ole. Värviliste kivikeste 
nägemine ajas neile elu sisse ja tegi nad lõpuks uuesti lasteks. 
Läks lahti täielik möll, igaüks tahtis  midagi endale saada. Et leida 
lisa, pöörati kõik pea paele. Lõpuks tegi Püha Ema peole lõpu. 
Ei mingit oma taskusse ajamist, kogu varandus tuleb panna ühte 
kotti. Koorma võttis üks noormees selga ja nad hakkasid 
minema. Ilma aitäh ütlemata. See taaslapsestumine kivide 
nägemisest oli küll silmatorkav, kuid olemuslikult siiski 
tähtsusetu. Nad olid ikkagi sõdurid, kes vaid korraks kukkusid 
marodööritsema. Nad peksid kõik segamini mitte viha pärast, 
lihtsalt otsisid räpakalt.“  

Professor võttis pausi, mis oli nähtavasti vajalik 
libisemiseks aegade hämarusse. 
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„Sama lugu toimus juba  kolmeteistkümnendal sajandil. 
See oli vilets aeg. Järsku hakkas üle kogu Euroopa voolama 
Vahemere äärde tuhandeid lapsi. Nad kuulutasid, et lähevad 
Pühale Maale vabastama Kristuse hauda uskmatute käest. Keegi 
neist ei jäänud ellu.  

Kas see on nüüd uus Laste Ristisõda? Nemad ju nii 
ütlesid. Või ma liialdan? Selliseid lapsi ei saa olla, nagu ei saa olla 
ka Laste Ristisõda. Seda lihtsalt ei saanud kuidagi  olla, miks siis 
sellest räägitakse? Ja ega ka asfaldiminekut saa olla. Kui juhtub 
midagi sellist, mida ei saa olla, kui ilmuvad lapsed, kes polegi 
enam lapsed ja keda polegi olemas, siis pöördub kõik pahupidi, 
siis ei ole enam õigustust millelegi, mida me olema harjunud 
pidama tõelisuseks.“ 

„Ma usun millegipärast, et need Laste Ristisõjas 
surnuksväntsutatud tuhanded olid täiesti tavalised lapsed, neis 
polnud midagi erilist. Ja need viis, kes siin käisid, samuti. See just 
ongi kõige kohutavam“ ütlesin mina. Ise mõtlesin veel juurde, et 
need algajad kurikaelad on tegelikult Asfaldihüppajatega ühe puu 
marjad, mõlemad tahavad lammutada aega, mille ängistavatesse 
voltidesse on nad takerdunud. 

„Muidugi olen ma praegu tige“ jätkas Professor. „Aga 
ausalt, ma tõesti tahan loota, et need kivikesed toovad neile 
põrgulistele hingevalgust. Tõenäoliselt küll müüvad nad need 
lihtsalt maha. Siis aga saavad kõhu täis ja see on praegusel ajal 
vast kõige tähtsam. Aga kahju, kõige väärtuslikumaid neist 
kividest ei oska nad üldse märgata, need pole silmatorkavad ja 
visatakse lihtsalt ära. Nii see on – segastel aegadel läheb nii 
kivikestest kui ka inimhingedest kaotsi just see, mis on kõige 
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väärtuslikum, kuid mida ei viitsita tähele panna. Kas Pippa oleks 
nii kena ja aitaks mul siin natuke korda luua?“ 

Professor üritas kinni lükata irvakil kapiust, kuid seda 
takistas kapist väljakukkunud trompet. Ta võttis selle kätte.  

Kui palju peaks vaikides, käed tõstetud silmade ette, 
lugema sekundeid, et üks imimseltskond jõuaks ühest 
meeleseisundist kanduda vastupidisesse? Seekord piisas umbes 
viieteistkümnest. 

„Näe, seda nad ei tahtnud! Ma pole nii kaua pilli käes 
hoidnud!“ Kõheldes tõstis Professor pasuna huultele. Mingid 
aastakümneteks kuivama jäänud heliräbalad pääsesid torust välja, 
kuid neile järgnesid peagi värskemad katked. Professor näis 
olevat üllatunud. Ta haaras pillist kõvemini kinni ja hakkas 
kõhklemisi mängima Griegi „Anitra tantsu“. 

Pippa, kes seisis keset tuba, süüvis mõned hetked 
endasse ja seejärel pasuna helidesse. Ta käed tõusid ja hakkasid 
näo kõrgusel rütmiliselt võbelema. Tundus, nagu oleks ta 
miniliigutustega dirigeerinud laste kolonnide liikumist 
mägiteedel. Pärani pilguga jäi ta vaatama teadmatut kusagil 
kauguses. Võbin levis tasapisi üle kogu ta keha, ta sirutus ja käed 
tõusid kõrgemale. Alul nagu juhuslikud kobamisi liigutused 
muutusid sujuvamaks, käte ringid laiemaks ja täpsemaks. Iga uus 
liigutustepurse algas õrna tõmblusena jalgades, läbis hoogsalt 
diafragma ja sumbus sõrmeotstes. Vaatasin teda vaimustusega: ta 
keha polnud kunagi tundunud nii nõtke ja hingestatud. Ka 
Professor näis kaotavat Pippa paigaltantsust painet, ta mängis 
oma lugu kolm korda järjest.  
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Ühel külmal hommikul – kevad ei tahtnud kuidagi 

võimust võtta – komberdasin kepile toetudes tühjaks jäänud 
kõrvalmaja pööningule. Ega seda keppi mul enam nii väga vaja 
olnudki, kui, siis natukene, kuid sellega liikuda oli ikkagi tore. 
Pööningud on mind alati võlunud ning ikka ja jälle püüan ma 
mõnda neist üle vaadata. Jõuetu tuletõrje kiuste  koguvad nad 
pikkade aegade jooksul endasse  kõikvõimaliku kolivärgi 
assamblaaže. Pööningud on maja hinge asupaik. Mis teha, meie 
elumahladeta aeg on suutnud enamikul neist jõu ja vaimu välja 
pigistada, jättes järele vaid puhtaks kraamitud nurgatagused. 
Ainult mõni üksik, nagu see siin, oli suutnud säilitada elujõu. 

Minu külmetav aju arvas äkki nägevat nurgas nukrutsevas 
veneaegses  kineskoopteleviisoris kuumaksköetud raudahju 
kontuure. Kunagine koduuhkus oli omalaadsete algversioon – 
tohutu kast, esiküljes kokkuhoidlik ava, mis kineskoobi 
eemaldamisel võis sobida pesaks ahjuuksele. Aga peamine, kast 
polnud põlevast väärispuidust, nagu tookord levinud, vaid juba 
plekist. Veneaegne plekk polnud aga naljaasi. Käisin kodust 
tööriistu toomas ja vabastasin kasti sisikonnast. Tolerantsist 
kultuuriväärtustesse sättisin elektroonilised kopsud-maksad 
rippu sarika külge, kineskoop kõige keskel. Nüüd oli kast oluliselt 
kergemaks saanud, nii, et sai  selle selga võtta ja koju viia. 

Kõndisime Pippaga ümber imevärgi ja leidsime, et asi 
pole piisavalt usaldusväärne. Meenus kusagil nähtud asfaldialune 
pinnasepaljand. Minu arust laius seal sinisavi. Punaste telliste virn 
kutsus ennast mängu võtma natuke kaugema – samuti hüljatud – 
maja hoovis. Ladusin saviga kinnistatud tellised nelja kanti ümber 
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plekk-kasti. Suitsutoruks pidi üks kaugem maja loobuma jupist 
vihmaveetorust. 

Kütus pakkus ennast ise. Rändav asfalt kandis turjal 
lauajuppe, katkisi toole, pappkaste. Otsast naelaga varustatud 
ridva abil andis seda varandust õngitseda. 

Tule süütamine oli pidulik, aga närve räsiv sündmus. 
Tikust vallandunud, külmast kohmetu hädaleegikene testis 
kohmetult tulehakatise maitset. Laastudel, paaril paberitükil oli 
aga põlema hakkamisest suva. Tundsime jalgades talvetorget, 
pettumus sundis neid pakast meenutama. Suured külmad olid 
küll möödas, alles oli tavaline jahedus, kuid see võimendus nüüd 
vaimse fenomeni seisusesse. Laastunärukaelad võtsid kutse 
tantsule vastu alles traagilisusse kalduval hetkel, kui leegikese 
elutuksed olid hääbumas. Aga siis läks pidu lahti! Plekktorus 
vallandus pulseeriv undamine, ahi hakkas värisema. Kaadervärk 
tõmbas nagu peab.  

Pettumusest külmunud Pippa sai õpuks sooja 
Ilmad küll tasapisi soojenesid ja vajadus  tuletegemiseks 

vähenes enne, kui me sellest isu täis saime. Elavat tuld läks aeg-
ajalt tarvis makaronide ülessoojendamiseks, ja kindlasti õhtuseks 
ahjuvalguseks. Õhtud ahju ees said elustiiliks. Meist olid saanud 
ahjusõltlased.  

 
 
Tulekummardaja ankrupunktid on hoopis teised kui 

Aknavalguse fännil. Akna Inimene otsib valgust väljastpoolt 
iseennast, tema avastusi ihkav pilk on suunatud eemale ja 
kaugusesse. Tule- ja Ahjuinimene otsib valgust iseendast. 
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Tuleinimene on ühtlasi Seinainimene, ta  jälgib tule virvendamist 
seinakonarustel, ta otsib sellest nii lähedast kui ka kauget. Ta elab 
kaasa tulest sündivate varjude tantsule ja näeb ümberringi 
sagivates inimestes varjude kokkupõrkeid. Sein hoiab ja kaitseb, 
kuid samas ühendab teda kõigega, milleni ise ei küüni. 
Ahjukumas muutub sein usaldusväärseks ja tugevaks, ta saab 
kogu elamise selgrooks. Aknainimesele tähendavad seinad 
takistust, mis sest, et hädavajalikku. Ta võib ehtida seinu piltidega 
ja rannast leitud kõverate puujuurikatega, kuid igatseb esimesel 
võimalusel murda sellest vangistusest välja. Tema kodu altar on 
aken, oma tundekombitsad suunab ta selle kaudu avarusse – igal 
juhul eemale iseendast. 

Valgus võib meid pimestada, võib kõike katta valge, 
peitva vinaga. Varjud aga rõhutavad piirjooni kõigel, millest 
mõtleme või mida puudutame. Vari peidab saladusi, et me 
saaksime tunda rõõmu nende avastamisest. Valgus on kaugel, 
vari saab alguse meist endist. Inimhinge mahub varje rohkem. 
 Meist Pippaga said Tuleinimesed. Ja Seinainimesed. Me 
jälgisime leegi kaja seintel ja mõtlesime selle värelemise taktis omi 
mõtteid. Tänavate asfaldivool transformeerus varjude keeles 
inimesteks, kes kitsastel liikumisradadel tunglevad maailma ühest 
servast teise – elades ja surres, armastades ja tappes. Inimesed 
ilmusid ühest seinaküljest ja läksid, läksid. Inimkogumid 
murdusid nagu asfaldipangad ja liitusid vooluga. Tahkete 
lainetena hakkasid nad pekslema vastu kaljusid ja tänavaääri. Neil 
polnud otsa. Ega ka nägusid. Neid oli mõeldamatu loetleda. Nad 
vaheldusid ja samastusid  edasirühkiva asfaldiründega.  

Pippa õpetas mind jälgima varjude ja tule keelt. 
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Ma sulgesin silmad ja tundsin näol vibreerivat ahjusooja. 
Ma nägin pilte asjadest, mille puhul üllatusega osutus, et ma neist 
midagi tean. Või siis olin kunagi lugenud. Ikka ja jälle olid need 
liikuvad inimesed. Vahel nad peatusid, et suruda eest takistavaid 
traataedu, siis tormasid alla nõlvadest ja kukkusid risti-rästi, 
saades oma jalgade-käte põiminguga tapvaks lõksuks järgmistele.  

Euroopa maakamar, mis oli juba tookord vana, pragunes 
ja mööda pragusid pääses voolama lapsi. Nende varjud libisesid 
üle meie määrdunud toaseina. 

Laste Ristisõda, mida möödaminnes meenutas 
Professor, toimus 1212. aasta juunis. Lambakarjus nimega 
Étienne kogus lasterahva kokku, et minna vabastama Kristuse 
surmapaika uskmatute käest. Helendas imeline valgus. 
Robustselt tahutud uksepiitade varjust piilusid maanaised 
voolavat lastejõge, mis hargnevaid mägiradu mööda valgus mere 
poole. Otsima laevu, mis viiksid neid pühale maale. Juhtus, et 
selliseid ka leidus, kuid ihaldatud galeerid võtsid sihi hoopis 
kaugete maade orjaturgudele. Pudenevate jääpankadena sulasid 
Apenniini mäekülgedel lastekarjade valkjad laigud – et aga 
tekkida uuesti. Nälg, haigused ja röövlid tegid oma töö, kuid 
põhja poolt saabusid üha uued ja uued hordid põlvepikkustest 
tosinavaksasteni. Kaljupragudes ja põõsastes vedelevad luukered 
olid tookord liialt igapäevased, et keegi neile oleks tähelepanu 
pööranud. Kuid seekord olid nende reieluud pikkuselt 
väiksemad. 

Me ei tea täpselt, palju neid luukeresid oli. Koju tagasi 
jõudsid vähesed. Pühale maale vist mitte keegi. 
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 Kummalisel kombel võib midagi taolist toimuda ka 
loomariigis. On teada juhtumid, mil vaalade parved viskusid 
Newfoundlandi rannikule, et seal surra. Oleme näinud, kuidas 
lepatriinude müriaadid suunduvad kangekaelselt surmavasse 
mereavarusse – ja kuidas merelained toovad nende laipu 
lugematus koguses randa tagasi. 

1917. aasta segastel aegadel said Petrogradis Liteinaja 
toidulaod tühjaks. Nälga jäänud rotid läksid liikvele. Minu 
vanaonu, jalutuskepi algomanik, tookordne pikka kasvu ja uhke 
rühiga keiserliku ihukaardiväe grenader, oli tunnistajaks, kuidas 
nad ühtse liikuva vaibana katsid äkki Nevski prospekti sillutise. 
Nende teele jäi troskaga voorimees – paarikümne minutiga oli 
temast ja hobusest järel vaid luukere. Hetk enne saatuslikku 
rünnakut sõi voorimees leivaviilu, mille servadest rippus üle 
pekilõik küüslauguga. Ta oli käinud derevnja’s kälimehe juures 
külas. Minu vanaonus kui soldatis tundsid rotid vist omasugust 
ja teda ei rünnatud.  
 Vist samal ajal rünnati Talvepaleed.  Või nagu öeldakse 
praegu – ei rünnatud. Ja siis hakati liikuma, liikuma, liikuma. 
Risti-rästi, igas suunas. Liigutakse tänaseni, üle maailma. 
Luukeresid, kas nälga surnutena või mahalöödutena, olid  kõik 
kohad täis, kuid neid ei märgatud. Nad hakkasid päevavalgusse 
ilmuma, kui saabus selleks aeg 
 
 Vanaonu ja ta naisuke oskasid aga korraldada uhkeid 
meie moodi omapere pidusid, kus perenaisel oli komme käetu 
poisikese taldrikul praadi tükkideks lõigata. Kui ma nendele 
koosolemistele nüüd mõtlen, siis saan aru, et  nendes peitus minu 
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jaoks lausa mingi kosmiline tähendus – need olid vääramatult 
korduvad liikumatuse punktid kinnisilmi tormavas maailmas. 
Muidugi ei osanud ma seda tookord sõnastada. Mul oli lihtsalt 
hea, mida neil aegadel tuli küllaltki harva ette. 

Mis ongi ühist teismeliste massilises kodunt 
jalgalaskmises, rottide migratsioonis ja asfaldilihkes? Nähtavasti 
liikumise iseloom. Irratsionaalne tung kõik sidemed puruks 
rebida ja minna, minna, minna. 
 Voolavad asfaldipangad vaheldusid meie silme ees 
liikuvate inimhulkadega. Me mõistsime, et see on üks ja seesama 
– kaos sihikindlast liikumisest.  
 

Liikumise paratamatu vajadus, teadmine, et see on meie 
jaoks midagi fundamentaalset – see  pole vaid koolis õpitud 
tarkus, see usk pesitseb meis endis. Kerkiva tainana tõuseb see 
meie endi sügavustest, meie kõige varjatumast hingetarbest. Väga 
kerge oleks väita, et liikumistung ja meie eksistents on üks ja 
seesama asi. Järsku ongi! Ja samas ei suuda me vältida õudust, 
saades aru, et just seesama liikumistarve on kõigi hukatusse 
sööstmiste mootor, mis paraku moodustavad asjahuviliste 
rõõmuks ajaloo kõige dekoratiivsema osa. Kuid võttes selle 
arusaamise omaks, peame tegema järgmise sammu ja tunnistama, 
et kõik selle rabelemise põhjendamiseks sõnastatud üllad sihid ja 
eesmärgid osutuvad vaid halvemini või paremini kõlavateks 
illusioonideks ja ettekääneteks. Või ongi kõigi maailma asjade 
olemus ja tuum selles, et nende toimumises polegi mingit sihti ja 
ilusa mängu huvides me peame selle neile nüüd takkajärgi juurde 
mõtlema? Ja et lõppkokkuvõttes ongi see sihitus ise siht ja 
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eesmärk? Inimene on kummaline loom. Ta on sündinud 
sihikindlana sihitusse maailma.  
 Kõike seda nägime ja arutasime Pippaga ahjuvalgel. Üks 
tegi mõttel otsa lahti, teine astus järgmise sammu. Meile 
kummalegi ei meeldinud jäigalt defineeritud otsused ja lõplikud 
tõed, kuid tundsime, et siin on midagi meist  ja meie tõepõlgusest 
suuremat.  
 

Kui ilmad läksid ilusamaks, juurdus meis komme minna 
selliste asjade üle rääkima ja mõtlema mõnda kenasse paika. 
Meile hakkas meeldima oskuslikult laotud vana telliskivihoone, 
mille esisein oli varisenud väikesesse umbjärve asfaldijõe kaldal. 
Kokkulangemisest olid sündinud kivinenud ringlaineid, mis 
tardunult katsid mustavat pinda. 

Me tegime erandi oma reeglitevastasuses ja sõnastasime 
reegli: 

 
IGASUGUNE MASSILINE LIIKUMINE 
TÄHENDAB KURJUSE VÕIDULEPÄÄSU. 

  
Siiski pidasime vajalikuks lisada veel kaks toetavat väidet: 
1) Massilisest liikumisest on hirmuäratavam ainult 

inimene, kes ei tohi liikuda. 
2) Asfalt on teinud ainult seda, mida inimesed ees tegid. 
 
Me polnud sellest vennaskonnast, kus arvatakse, et 

kõiksugustel tarkadel ütlemistel on voli segada inimeste elu. Kuid 
meiegi olime sunnitud lõpuks nõustuma, et on tõdesid, mida 
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võib  kuulutada vankumatuks. Tihti on need küll sellised, mida 
enamus inimesi ei pea kõlblikuks liigitada isegi vankuvate hulka. 
Kuid me olime veelgi kindlamalt veendunud, et neid raudreegleid 
saab olla vaid väga vähe. 

 
 
Uued asfaldihulgad, mis tulid peale, kandsid endas värvi, 

nad olid tumevioletsed. 
 

Pippa istus meigikarbiga peegli ees ja maalis endale 
sügavvioletseid silmaaluseid. Silmad olid juba tumedate 
piirjoontega ääristatud ja kutsusid pisikesi ringisebivaid 
inimnatukesi endasse uppuma. Ohtlikult erootilised huuled said 
rohelised, näonahk aga muutus ebamaiselt kahvatuks. Pippa 
hakkas naerma ja kutsus mind vaatama.  

„Kas on teistmoodi?“ 
„Mitte eriti!“  
„Aga vahva ikkagi, eks!“ 
„Vahva on alati!“. Nii see oli, Pippa nägu oli huvitav alati. 

Värviuputuse lisamine või  kõrvaldamine ei muutnud seal midagi 
olulist. Kui oleks olemas mingi isevärki skaala mõõtmiseks 
vahemikus vahva – mitte vahva, siis, millise lõusta Pippa ka ette 
teeks, oleks ta selles loendis ikka sama numbri all, kus alati. 
Kõikvõimalikud veidralt maalitud näojooned kohendusid kohe 
näitama tema olemuse mingit kindlalt olemasolevat külge. Tal 
puudus võime ennast peita.  

Pippa istus tagasi peegli ette ja hakkas sõjamaalingut 
maha võtma. Kuid kohe alustas ta uuega. Varjudega ajas ta põsed 
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sügavale lohku, meelekohti toonides surus lauba kahelt poolt 
kokku, kulmud ja huuled muutusid näo väsinud üldtoonist 
eraldamatuks. Peene pintsliga kattis ta naha võbeleva 
vanaduskortsude võrguga. 

Seekord me ei naernud.  
„Ei tea, kas me elame nii kaua, kuni saame selliseks? 

Heidame õige täna ehtsate vanainimestena magama ja vaatame, 
milline on maailm sellisena ärgates. Järsku on veel hullem! Sellisel 
juhul võime meigi maha tõmmata ja tunda tänasesse 
tagasitulekust lausa rõõmu!“ Tema vanainimese-nägu läks jälle 
naerule. 

„Aga seda tulebki teha! Pole aega magada!“ 
 Pippa tõstis käed teatraalselt kõrgele: 
 „Kuulata käsku: tuleb Pidu!“ 

Ma istusin Pippa peegli ette ja maalisin oma tervele 
põsele veel teise samasuguse röövliarmi, nagu ma oma näo 
vastasküljel juba kandsin. 

   „Mina igatahes püüdlen surmatunniks sümmeetria ja 
selguse poole.“ 

 
  Pippa värvis meie korteri välisukse kollase- ja sinise-

ruuduliseks, laua aga punaseks valgete mummudega. Oma 
öösärgi kattis hõbepaberist lõigatud tähtedega. Näomaalingu 
valis prooviversioonist äkilisema: nüüd oli näo põhitoon 
roheline.  Professor tuli oma trompetiga, Puck aga võttis kaasa 
ksülofoni. Ma ei teadnud, et tal on selline muusikariist. 
Klaasidesse oli kallatud kvaliteetne, lähedasest baarist ostetud 
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joogivesi. Seda me tempisime Väravaparandaja poolt kaasa 
võetud purgitäie kümme aastat  sahvris hoitud meega.  

  Pippa oli vahepeal mõelnud „Anitra tantsu“ üle. Nüüd 
oli tema esitus täiuslik. Sedapuhku saatis teda ksülofonil Puck. 
Nad olid seda minu eest salaja harjutanud. Doktor püüdis oma 
trompetil jäljendada teiste kohalolijate lausete kõnerütmi. Pippa 
leidis, et need järeletegemised olid palju sisukamad, kui 
originaalütlemised. Väravaparandaja kuulutas, et ta on kogu elu 
igasuguseid asju parandanud, et nüüd aitab, on vaja midagi 
lõhkuda. Ta võttis käelt kella ja viskas maha.  

  Puck, olles lõpetanud „Anitra tantsu“ saatepartii, istus 
tooliga nurgas ja lausus:  

  „Iseendaks jäämine on suur töö. Et kuidagiviisi sellega 
hakkama saada, on vältimatu maailmaga kohaneda. Sest kui sa ei 
kohane kogu selle kupatusega, mis on sinu ümber. ja sõdid 
sellega alalõpmata, siis sul lihtsalt ei jätku enam jõudu ega aega 
olla sina ise.“ 

  Professor püüdis ka neid sõnu oma pasunatörtsudeks 
tõlkida, kuid seekord ei saanud hakkama. 

Kuna seltskonnas oli vaid üks daam, tantsisid ülejäänud 
härrad harjavarrega, mida oli kahjuks samuti üks. 

Viiekesi kaelakuti, värvilised pabermütsid peas, ise laulu 
röökides, saatsime Professori ja Väravaparandaja läbi pimeda ja 
vaikiva linna koju. Kui keegi olekski võinud meie nägemisvälja 
sattuda, oleks ta sealt kindlasti kiirustades põgenenud.  
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See oli aeg, mil asfaldivool hakkas aeglustuma, seiskudes 
paiguti täiesti. Tänavaristidel võis märgata vaid prahiga 
segunenud massi aeglast ringlemist. Kuna tegemist oli peamiselt 
kaugema kaubaga, jätkus seda vaid. suuramatele 
läbivoolumagistraalidele ja nende lähitänavatele. Kaugemad 
linnaosad võisid mõnikord jääda mitmeks päevaks asfaldivabaks. 
Rahu leidnud laamad paigutusid ümber. Vahel andis ennast 
tunda kusagilt eemalt, teistest linnaosadest pärit surve, mis 
tõmbas peatunud massi korraks käima. Küll murdis mõnikord 
ühest või teisest väravaalusest läbi ootamatu nire. Akna all 
tardunud pragude muster muutus tasapisi tuttavaks. Siis, ühel 
hommikul, oli jälle kõik vahetunud, tänaval laius uus, tundmatu 
kildudevanik. Kuid ikka sama liikumatult. Ükskord oli meie akna 
alla triivinud vann. See oli kiilunud kõnnitee katkenud  äärekivist 
jäänud tühemikku ning võis sinna pidama jääda ka hoovuse 
tugevnedes. Vannis oli alasti surnud vanamees. Sulgesin akna, 
kuid mõne päeva pärast, kui toas muutus talumatult umbseks, 
avasin selle uuesti. Vann ja vanamees olid ikka veel kohal. 

Me ei tahtnud enam kodus olla. Võtsime juhtlause „Kui 
makaronid siis makaronid“ ajutiselt seinalt maha, et alustada 
teekonda maale, täiendamaks oma eluliselt vajalikke varusid. 

Olime kahe peale kokku pannud väikese rahapaki – kurb 
küll, liiga kergekaalulise. Rohkem panustasime vahetuskaubale. 
Pippa oli välja otsinud vanatädist pärandina jäänud sõrmuse ja 
hõbevaagna. Kuna külmad ajad olid sedapuhku läinud, panime 
koormasse ka ühte-teist oma napist talvevarustusest. 

Nagu karta võis, olid meie jalad kodusistumisega  
kaotanud palju oma nooruslikust nõtkusest, polnud neis enam 
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häälestatust tõsisemaks vaevanägemiseks. Lükkasime 
kordamööda Ostukeskusest pätsatud käru, lootsime selle heldes 
külakeskkonnas koormata hea ja paremaga. Loomulikult polnud 
see riist mõeldud mänglevaks jalutuskäiguks. Nii mõnigi 
äärelinna sillakene jäi selle jaoks kitsaks ja me pidime tegema 
tüütuid ringe – või keerama asjanduse serviti püsti ja kandma 
kätel. Laiust silmas pidades olid need ülekäigud tehtud küllap 
ühejalgsetele rännumeestele. 

Nagu näha võis, olid teadmata-tundmata asjameeste 
residentsid linnaäärsel tühermaal hoolikalt kaitstud ja valvatud. 
Selge see, et need olid lähedale minekuks ohtlikud, võis saada 
paugu pihta. Nii me siis püüdsimegi varjuda, käisime kükakil ja 
tegime kahtlastes kohtades suuri ringe. 

Kohe, kui võimalikuks sai, lahkusime olematuks 
muutunud magistraali pervelt. Kohmakas jõnks üle 
maanteekraavi ja lahe rööbastee keerdus laiade põldude vahele. 
Nimetud jalad ja vankrirattad olid läbi sajandite seda soont 
hoolikusega vorminud, pinda liialt laiaks ja auklikuks tallamata. 
Lähiajal oli tee saatusesse sekkunud ka mingi jagu autorattaid, 
kuid erilist kahju polnud nad suutnud tekitada Pinnalähedane 
paekiht oli ilusasti hoidnud rattarööpaid äravajumisest. Rööbaste 
vahele oli kohati juurdunud aruhein ja teelehed, või mis nende 
nimed olidki. Meie käru rattad sobisid sinna ootamatult hästi. 
Eks selliseid teejupikesi võib siin-seal ikka veel leida, nad peaksid 
nagu viima tõelistesse kunagistesse taludesse. Me vist aitasime 
äratada selle ribakese elutukset, nii et ta muutus meie taldade all 
mõnusaks ja nõtkeks, nagu ehk kunagistele pasteldes kõndijatele.  
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Midagi pinises kõrvus. Raputasin pead, kuni äkki 
mõistsin, et lind laulis. Kogu selle õuduse algusest peale polnud 
ma linnulaulu kuulnud, ma olin unustanud nende olemasolugi. 
Mõni suleline võis ju vaikselt häält proovida, aga see ei leidnud 
enam teed minusse. Kuid miks olekski ta pidanud laulma, kui 
inimestel  polnud enam sõnakestki selle kohta öelda? Lindude 
olemasolu ei kuulunud enam asjade hulka, millele sõnu raisata. 
Küllap linnud vastasid meile samaga.  

Tunnistan ausalt, alguses ma ei tabanud ära ja vaatasin 
ringi, et kes on raadio mängima unustanud. Kuigi teatavasti ka 
raadioid enam polnud.  

Linde on mitmesuguseid, kuid ega ma ei oska nendel 
vahet teha. 

  
Kauguses algas puuderikkam ala. Midagi kõrgemat, 

midagi madalamat. Kui ainult teadnuks, mis on mis, kõik olid 
ühtemoodi rohelised. Kas ma kunagi teadsin puude nimesid?  

Poolenisti paistis latvade vahelt eterniitkatus. Kui 
jõudsime lähemale, nägime laudadega kinni löödud aknaid. 
Needki aknakaitsed olid puruks pekstud. Uks rippus ühel hingel 
ja viipas kerges tuules meie poole. Sellised me olime, ei võtnud 
ukse viipetervitust vastu, peatusime hetkeks ja läksime asja 
arutamata edasi. Vaikides otsustasime otsida midagi kaugemalt. 
Maastik muutus vaheldusrikkamaks, luiteküngas siin, teine seal, 
õhus oli midagi, mis tõepoolest võis olla mere lõhn.  Üldse 
polnud sellel sarnasust tolle merelõhna aseainega, mida arvasin 
tundvat asfaldiulakuse alguspäevil. Mul oli hea meel, et see nii oli.  
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Lõpuks jäi laugja künka nõlval silma ilus kollaseks 
värvitud maja, põõsad vasakul ja paremal, lilleklump ees ja 
õunapuud taga. Koputasime uksele. Kostus kile lapsehääl: 

„Murka, Polli, ass, võtke!“ 
 Uks paotus ja välja tormasid kaks poolemõõdulist 

peletist. Meie õnn, et see rünnak oli kodukootud, koertel puudus 
murdjaloomade väljaõpe ja päritud instinkt. Penide hambad 
laksusid kokku enamjaolt meieni ulatumata. Siiski saime paaril 
korral päris valusalt pureda. Kui olime jõudnud taganeda 
väravani, peatusid elukad ja pöördusid uhkelt tagasi ukse juurde. 

Jäime natuke kaugemal oja äärde puhkama ja närisime 
moonakotist võetud kuiva leivatükki. Kõrval, mätast mööda 
kulges sipelgate rongkäik. Nad vedasid oma tavaari, küllap mune. 

„Aga kuidas on  nendega, kes rännates kannavad 
midagi?“ küsisin. 
Pippa jäi vaikides mõtlema. Ta pudistas sipelgatele leiba, kuid 

need ei hoolinud sellest.  
 

Midagi siristas, midagi kumises ja järsku oli kõik 
kohutavalt tõeline. See oli korraga nagu ärkamine ja uinumine. 
Muutus asjade tähtsuse järjekord. Kõige kõrgemale tõusid kõik 
need säutsud, lõhnad ja värvid. Mingisse määramatusse 
madalkihti jäime istuma meie. 

Siiski – oma madalast konnaperspektiivist suutsime ära 
näha ühe natuke toekama majapidamise. Oli silikaadist kastmaja, 
ümbritsetud igasugustest tõenäoliselt tarvilikest ehitishakatistest. 

Peremees avas meie koputust ootamata ukse ja jäi 
ristihambus ja ristiskäsi piitade vahele seisma. 
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Ettevaatlikult alustasin: „Me oleksime tahtnud osta 
natuke toiduaineid…“ 

Vastust ei tulnud. 
Pippa sirutas arglikult välja käe sõrmusega, siis kuulsime 

kerget naerukihinat. Mehe selja tagant hämarusest ilmus 
nähtavale naine ja tõstis korraks nähtavale mõlemad käed. 
Kümnel sõrmel helendas kuld. 

Mees köhatas: 
„Tead ise, mis see on. Kui paned käed peale, siis teeb 

häält. Klaver! Ma tahan seda!“  
Selleks ööks me linna ei jõudnud, ega ka mäleta, kus 

magasime. Pippa vaid ütles: 
“See vennike on tegelikult täitsa tubli. Kõigile maailma 

suurtele varandustele on alus pandud samaviisi. Tal on 
tulevikku.“ 

Kust minul klaver ja kuidas ma selle siia tiriksin? 
 

 
 
Kuigi toiduhankimine ebaõnnetus, saime natuke 

aktiivsemaks eluviisiks sammu sisse. Me õppisime selgeks, 
millised asfaldipangad olid kõige rahulikumad ja stabiilsemad, 
ning võtsime mõnikord õhtuti koos Puckiga tõuke- ja 
ohutusritvadega varustatult nendel ette meeldivaid lõbusõite.  

Tegelikult me vaid kujutlesime seda ette.  
Kuid ka ellu viiduna poleks seda meelelahutust kauaks 

jätkunud. Värisev asfalt oli vahepeal uuesti aktiveerunud ja 
muutunud, nagu kord ette nägi, taas ohtlikuks.  
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Elu sellel ajal oli kõike muud, kui stabiilne. Murega 
märgati, et meie linna tänavate kaudu oli hakanud mere poole 
pressima kauge, tundmatu lõhnaga asfalt. Sadamad olid 
ummistunud allapoole voolanud bituumenist juba sündmuste 
alguses ja me olime muust maailmast ära lõigatud ka mereteid 
pidi. Nüüd hakkas merre ulatuma suur mustjas poolsaar, mis 
nagu oleks oodanud asustamist.  

  
 Pippal tekkis huvi uute sõnade vastu, mida inimesed olid 

seoses asfaldiminekuga kasutusele võtnud. Ta käis ringi ja 
kuulatas igasuguseid uusi ja vindiga ütlemisi – muidugi kohtades, 
kus üldse veel mingil määral räägiti. Pippa polnud just kõige 
parem konspiraator ja selline pealtkuulamine kutsus nii mõnigi 
kord esile ekstsesse, millest päästsid vaid kiired jalad.  

Pippa kirjutas üles, et asfaldipanga kohta öeldi ploon. 
Kui see oli suur ja kohe lagunemas, oli see plaaser. Plaaserite 
põrkumine vastu majaseinu koos järgneva purunemisega oli 
krankimine. Ploonide liikumist saatev pidev ja kogu linna täitev 
mürin, mis ei vaibunud hetkekski, oli moor. 
 

Minul õnnestus saada tööots lähikonnas, läbi mitme 
keldriruumi laiuvas kõikide-kaupade-poes. Olin seal turvamees, 
relvaks anti mulle kumminui, mida oli täiesti võimalik ühe käega 
käsitseda. Siiski, suuremate probleemide lahendamine ei 
kuulunud minu ülesannete hulka. Omanikel, kahel õekesel, olid 
omad kuldsetes kettides sõbrad, kes klaarisid igasuguseid 
kõrgema taseme lahkhelisid omasuguste vahel. Minu mureks olid 
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pisivargad. Selle ameti plussiks oli ka võimalus osta mõndagi 
vajalikku omahinnaga. 

Igasuguste segaste seltskondadega püüdsin asjad ära 
klaarida pigem hea sõnaga. Üldjoontes see ka õnnestus. Siiski, 
kellelegi sai ka sõnadest palju ja keretäie sain suletud uste taga 
pimedas esikus ikkagi kätte. Pippa asus mind uuesti 
kapsalehtedega töötlema. 

Noorem õekestest kutsus mind enda juurde ja käskis – ei 
tea, kas toimunu eest hüvituseks või hoopis saamatuse eest 
karistuseks – minna konkurendi ukselukke rikkuma.  

Olin juba alguses igaks juhuks andnud neile enda kohta 
vale aadressi, kusagil linna teises otsas. Nüüd siis otsustasin 
daamikeste ja nende musklis kullakandjate peale mõtteid enam 
mitte raisata – ei halbu ega häid. Muidugi tuli peale deserteerimist 
liikuda mõningase ettevaatusega, kuid ma ei uskunud ka, et neil 
oleks minu tagaajamiseks erilist huvi. Palga jõudsin siiski kätte 
saada, nii et kasud olid sees.   

Niisiis olin jälle töötu, pealegi uuesti Pippa kaela peal. See 
asi mulle kohe kuidagi ei meeldinud. 
  

Hetkel, kui oli muulegi mõelda, tuli meie majja kass. 
Pisuke must loom, oli lihtsalt ukse taga ja ootas, kunas see 
avatakse. Algul vaatasime teda sõnatult, siis võttis Pippa niru 
sülle ja sinna ta jäi. Kass oli endises elus olnud vähemasti 
poolkoer, ta kõndis kogu aeg Pippa sabas või piilus perenaise 
kaela riputatud räti vahelt, kuidas see kruttis mikroskoopi. Pippa 
viibis sageli tööl Professori juures,mina aga olin langenud nii 
kaugele, et hakata otsima kassi lahket tähelepanu – pidev 
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kodusistuja, nagu ma nüüd olin. Meeleldi oleksin edasi istunud, 
kass süles. Loom aga kadus mingisse oma salapaika  ja ilmus välja 
alles Pippa tulekuga. Sellest hoolimata oli temas mingi eriline 
leebe jõud, andmaks värvi hallidele hetkedele, mis ka parimates 
peredes paratamatult ette tulevad. Ta oskas olla värvimeister 
kiiretel aegadel, kui iga hetk, olgu ta siis hall, või mitte, oli arvel, 
aga ka rasketel aegadel, mil halli tooni muutmiseks ei  paistnud 
silmapiiril mingit võimalust. Keset muresid ja valutavaid muhke 
ma äkki tajusin, et meie kodu koos oma räämas seintega on üks 
kodune paik ja et värvi on siin parasjagu. 
   

Professor oli lähenemas olulisele teaduslikule avastusele 
ja Pippa töökoormus tõusis. Ta mitte ainult ei tippinud masinal, 
vaid oli ka õppinud päris talutavalt käsitsema päevinäinud Zeissi, 
mille kasulikuks kasutamiseks oli Professor välja mõelnud 
mitmeid kavalaid nippe. Samal ajal lõpetas Ülikooli supiköök 
tegevuse ja makaronikastid tuli uuesti nurgast välja tirida. 
Loobumine Professori abistamisest polnud aga mõeldav, 
õpetlane värises pingest ja loobus magamast njng söömast. Pippa 
jätkas tööd. Püüdsin teda aidata, dikteerides Professori segase 
käekirjaga märkmeid ja kirjutades trükilehtedele hiljem „o“ 
tähtesid juurde. 

Professor uuris nanomõtteid, et mis siis mõttega juhtub, 
kui ta ülipisikeseks muutub. Küll ta teadis, mis siis toimub. 
Tolmav pilv nanomõtteid võib hakkama saada igasuguste 
kummaliste asjadega.  Nähtavasti polnud keerukas laboratoorne 
katseaparatuur selle teema puhul hädavajalik, piisas 
kujutlusvõimest. Mõne kuu pärast sai korüfee oma tekstiga 
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valmis. Ta laskis selle Pippal puhtalt välja trükkida, sai kusagil ära 
köidetud, asetas köite pidulikult riiulisse ja istus tugitooli seda 
vaatama. Siis süvenes ta trompetimängu. 

Traktaadi edasine saatus oli selline: kümme aastat ei 
juhtunud midagi. Viieteistkümnendal aastal hakkasid selle asjus 
kokku tulema teaduskonverentsid. Professor ise enam suurt ei 
mäletanud, mis ta sinna sisse oli kirjutanud, kuid sündmuste 
glamuursetel järelpidudel istus ta kokkutulnute ees uhkes 
tugitoolis ja jagas elutarkust. 

Kuid aastakümned polnud veel möödunud ja meie 
Pippaga võisime nüüd aja maha võtta ja midagi mõnusat käima 
panna. 

 
 
 On igavaid linnu, mille kohale taevasse on edeva käega 
joonistatud sika-saka kirikutorne, kindlusi ja losse. Inimesed 
vaatavad ja võib juhtuda, et nende silmis saab see joonterägu 
veenvamalt olemasolevaks, kui ülejäänud linn. Vanalinn on, 
uuslinn võib olla – nii arvavad paljud. Ja paljud ka vastupidi. On 
neid, kes tahavad elada keset paksumüürse ajaloo 
unustustevarjusid, kuid selle konstruktiivse mõtte viivad ellu vaid 
vähesed. Vaid loetud püstirikkad suudavad laiali rullida 
rebenemiskindlad  maabumisköied, et ennast vanade müüride 
külge haakida. Neistki kapladest jäävad tihti alles ainult 
nöörijupid. Vanalinn ei armasta vaeseid kosilasi.   

Vanalinna  ümber on joonistatud nähtamatu rõngas, selle 
sees valitsevad erilised tsooniseadused. Kuidas astud, kuidas 
istud. Kuidas maksad. Selle järgi asetub paika meie käitumine. 
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Laiemas pildis saab kõik aga alguse vaevumärgatavast nihkest 
meie väärtuspildis ja hingeseisundis. Ka meie tahame olla 
sõltlased, mekkida vaimudrooge, mis on sajandeid turgutanud – 
aga samas ka laastanud meie esivanemate vaimu ja keha. Mina 
igatahes olen kõiges selles parasjagu kinni. Kes on uhke oma 
vaimu iseseisvusele, ärgu vanalinna tulgu.  

Asfaldimineku päevil jätkus vanalinnal vaimujõudu mitte 
kaasa minna uue moevooluga. Tema tänavakivid asusid 
opositsiooni ja jäid paigale.  

Üldise pitsituse aegadel sai vanalinnast noorte ja mitte 
päris noorte pidev kooskäimise koht. Kui linnas leidus mõni 
vähegi isevärki inimene – vana või noor – siis oli ta kohal ja 
püüdis olla veelgi rohkem isevärki. Paraku, väljudes vanalinnast 
oli ta tihti taas nõuetekohane hall hiireke. Vanalinnas kõnniti 
erilisel libistaval kõnnakul, et pidevalt hoida taldades tunnet 
sõltumatust osutanud tänavakattest. Igaüks tegi näo, et on 
unustanud siin kõik päevakajalised mured ja murekesed.  Mõni 
ehk oligi unustanud. Osadele ju meenutada eriti ei meeldi, 
inimesi on mitmesuguseid. On neid, kes pidevalt muretsevad,  
aga ka teisi, kes hõljuvad kõikidest valudest kõrgemal. Kes neist 
on õnnelikumad ja kes kaasinimestele rohkem rõõmu või 
kurbust toovad – seda ma ei oska öelda. 

Õhtu lähenedes hakkas vanalinna tänavatele järjest 
rohkem lisanduma dekoratiivseid neide, kelle meigi tund tunnilt 
kasvava aktiivsuse järgi oleks võinud määrata kellaaega. Kõverate 
tänavate tõttu tundsid ka nuhid ennast siin suurepäraselt. Siin 
said oma õppepraktika uude ametisse tasapisi juurduvad 
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löömamehed. Kuid oma polügooni nad eriti rikkuda ei tahtnud, 
sestap säilitasid siin leebuse. 

Vanalinna ebaametlikule kaitsealale hakkas koonduma ka 
linna lõbustusasutuste enamik. 
 Kui päev lähenes lõpule ja uhke pimedusesein  hakkas 
takistama niisama ringikõndimist, kolis elu baaridesse. Kuidas 
pimesi kompamise mängus nendeni jõuda, oli igaühe enda asi. 
Lõbukohad märkisid oma peidupaiku päikesepatareide 
ussisilmadega, mis päevavalges energiat kogusid. Unustatud 
ladudest võis neid seni leida piisavalt. Siseruumides valitses vana 
hea ehtsa leegi kultus, kuigi küünalde ja lambiõli saamine läks 
järjest raskemaks. Tulesilmi jaotati külastajate vahel kitsi käega. 
Otsivama vaimu ja suuremate rahaliste võimalustega kohtades 
palgati poisikesi jalgrattaid tallama, et käimalöödud dünamoga 
valgust saada. Hea raha eest võis sellise väntaja ka otse oma laua 
juurde tellida.  
 Kui mõisteti, et kriis jääb kestma pikemaks ajaks, hakati 
paigaldama ka võimsamaid päikesepaneele. Kuid nende varud 
ladudes ammendusid kiiresti. Neid hakati katustelt röövima ja üle 
röövima, mille käigus kahjustatud riistade võimekus vähenes 
pidevalt. 
 Joogipoolisega muret polnud. Puskarit on meie mail alati 
aetud ja nipimehed oskasid sellele igasugust maitset anda. Juba 
minu keiserlikust grenaderist vanaonu oli selles ametis kõva käsi.             

Baaride seltsielul oli küll käik sees, kuid tava-
umbejoomisele pühendunud urkakesed nii vanalinnas ja ka mujal 
ei saavutanud enam kuidagi täit hoogu. Joomainimene seab 
unelmates väga karmid nõuded heale joomakaaslasele. 
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Tegelikkuses jõuavad nad taoliste paleusteni küll harva ja lepivad 
seetõttu, kellega juhtub. Kuid lasta ennast pilkases pimeduses 
ilastada seltsiotsival tundmatul aatekaaslasel ja samal ajal 
käsikaudu võidelda kärakaklaasi äraajamise vastu – sellest ei 
vaimustunud keegi. Nendele kooskäimiskohtadele käis hinnaliste 
tulesilmakeste pakkumine üle jõu. Hoopis traagiliseks kujunesid 
aga selle tegevuskonna loomulikud kaod koduduteel läbi 
pimedate asfaldilõksude. Mõne nädalaga ei jäänud neist palju 
järele. Kes jäi, eelistas edasi juua kodus.  

Meile Pippaga hakkas meeldima Sauna tänava 
seinamüürist piiluv Bituumeni baar. Sealne vastuvaidlematu 
käitumisreegel käskis, et kui tahad öelda sõna maailma ja tema 
asjade kohta, pead välja põrutama midagi ennekuulmatut. Ometi 
oli sealse klientuuri põhiväide, et kõik on jama ja tuleb alustada 
uuesti otsast, oma loomult sajanditevanune. Meile see aga 
meeldis.  Nägudevool, mis seda baari läbides vaid hetkeks kiirust 
vähendas, oli tähelepanuväärne. Poistes oli tegu ja ütlemist. 
Püstipäised ja püstirindsed pisitüdrukud olid valmis ette võtma 
mistahes poisi ja panema pommi kuhu iganes. Vähemalt sõnades. 
Kuid sõnu on teadagi  mõnikord raske tagasi võtta.  

Igaühel siin oli mingi silmatorkav vaimne või füüsiline 
erisus, seda püüti nagu vintsi peal kõikidele silme ette tõsta. Kõik 
oli avalikuks tarbeks – pilgud, mida vanasti peeti hinge 
peegeldajateks, plinkisid nüüd laial ekraanil, olles varustatud 
kõlavalt sõnastatud subtiitritega. Igaüks üritas lõpuni nähtavaks 
teha oma kõveruse, oli see siis tõeline või väljamõeldud, seda ei 
tohtinud hetkekski varju jätta. Kirg või ükskõiksus, pettumus või 
tegutsemistahe, kõik tuli riputada seinale. Silmad vahendasid 
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ütlemisi semaforituledena, hoiatasid, näitasid suunda või 
kutsusid. Selle seltskonna jagamine ja lahterdamine osutus aga 
tühjaks tööks, sest juba järgnev päev võis välja pakkuda täiesti 
uue näidistevaliku. Selle keerleva masinavärgi võlliks, nagu peagi 
märkasime, oli tosinkond põhikundet, kes korjusid saali 
kõrgemasse ossa, omalaadi poodiumile. Maailma lammutati nii 
üleval kui all, kuid kõrgemas vajuti aeg-ajalt ka mõttesse. Meil 
hakkas madalamas osas peagi igav. Nihutasime ennast kõrgema 
poole peale. Siin räägiti palju vaiksemalt ja juttu siginesid pikad 
helivabad tühikud, me ei teadnud, kas see tulenes 
mõtterohkusest, või lihtsalt ei soovitud, et igaüks, sealhulgas ka 
meie, neid kuuleks. Aga see oli just õige helitaust, mida vajasime, 
ja mõnda aega me piirdusime selle nautimisega. Siiski lõikus 
vaiksehäälsusesse aeg-ajalt ka kõlavamaid emotsionaalseid 
purskeid, mis nagu šašlõkivardad kandsid endal just neid sõnu, 
mida nad ehk oleksid tahtnud varjata. Ei hakkagi teesklema, et 
lihtsalt kogemata jõudis nende jutu sisu meie kõrvadesse.  
Ühesõnaga, Pippa tõusis püsti ja, kass rätikuga kaelas, istus 
äsjasest vaidlusvõidust särava noormehe kõrvale. Šašlõkivardad 
küll enam välja ei ilmunud ja Pippa kutsus mehe meie lauda. 
Tõsiseltvõetavate lokkidega maailmaparandaja rääkis meile 
inimeste tuimusest ja avaldas lootust, et oluliseks lõhkuvaks või 
parandavaks jõuks võivad saada koeraomanikud. Nende 
võimalused oma neljajalgsete sõprade seltskonnas jalutamiseks 
on tunduvalt kokku surutud. Koeratoidu nappusest rääkimata. 
Inimene on valmis ise nälgima, kuid ei suuda lubada, et tema 
lemmikul oleks millestki puudu. Ta ütles, et on ka ise huvitatud 
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koera omandamisest. Õpetatud murdjaloomadega ründerühmad 
võivad osutuda vägagi tulemuslikuks.  

„Räägi mulle, milline võiks sinu arvates olla üks ilus õhtu, 
kui kõik see on viimaks möödas“ küsis Pippa. 

„Ah so!“ Poiss oli ilmselt segaduses. Lõpuks ütles: „Ma 
arvan, et oleksime koos sõpradega ja ajaksime juttu.“ 

„Kui seda jama enam pole, siis võib juhtuda, et sul pole 
sõpradega enam millestki rääkida.“ 

Poisile meenus, et teda ootavad mingid tähtsad 
tegemised. Ta põgenes.  

Vana hea meestelollitaja Pippa! Olgu aeg, milline tahes, 
teda see ei muuda. 

„Tegelikult ta mulle meeldib,“ võttis Pippa asja kokku, 
„ta usub südamest sellesse, mida räägib. Ainult mis asi see on, 
millest ta räägib, seda ta ei tea. Muide, mina ka ei tea, mida sellel 
lõpujärgsel ilusal õhtul võiks teha. Ma tõesti tahaksin teada. 
Pealegi, mis sellest häda, kui tal oma sõpradega pole enam 
millestki rääkida. Nagunii on nad rääkinud juba liiga palju.“ 

Järgmisel korral oli meie uus sõber unustanud nii koerad 
kui ka Pippa torked. Ta tuli laia naeratusega meie lauda ja rääkis 
kirjakandjatest ja taksojuhtidest kui potentsiaalsetest 
proklamatsioonide ja pommide levitajatest. Pippa esitas mõned 
küsimused taksojuhtide bensiiniga varustatuse ja 
liikumisvõimaluste kohta valitsevates teeoludes.  

Siiski märkasime varsti, et poodiumil on kesksel kohal 
hoopis teised, tõsisema hoiakuga mehed. Ja et jutt käib hoopis 
tõsisemast koondumisest ja relvadest. Relvi otseselt ei nimetatud, 
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kuid kasutati küllaltki  läbipaistvaid varisõnu. Räägiti 
potiharkidest, pähklitest ja tomatitest. 

Märkimisväärne on inimeste kalduvus asetada kõik, mis 
plahvatab ja pauku teeb, köögiviljade skaalale. Küllap vist on 
vägivallal hõrgutav maitse ja võit võib kulinaarsest vaatepunktist 
vaadatuna samastuda ärasöömisega. Ma ei ütle küll, et sellele 
järeldusele jõudmine oleks meie söögiisu rikkunud. Pippa leidis, 
et paljulasuliste snaipripüsside poeetiline nimetamine 
hernekaunadeks meie uute sõprade suus on  isegi armas. 

Paistab, et meid hakati pidama kahjututeks 
asjahuvilisteks (mida me mingil määral tõepoolest olime), 
sellisteks vältimatuteks fooniloojateks, keda alati igasuguste 
tegijate ümber keerleb ja kelle olemasolu turgutab meeldivalt 
karmimate asjameeste süütut edevust.  

See kõik jättis sooja tunde ja tunnistan, tekitas koguni 
sõltuvust. Siiski nii kõrgele, kui redel ees seisis, me ronida ei 
kavatsenud ja hakkasime tasapisi kõrvale hoidma. Me polnud 
möllu sekkumisest eriti huvitatud, kui, siis ehk Pippa natuke. 

 
 
 
Ühel õhtul otsustasin järjekordselt minna Sauna tänavalt 

läbi. Bituumeni baaris oli rahvast keskmiselt. Aknaaluses lauas 
istus vanem mees. Selliseid käis siin harva. Mees fokusseeris oma 
joomased silmad minule. 

„Poiss, ma tean, kes sa oled. Mina su tööle võtsin.“ 
Pidin kaks korda vaatama, et taibata: see oli Ostukeskuse 

Direktor. 
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„Aga ära siia lauda minu juurde istu. Minul käib alati üks 
asi korraga. Täna ja homme joon viina. Aga ma tahan sinuga 
rääkida.“ Sellega oli ka rääkimine läbi. Ta otsis tükk aega mööda 
taskuid, leidis vildika ja kritseldas midagi servjetile. „Tule 
esmaspäeval minu juurde. Näe, aadress! Ja ära siin enam seisa!“ 

Kobisingi kohe saali teise otsa. Ma ei osanud sellest 
midagi arvata. Esmaspäevaks oli tahtmine minna ja vaadata 
kogunud siiski rohkem punkte. 

Ta tuli mulle väravale vastu. Oli vist akna juures 
valvanud, sile ja klanitud, lips ees, kerge ülemuselotiga lõua all.  

„Ära arva, et sa mu sohipoeg oled, et ma sinuga rääkida 
tahan. Mul on neid küllalt, kõik tõprad. Ega sa minult midagi saa. 
Mul endalgi pole.“ 

Ma vist ikka lootsin. Meie seis oli niivõrd nutune, et isegi 
lootusetu lootus, mille olemasolu ma pealegi ei tunnistanud, oli 
ainuke allesjäänud võimalus, millele panustada. 

 
Vaatasin ringi ja olin hämmastunud – kogu maja 

ümbritsev krunt  oli üleni kaetud tuttuue asfaldiga, ei puid ega 
põõsaid, lilleklumpe ega ka omatahtsi kasvavat rohelist. Asfaldile 
oli valge värviga joonitatud liikumisteed, krundi nurka ruut.  
Ruudul troonisid laud ja korvtoolid. Et summutada tahtmatult 
kasvavat respekti, istusin pakutud tooli rõhutatult lõdvas asendis. 
Mustkunstniku osavusega võlus peremees kusagilt kaks pudelit 
õlut.  

„Rüüpa hõlma varjust. Pole vaja naabreid kadedaks teha! 
Imestad? Vahid minu asfalti, ma näen küll! Kui see jama algas, 
tänav läks ja pood takkajärgi, sain ma väga vihaseks.  Minu käest 
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ära ei minda.“ Ta tõstis püksisääri, et ma ka tema jalgade ümber 
paremini sillutist näeksin. „Kutsusin siis buldooserid ja need 
teised riistad. Lasin siin maa siledaks tõmmata. Sain head mehed, 
keevitasid kokku terasarmatuuri üle kogu platsi. Selle peale 
tõmbasin parima asfaldi. Seisab nüüd küll, ei põgene kuhugi. 
Ühtegi pragu raisas pole!“ 

Polnud tõesti. 
„Mul oli oma põhjus, miks ma su tookord tööle võtsin. 

Milline, seda pole sinul tarvis teada. Mulle kanti kogu aeg ette. 
Sinuga paistis olevat kõik korras. Ära nüüd arva midagi, ma pole 
sulle midagi võlgu. Midagi sa mult ei saa.  Aga tööd sulle uuesti 
ma annan küll!“ 
 Sellega olid jutud räägitud, siiski oli natuke nadi tunne 
võtta vastu boonust hea käitumise eest, millest ma ise ei teadnud 
midagi. Neelasin uhkuse alla, mis muud mul teha jäi.  

„Lähme parem sisse ja vaatame midagi hamba alla.“ 
 Köök oli täis kõige moodsamaid kõrgtehnoloogilisi 
imeasju. Kuid elekter seinakontaktides, nagu oli oodata, puudus. 
Ta proovis oskamatult midagi kaminatulel grillida. 

 Hiljem suundusime garaaži. See oli laeni täis igasugust 
kastides ja kottides kaupa.  

Nagu näha, äri ikka käis, direktor oli uude ellu sisse 
elanud. See karjäärikukerpall polnudki teab mis ootamatu 
sooloetendus. Veneaegne ärimüsteerium, millesse ta oma 
õpipoisi eas oli sukeldunud, andis tegelikult suurepärase 
ettevalmistuse triivivate asfaldipankade ja karmide meeste vahel 
toimetamiseks. Tookordne pendeldamine ülijäikade reeglite ja 
täieliku reeglituse vahel võis realiseeruda ükskõik kummas: kas 
rahavannis või vangikongis. Nüüd oli niipalju teistmoodi, et 
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vangimaja päevakorras polnud, kuid kuuli võisid saada küll. 
Ausus seal, kus see vastas mängureeglitele, selle kummipaelana 
venitatavus mõnes teises olukorras ja täielik puudumine 
kolmandas – nii need asjad käisid! Nagu hiljem aru sain, oli 
Direktor siiski natuke teisest puust. Inimmass polnud tema jaoks 
ühtne alttõmbamist ootav lambakari, vaid jagunes selgelt kaheks 
põhikontigendiks: need, keda tohtis lolliks teha, ja need, keda ei 
tohtinud. Viimastesse suhtus ta muljetavaldava respektiga. 
Arusaamatul põhjusel kuulusin nende väljavalitute hulka ka 
mina. Oli väga seda moodi, et Direktor juhindus oma tehingutes 
pigem inspiratsioonist ja vaimusähvatustest, kui kainest 
kaalutlusest. Kombinatsioon pidi olema ilus! Küsisingi endalt 
tookord – aga küsin ka praegu: kumb ta rohkem oli, kas kunstnik 
või ärimees?. Kriisid on teatavasti kunstnike aeg.  

  
Olin ametisse võetud  kui ekspediitor-arvepidaja 

kaubavoogude osas. 
Direktor tõmbas kauba tagant välja rohelise järelkäruga 

jalgratta, teisest nurgast aga minu vana käerihmadega 
tahvelarvuti. Sinna pidin kõik oma tehingud mingites 
salamärkides sisse toksima. Tahvel oli aga tumm mis tumm. 
 „Kivineemel on üks tuulegeneraatori plats, kus neid 
laaditakse.“  

Kõigepealt pedaalisin Kivineemele. See oli mõne 
mahajäetud tööstushoonega pikitud tühermaa-poolsaar linna 
külje all. Tuulegeneraator paistis silma juba kaugelt. Aeglase 
sõidu puhul võis läbi rattakummide ja -sadula tunda koguni selle 
pekslevat vibratsiooni. Ametibarakki ümbritses inimpikkusest 
ülekasvanud plank, muutlikest ilmadest ja varasematest 
värvimistest nauditavalt kriimuline. Tähelepanu äratamiseks tuli 



 
 

91 
 

väravaposti küljes  rippuvat nööri tõmmata ja loota heauskselt, 
et kusagil midagi tiliseb. Külastajate märguandmisele tuuleratta 
elektrit raisata ei peetud ilmselt õigustatuks. Lisaks hõikasin valjul 
häälel Direktori nime ja see tegi imet. Värav  avanes täiesti 
kriuksuvabalt. Andsin üle laptop’i ja koti, mille sisu kohta mul  
polnud mingit aimu. 

Kõik laabus asjalikult. Traadid pandi sinna, kus traadi 
koht ja mulle pakuti istet. Et läheb üksjagu aega. Kõigi nende 
võimendite ja kuvarite peremees istus taas laua taha ja pani 
kõrvaklapid pähe. Ka nendesse süvenemisega läks üksjagu aega, 
lõpuks ta ütles: 

„Näha, et asjad on jamad, asfaldijant ikka veel levib. Kuid 
ega suurt aru saa, räägitakse ainult ümber nurga. Üldiselt on 
enamik informatsiooni krüpteeritud, mingi üldine salastatuse 
maania. Lahtist teksti annavad mõned endised raadioamatöörid 
oma saatjatega. Kuid need istuvad sügaval oma peiduurgastes, 
ega tea suurt, mis väljas toimub. Mõned on aga lihtsalt peast ära 
keeranud ja panevad segast. Mõnest kohast levitatakse veel väga 
räigeid propagandasaateid. Ähvardatakse kogu maailma veriste 
jõuvõtetega ja süüdistatakse ei tea keda ei tea milles. Aga milles 
need hädad seisnevad – mitte sõnagi, ka see on salastatud.“ 
Rohkemat ei öelnud ta midagi. Rohkem oleks maksnud raha, 
kuid seegi pisku pani mõtlema. 

Hiljem küll mõistatasin, et ei tea, milleks kasutatakse selle 
tuuleratta ülejäänud elektrit, mida väravakella pealt kokku 
hoitakse. Küllap see ikka mõnes salastatud kohas käiku läks. 
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Üks euroalus oli poolenisti täidetud kergelt kulunud, ilma 
kirjadeta pappkarpidega. Vanad veneaegsed vändaga 
kohviveskid. 

„See on praegu kõige kuumem kaup. Käivad ilma 
elektrita!“ selgitas Direktor. 

Ehk keegi teab, mida nendega kavatseti jahvatada. 
Sain jalgrattakärusse jao kohviveskeid ja mälupulga 

andmetega, kuhu need toimetada. Hiljem pidin saama õiguse 
otsustada, millist vahetuskaupa võib kauba tasumisel raha asemel 
vastu võtta. 

Väntasin rõõmsalt vilistades mööda äärelinna vähem 
kannatada saanud tänavaid. Ka inimesed olid siin kuidagi 
vanaaegsed – sellised, nagu oldi umbes kuu aega tagasi. Mulle 
pakuti kauba toomise eest kohvi ja küpsiseid. Maksti peamiselt 
rahas, vahetuskaup ei tulnud jutuks. Polnud kedagi, kes 
soovinuks tasuda hakklihamasina eest tütre maha lõigatud 
patsidega.  

Olin juba suurema osa kaubast laiali vedanud, kui ühe 
tänavaristi kõnniteel seisis poolringis musta riietatud kuttide 
nelik, pikad kaikad käes. Möödasõidul pisteti kaigas 
jalgrattakodaratesse. Ratas väändus külili, kuid ise jäin 
kuidagiviisi püsti. 

„Kas läbipääsuluba on?“ 
„Poisid, jätke nüüd, katsume ilusasti kokku leppida!“  
Järgmine kepilöök tuli mul üle selja. 
“Tead, ei viitsi eriti seletada!“ ütles üks kallaletungijatest 

ja virutas mu lõuahaagiga pikali. Teine lisas jalaga  näkku. Sain 
veel paar vähemolulist matsu. 
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Poisid võtsid nässus kodaratega ratta koos käru ja 
kaubajääkidega. 

„Ole siis terve!“ hüüdis üks neist ja nii nad lahkusid. 
 
Direktor oli küll näost natuke zombi, aga kuulas minu 

aruannet ootamatult rahulikult „Ära ela seda üle. Need on 
tootmiskulud, ma teenin selle kiirelt tagasi. Aga need poisid 
saavad oma jao. Nii polnud kokku lepitud.“ 

 
 
 
Minu esimese tööpäeva tähistamiseks, veelgi rohkem aga 

asteenilistel põhjustel, läksime Pippaga Bituumenisse alkoholi 
pruukima. Kõik oli sellel õhtul kuidagi loid. Vahetasime 
maailmaparandajatega mõned anekdoodid tõrva ja bituumeni 
suhetest, naersime mõõdukalt ja lahkusime enne sulgemisaega. 
Olime tagasi tulles just uksest koju sisenemas, kui trepist tegi 
ülessööstu tundmatu meeskodanik. Ta pressis ennast meie 
kannul tuppa. Näost näha, et nuhk. Ei tea, järsku Mattiase oma. 
 „Ma tean küll, kus te käisite ja kellega kohtusite. Ma 
jälgisin teid!“ Ta nähvas üle õla minule:  

„Keeda kohvi, kuni ma daamiga vestlen!“ Pippale aga: 
“Nii, kullake. Nüüd lao kohe välja, kellega sa seal kõrtsis 
semmisid. Ise rääkisite nii vaikselt, et midagi polnud kuulda. Kuid 
mina kuulen ikkagi, mida vaja, et saata sind rottidele toiduks.“ 
Vennike tegi ringi ümber Pippa, siis aga lõpetas  dramaatilise 
pausi ja läks otserünnakule. 
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„Kuhu kutsus, mida teha käskis? Ma tean tema kombeid 
väga hästi. Need vennad situvad kõik ammoniiti, ära tikuga ligi 
mine“ Jälle paus. „Daame me ei kahjusta. Vähemalt esialgu, 
võidakse arvata et soovin külge lüüa. Tegelikult võib ka seda teha. 
Aga kui tõrgud – sellel sandil lasen küll ka teise käe küljest. Või 
munad maha.“ 

Kergelt rabelev liigutus ja hoiatuskuul tungis minu jalge 
ees põrandasse. Oli selge, et ta improviseeris, tahtis üksinda ja 
omal jõul lahendada mingit nende kuradima probleemi.  

Pippa lähenes külalisele naeratades, saatusliku naise pilk 
silmis. 

„Ma ei tea, kes nad on ja millega tegelevad. Mulle lihtsalt 
ilusad mehed meeldivad.“ Ta astus veel sammu lähemale ja 
puhus äkki kõigest jõust mehele näkku. Kui see ootamatusest 
tagasi põrkas, virutas selja taga hoitud kinga tikk-kontsaga talle 
vastu meelekohta. Päris täpselt läks. Kuigi karta on, et see oli 
juhus. 
 Pippa seisis ja värises. 
 „Ma puhusingi ta ära!“ 
 Ta ei teinud sellest enam kunagi juttu. Ütles vaid üks 
kord, kui meeleolu oli madalseisus: 
 „Ma kardan. Mul on kopsudes imelik tunne. Seal pesitseb 
tume jõud, mis tappis inimese.“ 
  
 Tuli muidugi kehast lahti saada. Parim viis oli see 
asfaldisuppi visata. Seda oli parem teha siinsamas, ukse juures, 
nagunii kannab ei tea kuhu. Kaugemale vedamine võis just 
tähelepanu äratada. 
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 Siiski hiljem selgus, et ta ei vajunudki süvakihtidesse, vaid 
jäi ühe asfaldiploki peale rippu. Leiti ta küll linna teises otsas. 
Nähtavasti aga jäädi kusagil mõttesse daamikontsa jälje üle.  
 Kolisime igaks juhuks üle tee tuttvale pööningule ja 
nautisime uue elukoha dekoratiivseid kolihunnikuid. Vanas 
elukohas käisin vajadusel vaid mina. Ma lahkusin tagaukse kaudu 
ja keerutasin linnas kaua, enne kui korterisse läksin. 
 Ühel sellisel korral tuli Mattias. 

„Tere, vana sõber! Kus su plika on? Ta on üks neid 
jälkusi, kes on ropud ja reostunud hingelt ja vaimult. Kuidas sa 
välja kannatad? Selle lipaka jamadele tuleb lõpp teha. Me teame, 
et sina, vaene mees, oled otu ja ohutu. Sind meil vaja pole!“ Ta 
patsutas mulle õlale, ju tahtis mulle head. Ta lausa pakatas 
õilsusest ja imetlusest, et ta nii õilis on. 

Siiski panin tähele, et ta ei küsinud midagi oma ametniku 
kadumise kohta. Vist ei osanud veel otsi kokku viia. Nagu 
kõlakatest kuulda, tegutsesid tema mehed suurel määral omal 
käel ja ta ei pruukinud alati täpselt teada, mis kellelgi parajasti 
käsil. 

 
Ei saa öelda, et ma oleksin selle külastuse õõvast kiiresti 

vabanenud. Kuid järgmised külalised olid Mattiasest profimad. 
Nad tulid päev hiljem otse pööningule, ju polnud meie 
varjumispaik neile saladus.  

Esmalt oli vaikne koputus. Järgnes tugev jalalöök, mille 
peale kapiukse tugevuskategoorias  pööninguuks haagilt maha 
hüppas. Järgnesid paar tühja hetke,  mille möödudes tavalise 
tarbenäoga mees sisse astus ja piida kõrvale seisma jäi. 
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 „Korras!“ ühmas ta üle õla. 
Ka järgmisel sisenejal oli tarbenägu. Ainult kui number 

üks näo tarve seostus kõrtsi üldruumiga, siis number kaks lokaali  
privaatkabinetiga. 
 „Vabandan ebameeldivuste pärast, nii praegu kui ka 
eelmisel korral. Ainult need ebameeldivused võivad kasvada 
suuremaks. Palju suuremaks. Pidasime aru ja leidsime, et see 
pudi-padi ja jalgratas, mis sul eelmine kord kaasas oli, meid eriti 
ei huvita. Kuid ega me tagasi ka ei anna. Poisid olid kogemusteta, 
leppisid vähesega. Ehk pakuksid midagi rohkemat? Enne, kui me 
seda tõsisemalt nõudma hakkame. Aitan sind: meid huvitab 
vanamehe põhiladu.“ 
 „Ma olen esimest nädalat tööl, alles nagu proovi peal. Ta 
pole just eriti usaldav…“ 
 „Tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka usaldus – see on 
kuldne õpetus; ja siis too uudised meie kätte. Küll sa teada saad, 
kui asja ette võtad. Muidu võib vaev minna sinu jaoks hoopis 
suureks. Ole ettevaatlik, preilil võib paha hakata!“ 

Ta lähenes Pippale, võttis tema natuke pikast ninast kinni 
ja nagu uurides keeras pead ühele ja teisele poole. „Siin on mõned 
nõrgad kohad, kuhu võivad kergesti praod sisse lüüa.“  

Möödudes minust tegi ta ootamatult tugeva löögi 
päikesepõimikusse. 
 Ja siis neid enam polnud. 
 Olin kaheks kokkuklapitult põrandal. Pöörane valu tiirles 
mul kehas ringiratast, juba ainult sellest ringlemisest oleks võinud 
süda pahaks minna, valust endast  rääkimata. Kas ongi nüüd 
selline aeg kätte jõudnud, mil iga päev saab peksa? Lõpuks sain 
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püsti, otsisin pesu vahelt nuhist jäänud revolvri ja pistsin selle 
taskusse. Hakkasin seda pidevalt kaasaskandma. 
 Pilt oli selge: kui ma nendele pättidele ei kuuletu, 
ründavad nad Pippat. Kas vigastavad rängalt või hullemal juhul 
tapavad. Nende arust tähendaks see vaid õpetust minule ja 
sundimist kuuletuma. Kui ma ka siis keeldun koostööst, 
tõmmatakse joon peale ka minule. 

 
  

Ma läksin Direktori poole. Ta ootas juba väravas, näha, 
et teadis, et ma tulen ja et midagi on ilmselt viltu. Kes tema 
teadmiste allikaid mõistatada võis!  Ju märkas, et olin näost 
rohkem ära, kui see mulle sobis.  
 „Lähme sisse!“ 
 Ma polnud tema kabinetis varem käinud. See oli 
sisustatud odavalt ja hooletult. Juhuslikud vineerist riiulid ja 
kirjutuslaud, ebamugavad toolid. Aga pabereid näha polnud, ju 
ta neid ei armastanud. Oli tunne, et siin polnud kaua keegi 
käinud. Seadsime ennast kuidagiviisi istuma. 
 Ma rääkisin talle kõik ära. 
 Direktor kuulas tähelepanelikult. Äkki oli ta muutunud 
tavaliseks vanapapiks, kelle puhul ei hakkaks nagu arvestama, on 
ta ülemus või mitte.  

„Kuradima kaabakas! Minu jõud Mattiase peale ei hakka. 
Eks mina ise teda poputasin. Minu kaudu ta igasuguste varjus 
olevate tüüpidega kokku saigi. Need olid juba siis positsioonis, 
nüüd aga päriselt tipus. Mattiast poleks tarvis olnud kolmegi 
korda vaadata, et aru saada – kaabakas. Eks ma vaatasingi, aga 
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lõin käega, Ta on samas kategooria, nagu need pätid, kes sulle 
nüüd kraesse on sadanud, aga seda kampa murraks maha  vaid 
täismõõdus sõjaväega. Seda mul pole“.  

Kaabakate militaarse võimekuse koha pealt pakkus ta 
minu arvates üle, kuid see ei muutnud asja tuuma. 

Järgnevas mõttekäigus oli tal igatahes õigus: „Siin linnas 
me sinu naist kaua varjata ei suuda.“  Ka edasi võis õige olla. 
„Teist teed pole, Pippa  peab jalga laskma. Sa tead isegi, palju 
inimesi on kadunud.  Hea seegi, et  kaugeltki mitte kõik see hulk 
pole läinud asfalditoidule. Paljud on lihtsalt varvast visanud. 
Tapetud on need, kes õigel ajal jooksu ei saanud või üritasid seda 
teha omal käel. Üksinda ei tee siin midagi. Leidub aga neid, kes 
aitavad ja vahendavad. Sul pole vaja teada, kes nad on. Mul on 
sidemeid.“ Ta mõtles natuke aega. „Kaks kohta läheks vast 
paljuks, ühe ikka saab. Sina tuled siin üksinda toime, oled 
piisavalt terane. Ma teen veel ühe pakkumise. Seni, kuni asi pole 
korraldatud, võib Pippa soovi korral varjata ennast siin. Mul on 
eelpositsioneeritud valve.“ 

„Kuhu tahate ta saata?“ 
„Sul pole vaja seda teada“ 
Ma polnud varem kuulnud Direktorit rääkimas nii pikalt. 

Mu enda mõtted olid segamini ja mul oli raske jälgida kõike, mida 
ta öelda tahtis. Kohmasin: 

„Me arutame Pippaga seda asja.“ 
    

Ma sain küll aru: Direktoril polnud soovi minust 
loobuda, seepärast pakkuski välja ainult ühe sõidupileti. Vaevalt 
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ma nii väga kasulik olin, kuid paistis, et tal polnud paremat 
valikut. Kuid olgu pealegi, peaasi, et Pippa saaks ohu alt välja.  

Lootsin, et Pippale rääkimine annab ka mulle endale 
võimaluse see asi veel kord läbi mõelda. Kuid pikka juttu ei 
tulnud,  Pippa saatis mu üpris ebameeldivasse paika. Tema ei 
minevat kuhugi.  

Tegelikult piisas sellestki jutujupist, et minus kinnistuks 
veendumus – mingit  teist teed ei ole. Kuid selgeks sai seegi: oli 
minu jutt õige või vale, oli see ikkagi kuidagi näruselt auklik. 
Ränkades olukordades on teinekord  raske esitada puhast tõde 
nii, et see ka tõena tunduks. Ja siis hakatakse tõele tahtmatult 
ilulitreid peale õmblema. Küllap tegin seda ka mina. Rõhusin 
sentimendile, ütlesin, et kui talle elu kallale tullakse, siis koos 
temaga tapetakse ka mind ja et vaese ühekäelisena ei saa ma 
ennast kuigi hästi kaitsta – ja teda samuti mitte; ja et ära joosta 
on üksinda alati lihtsam ja et teeme seda parem eraldi; ja küll ma 
varsti järele tulen. Just viimase väite pärast tundsin ennast kõige 
närusemalt. Ma ju teadsin, et võin küll teha kõik võimaliku 
Pippale järele minemiseks, kuid usutavasti pole mul siit linnast 
pääsu.  Lahusolek võis kujuneda pikaks. Pigistasin silmad kinni 
ja lõin lauale veel hulga sama kahtlase väärtusega põhjendusi. Ise 
aga tundsin, et minu puhul on üheks põhjuseks vana ja neetud 
hirm! 

See uduajamine oli ängistav, Kuid Mattiase viha ja 
bandiitide ähvardused olid tõsised ja sundisid mind keerutama. 
Pippa ohutus oli tähtsam kui see, mida ma ise tundsin.  

Tasapisi hakkas minu jutt Pippale siiski mõjuma. 
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„Olgu. Ma lähen Direktori juurde peitu. Aga ma mõtlen 
veel selle üle, mis ma edasi teen. Võib-olla saab mul ühel hetkel 
kõrini ja ma tulen tagasi. Või saadan su hoopis kuradile.“ 

Ma ei võtnud seda suurustamist kuradile saatmisega eriti 
tõsiselt. Kust küll oli tookord pärit see ülbus! 

Läksin Direktori juurde ja ütlesin, et me mängime kaasa. 
Ta ei vastanud, ainult noogutas. 
 Pakkisime Pippa kohvri ja palusime Puckil see Direktori 
juurde viia. Kassi andsime 3A muti hoolde. Ise läksime 
Bituumenisse, kust Pippa lahkus klassikalisel moel peldiku akna 
kaudu.  Direktori juurde pidi ta juba üksi minema. Olime kõik 
nurgatagused, kust piiluda ja passida, juba varem üle vaadanud. 

 
 

 
Ühel õhtul, kui koju tulin, istus laua taga tuttav 

privaatkabineti tarbenäoga mees. 
      „Millega sa siis meid täna rõõmustad? Kas sa oled olnud 
piisavalt toimekas ja tead midagi uut?“ 
    Ees võis meid oodata pikem vaimukas dialoog, kuid 
sõnad mind eriti ei huvitanud. Ta, rumal, oli tulnud üksi. Võtsin 
taskust revolvri ja lasin ta maha. 
 Ma poleks uskunud, et see kukub välja nii lihtsalt.  
 

Teda enam polnud, kuid oht number kaks – Mattias – oli 
alles. See kaabakas õilmitses edasi oma mürgiste õitega, polnud 
tal närtsimiskavatsust. Ka valmistusin ihu ja hingega mahalastu 
võimaliku järglase avavisiidiks. Seda ei tulnud ega tulnud, lõpuks 
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paistis, et jääbki tulemata. Arvasin, et võis olla ka nii, et pealiku  
kadumine põhjustas kamba lagunemise, vahel nii juhtub. Ehk 
läks õnnelikult, kõik jooksid laiali, minu vastu ei tundnud 
igatahes enam keegi huvi. 
 Aeg liikus oma teed, kuid rääkimisvõimalust Pippaga mul 
enam ei tulnudki. Kodust lahkus ta turtsudes „Eks me näe, mis 
ma teen!“ Oli kokku lepitud, et ma Direktori maja juures ennast 
ei näita. Võis ette mõista, et asjade arengust mind ei informeerita. 
Nii oligi. Pippa põrutati pagulusse mind nägemata. Lahkumine 
oli küll ammu kokku lepitud, kuid oli kätte jõudes siiski 
ootamatu. Küllap ma alateadvuses ikkagi lootsin, et asi 
ebaõnnestub, et midagi ei lähe käima. Ma polnud toimunuks 
valmis. 

Käitusin lapsikult, Keset ööd tormasin Direktori juurde. 
Väravas polnud teda seekord ollagi, küll aga tuli ta pidžaama väel 
välja.  

„Kas sul on vähemalt mingeid vihjeid, kus ta on?“ 
Vihjeid, nagu ta väitis, polnud. Ei aadresse, ei tähtaegu. 

Ei midagi edaspidiseks. Seda kõike teadsin algusest peale – nii 
oligi kokku lepitud. Kõik kartsid. Direktor polevat asjaga seotud 
inimesi isegi näost näkku näinud. Kõik olevat käinud läbi mitme 
vahendaja. 
 Kõik oli salastatud. Küllap see oli hädavajalik. Kuid kas 
oht oli salastamise ainus põhjus? Midagi hakkas selles loos mulle 
vastu. Salastatus on nagu omatahtsi laialiimbuv ja kõikjaletungiv 
värvilaik, mis levib nii, nagu süda kutsub. Salastatus on pimeduse 
värvi, see teeb kõigi asjasse puutujate näpud tindiseks. Pimedus 
ei küsi, kas ta kellelegi meeldib. Nagunii meeldib, ja koguni 
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paljudele! Kaua sa viitsid valguse käes pleekida! On inimesi, kes 
juba loomu poolest ihaldavad kõike kaetut ja varjatut Nad 
puhkevad õide aegadel, mil läheb moodi mustade maskide 
kandmine. Saladuse peremeheks olemine on imeeleksiir, mis 
annab varjus tegutsejale selle õige jõu ja edu. Hoopiski mitte, 
mitte ainult salastatud ainese tundmise läbi, pigem salastajate 
kõrgesse klubisse kuulumise tõttu. Saladuse avalikustamine on 
selle valdaja silmis kuritegu eeskätt seepärast, et nii toimides 
ohustatakse tema osalemisõigust mainitud klubis. Salastatus 
tahab, et kõik temaga harjuksid, et teda hakataks pidama elu 
normaalseks toimimisviisiks. Kes sellega nõustub,  muutub peagi 
juhitavaks nukuks,  kes tantsib seal, kus kästakse ja nii, kuidas 
nõutakse. 

„Tead, ma ei võta selles asjas enam midagi ette,“ ütles 
Direktor 

Teadsin küll, teisiti vastata poleks ta saanud – 
ettevõtmine oleks võinud lõppeda voolava verega. Võimalik, et 
Pippa verega. Saladuse rikkumine on ohtlik, ka siis, kui salastada 
pole eriti midagi.  

 
  
 

Pilt oli seisus, mis ei lubanud enam edasimaalimist pooleli 
jätta. Kõigepealt pidin teada saama, kuhu Pippa viidi – ja kui 
võimalik, siis sinna järgnema. Tema asukohta teadsid ilmselt vaid 
mõned üksikud. Nende otsimine polnud aga mingi igapäevane 
kapis sorimine värske särgi väljavalimiseks. Polnud teada ei 
kappi, millest otsida, ei maja, kus see kapp asub. Päris selge 
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polnud seegi, mida sellest kapist ülepea on vaja leida. Ainus 
võimalus oli selles, et need tundmatud hakkaksid otsima mind. 
Mul tuli pakkuda ennast välja söödana, muutuda 
peibutuspardiks. Pidin igal sammul avalikult  näitama, et ma 
nuusin nende jälgedes. Küllap nad siis otsustavad minu 
vaigistamiseks midagi ette võtta ja muutuvad nähtavaks. See 
oleks ohtlik, kuid annaks siiski heal juhul võimaluse nendega 
kontakti saada.    

Hakatuseks läksin – kuhu siis mujale kui Bituumenisse. 
Hetkel, mil baarmen oli kahele plikale dringid välja mõõtnud ja 
igavlema hakanud, küsisin: 

„Oletame, et ma tahan siit kedagi kaugemale aidata. 
Kuidas toimida?“ 

„Ah et küsid klõmakat nagu alati? Kuid mida kuradit sa 
siin alati jood? Ma ei mäleta! Kas käid siin sageli? 

Peenelt vihjatud, et ma pole siin siiski piisavalt oma, et 
mäletada, mida ma joon ja et minusuguse lollidele küsimustele ei 
vastata.  

Ma ei öelnud sõnagi, jäin talle pokkerinäoga otsa 
vahtima. Ta tegi asja klaaside puhastamisega, ma polnud ikka aru 
saanud, kuidas see siin veedefitsiidi puhul käib. Natukese aja 
pärast mööda libisedes baarmen nähvas: 

„Ära mängi lolli!“ 
Istusin lauda. Kümmekonna minuti pärast ta tuli ja asetas 

minu ette dringi. Minu tavalise. 
Rohkem sellel õhtul minuga keegi ei rääkinud. Ega ka 

järgmisel päeval. Mina aga, ise mujale vaadates, esitasin kõigile, 
kellele sain, vindiga küsimusi, mille tagamõte oli aga piisavalt 
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läbipaistev. Tegin seda nagu iseendaga rääkides. Ei vastatud – ei 
nagu iseendale, ega ka minu poole pöördudes. Kirjutasin 
paberitükikestele provotseerivaid sõnu ja unustasin need ühe või 
teise käimisteedele. Kui ma jälle baari läksin, nähvas keegi: 

„Ega sa mulle jälle sõnumit ei taha jätta?“ 
Kuid mõned jäid mind pika ja tõsise pilguga uurima. 
 
Ühel õhtul vajus kolinal minu vastas olevasse tooli pikk, 

kurva kandilise näoga mees. Ta ei lausunud sõnagi, lihtsalt istus 
ja koogutas. Siis sirutas kondise sõrme välja ja näitas kaugemas 
nurgas istuva naise poole. Tõmbas sõrme tagasi rusikasse, tõusis, 
seegi kord täielikus vaikuses, ja lahkus. 

Seda naist polnud ma ei siin ega kusagil mujal varem 
näinud. Ta näis hall ja väsinud. Läksin ja istusin tema lauda. 
Seekord olin mina see, kes midagi ei öelnud. Naist see ei häirinud, 
ta alustas ise. 

„Sa oled palju tolmu üles keerutanud. Tavaliselt me 
lihtsalt klopime sinusugused tolmuna vaibast välja. Kuid antud 
juhul ei tea me sinu asjast midagi ega pole sellega seotud. 
Seepärast pidasime  paremaks mitte välja teha. Sellel korral. Ole 
siis ettevaatlik!“ Ta tõusis ja läinud oli ka tema.  

Ega selline mutt saanud mind eriti ehmatada. Jätkasin 
samas vaimus. Nii kui nägin mõnda tüüpi, kes tundus kuidagi 
isevärki, nii hakkasin tolmu keerutama.  
 

Siis, ühel õhtul, läksin jälle vanalinna. Minust paremal ja 
vasakul kekslesid noortepundid,  tegid nägusid, vehkisid 
loomamaskidega. Kust küll selline uus komme? Mingil hetkel, 
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korraga, tundus küll, et erinevatel põhjustel, pääsesid mõlemad 
seltskonnad liikuma, et põrkuda nagu kogemata punktis, kus 
juhtusin olema mina. Mõned komistasid, mõned paiskusid 
teineteise sülle. „Oi, vabandust! Oi, vabandust!“ Mõned müksud 
jagusid juhtumisi ka mulle.  

Jõudsin Bituumenisse. Ajasin käe taskusse, kus hoidsin 
raha. Näppude vahele jäi tükk siledat paberit. Esmalt nägin 
kohmakalt joonistatud seapead. Juurde oli kirjutatud „TULE JA 
OLE VÕI OLE JA SURE!“ Pani nina kirtsutama – heast 
maitsest see küll tunnistust ei andnud. Siiski oli lisatud veel 
kohtingutäpsustus – vähekäidav tänavanurk ja hiline kellaaeg. 
Kõik nagu odavast raamatust.  

 
Ellujäämise vajadus, või oli see liikuma sundiv 

uudishimu, oli kõiki siinseid, sealhulgas ka mind, õpetanud 
orienteeruma pilkaselt pimedas linnas. Majad kahel pool teed 
sulasid öösiti eraldustunnusteta mustavaks massiks. Seevastu 
katuste siluett astmekese võrra heledama taeva taustal oli 
eraldatav ja tuvastatav. Tänav tänava järel üles vahtides õpiti 
tundma katusekäändusid, nende sakitamisi, hoovõtmisi ja 
rahunemisi, nende silmatorkavaid tunnusmärke. Nii sai määrata 
asukohta ja hoida suunda. Pimedast sügavikust ülesvaatamise 
jalutuskäikudel oli boonuseks, et vahel võis pilk peatuda ka 
tähtedel. 

Mulle tiriti pähe laiade rippuvate äärtega eksootiline 
peakate ja kästi vaadata maha. Kahelt poolt hoiti mind 
küünarvarrest ja nii me läksime. Iga natukese aja tagant mind 
tiirutati, nagu laste pimesikumängus, lootes vist, et kaob 
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suunaorientatsioon. Eks ta kaduski. Paistis, et need 
valsikeerutajad polnud lahti saanud mängulustist. Nad hakkasid 
mulle isegi meeldima. Mingisse majja sisenedes üritasin 
lävepakule komistada ja kukkuda, et kombata põrandat. Olin 
lugenud, et nii tehakse. See, mis näppu jäi, oli tõenäoliselt rotisitt, 
mille seostamiseks mõne kindla hoonega mul puudusid 
eelteadmised. 

Seisin. Minu vastas olid kohad sisse võtnud kolm 
loomamaskides kuju. Üks koer, üks siga ja üks Miki Hiir. 
Rämedaks pingutatud hääl vasakult alustas: 

„Mida sa nuhid?“ 
Seletasin ausalt, et mu naine on varjunud ja tahan saada 

temaga sidet. 
Seamaski taha peitunu jätkas kangesti plika moodi häälega: „Ei 
usu sind. Ehk pani ajama. Kes sinuga ikka olla tahab? Või oli sul 
temast kõrini ja sa toksasid ta ise ära?“ 

Kolmas ühmas: „Mis see meie asi on?“ 
 Plika: „Lihtsalt huvitav. Sina ole kuss!“  
 Kolmas siiski vait olla ei tahtnud: 

„Aga võib-olla tegid seda ZP omad? Meile ei räägi nad 
nagunii midagi.“ 

„Meile pole ZP-d vajagi!“ 
 Paistis, et ZP polnud eriti populaarne. Mis kuradi ZP? 
„Sina tead ja otsustad, Püha Ema!“ 
Plika jätkas: 
„Aga me võime sind aidata. Kui kõvasti maksad, siis 

otsime su naise üles. Või aitame jälgi kaotada. Või tahad uut? Me 
võime ka selle leida!“   
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Seina äärde tema selja taga oli teineteisele upitatud kaks 
pappkasti, nendel plastmassist puuviljavaagen. Vaagnale oli 
asetatud mõõdukalt suur mägikristalli kamakas. Fooniks selle 
taha oli seinale kinnitatud tikitud rätik pardikesega. Tüdruku 
kaelas aga rippus vineerist välja saetud ja oskamatult värvitud 
seapea kujutis kahe silmadeks kleebitud punase granaatkiviga. 
Või siis Professori kollektsioon oli ikka veel mingil määral kokku 
jäänud? 

Asjade käik oli kummaline. Nad nagu kompasid pinda, 
kuid takerdusid ja ei saanud edasi astutud. Ega taolise 
seltskondliku vestluse jaoks mind küll siia ei tiritud. 
 Kippusin juba arvama, et kogu see ettevõtmine on 
lootusetu. Siiski tahtsin korra veel proovida. 
 „Räägi, mis lugu see Professori juures oli?“ 
 Tüdruk tegi mõlema käega vaevu loetava viipe kõrvale. 
Kaks kaastõbrast tõusid ja lahkusid toast. Ta võttis eest maski, 
oli päris tavaline nöbininaga tüdruk. 
 „Pippa! Me siin varem käisime pulli pärast poodides pihta 
panemas. Mina jäin Ostukeskuses vahele. Turvad pistsid mu ühte 
tuppa luku taha, tahtsid pärast mentidele üle anda. Võtme aga 
jätsid lollist peast väljapoole ette. Pippa nägi ja laskis mu välja. 
Näitas ka suuna kätte, kuidas ajama panna. Ma otsisin ta pärast 
üles, käisin mitu korda tema juures kodus külas. See mees, kes 
talle enne sind ligi ajas, me teame teda küll, see on maias 
väikestele lastele, meil on temaga omad arved. Küll jõuame 
temanigi. Aga Pippa on šeff naine, ta meeldib mulle väga. Pole 
varem sellist kohanud. Siis aga kadus ta kuhugi ära. Lõpuks saime 
teate, et ta oli koos sinuga Professori juures käinud. Meil on 
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silmad igal pool. Läksime asja uurima – ongi kõik. On ka ühed 
vanemad tüübid, kes vahel loomamaskid ette panevad ja midagi 
teevad. Nad mõnikord aitavad meid, või annavad väiksemaid 
tööotsi – kedagi jälitada või midagi sarnast. Nemad käskisid ka 
meil maskid ette panna,  kuigi see erilist pinget ei paku. Nüüd aga 
nõudsid, et me sinu järele luuraksime. See aga mulle ei 
meeldinud. Pippa pärast, ära ennast tähtsaks pea! Sinust pole meil 
midagi. Otsustasime sind hoiatada, samuti Pippa pärast. 
Seepärast sa siin oledki. Ega me päriselt sind ei usalda, ei tea, mis 
mängu sa mängid. Seepärast me tahtsimegi sind alguses kergelt 
läbi katsuda. Ei tea praegugi, mis loom sa oled.“ 
 See lugu lõi mu sõnatuks. Oleksin kauemgi kõnevõimetut 
mänginud, kuid riiulil olnud telliskivi võpatas ja kukkus kolksuga 
põrandale. Jõudsin märgata veel tema külge seotud pesunööri, 
mis väljus aknast. 

Sain tuvastamata suunast löögi kuklasse – ilmselt oli 
virutaja koordinatsioon ärevusest halvatud. Sellises seisundis 
antud löök on alati ohtlikult ülejõustatud ja võib kergesti tappa.  
Kuid samal põhjusel oli see ka armastusväärselt ebatäpne. Hiljem 
selguski, et  pauk läks natuke riivamisi. Või oli pea soovimatult 
kõva. Igatahes pilt läks lendu ja tuli tagasi samuti täiesti 
soovimatul hetkel, rohkem soovimatul ei saagi. Minu kohale 
kummardus Mattias. Lamasin, jalad sirgu, kukalt pidi vastu seina. 
Üle minu jalgade komistasid mingid ringisagivad musklis sellid. 

„Kas sa näe, kes siit välja koorub!“ ütles Mattias. „Ütle 
onule aitähh!“  

Kehitasin õlgu. „Need on ju lapsed, mis sa neist jahid!“ 
Ristisõja lapsed?  
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„Aga miks nad just sinu kinni nabisid?“  
„Nad arvasid, et mul on kulda“ sõnasin hädiselt. 
Ei tea, miks ma nii ütlesin, vist kujutlesin, et see on parim 

võte varjamaks oma siin sahmimise tõelist eesmärki. Ei võinud 
ju  talle Pippast rääkida. 

„Kas on?“ oli ta veel korraks huvitatud, kuid vajus siis, ei 
tea, kas päriselt või teeseldult, ükskõiksusesse.  

„Minu saatus on vist see, et pean sind jätma iga kord 
arreteerimata. Aga sõprus kohustab.“ 

Pidin veel alla kirjutama ametlikule 
ülekuulamisprotokollile. Sellel paberil aga polnud kullast enam 
juttu, Mattias tegi näo, et on selle unustanud. See oleks pidanud 
panema mul häirekellad tinisema, kuid ma olin liiga hajevil. 

Kui ma olin lahkumas, lähenes mulle üks Mattiase 
poistest, vaatas kahlustavalt paremale ja vasakule, ning sosistas 
kõrva:  
 „See oli teine hoiatus. Kolmandat ei tule.“  

Päevakese kulutasin kuklapaugust toibumisele, raskem 
oli toibuda kõigist nendest tobedatest sündmustekäänakutest, 
milles polnud enam mingit järge. Lollid asjad võivad juhtuda 
ainult lollide inimestega. Lolle pole aga kellelegi vaja ja Pippale 
on ühest puupeast kõige vähem kasu. Keeris, mis seekord polnud 
tehtud mitte ainul tõrvast, keerles minu ümber ja sellest välja 
saada, jalad või pea ees, polnud enam sugugi kerge. 

Ma olin kindel, et juba sellel ajal, kui ma, jalad laiali, 
mägikristalli all liigendnukku etendasin, tappis Mattias kogu 
loomanägude seltskonna. Minu sealviibimine oli suures mängus 
juhus. Verine lõpp ise aga polnud juhus, vaid oli ilmselt otsene 
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tuletis mingist Mattiase enda segamängust. Sellele osutas tema 
võidukas hoiak ja näoilme, millega ta ringi marssis – uhkus, 
võidurõõm, rahulolu ja mida kõike veel. Need polnud just 
sagedased tundevarjundid tema äravaevatud näol. Ju ta oli teada 
saanud, et Tõpralõustad tema suhtes midagi plaanitsevad – ja 
sellele reageerinud. Või oli ka see juhus? Ma ei saanud päriselt 
vabaks ka paranoiast. Mattias võis jälgida hoopis mind. Küllap 
oli ka temale minu tolmukloppimine silma jäänud. Kes teab, 
mida temasugune sellest võis arvata! 

Võis aga olla, et ma lihtsalt püüdsin kõigest jõust ennast 
veenda, et mõte Mattiasest kui minu jälitajast on paranoia. Kui 
mitte, kui see on tõsi, oleksin nende laste surmas süüdi mina. Ma 
ei tahtnud sellele mõelda. 

 
 
Peksasaamise päevad olid kogunisti pidupäevad, siis 

midagi vähemalt toimus. Argipäev aga seisnes selles, et ma käisin 
ikka veel Direktori juures tööl. Minu armiga röövlilõust leidis 
nüüd ka oma otstarbe. Direktor võttis mind hirmutamisloomana 
kaasa oma ärinõupidamistele. Ta väitis, et nii läksid asjad oma 
paika poole kiiremini. Muidu aga olid minu päevad täidetud 
müügitavaari sorteerimise ja puhastamisega, eelkõige aga 
arvepidamisega. Minu asjaks oli ka silma peal hoida ülejäänud 
müügiagentide hordil, neid oli nüüd kenakene hulk. Olin 
tõusnud mingiks poolülemuseks. 

 Klientidega ma puutusin kokku harva – pärast seda, kui 
ma mõned nõrganärvilised põhikunded oma lõustaga Direktori 
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juurest minema ehmatasin. Kuid mõnikord tuli mul ikka ka 
pakke kohale toimetada. 

Aadress, kuhu ma selles õhtupimeduses pidin minema, 
osutas väikesele, Edgar Allan Poe juttude vaimus majakesele, 
korstnate ja ringilendavate hakkidega. Selline maja paistab 
pimedas paari suurusjärgu võrra paremini kätte kui päevavalges. 
Täies päikeses pole see vist üldse nähtav. Pakk-kasti kaenla all 
hoides koputasin uksele. Avas pehmet pealelõunakuube kandev 
vanem härrasmees. Mehe nimi oli salastatud, tema andmed olid 
kõikidest registritest kustutatud. Oli vaid teada, et ta on juba 
ammust aega siitkandi parim relvameister. Tema sätitud torud ei 
lasknud kunagi mööda, kui vaid laskja teadis, kuhu paugu 
tekitamiseks vajutada. Ta oli asendamatu ja võis endale lubada 
ütlemisi ja tegemisi, mis oleks iga teise viinud asfaldi 
süvakihtidesse. Muidugi teadis ta oma väärtust, paugutamas ise 
ei käinud. Paistis, et Mattias oli ta palganud oma relvasättijaks 
puhtast edevusest. Tema bandele kuuluv revolvrite peotäis ei 
vajanud küll sellist kõrgtaseme hooldajat. Edevus eeldas muidugi 
kõva palga maksmist ja nähtavasti oli meister nõus raha vastu 
võtma. 

Relvameister kuulus Direktori kõige austatumate 
klientide kuldsesse ringi. Tema eksklusiivsed soovid keerlesid 
peamiselt kõrge kvaliteediga viski ja kohvisortide ümber, riivates 
aeg-ajalt ka kalamarja ja kalleid juuste. Rohkem ta midagi ei 
tellinud, oli tagasihoidlik inimene. Ma ei tea, kustkohast ja kuidas 
suutis Direktor taolisi olematuid kaubaartikleid välja nõiduda, 
hoidudes samas võltskauba karidest. Kliendi soovid täideti aga 
alati täpselt ja õigeaegselt. Nagu muide ka kõigi teiste väärt 
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kundede baroksed nõudmised. Selle kliendikategooria puhul viis 
tavaliselt Direktor ise kauba tseremoniaalselt kohale. Nüüd oli 
aga Nimetu soovinud nimeliselt mind.   

Vanahärra võttis mu rajalt maha kohe, kui ma pakiga 
uksest sisse astusin. 

„Väga kena, no vaatame järele, mida minu vana sõber on 
seekord saatnud. Pole paha, pole paha! Teeks õige selgeks, kas 
vanast ajast on sellest asjast ka õige maitse meelde jäänud! 
Noormees, mis te seisate, istuge maha ja võtke klaas!“ 

Minu maitsepäevikus polnud. Tullamore Dew’ viskist 
igatahes mingeid varasemaid sissekandeid. Sealt võis leida vaid 
ülestähendusi puskari erinevate sortide kohta. Võis arvata, et 
neile tuginev eksperdihinnang polnud peremehe jaoks just eriti 
hinnaline. 

Võõrustaja kallas klaasid täis, tegi esimese 
proovimaitsemise ja haaras asjal sarvist kinni: 

„Noormees, sa olid mingil ajal Mattiase sõber. Ära aja 
tagasi, ma tean alati kõike. Plika oli mängus?“ 

„Sõbrad mingis kindlamas mõttes me pole kunagi olnud. 
Kuid viimasel ajal olen ma talle hakanud ülemäära sageli jalgu 
jääma.“ 

„Eks ma nii arvasingi. Mattias on ohtlik. Peaksid valvel 
olema. Ta on imelik. Ma ei tea, miks tal sellist kunstimuuseumi 
hoonekolakat vajaläks. Ta ise väidab, et peamiselt seetõttu, et kui 
seal ühes otsas keegi karjub, siis teise pole kuulda. Ühel heal 
päeval põrutas ta sinna kambaga sisse ja peksis kogu ilulejate 
seltskonna välja. Mattias siiski vist veidi austas kunsti, sest viga ta 
neile ei teinud. Aga seal on kilomeetrite kaupa saale üksteise järel 
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reas. Mattiase koerakari on päevad läbi linna peal, ainult harva 
astuvad peamajast läbi. Maja on tühi. Mattias on ise endale punkri 
teinud kuhugi kõige lõppu. Tõi veel kusagilt seifiukse sinna ette. 
On küll veel üksikud toad klientide töötlemiseks, ja muidugi 
minu tööruumid – seal, kus varem maale restaureeriti. Muidu on 
üks suur tühjus. Aga ma sain aru, kust tal king pigistas. Mattias 
on kaunishing! Kas oled kuulnud, kuidas kõlavad korralikult 
viksitud saapad parketil? Ja veel pilte täis saaliseinte vahel? 
Vanasti kinnitati ohvitserisaabastele koguni spetsiaalsed 
metallitükid, et kõlaks lossipõrandal paremini. Kuninglik 
muusika! Mattiase poisid kannavad küll põhiliselt ketse, kuid neil 
on käsu korras vahetusjalatsid peakorteris olemas. Kui nad 
juhtuvad sinna tulema, siis kulub neil ilmatu aeg mööda saalide 
anfilaade marssimiseks, enne kui jõuavad Mattiase punkrini või 
mõnda valutegemise tuppa. Mattias hoiab oma seifiust alati 
poolavatult, et nautida neid sammustakaatosid. See on tema 
suurim rõõm. Selleks peavad ka põrandad kogu aeg olema 
piinlikult puhtad. Mattias on üldse puhtuse fänn. Meist natuke 
eemal on väike lossikene, kah muuseum. Mattias käib seal ühte 
marmorist jumalakuju kabistamas. Kena mees, aga natuke tüütu. 
Ta peab kaduma. Mis sa sellest arvad? Teed ära?“   

Läks natuke aega, et kuuldust vähemalt osaliselt toibuda. 
„Miks just Mattias? Milleks mina? Teil ju endalgi 

kõrilõikajaid küllalt!“ 
„Mattias on tühikargaja. Midagi asjalikku ta ära tehtud ei 

saa. Kuid on seda ohtlikum. Ta arvab endast paganama palju. 
Selle peab ära tegema keegi tavainimestest. Siis on mõju suurem. 
Pealegi, mõni oma mees võib kogemata üht-teist välja lobiseda. 
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Sina oled aga vait, sest ega ka Mattias sulle sellise uudise 
ilmsikstulekul armu ei anna. Nagunii oled sa tal sihikul. Ja veel – 
sinul on usutav põhjus. Isegi kui sa pärast hakkaksid näpuga 
meile näitama, keegi ei usuks, sinu plikapõhjus käiks üle.“ 

„Kunas?“ 
„Muidugi on selle asjaga kiire. Kuid sa ise ära teda otsima 

hakka, jääd lihtsalt vahele. Proffide värk! Ta tuleb ise sinu peale. 
Ta  arvab, et sul on midagi sellist, mida ta tahaks endale. Ega me 
muidu sind poleks valinud. Sa ei tea, mis see on? Pole vajagi 
teada! Näita oma revolvrit!“ ta võttis riista ja läks sellega teise 
tuppa.  

Vaatasin ringi. Ruumi seintel rippusid idamaised maskid 
– üks hirmuäratavam kui teine. Juhul, kui sa selliste asjade puhul 
hirmu tunned. Eraldi olid kolm loomamaski, ilmselt mitte 
idamaist päritolu, kuid kõige koledamad. 

Vanahärra tuli tagasi poole tunni pärast.  
„Nii! Nüüd peaks kõlbama. Seda rauda ma tean. Sellest 

võid sa lasta küll.“  
Järsku taipasin – küll ma võisin olla loll! Revolver oli ju 

pärit Mattiase holopilt ja viskipakkujale muidugi tuttav. Kuid ma 
olin vanamehel peos niigi ja see lisa-vahelejäämine ei saanud jama 
enam eriti suurendada.   

Võõrustaja lõõgastus hetkeks ja irvitas omaette. Võib 
kujutleda, et ta mõtles sellesinatse maailma nauditavale 
ebatäiuslikkusele. Ebatäiuslikkust hindas ka Pippa. Ometi 
erinesid need kaks ellusuhtumist nagu öö ja päev. 

„Eks Mattiase peal on veel omad käskijad, kõiki ei pruugi 
ta ka ise teada. Üpris tüütu salasüsteem. Salastamine on tegelikult 



 
 

115 
 

nõrkade inimeste mäng, aga tuleb kaasa mängida. Sa tead ju seda 
omadest kogemustest. On mul õigus?  Eks oli ka selles linnas 
omal ajal igasuguseid erakondi ja  rühmakesi, kuid kui jama lahti 
läks, pugesid kõik põrandapragudesse peitu. Tasapisi hakkasid 
siis  jälle sabistama, et kes neist on ikka see kõige tähtsam. Vähese 
aja pärast võttis asi hoogu ja siis läks käima täie hooga pimesi 
virutamine. Pauku nad taha ei julgenud, kui üks lõpuks julges, oli 
ta ka kohe võidumees.   See kolis tähelepanu vältimiseks kõige 
viletsamasse majja, mida sai leida, kattis aknad kinni ja ajab 
vaikuses ja varjus oma asju. Kui vaja, laseb paugutada. Laia lehte 
mängivad number kahed, neil on kuldsed prilliraamid ja kõige 
kallimatesse kasukatesse pakitud kõige ilusamad naised.“ 
Viimane asjaolu tekitas vanahärrale vist kõige enam härmi. 
„Mattias on kusagil keskmisel pulgal, aga ta soovib enamat. 
Lähed nüüd ühe mehe juurde, kes tahab su üle vaadata.“ 

Väljas ootas rikša-jalgratas, istumiskoht välisilmast 
raamile kinnitatud kardinatega eraldatud. Ronisin kohale ja 
turske mees hakkas väntama. Kuhu sõitsime, seda ma muidugi ei 
näinud, kuid nähtavasti põrutasime otse kuhugi siseruumi. Kui 
ma jälle jalgadele sain, oleks nagu taldade all tunda olnud 
laudpõrandat. Mind talutati pimedas edasi ja lõpuks pandi istuma 
mingile toolile. 

Äkki süttis kuus tugevat prožektorit. Ei tea, kust neil see 
elekter? Minust oma kuus meetrit eemal oli teine kipakas 
köögitool, sellel istus, jalad rippu, väike hall mehike. Minu 
kõrvale astus samuti hall naisukene ja ütles:  

„Ära küsi temalt midagi. Tema ka sinult ei küsi. Ta tahab 
sind lihtsalt vaadata. Naine lahkus ja mees vaatas, umbes nii 
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kakskümmend minutit. Siis tõusis ja läks. Minu kõrvale ilmus 
rikšamees: 

„Hakkame minema!“ Ta sõidutas mu koju. 
Röntgenis käidud, kopsud-maksad läbi vaadatud!  

 
 
Tol ajal olin hakanud palju mõtlema igasugustele 

jamadele. Mäletan, et juurdlesin mõttetuse ja mõttekuse 
paaristantsu üle. Umbes nii: kumba on maailmas rohkem ja kas 
paarid on täis? See arvepidamine oli hakanud minu peas üle 
ajama, jätmata ruumi tavaasjadele – puudu jääva leivatüki 
umbsõlmele, kõigi nende püstolitega ja püstoliteta asjameeste 
paikapanemisele, kes kippusid minu varvastel tallama ega 
kavatsenudki sellega piirduda. Alustasin aksioomist: suure ja 
sügava mõtte otsimine asfaldiminekus on lollimängimine. Kuigi 
pidin kohe tunnistama, et ka kõik minu enda tolle aja 
ettevõtmised kippusid välja kukkuma samakarva lollilt. Tunded 
käisid ikka mõttest eespool, kuigi teadsin selgelt, et tunnetest 
ülesköetuna pole mitte ainult mõtlemine, vaid ka mõtte 
olemasolu tuvastamine lootusetu. Olgu siis tegemist oma või 
oponendi mõttega. On ka nii, et kui kuulutame vastase 
mõttetuseks, siis alandub ka meie vastutegevus tühja-tähja 
tuulamiseks, meie ise aga tühikargajaks. Jääda alla mõttetühjale 
vastasele on üksjagu häbistav. Ühel õigel mehel peab vastas 
seisma ikkagi väärt vaenuvärk. Soovitavalt mõtlev vastane.     

Asfaldiminek oli kummaline asi. Kui otsida, võib selles 
leida kõveraks väänatuna vihjeid vist kõigile algosadele, millest 
koosneb ka meie ende igapäevaelu. Asfaldipankadel olid omad 
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suunad ja sihid, nad võistlesid omavahel, kuid olid võimelised ka 
koostööks. Nad olid isekeskis sallimatud, kuid ikka ja alati 
eelistasid omi võõrastele. Nad talusid eluraskusi, kuid nagu 
inimesedki, purunesid ülemäärasest painest. Ja teinekord ka 
õigesse kohta suunatud õrnast löögist. Kuid kõige tähtsam: 
ühiseks peetava eesmärgi nimel olid nad valmis andma kõik, 
reetureid nende seas polnud. Selles olid nad meist paremad. 
Mingist nurgast vaadates oli ka püstolilappija tore papi oma 
osavate sõrmede, joviaalse käitumise  ja oskusega elu nautida. 
Kui aga astusid sammu edasi, võisid näha, et  kõik neid 
väärtomadused kokku liites andsid vaid absurdi, mõttetuse. Kuid 
vaatamata absurdsusele olid nad nii olemas, kui olla saab, ja ei 
kadunud päikesetõusul viirastuse kombel kuhugi! Järsku ei kao 
ka meie?   

 
Ka inimese enda toimetamistes on ülearu palju sellist, 

millest mõtte otsimine tähendaks ülemäärast ambitsiooni. 
Enamik meie kombeid ja harjumusi, kõik need suhtekorralduse 
filigraansed peensused, hierarhiad ja keerulised tseremooniad 
tuginevad absurdile. Sinna kisub ka enamik meie kirgedest. Kuid 
samas – tõmmakem sellele butafooriale kriips peale, kustutagem 
see, ja meist ei jää järele mitte midagi. Null. Koos selle tühja-
tähjaga kaoks kummalisel kombel ka kõik see, mida me õrnusest 
helladena oleme harjunud lugema inimeksistentsi mõtteks ja 
väärtuseks. Kes ütles, et absurd on midagi halba? Ongi nii! Kõik 
meie kired võivad ju olla absurdsed, kuid nad on ikkagi kuradima 
toredad asjad! Noh, ütleme nii, et valikuliselt. Võta nad meilt ära 
ja kogu maailm läheks pimedaks ja kurvaks. Absurd on osutunud 
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täiesti sobivaks materjaliks meie olemise vundamendi jaoks. Mis 
siis veel asfaldist rääkida! Asfaldiminek lihtsalt peegeldab meid. 

Absurdis mõtte leidmine pole kerge ettevõtmine. Kui aga 
hetkeks rahuneda ja hinge tõmmata, siis näeme, et tegelikult on 
kõik lihtne: mõtet polegi! 

Asfaldimöll on meile võõras ja meie olemasolule 
vaenulik. Maailmas on palju meile vaenulikke asju, mida me siiski 
talume või millesse koguni suhtume sümpaatiaga. Kõik need 
hundid, ohtlikud kiskjad, kes on levinud arvamuse kohaselt 
vägagi sümpaatsed. Ka minu arvates. Maod – nii mõnegi jaoks 
lausa nunnud olendid. Purskavad vulkaanid ja kujuteldamatud 
meresügavused. Oleks keerlev asfalt olnud meie naaber juba 
aegade algusest, oleksime sellegi ehk lugenud meie looduse 
põhiväärtuste hulka ja pannud kaitse alla. Nagu itaallased 
Vesuuvi. See näitab, et kõikidel nendel loomadel ja asjadel 
puudub tähendus, nad pole head ega halvad. Neid määrab vaid 
see story, mille meie  mingil hetkel nendele külge kleebime. Või 
ära võtame. See näib puudutavat koguni tervet universumit. 
Mõttekuse otsimine on inimlik mängumaa. Mõte kuulub sama 
butafooria juurde, millel pole mõtet, kuid mis võimaldab meil 
elada. 

Me kord Pippaga sõnastasime: „Inimene on sihikindel 
olend, kes on sündinud sihitusse maailma.“ Näib, et sellel 
postulaadil on veelgi laiem tähendus, kui me algul arvasime. 

 
 

Mõtlemist oli kõvasti, või kas tegelikult ikka oligi? Sest 
kõik oli selge. Muidugi polnud mul midagi selle vastu, et 
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Mattiasel tervist rikkuda. Kuid muutuda püstolitohtri käe all 
nimetuks porikübemeks –  üheks paljudest tema tundmatutest 
räämapiiskadest – see polnud küll asi, millest ma oleksin 
unistanud, kui ema mulle lapsepõlves muinasjuttu ette luges. 

Igasugune minupoolne aktsioon Mattiase vastu, nii 
mõnupakkuv kui see ka oleks, tähendanuks vana viskifänni käsu 
täitmist, millele ma ei tahtnud mõeldagi. Kokkupuude 
Mattiasega, mis ei tekitaks kaabakale letaalset verekaotust, tooks 
aga minu pihta kuuli ühest hästi sätitud  paugutegijast. Jääb vaid 
põgenemine. Ilmselt tuleks jalga lasta viimasel hetkel, sest 
vähemalt alguses olin ma kindlasti eriti terase jälgimise all. 

 
 
Kahe kitsa vanalinna tänava laienevas liitumiskohas 

keerles inimesi hõredalt nagu ikka. Äkki hakkas midagi tihenema, 
nägin endale lähenemas käevangu  haakunud inimsumma. Kõigil 
neil oli peas vanaaegne tume, kõrge randiga sonimüts,  kõigil 
pealegi vajutatud ühte suunda viltu. Käes olid tõrvikud ja plakatid 
hüüdlausetega. Oli juba hakanud pimenema ja ma ei saanud aru, 
palju neid kokku võis olla, vast nii umbes sada  või kaks. Eks 
tõrvikute lõõm tõmbas esmalt tähelepanu endale, mille tõttu 
suitsuvines plakatid jäid nagu kõrvalasjaks. Kuid inimsumm 
parandas selle vea ja alustas ise oma sõnumite valjuhääli  
hüüdmist. Teineteisest üle karjudes tegid nad teatavaks: 

„Omad juured ennekõike!“ 
„Ikka omaette! Ikka isekeskis!“ 
„Asfaldiminek on meie õnn ja õnnistus!“ 
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„Asfaldikeeris! Sulge neetud võõrpeade pääs meie 
õuele!“  

Kõrvalmaja trepiastmele ilmus äkki mees.  
„Hei, Omaolejad! 
Ma olen teiega! Alati olen ma teiega! Asfaldiminek on 

lõõmav lõke!“ 
„Lõõmav lõke, lõõmav lõke!“ kordas koor.  
Huvitav, milline mõttetöö oli viinud selle kujundi 

tekkimiseni – asfaldilõkkeid pole ma juhtunud nägema. Kuid vist 
kõigi poliitiliste hüüdlausetega on sama lugu, nad peavad olema 
piisavalt idiootsed, et mingi osa inimesi neid omaks võtaks 

Kõnepidaja aga jätkas: „Meie esiemad kaks tuhat aastat 
tagasi teadsid, millega toita lapsi. Veri! Meie esiisad kaks tuhat 
aastat tagasi teadsid, mida teha mõõgaga: lüüa pead nendelt, kes 
on nõrgad ja kahtlevad. Tagasi juurte juurde! Ma näen silmade 
ees hambaid kiristavaid lõustu, mis kaugetest maadest jõllitavad 
viha ja ahnusega meie poole. Nende hambad ei ulatu enam 
kunagi lööma haavu meie õlgadesse. Püha asfalt tegi oma valiku, 
ta tõmbas eraldusjoone ja kaitseb meid! Asfalt on lukustanud 
meid kõige halva eest! Kõige asfaldiarmsamaks tegevuseks saagu 
hügieeni hoidmine! Me peame oma ihust ja hingest eemal 
hoidma kogu selle saasta, mida on meie suunas loobitud 
asfaldiminekueelsel ajal. Kõik need võõraste tähtedega kirjutatud 
sõnad ja nimed. Me peame elimineerima selle saasta kandjad. 
Elimineerima, puhastama, küürima! Hügieen eelkõige! Tööle, 
sõbrad! Elagu Omaolejad! Elagu asfaldiminek!“ 
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Nuhid krabasid kinni ja viisid minema mehe, kes näitas 
Omaolejatele rusikat. Kuid rohkem neil kedagi kraest haarata 
polnud, kõik kehitasid lihtsalt õlgu ja läksid oma teed. 

Ma tundsin trepiastmel seisva mehe ära. See oli talumees, 
kes soovis klaverit. Ma ei saanud enam mitte millestki aru. 

 
Kõik kasvas ülepea ja lahtised otsad ei tahtnud enam 

kuidagi omavahel kokku sobida. Teatasin Direktorile, et võtan 
vaba päeva ja otsustasin raisata aja oma kunagisele 
lemmikharrastusele – kasutule ringihulkumisele.  

Tundsin tarvidust lasta silme ees  vabalt vibreerida 
puulehtedel ja merelainetel, aga miks ka mitte inimestel – olgu 
või tänaval. Just nimelt inimestel ja tänavatel. Tegelikult polnud 
ma sugugi loodusefänn ja tänav tõmbaski mind rohkem. 
Nooremana, kui aega üle jäi, varjusin vastu mõne maja tumedat 
seina ja vaatasin küllastumiseni möödavoorivaid inimesi Sellisel 
viisil võis tabada pea märkamatuid käitumisvarjundeid, mis 
avasid möödujate salamaailma – seda palju avameelsemalt, kui 
oleks teinud nende endi suusõnalised patupihtimised. Ma 
mõtlesin nähtud inimeste kohta välja pikki lugusid. 

Nüüdsel ajal võis möödujaid tänaval vahtida varjamatult, 
nagunii keegi ei pööranud sellele tähelepanu. Nagu ammustel 
aegadel, seadsin ka nüüd ennast sisse Peatänaval. Vähe 
kõrgematelt kõnniteedelt oli asfaltkate vajunud sõidutee üldisse 
segadikku, paljastades killustikuse aluspõhja.  

Hallidel aegadel valitses siin katkematu autode vool. 
Kõnniteid täitis kohvikutesse ja poodidesse sisse-välja sagivate 
inimeste rüsin. Nüüd kulges mööda seinaäärseid killustikuribasid 
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vaid üksikuid varje. Kahe- ja kolmekaupa liikujaid polnud, 
inimesed kõndisid nagu üksikud ristikandjad Kolgatal, ainult ilma 
ristideta ja publikuta. Kas nad olid üksikud ka oma hinges – karta 
on. 

 Mind hakkasid huvitama harvade vastutulijate kõnnaku 
ja olemise varjundid. Muutunud oli üldine liikumismuster. 
Inimeste kõndimiskiirus oli vähenenud, keegi ei tõtanud, 
nägudele oli laskunud hall udune tuimus. Kui keegi möödujatest 
pööraski ebamäärasesse kaugusse suunatud pilgu sinule, siis näis, 
et silmade fookuspunkt ei muutunud, ta vaatas sinust läbi ikkagi 
midagi eemalolevat. Või siis iseennast. Üks keskeas mees põrkas 
vastu mind, ja see oli hoopis teistmoodi, kui võis toimuda varem. 
On olnud ju ikka nii, et kui kaks inimest põrkuvad, siis tardutakse 
mingiks sekundi murdosaks. Seejärel kas vabandatakse või 
hurjutatakse teist osalist. Kui just vastu nägu ei anta, siis astutakse 
sujuva ringiga teisest mööda. Nüüd aga sekundi murdosalist 
pausi polnud, vabandust või sõimu samuti mitte. Ka ringiga 
kaaslasest möödumine jäi ära. Lihtsalt üritati jätkata tuimalt 
liikumist samal kiirusel ja endisel kursil, osavõtmatu pilk 
suunatud olematusse.  
 Läksin ulakaks. Seisin keset kõnniteed, et vaadata, kuidas 
selle otsajooksmisega õieti lood on. Oli ka neid, kes olid vaid 
osaliselt hangunud. Sellised korrigeerisid trajektoori ja astusid 
kerge kaarega minust mööda. Kuid minuga ei kontakteerutud, 
pilk püsis ikka ebamäärases kauguses. Järsku mõistsin 
ehmatusega: see oli täpselt sama viis, kuidas viimasel ajal liikusin 
ka mina ise. Ma võisin olla säilitanud erksuse rasketes 
olukordades (vähemalt ma lootsin seda), tavaseisus aga langesin 
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samasugusesse asfaldinarkoosi nagu need vaesed, keda üleolevalt 
vaatasin. Ehmunult mõtlesin: järsku olen ka mina vormunud 
kehtivale standardile vastavaks null-lõustaks. Ega jäägi vist 
muud, kui kodus peegli ees harjutada inimese näoga olemist. Ehk 
nii saab jälle inimeseks. 
 

Ma ei tea, kas asfalditükkide vahelt võis ikka veel leida 
sinna peidetud inimjäänuseid. Sedapuhku ma neid ei näinud ja 
ega teisedki vist. Lihtsalt ei viitsitud enam vaadata. Hirm oli 
kokku pakitud ja kolikambrisse riputatud, inimesed olid 
muutunud ükskõikseks, elati lihtsalt oma elu. Pidevalt karta oli 
igav, viha oli igav, kaasa tunda neile, kellel  läinud räbalasti, oli 
samuti igav. Vaadata silma kellelegi, olgu siis elavale või surnule, 
ei pakkunud enam pinget. Nähti, mida nähti, ja sellest piisas, 
nagunii polnud nähtuga midagi peale hakata. Siiski need 
Omaolejad tahtsid vaadata, kuid selle, mida silme ees veeretada, 
mõtlesid nad ise välja. 

Kõrgete traaditõmbajate rõõmuks tagab selline 
hingeseisund kõige vaoshoituma inimkogumi. Keegi ei vaevu 
ütlema ootamatut sõna. Otsigem siiski lohutust teadmisest, et 
alati on sellise Okasroosikese une lõpetanud mõne seikleja poolt 
valel ajal antud musi. Või kõrvakiil. 
  

Oleksin endas nagu näinud vilkumas värvikireva 
pildiraamatu illustratsioone. Neil näidispiltidel paistsid inimesed 
toimetavat tähtsaid asju, mõned neist tegelastest koguni 
sarnanesid minuga. Iga pildi kõrval oli peatükk lahtiseletamiste ja 
õpetustega, kuid mu silmad olid äkki liialt hägused peene kirja 



 
 

124 
 

lugemiseks. Kõik oli õige, kuid mitte see päris, piltidel nähtu ei 
toetunud sugugi elule, mida ma olin sunnitud elama. Lugemine 
oleks aega võtnud, aga aega mul polnud. Ma vajasin äkilist äratust 
üldisest unevinast. See äratus tuli. 

 
  
Kõlas lask ja kuul tabas uksepiita. Viskusin käpuli, kuigi oli 
kaheldav, kas ma sellel kujul muutusin väiksemaks märklauaks. 
Teine pauk läks samuti mööda, koguni päris kaugelt. Esimese 
hooga polnud ma terveksjäämises kindel, käed ja jalad värisesid 
ning see võis olla ka otsene tunnus närvisõlmede pihtasaamisest. 
Et ma aga tahtest sõltumatult pistsin neljakäpukil punuma, võis 
arvata, et suuremad kahjustused puudusid. Pealegi olin jõudnud 
oma kodumaja kaitsvasse trepikotta ja mööda treppi astuda oli 
püstiasendis igal juhul soliidsem.  

Ilmselt oli tulistaja kogemusteta või tegutses kaugelt.  
Ohkega loobusin kõigi nende üleslugemisest, keda ma võisin olla 
närvi ajanud – polnud mul nii suuri tubasid, kuhu neid kõiki 
paigutada. Kui ennast tähtsaks pidada, oleks pikk tappa tahtjate 
ahel küll meeli soojendav, kuid näod selles reas polnud enam eriti 
loetavad.  

Esmane ülesanna oli selgitada, kust kohast tulistati. 
Ronisin oma maja pööningule – pööningud, minu arm! – ja 
võtsin akna  kõrvalt logiseva seinalaua tagant aegsasti valmis 
pandud binokli. Vaatasin ja valvasin, kuni valgust jätkus, kuid ei 
äsjane kurikael ega ka mõni järgmine selle ameti pretendent 
ennast välja ei näidanud. Muidugi jagasin ära, kust pauk võis tulla 
– paar maja edasi oli üks pööninguaken lahti, kuid eriti targemaks 
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see mind ei teinud. Nagu ühes korralikus kriminullis võis eeldada, 
oli laskja tõenäoliselt lahkunud jälgi jätmata. Krimilugudele 
mõeldes tabasin üllatusega asjaolu, et kogu madina kestel ei 
olnud mulle kordagi silme ette kerkinud mõnda analoogilist 
kaadrit kunagi nähtud filmidest. Milleks küll sai tookord raisatud 
kallist piletiraha! 

 Arvasin, et kohe tulistamispaika lähemalt uurima minna 
poleks tark, mul võidakse silma peal hoida. Kuid ka kodus 
istumine oleks rumal, see koht on eriti kergesti rünnatav. Läksin 
3b vanamuti juurde. 
 „Kuule, ma tulin sulle kosja. Seni, kuni sa järele mõtled, 
ma magan õige siin sohva peal.“  Mutt ainult kõõksus – vihast 
või üllatusest, kes seda teab. Siis aga kustutas näolt korraks kõik 
ilmed-kortsukriipsud, et visandada ette uus pilt – lai irvitus.  
 „Oh sind hullu! Ma saan aru küll, mis sul kaabakal kavas 
on. Ega mind kinni ei panda?“ 
 „Äärmisel juhul leiame võimaluse sinu kuradima suu 
kinni panna. Tõmbelukuga. Voodiriideid pole vaja.“ 
 „Ega sul seekord pole kavas kedagi asfaldisse ära 
uputada?“ Mutt pilgutas silma ja viibutas sõrme. 
 Kust kurat ta teadis?  
 
 Järgmisel hommikul võtsin koha sisse Oi-oi-oi muti akna 
all, arvasin, et oma korteris pole ikka veel julge olla. Vaatasin, et 
mis toimub – ja ei toimunud midagi. Külma närviga ootamises ja 
passimises võis ju mõte olla, kuid kärsitusest hakkas jalg järjest 
häirivamalt tõmblema. Lõpuks lõin käega – lähen ja vaatan selle 
pööningu üle, olgu pealegi, et mõttetu käik.  
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 Kahtlase maja välisuks oli lukus, kuid ukseakna klaas oli 
katki. Pistsin käe sisse ja keerasin ukse nupust lahti. Ega ma 
kartnudki kohtumist kellegi kõrvalisega. Trehvates võõrast, oli 
ettevaatlik siitmaa inimene ammugi loobunud uurimast, et kes, 
kuhu ja miks. Pealegi andis näoarm sobiva mõõdu välja, et mind 
võidaks pidada Mattiase poisiks. No ja väga hea! Tegelikult ma ei 
tahtnud endale tunnistada, et minu siiatuleku tõeliseks põhjuseks 
oli pigem lootusetu pööningukirg.  Siin sain küll vastu näppe – 
see tarberuum oli lihtsalt kole oma eeskirjadekohases klanituses.  

Siiski, akna juures oli keegi eemalviibija kõik valmis 
seadnud põhjalikuks ja pikaks istumiseks. Oli siledaks tõmmatud 
paberiga laud, selle ees mõnus tugitool. Lauapaberil olid 
rasvaplekid, nende kõrval eraldi paberitükil kanakondid. Tuleks 
mõnest käsiraamatust järele vaadata, mis imelind see kana on – 
pole ammu kohanud! Kuid oli veel midagi: kimp väiksemat sorti 
pabereid. Ma võtsin need kätte, ja see, mis ma nägin, tõmbas 
hinge kinni. Need olid Professori märkmed. Pippa oli need 
ümber trükkinud ja ära viinud, kuid algsed mustandid maha 
unustanud. Nüüd oli keegi neid siin pikalt uurinud ja samal ajal 
minu aknasse vahtinud. Kuidas? Miks? Paberitükkide 
arusaamatud numbriread, oskussõnad ja võrrandid võisid 
mõnele saladustekiimas isendile paista vapustavalt huvitava 
koodina, mille lahtimurdmine võis kuhjaga katta minu juurde 
sissemuukimise vaeva.  

Ma polnud ennast nii sitaselt veel tundnud. 
 Äsjane paugutaja ilmselt ei tulnud arvesse, kui ta üldse 
just siin oma asju ajas. Ta võis siin olla vaid kui isehakanud 
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ajutine allüürnik. Põhiliselt oli selle laua taga pikalt tegutsenud 
keegi teine. 
 

Kodus jäin taas aknast välja vaatama, see oli juba 
harjumuseks saanud. 

Järsku – üllatus, üllatus! – ilmus tänavale Bituumeni 
baarmen. Ta sisenes meie majja, kuulsin teda trepil kobistamas ja 
uksele koputamas.  
 „Tere! Ma tulin sind hoiatama, ZP arvab, et sina kitusid 
Tõprapea kamba peale. Mattias tegi nad seejärel külmaks, kedagi 
ei jäänud järele. ZP on sind pidulikult surma mõistnud. Meie küll 
ei usu, et sina võisid midagi niisugust teha. Eks ikka paistab välja, 
kes on kes. Ära pahanda, et me sinust algul kõrvale tõmbusime, 
meil oli vaja järele mõelda, mida sinuga ette võtta. Meie ei saa 
praegu sind siit eest ära saata, pead ise vaatama, kuidas minema 
pääsed või mida teed.“  

Me tihti kirume taevani, kui tuttav, mõistlikuna tundunud 
inimene osutub närukaelaks. Kuid juhtub ka ootamatusi, et see, 
keda oled pidanud tühjaks kohaks ja kelle nimegi sa pole 
vaevunud meelde jätma, teeb äkki midagi toredat. Mitte keegi ei 
käskinud tal tulla mind  hoiatama, see oli isegi ohtlik. Aga ta tuli. 
Üllatusest ma isegi unustasin teda korralikult tänada.  

Tänamise unustasin vist ka seetõttu, et ma üldse ei 
tahtnud, et mind mängust välja hirmutatakse. 

„Ma ei põgene kuhugi. Kas saad mind aidata? Ma 
tahaksin nende meestega kokku saada, et jutud ära klaarida.“ 
Mõtlesin, et olgu üks asi korraga. Kõigepealt selgitame au pihta 
käiva viltumõistmise ZP-ga, siis võtame kanasööja käsile.  
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„ Ei tea, kas me saame. Kuid kui sa nõnda arvad, eks me siis 
proovi“ lubas baarmen.  

 
 
Mulle anti aadress. Maja osutus seekord tavaliseks 

korterelamuks, ei paremaks, ei halvemaks teistest. Tõusin trepist 
kirjas olnud korterini, hingasin sügavalt sisse ja koputasin. 
Tõrrepõhjane hääl kamandas “Tule sisse!“ Täitsin käsu, korter 
oli tummakslöövalt vanaaegne: pitskardinad, potililled, isegi 
kummipuu nurgas. Seinu ehtisid raamitud fotod raudpommidega 
jõumeestest ja trapetsil keerutavast tsirkuseiludusest. Tugitoolis 
istus, põlved laiali, suurte harali vuntsidega lihav mees. Ma 
imestasin, ta oli kutsunud mind oma koju. Kas tähendas see, et 
ma siit enam elusalt ei lahku? Kuid jalas olid tal mõnusad 
kodusussid, mis pole eriti sobivad äkilisteks liigutusteks 
jõukasutamisel. 

Tulles korrutasin mõttes pidevalt oma jutu avalauseid, 
olin uhke, et sellised välja mõtlesin. Nüüd kandsin teksti vigadeta 
ette: 

„Sinu poistel pole aimu, kuidas relvaga käituda. 
Paugutavad niisama ja umbes, kuhu juhtub. Kas sa ei arva, et see 
on ohtlik? Mõni võib kogemata pihta saada.“ 

Mees jõllitas mulle tükk aga otsa ja pistis siis valjul häälel 
naerma: 

„Sa meeldid mulle. Kuigi ei peaks meeldima. 
Pihtasaamine poleks tõenäoline. Poisid alles harjutavad.“ 

„Siis anna neile parem juba paukpadrunid!“ 
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„Väike loomulik kadu võib ikka olla. See annab asjale 
vürtsi. Mis sa siis ise ronid igale poole ette? Sa oled poisike, kes 
topib ennest sinna, kuhu pole vaja. Ja siis veel imestad, et jääd 
toru ette!“ 

„Minul pole sinu lasteaiaga mingit tegemist. See oli 
loodusõnnetus, et ma nende otsa komistasin. Ja pole ma nendest 
kellelegi rääkinud. Sa koolita oma käealuseid, et nad sellest titade 
luuremängu tasemest välja saaksid, siis ei jääks nad ka nii kergelt 
vahele.“ 

Ta muutus süngeks. 
„Pole kedagi enam koolitada. Mattias tegi oma töö ära.“ 
Neetud! Siin panin oma ettevalmistatud tekstiga küll 

mööda! 
„Aga ega mina sind ka eriti koputajaks pidanud,“ jätkas 

vana vunts.  „Lihtsalt silmade ees  virvendasid, kellele see 
meeldib! Sellel kõigel pole erilist tähtsust. Ma räägin sulle: ma 
olen vana tsirkusemees. Kõik minu esivanemad olid.“ Ta tegi 
käega laia kaare seintel rippuvate fotode poole. Trapetsiiludus 
pildil noogutas pead. „Ma võisin igasuguseid trikke teha, kuid 
kõige suurem efekt oli alati siis, kui ma hobuse seljas galoppi lasin 
ja püssi paugutasin. Poisid peavad saama oma paugud 
paugutatud, muidu jooksevad laiali. Sinu naiseotsimise lugu ma 
tean. Tsirkusetola ausõna – meie selle asjaga seotud pole. Ma 
arvan koguni, et mitte keegi pole. Võid uskuda. On veel ühed-
teised, kes ei pruugi samuti seotud olla, kuid kes võivad sinu 
surkimist pahaks panna. Minu nõuanne – ole kuss!“ 
 Hetkel olin ma küll kuss, kuid pidasin aru, kas selleks ka 
jääda. 
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 „Ah et asfalt ei saa voolata ja sina ei saa koputada? Et 
mida ei saa olla, seda ka pole,“ jätkas tsirkusemees. „Aga saab 
küll olla. Just sellepärast saavad igasugused värgid olla, et on 
võimatud ja et pealegi neid pole olemas. Tsirkuses tehakse 
selliseid asju kogu aeg. Tegelikult pole üldsegi tähtis, kas saab olla 
või ei, kas asfalt voolab või mitte. Lihtsalt kättemaks peab olema, 
ka siis, kui pole, mille eest kätte maksta. Vaata ise, milline 
kättemaksuvajaduste rida igaühe selja taga on, mis sest, et üle 
poole on väljamõeldud. Just see väljamõeldud osa on kõige 
magusam. Seda nõuab mängu ilu. Usu mind, ma olen vana 
tsirkuseinimene ja ma tean. Minule pole kättemaksu vaja, kuid 
ma vajan neid, kes seda ihalevad. Ma tean väga hästi, sulle on ka 
vaja, ära aja tagasi. Paugutama peab. Ka minu poisid peavad 
saama paugutatud, mis sest, et nad ei oska ja mööda panevad. Ja 
kui mõni sealjuures asfaldisse sulpsab, siis seda lõbusam. Vaata, 
tsirkus on elu võrdpilt, need asjad käivad ühte moodi. Ainult 
mina keerutan asju laiemas kaares. Mina ütlen, et hoopis elu on 
tsirkuse võrdpilt. Tsirkus on üks suur alttõmbamine, elu aga on 
veel rohkem. Kuidas siis asfalt saaks voolata! Mõtle ikka! Mina 
teen oma paugud ja etendused ära ja mõni loll võib ka pihta 
saada, kuid on raudselt tõsiseid inimesi, kes paugutavad tõsimeeli 
ja kelle paugud tabavad alati.“ 
 Rahu oli selle majaga siiski sõlmitud ja me rüüpasime 
lahkumiseks klaasi päris head veini. 
 Järsku olingi uksest väljas ja läksin koju. 
 

Nädala pärast tormas minu juurde, hing kinni, Puck. Ta 
oli tänaval jäänud peaaegu tulevahetuse vahele.  Ega seal tuld ei 
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vahetatudki, põrutati peamiselt ühes suunas. Majas varjul olnud 
tsirkusemehe punt tiriti välja ukse ette ja lasti maha. Et kõik 
näeksid. Vuntsiga laibale oli kinnitatud kiri „Elimineeritud“. 

„Aeg on liigestest lahti! – seda ei ütle paraku mina. 
Nõnda ütles juba Hamlet. Juba siis olid asjad sassis,“ tegi Puck 
kokkuvõtva avalduse. „Mingu nad kõik koos asfaldiga!“ 

 
See oli aeg, mil linnas toimusid ka esimesed 

pommiplahvatused, mida senise laia hädade valiku foonil algul 
eriti tähele ei pandud. 

Läksin Bituumenisse. Kõik istusid seal vaikselt. Baarmen 
tuli minu lauda. „Ma tean, sa käisid mõni aeg tagasi Kivineemel. 
(Kust ta seda teadis?) Seda värki enam pole. Meest ka mitte. 
Pandi pomm.“ Ta võttis taskust paberi. „Me saime temalt ikka 
kokkuvõtteid sellest, mis maailma raadioeetris oli kuulda. Kui 
seal üldse veel midagi kostus. See on viimane.“ Võtsin paberi 
enda kätte. Sellel oli sõnumeid, milles tutvustati, mida on 
maailma erinevates kohtades asfaldivoo tõkestamiseks ette 
võetud.  

„Aga ZP?“ 
„Küllap keegi leidis, et nad virvendavad liialt nende 

mängumaal. Või kahtlevad selles, milles kahelda ei tohi. Asfaldi 
üle ei naljatata, aga seda üritas vana mustlane teha igal sammul. 
Pole vähe neid, kelle jaoks on asfaldist saanud pühadus.“ 

Et olid tulnud uued jõud, mis ihalevad vana asfalti? Kas 
nad tõepoolest usuvad selles sogas peituvat sõnumit? On 
vallandunud tuuled igaviku kõledatest koobastest – mõnusast ja 
heatahtlikust eilsest ei tahtnud keegi midagi teada. Anna neile 
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iidseid timukariistu! Asfaldiminekus on tõepoolest midagi 
apokalüptilist. See on süngete, tumedata jõudude mängumaa, see 
seostub kõigega, mis kihiseva, tõmbleva massina on rippu jäänud 
aegade pimedusse. Nüüd kuulutavad selle rippmaterjali jüngrid 
ennast tegijaks ja nägijaks. Asfaldiminek oli hävitamas 
tsivilisatsiooni ja paljud on kohe rõõmuga valmis täitma oma 
kolbatühikut võltsšamaanide needustega.  

Nii ma mõtlesin. Aimasin ohu märki selleski, et nii 
kõrgelennulisi sõnu polnud ma varem mõtteski kunagi ritta 
seadnud. Ju siis oli jama ikka suur. Nende uute staaridega ma 
enam tegemist teha ei tahtnud. Kõik need niinimetatud uued 
tegijad võtsid oma „vanu väärtusi“ sellest samast tõrvaaugust, 
mille servi mööda me päevast päeva käisime.   

Ma tundsin küll, et olen nendega võitlusjoone 
vastaskülgedel, kuid pidin tunnistama, et minu barrikaadipool 
polnud just eriti jõuliselt mehitatud. Ma nagu oleksin asunud 
mingil mittekasutataval raveliinil, kust suured madinad jäävad 
kõrvale. Kui oleks läinud löömaks, siis kusagil mujal. Siin 
paugutati ainult minu pihta. 

Iga tahtepalang kipub muutuma absurdiks. Mõttetus 
imbub mõtestatusse. Pigem vastupidi – mõttetus saab mõtte, 
sealjuures sünge ja verise. Minu pärast oli hakanud hukkuma 
inimesi. Ja see polnud enam üldsegi absurd. 

 
 
Ma olin väsinud. Ma ei tegelenud  enam Pippa 

otsimisega, see oli valus valikutegemine. Lahkumise äng vasardas 
minus ikka ja edasi – kuigi nägin oma peas ja hinges vaeva 
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illusiooni tekitamisega argisest rahunemisest. Kuid harjumist 
simuleerivad  kujutluspildid olid petekad, omaks ma neid ei 
võtnud.   

Märk minu korteris ilmus uuesti. Vaevu nähtav verejälg 
kohas, kus lamas isa. Ma polnud seda ruutmeetrit üle värvinud – 
nagu kõike muudki. 

Olen suurema osa elust olnud üksi, kuid pole sellele 
kunagi tähelepanu pööranud. Nüüd aga oli saabunud üksindus 
pärast väga lähedase inimese eemalejäämist, ja see oli hoopis 
teine asi. 

Sõna „ÜKSINDUS“ oleks tulnud kirjutada suurte 
tähtedega. Või teine võimalus, seda sõna üldse mitte kirjutada, 
unustada, et ta üldse olemas on. On öeldud, et kõigest kõrvale 
jäämine õilistab, kuid milleks oli mul vaja õilsust? Pigem tahtsin 
olla loomulik, elada ausalt oma kaotuses ja lootusetuses. Aga 
mida tähendas „loomulik“? Sellessegi sõnasse oli osavalt 
peidetud soov välja paista, särada kõikide nende teiste 
„ebaloomulike“ taustal. See aukoht mind ei huvitanud. Soov olla 
„loomulik“ võinuks siduda mind imetlevate inimestega ja 
hävitada sellega üksinduse. Sest hullem kui üksindus ise on selle 
hävitamine. Mulle meeldis mõelda omi mõtteid, ilma et keegi 
teine oleks saanud sinna sisse oma mõtteprügi poetada. Kuigi see 
„prügi“ võis teinekord osutuda tsemendiks, mis neid „omi 
mõtteid“ koos hoiaks, seda ma teadsin. Kas taoline mõtete 
kõrvaltabi oleks tõesti solvanud minu õrna sisetunnet? Mitte 
selles polnud asi, lihtsalt oli mul abist-mitteabist ükskõik. Ma 
hoopis ei saanud pihta, miks pidid minu mõtted olema ilusad, 
siledad ja koos hoitud? Tahtsin ma neid disainpakendis kaubaks 
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lasta? Kellele pakkudes? Sedamoodi ärimine oleks tähendanud 
kokkuvõttes iseenda ärasõnumist. Või peavad minu mõtted  
kenasti klanitud olema minu enda isiklikuks tarbeks? Aga mina 
ise neid mõtteid enam ei vajanud, sest ma mõtlesin juba uusi. 
Üksinduse mõtted on laialivalguvad, oi kui laialivalguvad, ja seda 
nad peavadki olema. 
      Siiski, oli olemas pääsetee – ja see oli mul ju käes olnud, veel 
mõni aeg tagasi! Oli veel olemas üksindus, mida harrastada 
kahekesi koos inimesega, kes on nagu sina ise. See oli 
superüksindus. Üks alustas lauset, teine lõpetas. Üks vormistas 
mõtte, teine arendas edasi. Need kaks ei vastandunud maailmale, 
vaid ajasid selle kõrval oma paralleelrada. Või oli hoopis maailm 
oma üksinduses partneriks nende kõrval? Superüksindus avas tee 
mõtete viimistlemiseks, sest ma ei mõelnud niivõrd enda, 
kuivõrd tema jaoks. See oli eksistentsi kõrgeim vorm. Aga kui see 
inimene meist eemaldati? Siis oli ka flirt üksindusega läbi! Jäi vaid 
meist endist voolav asfalt. 
 

Ma jäin haigeks. Nägin unes, et olen ennast täis sittunud. 
Kintsude vahe oli täis kuivanud korpas ainet, ma näppisin seda, 
terad pudenesid kõrinal põrandale tuues kuuldeavale peenemat 
sorti asfaldiprügi krigina – ehk priini.  

Andsin laksu oma puuduvale käele. Tegelikult, ega see 
käsi ei puudunudki. See oli alles atrofeerunud ja kuivanud 
mängusõrmedena, mis värisesid alaarenenud käetüüka otsas olles 
vaid käe kavand. Ma tervenisti olen kellegi poolt kavandatud, 
kuid jäänud lõpetamata. Ja jäängi lõpetamata. Ma olen katnud 
need varesevarbad hoolikalt kinni, ma ei võinud mõeldagi, et 
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keegi neid näeks. Kõik on keerdunud sedapidi – see puue 
tähendab võrdpilti minu faatumist. Ma jään viimasel katsel alati 
haardevõimetuks.  

Pippa oli läinud. 
 

 Väntasin palavikunõdra käega käima iidse grammofoni, 
mille olin ostnud Direktori kraamilaost Pippale. Plaat hakkas 
keerlema ja tõi ähmaselt meelde midagi, mis kunagi oli mulle 
hinge pugenud, kuid mille ma olin unustanud: palveveski. See 
hakkas laulma kunagist laulu Moonist ja Pardikesest.. 

Olen Pardike, Pardike, Pardike. Ülbe ja tühine. 
Midagi ei katke. Mida me teeme, see ei lõpe, seda jääme 

igaveseks tegema. Kui mitte tegelikkuses, siis oma hirmudes.  
Toaseinad hakkasid koos plaadiga keerlema ja ma 

püüdsin nende keskel kramplikult ühele kohale seisma jääda. Ma 
kinnistusin Pardipojaks. Lagi hakkas laskuma ja rutjus mu maha. 
Ülikitsas allesjäänud ruumijäänuses nägin silme ees mehe laipa. 
Ma ei suutnud meenutada, kas kuulihaav on tal peas või südames. 
Ma pidin selle selgeks tegema, kuid iga kord, kui ma püüdsin 
tema kuuehõlmu avada, nihkus ta eemale, puges veelgi 
sügavamale lae ja põranda vahelisse prakku. Siis aga ilmus keegi 
teine samasugune  ja püüdis omakorda mind haarata, kuid käsi, 
millega ta üritas seda teha, oli atrofeerunud, samas aga hiigelsuur. 
Selle ülikäe näpualgmete vahel nägin rippumas pardipoja 
tikandpilti laps-ristisõdalaste altarilt. See pilt hõljus mulle 
silmadele ja kõik muutus uduseks. 
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Aeg-ajalt tundsin, kuidas mulle pähe koputati. Selgematel 
hetkedel  mõistsin, et koputatakse uksele, kuid see mind ei 
huvitanud.  

Siis ühel hetkel avasin silmad ja sain nähtavasti aru, kust 
poolt valgus paistab. See oli hirmutav kogemus. Selge pilgu 
taastumine polnud see, mida ma vajasin. Ajasin ennast värisedes 
püsti ja, krae tõstetud, komberdasin lähedasse keldrikioskisse, 
kust teadsin saavat autoriteetset abi. Tagasi tulles oli mul käes 
murdunud tilaga mahukas ei-tea-mis-ajast kohvikann, pilgeni täis 
mingit venima kippuvat ollust. Oma korteri ukse ees leidsin 
ootava Pucki. 

Pucki suu kiskus naeratusest suuremaks, kui see eales 
oleks võimalik olnud. 

„Sa ei tohi siia niimoodi üksinda jääda!“ Ta haaras avatud 
ukse eest võtme, mille lukuaugust eemaldamisega ma olin 
kohmitsema jäänud, ja pistis selle taskusse. Tahtsin talle virutada, 
kuid puskarianum takistas. Maha loksutada seda kraami poleks 
kõne allagi tulnud. Puck lükkas mu tuppa ja järgnes mulle. Ta 
kõõritas minu anumat, kuid tal jätkus elukogemust seda mitte 
puutuda. 

„Tead, ma annan sulle kõigepealt süüa.“  Toidupott oli 
tal ukse taga ootes. 

Aga puskarist jõin ma tubli osa ikkagi ära. Vast rohkem, 
kui ma hakatuseks kavandasin. Ma pole nende seast, kes lasevad 
endale midagi ette kirjutada, isegi kui ettekirjutust valjult välja ei 
öelda. 
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Mul oli kohutavalt palav. Tundsin, nagu oleks mulle kihiti 
selga aetud lugematu kogus pakse, villaseid rõivaid, kõige peal 
veel mingi kasukas. Kogu see virn oli üle kallatud millegagi, mida 
võis pidada toiduõliks, ma ei saanud ennast liigutada. Mind 
tõmmati kergelt ühest küljest, siis teisest. Tirimine läks järjest 
tugevamaks, see oli Pippa, kes püüdis mind vabastada. Ta võttis 
käärid ja hakkas armutult riideid lõhkuma. Viimane, mis ma enne 
uinumist tundsin, olid Pippa jahedad käed mu ihu puudutamas. 
   

Palavik oli vähenemas. Saabus aeg, mil ma tõeliselt 
ärkasin. Sirutasin käe õnnistatud ilma tilata kohvikannu poole. 
See oli alles, ma nägin seda, kuid minu käeulatusest targu 
kaugemale tõstetud. 

Viga oli selles, et nimelt Pippa päästis oma jahedate 
kätega minu. Mis sest, et kujutluses. Oleks pidanud olema nii, et 
mina päästan tema. 

 
„Vaheta kõigepealt lapid ära!“ Puck oli minu kõrvale 

tõstnud pesukausi ja selles oli päris vesi. Tooli seljatoel oli puhas 
pesu ja riided. See oli asjalik pakkumine. Siiski läks veel paar 
päeva, enne kui ma vaevusin Puckiga rääkima. Ja need esimesed 
sõnad polnud üldsegi õrnad. Puck vaid irvitas. Tal oli hea meel, 
nähes minus elumärke. Möödus veel mõni päev, kuni ma suutsin 
– peaasi, et tahtsin – ennast jalule ajada. 

 
Peale esimest edu jalgade kasutamisel panin plaadi jälle 

mängima, kuid Moonist ja Pardipojast ma midagi uut ei kuulnud. 
Ilmselt oli Puck                                                                                        
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plaadi vahepeal ümber vahetanud. Või oskas riistapuu ise muuta 
plaadile kriibitud vagusid. Masin krõksus „Apassionatat“. See oli 
lootuse muusika ja ma jäin seda vaikides kuulama ning ka 
uskuma. Palveveski võis vahendada vaid tõtt. Ainult ka see käis 
ringi, mässides mind üha kõvemini endasse. Ma uskusin, et kui 
on olemas jumal, siis on sellel muusikal pääs tema kõrvadesse. Ja 
koos muusikaga pääseb sinna ka minu sosin. Ja kui jumalat ei ole, 
siis teab see muusika ise kõige paremini, kuhu minu sosin saata. 

Ma sosistasin, et soovin näha Pippat. Ma ei tea, kas mu 
soovil oli edu jumalani jõudmisel. Igatahes potsatas see 
ümberadresseerituna tagasi minu ajupostkasti: vaata, kuidas sa ise 
saad! 

 
Kuradile kõik need tumedad tegelased maskides – olgu 

siis loomamaskid või pärislõustad, mis on nagu maskid. Nad 
keerutavad mind ainult eesmärgist kaugemale. Nüüd olin ma 
kindel, et Pippa tuleb nagunii tagasi, seda oli mulle lubanud 
palveveski oma „Apassionataga“. Vaatasin oma toa paiguti maha 
kistud tapeediga  räämas seinu. Mõtlesin, et ainuke, mis ma Pippa 
heaks saan teha, on hakata tema kojutuleku puhuks korterit üle 
värvima. Pippa ei tohtinud ometi astuda sellisesse urgu. 

Mul polnud remondiks mingeid kogemusi,  vahendeid 
ega tööriistu. Kogemustes haigutava tühjuse lükkasin lihtsalt ülbe 
liigutusega kõrvale, materiaaltehnilise toe osas lootsin aga 
Direktori abile.  

Juba teist korda viimase aja jooksul tuli mul välja minna 
eilse haige tudisevate jalgadega. Võtsin jälle abiks kepi, lükkasin 
kõrvale ukse ees keksleva Pucki ja läksin. 
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Marssisin uhkelt mööda majadest, kus võisid elada 

igasugused tõprad. Direktori värav oli ripakil. Kõik oli segi 
pekstud ja rüüstatud. Segi pekstud professionaalselt, rüüstatud 
aga hooletult. Suli-kaabakad oleksid kõik minema tassinud, kuid 
poleks viitsinud ilmaasjata lõhkuda. Siin oli tegemist Mattiase 
meestega, nende usutunnistus oli lõhkumine. Direktorit polnud, 
ja seega võis karta, et selleks ajaks polnud teda alles enam ka 
kusagil mujal. Mattiase mehed ei jäta mälestusobjekte oma 
eluteed märgistama. Selja taga peab kõik olema puhas. Istusin 
tükk aega tema iluasfaldil ümberpaisatud laua ääres ega teadnud 
ise ka, millele mõtlen. Lõpuks ütlesin kõva häälega: 

„No remondiasjad saan ma kätte samas korras, nagu 
oleks Direktor ise need mulle andnud. See on tema soov,“ kuigi 
ma polnud hetkel enam kindel, kas hakkan üldse neid kasutama. 
Ühes murtud uksega keldriboksis tõstsingi mõned ümberlükatud 
riiulid püsti ja leidsin nende alt segamini pintsleid, värve ja 
igasuguseid asju, mille otstarvet ma ei teadnud, kuid mida pidasin 
vajalikeks. 

Istusin kodus ja vahtisin tuimalt värvipurkide rida. 
Saabus õhtu. Siis tõusin, võtsin põrandavärvi, läksin kööki ja 
värvisin pliidiesise üle. Enam sa mul ei kummita! 
  

Ma kõikusin ikka veel miinuse ja plussi vahel ning 
arvestasin tõsiselt enda mahakandmise võimalusega. Direktoriga 
juhtunu ei aidanud mind üldsegi tervemaks saada. Puck hoidis 
mind, kaevu kohal rippujat, ikka veel kuuesabast kinni, kuid 
kauaks temalgi jõudu jätkub. 
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Päev või kaks tõstsin värvipurke ühest seinast teise, siis 
kraapisin ühe tüki seina siledaks ja tõmbasin värvi peale. 

Kusagil sihiti kedagi, kusagil kõlasid paugud, kusagil 
lendas maja kildudeks. Mina aga uskusin, et olen leidnud teeotsa. 

 
 
Teadsin küll, et mitmesugused asjad nõuavad tõsist 

läbimõtlemist, kuid ma ei tundnud endas mingit kutset selle 
vältimatu tegevusega pihtahakkamiseks. Võtsin aja maha, 
hulkusin mööda linna ning enda karistamiseks ületasin 
magistraaltänava iga järjest ettejuhtuva purde, sillakese või trossi 
abil. Kui tahtsin minna paremale, pöörasin vasakule. Vahel käisin 
tagurpidi. 

Lugesin silti „Rahvusraamatukogu.“ See hoone on kõigi 
silme all. Kui ta jääb teekonnal ette, tehakse tema ümber suur 
ring, lootmata seda õgvendada. Kuid pole enam palju neid, kes 
on säilitanud teadvuses tema olemasolu. Varem ikka teati, kuid 
nüüd oldi unustanud. Minagi ei suutnud meenutada, kunas 
viimati selle asutuse püstiseismine  minu teadvuses klõpsu tegi.  
Hetkel ei suutnud minagi meenutada, kunas selle asutuse 
olemasolu viimati minu teadvuses klõpsu tegi. Kuid minu rada 
kõigi oma arusaamatute pööretega oli toonud mind selle ukse 
ette, ja oli valmis ka kohe sisse viima. Siis ma taipasin: siinsetes 
eeldatavasti pimedates, majesteetlikes katakombides võin nüüd 
päevi istuda ja järele mõtelda, sest sinna ei tule keegi.  

Sisenesin maja ootavasse, kivist ja klaasist vulvasse. 
Uksed olid avatud. Igaks juhuks vaatasin silti lahtioleku aegade 
kohta. Klappis! 
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 Keset katedraali meenutavat vestibüüli seisis vaikselt 
noor, vast neljateistaastane poiss ja ootas mind.  

„Kui soovite midagi lugeda, palun astuge registratuuri!“  
Vaatasin eemal asuvaid lette. Nende taga polnud kedagi. 
Poiss sattus kergelt segadusse: „Ma lähen kohe sinna.“ 
„Võta nüüd vabalt. Mida kõik see tähendab?“ 
„Vabandage, mul pole kogemusi. Te olete paari viimase 

kuu jooksul esimene külastaja.“ 
Lõpuks ta seletas. Tema isa oli olnud selle suure kolossi 

ülemus. Siis tulid viimased külastajad, see tähendab eriteenistuse 
mehed ja viisid isa ära. Tema lapsepõlv oli möödunud selles 
majas, koju minna polnud enam huvitav ja ta jäi siia. 

„Aga teised?“ 
„Teisi pole, kõik on läinud. Ma püüan, et kõik siin 

toimiks.“ 
Poisi nimi oli Andreas. 
Kõik näitas, et mõtisklemine selles majas võib minna 

liigagi intensiivseks. Vaja mul veel enda murede kõrvale sellise 
üldkasutatava kolossi murekesi. Siiski küsisin viisakusest: 

„Kas ma saan sind kuidagi aidata?“  
„Valvur sai infarkti, kui siin viimati käidi. Ma mässisin ta 

kilesse, kuid ära viia ei jaksa. 
Ma siis jäin. Õhtul hakkasime tegutsema. Pilkaselt 

pimedas majas, kus aknaid vähe, pole eriti kutsuv üldse midagi 
teha, midagi sellist aga eriti. Seda ei tahaks taha isegi päise päeva 
ajal hästivalgustatud kohas. 

Õnneks oli majas arvestatav elektri avariisüsteem, mida 
aga varjumisvajaduse tõttu kasutada ei võinud. Siiski sai 
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generaatoreid madalal võimsusel sisse lülitada, et kantavate 
pealampide akusid laadida. Hästi korraldatud majas olid ka need 
olemas ja nendest sai nüüdki abi. Oli ka kütusevaru, mida 
bandiidid polnud taibanud arvele võtta. Targa kokkuhoidlikkuse 
puhul võis selle abil pikka aega vastu pidada.  

Et takistada lõhna levimist, oli Andreas valvuri toakese 
uksepraod pakkelindiga kinni teipinud. Suure siseakna oli ta 
katnud kardinaga. Kasutasime siiski maske, mis olid ette nähtud 
haruldaste käsikirjade käsitsemiseks, kuigi ukse avamise järel 
neist suurt abi polnud. Valvur, suur mees, istus laua taga ja eks 
riided teda koos hoidsidki. Silmaga oli näha, et käsitsi ei vii teda 
kuhugi. Läksime otsima käru ja mõnda suurt kasti. Ka selles 
punktis näitas maja üles oma ettevalmistatuse taset. Veeretasime 
käru manalamehega tagumise, parki viiva ukse juurde ja jäime 
ootama ööd. Hädise noorkuu valgel alustasime hauakaevamist. 
Eks olime mõlemad selle töö jaoks natuke alamõõdulised, tema 
vanuse, mina käe poolest, kuid me ei tunnistanud seda ei endale, 
ammugi mitte lahkunule. 

Me ei süüdanud ilulampe ega küünlaid, kuigi lahkunu 
oleks seda väärinud. Kartsime äratada tähelepanu. Meil polnud 
ka risti. Andreas oli pidulikult kaasa võtnud iidse, käsitsi 
kirjutatud Piibli mingis mõistmatus keeles ja kirjaviisis. Ta oli  
selle välja muukinud lukustatud peegelklaasisest vitriinist. Kus 
sellega, meil polnud vaimulikuriideid, kuid me kujutlesime need 
endale selga. Lükkasime kinni aetud haua siledaks, kuid me ei 
suutnud sinna kavakohaselt maskeerimiseks prahti riputada.  

Ma lihtsalt jalutasin mööda tohutu maja pimedaid 
koridore ja saale, treppe ja nurgataguseid. Õhk seisis, ei tuult, ei 
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helisid. Tõest olid küllastunud loendamatud  uinunud leheküljed. 
Ma tundsin lausa füüsilise puudutusena nende lähedalolekut. 
Neist oli kõik saanud alguse. Aegamisi oli nende vaimsus 
imbunud tihketesse kivimüüridesse. Haaramatutes seintes ja 
pimedusse peitunud lagedes tihenes usk tõe kõikvõimsusesse. 
See tõde polnud kogum igapäevaelu kogemusi, see oli midagi 
rohkemat. Tõeteadmine oli sulgunud endasse, kuid samas ulatus 
läbi kõikide tõkete lõpmatusse, ei tea, milliste kauguste, müüride, 
lukkude ja sfääride taha. Sellel polnud asja minuga, kuid ma sain 
piskust osa. Suur tõde tähendab vaikust, lärmakas on vaid 
pisitõde. Siin majas vaikust jagus. 

Suure tõe eest võib anda ka oma elu. 
Hommikul olin peavestibülis. Seintele oli riputatud 

tänapäeva kõrge reproduktsioonitehnika  demonstreerimiseks 
valik trükiseid kuulsate kaasaegsete kunstnike teostest. Järsku ma 
võpatasin: see oli Pippa. Tema ilme, tema olek, mis kummalisel 
kombel voolasid välja mingitest vabalt kulgevatest joonte ja 
värvide segadusest. Pablo Picasso. Istuv Jacquline  kassiga, 1964. 
Ka kass tema süles oli õige, niru ja must. 
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Pablo Picasso. Istuv Jacquline  kassiga, 1964. 

 
Hommikupäike paistis läbi välisuste avarate klaaside. Ma 

võtsin pildi seinalt, ja et seda lähemalt silmitseda,  istusin  
põrandale päikeselaiku. 

Vaadates pilti ma mõistsin, kui valus võis lahkumine olla 
Pippale. Piinatult mõtlesin võimalusele, et ta nõustus 
äraminekuga seetõttu, et ta kartis, et oli hakanud kartma 



 
 

145 
 

iseennast. Ta ju ütles: „Mul on kopsudes imelik tunne. Seal 
pesitseb jõud, mis tappis inimese.“ Või oli see, et ta lahkus, 
eelkõige trots? Oma minekuga võis ta saata minu lihtsalt kuradile. 
Mis oli minus valesti, et ma ei mõistnud seda tookord? Sellest 
peale olen ka mina tegelikult pagenduses. 

Läksin tagasi koju. 
 

 
Kui ma jälle linna peal nuuskisin, ilmus ootamatult minu 

ette vanem naine, juuksed silmadel. Hetk tagasi polnud ma teda 
märganud, ilmselt ootas mind kusagil varjus. Siis ühtäkki oli silme 
ees, seisis, vaatas uurivalt. 

„Pippa palus tervitada. Temaga on kõik korras.“ 
„Kus ta on?“ 
„Aitab sulle küll. Rohkem pole midagi. Ei temalt, minult 

ammugi mitte. Üldiselt pole meil sellist kommet. Sõnumeid tuua. 
Aga Pippa saavutab alati kõik, mida tahab. Aga olgu. Ütles, et 
armastab, et sa ei teeks lollusi – nendel on vere maik – ja hoiaksid 
ennast. Et tuleb koju.“ 

Ma ei teadnud, kas uskuda või mitte. Pippa polnud 
kunagi varem öelnud, et mind armastab. 

„Kunas?“ 
Naine pöördus minema, kuid siis seisatus kõheldes 

uuesti. Ta ütles vaiksel häälel: 
„Sina oled küll viimane, kes võiks öelda, et ta on  hädas. 

Hea küll, ma räägin sulle… siin, tänaval pole hea. Lähme sinu 
poole… ei… Ma tean!“ 
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Minna tuli tükk aega, kuni jõudsime ühe uuemat sorti 
kortermaja juurde. Naine avas oma patentvõtmetega uksed ja me 
sisenesime korterisse. 

„Dolores, see on sinu isa sõber. Ega sul pole midagi selle 
vastu, kui me siin natuke omavahel juttu ajame?“ 

Akna alt tõusis ebakindlate liigutustega noor naine. 
„Mul on alati hea meel tervitada oma isa sõpru. Meil käib 

siin nii vähe võõraid.“ 
Ta lähenes, küllap selleks, et kätelda. Ta vaatas mulle 

näkku ja oli näha, et näoarm ehmatas teda. Siis jäi tema pilk 
peatuma minu puuduval käel. Ootamatult tõusis paanika. 
Ehmunult toetus ta lauale ja temast vallandus kõrge, kestev heli, 
mis nagu poleks tahtnudki lõppeda. See kasvas valjude karjete 
reaks. 

„Issand! Ma oleksin pidanud seda ette nägema!“ ehmatas 
sõnumitooja. Ta embas Dolorest õrnalt õlgadest ja juhtis ta toast 
välja. 

Jäin üksinda ukse juurde seisma ja vaatasin ringi. Tuba oli 
kallilt sisustatud, kuid selles puudusid märgid asju omatahtsi 
korrastavast inimesest. Midagi ei vihjanud sellele, et see on noore 
naise elukoht. Pigem oli see haigla luksuslik VIP-palat, kust aga 
kõik häirivalt meditsiiniline oli targu tõstetud eemale. 

Poole tunni pärast tuli minu saatja tagasi. 
„Ma olen tema tädi. Dolores on minu venna, Direktori 

tütar. Ka meie oleme kogu aeg öelnud Direktor, nii et jäägu see 
nüüdki tema nimeks. Sa tead, et teda enam ei ole? Mattias. Ta 
jahtis Pippat. Ja olid vist veel mingid Ostukeskuseaegsed arved. 
Ta tuli koos kogu oma kambaga.“ 
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Ma ei tea, miks ma ei suutnud öelda, et ma tean. Sain 
suust: „Ma tunnen kaasa!“ Pagan! Kui nõme vastus! 

„Kas sa tead, miks Direktor sind tööle võttis? Dolores! 
Doloresel oli kallim, abielus mees. Tänapäeval pole see 
probleem, kuid ta jäi last ootama ja mees saatis ta kuradile. Ka 
see poleks probleem. Direktor oli küll vana kooli inimene, kuid 
tegi vapra näo, soovitas aborti. Dolores ei teinud kuulmagi. Poiss 
sündis ühe käega. Nagu sinagi. Nüüd võttis Direktor ohjad oma 
kätte. Et vigane laps jääks tütrele kaela, see ei tulnud kõne allagi. 
Ta ise ajas välja kasuperekonna ja maksis ränka raha. Kuid need 
tüübid osutusid närukaelteks. Laps suri. Nägime teda. Kängu 
jäänud ja alatoidetud. Löögijäljed. Dolores nuttis, mis ta nuttis, 
aga arust poolikuks ta jäi. 

Kui vend nägi sind tööd otsimas, siis midagi temas 
pööras. Nagu pattude lunastamiseks võttis ta su, ühekäelise, 
tööle. Vähemalt ei pidanud ta sinus pettuma.“ 

Hetkeks näis, et ka vanem naine peaks minema teise 
tuppa koos Doloresiga rahunema. Võimalik, et ka mina. 

Perenaine läks aga hoopis kohvi keetma.  Tagasi tulles ta 
jätkas: 

„Kui Pippa ennast Direktori juures varjas, hakkas minu 
vend temast kui inimesest tõsiselt lugu pidama. Pippa meeldis 
talle. Ta tahtis teha kõik, mis võimalik, et sinu naist päästa. 
Muidugi, ta teadis, kus Pippa on. Kuid võid olla kindel – ta ei 
öelnud Mattiasele midagi. Ja mina sulle ka ei ütle, sest nii oli tema 
soov.“ 



 
 

148 
 

Ma sain väga hästi aru, miks seda minu eest varjati. Nad 
polnud veendunud, et mina suudan kriitilises olukorras vaikida. 
Ausalt öeldes, oma sisetundes polnud ma ka ise selles kindel.  

Ma ei teadnud täpselt, kuidas Direktor hukkus. Ma ainult 
aimasin seda. Haavatud linna džunglitelegraaf võib olla võimas, 
kuid kriitilisel hetkel siiski alt vedada. Minuni see sõnum ei 
jõudnud, olin vist liialt hõivatud omade  asjadega ja vahtisin ringi 
pimedate silmadega. Ka äsjases sukeldumises Dolorese 
probleemistikku olin vist liialt segaduses, et aduda Direktoriga 
juhtunu täit õudu.  

Ma hakkasin aru saama, et Direktor polnud üldsegi 
selline üheköiteline mees, nagu ma oma lihtsameelsuses arvasin. 
Ta esitas meile – ja küllap ka endale – meisterliku petuetenduse. 
Nii on maailmas tihti juhtunud, kui tugev inimene peidab endas 
midagi õrna: ta valvab, et kellegi pesemata sõrmed ei tuleks seda 
surkima. Ta seab endale petekana ette robustse ja hoolimatu 
jõmmi maski. Küllap ma tajusin seda, vähemalt alateadvuses. 
Alateadvus oli see, mis sundis mind abisaamiseks just tema poole 
pöörduma.  

Ma olen kaotaja, Direktor hukkus, kuid lõppkokkuvõttes 
võitis. Mina kaotasin nii Pippa kui ka Direktori. Aga iseenda? 
Õigupoolest pole ma iseennast viitsinud otsidagi.     

 
     
 Pippa aga võttis oma hõlma alla kuus-seitse tüdrukut. 
Nad tegid kõvasti tööd, kuid ei lasknud endale pähe istuda. 
Ülemused hakkasid tasapisi Pippat austama, aga ka kartma, ja 
lasid tal omapäi toimida. Lõpuks peeti koguni igasuguste 
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suuremate asjategemiste puhul Pippaga nõu või vähemalt püüti 
saavutada tema nõusolek. Võib isegi öelda, et ta lõi seal korra 
majja. 
 Pippa ja tema tüdrukud hoolitsesid piimakarja eest, kuid 
vajadusel lõid kaasa ka põllul. Kuid veel rohkem olid nad toeks 
inimestele. Võimalik, et just tänu neile tilkus sealt ka mingit 
toodangut –  võib-olla leiba, mida minu nähes tänaval jagati. 
Mitte kõik laagrid ei saanud sellega hakkama. 
 Paistis sedamoodi, et Direktoril polnud taolisest 
asjakorraldusest kuigi selget ülevaadet. Kaunishing, nagu ta oma 
karmi kesta taga oli, kujutles ta, et tegemist on millegi skaudilaagri 
ja sanatooriumi vahepealsega. Tema õde oli aga asja hing.  
 Pippa osutus minust kõvemaks. 

 
   

Õhku linnast eemal hingasin kord ka mina, oli säärane 
õnnis aeg. See oli ammu, ja nüüd võin ma öelda, et see oli minu 
elu suurim seiklus. 

Vananev loodusloo õpetaja Mihkel Puuluu tuhnis 
Karulaane algkooli tolmuses konkus. Ta oli pealinna 
kuldgümnaasiumi kõrgest kateedrist arusaamatult siia kukkunud 
– õpetama looduslugu lastele, kes teadsid loodusest rohkem, kui 
tema eales. Laste teadmine oli isevärki tarkusekogum, mis ei 
kahjustanud karvavõrdki nende loomupoolset 
puhtsüdamlikkust. Tarkuse puhul ei juhtu seda sageli. Laste 
omatarkus tulenes põlvkondade silmatorkavast ühtsusest selles 
aja poolt unustatud kolkakülas. Vana koolihunt vaatas, imestas ja 
ilmavärkide sedapidine kokkuseatus läks talle hinge.  
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Pehkinud konkurämus tuulates jäi ta pilk äkki pidama 
metalliläikel. Mustaks oksüdeeritud raud, mida pikkisid 
poleeritud terase triibud. Vanaaegne, hoolikalt tehtud saksa 
koolikatseriist, Wimshursti masin, staatilise elektri vänttekitaja, 
oleks nagu pärit olnud tema enda koolipäevadest. See, mida ta 
mäletas, oli juba tookord päevinäinud riistapuu. Täpselt 
samasugune oli ka siitleitu. Mihkel tahtis lastele muljet avaldada, 
panna oma nooruse välgud sähvima.  

Olin vanemate juurest pagendatud Karulaande sugulaste 
toidule ja jooksin hilinemiskartusest hingeldades kooliukse 
poole. Suur käsi vajus minu õlale.  

„No kuhu tormad, noormees, no lähme rahulikult 
kahekesi koos, nagu kaks meest ikka!“ Ta võttis mul käe alt kinni. 
Me läbisime kooliukse ja sisenesime ootamatult just minu klassi. 
See oli looduslooõpetaja, keda ma veel ei tundnud ja kelle tund 
pidi kohe algama. Õpetaja tõstis laualt põrandale mahuka katte 
ja tõi nähtavale kummalise, suure kettaga seadme. 

„Enne, kui läheme edasi tänase tunni teemaga, näitan 
teile, mis imelugusid maailmas juhtub. Näete, elektrijuhet siin 
pole.“ Ta hakkas keerutama vänta ja äkki lendas riistapuu ühelt 
poleeritud metallkeralt teisele vingerdades ere sinine välk. See ei 
kustunudki, vaid laperdas ja särises seni, kuni õpetaja vänta lõi.    

Olin vist toimuvat vaadanud avatuma suuga ja 
päraniaetumate silmadega, kui seda tavaliseks võib pidada. Nii et 
pärast tundi kutsus ta mu õpetajate tuppa ja seletas kõik asjad 
veelkord üksipulgi läbi. Lisaks küsis minult veel ei-tea-mida-
kõike. Nii see käima läks. Jutuajamised õpetajaga olid nagu lai 
maantee läbi kõrbete ja mägede. Ma mõtlesin tema sõnadele 
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öösiti, kui uni keeldus tulemast. Ta oli jutukas, rääkis vaikse 
vanainimese häälega oma välgurattast ja ka minust, aga ta ei 
öelnud enam, et minu reageerimises oleks olnud midagi 
erakordset.  

Ükskord hakkas ta rääkima budistide palveveskitest, 
mille keerutamise kaudu olevat võimalik jõuda jumala kõrvadeni. 
Ja et ma asjast aru saaksin, jutustas pikalt budistidest ja 
lamaistidest. Ta ütles, et kui väntab oma ketast, siis ta tunneb, et 
see on sama, mis palveveski. Ja kui raksatab säde, on see nagu 
vastus – ma ei mõistnud küll, kellelt, jumal see siiski nagu polnud. 
Ainult, nagu ta ütles, ei teadvat ta enam, millist küsimust ta oli 
esitanud, sest viimasel hetkel asendus küsimus alati mingi teisega. 
Kuid lõpuks pole sellest lugu, määrab see, et säde kestab. Need 
jutud lõikusid minu mällu ja õitsesid või võsastusid – ma ei tea, 
kumba just õigupoolest. Iga teise inimese suust kuulduna oleksid 
tema lood minu arust olnud ila. Ma püüdsin tema lummusest 
lahti rabeleda, kuid tulin alati tagasi ja seadsin ennast kuulama. 
Pikapeale ma mõistsin, et see, mis ta sõnad mulle andsid, oli rahu. 
Ma olin tulnud maailmast, kus rahu oli viimane asi, mille 
olemasollu uskuda. Ja sellest peale, alati, kui asjad läksid segaseks, 
jälgisin ma väga tõsiselt, kas minus on rahu või mitte.  
Vahest ikka oli. 

„Palveveski on kogu maailma pidev kordumine. Algusest 
peale ja uuesti. Midagi pole kadunud, kõik kordub ja tuleb uuesti. 
Me võime vaid püüda natuke kiiremalt vändata, kuid siis võib 
masin katki minna.“  

Kunagi hiljem hakkasin ma teda mõttes nimetama 
Guruks. 



 
 

152 
 

Nende meenutuste taktis keerutas laual asuv grammofon 
palveveskina laulda. Kummalisel kombel olid laulu sõnadeks 
minu enda mõtted. 

 
 
Oli kusagil laekapõhjas säilinud tema aadress. Võtsin 

käntsaka seasinki – nüüd mul liikus ka seda – ja asusin teele. 
Eales poleks ta kolinud suure korrusmaja uhkesse 

korterisse, eriti veel kärarikkas linnaosas. Eeskätt küll seetõttu, et 
niipalju raha poleks talle elu sees korjunud. Aga usutavasti ka siis 
mitte, kui taoline elamine oleks talle kingitud. Ta elas vanas, 
kokku vajuvas monteeritavas suvilas sedasorti rajoonis, kus omal 
ajal teistsuguseid polnudki. Nüüd olid kõikjale ümberringi 
kerkinud uhked esindusvillad ja tema madal könnikene näis 
ootavat, mil mõni hooletu buldooser ringi tehes temast kogemata 
üle ajab, või et lähedalasuv meri mingil põhjusel tõuseb – siis 
poleks tal pääsu. Majakese praod olid vanadest riietest lõigatud 
ribadega tihedalt kinni topitud, tõrvapapist katust oli remonditud 
vineeri- ja plekitükkidega. Raudahi huugas ja olemine oli mõnus. 
Elu jooksul oli peremees oma kesisest palgast olulise osa 
raamatutesse paigutanud ning nüüd olid need kõik tema ümber 
nagu ajast ja arust muinasjutu lapselapsed. Istusin minagi nende 
sekka. 

„Kui sa tookord meie kooli tulid, olid sa vägagi vigase 
hingega. Sa tulid vist siitsamast, pealinnast?“ küsis ta.  

„Jah, aastaks sugulaste juurde.“ 
„Kuidas tunned ennast praegu?“ 
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        „Niruselt. Minu naist tahetakse tappa. Ma pidin ta saatma 
kuhugi kaugele, kuigi tegelikult ma vist ei tahtnud seda teha.“ 

„Pidin,“ kordas ta mind. „Tänapäeval tunnevad 
inimesed allergiat, kui öeldakse, et nad midagi peavad.“  

Ta vaatas mulle pikalt otsa. 
„Kas sa oled tapnud?“ 
„Jah!“  

    „Vahel tuleb seda teha. Kuid sa oled nüüd valinud. Sa ei 
saa sellest mängust enam väljuda. Ma ei ütle, et sa peaksid edasi 
tapma. Kuid sinust peab saama tunnistaja.“ 

„Mida ma pean tunnistama? Ja miks?“ 
     „Kaks küsimust. Mida – seda ma ei tea. See selgub siis, 
kui sa oled tunnistanud. Miks? Et palveveski saaks edasi käia. 
Ilma meie väntamiseta võib maailm seisma jääda.“ 

Ta väsis ära. Silmad kaotasid hetkeks teravuse ja suu 
muutus lõdvaks. Kuid sõrmed jätkasid rahutut sebimist tooli 
käetugedel. Hetkeks ta selgines uuesti: 

„Mul on siin üks kirjatükk. Omal ajal uurisin muude 
asjade kõrval ka seda, kuidas inimesed tajusid asfaldimineku 
algust. Mida nad kuulsid. Ma kirjutasin kõik selle kokku. Asja 
teeb huvitavaks, et tänapäeval ei mäleta keegi sellest enam 
midagi. Nii et ajas kadunud andmed. Ma annan need sinule, ehk 
pakub huvi.  

„Ka mina olen palju mõelnud sellele, mis on toimunud. 
Kuid ma pole oma mõtetega kuhugi välja jõudnud.“ 

„Pea meeles: sa oled tunnistaja. Sa ei peagi tegema 
järeldusi, küllap neid tehakse. Sa pead kokku koguma ja edasi 
kandma seda, mida tead ja oled läbi elanud. Kahju, enam me vist 
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ei kohtu. See ei olene minu tahtmisest. Sinul endal pole enam 
põhjust siia tulla. Eks siis mine! Jää terveks!“ 

Ja ta kandus taas kaugele – või iseendasse. Kui sellel on 
mingit vahet.  
 

Ma oleksin soovinud temaga veel kohtuda, et elustada 
minevikku. Kuid seda võimalust polnud antud. Ühel päeval tema 
majakest lihtsalt enam ei olnud. Mis sellega juhtus, ei teadnud 
keegi. Võis vist öelda, et paber, mis ta mulle andis, oli mingi osa 
temapoolsest tunnistusest. Sest ka tema oli tunnistaja. See erines 
tunduvalt pildist, mida mäletasin mina. Et tunnistused ei kattu – 
nii olevat ka kohtutes. See ongi hea, see näitab, et tunnistused on 
tõesed. Tõde on mitmevalentne. Seepärast ma suhtusingi tema 
sõnadesse respektiga. Ta oli öelnud, et ma ei pea tegema 
järeldusi, et ka mina olen tunnistaja. 
 

Siin see tekstilõik on: 
 
Kõik algas madala vibratsiooniga, mis oli tajutav pigem jalgade 

kui kõrvadega. See oleks nagu meieni jõudnud orkestri tagarea 
hiidtrummilt, millele meenusid šamaanikäed, mis kunagi silitasid kõigi 
trummide esiisa. Nüüdseks juba tolmuks kõdunenud kontidega käed. 

Lisandusid seninähtamatud ja tundmatud pillid esireast, tuues 
kuuldavale keerulise polüfoonilise helikogumi. Alles siis saabus aeg kogu 
orkestri võimsaks koguhäälsuseks, mis kutsus kaasa vibreerima majade 
katused ja lillevaasid riiulitel. Inimeste põlveliigesed tundusid paigast 
minevat. Lõpuks võisid tundlikumad kuulajad eraldada üldisest 
müramassist vaevutajutavat tuiklemist, mis ei saanud tuleneda 
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orkestripillidest, pigem pillimeeste pulsilöökidest. Siiski jäädi unerähmaste 
silmadega voodisse lamama ja lakke vaadates mürina kordumist ootama. 
Vaid üksikud vaevusid tõttama akna juurde, et kardinat kõrvale lükata. 
Paljud uinusidki enne, kui helifakt kordus. Hiljem kuulutasid küll 
mitmed, et nemad jälgisid ja mõistsid protsessi olemust algusest peale. Nad 
olevat  koguni põiganud oma aknaaluselt valvepostilt aeg-ajalt kõrvaltuppa, 
et hoida pereliikmeid toimuvaga kursis. Ometi – aknast nähtud praod 
asfaldis polnud siis veel midagi erilist. Unesegased vaatlejad siirdusid pead 
raputades tagasi soojade linade vahele. Tumedale, otse kui sügavusest 
kerkivale mürinale, kui seda ka oli, enam tähelepanu ei pööratud. Ometi, 
kui keegi oleks mallanud vaatama jääda, oleks ta märganud, et pragude 
servad teineteise suhtes kergelt õõtsuvad. Ja siis oleks vaataja silme ees olnud 
juba oma 56 meetri pikkuselt tõelist, ületamisel pingutust nõudvat lõhet. 
Sellest emapraost hargnesid maakuulajatena otsivad ja kompivad 
murdejooned, ebakindlad oma pidevates suunamuutustes. Kuid põhisihti ei 
suutnud praod varjata – nagu jäärapäiselt mere poole roomavad 
kilpkonnapojadki. Eksimatult jõnksusid nad vastu kõnnitee serva, 
peatusid ning hargnesid kahele poole. Lootustandvamad neist hakkasid 
laienema ning said suurte, kõigist külgedest lahti murdunud laamade 
piirjoonteks. Siin-seal praod ühinesid paljujooneliseks kassikangaks, 
meridiaanide-laiuskraadide seguks. Teravad murdepunktid hakkasid 
üksteise suhtes üles-alla hulpima, tipud murdusid lahti ja purunesid liigsest 
pingest, jättes naaberplaadi servale – nagu hambutu vanamehe lõuale – 
portsjoni läbi närimata pudi. Inimelude puhul aastaid  nõudev ühtlustumine 
ja kohanemine sootsiumiga toimus siin mõne minuti jooksul. Pangad 
joonestusid välja lodeva käega tõmmatud latakatena, millest olid kadunud 
teravad sisse- ja väljalõiked. Valdavaks geomeetriliseks motiiviks sai 
nürinurk, seegi otsast näritud. Ometi oleksid nende servade küürud ja nõod 
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ikka veel võinud vastastikku haakuda, kuid nad kohtusid alailma 
sobimatuid külgi pidi. Selles suhtes ei erinenud nad inimestest. Aeg-ajalt 
jäid nad oma naabrite vahele hämmeldunult hulpima või eraldusid solvunult 
kõnnitee äärde, ignoreerides üldist tõttamist. Orkestrist kostus keeruline 
harfipartii, mille helid justkui jooksid mööda värskelt tekkinud pragude 
servi. Tumedale, otsekui sügavusest kerkivale mürinale polnud nagu enam 
tarvidust tähelepanu pöörata, see vaibus tasapisi. Kuulda oli kordamööda 
üksikuid pillirühmi – viiuleid, puupille, kontrabasse oma partiisid 
esitamas. Nende saatel toimusid iseloomulikud muutused pragudevõrgu 
ilmestumisel. Üksikud pillihäälestamise helid jäid kostuma hommikuni. 

.  
Et midagi saaks ellu jääda, peab see esmalt muutuma 

müüdiks. 
Millegipärast aga arvasin, et kui meie elu läheks taas 

ilusaks ja korda, kui see korrasolek jääks kestma ja – nagu tihti 
juhtub – mingil hetkel muutuks omakorda tüütuks, siis meenub 
asfaldi esietendus inimestele teenäitajana uuesti. 

 
 

Mis tulema peab, see tulemata ei jää. Õrn koputus, 
Mattias oli ukse taga. Ulatas mulle konjakipudeli, mis paistis 
olevat koguni ehtne. 
 „Elu läheb ja kui sa sõpradega ei kohtu, pole seda 
olnudki. Kus su plika on? Läinud? Õnnelik poiss oled. No kuhu 
ta läks? Ei tea? Olgu peale, see pole tähtis. Mitte sellisele inetusele 
ei pea mõtlema. Inimene peab avama ennast puhtusele ja 
harmooniale. Kas sina avad? Mina küll. Mina olen õppinud seda 
tegema.“ 
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 Ta läks ja võttis minu kapist klaasid. 
  „Ma olen sellele palju mõelnud. Mind teevad õnnetuks 
igasugused ettenägematud ja põhjendamata kõverused ja käänud. 
Mind alati solvab, kui kuhugi tõmmatud joon enne jätkumist 
korraks peatub või katkeb või teeb mingi ebakindla jõnksu. See 
annab põhjuse joone elimineerimiseks. Nii ka inimestega. Nende 
ebakindlus võiks ju tekitada raevu, aga oh ei! Ma ei lähe raevu, 
raev on igasuguse harmoonia eitus. Aga ma õgvendan selle 
kõveruse. Ükskõik, kelles ja kuidas. Sinus on kõik väikesi 
kõveraks tegevaid värinaid täis, aga ma ei pane seda pahaks. Sinu 
saatus on olnud selline, sa ei saa midagi parata. Sind võib kas 
põlata või haletseda. Mina tunnen sulle kaasa, sest sa meeldid 
mulle. Kambrid valguse jaoks on sinus jäänud tühjaks, kuid nad 
on olemas, seda mõistsin ma juba Ostukeskuses. Aga sa ei ole 
üldse tühi poiss. Oi ei ole tühi! Üritasin vahepeal sul silma peal 
hoida. No küll ikka oskab üks mees tänaval siksakitada, ikka üle 
purde siia- või sinnapoole. Isegi mina kaotasin su silmist. Kus sa 
vahepeal olid?“ 
 „Kas sulle meeldib ahjukana?“ küsisin, endal silme ees 
paljaksnäritud luud lauapaberil. Aga köögieelistustest ta rääkida 
ei soovinud. 
 „Minu suurim avastus on selles, et puhas selgus ja ilu on 
ainukesed, mille nimel elada,“ jätkas Mattias.  „Oma poistele ei 
saa ma sellest rääkida, nad oskavad ainult hirnuda. Autoriteet 
kaoks. Kui palju ma olen võtnud nende käest ära igasuguseid 
meie kätte sattunud kõveraid tüüpe, et ise neid töödelda. Ja selle 
käigus olen püüdnud parandada nende viltuste kehade ja 
lõustade harmooniat, proportsioone ja tasakaalu. Pausi ajal 
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küsitlustes näiteks lõikan nina parajaks või  õgvendan sirgeks. 
Kahju, et need minu tööd pole kunagi jõudnud publiku ette. 
Materjal pole püsiv ja kipub lagunema. Need on nagu 
jääskulptuurid, mis sulavad varsti pärast valmimist. 
   Aga ma räägin sulle parem tõelisest valgusest ja 
harmooniast, mille olen avastanud. Minu residentsist paarsada 
meetrit eemal pargis on üks vana lossike. Ühel päeval läksin huvi 
pärast vaatama, mis seal on. Ja ma nägin seal valgust. Tähendab, 
mitte akendest, need olid kinni löödud. Hingevalgust. 

Lukustasin maja hoolikalt ja veedan seal nüüd pidevalt 
tunde. Ma ei lase sinna kedagi teist, ka oma poisse mitte. Kas sa 
tead, mis tähendab täius?“ 
 „Ma pole vist kunagi täiust otsinud.“ Muidugi ma 
valetasin. Ma ei tea, miks ma üldse laskusin temaga vestlusse. 
 „Täius on see, kui puhtusel on tuhat eri külge ja see on 
igast küljest vaadatuna maksimaalne. Täius algab hinges ja lõpeb 
kehas. Ei, see on vale! Täius ei lõpe kunagi ei ruumis ega ajas. 
Kui ta purustada, sünnib ta uuesti. Teda püüti alandada, tal raiuti 
maha käed. Kuid ta muutus kätetuna veelgi kaunimaks. Ka 
käteraiuja võib osutuda ilutegijaks! Ta maeti solgiauku, kuid ta 
tuli ikkagi meie juurde tagasi, puhas ja särav.“ 
 „On tal ka nimi?“  

„Milo Venus. Ta tervitab mind oma lossikese vestibüülis 
suure peegli ees, lastes selles korduda oma keha piirjoontel. 
Valge, vigadeta Carrara marmor, mida on silunud meistri käed. 
Kui ma lähenen talle, hakkab ruum meie ümber muutuma. Ma 
võiksin sulle rääkida, millistes imelistes kohtades me oleme 
viibinud.  
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Nüüd aga aitab. Kuld?“ 
„Sa nagunii ei usu, kui ma ütlen, et mul seda pole?“ 
„Mulle see ei meeldiks.“  
Seda ma juba arvasin, Mattias oli maandunud nelja jalaga 

hädavalesse kullast, mida Tõprapead oleksid nagu tahtnud minult 
kätte saada. 

„Milleks öelda inimesele midagi sellist, mis talle ei meeldi! 
See pole minu stiil“ jätkasin mina. 

„Tõepoolest, ebameeldivat öelda pole mõtet. Niigi sa 
räägid mulle kõik ilusasti ära. Ma ei vii sind oma kontorisse, kuigi 
seal on head riistad. Ma ei soovi, et teised poisid kuulaksid pealt, 
mis sul pihtida on. See pole nende, see on minu ja sinu eraasi. 
Aga usu mind, ma olen võimeline hakkama saama ka ilma 
abivahenditeta. Võib-olla veelgi paremini.“     

„Ma ei usu, et sinu huvides oleks vähendada minu 
liikumisvõimet, meil seisab ees pikk tee. Ma ei seleta sulle midagi, 
see jutt oleks liiga segane ja sellest poleks sulle abi. Ma viin su ise 
kohale. See on ka minu huvides, sest ma ei julgeks üksi minna. 
Ma tahtsin juba ammu sinuga ühendust võtta ja sind kampa 
meelitada, aga ei teadnud, kuidas sulle ligi pääseda. Ma ei saaks 
ilma sinuta sealt midagi kätte. Viiskümmend – viiskümmend?“ 

Nägin tema pilgust, et ta ei kavatsegi asja õnnestumisel 
mulle minu kapitalist poolt kätte jätta. Ühte pooltest, millest 
kumbagi mul nagunii pole. 

„Partnerid? Aga praegu lähen ma kusele.“ Läksin käimla 
poole, kuid põikasin sisse järgmisest uksest, mis viis tagatrepile. 
Ja oh imet! 3b vanamutt oli seal. Ta irvitas, viipas mulle ja 
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blokeeris harjavarrega ukselingi, et Mattias ei saaks mulle 
järgneda. 

 
 
Ma tõttasin Rahvusraamatukogu poole. Pole see Mattias 

midagi nii proff! 
Sisenesin tohutu templi kaitsvasse hämarusse. Pea kohal 

olev vitraaž heitis kõikjale värvilist kuma. Värvilaigud sellest 
hakkasid elama oma isiklikku elu. Suur seinamaal hõõgus ruumi 
sügavuses. Ka sellel pildil oli liikumine, kuid pingsalt sirguvad 
inimesed suundusid üles. Nende kirglik vertikaalne tung polnud 
enam asfaldimineku ega Laste Ristisõja horisontaalne, piki 
maakamarat vaevlev trügimine. Ilmselt on erinevaid 
liikumisvajadusi palju. Häda saabub siis, kui suur kogus mateeriat 
võtab vastu otsuse liikuda ühes suunas. Olgu siis inimesed, 
loomad või asfalt.  

Kõrge lae all laperdas sisse pääsenud lind. Mina tulin siia 
müüride vahele, et vabaneda. Aga tema? 
 Ma ei märganud, kuidas minu kõrvale astus Andreas. 
 „Vahva, eks ole. Võib-olla tullakse siia kunagi filmima.“ 
 

Seadsin ennast sisse väikesesse kivist ja tammepuust 
voolitud esinduskabinetti. Sellel ruumil oli suur aken, mis avanes 
linnale. Läikis vitriinide peegelklaas. Kivist võlvid toetusid 
tammepaneelidega lahterdatud seintele. Magamiseks oli mul suur 
nahkdiivan. Läksin ja tõin alt vestibüülist Pippa portree ja 
asetasin selle madalale dokumendikapile. Nõnda sai tuba valmis. 
See oli kõige suursugusem ruum, kuhu ma elu jooksul olin ennast 



 
 

161 
 

sisse seadnud. Ei tea, kas ma pidin sellest ka mingit tähendust 
välja lugema? Kuid see uhkeldamine kiskus kohe enda kõrval 
nähtavaks minu elu madalpunkti, minu lapsepõlvekodu. Ma ei 
saanud sellest ikka veel kuidagi üle, kuid nüüd võisin sellest 
vähemalt endale takistusteta rääkida. 

Kui vana ma olen? Kui kõik see algas, olin kakskümmend 
viis. Sellest peale on lühikese aja jooksul kuhjunud palju 
sündmusi ja elamusi, mõtteid ja valu. Aga ka õnne. Üle pea õnne. 
Õnne asfaldisoga kõrval. See kõik võiks kokku anda ühe pika 
tavaelu jaoks ettenähtud mahu ja rohkemgi veel. Ma olen seega 
elanud kaks elu, ühe tavamõõdus ja ühe pika –  igatahes palju 
pikema, kui enne elatu. Ehk see uuem elu vastaks oma mahus 
umbes seitsmekümne viiele aastale tavaelu mõõtudes. Olen seega 
otsapidi juba pensionil. Kui vana ma siis kokku, koos esimese 
eluga,  peaksin olema? Täis sada? Nii vähe! Kui inimene vananeb, 
siis ta pidavat lapsestuma. Võiks arutada ka nii – kui see 
lapsestunu elab ikka edasi, siis laps temas kasvab ja saab 
vanemaks. Mingil ajal peaks ta jõudma noorukiseisusesse. Kuidas 
ma tahaksin saada sinna! 

 
Me elasime Pippaga selles samas neetud korteris, kus 

möödus minu lapspõlv. See oli ammustel aegadel olnud 
saksikuvõitu poolhärrasrahva elupaik. Tubades seisid siis uhked 
kiiskavad kahhelahjud. Peenemates peredes oli neile vabal käel 
lisatud voolitud jupikesi, lilli ja putosid. Aeg aga kõndis oma teed. 
Ühel hetkel keerati see aeg küll sõnade kohaselt inimesi 
hoidvamaks, tegelikult kaotasid inimesed igasuguse tähenduse. 
Kõik lagunes, maja ja kõik, mis asus tema seinte vahel. Ühel 
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päeval võeti aga ette suur näilik parandamine, mis aga tähendas 
sellegi lõhkumist, mis veel koos püsis. Kui midagi lammutati, siis 
põhjalikult, ja kui midagi üritati teha, siis hooletult ja pikalt.  

Uhked ahjud ja köögipliidid peksti puruks, vaheseinad 
pandi uuesti kokku viletsamast materjalist ja teises kohas. Trepid 
suruti kitsamaks. Robustsete malmradiaatorite soojus jäi umbes 
veerandile varasemate ahjude poolt antust kuumusest. Pika aja 
pärast said mu vanemad kätte oma tugevasti vähendatud 
äranarritud elamise, mille ammune mugavus, palju seda siis oligi, 
kunagi enam ei taastunud. Ükskõik, palju ka edaspidi tapeediti 
seinu, ikka ei suudetud neilt kaotada räpakate parandajate 
käejälgi. Kuigi  ega eriti palju ei viitsitudki enam tapeeti kleepida.  

Isa oli nooruses kaunishing ja sellega ta ema võluski. 
Kauni ja stiilse kodu häving oli talle rängaks hoobiks, mille 
väljanäitamist ta püüdis jõuetult vältida. Äkki polnud tal enam 
tahet tagasi kruvida seinalt kukkunud riidenagi ega sisenedes 
jalgu pühkida. Ta ei saanud tööl enam oma asjadega hakkama ja 
tal vähendati palka. Kõik vedas viltu. Talle määriti kaela mõned 
ülemuste jamad ja ta vallandati. Isa hakkas jooma ja muutus 
kiuslikuks. See oli nõrga inimese kiuslikkus, pikaldane ja veniv. 
Joomine süvenes ja kiuslikus muutus teravamaks vägivallaks. 
Nääpsuke ema käis ringi lapilise näoga. Mul pole mõtet sellest 
kirjutada, olete piisavalt lugenud raamatuid ja näinud filme. 
Kroonilisest magamatusest sattusin koolis juhmakate 
kolmemiinuse-meeste sekka. Hakkasin käima poodides vargil. 
Kui asi läks väga hulluks, saadeti mind aastaks Karulaande ja see 
mu päästis.  
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 Ükskord, et kaitsta ennast isa rünnaku vastu, tõukas ema 
meest natuke tugevamalt. See komistas minule ja kukkus peaga 
vastu raudset pliidinurka. Komistas, või panin mina talle jala ette? 
Kui ma saaksin seda teada! Asja uurimisel võimutubades suhtuti 
minusse mingi lõdva hoolivusega ega pööratud erilist tähelepanu 
sellele, mida ma tahtsin endast välja valada. Ma väljusin lubja- ja 
higilõhnalistest ametiruumidest ja aja jooksul betoneerisin oma 
hinges kinni kõik mälestused juhtunust. Ma jälgisin, et kivististest 
ei jääks välja ulatuma ükski reetlik laibakäsi. Tuli hoolsalt valvata, 
et mitte keegi, ei mina ise, ega mõni kõrvaline, kangiga minu 
betoonivarude kallale ei pääseks. Selgus, et nii oli täiesti talutav 
elada. Ema aga taaselamise piirile ei jõudnud. Lõpuks kaotasid 
küll mundrimehed tema vastu huvi. Kuid huvi oli kaotanud ka 
tema ise – kõige vastu. Saabusid korduvad liikumatusse 
sulgumise ajad kodus ja raviasutustes. Kuni surmani. Siis ma 
lõingi meie paljukannatanud korteri kõigest mälestusi kandvast 
tühjaks. Ma pole sellest kellelegi jutustanud, ka mitte Pippale. 
Kuid punane laik korteris ilmus aeg-ajalt uuesti. Või kujutasin ma 
seda ette? Ma sillutasin oma hinge maanteed tugevaima 
käepärase pinnakattega. Nüüd aga selgus, et ka see võib asfaldi 
kombel mind maha jätta. 
 
 Vaadates Pippa portreed, tekkis mul huvi selle autori 
vastu. Nime ma kuulnud olin, ega ma nii ignorantne ka polnud. 
Mällu talletunus oli igatahes poole võrra anekdoote ja heal juhul 
teist samapalju tõsisemat.  

Andreas ladus minu ette terve virna albumeid ja 
muiduraamatuid Picassost. Esimesena jäi mulle näppu raamat 



 
 

164 
 

fotodega, millel Pablo, ise musklis ja sitke vanamees, supelpükste 
väel  Cannes’s lõõmava päikese all ringi kargleb. Ikka oma 
loendamatute tööde vahel, kord oma lossi saalides, kord väljas 
pargis. Kord külalistega, kord isepäi. Picasso oli nendel piltidel 
teolt ja näolt nagu antiikne Paan. Sellest vennikesest ma üht-teist 
teadsin.  

Oli see nüüd minu või Andrease haiglane põhjalikkus, 
aga ta tiris minu kätte veel ühe sületäie raamatuid antiiksetest 
jumalatest. Lugesin, et Paan oli kitsesarvede ja -jalgadega elujõust 
pakatav Kreeka möllujumal, kelle lõbusad tegemised polnud just 
alati süütud. Ta oli veini- ja naistemaias, peitus meelsasti 
põõsastes ja tema ilmumisest sündis alati mingi jama. Kuid ta oli 
pilgeni täidetud loovusest ja tegemislustist. Mõistsin, et just 
sellest punktist tuleks alustada juttu ka Cannes’i pullitajast. 

Öösel lõi välku ja müristas. Oli see Zeus, kellest samuti 
olin ma nüüd lugenud? Mulle tundus ootamatuna, et kõikide 
nüride, meid maadligi rutjuvate sundhädade kõrval on maailmas 
veel midagi suurt ja võimsat – ja sõltumatut. Midagi, mis vilistab 
asfaldile  ja kõnnib kõigest kõrgelt üle. Võtab kätte ja keerutab 
taevase staatilise elektrimasina vänta, nii et sädemed lendavad.  

Läksin välja ja rekvireerisin osa Mattiase poiste 
varustuslaost. Vahel ma võtsin selliseid tegemisi päevakorda. 
Andreas oli viimasel ajal natuke kahvatu. 

 

 

Lugesin palju. 
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Raamatud olid minuga oma töö teinud. Olin neid viimasel 
ajal endast läbi filtreerinud virnade viisi. Ja kõik see, mis nendest 
minusse eraldus, hakkas tasapisi asendama liha minu kontidel 
millegi uuega. Ma polnud nähtavasti enam päris kõlblik oma se-
niseks eluks. Aga kust siis see teine elu võtta? 

Kõik, mis siin õõnsas kivimassis leidus, kõik raamatud ja 
tarkused nendes, tekstid, pildid ja maakaardid, andsid sisemise 
rahu ja vabaduse. Selles uues maailmas võis veel kusagil nurgas 
mulksuda terake asfalti, kuid nüüd oli mul voli sellele tähelepanu 
pöörata vaid siis, kui just eriti tahtsin. Mul olid kõik õigused selle 
suure vaimsuseriigi piirides üles ehitada oma mängu- või 
pärismaailmu ning peituda nendesse. Ja oligi kogu väljaspoolne 
hullus kammitsetud. Hetkel ma muud ei vajanudki, kui et väljuda 
tõrvasest keedupotist. Veelgi rohkem vajasin küll Pippat, kuid 
mingis mõttes oli see üks ja seesama asi. 

Tudeerimine oli muutnud mind enda silmis tundmatuks. 
Millegipärast uskusin, et ka keegi teine ei suudaks mind enam ära 
tunda. Mitte ainult vaimses tähenduses, vaid ka otseses, 
näojoonte mõttes. Mitte ainul nuhid – kui tuleks mõni endine 
tuttav ja mulle otsa vaataks, küllap siis kehitaks õlgu ja sammuks 
edasi.  

 
  Võtsin uuesti ette Picasso albumid. Ma püüdsin 
sõnastada peas tekkivaid ebamääraseid mõtteid. 

Ninad ja silmad segamini. Käed-jalad kuidas juhtub. See 
jõujuurikas oleks nagu vaadanud inimesi kõikidest külgedest 
korraga, vasakult ja paremalt, ülalt ja alt. Minevikus ja tulevikus. 
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Asjad vajusid tükkideks, piirjooned nihkusid paigast, leides 
endale uue, ootamatu haakumiskoha. Ja äkki selgus, et just nii 
ongi õige, kõik asjad jõudsid koju. Kõik muutus hämmastavalt 
sarnaseks … millega? Tõenäoliselt iseendaga. Tõde ei ole 
haaratav, kui hüüda teda otse, tema enda igapäevanimega. Teda 
võib püüda vaid külghaaranguga, tehes ootamatuid 
ümbertõstmisi ja nurga tagant vaatamisi, mõeldes tema jaoks 
välja üha uusi, kummalisi peitenimesid. Nii talitasid ka meie 
esivanemad, kui pöördusid taeva ja maa valitsejate poole, neid ei 
tohtinud hüüda õige nimega Äkki selles ongi ellujäämise saladus? 
Et võita, tuleb mõista. Kasvõi tõrva. Mõistmiseks tuleb aga osata 
vaadata kõiki nurgataguseid korraga.  

Ainult niiviisi pääseb ka asfaldi kallale. 
 
Picasso spécialité oli selle maailma kildudest 

puntratantsude lavastamine. Need jultunud ulakused osutusid 
meie eluga ootamatult sarnaseks – sarnasemaks, kui see maailm 
ise saaks endaga olla. Uuesti pakitud universumi ees võis tunda 
ennast seletamatult puhastatuna.  Ma tundsin hinges 
tõrvaplekkide kadumist. Kui nad aga jäidki siia maailma, siis 
särasid musta gagaadina, mida Professor eriti taga leinas. 

Picasso oli tunnistaja. Ma ei saanud mööda teadmisest, et 
mulle on antud käia sama teed. Mis sest, et jõuetuma ja väiksema 
tegijana. Ega ma pilte ei hakkaks joonistama. Kuid midagi ehk 
selle kohta ma ütlen, nagu seda tegi ka Guru.  

Lastes silme eest läbi kõik need teosed, mida olin 
viimastel nädalatel endasse ahminud, tundsin äkki, et olen 
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milleski astunud sammu lähemale nendele toredatele inimestele, 
keda mul oli õnn teada.  

 
 
Ka Pippa oli inimene, keda sai vaadata ainult mitmest 

suunast korraga – muidu ei saa pihta. Ühekordseks 
allaneelamiseks kasvaks portsjon liiga suureks. Sobida võiks sõna 
„mahutavus“. Temasse lihtsalt mahtus palju. Pippa kerkis minu 
silme ette nagu maja paljude tubadega, keerulise põhiplaaniga 
maja, kuhu on kerge ära eksida. Et leida teed, pole vaja joonistada 
tubade ja koridoride skeeme, arutada ja mõistatada, vaid lihtsalt 
sukelduda temasse, ekselda tema koridorides, nagu tuleb 
lahustuda ka Picasso teostes.  

Õhtul võtsin Pippa portree servipidi pihku. Põlvili ma ei 
laskunud, seisin püsti ja hakkasin loitsima: 
 „Sinu juuksed on nagu sassis tammemets, mis katab püha 
mäe nõlvu. Sinu nina on nagu hüüumärk ütlemiste vahel. Sinu 
suu on nagu viikingilaev, millest aerudena väljuvad sõnad 
tabavad eksimatult ookeanilaineid. Lained kas vaikivad või 
tõusevad tormiks. Kui sa pilgutad silmi, siis valgus pilvedel 
hakkab plinkima ja selle järgi leiavad mannetud laevnikud 
kodutee. Ja ühe sellise hädalaeva trümmis külmetan mina. Su 
rinnad on nagu pühapildid, mida suudeldakse, kui saadakse – et 
olla lunastatud. Need võivad aga vastata halvava välguga, nagu 
Guru sädememasina poleeritud metallkerad. Su kõht on sile nagu 
kassil, sestap on ka sinu küüned vahetevahel peidetud. Sinu käed 
ulatuvad minuni, kus sa ka ei viibiks ja su jalad ei tunne 
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kõhklusevärinat. Kui sa oleksid siin, siis ma kõike seda sulle vist 
poleks öelnud, aga võta teadmiseks: ma armastan sind.“ 
 Sellega ma vist alustasin oma tunnistust. 

Ma uskusin-ei-uskunud, et ta kuuleb kõike ja seepärast ei 
läinud ma oma kirjelduses päris ulakaks, kuigi oleksin meeleldi 
seda teinud. Ega ma kodus ennast palju just tagasi ei hoidnud. 
Sest ulakaid mõtteid sünnitab Pippa minus pidevalt ja minu ihu 
pole just näljatoidu fänn. 
  

Ööseks keeras Andreas Raamatukogu klaasised 
välisuksed seestpoolt lukku. Sellel hommikul oli aga uste sisekülje 
ette ei tea kust ilmunud väike lauake, sellel kirjaümbrik. 
Väljaspool maja ei pidanud kellelgi teist võtit olema ja nii jäigi 
nende asitõendite kohaletulek mõistatuseks. Ümbrik oli 
adresseeritud minule. Haarasin selle ja avasin sealsamas. Kiri oli 
Pippalt. Peitsin kirja põue ja läksin seda lugema Kuppelsaali. Seal 
on kõrges laes valguseava, millest hele kiirtekimp suubub otse 
alla. Istusin valgusvihku ja lasin sellel kirja hellitada. Ma ei võinud 
lugeda seda tavavalguses. 
 „Minu kallis! 
 Kasutan ootamatut võimalust sulle kirjutada. Kõigepealt 
pean sinu ees vabandama oma lahkumise asjaolude pärast, mis 
jäid sinule, ma kardan, arusaamatuks. Kallis, mul polnud 
võimalust sulle seletada. Ma täiesti mõistan sinu hirmu mind 
ähvardanud ohtude pärast, kuid mitte mingi kartus poleks 
suutnud sundida mind põgenema. Mul  oli kavas vaid mõnda 
aega varjuda Direktori juures ja tulla siis koju tagasi. Kuid juhtus 
nii, et mul olid pikad jutuajamised suurepärase inimesega, 



 
 

169 
 

Direktori õega. Paljugi sai mulle selgeks. Ma sain aru, milles pidi 
seisnema minu missioon ja siis ma otsustasin sõita. 
 See kõik polnud sugugi lihtne. Kohapeal ootas mind 
palju kurjust ja viha, kuid mul olid head abilised ja me suutsime 
kogu selle halva kõrvale suruda. 

On inimesi, kellesse siia ilma sündides on ette salvestatud 
ainult ühe tee võimalus, mida mööda elus edasi liikuda – või 
hukkuda. Tal endal puudub valikuvõimalus, seda teed ei suuda 
nihestada ei tema ise ega ka ükski temast väljaspool asuv jõud. 
Neid ühe tee inimesi on vähe, kuid veel vähem on nende seas 
selliseid, kellele see üks tee tähendaks headust. Kuid sinna liiki 
võivad kuuluda valikuvõimaluseta kurjategijad. Õnneks aga 
suurem osa inimesi kannab sündides endas mitme tee võimalust. 
Valiku nende elusuundade vahel otsustab aeg, saatus, aga ka teda 
ümbritsevad inimesed. Vaid vähesel määral tema ise. Me oleme 
seatud elama keset aega ja inimesi, mis kogu jõuga soodustavad 
halbu valikuid. Ma võin olla uhke, et koos oma sõpradega oleme 
aidanud nii mõnelgi inimesel astuda inimlikkuse teele. Kallis, sina 
oled üks nendest, kellel on vaid üks tee, headuse tee, ja kellel pole 
valikut. Sinna ritta kuuluvad ka Puck ja Professor. See on olnud 
ka Direktori saatus, kuigi ta on otsustanud teha kõik, mis ta 
suudab, et seda teed kividesse ja mätastesse peita. Kuid kõrvale 
astuda sellelt teelt ta ei suutnud. 
 Siit ära saada pole kerge, võimalik, et see on isegi ohtlik. 
Kuid see ei saaks olla mulle takistuseks, ma olen suuteline 
ületama kõiki tõkkeid. Kuid minu missioon pole veel lõppenud 
ja palju on teha. Mul on abiline, kelles on jõudu ja kes varsti 
suudaks mind asendada. Siis ma saan siit lahkuda ja me kohtume. 
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Nagu kaks inimest, kellel on palju ühiseid mõtteid. Aga ka nagu 
kaks looma, kes kuuluvad teineteisele. 
 Ma armastan sind. 
 Pippa.“ 

 
 
Suvel hakkas seisev asfaldisulp roiskuma. Sügistuulte 

saabudes, ilma, et keegi oleks selleks midagi teinud, oli ühel 
hommikul asfalt läinud. Kõikjal paljastusid vesiliiva luited. 
Tegelikult polnud need vähem ohtlikud, neisse astudes võisid 
hakata vajuma – ja siis polnud enam pääsu. Iga rabelemiskatse 
viinuks sind  lähemale mattumisele sügavikku. Kuid vesiliiv 
kandis endas mingit puhtuseideaali ja see oli suur kergendus. 
Inimesed harjusid uue olukorraga kiiresti, õpiti vesiliivaseid 
tänavaid nartadel ületama. Uuriva loomuga ja ajaloolembelised 
linlased märkisid hoonete seintele punase joonega asfaldi 
kõrgtaseme. 

 
Olin juba siia tulles saatnud sõna Puckile ja ta käis mind 

aeg-ajalt vaatamas. Tema tundis mind ära raskusteta, ta ei 
märganudki, et midagi on juhtunud. Äkki polnudki!  

Puck võttis ühte lausesse kokku kõik, mis viimasel ajal 
juhtunud: 
 „Igasugust saasta läks allavoolu, palju selles toda asfalti 
oligi!“ 

Puck tõi ka uudise Mattiase hukkumisest. Asjade käik oli 
selline: marmorist jumalanna helendas püstolimehe silme ees 
unistuste valge udukoguna. Mehe vaim ihkas sellega liituda, kuid 
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liitumine toimus teisiti, kui ta oli lootnud. Tema rebenenud 
jäsemed haakusid purunenud marmori veristesse kamakatesse. 
Suure kivi kukkumise mürtsu ei kuulnud keegi. Põrandal olid 
segamini ihaleja veri ja jumalanna särava ihu killud.  
 

Ühel hommikul, nagu mul viimasel ajal tavaks saanud, 
tõusin Raamatukogu katusele ja vaatasin ärkavat linna. Oli 
vaikne, ka asfalt ammu enam ei häälitsenud, seda ju enam 
polnudki. Äkki kuulsin kauget mürinat, mille päritolu ma ei 
suutnud määrata. Mürin tugevnes ja kauguses ilmus nähtavale 
viis suurt lennukit. Masinad jõudsid linna kohale ja äkki vallandus 
neist hulk pisikesi täppe. Täppidest paiskusid välja tutikesed – 
langevarjud. Üks inimesesuurune konteiner hõljus lähemale ja 
takerdus raamatukogu karniisile väljaspool katuse balustraadi. 
Oma hädise käega seda sealt nõudma minna ma ei julgenud. 
Läksin ja kutsusin poisi. Kahekesi tirisime paki langevarju nööre 
pidi katusele. Kasti kõikidele külgedele oli kirjutatud: 

 
BORETAANIA VABARIIK 

PÕHJA REGIOONI HUMANITAARABI 
DEPARTEMANG 

 
Mis kuradi Boretaania? Polnud elus sellisest riigist midagi 

kuulnud. Suures maailmas oli ilmselt midagi toimunud.  Olid 
tekkinud uued riigid, mis nüüd tahtsid meid aidata. Tõesti tore, 
kui vaid teaks, missugusel eesmärgil? 
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Kogukonnas hakkasid võrseid ajama kollektiivse 
mõtlemise uued alged. Otsiti uusi tänavakattematerjale. Mingid 
ainenäidised pidid juba retortides tallel olema. Tehti ka 
ettepanekuid asendada tänavad kanalitega ja lõpuks – rajada linn 
hoopis uude kohta ning kuulutada praegune asustusala 
hukkunute memoriaaliks. Need, kes ennast kainemaks pidasid, 
soovitasid siiski taastada tänavad viisil,  nagu neid ka varem 
ehitati, kuid olla tööde teostamisel lihtsalt hoolsamad. 

Tuues järjekordset raamatusületäit, Andreas kõneles: 
 „Mu isa ütles: vanadel kultuuridel on kaotsiminekust  
tagasituleku kogemused, nad oskavad alati olematusest uuesti 
välja ilmuda. Meie kultuuril pole seda oskust, kui upume, siis 
lõplikult. Kes leiaks üles meie kodumaa, kui see on kaotsi 
läinud?“ Millegipärast sõna „kodumaa“ lõikas mulle hinge, see 
oli mulle tundmatu. Ma polnud sellele kunagi mõelnud, aga ta oli 
kusagil olemas olnud. See muutus mu kujutluses pilveks, milles 
ma võiksin olla kaitstud ja õnnelik. 

 
Ühel päeval seisis Raamatukogu ees seltskond tõsiseid 

inimesi. Nemadki olid pikka aega  olnud kaotatud asjade hulgas 
ning nüüd jõudnud üksteise leidmiseni. Nad küsisid luba 
korraldada siinses konverentsisaalis arutluskoosolekut. Arutelu 
teemaks pidi olema „Ülikõrgete kasumite ootusest tingitud 
tehnoloogilised kõrvalekalded tee-ehituses, mis kutsusid esile 
asfaldimineku.“ 

Või nii! See oli tore – arvestades veel stiilinüansiga, et 
viimasel ajal harva keegi suvatses oma aega raisata loa küsimisele. 
Lihtsalt tehti! Liigagi tore, ainult ma tundsin, et siin selles majas 
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pole mul enam midagi teha. Täiustumine kogu selle 
tarkusekollektsiooni keskel oli kindlasti suurepäraseim võimalus, 
mis minu elus võis ette tulla, kuid kunagi pidi saabuma ka selle 
lõpp. Võib-olla ma polekski nii mõelnud, kui mitte hommikust 
saati poleks mind vallanud mingi seletamatu ootusärevus. 

Väljusin, vist üle pika aja rahuliku jalutaja kõnnakuga. Ma 
läksin oma korterisse. Juba uksel tundsin pikka aega kolkunud 
värvilõhnade segule lisatuna mingit erutavat hõngu. Tema lõhna. 
Hämaras toas silmi pingutades nägin värvipurkide taga tumedat 
varju toetumas aknaäärsele seinale. Pippa! Me lähenesime 
aeglaselt teineteisele. Ja siis läksime lolliks. 

 
 

30 AASTAT HILJEM 
 
 Euroopa on läbi teinud suured muutused, kuid on ikka 
veel täiesti kasutuskõlblik. Meie kallis kodulinn lubas ennast 
vapralt aidata ja sai ka enam-vähem jalule. Kui jutu sees noortelt 
küsida, siis ega enam ei teatagi sõna „asfaldiminek“ tähendust. 
Kuid on ka neid kes mäletavad. Mõnel juhul õnneks, mõnel juhul 
kahjuks. 

Saatuslikud märgid meie korteris end enam ei ilmutanud, 
hoopis linna peal ilmus märke, mis viibutasid sõrme neile, kellel 
oli olnud häbematust üritada endaksjäämist. Me suhtusime 
märkidesse – ja nende näitajatesse – heatahtlikult, kuid pidasime 
paremaks lahkuda. Ometi, mida edasi, seda rohkem tunneme 
siin, palmirikkal maaninal, hingeseost oma kodulinnaga, seda 
ahnemalt jälgime sealt tulevaid uudiseid. Meie silme ees loksuva, 
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paari astme jagu soolasema mere rannal on meist saanud lahja 
Põhjamereäärse riigi patrioodid. Mina ütleksin koguni, et 
riigitruud kodanikud. Me osaleme kohusetruult kõigil valimistel, 
kuigi ei näe neis suurt mõtet. 

Näen Pippat seismas akna juures. Nüüd oleme 
aknainimesed. Kuid me ei suuda peatuda, et õhtul, trotsides 
leitsakut, süüdata väriseva käega ka tuli kaminas.  
 „Milleks kuradiks meile seda asfalti üldse vaja oli?“ küsis 
Pippa. Ta mõtiskles hetke, ja nagu tavaks, pööras oma väite kohe 
vastupidiseks: „Tegelikult oli ikka vaja küll! Kas sa uudist nägid: 
meie kallisse kaugesse kodulinna on püsti pandud 
mälestussammas. Suured tähed graniidil: 
 

„ASFALDIMINEK. 
30 AASTAT  OMAOLEMISEST JA LÕÕMAVAST  

LÕKKEST.“ 
 
 Mitte midagi pole muutunud. Mida oleme teinud, seda 
oleme määratud tegema igavesti. 
 Vaatan Pippa saledat ja nõtket keha. Ilus naine, ikka veel, 
vaatamata möödunud aastakümnetele. 
 Me ootame oma poja külaskäiku, kes ajab tähtsaid 
rahvusvahelisi asju. Ta on tark, esinduslik, ja peab vajalikuks meil 
aeg-ajalt silma peal hoida. 
 Õhtul kamina juures noogutame mõttekäigule (ma ei tea, 
kumb meist selle välja ütles): 

„Suur, universaalne tõde on siiski olemas, ainult meie 
igapäevased mannetud absurditõmblused ei kuulu tema 
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huvideringi. Kõikjale tungiva eeterliku fluidumina kandub ta 
merest mereni. Ta võib meid ümbritseda, kuid võib ka igal hetkel 
kaduda olematusse. Voolata minema, nagu asfalt. Ta võib riivata 
meie kätt, kuid haihtuda, kui oleme puudutanud valesid asju. Me 
võime tõde tajuda värinana oma nahal, kuid kui üritada seda 
sõnastada, muutub see kõnevõimetuks ja puruneb. Me võime 
sellest rääkida vaid üldistes sõnades, või keeles, mida kasutasid 
Guru ja Picasso. 

 Ükski tõde ei saa kehtida, kui ta natukegi ei tunnusta 
oma vastandtõde. Ka asfaldis võis peituda oma tuum. 

Aga ikkagi käigu kogu see asfaldijama kuradile!“  
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