RÄNDAV KAUPLUS
Poeruum oli hämar, tolmune ja liiga tihedalt täis tuubitud
igasuguseid asju. Just nimelt asju, sest kolule ei panda
tavaliselt hinnasilte külge. Kogu kauplusest õhkus tunnet, nagu oleks külastaja sattunud suure kogumiskirega
perekonna pööningule.
Poes oli võrdlemisi keeruline niimoodi ringi liikuda,
et kusagilt midagi kaela ei sajaks. Isegi kui poekülastaja
väga ettevaatlikult asjade vahel kulges, hakkas midagi
ikka ähvardavalt kõikuma. Juba paari sammu järel hakkas enamik külastajaid vaistlikult hinnasilte vaatama.
Juhuks, kui nad peavad midagi kinni maksma, mis nende
süü läbi puruks kukub.
Kohe seejärel hakkasid külastajad hajameelselt oma
silmi või prille nühkima, sest hinnasiltidega oli midagi
valesti. Hinnad olid väga imelikud: „uus kummut” või
„sinu juuste värv” või „sinu lapsepõlve sõbra nimi” või
jah, ühele oli isegi märgitud: „sääreluumurd, võimalik, et mitmest kohast”. See silt rippus ühe süütu väljanägemisega rangisjalgse öökapi küljes. Kui hämmeldunud poekülastaja silti uuesti vaatas, oli sinna kirjutatud
hoopis midagi tavalist, näiteks „35 eurot”. Pood oli silti
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muutnud – hind peab olema aus, aga mitte tingimata
lõpuni välja.
Sama lugu oli ka teiste hinnasiltidega. Need muutusid.
Tundus lausa, et iga külastaja jaoks olid need natukene
isesugused. Pisut omamoodi olid need ka erinevates
kohtades ja erineval ajal, kuid sellest ei saanud tavalised
poekülastajad harilikult kunagi teada.
Poes oli päris palju vana mööblit, aga ka kõvasti kõike
muud. Leidus vanu lauanõusid: kanne, tirinaid, vaagnaid, üksikuid tasse, taldrikuid ja terveid serviise. Oli ka
valik vanaaegseid mänguasju ja lampe. Ühes hämaramas
nurgas oli paar riiulit tõeliselt vanade raamatutega. Letialuses vitriinis oli mitmesuguseid münte, marke ja ehteid.
Kõige rohkem oli selles kaupluses siiski tolmu. Samuti
elutses siin üsna õitsval järjel ämblikute kogukond, kelle
tegevuse tolmuseid märke oli kõikjal näha.
Kui silmad olid kaupluse hämarusega harjunud, märkas poodi eksinud inimene letti, millel seisis hiiglaslik
kassa. See sobis suurepäraselt vanakraamipoodi, sest
nägi välja nagu kõige esimene mudel, mis üldse kunagi
valmistatud. Kassaaparaat oli pronksikarva ja tema
pind oli kaetud mustritega, nagu oleks see äritegevuse
veteran saanud aastate jooksul kauplemise käigus arme,
mis kokku moodustasid pooljuhuslikult täitsa laheda
ornamendi. Kassaaparaadi ühel küljel oli kogukas kulunud käepidemega vänt. Teisel küljel asus eenduv osa,
mis ilmselt varjas mingit rulli. Müüjapoolsel küljel olid
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tihedates, kuid ebakorrapärastes ridades nupud. Justkui oleks keegi vihahoos aparaadi külge tagunud mitu
tosinat kunstipäraselt kaunistatud naela. Enamasti on
kassaaparaatide nuppudel numbrid. Sellel aparaadil –
kui need olidki numbrid, oli need ilmselt kirjutanud
kaheaastane laps või paarikümneaastase kogemusega
perearst. Treenimata silma jaoks oli nuppudel märgitud
ainult „sota-pota” ja „sigrimigri” erinevates variantides.
Kahtlasevõitu nuppude kohal oli pisikene, suhteliselt
hästi ornamentidesse peidetud luuk, mille kaudu pääses ilmselt aparaadi sisse. Kassa ülaservas oli kraabitud
klaasiga tume ekraan. Monstrum ise seisis graveeritud
postamendil, mis kõigi eelduste kohaselt varjas endas
sahtlit sularaha tarvis.
Mitmed külastajad aegade jooksul olid sellest mehaanilisest koletisest nii vaimustunud, et tahtsid ta endaga
koju viia, et „noh... hoida seal sees midagi või nii...”
Kuid nüüd ootas antiigihuvilisi ees pisike üllatus. Nad
avastasid kassaaparaati silitades, et neile jõllitab liiga
lähedalt otsa keegi halli krunniga proua. Vanamutt oleks
olnud ehk täpsem sõna, aga naise silmades oli terav säde,
mis sundis igaühe hoobilt oma suust tulevate sõnade üle
järele mõtlema. Tema nägu meenutas üleelusuurust rosinat. Tema ilme oli kahtlust äratavalt sõbralik. See näis
kaasa noogutavat ettevaatliku ostja kõhutundele, mis
ütles, et kindlasti ostab ta siit midagi kallist ja totrat. See
oli just sedasorti pood.
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Ehmunud kliendile, kes ootuspäraselt letist eemale
kargas, naeratas proua kavalalt. Siis küsis ta hooletult
kaubalaual kõhutades, poolik ristsõna pehmenduseks
rinna all: „Kas oli asja ka?”
Kuni poekülastaja end kogus, rüüpas müüjanna midagi
pruuniks parkunud kruusist ning masseeris seejärel hajameelselt oma kaela, nagu kipuks lonks talle kurku kinni
jääma. Kruusis oli Amps. Amps on tee, mis on nii kange
ja magus, et kipub jahtudes kergelt kallerduma ning ettevaatamatut joojat kõrist hammustama.
Vastuseks küsimusele, kui palju maksab kassaaparaat,
vastas müüjanna (igal ajal ja igas kohas), et see pole müügiks. See olevat poekese süda, kuid kõik muu kaupluses
on mõistliku hinna eest saadaval.
See oli loomulikult täiesti vale. Esiteks olid mõned
hinnad lihtsalt pöörased. Teiseks oli siin muidki asju, mis
polnud müügiks. Näiteks üsna ukse lähedal seisis hooletusse jäetud vanaaegne tugitool. See oli kaetud kulunud triibulise kangaga ning kandis käetugedel hunnituid
nikerdusi. Tool äratas räämas välimusest hoolimata siiski
aeg-ajalt mõne poekülastaja tähelepanu. Mitmed olid
soovinud seda osta, mis sellest, et toolil lamaskles punane
koer. Loom nägi välja nagu lihapirukas, mida on mõned
korrad üle väga tolmuse põranda veeretatud. Siis oli keegi
sellele tolmusele lihapirukale neli pliiatspeenikest jalga
alla ja soraka saba taha pistnud ning palun väga: oligi
loom valmis!
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Koera nimi oli Piru ja ta armastas seda tooli üle kõige
maailmas. Piru oli välja töötanud üsna mõjusa ära-isegimõtle-seda-tooli-osta-reklaamistrateegia. Koer oli nühkinud ennast tooli vastu, kuni kogu tooli kangas oli ühtlaselt ja eemaletõukavalt kaetud lühikese punaka karvaga.
Kui keegi tooli pikemalt vaatama jäi, põrnitses Piru teda
altkulmu ning köhis tooli triibulisele kangale meisterlikult rõveda karvapalli. Piru kõige viimane (või vahetevahel hoopis kõige esimene) trikk oli kirpude otsimine.
Tegelikult polnud tal ühtegi satikat, kuid oma lemmiktugitooli nimel oli ta valmis teesklema. Koer lösutas toolil
ning töötas aeglaselt ja mõnu tundes hammastega läbi
oma tagumikukarvu. Just see murdis lõpuks kõik lootusrikkad ostjad, kes oleksid muidu meeleldi lahkunud sellest imelikust koitanud ärist koos tolle antiikse tooliga.
Kellelgi polnud tahtmist kirpe täis tooli oma kodus restaureerima hakata, olgu see kui tahes väärtuslik.
See lugu sai alguse ühel päeval. Lihtsalt ühel päeval. Pole
eriti oluline, millal täpselt, sest väike tolmune kauplus
võis olla kus tahes, millal tahes. Võibolla oli see päev
eelmisel suvel, aga võibolla on ta hoopis tuleval kolmapäeval. Oli lihtsalt üks harilik päev väga ebahariliku
vanakraamipoe elus.
Müüjanna kõõlus oma teekruusiga leti ääres ning piidles
uudishimulikult kõvakübaraga härrasmeest, kes parasjagu
poes ringi vaatas. Härra oli õnnelikult kahest suurest ja
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kergesti purunevast vaasist mööda saanud. Nüüd hingas
ta kergendunud pahinaga välja ning tüüris võidukalt kassa
juurde. Mees kirtsutas tolmu peale väljakutsuvalt nina.
Küllap üritas ta jõude tolknevale müüjannale vihjata, et
too võiks tee rüüpamise asemel natukene tolmulapiga ringi
käia. Kuigi, mida oli sellisest poest lootagi?
Kõvakübaraga härra surus kaenla alla portselanist tirinat, mida mees juhtumisi läbi pesemata akna oli märganud. Ta oli selles ära tundnud väärtusliku Meisseni
toodangu. Tirina naeruväärselt madal hind pani mehe
südame erutusest põksuma. Ta püüdis oma elevust mitte
välja näidata. Mida odavamalt ta tirina ostab, seda suurema vaheltkasu ta seda edasi müües saab.
Leti taga passiv müüjanna oli teekruusi käest pannud.
Tema sõrmede vahele oli tekkinud hõbedane pärlitega
juukseklamber ning ta sooritas väärtusliku antiikeseme
suhtes tõelist kuritegu, urgitsedes selle otsaga midagi
oma hammaste vahelt.
„Palun, ma sooviksin selle osta,” ütles mees ning pani
tirina letile. Ainult väga terane vaataja oleks märganud,
kuidas ta hetke kõhkles, enne kui tirinast lahti laskis.
Müüjanna silmis sähvatas kaval säde, mis oleks pidanud
ostjat kahtlase kauba eest hoiatama, aga kübaraga härrasmees oli liiga mures oma loodetava vaheltkasu pärast.
„See teeb seitse… raha,” ütles müüjanna, kes ei viitsinud end täpsete ühikutega vaevata. „Kas keeran selle
paberisse ka või pole vaja?” uuris naine abivalmilt.
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„Kuid hinnasilt ütleb ju viis!” protesteeris mees ja

pööras müüjanna poole kollaka paberilipiku, mis paelapidi tirina sanga küljes kõlkus. Vanadaam ei vaadanud
sinna poolegi. Põgus muie lipsas üle ta näo. Tegelikult
ütles hinnasilt „kõik sinu lauanõud”, aga mees polnud
seda ilmselt tähele pannud. Võibolla ta lihtsalt ei uskunud oma silmi ja kuulas hoopis oma mõistust. Pealegi oli
hind ennast kiirelt muutnud, sest poel oli kange tahtmine
vabaneda sellest tüütust kannibalistlikust tirinast.
Nimelt oli sellel väärtusliku välimusega supitirinal
vastik komme süüa teisi nõusid. Täpsemalt kõike, mis
tema sisse mahtusid. Mõnel juhul ka selliseid söögiriistu, mis poleks tohtinud tirinasse mahtuda. Näiteks
kulpe armastas tirin üle kõige. Ta luristas neid sisse
nagu spagette.
Ainuüksi viimase nädala jooksul oli tirina nahka läinud mitu haruldast tassi, üks lehmakujuline koorekann
ning poole sahtli jagu nuge, kahvleid ja lusikaid. Tõsi,
ühe puulusika oli ta siiski välja sülitanud, küllap see ajas
ebameeldivalt pindu või oli liiga vintske.
Niisiis pomises müüjanna vabandavalt:

„Loomulikult, loomulikult. See on ju üsna vana
ka juba.”

Härra kobas oma rahatasku järele ning otsis välja täpse
summa. Müüjanna aga tõmbas leti alt suure poogna jõupaberit ning keeras reipa krabina saatel tirina selle sisse.
Kaup ja raha vahetasid omanikku. Antiigihuvilise
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mehe käed värisesid veidi ärevusest, kui talle paberipalliks moondunud tirin ulatati.
Värskele tirina omanikule tundus veider, et müüjanna
ei pannud raha mitte pronksikarva majesteetliku välimusega kassasse, vaid suurde moosipurki, mis leti alt võeti.
Härra kehitas õlgu: mis see tema asi on, kus see vana
põrunud luud oma raha hoiab. Nüüd oli tal hoopis ruttu
tarvis siit poest minema saada, enne kui müüjanna tirina
hinnas kahtlema hakkab.
Mees kõndis ukseni ja avas selle. Väike kelluke ukse
kohal helises nii selgelt, et tolm kogu poes vibreeris hetkeks. Mees võpatas. Enne kui ta poest välja astus, keeras
ta siiski ringi, sest ta ei suutnud end enam kauem tagasi
hoida.

„Te ei kujuta ette, mille te mulle just võileiva
hinna eest müüsite!” ütles ta võiduka näoga ning kii-

rustas minema, justkui kehva kaupa teinud kaupmehe
eest põgenedes.
„Sa ise ei kujuta ette, mille sa just ostsid,” vastas
müüjanna südamerahuga kinnisele uksele. Ta askeldas
midagi kassa kallal, mudis oma lõuga ning lisas ühes
teises keeles: „Puhh! Küll on hea, et me sellest tirinast
lahti saime – iga kord, kui ma unustasin ta ööseks tühja
kappi lukustada, olid pärast pooled söögiriistad kadunud
ja väiksemad nõud hirmunult kusagil lae all...”
Ta tuli leti tagant välja.
„Aga siia ei saa me enam jääda. Hiljemalt homme on
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see mees tagasi ning siis oleks meil targem kusagil mujal
olla. Mis sina arvad, Piru?” müüjanna pöördus koera
poole, kes ukse kõrval tugitoolis tukkus.
Koera meelest oli see kõik ilmselt üsna igav, sest ta
haigutas. Siiski rapsas ta korraks sabaotsaga, justkui
kinnitades, et ka tema eelistab mujal olla, kui saabub
vapustatud klient, kes tahab kellegi peale karjuda.
See oli asjatu kartus. Kõvakübaraga härra ei tulnud
kunagi seda poodi otsima. Ta pillas omaenda õnneks
odavalt saadud hinnalise tirina juba järgmisel tänavanurgal kildudeks. Keegi pikas tumedas mantlis kogu põrkas talle paraja hooga otsa. Võõras kiirustas samasse
poodi, kust härrasmees oli äsja lahkunud. Kõvakübaraga
mees avas suu, et karjuda hoolimatu mööduja peale, kuid
miski pani ta vakatama.
Tundmatu seisatas ning soris korraks kinganinaga
tirina kildudes.
„Vedas sul, mees, et see katki läks,” ütles ta ning
haugatas: „Lippa nüüd!”
Vaene kõvakübaraga härrasmees lippaski. Nii kiiresti,
kui jalad võtsid. Millegipärast oli tal tunne, nagu oleks
ta just väga napilt millestki koledast pääsenud.
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SOOVIMATU KÜLALINE
Tolmuse vanakraamipoe müüjanna sirutas käe, et uksel
rippuv silt „Kinni/Lahti” ringi keerata. Parem, kui kõigile
on ühemõtteliselt selge: mingit kauplemist siin rohkem ei
toimu. Tumedas mantlis mees aga jõudis enne ukselingi
alla vajutada.
„Me oleme tänaseks suletud, hea härra!” ütles müüjanna, kuid mees astus siiski sisse. Ta vaatas naisele silma
ja keeras uksel rippuva sildi ise ümber. Kauplusega juhtus
midagi. Vaade, mis läbi pesemata akende tänavale avanes,
polnud enam endine. Tänav oli kaotanud oma värvid.
Nüüd meenutas see pigem kehva tummfilmi, mitte elust
kihavat uulitsat.
Uus klient vaatas vanale naisele taas silma ning ütles
sünge, kuiva häälega:
„Ma ei hooli sellest. Aramilda Tengelpung? Teil seisab
ees audit.”
Piru oli muljet avaldava kiirusega jama haistnud. Koer
redutas juba murelikult oma lemmiktooli all. Halli krunniga müüjanna, Aramilda Tengelpung, kahvatas alles
nüüd. Ta kirus ennast mõttes, et ta polnud jõudnud poodi
paar hetke varem sulgeda.
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„Kuidas te mu leidsite?”
„See võttis omajagu aega, aga leidsin,” vastas mees.
„Teiesuguste leidmine on minu töö.”
„Ma pole kuidagi lepingut rikkunud!” kaitses Aramilda
Tengelpung ennast igaks juhuks.
„Pole muret,” ütles mees. Ta naeratas nii ametlikult,
et kindlasti oli tal naeratuse jaoks pitserite ja allkirjadega
lubakiri taskus. „Küll me midagi ikka leiame. Ma soovin
nüüd näha teie arvepidamist.”
Viis murelikku tundi hiljem oli Audiitor poe arvepidamisega lõpetamas. Aramilda Tengelpung higistas. Talle
tundus, nagu oleks ta maratoni jooksnud.
„Mis siis nüüd saab?” uuris Aramilda kähedal häälel.
Tema kurk oli vastuvaidlemisest valus.
„Ei midagi erilist,” vastas Audiitor külma ja monotoonse häälega. „Teie müügiluba on peatatud. Kuni edasiste korraldusteni.”
„Mida?!”
„Seda,” vastas mees ning avas kassaaparaadi nuppude kohal väikese luugi. Ta näppis seal midagi ning
eemaldas siis ettevaatlikult selle sisemusest ühe jupi.
Ära võetud osa täpset nime teadis vaid käputäis väga
valitud inimesi. Kõik teised ütlesid selle kohta „nohtead-küll-see-julla”.
„Ja miks te arvate, et mul pole... sellele varuosa?” üritas
müüjanna muretut nägu teha. Tema teada oli eemaldatud
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