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59 päeva veel
Maagiline harpuun

Nagu välk selgest taevast. Laual, kriimuliste taldrikute, 
vanade DVD-de ja sorakil Barbie-nukkude vahel. Tume-
dast lakitud puidust harpuun. Selline, millega lastakse 
vaalu ja kalu. See nägi välja nagu pika toruga püss, mille 
otsast tungis esile hõbedaselt läikiv oda. Odaotsa külge 
oli kinnitatud peenike nöör ja all oli mingisugune ratas, 
mille peale oli keritud ülejäänud nöör, et pärast tabamust 
saagi veest kätte saaks.

Ja mina veel arvasin, et väljasõit vanavaralaadale on 
täiesti mõttetu. Tuli välja, et suisa vastupidi!

„Palju see maksab?” küsisin ma.
Mees leti taga tõstis pilgu. Tal olid seljas sinised tunked 

ja ta puhastas parajasti määrdunud taskurätiga oma prille. 
Kui ta prillid ette pani, kahanesid silmad õige pisikeseks, 
otsekui kaks helesinist särginööpi.

„Mis asi?” küsis ta. „Harpuun või?”
„Jah.”
Ta juurdles hetke.
„Viissada.”
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Viissada. See oli päris palju raha. Tegelikult oli mul küll 
viissada. Ainult mitte kaasas. Vahtisin harpuuni. Odaots 
helkis päikeses. Tundsin, et ma lihtsalt pean selle saama. 
See polnud mitte ainult kõige ilusam harpuun, mida ma 
kunagi näinud olin (okei, jah, see oli ka ainus harpuun, 
mida ma kunagi näinud olin), vaid sobis ka suurepäraselt 
minu järgmise leiutisega.

„Darling! Siin sa siis hulgudki!”
Enne kui ma vastata jõudsin, tundsin, kuidas üks käsi 

raskelt mu õlale vajus. Käevõrud kilisesid. Vanaema.
„Kas leidsid midagi?”
Noogutasin harpuuni poole.
„Uhke! Ma ise ostsin just selle taiese!”
Rebisin vastumeelselt pilgu harpuunilt ja pöördusin 

vanaema poole.
Tema kõrvale ratastega ostukoti külge oli kinnitatud 

maal. See oli tohutu suur, vähemasti sama suur kui meie 
köögilaud. Paistis, et see kujutab rebast talvisel maastikul. 
Selle tegija polnud vist küll kuigi proff. Rebane oli nagu 
natuke vildakas, proportsioonist väljas. Üks esikäpp nägi 
välja jäme nagu toolijalg, saba oli nagu oraval ja mõle-
mad silmad olid näha, kuigi rebast oli maalitud profiilis. 
Rebane seisis lumehanges ja jõi kentsakalt roosakat värvi 
järvest vett.

„Oi!” ütlesin.
„Eks ole!” ütles vanaema südikalt.



7

„See on tõesti ...” Otsisin õiget sõna. „... haruldane.”
„See on Bruno Liljefors!” ütles vanaema.
Tunkedes mees turtsatas.
„Kui see on Bruno Liljefors, siis olen mina Zlatan Ibra-

himović.”
„Heldeke. Tead sa, mul on vist ikka kunstist õige 

naa-a  tu kene rohkem aimu kui sinul. See on Bruno Lilje-
fors.”

„Ja mina olengi Zlatan,” teatas mees. „Kas sa auto-
grammi tahad?”

Vanaema ei teinud kuulmagi, noogutas rahulolevalt 
maali poole ja ütles:

„Sigge, saad aru, Bruno Liljefors on üks Rootsi tuntu-
maid looma- ja maastikumaalijaid.”

„Ahah,” ütlesin mina.
„See rebane näeb ju välja nii, nagu oleks ta käsigranaadi 

alla neelanud ja see oleks tal kõhus plahvatanud,” ütles mees.
„See on varane Liljefors,” ütles vanaema rahulikult. 

„Müüja ütles, et Liljefors oli seda maalides alles kuusteist. 
Tal polnud maalimine lihtsalt veel nii käpas.”

Tunkedes mees tuli leti tagant välja ja kükitas maali ette.
„Siin on ju kirjas Rune Liljefors.”
„Pime oled või? Kas sa B-d ei näe?” küsis vanaema.
„See pole mingi B siin, see on plekk! Surnud kärbes, 

kes on värvi sisse kinni jäänud, või midagi sellist, kust 
mina tean.”
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„See on B!”
„No võib-olla ongi, aga sel juhul on selle inimese nimi 

Brune Liljefors.”
„No ju ta kirjutas ilmselt valesti, jumala eest!” ütles 

vanaema ärritatult.
„Omaenda nime?”
„Kulla härra Kõiketeadja,” ütles vanaema, „nii võib 

juhtuda ka parimatega meie seast, usu mind. Ükskord 
kirjutasin ma Charlotte kolme t-ga.”

Vanaema pöördus naeratades minu poole.
„Vähemalt saab sellega oivaliselt kinni katta augu sei-

nas! Kuulimängutoas. Ma mõtlen sinu toas!”
„Suurepärane,” ütlesin ma.
Sirutasin käe, puudutasin ettevaatlikult harpuuni. Puu 

oli mu sõrmede all sile ja libe.
„Vanaema, kas ma saaksin sult viissada laenuks? Saad 

kohe tagasi, kui koju jõuame.”
„Viissada! Nii kõrgeks aetud hind? Sihuke liiakasu-

võtja? Üle kolmesaja ta küll ei saa.”
„Ma seisan siinsamas,” ütles mees. „Ma kuulen kõike.”
Ma ei teadnud täpselt, mida liiakasuvõtja tähendab, 

aga ma sain aru, et midagi head see küll pole.
„Ütle,” lausus vanaema ja vaatas otse mehe väikestesse 

särginööbisilmadesse, „kas see on võluharpuun?”
„Eh ... ei ole.”
„Kas sellega saab kaasa mootorratta?”
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Mees tõstis küsivalt kulme.
„Kas see kuulus omal ajal Jeesusele? Eks ole! Seega saad 

kolmsada,” ütles vanaema ja hakkas oma kuldselt säten-
davas käekotis tuhlama. Ta sai rahakoti kätte ja lajatas 
ülekuhjatud lauale kolm sajalist. Kolm sajalist, mis võtsid 
otsekohe tuule alla ja lendlesid minema.

„Oh dear!” hüüdis vanaema ja mina jooksin raha-
tähtedele järele, need lendasid otse loomulikult igaüks ise 
suunas.

Üllatasin iseennastki, kui mul õnnestus üles hüpata 
ja üks neist õhust kinni püüda. Ma poleks arvanudki, et 
ma suudan nii kõrgele hüpata! Tuli meelde kergejõustiku-
võistlus, mis mõne kuu eest mu vanas koolis peeti. Kui-
das ma ajasin kõrgushüppes lati alla, kuigi see oli ainult 
seitsme kümne sentimeetri peal. Minu kehalise õpetaja 
ohkas ja ütles:

„Mis me küll sinuga peale hakkame, Sigge? Ära mõtle! 
Ainult tee! Kuidas küll saaks nii, et sa tuleksid oma peast 
välja ja läheksid oma keha sisse?”

Nüüd oli mul vastus olemas! Raha! Kui ta oleks teisel 
pool paksu, vastikult haisvat madratsit sajalisega lehvi-
tanud, oleksin suutnud hüpata vähemalt meeter kaks-
kümmend.

„Ära mõtle” on muuseas üks kõige kehvemaid nõu-
andeid, mis mulle üldse kunagi on antud. Ma olen proo-
vinud ja seda on täiesti võimatu teha.
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Teine sajaline oli jäänud kinni ühte okaspõõsasse ja seda 
oli kerge kätte saada, aga kolmas oli minema lennanud ja 
kaotsi läinud.

„Ah nii. Mul on kahju. Siis saad kakssada,” ütles vana-
ema, kui rahakaos oli vaibunud.

„Ma tahan vähemalt nelisada,” ütles tunkemees.
„Saad kaks.”
„Kolmsada viiskümmend.”
„Kaks.”
„Kolmsada.”
„Kokku lepitud,” ütles vanaema ja tõstis harpuuni 

laualt ning ulatas mulle.
Olin üllatunud, kui raske see oli, ja mind valdas nii 

tugev õnnetunne, et silmad läksid märjaks.
„Aga viimase sajalise pead ise ära tooma. See on kusagil 

sealpool,” ütles vanaema tunkedes mehele ja viipas oma 
sõrmustatud käega graatsiliselt horisondi suunas.
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58 päeva veel
Kui põrgu jäätub!

„Me peame su tukka lõikama,” ütles ema.
„Ei pea.”
„Kõigil piltidel, mis ma sinust jaanipäeval tegin, on sul 

juuksed näo ees! Ei saagi üldse aru, mis nägu sa oled!”
„Sa ju tead, mis nägu ma olen.”
Istusin põrandal ja puurisin sõrmed Einsteini pehmesse 

kasukasse. Sügasin teda kõrva tagant ja nägin, kuidas ta 
naudingust silmad kinni pani ja pea tahapoole kallutas, 
suur must nina otse ülespoole, otsekui oleks ta hunt, kes 
kavatseb ulguma hakata.

„Sinu silmi pole üldse näha!” kurtis ema.
Tehniliselt võttes ta eksis. Ta oleks pidanud ütlema: su 

silma pole üldse näha. Minu teist silma nägi nimelt väga 
hästi. Mul on viltune tukk ja see varjab ära ainult ühe 
silma.

Ema kuivatas käed põlle sisse ja üritas lahkema häälega.
„Endal on sul nii ilusad silmad.”
„Mmm.”
„Kas neid ei võiks siis näha?”
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„Nii et kui mul oleks koledad silmad, siis sa jätaksid 
mu rahule?”

Äkki avanes köögiuks ja vanaema tuli sisse, seljas hõbe-
dane pükskostüüm, sigaret suunurgas ja kaenla all nirgi-
topis. Ta vaatas ringi, otsekui otsiks midagi, ja asetas siis 
nirgi kraanikausi kõrvale.

„Palun, palun, palun, Charlotte,” ütles ema vastikust 
väljendaval ilmel. „Kas sa pead selle kärnase looma siia 
tooma, kui ma süüa teen?”

„Patience, darling! Ma tulin ainult õmblusasju võtma. 
Oled sa neid näinud?”

Vanaema viskas koni kraanikaussi ja avas sahvriukse.
„Ei, ja seal pole neid mingil juhul.”
„Pavlov on turja pealt natuke rebenenud. Mul on vaja 

eriti tugevat niiti või midagi muud, äkki mingit traati? See 
õmblusniit, mis sa Nettost ostsid, küll minu ootustele ei 
vastanud.”

Vanaema kummardus otse alla nagu liigendnuga, avas 
ühe kapi ning hakkas selles tuhnima. Ma ei usu, et ta 
üldse oskabki kükitada. Vähemalt mina pole seda iial 
näinud.

„No tõesti, pole tänu väärt,” ütles ema pahaselt.
„See polnud kriitika, darling, see oli lihtsalt teadmiseks.”
Läksin nirk Pavlovi juurde ja silitasin ettevaatlikult ta 

pead, kust piilus välja hallikasvalge õhuline täidis. Otsekui 
oleks ta aju vatist tehtud. Ema hakkis lühikeste närviliste 



13

liigutustega sibulat ja ütles: „Igatahes panin ma sulle hom-
seks juuksuriaja kinni.”

„Siis võid selle jälle ära öelda,” ütlesin ma, „sest mina 
oma juukseid lõigata ei lase.”

Einstein müksis oma märja ninaga visalt mu käsivart. 
Tahtis sel moel teada anda, et ma teda edasi sügaks.

„Miks ta juukseid peaks lõikama?” küsis vanaema.
„Sest tema nägu pole enam näha.”
„Miks peaks keegi tahtma tema nägu näha?”
Vanaema naeratas ja näpistas mind põsest.
„See oli nali, darling, sina, kes sa oled nii intelligentne, 

saad sellest ometi aru. Sinu nägu on tõeliselt võluv. See 
tuleks postmarkidele trükkida.”

„Igatahes on sul aeg homme kell kaks, Sigge. Keskuses 
ühes salongis. Ema, palun, kas sa saaksid temaga kaasa 
minna? Mul endal on homme tööintervjuu.”

„Mu nimi on Charlotte.”
„Palun, Charlotte,” ütles ema üsnagi pinges häälega. 

„Saad sa temaga minna?”
Vanaema ei kannatanud, et teda emaks või vanaemaks 

kutsutakse. Ta ei tahtnud, et ta inimesena „teisejärgu-
liseks” muutub, nagu ta ise selle kohta ütles. Talle oli 
see pähe tulnud paar kuud enne seda, kui me tema majja 
kolisime, nii et keegi polnud veel harjunud. Ma polnud 
päris kindel, mida ta silmas peab, aga tema meelest on 
„ema” ja „vanaema” sellise kõlaga, et ta ei suuda ennast 
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nende sõnadega samastada. Et neis on otsekui vaikimisi 
sees ootus, et ta peaks meie eest hoolitsema, ja seda ta 
ei soovi. Asi polnud selles, nagu ta ei tahaks meie eest 
hoolitseda, väitis ta. Tahtis küll – mõnikord. Ta lihtsalt ei 
tahtnud, et see oleks kuidagi enesestmõistetav.

Tema nime hääldatakse inglise aktsendiga. Chaaarlotte. 
Vanaema on poolinglane, veerandsakslane ja veerand-
norrakas. Ja täishull, lisab ema tavaliselt. Kuigi vanaema 
väitel on segatõud nutikamad kui puhtatõulised. Minu 
seisu kohast on see ju muidugi hea. Mina olen siis pool-
austraal lane, veerandrootslane, kaheksandikinglane, kuue-
teistkümnendiksakslane ja kuueteistkümnendiknorrakas. 
Kuigi ausalt öeldes tunnen ma end kõige rohkem roots-
lasena.

„Ta võib ju ise ka juuksuri juurde minna, ta on juba 
kaksteist,” ütles vanaema.

„Ma tean, et ta võib ise minna, aga probleem on selles, 
et ta ei lähe ise, sest ta ei taha juukseid lõigata.”

„No aga Hannah, siis ma tõesti ei saa aru, miks sa talle 
aja kinni panid.”

„Ma ei usu, et talle on hea, kui ta oma nõrka silma ei 
treeni!”

„Oh dear. Ma ei teadnudki, et juuksed võivad nii tuge-
vaid tundeid tekitada.”

Äkki helises telefon. Pika krussis juhtmega vana puna-
sest plastist aparaat, mis rippus esikuseinal.
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„Saved by the bell,” ütles vanaema ja pilgutas mulle 
silma, enne kui ametlikul häälel vastas: „The Royal Grand 
Golden Hotel Skärblacka. Charlotte speaking!”

Ta oli hetke vait, kuulas ja noogutas.
„Ei, kahju küll. Mul on tõesti kahju, aga hotell on 

praegu täiesti täis. Terve suve. Kõik toad. Jah. Loodeta-
vasti leiate midagi muud. Aitäh, et valisite meie The Royal 
Grand Golden Hotel Skärblacka! Bye-bye!”

Ta riputas toru hargile.
Ema kergitas umbusklikult kulme.
„The Royal Grand Golden Hotel Skärblacka. Selline 

nimi ongi või?”
„Just nimelt. Muutsin mõnda aega tagasi ära. Hotell 

Skärblacka kõlab ju talumatult igavalt.”
„Aga,” ütles ema, „The Royal Grand Golden Hotel ... kas 

see pole natuke liiga suurejooneline? Peaaegu nagu vale?”
„Minu meelest küll mitte. See on ju kõige suurem hotell 

Skärblackas.”
„See on ju ainus hotell Skärblackas!”
„Täpselt!” teatas vanaema rahulolevalt. „Ja seega ka 

kõige suurem ja suurejoonelisem.”
Ema pööritas silmi ja lükkas hakitud sibula lõikelaualt 

pannile. See hakkas kohe särisema.
„Muide,” ütles vanaema. „Ma võin ise tal juukseid lõi-

gata, kui see nüüd nii oluline on. Hoiad natuke raha ka 
kokku.”
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„Jah, eks see ole ka üks võimalus,” ütles ema, kes oli 
alati varmas raha kokku hoidma. „Aga kas sa arvad, et 
sa oskad tal juukseid lõigata?”

„Oo jaa. Ma olen ju Einsteini iga suvi trimminud, see 
pole kuigi keeruline. Ja sina püsid ju paremini paigal, kas 
pole, Sigge? Pärast võid koerakrõbinaid ka saada, kui 
tahad.”

„Palun, Sigge?” ütles ema mulle paluvalt otsa vaadates.
„When hell freezes over,” ütlesin ma, olin seda ühes 

filmis kuulnud. See tähendab „kui põrgu jäätub”. Ehk 
siis mitte kunagi.


