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OOTUS

Mitu korda olin ma sellel päeval enne lõunat vanaisa maja 
ja Kulbi keskuse vahet vändanud? Hommikul piima järel 
käies läks pilk kohe üle Kolme Õe. Niiviisi kutsutakse 
siin kunagi sovhoosi ajal kõrvuti ehitatud nelja korteriga 
paneelmaju. Tegelikult on neist ainult kaks nelja korteriga. 
Kolmas on kaksikmaja. Esimeselt korruselt trepp teisele 
korrusele. All köök ja lahmakas elutuba, ülal magamistoad. 
Külarahva teada plaaninud direktor neid endale ja sovhoosi 
pea insenerile. Kuidas minu sõbra pere direktori korterisse 
elama pääses, ma ei tea. Aga küll ma välja uurin.

Mind huvitab hirmsasti minevik. Mitte sellepärast, et 
klassiõps andis suvetööks „Juured”. Noh, oma esivanemate 
elud ja olud. Ma olin juba enne hakanud vanaisalt igasugu-
seid asju pärima. Isaga proovisin ka, tühi töö. Tal polnud 
viitsimist vanu asju meenutada.

Aiamaa poolt koperdas kohale Madissoni mutt, selg vara-
semast rohkem küürus. Nägu mossis, uuris ta mind.

„Eedi, jäh? Nää, ku pikass kasunu. Mida sa siin tiirutad? 
Täämba juba kolmas kõrd.”

Mis see sinu asi on, oli tahtmine nähvata, aga hoid-
sin end tagasi. Madissoni mutt oli suure jutuga. Ta võis 
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mulle kunagi hiljem midagi huvitavat oma mälust välja 
kraapida.

„Madist ootan.”
„Äh, aa et Madist ootad. Kesse teab, millal tema tuleb. 

Kolm päeva tagasi pugesid Persikud oma uude autusse. Ma 
ütli küll, et titele teeb pikk raputamine paha, aa kesse mind 
kuulab. Nemad kavatsevat ainult asfaltil sõita. Ah et Eedi 
on jälle Karla juures ...” mõtles mutt uue teema üles võtta, 
aga ma tegin minekut. Mõni inimene ei jäta järele, kui kord 
on rääkima hakanud.

Millal tema tuleb, hirmutas Madissoni mutt. Sellest hooli-
mata sõitsin kell kuus uuesti tagasi. Ja õigesti tegin. Kannerva 
poolt lähenes oodatud auto.

Madise isa nägu läks mind nähes naerule.
„Ohhoo! Eedi on siis pärast aastast vahet jälle pikemaks 

ajaks Kulbil.”
Mul on alati mure suurte inimeste teretamisega. Sa ei tea, 

kas peaks lähemale astuma, käsi pikalt ees, või ootama, et 
nemad esimesena käe sirutavad. Nüüd läks kergelt. Madise 
ema-isa olid kiired kätt ulatama. Pere vanim laps, Lilian, 
itsitades ka. Madisega me lolli ei mängi. Koksasime rusikad 
kokku. Väikest Laurat nägin esimest korda. Ma usun, et 
sobis, kui ütlesin:

„Küll on ilus beebi.”
Madis muigas. Siis poetas suunurgast:
„Kahe tunni pärast sinu juures.”
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MINU SUVED

Nüüd on õige aeg endast rääkida. Või nagu klassiõps ütleb: 
isikut avada. Kes ma siis olen? Varsti neljateistkümnene, 
sügisel kaheksandas klassis jätkaja. Kool on peaaegu kesk-
linnas. Meie korrusmaja korter peaaegu ka. Minuealisi majas 
pole. Kossumänguks tuleb jalgrattaga tükk maad sõita. Tihti 
ma seda ei tee. Mulle meeldib lugemine rohkem.

Aga alustame suvedest. Osa koolivaheajast käin ma küla-
korda. Vanasti käisid külakorda sandikesed, kellel kuskil 
elada polnud – olen sellest lugenud.

Üks nädal ühes talus, siis viidi järgmisse.
Minu külakorrad on kestnud kuidas kunagi. Kuu aega, 

kuus nädalat. Ühel aastal Metsapooles tädi Alma mehe-
vanemate põlistalus, järgmisel Kulbil vanaisa katuse all. 
Mõlemal pool võeti mind rahuloluga vastu.

Olin vist neljane, kui esimest korda jäi meelde kodus 
käibel olev kinnitus:

„Linnalapsel on tingimata tarvis mõni aeg elada looduse 
keskel.”

Seda tarvidust kuulsin alati, kui minu suvekraami järje-
kordselt kohvrisse pakiti.

Või looduse keskel.
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Sain vanemaks, torkas pähe, et kas olulisem pole see, 
et kallitel vanematel oleks võimalus sõita mõnele kaugele 
saarele või välismaa liivarannale. Vabana poisiraisast, kes 
pidevalt sabas tilpneb. Kui see ka nii oli, ega ma ei pahan-
danud. Elul vanemate pideva valveta olid omad plussid. 
Tädi Almal olid lambad, kanad, vasikas. Koer muidugi ka. 
No ja redelid, millel ronida, ja pööning, kus tuhnimine tõi 
alati kaasa avastusi.

Vanaisa juures sain aga varsti sõbra, millist mul varem 
polnud. Verevenna, kui raamatu sõnaga öelda. Madise. 
Päriselt koos olla saime ju küll vähe, pikemalt üle suve. 
Aga õnneks pidasid ema-isa vajalikuks aeg-ajalt vanameest 
kontrollimas käia. Mõnikord jäädi minu ja Madise rõõmuks 
mitmeks päevaks.

Jõudsin vanaisa majja tagasi. Vanaisa seadis suures toas 
akna all oleva laua juures vanu fotosid paksu albumisse. 
Lehed olid ka paksud, sisselõigetega, millesse sai fotosid 
nurkapidi kinnitada. Vanaisa tegi seda parema käega. Vasak, 
kipskoorikust ümmargune, rippus paelaga kaelas.

Kõik teavad, mida kaelas rippuv käsi tähendab. Murtud 
luud. Kui me paari päeva eest Kulbile jõudsime ja vanemad 
nägid aias askeldavat luist kogu, vasak käsi kaelas, läksid 
nad näost valgeks.

„Püha taevas!”
„Mis sinuga juhtunud on?”
„Miks sa ei teatanud? Endal telefon taskus.”
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Poja ja minia ehmatus tegi vanaisale nalja. Paistis, et ta 
lausa nautis seda.

„Midagi erilist pole juhtunud. Väike luumurd. Kiirabi 
viis Kannervasse, hospitalis pandi otsad kokku ja käevars 
lahasesse. Ei mind sinna jäetud. Sama auto tõi koju tagasi.”

„Aga kuidas sa nüüd hakkama saad? Meil oli nagu ikka 
plaan Eedi mõneks ajaks maale jätta.”

„Äh, Eedi! Millal te aru saate, et tema on juba meheks 
kasvanud. Talitamist ei vaja. Ega ma selle käe pärast sant 
ei ole. Poiss, võta pall!”

Korvpall oli sealsamas, üsna minu jalgade juures.
„Sööda!”
Saatsin viske vanaisa rinnale. Ta juhtis palli lahasest välja 

ulatuvate sõrmedega terve käe haardesse, tegi ümberhüppe 
ja vibutas palli korvi.

„Kaks-null!”
„Täitsa segane,” kommenteeris poeg.
„Hull mis hull,” ütles minia.
Seejärel läksime majja. Märkasin, kuidas ema silmad 

ruumidest üle käisid. Ei olnud ämblikuvõrke laes, pesemata 
nõusid kraanikausis. Põrand oli puhtaks pestud. Suure toa 
lauda kattis valge pitsäärisega lina, vanaema näputöö. Vana-
isa peab selgeltnägija olema, käis mul mõte läbi pea. Selle 
linaga uhkeldas ta eelmistel aastatel ainult külalisi oodates.

Nüüd võite arvata, mis edasi tuli. Jutlus. Kahest torust. 
Kuidas mõistlikult süüa ja ohutult elada. Vahepeal õngitseti 
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veel, mismoodi rahulikul vanainimesel siis ikka käeluu saab 
katki praksatada. Muidugi ei näkanud. Sain sellest kohe aru, 
kui vanaisa suunurgad ülespoole kerkisid. Sain aru ja olin 
kindel. Mulle ta räägib, kui õhk puhas.

Õhk oli varsti puhas. Kiire, kiire, kiire, on minu ema ja 
isa lemmiksõnad. Seetõttu ei meeldi mulle nendega näitustel 
käia. Ma ei jõua end veel vajalikule lainele seada, kui nemad 
juba edasi liiguvad.

„Ole siis ikka tubli poiss!” hüüdis isa allakeritud autoaknast.
„Tšau!” hüüdis ema.
Siis nad läksid, tolmusammas taga.


