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1. peatükk

Tal polnud aimu, kes oli Adolf, ja Austria-Ungarist polnud ta kunagi 
kuulnud. Seda polnud tal vajagi. Ta oli Aafrika savanni ühes kauges külas 
ravitseja mees. Oma elu jooksul jättis ta punasele, suure rauasisaldusega 
mullale nii vähe jälgi, et keegi ei mäleta enam tema nimegi.

Ravitseda oskas ta hästi, kuid kuuldus tema võimetest ei levinud orust 
kaugemale, sama vähe jõudsid sinna uudised laias maailmas toimuvast. Ta 
elas tagasihoidlikult. Suri liiga vara. Oma võimetest hoolimata ei suutnud 
ta iseennast terveks ravida, kui seda kõige rohkem vaja oleks olnud. Teda 
jäi leinama väike, kuid ustav rühm patsiente.

Vanim poeg oli ameti ülevõtmiseks õigupoolest liiga noor, aga niimoodi 
oli see läbi aegade käinud ja nii pidi see ka jääma. 

Järeltulija oli kõigest kakskümmend aastat vana ja tema kuulsus oli isa 
omast veelgi tagasihoidlikum. Ta päris isa suhtelise kompetentsi, ent mitte 
tema muhedat olekut. Kogu ülejäänud elu piskuga leppimine polnud tema 
jaoks.

Muutumine algas sellest, et nooruk ehitas patsientide vastuvõtmiseks 
eraldi ooteruumiga onni. Seejärel pani ta shúkà asemel selga valge kitli ja 
vahetas kõige krooniks ka oma nime ja tiitlit. Ravitsejamehe – kelle nime 
keegi enam ei mäleta – poeg hakkas end legendaarse suurima masai, juhi ja 
visionääri järgi nimetama Ole Mbatianiks. Originaal oli nimelt juba ammu 
surnud ega esitanud teispoolsusest vastuväiteid.

Koos kõige muu vanaga heideti kõrvale ka isa protseduuride hinnakiri. 
Poeg kirjutas uue, suure sõdalase väärilise. Enam ei piisanud maksmiseks 
kotist teelehtedest või tükist kuivatatud lihast, kui sooviti doktori jutule 
pääseda. Lihtsamate hädade ravimine maksis nüüd ühe kana, keerukamad 
ühe kitse. Tõeliselt raskete juhtumite puhul nõudis doktor tasuks lehma. 
Kui asi muidugi liiga raske ei olnud, suremine oli nimelt tasuta.

Aeg möödus. Ümberkaudsete külade ravitsejad panid oma vastuvõtud 
kinni, konkurent sõi nad välja, sest nad polnud oma sünnijärgset nime 
vahetanud ja väitsid kangekaelselt, et tõeline masai ei kanna valgeid riideid. 
Doktor Ole Mbatiani kuulsus ja patsientide nimekiri kasvasid. Lehmadele 
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ja kitsedele mõeldud aedikut tuli pidevalt suuremaks ehitada. Ravijooke 
proovivate klientide arv kasvas nii suureks, et Ole areneski aegamööda nii 
tubliks, nagu oli hakatud väitma.

Esimese poja sündi tähistades oli varastatud nimega ravitseja juba rikas 
mees. Pisike elas kriitilised esimesed aastad õnnelikult üle ja traditsiooni 
järgi hakati teda isa mantlipärijaks koolitama. Ole Teine elas ja õppis pikki 
aastaid oma isa kõrval, kuni too suri. Kui see päev lõpuks kätte jõudis, säilitas 
ta isa varastatud nime, kuid tõmbas maha doktoritiitli ja põletas valge kitli 
ära, sest kaugelt tulnud patsiendid kinnitasid, et erinevalt ravitsejatest võivad 
doktorid olla seotud nõiakunstiga. Võluri kuulsuse omandanud ravitsejate 
päevad oma ametis ja koguni elus olid loetud.

Pärast Ole Mbatiani tuli niisiis Ole Mbatian vanem. Tema esmasündinud 
poeg, kes suureks kasvas ja isa ning vanaisa järel äri üle võttis, oli omakorda 
Ole Mbatian noorem.

Temast see lugu alguse saabki.
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2. peatükk

Ole Mbatian noorem päris seega nime, varanduse, kuulsuse ja ande oma 
isalt ning isaisalt. Maailma ühes teises otsas oleks öeldud, et ta sündis, hõbe-
lusikas suus.

Tema koolitamine toimus ettevaatlikult, omaealiste sõprade sarnaselt tuli 
tal läbi teha ka sõdalasekoolitus. Sellepärast polnud ta nüüd mitte üksnes 
ravitseja, vaid ka kõrgelt austatud masaisõdalane. Keegi ei teadnud taimede 
ja juurikate tervendavast jõust rohkem kui tema, ja vaid mõned üksikud 
suutsid Olega võistelda, kui oli vaja käsitseda oda, viskenuia või nuga.

Tema meditsiiniliseks erialaks olid abistavad protseduurid perekondadele, 
kes said rohkem lapsi, kui nad oleksid soovinud. Õnnetud naised rändasid 
kohale mitme päevateekonna kauguselt Migorist läänes ja Maji Motost 
idas. Et koormusega toime tulla, seadis ta piirid: vähemalt viis juba sünni-
tatud last iga abi otsiva naise kohta, kusjuures vähemalt kaks lastest pidid 
olema poisid. Ravitseja ei paljastanud iialgi oma ravimi koostist, kuid sogases 
vedelikus, mida naine pidi iga munaraku irdumise ajal jooma, võis aimata 
karella-kibekurgi maitset. Tundlikum maitsemeel võis tajuda ka rohtse 
puuvillapõõsa juurika nüanssi.

Ole Mbatian noorem oli kõikidest teistest rikkam, sealhulgas ka pealik 
Olemeeli Paljureisinust. Lisaks kõikidele lehmadele oli tal kolm hütti ja kaks 
naist. Pealiku puhul oli asi vastupidine, tal oli kaks hütti ja kolm naist. Ole 
ei suutnud taibata, kuidas selline süsteem saab toimida.

Ravitsejale polnud tema pealik muide kunagi meeldinud. Nad olid ühe-
ealised ja teadsid juba väikestena, millised rollid neid tulevikus ees ootavad.

„Minu isa käsutab sinu isa üle,” õrritas mõnikord Olemeeli.
Selles oli tal tegelikult õigus, samas aga ei meeldinud Ole juuniorile dis-

kussiooni kaotada. Lahenduseks andis ta tulevasele pealikule viskenuiaga 
vastu vahtimist, misjärel Ole Mbatian vanemal ei jäänud muud valikut kui 
valjuhäälselt oma pojale peksa anda, samal ajal poisi kõrva kiidusõnu sosis-
tades.

Tol ajal juhtis orgu Kakenya Kaunis. Salamahti piinas teda arusaamine, et 
täiend pealikunime juures polnud mitte üksnes tõsi, vaid sisuliselt ka tema 
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ainus kadestamisväärne omadus. Sama suurt muret tegi talle poeg, kes ühel 
päeval pidi tema asemele asuma ja kes ilmselt oli pärinud küll isa puudused, 
ent mitte tema ilu. Noore Olemeeli välimusele ei tulnud kasuks ka see, et 
ravitseja poiss oli tal kaks esihammast välja löönud.

Kakenya Kaunil oli kohutavalt raske otsuseid teha. Asi läks koguni nii 
kaugele, et ta lasi naistel otsustada, õnnetuseks oli tal aga paarisarv abikaasa-
sid. Iga kord, kui nood mõnes küsimuses kokkuleppele ei jõudnud (see 
tähendab – peaaegu alati), ei teadnud ta, mida oma otsustava häälega pihta 
hakata.

Oma eluõhtul ja kogu perekonna toel suutis Kakenya siiski korda saata 
midagi, mille üle ta uhke oli. Ta kavatses oma vanima poja reisile saata, 
kaugemale, kui keegi kunagi varem on käinud. Poiss saab reisil targemaks 
ja tuleb koju maailma näinuna. Kogutud tarkused kuluvad talle aga marjaks 
ära sel päeval, mil saabub aeg isa koht üle võtta. Olemeeli ei saa iialgi sama 
kauniks nagu tema isa, ent temast võiks saada otsusekindel ja tulevikku 
vaatav pealik.

Mõte oli vähemalt selline.
Iga kord ei lähe aga nii nagu plaanitud. Olemeeli esimene ja viimane pikk 

reis viis isa käsul Loiyangalanisse. Vähe sellest, et see oli vaat et kaugemal 
kui üleüldse võimalik, käisid ka kuulujutud, et seal kaugel põhjas on leiuta-
tud uus viis järvevee filtreerimiseks. Kuumutatud liiv ja C-vitamiinirikkad 
ürdid kombineerituna vesirooside juurtega olid juba teada-tuntud meeto-
did. Kuid Loiyangalanis oli nähtavasti välja mõeldud midagi lihtsamat ja 
efektiivsemat.

„Rända sinna, mu poeg,” ütles Kakenya Kaunis. „Õpi kõike, mida tee 
peal näed. Tule seejärel koju ja valmista end ette. Ma tunnen, et mind pole 
enam kauaks.”

„Aga isa …” ütles Olemeeli.
Rohkem ei öelnud ta midagi. Ta leidis harva õigeid sõnu. Või õigeid mõtteid.

Reis võttis pool igavikku. Või terve nädala. Kohale jõudes avastas Olemeeli, 
et Loiyangalanis ollakse neist tükk maad ette jõutud. Veepuhastus oli üks 
asi. Aga sinna oli lastud paigaldada ka miski, mida nimetati elektriks, ja 
linnapeal oli kirjade kirjutamiseks pliiatsi või kriidi asemel masin.
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Olemeeli tahtis tegelikult kohe koju tagasi minna, ent isa sõnad kaja-
sid kõrvus. Seepärast uuris ta lähemalt nii üht kui teist, niipaljukest oli ta 
ometi oma isale võlgu. Paraku proovis ta elektrit nii õnnetult, et sai löögi ja 
minestas mitmeks minutiks.

Kui ta toibus, kogus ta end natuke aega, siis oli järg kirjutusmasina käes. 
Seal läks aga nii õnnetult, et tema vasak nimetissõrm jäi d- ja r-klahvi vahele 
kinni, misjärel Olemeeli kohutavalt ehmus ja tõmbas käe nii jõuliselt ära, et 
sõrmeluu murdus kahest kohast.

Sellest talle aitas. Olemeeli käskis oma assistentidel asjad kurnavaks koju-
sõiduks kokku pakkida. Ta teadis juba, mida ta isa Kakenyale ette kannab. 
Oli piisavalt halb, et elekter hammustab, kui nael seina sees olevasse auku 
pista. Aga kirjutamiseks mõeldud masin oli suisa eluohtlik.

Kakenya Kauni ennustused läksid harva täide. Kuid kahtlus, et tema 
maine teekond hakkab lõpule jõudma, osutus õigeks. Osaliselt hambutu ja 
hirmunud poeg asus isa asemele.

Uus pealik Olemeeli andis juba päev pärast isa muldasängitamist välja 
kolm dekreeti.

Esiteks: seda, mida nimetatakse elektriks, ei tohi Olemeeli võimu alla 
kuuluvas orus kunagi paigaldada.

Teiseks: kirjutamiseks mõeldud masinaid ei tohi üle piiri tuua, ja kol-
mandaks:

Küla investeerib uhiuude veepuhastussüsteemi.

Nii juhtuski, et Olemeeli valitses ligi neli aastakümmet Masai Mara ainsas 
orus, kus ei olnud elektrivoolu, kirjutusmasinaid ega edaspidi arvuteid. See 
jäi oruks, kus kogu maakera kuuest miljardist mobiiltelefoni kasutajast ei 
elanud mitte ühtegi.

Ta nimetas end Olemeeli Paljureisinuks. Ta oli sama ebapopulaarne 
nagu tema isa omal ajal. Seljataga nimetati teda mitmete vähem meelita-
vate omadus sõnadega. Ole Mbatian noorema lemmik oli „pealik hambutu”.

Sugugi mitte populaarne pealik ja tunnustatud ravitseja olid üheealised. 
See ei tähendanud, et nad oleksid omavahel läbi saanud. Aga kuna nad 
olid küla kaks kõige tähtsamat meest, siis ei sobinud neil ka kakelda nagu 
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nooruspõlves. Ole Mbatian leppis, et suurimal tagurlasel oli otsustusõigus. 
Vastutasuks teeskles Olemeeli Paljureisinu, nagu ei kuuleks ta, kui ravitseja 
rääkis, kummal neist rohkem hambaid suus alles on.

Pealik oli pidev, ent talutav mure Ole Mbatiani elus. Tõelist kurbust tundis 
ta hoopis millegi muu pärast: nimelt sai ta oma esimese naisega neli ja teise 
naisega samuti neli last – kaheksa tütart, mitte ühtegi poega. Juba pärast 
neljandat tütart hakkas ta oma ürtide ja juurikatega eksperimenteerima, et 
järgmine laps oleks poiss. Kuid see meditsiiniline väljakutse osutus tema 
jaoks liiga raskeks. Tütred muudkui sündisid. Lõpuks lõpetasid naised 
sünnitamise, kusjuures Ole Mbatiani katsetatud segudes ei figureerinud ei 
karella-kibekurki ega rohtset puuvilla.

Pärast viit põlvkonda ravitsejamehi pidi järgmine mees olema keegi teine 
kui Mbatian, või mis iganes nende nimi enne oli. Naissoost ravitsejamehi 
masaide maailmas ei eksisteerinud. Seda oli ju tegelikult ametinimetusestki 
juba aru saada.

Tükk aega lohutas Olet see, et laste tootmises ei läinud hambutul pealikul 
sugugi paremini kui temal endal. Olemeeli sai Ole kaheksa tütrega enam-
vähem samal ajal samuti kuus tükki.

Konks oli aga selles, et pealikul oli veel üks naine tagavaraks. Enne kui 
kõige noorem naine liiga vanaks jäi, kinkis ta oma abikaasale ja pealikule poja 
ning pärija. Suur pidu külas! Uhke isa kuulutas, et sündmust tähistatakse 
terve öö. Tähistatigi. Kõik pidutsesid koidikuni peale ravitsejamehe, kes 
peavalu tõttu varakult magama läks.

Sellest oli nüüd palju aastaid möödas. Tunduvalt rohkem, kui Ole arvas 
endal veel ees olevat. Kuid ta polnud veel Suure Jumala ette astumiseks 
valmis. Tal oli veel nii mõndagi anda. Ta ei teadnudki õieti, kui vana ta juba 
on. Ta märkas, et pole enam sama täpne vibulaskja kui vanasti, ka oda ei 
tabanud iga kord märki. Võib-olla vaid viskenuiaga polnud sääraseid prob-
leeme. Sellest hoolimata oli ta neil aladel küla meister.

Nõtkus oli samuti endine. Ta liikus peaaegu sama kergelt nagu alati. 
Ehkki iga kord polnud tal liikumiseks tuju. Eks ta hakkas vist mugavaks 
muutuma. Hambad valutasid. Neid tuli ravitseda. Nägemine oli ähmasem 
kui nooruses, kuid see ei tekitanud probleeme. Ole oli juba näinud kõike, 
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mis nägemist väärt, ja kui tal oli vaja kuhugi minna, leidis ta vajaliku koha 
niigi üles.

Kokkuvõtteks sai siit-sealt välja lugeda, et vanust on juurde tulnud. Oli 
ka teine võimalus – et Ole Mbatianil on depressioon. Kui kurbus sündimata 
jäänud poja pärast liiga suureks läks, määras ta endale raviks päevalilleõlis 
leotatud naistepuna ja roosilõhnalist kuldjuurt. Tavaliselt oli sellest abi.

Või siis tegi ta savannis väikese tiiru. Ta oli hommikuti varakult väljas, 
otsides oma arstimikappi pidevalt uusi juurikaid ja ürte. Töötas enne seda, 
kui päike liiga kuumalt kõrvetama hakkas. Ta alustas oma jalutuskäike 
juba siis, kui veel pime oli. Kuulatas seejuures teraselt, et peaaegu hääletult 
liikuvad lõvid kuskil läheduses jahti ei peaks.

Muide, ega sammud ei hakanud lühemaks jääma? Ükskord läks Ole kau-
gele, lausa Nanykini välja. Teinekord pika maa Kilimanjaro jalamile ja sealt 
edasi üles mäkke. Nüüd oli aga tunne, nagu asuks juba naaberkülagi liiga 
kaugel. Miski ei vihjanud sellele, et Ole Mbatian noorem võiks ühel päeval 
lähemas tulevikus tekitada Stockholmis, Euroopas ja maailmas märkimis-
väärset segadust. Masai, kes teadis väga palju sellest, kuidas õilistada savanni 
tervendavaid jõude, ei teadnud midagi ei Rootsi pealinnast ega kontinendist, 
millel see asus. Maailma kohta teadis ta vaid nii palju, et kunagi ammu lõi 
selle En-Kai, Kõrgeim Jumal, kes elas Kirinyaga mäel. Ole Mbatian nimetas 
end kristlaseks, kuid oli tõdesid, mida isegi piibel ei suutnud väärata. Nende 
hulka kuulus ka maailma loomine.

„Nojah,” ütles ta endamisi.
Mõnikord kasutas ta seda väljendit. See tähendas, et tuleb natuke veel 

edasi rügada. Ja sealjuures mitte lootust kaotada.
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3. peatükk

Umbes kümme tuhat kilomeetrit masairiigist põhja pool, Rootsi pealinna 
Stockholmi ühes eeslinnas, ulatas Lasse ostjale oma elutöö võtmed. Oli aeg 
pensionile minna.

Vorstiputka endisele omanikule polnud see midagi märkimisväärset. Ini-
mene sünnib, teeb tööd, läheb pensile, sureb ja maetakse maha. Kogu lugu.

Seda suurem ja ennekõike hullem oli see aga ühe tema püsikunde jaoks. 
Mõelda, et Lasse müüs oma kioski ühele araablasele. Sellisele, kes ei tea 
sedagi, mis on Västerviki sinep. Ega seda, et vorst peab olema kartulipudru 
peal. Ja kes võttis menüüsse kebabi.

Sihukene asi võib kellesse tahes jälje jätta. Victor oli kõigest viisteist, 
kui see juhtus. Mopeediga kioski juures hängimine polnud enam see mis 
vanasti.

Sõbrad vahetasid kogunemiskohta ja asusid ümber teisel pool väljakut 
asuva pitsarestorani juurde, aga seda pidas ju samuti araablane.

Araablaste juures oli midagi kummalist. Iraanlaste, iraaklaste ja jugoslaav-
laste juures samuti. Keegi neist ei teadnud, mis on Västerviki sinep. Nad 
käisid imelikult riides. Rääkisid imelikult. Kas nad poleks võinud rootsi 
keelt korralikult ära õppida?

See oli üks asi. Teine asi oli aga see, et sõbrad ei suhtunud sellesse sama-
moodi nagu tema. Nad ei vahetanud vorstiputkat pitsakoha vastu sellepärast, 
et vorstist oli saanud kebab, vaid sellepärast, et siseruumis oli palju soojem. 
Kui Victor püüdis neile selgitada, et Rootsi on muutumas, naersid nad 
tema üle. Mõni jugoslaavlane või iraanlane siin või seal muudab üldpilti ju 
ainult elavamaks.

Victor jäi oma mõtetega üksi. Kui teised läksid diskole, istus ta kodus oma 
toas. Kui teised nädalavahetustel jalgpalli mängisid, läks ta muuseumisse. 
Seal leidis ta lohutust ehtsatest Rootsi asjadest nagu näiteks Prantsuse roko-
koo ja uusklassitsism, mille Gustav III Itaaliast Rootsi tõi. Ent ennekõike 
lohutas teda rahvusromantism: miski polnud kaunim kui Anders Zorni maal 
„Jaanipäevatants”. Miski polnud paatoslikum kui Karl XII matuserongkäik 
Gustaf Cederströmi pilgu ja pintsli läbi.
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Erinevalt kebabist.
Gümnaasium kujunes piinarikkaks. Teiste poiste meelest oli ta imelik, 

sest õppis kõik Rootsi valitsejad alates kümnendast sajandist ja sellest edasi 
pähe. Tema meelest olid jälle poisid ebahuvitavad. Ja tüdrukud … jah, nen-
dega oli samuti midagi valesti. Mõnel oli rätik pea ümber mässitud, nendega 
ei tahtnud ta tegemist teha. Aga ka päris rootslased … Nendega oli raske 
rääkida. Millest nad üldse rääkima oleksid pidanud? Kuidas saada kellegagi 
lähedaseks, kui endale kedagi lähedale ei lase?

Sõjaväeteenistusest sai omamoodi vabanemine. Kaksteist kuud korda ja 
distsipliini riigi teenistuses. Aga isegi Rootsi kaitsejõud ei pääsenud välis-
maalastest. Ega naistest.

Noore täiskasvanuna kaalus Victor poliitilist karjääri. Ta tellis natsio-
nalistliku vastupanuliikumise ajalehte Folktribunen, põhimõtteliselt jagas 
ta kõiki selles üllitises propageeritavaid tõdesid. Ta käis mõnel eeldatavate 
mõttekaaslaste koosolekul, tundes end seejuures aga ebamugavalt. Nood 
tahtsid muudatused läbi viia jõudu kasutades, kuid see eeldas ju valmisolekut 
võitluseks, mis omakorda võib valu tekitada. Victor oli valu mõistega vägagi 
hästi tuttav, sestsaadik kui tema isa rahakotist kolmsada krooni kaduma läks. 
Isal ei olnud tõendeid, sellest hoolimata andis ta viieteistkümne aastasele 
pojale korraliku keretäie. Hiljem eelistas poeg antud teemal isegi mitte 
endamisi arutleda.

Parteil, mida Victor lähemalt uuris, oli juht ja juhi asetäitja, tema ise 
sattus aga hierarhia kõige alumisele pulgale. Rühmitus eeldas allumist ja 
koostööd. Mitte üksnes teiste meeste, vaid ka naistega. Kuidas sihukestega 
koos töötatakse? Ja kuidas neile saab alluda?

Ta jõudis järeldusele, et kui tema ajutistel sõpradel vastupanuliikumisest 
ei õnnestu revolutsiooni läbi viia, on Rootsiga lõpp. Või siis tuleb tal asi 
enda hooleks võtta – ilma et sellega kaasneks peksasaamine või vanglasse 
sattumine. Ehkki Rootsi oli üldiselt hukukursil, oli veel siiski võimalik edu 
saavutada, erinevalt parteist, kus tuli teistega arvestada. Partei juhi, tema 
asetäitja, tema naise ja naise kassiga. Rootsit saab parasiitide eest kaitsta 
vaid otsustavusega, mitte teistega arvestamisega. 

Kahekümnene üksildane mees polnud kellelegi midagi võlgu. Ta kavatses 
tippu jõuda ja lasta seejärel hoolimatusel õitsele puhkeda.
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Kui vaja, tuli leppida, et selleks kulub aega, polnud ka midagi häda, kui 
see toimub teiste arvel. Polnud ka tähtis, milline see tipp täpselt on, peaasi, 
kui see on vaid piisavalt kõrge.

Tipu poole rühkimist alustas ta sellest, et hankis omale töökoha Stockholmi 
kõige väärikamas kunstisalongis. Teadis ta ju tõelisest kunstist nii mõndagi 
ja töölevõtmise intervjuul õnnestus tal kunstikaupmees Alderheimile vägagi 
usutavalt valetada, kui positiivselt ta jäledasse modernismi suhtub. Igaks 
juhuks tegi ta enne intervjuud ka eeltööd ja võis tänu sellele lagedale tulla 
järgmiste mõtteavaldustega:

„Pole lihtne istuda siin linna suure kunstikaupmehe palge ees ja väljendada 
mõtte tõelist funktsiooni.”

Sellega viitas ta sürrealismi rajajale, kelle kohta tulevane tööandja õnneks 
midagi ei küsinud, kuna Victor oli tolle kunstniku nime ära unustanud. 
Ta mäletas vaid, et tüüp oli vasakpoolsete vaadetega poeet ja antifašistliku 
rühmituse rajaja. Lühidalt öeldes – idioot.

Mõte kunstisalongist polnud juhuslik. Victor oli selle hoolikalt läbi 
mõelnud. See, kes tahab päriselt muudatusi läbi viia, vajab positsiooni. Pede 
läbiklobimine või mõne pigi ärakohutamine on muidugi kiiduväärt, kuid 
kõneväärt muudatusteni ei vii. Välja arvatud just selle konkreetse pede või 
pigi jaoks.

Positsioon luuakse endale õigetes ringkondades liikumisega. Niisiis tuli 
Victoril võtta sihikule raha ja võim. Kõige madalamalt hierarhiapulgalt 
alustamine oleks äris sama lootusetu kui poliitikas.

Kunstiäri oli täiuslik hüppelaud, sest kui oli midagi, mis sotsiaalliberaalset 
võimueliiti ühendas, oli see ooper, teater – ja kunst. Eelistatavalt modernist-
lik rämps, mida Alderheim müütas. Salongi klientidega loodud sidemeid 
kasutades on vaid aja küsimus, millal talle midagi paremat pakutakse.

Töö sisuks oli kliendisuhtluse eest vastutamine. Victor kauples välja õiguse 
nimetada end juhatajaks. Alderheim oli alguses mõelnud küll assistendi 
tiitlile, ent vanamees oli eakas, väsinud ja kergesti mõjutatav. Juhataja kõige 
tähtsamaks ülesandeks oli panna kliendile kunstiteos meeldima, selle eel-
duseks oli aga kliendis tekitatav isiklik sümpaatia.
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„Õigupoolest olen ma hingelt Cézanne,” võis ta näiteks loomuliku ja ometi 
ujeda naeratuse saatel öelda. „Kuid pean tunnistama, et ka Matisse tõmbab 
mind.”

Ja lisada sellele muud jama stiilis:
„Jälle see Matisse …”
Lause lõpu hoidis ta enda teada („… et ta põrgus põleks.”)
Klient uskus ehk, et juhataja on jäänud pidama kuskile impressionismi 

ja ekspressionismi vahepeale, kuigi too järgis tegelikult ainult oma plaani.
Juhataja sarm pimestas Alderheimi. Uus töötaja tundus üha rohkem 

pojana, keda tal ei olnud.
Tol ajal oli Victori perekonnanimi endiselt Svensson. Sellest hoolimata 

juhtus vahel, et keegi kunstiringkondadest kutsus teda mõne näituse ava-
misele või muudele tähtsatele ja samavõrd vastikutele üritustele. Ta ilmus 
kohale, kuhu vaja. Viitis aega, oli valvel ja jälgis hoolikalt iga võimalikku 
niidiotsakest, mis võis edasi tipu poole rühkimisele kaasa aidata.

Ta otsustas endale kaks aastat aega anda. Kui selle aja jooksul ei näkka, 
laseb ta jalga ja teeb uue plaani. Seda, et kõik võiks iseenesest laheneda, ta 
ei uskunud. Tulevik tuli aga ise tema juurde, tal polnud vaja seda otsidagi. 
Tema nimi oli Jenny.

Naine kuulus kõige selle hulka, mida Victor põlastas. Naised on aru-
saamatud, nõrgad ja emotsionaalsed. Naiste häid külgi kasutas ta vaid 
korra nädalas Stockholmi ühes peenemas hotellis luksusprostituudiga 
kohtudes. Luksuse eelis oli see, et Victor sai selle eest tagantjärele arvega 
maksta. Seks oli arvel märgitud pildiraamiks, lõuendiks või millekski 
muuks sobivaks. Muud rõõmu Victoril enda arvates vastassoost ei olnud. 
Kui välja arvata …

Victor märkas, et Alderheimi-vanamehel tekkis juba varakult oma tütart 
puudutav idee. Too õppis alles käima, kui Victor välja ilmus. Ta oli tüdrukust 
üheksateist aastat ja üheksa kuud vanem. Tema poolt oli vaja kannatust. Ja 
seda, et vanamees oma mõttest ei loobuks. Alderheim ise oli oma kahtlus-
tavast eidest kakskümmend viis aastat vanem. Pikemas perspektiivis oleks 
eit võinud kogu asjakorraldusele takistuseks saada, kui ta poleks end ise 
teelt koristanud.
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Jenny kasvas suureks, muutumata aga seejuures põrmugi atraktiivse-
maks. Ta käis mööda seinaääri. Tal puudus igasugune sära. Riides käis ta 
koledasti.

Aga ta oli Alderheim. Ja ühel päeval pidi temast saama pärija. Abielu 
Victori ja tema vahel võis anda Victorile niihästi korraliku perekonnanime 
kui ka pikemas perspektiivis kogu äritegevuse.

Ehkki eidega tekkis muidugi probleem. Victor kahtlustas, et too on vasak-
parteilane, sest ema meelest pidi Jenny ise armastust otsima ja leidma. Ta 
seadis kahtluse alla juhataja tunded ja lojaalsuse. Kuna tal oli õigus, oli õnn, 
et ta lusika nurka viskas.

See toimus paari päeva jooksul. Vähk oli levinud igasse viimasesse kui 
kehaosasse. Ta polnud oma valude kohta piuksatanudki. Lihtsalt ei tõusnud 
esmaspäeval enam voodist üles. Kolmapäeval kanti ta sealt minema. Nädal 
hiljem maeti juba maha.

Pärast seda, kui eit suri, istus vanamees päevade kaupa oma korteris ja 
leinas kadunud aegu. Õhtuti lasi ta Jennyl süüdata tule raamatukogutoa 
kaminas, ruumis olid ka nahktugitoolid, suur akvaarium ja seintel lemmik-
teosed.

Ta pakkus seal tulevasele väimehele konjakit. Nädala jooksul kogunes 
tühjendatud klaase arvukalt, kuid jook oli hea ja eesmärk õilis. Päeval tegeles 
Victor klientidega, valetas üha rohkem ja elegantsemalt, ning narris seejuures 
Jenny-tüdrukut mõõdukalt.

Alderheimi tütar sai kaksteist, neliteist ja viisteist aastat vanaks. Ta ei 
kurtnud kunagi ega suhelnud vist kellegagi. Võttis enda kanda üha uusi 
ülesandeid, jäädes sama neutraalseks nagu alati. Aja jooksul langes tema 
õlule niihästi korteri kui ka salongi koristamine. Niimoodi hoidis Victor 
kokku poolteist koristajapalka ja sai natuke rohkem seksi osta, ilma et seda 
kuluridadelt välja oleks saanud lugeda. Ta pani tüdruku keldrisse igavat 
arhiveerimistööd tegema, nagunii meeldis tüdrukule kõige rohkem just seal 
olla. Ta koguni lõhnas arhiivi järele.

Kui tulevik kõige helgem tundus, lõi välk sisse ühe minevikust pärit kuna-
gise prostituudi näol. Ühtäkki seisis ta lihtsalt salongis, teismeline poiss 
käekõrval.
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„Tema nimi on Kevin,” ütles naine.
„Mis siis?” küsis Victor.
Naine palus poisil välja minna ja kõnniteel oodata. Kui ta kuuldekaugusest 

välja jõudis, ütles naine:
„Ta on sinu poeg.”
„Poeg? Kurat, ta on ju must!”
„Kui sa mind hoolikalt vaatad, siis saad võib-olla aru, kuidas see nii hal-

vasti võis minna.”
Naine ei teinud endale etteheiteid. Enne ärisuhte sõlmimist iga üksiku 

kliendi iseloomu hindamine ei kuulunud töö hulka. Pärast seda kehtis ainult 
üks reegel: need, kes peksid, ei tohtinud enam tagasi tulla, need, kes ei peks-
nud, olid teretulnud seni, kuni nad oma arved ära maksid. Hetkel naise ees 
seisev mees kuulus teise kategooriasse.

Victor pidi poe kinni panema, valeliku naise ja tema poisi siit minema 
viima, enne kui Jenny arhiivist üles tuleb. Vanamees istus nagu tavaliselt oma 
seitsmetoalises korteris, seega ei kuulnud ega näinud ta midagi.

Värske võimalik isa tõukas ema ja lapse enda ees mõni kvartal eemal 
asuvasse kohvikusse (hullumaja, kui kõhnaks naine vaid mõne aastaga oli 
jäänud). Victor küsis, mida ta tahab.

Naine tahtis kõige hullemat. Et Victor võtaks isana vastutuse. Ta polnud 
Kevini olemasolust aastate jooksul rääkinud, aga karm elu kurnas teda ja 
nüüd vajas ta abi. Lisaks oli poiss ka isa ära teeninud.

Kui küsimus oleks vaid rahas.
„Millist abi?” küsis Victor.
„Ma olen haige.”
„Kuidasmoodi haige?”
Naine vaikis. Kevin kuulas kõrvaklappidest muusikat, kuid igaks juhuks 

saatis naine ta üle tee asuvast kioskist kommi ostma. Siis ütles ta:
„Ma suren.”
„Eks me kõik sureme.”
Laua ääres tekkis taas vaikus, enne kui naine jätkas.
„Mul on AIDS.”
Victor tõukas oma tooli lauast eemale.
„Oh kurat!”
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*
Ta tahtis kõike eitada, aga asjaolud kõnelesid katkutõbise kasuks. Ja ta ilmus 
just siis, kui see Victori plaanidega sugugi ei sobinud.

Teda ei saanud lihtsalt minema kihutada. Seni, kui ta elab, võib ta ette 
teatamata ilmuda kunstisalongi, hakata seal verd sülitama või kellega tahes 
isadusest rääkima.

Seni, kuni ta elab. Mis õnneks ei kesta kuigi kaua.
Sellepärast tuli juhinduda aja juurdeostmise ja kahjude minimeerimise 

põhimõttest. 
Järgnenud läbirääkimistel sureva emaga lubas Victor tema jõmpsika enda 

hooleks võtta kuni tolle täisealiseks saamiseni, vastutasuks pidi ema aga 
lubama, et ei võta poisi kuuldes kordagi suhu sõna isa. Kellegi teise kuuldes 
samuti mitte.

„Jõmpsika?” küsis naine. „Tal on nimi ka. Kevin.”
„Ära ole tähenärija.”


