
 Metsa raiutakse. Laastud lendavad. Üks laast satub klaasikillu lähedale. 

Püsib paigal, väike valgustäpp peal. Hakkab keerduma. Pruunistub. Suitseb. Lah-

vatab põlema.

 Mets lahvatab põlema.

 Kirjutades, joonistades, lavastades – su töö on valmis siis, kui enam pare- 

mini ei saa. Kui rohkemat öelda ei ole. Õigemaid sõnu ei leia. Seekord. Siis tohid 

teiste ette tulla oma looga.

 See lugu ei saa kunagi valmis. Ma panen võõraid mälupilte kokku, segan 

ja suhestan neid, püüan valgeid laike toonida. Igal neist on oma elu ja oma mäle-

tamine. Valikuline. Paljud ei mäleta kaaslasigi ja tunnistavad, et võib-olla ei taha 

mäletada. Mõned ei suuda andestada oma lapsminale, et ei suutnud seda, mida 

arvavad oskavat nüüd.

 Oli tarvis ellu jääda. Süütunne alla neelata. Uus elu ära õppida. Seal. Ja 

pärast siin. Isegi leina pole kõik ligi lasknud. Ühine on ainult Siberi unustamatu 

loodus.

 Ja nemad ei peagi mäletama, ei pea seda ikka ja jälle unenägudes läbi 

elama. Mäletama peame meie.

 Kümneid aastaid ei teadnud ma nendest Virumaa lastest midagi. Kümneid 

aastaid olen neile nii valusalt omadele mingi väljundi võlgu.

 Muud pole ma osanud, kui see raamat.

 Raamatu lõpus on kirjas inimesed, kellega tehtud intervjuusid, kelle kirju, 

kirjutatut ja päevikumärkmeid olen kasutanud.

MERLE KARUSOO
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EESTI, 18. oktoober 1939

 Irboska piirivalvegarnisoni ohvitseride kasiino. Siia on kokku kogutud 

kõik garnisoni ohvitserid. Paraadmundrites Eesti Vabariigi ohvitserid, sest äsja on 

piiril pidulikult vastu võetud Punaarmee. Eesti ohvitseride hulgas Hans Hengaus. 

Kokkukutsujad on sõjaväeringkonna ülem Kolonel ja 7. jalaväerügemendi ülem 

Kolonelleitnant. Nad peavad kõnesid.

 Ohvitserid on sõnatud, väldivad üksteise pilke. Aeg-ajalt käib ühest või 

teisest mehest justkui elektrivool läbi.

 Hans Hengaus tõukub püsti: Härrad kolonelid! Ma ei saa aru. Meie rahvas 

oleks nagu mingi suure õnne osaliseks saanud, et tohtisime aurügemendiga  

vastu võtta neid – vabandust! – kaltsakaid, keda nimetatakse Nõukogude Vene 

väeosadeks.

 Meeste pead tõusevad:

 – Miks meie rahvas peitu pidi pugema?

 – Miks neid pildistada ei tohtinud?

 Hengaus keelavalt: Härrased! ... Minu mõistus keeldub seda vastu võtmast.  

Sõjakoolis seletame õppuritele, et Eesti vaenlane number üks on Nõukogude  

Venemaa ja selle vaenlase vastu peame oma maad kaitsma viimse võima- 

luseni. Lapsedki teavad, et Nõukogude Liidu nõudmistele ei tohi mingeid  

järeleandmisi teha, tulgu, mis tuleb! Vabadusega ei kaubelda! Kas nüüd pea- 

vad isad oma väikestele poistele ütlema, et kõik see, mida isa senini rää- 

kis, on vale? Mis nägudega lapsed neid kuulavad ja mis nägudega kuulavad meid 

homme meie sõdurid? Ma ei usu, et teie kõike seda ise usute, härrad kolonelid. 

Ma ei usu! Teil on käsk niimoodi rääkida. Te täidate käsku. Kelle käsku te täidate, 

härrad kolonelid?!

 Maruline kauakestev aplaus. Ülemustel on halb ja häbi.

 Kolonelleitnant: Jah, eks noorus on ikka käremeelne. Teil on elu ees ja  

kangelastegudeks aega küllalt...

 Kolonel: Nõukogude Liiduga tuli igal juhul kokku leppida, sest iga 

kokkulepe on parem kui sõda! Sõda oleks lõppenud meile katastroofiga  

ja kommunistlik režiim oleks teinud eestlaste kallal põhjaliku hävitustöö. 

Valitsus on selle pineva küsimuse lahendanud nii, et ei valata tilkagi kallist  

inimverd.

MITTE TILKAGI INIMVERD
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koguda? Valvurite eest veeretatakse end rongi alla. Täiskasvanud on teisel pool 

rongi, sõdurid hoiavad neid eemal.

 Rong nõksatab liikuma. Üks poisike jääb rööbaste vahele ja hüppab püsti, 

kui rong läinud. Soldatid rongisillalt hüppavad maha ja rabavad ta kinni. Teised 

tormavad karjudes oma peidupaikadest välja ja rongile järele.

 – Tema ei ole midagi teinud!

 – Laske lahti! Laske ta lahti!

 Ja vapper väike kukutatakse rööbastele. Kriimud ei ole suured, ta naerab 

nutta ja näitab oma sõnumisaaki. Varandus viiakse jaamaülemale.

 Kahel pool raudset teed kõnnivad varateismelised rongile järele ja korja-

vad kirju. Nemad ei võistle. Nad korraldavad postiteenust. Sõnumitoojad. Veel ei 

osata omasid karta. Veel ollakse omad.

 Teatakse rääkida, et eestlased saadetakse väheasustatud kuberman- 

gudesse Poolas. Aga rong pöördub Petseri poole.

17. juuni 1941

 Rong sõidab. Setumaa kaunis maastik. Inimesi tee ääres enam pole, rongi 

kõrval kihutab üksik ratsanik trikolooriga. Irboska. Vedur laseb kuuldavale ülipika 

leinavile. Uskumatult pika. Karistusväärselt pika.

 Ja vagunid vastavad: Eestimaa, su mehemeel...

 Riigipiiril ülestõstetud tõkkepuu kõrval kaks paljastatud peaga raudteelast.

 Raudteedokumentide järgi 490 loomavagunit, 342 Irboska kaudu. NKVD 

konvoivägedest saatemeeskonnad. 

 Rong sõidab. Läheks ometi sõjaks Saksamaaga. Uuritakse taevast – tuleks  

ometi inglise lennukid. Leedulaste ešelon.
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 Järgmisel päeval on meeste vagunid rongist lahutatud.

 Kus on Isa? Isa kus sa oled?

 Bruno tunneb, et peab kõik, mis juhtub, üles kirjutama. Kui teda Narva 

jaamas kunagi toredasti vastu võetakse, on tal ette näidata ekspeditsioonipäevik 

nagu Nanseni oma. 

 Ešelon on Kirovis, kui algab sõda. Valjuhääldid kõmisevad Levitani häälest. 

Korraga hakkab vagun tugevasti vibreerima – katusel tulistab kuulipilduja.

 Kaks poissi põgenesid Sõja eest. Nüd toovad sakslased meid Koju tagasi.

 Novosibirsk. Sakslane on Moskva all. Keegi on unes näinud täpset koju- 

saabumise kuupäeva. Keerutatakse taldrikut – millal saame oma meestega kokku?

 Talrik ütles, et kohe saame Isaga kokku.

PARGAS

 Üks kord meie jõudsime Novasiberisse. Meid viidi suure puu praamile. 

Vihm sadab kõik on märg. Meil siin ainult kapsa suppi ja kollatangu pudru. Kõigil 

kõht lahti ja suured sabad kabinetti N=OO. Poiss hüppas vette ujuma ja parajasti 

junnide otsa. Meie elame all kaubaruumis. Meie siht on Obi mööda vasjkaani. Siin 

on kohutavalt sääski ja kuda nad ammustavad. Ma ei suuda seda käega kirjutada.

KAMENNÕI

 Teekond Kamennõi külla. Paar vankrit kraamikoormaga, rattad rummuni 

saviseguses poris, järel sumpamas selleks teekonnaks täiesti sobimatutes riietes ja 

jalanõudes eriväljasaadetud. Helmetid, Järved, Griinid, Markused, Kivistod.

 Tee Maiskist Kamennõisse viib kalmistust mööda. Kased, kased, orjavitsad 

ja üksikud nulud. Pojengid, tiigerliiliad, suured kullerkupud. 

 – Jääks õige kohe siia.

 – Sul on 20 aastat aega siia tulla, öeldi ju!

 Bruno ema lonkab. Poiss on võtnud enda kanda nii palju kui jaksab.  

Sikutab jalgu porist nagu unes ja talle viirastub, et see on isa Harley, mille peab  

välja sikutama. Teeb mootorratta häält.

BRUNO HELMETI KROONIKA
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 Bruno on saanud Assamalla täitevkomiteest võzovi ja vanavanematelt 

raha tagasisõiduks. Palju raha. Nüüd on vaja NKVD luba ärasõiduks. Ja ta ootab 

varahommikuti, jalas riidest jalavarjud, õues ligi 50 kraadi külma, NKVD ukse taga. 

Ei saa. Ja ootab jälle. Ei saa ja ootab. Ja saab.

 Ka Viljam saab sugulastelt tagasikutse. Brunol on raha olemas, Viljamil 

pole. Poisid hakkavad koguma porgandeid ja kartuleid, et kuivatada neid suhhoi 

pajokiks. Kodutee võib pikk olla. Süüa on vaja. Nad hakkavad nukuetendustega 

Viljamile kojusõidu raha teenima. Lopi ja Lapi kolme soovi muinasjutt. Suure Tõllu 

lood, Bruno on Tõll, turban peas – hiiglane Viljami nukkude kõrval. Piletiteks 

paberitükid Aipolovos ostetud jääkarutemplitega. Maksta saab raha, porgandite 

või kartulitega.

 Jõuludeks toovad Bruno ja Viljam kuuse, saevad kase küljest suured  

rattad kuuse jalaks. Neil on nii palju süüa, et võivad ehted teha porganditest. 

Viljam meisterdab Arlekiini kahekordse ristiga. Pool vene küla tuleb vaatama, 

mis need tšuhnaad teevad. Viljam jalutab, marionett kummardab ja kniksutab.  

Hüppab ühest kohast teise ja vaatajad vaimustuvad. Oma nukud jätab Viljam 

Tomski lastejaotuspunkti. Hilisemad tulijad tunnevad need ära.

 Bruno on 16 aastat vana, vabaneb varem kui teised tänu sellele, et on 

saadetud Aipolovost ära.

 1946:

 Rõõm 

 Sõit kodumaale algab

 25 I 1946

 kodu olen

 5 II 1946 a

 õppima hakkan

 23 II 1946 a 

 See päev on väga mälestusrikkas.

BRUNO HELMETI KROONIKA
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