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Erinevalt juurteta orhideedest ei võrsunud poeetiline mõtlemine kasvu-
hoones ega vandunud alla meie aja traumadele.

Karel Teige,
„The Shooting Gallery” (Lasketiir), 1946

Fotografeerida inimesi tähendab rikkuda nende õigusi, nähes neid nii, 
nagu nad ise ennast ei näe, omades nende kohta teadmist, mida neil 
endal olla ei saa. Pildistamine muudab inimesed objektideks, mida saab 
sümboolselt vallata.

Susan Sontag, „Platoni koopas”,
kogumikust „Fotograafiast”, 1977, tlk Olavi Teppan
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Asi on nii, Saul Adler: kui ma olin kahekümne kolme aastane, jumaldasin 
su puudutust, aga nii kui pärastlõuna saabus ja sina minust  lahkusid, 
 otsisid sa juba kedagi teist. Ei, asi on nii, Jennifer Moreau: ma  armastasin 
sind ööd ja päevad, aga sina kartsid minu armastust ja mina ka  kartsin 
oma armastust. Ei, ütles Jennifer, ma kartsin sinu kadedust, mis oli 
 suurem kui su armastus. Tähelepanu, Saul Adler. Tähelepanu! Vaata 
vasakule ja paremale, ületa tee ja jõua teisele poole.
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1
Abbey Road, London, september 1988

Ma mõtisklesin selle üle, kuidas Jennifer Moreau oli öelnud, et ma 
ei tohi iialgi tema ilu kirjeldada, ei talle ega kellelegi teisele. Kui 
küsisin, miks mind niimoodi vaikima sunniti, ütles ta: „Sest sul 
on minu kirjeldamiseks vaid vanad sõnad.” See oli mul südamel, 
kui astusin musta-valgetriibulisele ülekäigurajale, mille ees on 
kõik sõidukid kohustatud peatuma, et jalakäijad üle tee lasta. Minu 
suunas sõitis üks auto, aga see ei peatunud. Pidin eest ära hüppama 
ja kukkusin puusale, käsi kaitseks ette pannes. Auto jäi seisma ja 
akna keris alla üks mees. Ta oli kuuekümnendates eluaastates, 
hõbehallide juuste, tumedate silmade, kitsa suuga. Ta küsis, kas 
minuga on kõik korras. Kui ma ei vastanud, tuli ta autost välja. 

„Palun vabandust,” ütles ta. „Te astusite ülekäigurajale ja ma 
võtsin kiirust maha, et peatuda, aga siis te muutsite meelt ja läksite 
tagasi kõnnitee serva.” Tema silmalaud tõmblesid. „Ja siis, ilma 
igasuguse hoiatuseta, vaarusite te ettepoole, ülekäigurajale.”

Ma naeratasin selle hoolika, jultunult omakasupüüdliku sünd-
muste tõlgenduse peale. Ta heitis vargsi pilgu autole, et kontrollida, 
ega see ei olnud kahjustada saanud. Küljepeegel oli kildudeks puru-
nenud. Tema kitsad huuled paotusid ja ta ohkas nukralt, pomisedes 
midagi selle kohta, et oli peegli tellinud Milanost. 

Olin olnud öö läbi üleval, et valmistada ette loengut meessoost 
hirmuvalitsejate psühholoogia teemal, alustades sellest, kuidas Sta-
lin flirtis naistega nii, et nipsas sõrmega üle laua nende poole leiva-
tükke. Minu ühe õlarihmaga nahast seljakotist oli välja kukkunud 
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umbes viie lehekülje pikkune konspekt ning piinlikul kombel ka 
pakk kondoome. Hakkasin neid üles korjama. Tee peal lebas väike 
lame ristkülikukujuline ese. Ma panin tähele, et juht vaatas minu 
sõrmenukke, kui ulatasin talle eseme, mis tundus soe ja paistis mu 
peopesas vibreerivat. See ei olnud minu oma, nii et eeldasin, et see 
kuulub talle. Minu sõrmede vahelt tilkus verd. Mu peopesad olid 
marraskil ja vasaku käe sõrmenukil oli lõikehaav. Imesin seda, 
samal ajal kui mees mind silmnähtava murega jälgis. 

„Kas saan teid kusagile sõidutada?”
„Ei, aitäh.”
Ta tegi ettepaneku mind apteeki viia, et – nagu ta ütles – haav 

ära puhastada.
Kui ma pead raputasin, sirutas ta käe välja ja puudutas mu 

juukseid, mis mõjus kummaliselt lohutavalt. Ta küsis mu nime.
„Saul Adler. Vaadake, see on kõigest väike kriim. Mul on õrn 

nahk. Mul tuleb alati palju verd, sellest pole midagi.”
Ta hoidis oma vasakut kätt veidras asendis, seda paremale käe-

varrele toetades. Ma korjasin kondoomid üles ja toppisin need 
jakitaskusse. Oli tõusnud tuul. Puude alla väikestesse kuhjadesse 
riisutud lehed lendlesid nüüd mööda teed. Mees ütles mulle, et 
liiklus on ümber suunatud, sest Londonis toimuvat sel päeval 
meeleavaldus, ja ta oli mõelnud, kas ka Abbey Road on suletud. 
Ümbersõidu märgistus ei olnud selge. Ta ei saanud aru, miks ta 
nii segadusse oli sattunud, sest ta sõitis sageli sedakaudu lähedal-
asuvale Lordi väljakule kriketit vaatama. Rääkides põrnitses ta 
kandilist eset oma käes. 

Ese kõneles. Kahtlemata kostis sellest hääl, mehehääl, ning see 
ütles midagi vihast ja solvavat.

Me mõlemad teesklesime, nagu ei kuuleks ta sõnu.
Käi perse ma vihkan sind ära tule koju
„Kui vana te olete, Soorl? Kas saaksite mulle öelda, kus te elate?”
Mulle tundus, et napilt välditud kokkupõrge oli juhti tõsiselt 

ehmatanud.



9

Kui vastasin, et olen kahekümne kaheksa aastane, ei uskunud 
ta mind ja küsis uuesti mu vanust. Ta oli nii noobel, et hääldas mu 
nime, nagu oleks tema suulae ja alahuule vahele kivike asetatud. Tema 
hõbehallid juuksed olid mingi läiget andva tootega üle pea silutud. 

Ma küsisin omakorda tema nime.
„Wolfgang,” lausus ta väga kiiresti, justkui ei tahaks ta, et ma 

selle meelde jätaksin.
„Nagu Mozart,” vastasin ja siis, rohkem nagu laps näitab isale, 

kuhu ta on kiigelt kukkudes haiget saanud, osutasin lõikehaavale 
oma sõrmenukil ja korrutasin muudkui, et minuga on kõik hästi. 
Tema murelik toon tõi mulle juba pisarad silma. Ma tahtsin, et ta 
minema sõidaks ja mind üksi jätaks. Võib-olla olid pisarad seo-
tud minu isa hiljutise surmaga, ehkki isa ei olnud nii hoolitsetud 
ega leebe kui see läikiv, hõbejuukseline Wolfgang. Et teda takka 
kiirustada, seletasin, et mu tüdruk peaks iga hetk kohale jõudma, 
nii et tal pole tarvis ootama jääda.

Muide, ta pidi pildistama mind sebrale astumas nii nagu biitlite 
albumi kaanefotol.

„Mis album see on, Soorl?”
„Selle pealkiri on „Abbey Road”. Kõik teavad seda. Kus te ela-

nud olete, Wolfgang?”
Ta naeris, aga tundus kurb. Võib-olla oli see solvavate sõnade 

tõttu, mis olid kostnud vibreerivast esemest ta käes. 
„Ja kui vana on teie tüdruk?”
„Kakskümmend kolm. Muide, Abbey Road oli viimane album, 

mille biitlid koos sealsamas EMI stuudiotes salvestasid.” Osutasin 
suurele valgele majale teisel pool teed.

„Muidugi, ma tean seda,” sõnas ta nukralt. „See on peaaegu 
sama kuulus kui Buckinghami palee.” Ta kõndis tagasi auto juurde, 
pomisedes samal ajal: „Olge siis ettevaatlik, Soorl. Teil on vedanud 
nii noore kallimaga. Muide, mis tööd te teete?”

Tema kommentaarid ja küsimused hakkasid mulle juba närvi-
dele käima – ja samuti see, kuidas ta ohkas, nagu kannaks kogu 
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maailma raskust oma beeži kašmiirmantliga kaetud õlgadel. Ma 
otsustasin talle mitte rääkida, et olen ajaloolane ja minu uurimis-
teema on kommunism Ida-Euroopas.

Kõnniteele astudes kuulsin kergendusega mootori loomalikku 
urahtust, kui ta auto käivitas.

Arvestades, et tema oli see, kes mu äärepealt alla ajas, oleks võib-
olla tema pidanud „ettevaatlik olema”. Ma lehvitasin talle, aga ta 
ei lehvitanud vastu. Mis puutub minu noorde kallimasse, olin ma 
kõigest viis aastat vanem kui Jennifer, nii et mida ta jamas? Ja miks 
ta tema vanust teada tahtis? Või seda, „kellena ma töötan”?

Vahet pole. Ma vaatasin konspekti oma käes (mis ikka veel verit-
ses), kuhu olin kirja pannud, et Stalini isa oli olnud alkohoolik ja 
oma pere vastu vägivaldne. Stalini ema oli pannud oma poja Jossifi 
kreekakatoliku seminari, et kaitsta teda isa raevu eest, pärast seda, 
kui isa oli üritanud ema kägistada. Mul oli raskusi oma käekirjast 
arusaamisega, aga ma olin alla jooninud midagi selle kohta, kuidas 
Stalin karistas hiljem inimesi nii teadlike kui alateadlike eksimuste 
eest – nagu näiteks mõttekuriteod partei vastu.

Mu vasak puus hakkas valutama.
Olge siis ettevaatlik, Soorl. Aitäh nõuande eest, Wolfgang.

Tagasi konspekti juurde, mis oli nüüd sõrmenukist immitseva 
verega kokku mäkerdatud.

Jossif Stalinile (nõnda olin hilja õhtul kirjutanud) meeldis alati 
kedagi karistada. Ta kiusas isegi omaenda poega – nii julmalt, et 
poeg üritas end maha lasta. Ka Stalini naine lasi end maha, edu-
kamalt kui poeg, kes erinevalt emast elas edasi, et isa saaks teda 
üha uuesti kiusata. Minu enda kadunud isa ei olnud just kiusaja. Ta 
jättis selle mu vanema venna Matthew’ hooleks, kes oli alati mõneks 
väikeseks julmaks teoks valmis. Nagu Stalin, läks ka Matthew oma 
pereliikmete kallale või tegi sihikindlalt nende elu nii kibedaks, et 
nad läksid endi kallale ise. 
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*
Jenniferi saabumist oodates istusin müürile EMI stuudiote ees. 
Pidin kolme päeva pärast lendama Ida-Saksamaale, Saksa DVsse, 
et uurida Humboldti ülikoolis kultuurilist vastupanu fašismi tõu-
sule kolmekümnendatel aastatel. Kuigi minu saksa keel oli küllalt 
hea, oli mulle tõlk määratud. Tema nimi oli Walter Müller. Pidin 
veetma kaks nädalat Ida-Berliinis Walteri ema ja õe juures, kes 
olid pakkunud mulle tuba oma üürimaja korteris ülikooli lähedal. 
Walter Müller oli kaudselt süüdi selles, et mind oleks äärepealt 
ülekäigurajal alla aetud. Ta oli kirjutanud, et tema õde Katrin – 
perekond aga kutsus teda Lunaks – on suur biitlite fänn. Alates 
seitsmekümnendatest võis nii biitlite kui Bob Dylani albumeid 
Saksa DVs välja anda, erinevalt viiekümnendatest ja kuueküm-
nendatest, mil valitsev sotsialistlik partei käsitles popmuusikat 
kui kultuurirelva, mille abil noori korrumpeeriti. Võimuesindajad 
olid kohustatud kõik laulusõnad läbi uurima, enne kui võis albumi 
välja anda.

Yeah yeah yeah. Mida see küll võis tähendada? Mis see oli, mil-
lele „jah” öeldi?

See oli olnud Jenniferi idee: teha minust foto Abbey Roadi seb-
rat ületamas ja kinkida see Lunale. Eelmisel nädalal oli Jennifer 
palunud mul talle kogu Saksa DV kontseptsioon lahti seletada, ent 
minu tähelepanu oli hajunud. Valmistasime tol hetkel tema korteri 
köögis maapähklipralineed ning ma kuumutasin suhkrut. See 
oli üsna keeruline retsept, mille järgi tuli keevale suhkrusiirupile 
lisada maapähklid ja seejärel segu ahjus küpsetada. Jennifer ei 
mõistnud, kuidas võib terve riigitäis inimesi olla müüri taha lukku 
pandud, nii et nad ei saa lahkuda. Sel ajal kui ma vatrasin, kuidas 
Saksamaa jagati ideoloogiliselt ja ruumiliselt kaheks müüriga eral-
datud riigiks, kommunistlikuks Idaks ja kapitalistlikuks Lääneks, 
ja kuidas kommunistlik riigivõim pidas müüri „antifašistlikuks 
kaitsekindluseks”, olid Jenniferi sõrmed vöö vahelt minu teksadesse 
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libisenud. Mina kuumutasin suhkrut ja Jennifer ei tegelenud just 
kuuldu ülesmärkimisega. Olime mõlemad Saksa Demokraatliku 
Vabariigi vastu huvi kaotanud.

Nägin teda enda poole kõndimas, kaenlas väike alumiiniumist 
treppredel. Ta kandis peas nõukogude sõjaväepilotkat, mille olin 
talle Portobello Roadi täiturult ostnud. Ma suudlesin teda ja rää-
kisin lühidalt, mis oli juhtunud. Jennifer valmistus oma fotode 
näituseks kunstikoolis, aga oli pärastlõuna vabaks võtnud, et „foto-
sessioon” läbi viia, nagu ta seda nimetas. Ühte sorti kaamera oli 
tema nahast püksirihma külge kinnitatud, teine rippus kaelas. Ma 
ei avaldanud napilt välditud kokkupõrke üksikasju, kuid ta märkas 
lõikehaava mu sõrmenukil. 

„Sul on õrn nahk,” märkis ta. Ma küsisin, miks tal trepp redel 
kaasas on. Ta ütles mulle, et just nii tehti biitlitest 1969. aasta augus-
tis kell 11.30 Abbey Roadi ülekäigurajal originaalfoto. Fotograaf 
Iain MacMillan oli asetanud redeli sebra kõrvale, samas kui polit-
seinik korraldas raha eest liiklust. MacMillanile anti pildistamiseks 
kümme minutit. Et mina polnud tegelikult kuidagiviisi kuulus, ei 
saanud me politseilt viit minutitki paluda, nii et pidime kiiresti 
tegutsema.

„Minu teada on liiklus ümber suunatud ja Abbey Road täna 
autodele suletud.”

Kui ma seda ütlesin, kihutasid mööda kolm autot, nende järel 
must takso, mootorratas, kaks jalgratast ning suure lauakoormaga 
veoauto. 

„Jah, Saul, ilmselgelt suletud,” vastas Jennifer kaamerat näp-
pides.

„Ma ütleks, et sa meenutad rohkem Mick Ronsonit kui kedagi 
biitlitest, ehkki sinu juuksed on mustad ja Micki omad blondid.”

See oli tõsi, et kaks päeva tagasi oli Jennifer minu õlgadeni juuk-
sed samasugusesse soengusse lõiganud nagu Bowie esikitarristil. 
Ta oli salamisi uhke minu rokkstaari välimuse üle, nagu tema selle 
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kohta ütles, ja ta armastas mu keha rohkem kui mina ise oma keha 
armastasin, mistõttu armastasin ma teda. 

Kui tee oli vaba, pani ta redeli püsti samasse kohta, kus Wolf-
gang oleks pidanud oma auto peatama. End redelile üles vinnates 
ja kaamerat seadistades karjus ta juhiseid: „Pane käed jakitaskusse! 
Vaata maha! Vaata otse ette! Okei, kõnni nüüd! Pikemad sammud! 
Mine!” Tee peal ootasid kaks autot, aga Jennifer andis käega märku, 
et nad paigal püsiksid, samal ajal kui ta kaamerasse uue filmirulli 
pani. Kui autod signaali hakkasid andma, kummardas ta neile 
redeli otsast bravuurikalt. 
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Et Jenniferi tema aja eest tänada, ostsin pudeli valget veini ning 
kalakauplusest kuus austrit. Veetsime järgmised paar tundi tema 
voodis, samal ajal kui kaks korterikaaslast, Saanvi ja Claudia, olid 
väljas. See oli kitsas ja pime keldrikorter, kuid neile kõigile meeldis 
seal ja nad paistsid omavahel läbi saavat. Claudia oli vegan, kes 
alatasa köögis veekausis mingisuguseid vetikaid leotas. 

Kui me täies riides voodil suudlesime, vajus pilotka korduvalt 
Jenniferi silmile, mis erutas mind väga. Aeg-ajalt sähvisid mul 
silme ees sinised tuled, aga ma ei öelnud seda Jenniferile, kes män-
gis parajasti pärlikeega, mis mul alati kaelas oli. Kui ma viimaks 
oma valged püksid jalast võtsin, märkas ta, et mul on paremal reiel 
suur sinikas ja minu põlved on marraskil ning veritsevad.

„Saul, kas sa ütleksid mulle, mis päriselt juhtus?”
Ma rääkisin talle lähemalt, kuidas mind oleks just enne tema 

tulekut äärepealt alla aetud ja kuidas mul oli olnud piinlik kon-
doomipakki üles korjata. Ta naeris, luristas alla ühe austri ja viskas 
karbi põrandale.

„Me peaks nende austrite seest pärleid otsima,” ütles ta. „Ehk 
võiksime sulle veel ühe kaelakee teha?”

Ta soovis teada, miks ma nii kangesti Ida-Saksamaale tahan 
minna, eriti veel, kui elanikud on tolle müüri taga kinni ja Stasi 
luurab kõigi järele. Võib-olla ei olnud see külastamiseks ohutu 
paik. Miks ei teinud ma oma uurimistööd Lääne-Berliinis, et ta 
saaks mulle külla tulla ning võiksime kontsertidel käia ja odavat 
õlut juua?
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Ma pole kindel, kas Jennifer ikka uskus, et olen teadlane ja 
mitte rokkstaar.

„Su silmad on nii sinised,” ütles ta, ronides mulle peale ja istu-
des kaksiratsa mu puusadele. „See on üsna haruldane, et juuksed 
on sügavmustad ja silmad veelgi sügavamalt sinised. Sa oled palju 
ilusam kui mina. Ma tahan su riista kogu aeg enda sisse. Saksa 
DVs on kõik hirmul, kas pole? Ma ei saa ikka aru, kuidas saab 
kogu rahvas müüri taga lukus olla, nii et neil ei lubata lahkuda?”

Ma tundsin magusat ilang-ilangi õli lõhna, mida Jennifer alati 
juustesse kammis, enne kui astus pisikesse sauna, mis Hamilton 
Terrace’i keldrikorteriga kaasa oli saadud. Mõnikord läksin ma 
õhtul töö juurest korterisse ja kuulasin teda Claudia ja Saanviga 
saunas rääkimas, samal ajal kui ma köögilaua taga oma tudengite 
esseesid parandasin. Kui Jennifer viimaks saunast välja ilmus, 
vahel tund aega hiljem, alasti ja isetehtud ilang-ilangi seguga kokku 
õlitatud, piinas ta mind sageli sellega, et ei andnud end kohe kätte, 
vaid tegi kummeliteed, määris kuivikule võid ja alles siis tegi oma 
sööstu. Ma poleks osanud soovida kütkestavamat kiskjat end lahti 
rebima esseest, mille minu kõige rumalam meestudeng oli kokku 
võtnud sellega, et omistas ühe kõige kuulsama tsitaadi maailmas 
valele autorile.

„Proletaarlastel pole kaotada midagi peale ahelate. Võita on 
neil aga terve maailm.”

Kriipsutasin maha Lev Trotski ja kirjutasin asemele Karl Marxi.

Ma teadsin, et Jenniferi erutab minu keha, aga mulle jäi mulje (sellal 
kui ta juhtis minu sõrmed nendesse kohtadesse, mis talle kõige enam 
mõnu valmistasid), et teda ei huvita minu mõistus. Ta hakkas mulle 
rääkima, kuidas kunstnikud nagu Claude Cahun ja Cindy Sherman 
tähendavad talle rohkem kui Stalin ja Erich Honecker („Ei,” ütles ta, 
„siia, siia,” ja ma tundsin, kuidas ta orgasmi sai), pärast mida lebas 
ta minu kõrval (sellal, kui ma juhtisin ta sõrmi nendesse kohtadesse, 
mis mulle kõige enam naudingut pakkusid) ja seletas mulle, kuidas 
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ta eelistab Sylvia Plathi Karl Marxile, ehkki talle oli meeldinud rida 
„Kommunistliku partei manifestis”, mis kirjeldas mööda Euroopat 
ringi käivat tonti. „Selles suhtes, et” – ta rääkis nüüd sosinal – „tava-
liselt kummitab tont lihtsalt maja või lossi, aga Marxi tont kummitas 
tervet mandrit. Võib-olla seisis ta Trevi purskkaevus Roomas, et 
end kummitamise vaevast maha jahutada või ostis Versace poest 
Milanos natuke kulda ja karda või kuulas Nico kontserti.” Kas ma 
teadsin, et Nico päris nimi oli Christa (ma ei tahtnud seda praegu 
teada) ja et Nicot/Christat, kes sündis Kölnis, kummitasid terve 
elu sõjaaegse pommitamise helid. Ühtlasi ei soovinud ma teada (ja 
Jennifer katkestas erutuse tipp-punktis minu puudutamise, et selle 
mõtteni jõuda), et iga foto sees, mille ta pimikus ilmutab, on viiras-
tus; ega ei meenunud mulle stseen filmist „Taevas Berliini kohal” 
(mida olime hiljuti koos vaadanud), kus üks inglitest ütleb, et tahab 
„siseneda maailma ajalukku”, ainult et praegu, ütles Jennifer, tahab 
ta, et mina oleksin kummitus tema sees. 

Seksisime kirglikult ning pärast seda hakkas mul tõeliselt valus. 
Kahtlemata oli midagi lahti minu puusaga, millel ei olnud üldse 
sinikaid.

Lõõgastusime niisama, jõime veini lõpuni ja ajasime juttu. 
Mõne aja pärast küsis Jennifer, mida ma kõige enam elult tahan.

„Ma tahaks jälle oma ema näha.”
See ei olnud kõige seksikam vastus, aga ma teadsin, et see huvi-

taks Jenniferi.
„Siis sa peaksid talle ehk külla minema.”
„Sa tead, et ta on surnud.”
„Mine oma vanematekoju Bethnal Greenis ja räägi mulle, mis 

seal juhtuma hakkab.”
Ta oli välja otsinud söekriidi ja toetas paberilehe oma paljastele 

reitele.
„Ma näen munakive ja gooti stiilis ülikoolihoonet,” ütlesin.
Tema käsi seisis liikumatuna paberi kohal.
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„Ma arvasin, et sa hakkad joonistama?”
„Noh, Bethnal Greenis ei ole gooti stiilis ülikooli. Ma joonistak-

sin pigem sinu ema kui hoonet. Kas sa igatsed teda rohkem kui isa?”
Suhe Jennifer Moreauga nõudis ikka parajat pingutust. Kuul-

sime esiust paukumas.
„See on kahtlemata Claudia.” Jennifer pani minu käe paberi-

lehe keskele ja vedas söekriidiga joone ümber mu sõrmede. Tema 
magamistuba oli köögi kõrval ja me kuulsime Claudiat keedukannu 
veega täitmas.

Ma lamasin selili ning nägin kimbutäit õitsvaid nõgeseid toa-
nurgas Jenniferi rohelisel Mehhiko stiilis laual (valmistatud koi-
dest puretud puidust või millestki muust, mis tekitas kõhedust), 
samuti tema passi ning mustvalgete fotode kuhja. Tahtsin Jenni-
ferile öelda, et ma armastan teda, aga kartsin, et muutun siis tema 
silmis eemale tõukavaks.

Äkitselt vajus magamistoa uks kriiksudes lahti. Claudia, kelle 
merevetikad alatasa öösiti leos olid, seisis seal alasti, roosa rätik 
ümber pea mähitud, et sauna minna. Ta haigutas, aeglaselt, pikalt, 
rammestunult, justkui oleks kogu maailm tema jaoks kuradima 
igav, parem käsi pea kohale sirutatud, vasak toetumas lamedale 
päevitunud kõhule. 

Ma küsisin Jennifer Moreault, kas ta tahaks minuga abielluda. 
Sel hetkel tundsin, nagu oleksin just aatomi poolitanud. Ta nõjatus 
ettepoole ja jälgis mu pilku.

„Tead mis, Saul, ma arvan, et meie vahel on kõik läbi. Me peak-
sime siia punkti panema, aga ma saadan sulle ikkagi Abbey Roadi 
fotod. Naudi oma Ida-Berliini reisi. Loodan, et sinu viisaga saab 
kõik korda.”

Ta naaldus padjale minu kõrval ja tõmbas pilotka üle näo, et ei 
peaks mind vaatama.

Ma tõusin kergelt joobnuna voodist üles ja sulgesin kipaka ukse, 
komistades tühja veinipudeli otsa, mille olime kriimulisele laud-
põrandale visanud. 
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„Su valge ülikond on tooli peal,” ütles Jennifer. „Kas sa saaksid 
end kiiresti riidesse panna? Ma pean kooli pimikusse jõudma, enne 
kui nad selle õhtul lukku panevad.”

Olin ülikonna ostnud Laurence Cornerist, militaarpoest Euston 
Roadil. Sealt olid ka biitlid endale kuuekümnendatel Seersant Pep-
peri jakid leidnud. Ma arvan, et minu valge ülikond võis olla endine 
mereväevorm ja miks ka mitte, arvestades, et minu abieluettepanek 
oli karile jooksnud. Olin merehädaline keset tühje, teravate sakiliste 
servadega austrikarpe ning ma tundsin Jennifer Moreau maitset 
oma sõrmedel ja huultel. Kui ma tema kõrvale voodiservale istusin 
ja küsisin, miks ta ühtäkki minu peale nii vihane on, ei paistnud ta 
kas teadvat, aru saavat või hoolivat. Ta oli rahulik ja küllaltki külm, 
arvasin ma, justkui oleks ta juba ammu sellele asjale mõelnud.

„No lisaks kõigele muule pole sa mitte kordagi minult mu kunsti 
kohta küsinud.”

„Mis mõttes?” Ma karjusin nüüd. „Siin on su kunst, see on 
seintel, seal ja seal.” Osutasin kahele kollaažile, mis olid teibiga 
tema toaseintele kinnitatud. Üks neist oli üleelusuuruses mustvalge 
foto minu näost külgvaates, voodi kohale riputatud nagu ikoon. 
Jennifer oli isegi minu huulte piirjooned viltpliiatsiga punaseks 
teinud ja kirjutanud juurde ÄRA SUUDLE MIND.

„Ma vaatan su kunsti kogu aeg.” Karjusin ikka veel. „Ma mõtlen 
sellele ja mõtlen sulle. Ma olen huvitatud.”

„Noh, kui sa nii huvitatud oled, mille kallal ma siis praegu töötan?”
„Ma ei tea, sa pole mulle öelnud.”
„Sa pole küsinud. Nii, millist kaamerat ma kasutan?”
Ta teadis, et mul pole aimugi. Samas ega Jennifer ei tundnud 

ka erilist huvi kommunistliku Ida-Euroopa vastu. Ses mõttes, et 
ta ei olnud minult just kirjanduse loetelu küsinud ja ma ei pannud 
talle seda pahaks.

„Ahjaa,” ütlesin, „sa tegid minust negatiivi ja kinnitasid selle 
endale õlale ja lamasid päikse käes ja siis sa koorisid selle maha ja 
sul oli nahal nagu tätoveering minust.”
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Ta naeris. „Kõik keerleb alati ümber sinu, kas pole?”
Mingis mõttes oli see tõsi. Lõppude lõpuks pildistas Jennifer 

mind kogu aeg. 
Kui magamistoa uks taas kriiksatades lahti vajus, võis näha 

Claudiat hiiglasliku lusikaga konservipurgist tomatikastmes ube 
söömas.

„Jennifer,” – ma anusin nüüd – „palun vabandust. Alates isa 
surmast olen lihtsalt kuidagi üritanud vastu pidada.”

Kuulsime keeva vee pahinat teispool ust.
„Juhtumisi,” ütles ta voodist üles hüpates ja ust uuesti kinni 

lüües, „tuli üks kuraator Ameerikast minu stuudiosse ja ostis kaks 
fotot. Ja ta pakkus mulle pärast lõpetamist kunstnikuresidentuuri 
Cape Codis, Massachusettsis.”

Et siis sellepärast oli tema laual pass.
„Palju õnne,” vastasin muserdunult.
Ta nägi välja nii elevil ja noor ja õel. Me olime kõigest veidi üle 

aasta koos olnud, aga ma teadsin, et olin kohanud võrdset vastast. 
Alustuseks seisnes kokkulepe, mille Jennifer Moreau (prantslasest 
isa, inglannast ema, sündinud Beckenhamis Lõuna-Londonis) 
minuga sõlminud oli, selles, et tema võis kiita minu enda ülevat 
ilu, nagu ta seda nimetas, kuidas iganes ta ka ei soovinud, minu 
keha kuju, minu „sügavsiniseid silmi”, kuid mina ei tohtinud iialgi 
tema keha kirjeldada ega selle vastu imetlust väljendada või kui, 
siis ainult puudutusega. Ainult nii soovis ta teada kõike, mida ma 
tema vastu tundsin ja mida temast mõtlesin.

Claudia oli nüüd ulguva keedukannu välja lülitanud. Kui ma 
uuesti pilgu seinale heitsin, märkasin mureneva krohvi külge tei-
bitud fotot Saanvist. Keldrikorter oli niiske ja üle Jenniferi maga-
mistoa seinte levis hullunud sipelgaid meenutades mingi seen. 
Fotol lebas higistav Saanvi külili saunalaval. Ta luges raamatut ja 
tema vasaku nibu küljes oli väike kuldne rõngas.

„Hakka juba minema, Saul. Ma ei saa aru, miks sa ikka veel 
siin passid.”
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Jennifer libistas endale ümber kimono, mille seljale oli draa-
kon tikitud, ja torkas siis jalga lemmiksandaalid, mis olid tehtud 
autokummidest.

Ta vaat et tõukas mu uksest välja. 
Pusisin mõnda aega majaesise värava lingi kallal. Ma ei saanud 

ikka kunagi sellest väravast sisse ega välja; olin näinud, kuidas 
Jennifer ja Claudia sellest üle hüppasid, kui nad ülikooli hiljaks 
hakkasid jääma. Teisele korterikaaslasele, Saanvile, ei valmistanud 
riivi avamine mingit raskust, sest ta oli kannatlik, aga Jennifer 
ütles, et see oli sellepärast, et tal oli kraad kõrgemas matemaatikas 
ja ta teadis palju lõpmatust ajast. 

Hilispärastlõunane päike kõrvetas mu silmi. Minu sügavsiniseid 
silmi. Ma pöörasin end äkitselt ümber, sest vaistsin, et Jennifer vaa-
tab mind. Ja ta vaataski. Kaameraga. Ta seisis eesukse juures oma 
draakonikimonos ja autokummidest tehtud sandaalides, ikka veel 
minuga armatsemisest õhetav, vasak käsi sorimas siidtaskutes, et 
haarata kummikommide järele, mida ta seal alati hoidis. Tema kaa-
mera oli minu poole suunatud. Kui see põrises ja klõpsis, lausus ta 
üsna teatraalselt: „Hüvasti, Saul. Sa jääd alatiseks minu muusaks.”

Hetkeks arvasin, et ta viskab mulle kummikommi, nagu 
tsirkuse artistid viskavad maiustusi loomadele, kes on tulerõngast 
läbi hüpanud.

„Ma toimetan Abbey Roadi fotod sinu kätte, enne kui sa ära 
sõidad. Tunnen su isa pärast kaasa. Loodetavasti hakkab sul varsti 
parem; ja ära unusta oma tõlgile ananassikonservi viia.”

Abbey Road oli Hamilton Terrace’ist kaheteistminutilise jalutus-
käigu kaugusel. Miski sundis mind napilt välditud kokkupõrke toi-
mumispaigale naasma. Sel juhul pidin rahulikult võtma, sest ma 
märkasin, et lonkan jalga ja et minu valge jakk on õlast rebenenud. 
Jennifer Moreau oli halastamatu ja ta paistis minu elu kohta palju 
teadvat. Kust ta teadis, et Walter Müller oli palunud mul Saksa DVsse 
ananassi konserv kaasa võtta? Ma ei suutnud meenutada, kas ma olin 
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seda talle öelnud või oli ta ise küsinud. Tõsi, Jennifer oli mind kolm 
nädalat tagasi isa matustel saatnud ja teadis nii tema surmast. Tema 
enda isa oli surnud nagu minu emagi, kui Jennifer oli kaheteist-
aastane. Me rääkisime sageli sellest, et olime sama vanalt lapse vanema 
kaotanud. See lõi meie vahele sideme, ehkki Jenniferi arvates oli isa 
surm ta vabastanud, sest isa poleks ealeski lubanud tal kunstikooli 
astuda. Ma pole kindel, kas minu ema surm oli mu vabastanud. Ei, 
ma ei näinud selles midagi head, välja arvatud see, et ma ei kahelnud 
kunagi ema armastuses, mis tegi ta puudumise veelgi kohutavamaks. 
Samas oli minu isa matus meeldetuletuseks Jenniferi enda varajasest 
kaotusest ja ma olin tundnud, et pakun talle kaitset. Minu kalk vend 
Matthew, hüüdnimega Paks Matt (täismahus Inglise hommikusöök 
seitse korda nädalas – kolm Inglise muna, kolm Inglise vorsti) oli 
korraldanud matusetalituse ilma minuga nõu pidamata.

Olin tundnud uhkust, et minu käevangus kõndis selline ele-
gantne naine nagu Jennifer Moreau, oma eksootilise prantsuse 
perekonnanime, hinnalise kahvatusinise pükskostüümi ja sama 
värvi seemisnahksete platvormsaabastega. Olin näinud Paksu 
Matti koos tema kehvakese naise ja nende kahe pojaga esimeses 
reas istumas, justkui oleksid nad perekonna soosikud, ja mõtlesin, 
mida ma küll nende silmis nii valesti olin teinud, peale selle, et 
kandsin pärlikeed.

Paistis, et olin vähemtähtis pereliige: vallaline, lastetu, teise 
ritta pagendatud. See tuletas meelde minu teismeea tapvat üksil-
dust, mil Matt, kes ei olnud veel paks, sai isa silmis bolševistlikuks 
kangelaseks, kui hakkas töötama elektrikuna ning teenima korra-
likku sissetulekut, sel ajal kui mina proovisin kohalikus apteegis 
silmapliiatsi testreid. Selle aja peale, kui ma Cambridge’i ülikooli 
sisse sain, oskas Matt tervele majale kaableid paigaldada, mina aga 
lihvisin oskust varjata oma rumalust (sügavsinised silmad tulevad 
siin kasuks) ja võtsin viimast sellest, et olin ronkmustade juustega 
töölisklassi kass (küünisteta, kõrgete põsesarnadega) kõrgklassi 
tuvide seas. 
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Matt pidas isa auks liigutava matusekõne. Kui minu kord kätte 
jõudis, oli kõik, mis ma kui kõige haritum meie peres öelda suutsin: 
„Hüvasti, isa.”

Küll aga nõustus Matt minu mõttega viia osake meie kommu-
nistist isa tuhast Saksa DVsse, et see seal maha matta. Lõppude 
lõpuks oli isa sellesse kõigesse uskunud.

Mööda laia ja pikka teed longates heitsin pilgu kõrgetele Edwardi-
aegsetele villadele, mis Hamilton Terrace’it mõlemalt poolt ääris-
tasid, ja üritasin ikka veel meenutada, kuidas Jennifer teadis 
ananassi konservist, mille Walter oli palunud mul osta. Kas ta oli 
lugenud minu kirja Walterile? Stasi informaatoreid nimetati ka 
kõrvadeks ja silmadeks, Horch und Guck. Tuli välja, et mis puutub 
Jenniferi kunsti, olid mu silmad suletud, minu kõrvad kurdid, kuid 
tegelikult oli asi selles, et ma valmistusin paaniliselt Ida-Saksa-
maale minekuks, korraldades juurdepääsu arhiividele, mida mul 
uurimistööks vaja läks. Mulle oli selleks luba antud, kuna olin 
nõustunud kirjutama soosiva artikli igapäevaelust Saksa DVs. Tüü-
piliste külma sõja stereotüüpide asemel pidin keskenduma kõigile 
kodanikele kättesaadavale haridusele, tervishoiule ja elamispinnale, 
mida kõike olin enne isa surma temaga arutanud.

„Kui sa oleks kunagi pidanud fašistiga võitlema, paneksid sa ka 
müüri püsti, et neid eemal hoida.”

Kui ma talle meelde tuletasin, et müür püstitati selleks, et ini-
mesi sees, mitte väljas hoida, ütles ta mulle, et olen perekonna 
Marie Antoinette ja pärlid ei tule just kasuks.

„Võta need kaelast ära, poeg.”
Tema arvates ei olnud sõna- ja liikumisvabadus nii olulised kui 

ebavõrdsuse likvideerimine ja ühise hüve nimel pingutamine, kuid 
tema võis ka iga kell praamiga Prantsusmaale sõita, ilma et keegi 
oleks teda Doveris vahitornist maha lasknud. Ta pigistas silma 
kinni Nõukogude tankide ees, mis 1968. aastal läbi Praha veeresid, 
sest ta arvas ilmselgelt, et me oleme Staliniga mestis. 


