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Kõmmutasin õhupüssist paarkümmend lasku ja panin mänguasja enda
kõrvale männi najale. Kohvitass oli lapikul kivil ja ma rüüpasin sealt
sõõmu. Kissitasin silmi ereda päikese käes, vaadates ebalevalt puude
vahele. Maja siit näha polnud, ometigi kuulsin Polly haugatust. Ilmselt
märkas ta mõnda varest või jänest rohus silkamas. Tühja temast. Kõikjal
valitses õnnis rahu ning lembe kevadsoojus puges lausa kontideni.
Vähemalt sel aastal läks lumi kiiresti. Ei uputanudki nagu eelmisel aastal, kui mu maja taha korralik konnatiik tekkis.
Istusin samblale ja nuusutasin selle lõhna. Meeldis. Isegi väga. Kuid
see, mis ma nüüd kuulsin, ei meeldinud mulle üldse. Läbi põõsaste
ragistasid tulla paar inimest. Olin juba mõne aasta maatalus elanud ja
metsas hulkudes olin selgeks saanud, et kõige kohmakam loom maailmas on inimene. Ainult tema oskab nii palju müra tekitada ja endale
tähelepanu tõmmata, kui padrikust läbi murrab. Nüüd tabaski mu terane
kõrv inimeste hääli.
Siin kusagil oli üks talu, kurat, kostis kähe hääl.
Kükitasin ja püüdsin ennast varjata nii palju kui võimalik. Mitte iga
metsas hulkuja polnud siia sattunud sõbralike kavatsustega. Enne tarvis
selgeks teha, mida tulijatel õieti vaja on, ja alles siis ennast esitleda.
Võib-olla sa eksid? küsis teine.
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Hommik ühele
Pead mind lolliks või! Kui kedagi kodus pole, saame sealt riideid, sööki ja ehk isegi raha. Siis pole meil vaja enam mööda metsi
hulkuda. Kui sa minus veel kahtled, annan sulle vastu kärssa, ütles
esimene vihaseks saades ja käratas veel kellelegi. Mis sa vahid ja
nuhid?
Ma tunnen kohvi lõhna, lausus lapselikult peenike hääl.
Politseis päris kämpu tõmmanud. Kohvikud on meil juba ammu
seljataha jäänud, arvas esimene.
Salk rühkis edasi ja mina varjuna nende kannul. Siililegi selge, et
ma ei lase nii labaselt oma maja rüüstata. Ilmselt oli tulijatel kindel
plaan mu tallu sisse murda, sest teisi maju läheduses polnud. Eriti veel
nii kaugel raba ja metsa ääres.
Noormehed leidsid talu üles ja piilusid metsaservalt.
Kuradi peni, vandus tumedapäine kõhn poiss.
Ta on vist sõbralik, arvas teine.
Mine proovi järele, tegi kolmas itsitades ettepaneku.
Proovingi. Löönud teisel suu lukku, hakkas ta koera poole astuma.
Kutsu, kutsu, nunnutas ta. Mu loll peni kukkus niutsuma ja viskas
selili, et teda kõhu alt sügataks.
Näete! Polegi kuri! hõikas varas oma kaaslastele.
Ole vait! sisistas tumedate lühikeseks pöetud juustega poiss.
Võib-olla on keegi kodus.
Pole siin kedagi, kinnitas koerataltsutaja veendunult ja astus vapralt edasi. Tema kaaslased silkasid poisile järele ja asusid köögiakent
muukima. Igatahes niipalju oidu neil peas polnud, et ust katsuda. Metsa
kohvitama minnes olin ukse lukust lahti jätnud.
Laadisin õhupüssi ja lippasin aida tagant poiste juurde. Polly pistis
mind nähes rõõmsalt haukuma. Aga mina juba teadsin, kuidas oma
koera vihaseks ajada. Enne oli mul siiski vaja nolkidele natuke õpetust
anda. Lajatasin esimesele ettejuhtuvale poisile õhupüssikabaga kuklasse
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ja teisele äsasin jalaga. Polly silkas lähemale ja hakkas tigedalt urisema.
Nüüd arvas peni tõemeeli, et tema kallist leivaisa rünnatakse, ning oli
valmis poisse maha murdma. Üks semudest kukkus ehmatusega põlvili
ja teised panid plagama. Polly silkas mõõduka sörgiga nende kannul.
Niipea kui vargad kiirust tõstsid, lisas ka Polly tempot. Usun, et suurele
teele jõudes, olid poisid omadega täitsa läbi. Kaugemale Polly neid ei
jälitanud. Teadsin seda, sest poisid polnud pelgalt esimesed kutsumata
külalised, keda oli tarvis pisut jooksutada. Üksiku talu vastu olid teisedki ebatervet huvi tundnud. Enamasti panid nad siis plagama nagu
needki kutid.
Nüüd rabasin umbes kolmeteistaastasel nolgil kraest kinni ja lohistasin ta tuppa. Esialgu puikles poiss vastu, kuid pärast paari võmmu ta
taltus. Ma ei hoidnud ennast tagasi, sest seadus oli minu poolel. Oleksin
võinud ta päris oimetuks peksta, kuid täna polnud mul selleks erilist
tuju.
Istu! käratasin kurjalt. Mis kurjalt  lausa röögatasin.
Onu, ahastas poiss nutma puhkedes.
Teadsin juba sulipoiste kavalusi ega lasknud ennast sellest häirida.
Rumalad nolgid püüavad esitada igasuguseid trikke, et karistusest pääseda. On naiivseid inimesi, kes jäävadki nende etteasteid uskuma.
Kaagid irvitavad rahulolevalt nende lihtsameelsete üle ja murravad
kusagile mujale sisse.
Pärast kümmet minutit südantlõhestavat etendust ja nuuksetega
pooleks südamepuistamise kuulamist küsisin:
Kas hakkas kergem?
Poiss noogutas ja pühkis pisaraid. Ta sai aru, et mind tema elulugu
ja õnnetused ei huvitanud. Iga mees peab siiski ise oma tegude eest
vastutama, mitte hakkama tragöödiat etendama. Teadsin, et kreeka
keeles tähendas sõna tragöödia sokukisa ja sisutu määgimisena ma
poisi ahastamist ka võtsin.
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* * *
Järgmisel hommikul ärgates vahtisin kaua lakke, enne kui kotad jalga
ajasin ja kööki koperdasin. Väljas sadas vihma ja udusel hommikul
näis kõik pisut tatisena. Laual vedelesid veel eilse võileiva jäänused,
ma pühkisin toidujäänused kokku ja viisin need õue lindudele. Loomi
ma ei pea, ehkki võiksin seda üksikus maamajas teha. Minu maja asub
metsa ääres, teistest majadest kaugel eemal. Tegelikult ongi see viimane. Suure teeni jääb kuus kilomeetrit ning lähima taluni on minu
juurest umbes kolmsada meetrit. Maja paistab küll kätte, kuid meie
vahel on soine luhaniit ja jupike põldu. Minu häärber asub nimelt Vaimõisas.
Kohvivesi hakkas keema. Võileibu tehes kiikasin aknast välja. Sadu
hakkas järele andma ja päikenegi pleegitas õues kasvavat vana kaske.
Selle kase istutas maja endine peremees, kes oli juba aastaid manala mees.
Volli pärijad püüdsid üritada talupidamist, kuid pärast viit aastat ikaldusi,
müüsid nad lõpuks maja maha. Isegi mulle oli selge, et keset umbrohtu ja
väetamata põldu ei taha kartul kasvada. Esimeseks ostjaks oli soomlane,
kes pidas suurejoonelist plaani hakata talus nutriaid kasvatama. Selle tarbeks kaevas ta maasse isegi suure augu, kuhu nutriafarm ehitada. Kahjuks ei taibanud mees talu asukoha eripära arvestada: pärast pikemat
vihmasadu saanuks farmi juurde ainult paadiga. Soomlane sülitas ja müüs
talu imeodavalt mulle. Kolisin sisse ja pean möönma, et mingeid suuri
põllumajanduslikke plaane mul kavas polnud, üksnes väike redisepeenar
kevadel, natuke tilli ja sibulat ning väike kartulilapp. Sedagi vaid oma tarbeks, mitte müügiks. Suurest vundamendiaugust, mille soomlane oli kaevata lasknud, sai minu maja ette mõnus tehisjärv. Oleks see tobu eurohirv
teadnud, kuidas ma hommikuti päikesetõusul selle peegeldust nautisin ja
päeval seal ujumas (õigem oleks vist öelda, et sulistamas) käisin, oleks ta
talu eest kolm korda rohkem küsinud. Õnneks, nagu ma juba mainisin,
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sain maja üsna madala hinnaga ja pöörasin linnamelule selja. Koht oli
tõepoolest üksildane ja poleks siia alatasa külalisi  nii kutsumata kui ka
oodatuid  ilmunud, võinuks ma rohtunud taluões alasti ringi käia. Ma
pole nudist, kuid on hea ennast vabalt tunda, nii et ei peaks ennast kõiksugu kiikajate eest peitma ja hommikumantlist võib saada mugav riietus
terveks päevaks. Suured kased ja paar jämedat tamme olid oma vaikseis
mõtisklustes kaaslasteks, keda ma väga hoidsin ja kellega isegi vestlesin.
Ma ei raatsinud nende puude sisse isegi naela lüüa ja kui oma majapidajanna lapsepõnni jaoks tammeoksale kiige riputasin, siis oli see minu jaoks
suur ohverdus. Vähemalt võttis püha puu enda kanda lapse eest hoolitsemise.

Võileiba süües mõlgutasin mõtteid. Olin eilsele vargapoisile isegi süüa
andnud. Olin pätihakatise minema lasknud, sest mul polnud temaga
midagi peale hakata. Ehk oli asi ka selles, et kandsin politsei peale tiba
vimma. Pärast vargust möödunud suvel tahtsin politsei kohale kutsuda,
sealt öeldi mulle kindlameelselt, et nad saavad alles järgmisel päeval
tulla, ja paluti seni mitte midagi puudutada. Kuna oli vihmane ilm,
aken katki ja tuba segamini, siis arvasin, et neil pole mõtet üldse tulla.
Parandasin akna ära, tegin toa korda ja pärast vara revideerimist avastasin, et kaotsi olid läinud ainult raadio, mobiiltelefon ja mõned riided.
Kallist varandust mul peale maalide majas ei olnud, kuid neid vargad
ei hinnanud.
Keda su Polly eile taga ajas? küsis paksuvõitu halliseguste juustega naine, kelle esimene noorus oli juba ammu seljataha jäänud ja
kes nüüd juba teist noorust nautis.
Olid ühed tegelased, vastasin sigarette otsides. Kuigi olin suutnud ennast alkoholist vabaks võidelda, suitsetasin ikka edasi ja sigarettidest loobumine osutus palju raskemaks kui kärakast ilma olemine.
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