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Üks

Mees helistas kell kümme, samal ajal nagu alati.
Miranda teadis isegi enne telefonile vastamist, et see
on tema. Samuti teadis ta, et kui ta telefoni ignoreerib,
jätkab see muudkui helisemist ja helisemist, kuni selle heli
ta hulluks ajab. Miranda käis magamistoas edasi-tagasi,
mõeldes: ma ei pea sellele vastama. Ma ei pea temaga rääkima. Ma ei võlgne talle midagi, mitte ainsatki kuradima
asja.
Helin lakkas. Ta hoidis ootamatus vaikuses hinge kinni,
lootes, et seekord annab mees järele, seekord ta mõistab,
et Miranda mõtles tõsiselt, mida ta rääkis.
Teistkordne plärin pani ta võpatama. Iga helin oli nagu
liivapaber, mis kratsis tema veriseid närve.
Miranda ei suutnud seda kauem taluda. Isegi telefonitoru võttes teadis ta, et see on viga. „Halloo?”
„Ma igatsen sind,” ütles mees. See oli sama sosin, resoneeriv vanade jagatud ja nauditud intiimsuste alatoonidest.
„Ma ei taha, et sa mulle enam helistaksid,” ütles
Miranda.
„Ma ei saanud sinna midagi parata. Olen terve päeva
tahtnud sulle helistada. Miranda, sinuta on olnud põrgu.”
Pisarad kipitasid Miranda silmades. Ta tõmbas hinge,
sundides neid tagasi.
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„Kas me ei võiks uuesti proovida?” palus mees.
„Ei, Richard.”
„Palun. Seekord tuleb see teistsugune.”
„See ei tule kunagi teistsugune!”
„Jah! See tuleb...”
„See oli viga. Algusest peale.”
„Sa armastad mind ikka veel. Ma tean, et armastad. Jumal, Miranda, kõik need nädalad, kui ma sind iga päev nägin. Saamata sind puudutada. Või isegi sinuga kahekesi olla...”
„Sa ei pea sellega kauem tegelema, Richard. Sul on mu
lahkumisavaldus. Ma mõtlesin seda tõsiselt.”
Järgnes pikk vaikus, otsekui oleks tema sõnade mõju
mehest õhu välja löönud nagu mingi füüsiline hoop.
Miranda tundis eufooriat ja süütunnet ühekorraga. Süütunnet, et pidi end vabaks murdma, saades lõpuks olla iseseisev naine.
Richard ütles vaikselt: „Ma rääkisin talle.”
Miranda ei vastanud.
„Kuulsid sa mind?” küsis mees. „Ma rääkisin talle. Kõik
meie kohta. Ja ma olen oma advokaadi juures käinud. Olen
muutnud oma testamendi tingimusi...”
„Richard,” sõnas Miranda aeglaselt. „See ei muuda midagi. Kas sa oled abielus või lahutatud, ma ei taha sind
enam näha.”
„Ainult üks kord veel.”
„Ei.”
„Ma tulen läbi. Otsekohe...”
„Ei.”
„Sa pead minuga kohtuma, Miranda!”
„Ma ei pea mitte midagi tegema!” hüüdis ta.
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„Olen veerand tunni pärast seal.”
Miranda põrnitses telefoni uskumatult. Richard oli kõne
lõpetanud. Pagan teda võtaks, ta oli lõpetanud ja koputab
veerand tunni pärast ta uksele. Tal oli õnnestunud need
viimased kolm nädalat nii vapralt vastu pidada, töötades
mehega külg külje kõrval, hoides oma naeratuse viisakana,
hääle neutraalsena. Kuid nüüd tuleb Richard siia ja rebib
temalt enesevalitsuse maski ning nad keerlevad jälle sellessamas vanas lõksus, kust tal alles äsja oli õnnestunud välja
roomata.
Ta jooksis seinakapi juurde ja tõmbas sealt dressipluusi.
Ta peab minema pääsema. Kusagile, kust mees teda ei leia,
kusagile, kus ta saaks üksi olla.
Ta põgenes eesuksest välja ja trepist alla ning hakkas
kiiresti ja ägedalt mööda Willow Streeti kõndima. Kell pool
üksteist oli ümbruskond juba ööks valmistunud. Ta nägi
akendest, millest möödus, lambivalguse kuma, pererahva
siluette mitmesugustes kodustes poosides, juhuslikku tule
vilkumist kaminas. Ta tundis endas liigatavat jälle seda vana
kadedust, igatsust olla mõne armastava terviku osa, segada
omaenese südame süsi. Tobedad unistused.
Värisedes pigistas ta käsivarred vastu rinda. Õhus oli
jahedust, mis polnud augusti jaoks Maine’is tavatu. Nüüd
oli ta vihane, et tal on külm, et ta on omaenda kodunt
välja aetud. Vihane Richardi peale. Kuid ta ei peatunud,
vaid jätkas käimist.
Bayview Streetil keeras ta paremale, mere poole.
Udu rullus randa. See kustutas tähed, roomas mööda
teed sünge auruna. Ta suundus sellest läbi, udu keerlemas
tema kiiluvees. Teelt keeras ta jalgrajale ja astus alla graniit-
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trepi mitmest järgust, mille astmed olid nüüd udust libedad. Trepijalamil oli väike puupink – ta pidas seda puupingiks –, mis oli paigutatud kivisele rannale. Ta istus, tõmbas
põlved vastu rinda ja vaatas ainiti mere poole. Kusagil seal,
triivides lahel, kõlises poi. Ta silm seletas ähmaselt rohelist
valguskanalit, mis hüples udus.
Nüüdseks peaks Richard tema majas olema. Ta mõtles,
kui kaua võib mees uksele koputada. Kas ta jätkab koputamist, kuni tema naaber härra Lanzo nurisema hakkab. Või
kas ta loobub ja läheb lihtsalt koju oma naise, poja ja tütre
juurde.
Ta langetas näo põlvedele, püüdes kustutada pilti õnnelikust väikesest Tremaini perekonnast. Õnnelik polnud
pilt, mille Richard oli maalinud. Murdepunktis oli sõna,
millega ta oma abielu oli kirjeldanud. See oli armastus oma
laste Phillipi ja Cassie vastu, mis oli hoidnud teda Evelynist
lahutamast juba aastaid tagasi. Nüüd olid kaksikud üheksateist, piisavalt vanad, et leppida tõega oma vanemate abielu kohta. Nüüd takistas teda lahutamast mure Evelyni,
oma naise pärast. Naine vajas kohanemiseks aega ning kui
Miranda on lihtsalt kannatlik ja armastab teda piisavalt,
nii nagu tema Mirandat armastab, laheneb see kõik...
Oh, jah. Kas polnud see kenasti lahenenud?
Mirandalt pääses kerge naer. Ta tõstis pea, vaatas merele
ja naeris jälle, mitte hüsteeriliselt, vaid kergendatult. Ta
tundis, otsekui oleks just praegu ärganud pikast palavikust
ja leidnud, et tema mõistus on jälle terav ja selge. Udu
tundus mõnus vastu nägu, selle külm puudutus pühkis ta
hinge puhtaks. Kuidas ta küll vajas sellist puhastamist!
Kuudepikkune süütunne oli kuhjunud nagu porikihid, kuni
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ta mõtles, et suudab end vaevalt näha, oma tõelist mina
selle räpa all.
Nüüd oli see läbi. Seekord oli see tõepoolest, tõeliselt
läbi.
Ta naeratas merele. Mu hing kuulub jälle mulle, mõtles ta.
Rahulikkus, tüünus, mida ta polnud tundnud enam palju kuid,
langes üle tema. Ta tõusis püsti ja hakkas koju minema.
Kahe kvartali kaugusel oma majast märkas ta sinist
Peugeot’d, pargitud Willow ja Spring Streeti ristmiku lähedale. Seega ootas Richard teda ikka veel. Ta peatus auto
juures, silmitses musta nahkpolstrit, lambanahast istmekatteid, kõik liigagi tuttav. Kuriteopaik, mõtles ta. Esimene
suudlus. Olen selle eest maksnud valuga. Nüüd on tema kord.
Ta lahkus auto juurest ja suundus eesmärgikindlalt oma
maja poole. Ta astus trepist üles; eesuks oli lukustamata,
nagu ta selle oli jätnud. Sees põlesid tuled ikka veel. Meest
polnud elutoas.
„Richard?” ütles ta.
Ei mingit vastust.
Keedetud kohvi lõhn tõmbas ta kööki. Ta nägi põletil
värsket kannutäit, köögiletil pooltäis kruusi. Üks köögisahtlitest oli jäetud pärani lahti. Ta lõi selle kinni. Noh. Sa
tulid otsejoones sisse ja tundsid end koduselt, eks ole? Ta
haaras kruusi ja viskas sisu kraanikaussi. Kohv pritsis ta käe
peale, see oli vaevalt leige.
Miranda läks koridori, möödus vannitoast. Tuli põles ja
kraanist tilkus vett. Ta keeras kraani kinni. „Sul pole mingit õigust siia tulla!” hüüdis ta. „See on minu maja. Ma
võin politsei kutsuda ja su sissetungimise pärast arreteerida
lasta.”
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Ta pöördus magamistoa poole. Ta teadis isegi enne lävele
jõudmist, mida oodata, teadis, millega ta peab võitlema.
Kindlasti lamab Richard ihualasti tema voodis, irvitus näol.
Nii oli ta teda viimane kord tervitanud. Seekord viskab ta
mehe välja, olgu tal riided seljas või mitte. Seekord tabab
meest üllatus.
Magamistuba oli pime. Ta klõpsas tuled põlema.
Richard lamas voodis, nagu ta oli ennustanud. Tema
käsivarred olid laiali, jalad linade sasipuntras. Ja ta oli alasti.
Ent see polnud naeratus, mida Miranda tema näol nägi.
See oli tardunud kabuhirmuilme, suu vaikivas karjes lahti,
silmad põrnitsemas mingit õudset igavikukujutist. Voodilinanurk, verest küllastatud, rippus üle ääre. Välja arvatud
vaikne karmiinpunase vedeliku aeglane tilkumine põrandale, valitses toas vaikus.
Mirandal õnnestus astuda kaks sammu tuppa, enne kui
teda ründas iiveldus. Ta kukkus põlvili, õhku ahmides ja
öökides. Alles siis, kui tal õnnestus jälle pead tõsta, nägi ta
kööginuga lähedal põrandal vedelemas. Ta ei pidanud seda
kaks korda vaatama. Ta tundis ära käepideme, kaheteistkümnetollise terasest tera ja teadis täpselt, kust see oli
tulnud: köögisahtlist.
See oli tema nuga ja sellel on tema sõrmejäljed.
Ja nüüd oli seda leotatud veres.

Chase Tremain sõitis terve öö kuni koidikuni. Tee rütm ta
rataste all, esipaneeli lampide kuma, raadio, mis kratsis
vaikselt mingit Muzaki meloodiat, see kõik taandus ainult
veidi rohkemaks kui unenäo – väga halva unenäo – taustaks.

