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PROLOOG

Annie, minu ämm, elas meiega seitseteist aastat koos 
ja oli perfektne nagu pildiraamat.

Esmaspäeviti pesi ta pesu, teisipäeviti triikis. Kolma-
päevad olid magamistubade korrastamise, neljapäevad 
küpsetamise, reeded praekala ja põrandapesu päralt, 
 laupäeviti poleeris ta peamiselt lauahõbedat, kui see 
talle „vereva silmaga” otsa vahtis. Pühapäev kuulus 
Jumalale ja õmblustööle. Tema magamistoa seinal oli 
„Maailma valguse” raamitud repro ning ta sahtlid olid 
täis heegelnõelu ja kudumisvardaid. Ta oskas kududa 
sokikanda ja õmmelda kannaga särgikraed. Ta valmis-
tas rosinaküpsiseid, leivapudingit ja lamba rinnatükki 
odrakruupidega, ning kui meie maailmas asjad kehvasti 
läksid, avas ta purgi kondenspiima, pistis sellesse lusika 
ja hiljem peitis purgi külmkappi teiste asjade taha. Ta 
tuli meie juurde siis, kui tema maailmas asjad enam 
hästi ei läinud.  

Üüritud majakeses, kust ta ära tuli, keerdus roos 
„New Dawn” üle ja ümber esiukse, kustkaudu ta kunagi 
ei  käinud. Kogu elu käis läbi tagaukse, mis viis kööki 
ning tema moose ja puuviljahoidiseid täis kappide 
juurde. Tema tillukese elutoa täitsid laud ja riidekapp 
ning kamin tulvil metsalilli mõrases portselanist 
supitirinas. Igal kevadel pani ta eestuppa uue tapeedi. 
Kolmele seinale üks muster ja neljandale kontrastiks 
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teine. Aga üle kõige armastas ta oma puuriita ja pikka 
kitsast aiariba, kus hekid olid täis vanu mänguasju ja 
kust võis leida roostes kolmerattalisi jalgrattaid. Siin 
tavatsesid mu lapsed end soojadel suveõhtutel ära 
peita, istudes sirge seljaga oma flanellpidžaamades oa -                 
peenarde vahel, et süüa karvaseid punaseid ja kuldseid 
tikreid, poolküpseid vaarikaid ja rabarbrit, mida kasteti 
suhkruga täidetud munatopsi.

Kaks valget portselanist ahjuvormi, pool tosi-
nat  taskuväljaandes Shakespeare’i, nööbikarp, hõbe-
dast sõrm kübar, puust seen nõelumise jaoks, kopsa-
kas kimp teibiga kokku tõmmatud kudumisvardaid ja 
pisike tinast pipratoos, millest sai meie keskpäevaste 
planeerimis koosolekute oluline rekvisiit, oli kõik, mis 
ta jaksas Londonisse kaasa tuua.

LÕUNAOODE
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Mina ei ole kunagi suutnud lõunaoodet tõsiselt võtta, 
aga Nana jaoks oli see peatähtis. Ta sõi hommikuti alati 
ainult kaks teeküpsist ja jõi tassi teed, nii et keskpäeva 
paiku, nagu ta tööd ja toimetused lubasid, teatas ta, et 
ta magu mõtleb, et tal on kõri läbi lõigatud, ning tuli 
trepist alla. Kui ma kuulsin tema laia laulatussõrmust 
vastu käsipuud kõpsumas, kurnasin kartulid ära.

Menüü oli paras väljakutse. Olin ta poja käest 
teada saanud, et lehtsalat on „jänesetoit”. (Nana oskas 
jänest nülgida, justkui võtaks loomal kampsuni sel-
jast.)  Lemmikuteks olid praejuust, Yorkshire’i puding, 
sibula soust, klimbid, täidetud süda ja roosaks keedetud 
neerud: ei tohi keeduplaati liiga kuumaks ajada. 

Olin närvis. Ma olin avastanud küüslaugu. Kutsusin 
baklažaani suvikõrvitsaks ega teinud vahet tavalisel ja 
suhkruhernel. Ma sõin salatit Prantsuse salatikastmega, 
määrisin praejuustule marmelaadi peale ning majas 
polnud üldse Bisto kastmepulbrit. 

Ma tunnen sageli, et toit võib olla sama suureks 
komistus kiviks kui poliitika, ja ma mõtlesin, et me ei 
mahu Nanaga ühte kööki ära, ent kui lõunaoode oli 
 täpselt õige, tegi ta heakskiit mulle nii suurt rõõmu, 
et söögiajast sai mäng, mida ma ihkasin võita. Pla-
neerisin talle puhutisi maiuspalu nagu seisnud kook – 
seista lastud kooki oli kergem seedida – , nööpnõela abil 
söödavad rannakarbid või keedetud krabi.

Ilus väike tinast pipratoos tegi mind uudis-
himulikuks ja ma avastasin, et see pärines Blue Coati 
koolist, kus ta isa oli olnud kingsepp. Nana oli üks pere 
neljast lapsest ja ta elu ei saanud olla kerge, sest ta õppis 
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Eleanor tunneb end palju paremini. Ta helistas 
mulle täna. Tal on ema sünnipäeva pärast tohutu 
süütunne. Ta saatis kirja ja pakk pidi järgnema, 
kuid tema postkontorisse murti sel pärast
lõunal sisse, kui ta selle posti pani.  Relvastatud 
mehed. Ja see on tema sõnul väike kohake. 
 Säärane, kus hoitakse aknal koera küpsiseid. 
Omanik pani kontori paariks päevaks kinni, 
et toibuda.  Eleanori sõnul näeb ta õige kehv 
välja. Pakk aga istub ikka sealsamas, või siis tegid 
püssimehed vehkat lavendlikarva talkpuudri, 
piparmündipastillide ja trühvlikarbiga. 

Leidsin võtmed üles. Olid minu riidekapi põhjas. 
Mis sa selle peale ütled? Pidin lausa minutiks 
maha istuma. Arvatavasti juhtus see, et mul olid 
koristades võtmed peos ja ma lasin neist lahti, 
kui kõik riidepuud paika said. Ja meie riidekapi 
põhi on ju täis kingi ja rätikuid ja vanu plastkotte 
ja põllesid, nii et ma ei kuulnud nende kukku
mist. Ma ei olekski neid võibolla üles leidnud. 
Kuid nüüd pole neist kasu, X naela vastu pükse.

Ma olen üks segane tots. See on perekonna 
viga. Ema kaotas ära Dunoonist ostetud sukk
püksid ja helistas poodi, lõi lärmi, ja siis lei
dis need külmkapist. Ühel vesisel talvel pani ta 
kingad gaasipliidi praeahju kuivama ja unustas 
need sinna mitmeks nädalaks. Kenad kivistunud 
kingakesed.
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Ei, ma ei ütle sulle, kui palju. Jäta oma pen
sion mõneks paremaks puhuks.

Ei, kullake, ma ei usu, et sinu puhul võiks kae 
kõne alla tulla. Mõni raamatukoguraamat on 
lihtsalt väga peenikese šriftiga, ja arstile tundub, 
et niiskus on seotud sinu tervise üldseisundiga, 
aga me läheme opmistaoligi juurde kontrolli.

Kae on palja silmaga näha. Minu vanaema 
oma oli vägagi märgatav.

Ma ei tea, miks tädi Min ei saa enda omaga 
midagi teha lasta. Võibolla diabeedi pärast? 
Tänapäeval on see niisama lihtne nagu mandli
lõikus, aga ma mäletan, et vanaema oma oli 
suur ettevõtmine, pidi hulk aega pimedas toas 
lamama, side silmil. Vanaema ei olnud muidugi 
sellega nõus. Tema tuli kohe üles ja kõndis oma 
flanellöösärgis mööda palatit ringi, koorides 
maha nii enda kui kõigi teiste sidemeid. Vii
maks saadeti ta halva käitumise pärast koju. 
Ema  rääkis alati, et vanaema puges ühe vana
härra voodisse, aga minu meelest ei viibinud 
vanahärra sel ajal ise seal.

Me pidime vanaema vestlusteemana keelu 
alla panema, sest ta oli nii kohutav, et kõik 
 tahtsid kuulda tema viimasest nurjatusest ning 
muud probleemid lükati kõrvale. 

Tead, ta tavatses korgid välja keerata, kui 
talle tundus, et külalised on liiga kauaks  jäänud. 
Ja kui meil oli külaline, saadeti mind üles  külaliste 



42

Mä r k M e d M i n u ä M M a l e

magamistuppa gaasituld süütama (majas oli alati 
jääkülm). See tehtud, pugesin voodi alla peitu, 
kuni nägin vanaema musti kingakesi tule poole 
tippimas, et see välja lülitada. Siis traavis ta 
rahulolevalt lõõtsutades oma tuppa ning mina 
tulin lagedale ja süütasin uuesti tule. Ta pidi 
olema üheksakümmend aastat vana. Vend ütles, 
et ta elab igavesti, sest ta sööb moosipurkide 
pealt kogu hallituse ära. Minu teine töö oli peita 
end söögitoas kardina taha, et koguda kokku 
mustad taldrikud, mis ta hoolikalt kõrvale pani. 
Ta tegi sõrme suus märjaks ja nühkis sellega 
taldrikuid, seda nimetas ta „puhtaks  mustuseks“. 

Iseäranis usaldas ta sülge. Olin umbes 
kuuene, kui kukkusin raskelt söerajal ja üks 
väike söetükk tungis mu otsmikku. Vanaema 
puhastas selle ära ja sülitas haavale. „No nii,“ 
ütles ta. „See paraneb kenasti ära.“ Ja paraneski. 
Ma pidin arsti juurde 
minema ja laskma selle 
tuki välja kaevata. Mul 
on praegugi silmanähtav 
lohk otsaees.

kirikusse minek


