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Lasse sõitis kiiresti. Ida üritas ärkvel püsida, tundes pidevalt ebakindlust. Mõtted ekslesid ringi.
Aeg muudkui möödus. Ida silmitses juhiistmel Lasset, kes tundus
kogu aeg tähelepanu teel hoidvat, mõlemad käed roolil.
Ida üritas endiselt silmi lahti hoida. Lasse võttis arstikomplektist
metallpurgist valge tableti ja neelas selle lonksu veega alla.
„Võta,“ ütles Lasse ja ulatas Idale samasuguse. „See rahustab
maha.“
„Miks?“
„Sa ei tule sellega muidu toime. Liiga palju ühekorraga.“
Viimaks sirutaski Ida käe välja, võttis tableti vastu ja neelas alla.
Natukese aja pärast jäi auto kiirus väiksemaks ja Ida nägi Lasse
põlvedel mingisugust paberit.
„Mis asi see on?“ küsis Ida, üritades vähe reipam olla.
„Üks vana kaart,“ vastas Lasse. „See on juba teab kui kaua mul
jahivarustuses olnud. Me pole enam nendes teedes nii kindlad, proovin siit otsida.“
Lasse sõitis edasi suuremale teele. Ida ei saanud aru, kas see oli
seesama tee, mis enne, või mõni muu.
„Mis kell on?“ küsis Ida uniselt. Lasse võttis hoogu maha ja jäi
lagunenud bussikuuri juurde seisma.
„Palju,“ vastas ta.
Lasse oli mõnda aega vait ja uuris kaarti, kuhu oli pliiatsiga igasuguseid märkmeid ja jooni veetud.
„Tead sa mis?“ küsis Lasse.
„Ei?“
„Meil on veel üks mure.“
Ta trummeldas sõrmedega vastu bensiininäidiku pleksiklaasi.
„Näed sa seda?“
Nii palju suutis Ida eristada, et näidiku triip oli juba punase piiri
kohal ja kütusetuli põles.
„Kus me siis oleme?“ küsis Ida.
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„Jah, just selles asi ongi.“
Lasse uuris veel kord kaarti.
„Siin läheduses on bensiinijaam, automaat.“
Vaikus.
„Aga me sõitsime sellest kümme minutit tagasi mööda.“
Uus paus.
„Ja see tundus selline, nagu oleks see umbes kümme aastat tagasi
kinni pandud.“
„Kas mõni politseiauto on meile vastu tulnud?“
„Eip. Mitte veel.“
Lasse andis kaardi Idale.
„Ainult lumesahaga auto.“
Lasse osutas sõrmeotsaga kaardi keskele.
„Aga see bensiinilugu. Mulle torkas praegu üks teine mõte pähe.“
Kaardi ruudukohad olid kohati täiesti luitunud. Ida vaatas huupi
mingeid piirkondi, kus oli kirjas igasugu koode ja lühendeid, aga
midagi ta sellest järeldada ei suutnud.
„Kas sa näed seda masti seal?“ küsis Lasse. „Seal, kus on kirjas
MFC 50?“
Viimaks leidiski Ida kaardi ülaosast oliivrohelisest piirkonnast sellise märke.
„Näed sa seda masti?“ küsis Lasse, osutades läbi esiklaasi otse
enda ette.
Matis koiduvalguses märkas Ida vilksamisi üht kitsast kõrget torni, mille tipus põles kaks punast ohulampi.
„Jaa, näen küll.“
Lasse osutas oliivrohelisel taustal mustale punktile.
„See mast siin kaardil.“
„Jaa,“ vastas Ida.
„Oskad sa mind nüüd juhatada? MFC 50-ni?“
Ida köhis hääle puhtaks ja käskis tal veel paarsada meetrit maanteel sõita ja siis vasakule pöörata. Samal ajal uuris Ida kaardi allnurgas olevat infokasti. Seal oli aastaarv: 1967.
„Kuule, see kaart,“ teatas Ida. „Kas see ei ole mitte igivana?“
„Jaa,“ vastas Lasse. „Sellepärast see nii kasulik ongi.“
Lasse uuris tahavaatepeeglist Idat ning sõitis ühest järsakust üles.
„Siin üleval kubiseb igasugu vanadest külma sõja aegsetest hoo225

netest. GPS-il neid näha pole, aga satelliitfotol küll. Need pole mitte
salajased objektid, vaid on kinni kasvanud.“
Nüüd jõudsid nad tasasemasse piirkonda, kus oli ka lund vähem.
„Siit vasakule,“ teatas Ida.
„Tead sa,“ ütles Lasse ootamatult rutakal hääletoonil, „kuuekümnendate lõpus oli sõjavägi viimast korda Rootsis võimupositsioonil.
Sa oled liiga noor, sellepärast sa ei teagi, aga siis oli meil siin Norrlandis ikka tõsine invasioonikaitse. Olime valmis venelastele vastu
hakkama, ja kui vaja, siis viimse veretilgani.“
Lasse vaatas aeg-ajalt bensiininäidikut.
„Kuigi teisest küljest, Toyota sõidab alati selle hoiatustrikiga,“ jätkas Lasse. „Kui see näitab tühja paaki, on tegelikult viiendik veel
alles.“
Ida mõtiskles, et 1967. aastal pidi Lasse küll noor olema.
„Meil oli siis üldine sõjaväekohustus, oma hävituslennuk, mis
oli isegi ameeriklaste omast parem, oma aatomipommi programm
ja lisaks veel relvatööstus, mis toimis nagu kellavärk. Ja sotsid käisid muudkui kangekaelselt peale, et Rootsi on neutraalne, et me armastame rahu, samas kui nad ise istusid koos kindralitega saunas
ja võtsid napsi. Ja Olof Palme nääkles maailmas küll ühe, küll teise
diktaatoriga. Kurat, olid alles ajad!“
„Siit jälle vasakule.“
„Sa tead ju ikka, et sõjaväekohustust Rootsis enam pole? Mis me
nüüd peale hakkaks, kui venelased sisse tungiksid? Kas hirmutame
neid oma telefonide ülinutikate äppidega? Usu mind, kõik on täpselt
nii nagu selles lastelaulus „Karu magab”... Magavat karu ei tohi kunagi usaldada. Kõige vähem venelast.“
„Jälle vasakule. Siin peaks üks väiksem tee olema...“
Nad jäid vait ja Ida mõtles Lasse jutu üle järele.
„Ma ei teadnudki, et sa olid selline sõdalashing.“
„Jaa, aga mis meil nüüd on?“ küsis Lasse kohe vastu. „Tuhat lihakana Afganistanis? Kes sagivad ringi nagu ellu ärganud maalidel?
Kas see on rahvuskaitse või PR-trikk? Kui tahta tänapäeval Rootsis
võimu haarata, tuleb vaid Haparanda piiripolitseile tuld anda. Kusjuures see polegi vajalik, kui tungida sisse õhtul või nädalavahetusel,
siis pole kedagi jaoskonnas.“
Lasse vandus, endal irve näol.
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„Ei, meil on ikka tõesti vedanud, et soomlased vahel on,“ teatas ta.
„Meie ja venelaste vahel. Vot Soomes on neil asjad kontrolli all. Ja
eelkõige on neil just suhtumine kontrolli all. Neil oli ju venelastega
talvesõda 1939–40. Jah, erinevalt meist on neil omajagu kogemust.“
Ida turtsatas, tundes ühteaegu nii imestust kui ükskõiksust.
Ta vaatas esiistet. Seal polnud midagi näha, ei mingeid plekke ega
plaskut, aga ikkagi viis Ida kähku pilgu eemale, nagu oleks see olnud
ta enda käsi.
Nad jõudsid metsateele, mida ei oldud lahti lükatud. Lasse oleks
äärepealt kraavi sõitnud, et põigata mööda teele kukkunud puutüvest. Kui oleks kasvõi detsimeeter rohkem lund olnud, poleks me siit
läbi saanud, mõtles Ida.
Auto jäi teepiirde taga seisma. Piirde keskel oli lund täis tuisanud
silt, kust sai siiski eristada sõna „kaitseobjekt“.
Natuke eemal paistis hall laineplekist katusega punkritaoline hoone.
„Lähme,“ ütles Lasse ning ronis välja, taskulamp käes.
Ida läks talle järele. Mõlemad kummardusid piirde alt läbi.
Hoone otsas oli mitu silti.
Ühele oli kirjutatud „Mootoribensiinikeskus 50“.
„Mis me siin teeme?“ küsis Ida. „Kas siit saab bensiini või?“
Lasse ei vastanud, vaid läks lukustatud ukse juurde. Ta piilus
ühest praost sisse, pomises midagi ja käis siis korra hoone nurga
taga. Maja oli ümbritsetud paksu võsaga, mis lumest välja ulatus.
Mõned peened tüved olid lausa Ida-pikkused.
„Oota siin,“ ütles Lasse.
Ta kõndis piirdelati juurde tagasi, lõi selle jalaga lahti ja tõstis eest
ära. Siis istus ta autosse, pani mootori käima ja andis korralikult gaasi, et lumest läbi pääseda.
Juba oligi auto majanurga taga. Kui ka Ida sinna sumpas, oli
kapott lahti ja Lasse ühendas parasjagu stardikaablitega omavahel
autoakut ja hoone seina äärde paigutatud transformaatorit.
Varsti oli kuulda põrisevat häält, nagu oleks elektrimootorit käima
pandud, ja siis kostis maast mingi tugev krigin, millele järgnes omakorda sisin, ning auto tagumine ots hakkas lume sees ühele küljele
kalduma.
„Põrgusse,“ pomises Lasse, aga jäi paigale.
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See hääl oli endiselt kosta, nagu oleks hüdraulika või suruõhk
mingit mehhanismi ringi ajanud, ning auto all hakkas midagi pöörlema. Ida nägi, et Lasse oli parkinud auto suure metall-luugi peale,
mis hakkas nüüd osaliselt külje peale nihkuma. Üks tagumine ratas
libises tühimikku, aga ülejäänud auto jäi metallpinnale. Avaus aga
muudkui suurenes, paljastades valatud betoonkaldtee.
Lasse astus avausse, taskulamp teed valgustamas.
„Haa, nüüd võib öösel korralikult sadada,“ pomises Lasse.
Siis hüüdis ta alt Idale:
„Võid hakata asju maha laadima!“
Ida ootas hetke ja läks seejärel auto juurde ning hakkas musti kotte avause servale kandma. Ta käis nii neli korda, kuni sai asjad viidud. Oli külm ja ka kõht andis end korisedes tunda.
Järsku kostis mingisugune müdin ja metaljas hääl, nagu oleks autoust lahti murtud. Siis mootorikärin, mis algul pikaldaselt muudkui
lubas, viimaks läks aga võimsal häälel käima. See hääl meenutas justnagu rehepeksumasinat või vana traktorit.
Avausest tungis välja hallikassinine suitsupahvak ja midagi kerkis
üles – mis asi see veel on?
Roomikutel autokabiin! Talvistes kaitsevärvides.
Lasse tegi ukse lahti.
„See on roomikmasin. Laadi asjad peale.“
Tuul oli tõusnud ja Ida tundis, kuidas külm krae vahelt ja varrukatest kehasse puges, lisaks veel tuisklumi. Nad laadisid kotid ja lisaks
veel väiksed plastist bensiininõud kiiresti neljale istmele.
„Peame vist Soomega homseni kannatama,“ hüüdis Lasse üle
mootorihääle. „Kõigepealt peame teise auto leidma. Ma ilmselt tean
kust, mul on põhja pool üks sõber. Sõidame itta kuni Malåni ja sealt
veel natuke maad, siis peaksime jõudma 95. maanteele.“
Lasse osutas tagaistme poole.
„Ma ajan sind üles, siis teeme vahetust.“
„Tead mis,“ kuulis Ida end üle mootorimürina hüüdmas. „Sellise
hääle taustal on üsna võimatu magama jääda.“
„Ürita!“
„Päriselt ka või?“ Oma imestuseks avastas Ida, et hakkab vist
uuesti nutma. „Sa tõesti arvad, et ma tahan Soome sõita! Miks me
sinna peaksime minema?“
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„Rääkisime ju sellest enne! Peame üritama Moskvasse jõuda.“
„Ma ei taha kurat Moskvasse minna... Ma tahan ainult...“
Ida puhkes nutma ja Lasse ei öelnud algul midagi.
„Puhka nüüd,“ kostis Lasse hääl mõne aja pärast.
Lasse juhtis masina metsa ja siis kallakust alla. Kogu salong värises
ja kõikus. Ida tõmbas sõiduki ukse kinni ja tundis soojendusest jalge
peale puhuvat sooja õhku ning juba vajusidki ta silmalaud kinni.
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Upper East Side, New York, 12. aprill 1962
William Stephenson nõjatus First Avenue ja East 52nd Streeti nurgal
tellishoone seina vastu ja vaatas seda laia umbtänavat. Apteegikella
minutiosuti näitas, et peaaegu viis minutit puudus poole üheteistkümnest.
Vastaskätt kõnniteel sammus tema poole üks kuju: pikk sale naisterahvas, seljas trentš, ees päikseprillid ja peas laia äärega kübar. Ülekäigurada ületades viskas ta hõõguva sigaretikoni nipsti minema.
„Härra Stephenson,“ ütles naine ja ulatas talle käe.
Käepigistus oli kindel, pea et tugev, ja hääl kähe ning kõlav.
„Te olete varajane, Gee Gee,“ teatas mees.
„Kui tore... et te soostusite mulle taas seltsi pakkuma. Ma tavaliselt lihtsalt jalutan,“ lausus naine. „Äkki kõnnime ja siis vaatame,
kuhu tee meid viib?“
„Aga muidugi. Võime lihtsalt ühe jalutuskäigu teha. Aga pigem
siis Lexingtoni poole. Kui teil midagi selle vastu just pole?“
„Ei, sugugi mitte. Ma armastan Lexington Avenued. Aga et te
teaksite. Georg on Pariisis, nii et ma ei teadnud, kellelt küsida. Loodan, et te pole pahane, et ma teid kutsusin.“
„Üldsegi mitte.“
Naine kohendas oma kübaraserva ning Stephenson märkas, et ta
kandis helepunast huulepulka.
„Võime ju endistest aegadest jutustada, mõtlesin ma. Ja lihtsalt natuke jalutada.“
Nad läksid üle First Avenue 51st Streetile, suundudes sealt lääne
poole.
GG heitis pilgu taevasse, mis vilksatas pilvelõhkujate vahelt.
„Loodetavasti tuleb natuke vihma,“ ütles GG. „Teate, mulle on
vihm alati meeldinud. Kas teate ka miks?“
Stephenson raputas pead.
„Sest siis pole nii palju inimesi väljas.“
Kõnniteel meelitas üks meesterahvas muudkui külastajaid lähemale, pakkudes oma müügiputkast soolapulki ja karastusjooke.
Tema väliköögist leviv vänge rasvalõhn saatis neid kõnniteel veel
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pikka maad.
Stephenson vaatas vargsi silmanurgast GG-d. Tolle hoiak oli ühteaegu jäigalt ametlik ja pehme. Ta käis üsna kiirel sammul ja oli
taas ühe sigareti süüdanud. Kenti pakendi oli ta kokku kägardanud
ja järgmisel ristmikul prügikasti visanud. Peagi olid nad möödas ka
Second ja Third Avenuest, jõudes Lexington Avenuele.
„Mina küll ei tea, kuhu me suundume,“ teatas GG, „aga teie?“
Stephenson üksnes muigas vastuseks.
„Sel pole mingit tähtsust,“ lisas GG, „tähtis on, et.“
Nüüd hakkas naine teistsugusel toonil rääkima.
„Teate, mul on need tabletid ikka veel alles, mis te mulle enne sõda
andsite. Siis, kui saabusin selle laevaga New Yorki. Mis selle nimi
nüüd oligi?“
„M/S Drottningholm.“
„Just. Mul on meeles, et neid tuli keele all hoida.“
„Täpselt nii,“ vastas mees.
„Ja kui Gestapo juhtus vahistama, siis...“ hakkas GG rääkima, aga
ta takerdus ja puhkes hoopis naerma.
„Ja kui Gestapo juhtus vahistama,“ jätkas mees, „tuli tablett keele
alla panna ja kui siis tuli... siis pidi selle katki närima.“
„Aga kuidas see nüüd oligi? Kui lihtsalt tablett alla neelata...“
„... tuli see tavapärast teed pidi välja, jah, ilma vigastusteta,“ ütles
Stephenson. „Aga kui see katki närida, olid paari minuti pärast surnud.“
„Oh, my God!“ naeris GG madalal häälel ja köhis. „Et ma ka midagi
sellist üldse vastu võtsin. Praegu ei julgeks ma küll nii teha!“
Stephenson naeris:
„Olen seda mitu korda rääkinud, aga te ju teate, et nii Briti kui
ka Ameerika ametivõimud olid ülimalt tänulikud selle eest, mida te
liitlasvägede heaks tegite. Minul, kes ma olin kogu luuretegevuse...
juht, oli tegelikult kõigest ülevaade. Ja võin ausalt väita, et teie, GeeGee, andsite meile palju väärtuslikku informatsiooni nendest Rootsi
kõrgklassi peredest, kes soosisid Hitlerit.“
GG ei lausunud midagi.
„Teie abiga suutsime hoiduda hulgast probleemidest nende Rootsi
harudega. Eelkõige puudutas see kõrgklassi perede ettevõtteid. Saime nende ja natsistide tegevust raskendada ainult tänu sellele, et teie
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nad meile kätte näitasite.“
„Hästi,“ vastas GG. „Mul on selle üle hea meel, aga see polnud ju
midagi.“
„Ei, meie jaoks oli see tohutult oluline.“
„Oh, tühiasi. Mul tuli ju vaid Stockholmi kokteilipidudel ühtteist
kõrva taha panna ja rohkem ei midagi. Või siis üle Atlandi suundunud kruiisilaeva pardal. Aga te peate mulle lubama sedasama, mida
siis: et te ei räägi sellest kunagi kellelegi.“
Stphenson lubas, et ei tee seda.
„Aga Gee Gee,“ ütles ta siis.
„Jaa?“
„Visake need tabletid minema. Need pole midagi, mida säilitada.“
„Ei, ega vist tõesti.“
Üks laiaõlgne habemes mees tuli nende juurde.
„Vabandust, kas ma võiksin autogrammi paluda?“
Mees ulatas GG-le täitepastaka ja värske New York Daily Heraldi
numbri.
„Ei, just seda ei või te paluda,“ vastas naine rahulikult ja kõndis
edasi.
Mees kõndis neile järele.
„Ma palun teid,“ teatas Stephenson mehele, „jätke preili G rahule.
Ta ei anna kunagi autogramme.“
„Tule,“ ütles GG vaikselt ja nad sörkisid vargsi Bloomingdale’i
kaubamajja.
Turvamehed ei pööranud neile mingit tähelepanu. Habetunud mees
oli kadunud ja nad kiirustasid krigisevale eskalaatorile, mis viis neid
mitu korrust kõrgemale. Kui GG käe kummist käsitoele pani, märkas Stephenson, et ta küüned on pastellroosat tooni ja vasakus käes
on kullast pitsatkiviga sõrmus, millel aga ei paistnud ühtki monogrammi.
GG tõmbas kübara silmile ja võttis päikeseprillid eest.
„Lilleosakonna kõrval on väike kohvik,“ ütles GG, „võime seal
ühe joogi teha.“
„Muidugi,“ vastas Stephenson ja vaatas esimest korda neisse hallikasrohelistesse silmadesse, mille ripsmed olid kaetud paksu tušikihiga ja mida ümbritsesid hooldatud kortsud. Silmade kõrvale vajusid
232

kumeralt hallid juuksesalgud.
Nad jõudsidki kohvikusse ja Stephenson tellis aknaäärsesse lauda
kaks Apple Martini drinki.
„Ei,“ teatas GG seda kuuldes, „istume vaheseina taha.“ Stephenson muutis kohe tellimuse ja teenindaja noogutas.
„Palun vabandust,“ ütles Stephenson, kui nad omaette istet olid
võtnud, mõlemal pool sametiga kaetud seinad, „oleksin pidanud sellele enne mõtlema, et tahate üksi olla.“
GG läitis veel ühe sigareti ja lasi hambatiku tuhatoosi kukkuda,
kulmud kergitatud.
„Te eksite, William,“ ütles ta, „ma ei taha üksi olla.“ Ta tõmbas
suure mahvi ja pööras pilgu lauale. „Tahan vaid, et mind rahule jäetaks.“
Nad istusid vaikides, kuni joogid saabusid ja tõstsid siis toosti liitlaste terviseks.
„Mis te arvate, kas ma poleks pidanud seda tegema,“ küsis GG,
„kas ma poleks pidanud Hitleri kutset vastu võtma?“
Stephenson kõigest naeratas vastuseks.
„Ühes olen ma kindel,“ teatas GG, „mind poleks nad läbi otsida
julgenud. Oleksin lihtsasti võinud püstoli kleidi alla peita. Ja siis, kui
oleksin Hitlerile piisavalt lähedal, võib-olla isegi temaga omaette –
pauhh!“
„Jaa, see oleks ikka midagi olnud küll,“ vastas Stephenson. „Aga
mis siis teist oleks saanud?“
„Sel pole mingit tähtsust,“ vastas GG ruttu, „võrreldes muuga.“
„Jah, seda arvate teie, miss Gee.“
Nad tõusid laua tagant püsti. Samal hetkel tuli üks lastega pere
nende juurde.
„Missugune kokkusattumus,“ teatas ema, kelle omapärane soeng
torkas kohe silma. „Nägime „Kameeliadaami” alles eile ja te olete
seal lihtsalt uskumatu, preili Garbo. Kas minu abikaasa võiks teist
minuga koos pildi teha?“
„Kindlasti mitte,“ vastas GG ja trügis välja. Ta pani päikeseprillid
ette, viipas Stephensonile ning nad jooksid koos lilleosakonnast välja. GG läks ühe vanema meesterahva juurde, kes seisis roosileti ääres.
„Aidake meid,“ sosistas ta mehele. „Lift?“
„Aga muidugi.“
233

Mees tegi kassa taga pöördukse lahti ja nad suundusid kiiresti personaliruumidesse, kus oligi lift.
„Kui lahke teist, härra Rawls,“ teatas GG ja pöördus Stephensoni
poole. „Teate, ta on mind juba mitu korda aidanud.“
„Niimoodi.“
Lift viis neid otse alumisele korrusele, kust nad said kohe Fourth
Avenue ja East 60th Streeti ristmikule.
„Võime veel Central Parki minna,“ ütles GG, „tahan päris lilli
näha... ja lapsi.“
„Kui teil midagi selle vastu pole, tahaksin teile kõigepealt midagi
näidata,“ vastas Stephenson.
Nad sammusid üle Lexington Avenue.
„Mis see olla võiks?“ uuris naine.
„Kui me kohtumise kokku leppisime,“ vastas Stephenson, „pidin
teavitama sellest ka oma ülemust, kuna te töötasite sõja ajal meie
heaks. Kui ma poleks teda teavitanud, oleksin ametialase vea teinud.“
„Ma mõistan.“
„Mu ülemus korraldas siis ruttu teie jaoks ühe üllatuse, et märkida
seda, kuivõrd me teie varasemat panust hindame!“
GG paistis imestunud ja meelitatud.
„Ma ei saa nüüd päris hästi aru,“ vastas ta naeratades.
„Vaadake siia.“
Nad jäid ühe galerii juurde seisma. Vaateaknal oli kaks kirkavärvilist litograafiat.
„Oo,“ ahhetas GG, „see on ju Jawlensky,“ ütles ta, „mulle nii meeldivad Jawlensky näod.“
„Ma oletasingi, et need teile meeldivad.“
Stephenson unustas end hetkeks akna juurde.
„Ma ei too teid sellesse galeriisse sugugi mitte juhuslikult. Sees on
veel pilte,“ ütles ta ja osutas aknast sisse. „Oleme korraldanud selle nii, et saate siit valida, mida ise soovite. Meiepoolse kingitusena.
Tundus parem, kui saate ise valida.“
GG seisis endiselt vaateakna taga, ühteaegu imestunud ja ülimalt
rõõmus.
„Kas te päriselt ka mõtlete seda, härra Stephenson?“
„Muidugi,“ vastas too. „Kas lähme sisse?“
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Galeriis polnud ühtki inimest. Seinad olid valged ja igal pool rippusid värvikirevad Jawlensky litograafiad. Kusagilt tagaruumist ilmus välja noor ülikonnas ja peene lipsuga müüja.
„Vabandust,“ ütles GG päikeseprille eest võtmata, „mis on nende
vaateaknal olevate piltide pealkiri?“
„„The Girl with the Green Face“ ja „Blue Head““.*
GG noogutas ning Stephenson osutas seintele ja ütles, et GG valigu aga, mida hing ihkab.
Naine hakkas ringi käima ja lähemalt uurima.
„Ma ostan tavaliselt Parke-Bernet galeriist,“ teatas ta Stephensonile, „siin pole ma küll kordagi käinud.“
„Me alles äsja avasime,“ teatas müüja. „Omanik on kahjuks sel nädalal Euroopas. Aga andke vaid teada, kui saan teid kuidagi aidata.“
„Mis asi see siin on?“
GG osutas alustele, millel olid väiksed kujud ja avatud puidust
laekad.
„Ah, need on ka kõik Euroopast,“ vastas müüja, „Skandinaavia
kogust.“
GG läks laeka juurde ja uuris selle sisu. Muuhulgas oli seal märkimisväärselt paks kuldsõrmus ja siis mingisugune suurem must kivi,
kuhu paistis olevat kinnitatud vääriskive.
„Kas see oli Skandinaaviast?“
„Jaa.“
„Need tunduvad olema minu kodupiirkonnast. Aga see siin, see
meenutab ju peaaegu... fossiili?“
Ta silmitses kivi veel kord tähelepanelikumalt. Vääriskivid särasid
matil taustal, kuhu olid uuristatud imelikud jooned ja justnagu mingid põiklevad struktuurid.
„Või on see mingisugune tervisekivi? Mulle meeldib kohutavalt yin
ja yang. Mul on kodus üks Tiibeti viirukipann.“
Stephenson tuli GG juurde ja naine osutas alusele.
„Ma tõesti pean Jawlenskyst lugu,“ ütles GG, „aga mul on nii igavad raamaturiiulid kodus. Osa aga sobiks sinna hästi. Iluasjakestena.
Ja see kivi siin, see on küll kohutavalt ilus. See viib mõtted soojade
allikate ja tuliste kividega Hiina massaažile.“
* „„Rohelise näoga tüdruk“ ja „Sinine pea““. Tlk.
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„Kas tõesti? Aga see pole ju mingi probleem. Valige, mida soovite,
Gee Gee, me katame kõik kulud. Valige, mida tahes.“
GG tänas ja pöördus müüja poole.
„Mis asi see täpsemalt on? Kas see on kunstiteos? Kas see pole
mitte fossiil?“
Nad uurisid koos kivi.
„Ei, ma ei teagi kusjuures, mis asi see on. Selle... kohta pean omanikult küsima,“ teatas müüja. „Kas saaksite järgmine nädal uuesti tulla?“
„Ei, mind huvitaks seda kohe teada saada,“ ütles GG.
Stephenson läks müüja juurde ja ütles hästi vaikselt:
„Kas teid pole teavitatud? Härra Charlesi eritellimus?“
Noormees katsus oma lipsu. Peagi lõi ta nägu särama.
„Loomulikult. Nüüd ma mõistan, andke mulle andeks. Üritan otsekohe omanikule helistada,“ teatas ta ja kadus tagaruumi.
„Te olete liialt lahke,“ ütles GG Stephensonile. „Ma pole seda ära
teeninud.“
„Ärge olge naeruväärne.“
GG naeratas.
„Võtaksin hea meelega need kaks vaateakna maali,“ lausus GG. „Ja
siis need ehted või mis iganes need ka poleks. Pluss selle ilusa kivi
muidugi ka.“
„Aga muidugi. Suurepärane.“
Samal hetkel ilmus galeriisse kaks pikas mantlis meest. Nad vaatasid korraks Stephensonile otsa ja kadusid siis galeriisse. Stephenson
jälgis neid mõnda aega, kui müüja telefoniga rääkis. GG oli tema
kõrval ja ümises vaikselt. Peagi mõistis Stephenson, et see on „Bringing up Fatheri“ meloodia.
„Nii,“ teatas müüja tagasi tulles. „Vabandust. Omanik kinnitas, et
ehted ja kivid pärinevad ühe Rootsi antiigikaubitseja kogust väiksest
linnast, mille nimi on Malmo.“
„Jaa-jaa, Malmö,“ ütles GG.
„Nende esemete omanik oli just surnud ja me ostsime need omale,
nii et need saadeti siia. Rohkem me nende kohta ei teagi.“
GG noogutas ja müüja ulatas talle paberitüki, kus olid toodud
faktid Jawlensky maalide kohta.
„Väga kena,“ ütles GG. „Võtan kõik kohe kaasa. Kas saaksite need
ära pakkida?“
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Müüja silmitses GG-d.
„Ma võin muidugi korraldada, et see teile koju saadetaks?“ küsis
ta.
„Tahan need kohe kaasa võtta. Parke-Barnetis teen ma tavaliselt
alati nii. Seal on muide töötajad väga stiilsed.“
„Vabandust,“ naeris müüja närviliselt, „aga me pole kahjuks Parke-Barnet... Mul läheb ilmselt terve päev, et need korralikult pakendada.“
„Olete te kindel, et seda praegu kohe teha ei saa?“ küsis Stephenson.
„Ma sätin homme uut mööblit,“ segas GG vahele. „Siis on mul
neid vaja. Tahan need kohe kaasa võtta.“
Müüja uuris neid veel kord. GG polnud ikka päikseprille eest võtnud.
„Soovitan teil teha nii, nagu daam ütleb,“ teatas Stephenson sõbralikult ja palus korraks pastakat.
Ta kirjutas visiitkaardile suurelt ja selgelt:
THIS IS GRETA GARBO!
Siis lausus ta vaikselt:
„Kas te ei saanud härra Charlesilt selgeid juhiseid?“
Müüja ei vastanud küsimusele, vaid luges nime visiitkaardil.
„Ja kes see on?“ küsis ta kõvasti ja viibutas visiitkaardiga.
Siis hakkas müüja naerma ja noogutas.
„Loomulikult,“ vastas ta, „ma ajan selle korda.“
Mantlites mehed kadusid vahepeal välja, ütlemata ei tere ega head
aega. Stephenson nägi, et nad läksid ülekäigurajalt lääne poole 60th
Streeti vastaskätt.
Varsti olid litograafiad pakitud. Müüja keeras kivi ja ehted heleroosa puuvillariide sisse ja asetas need siis eraldi paberlaegastesse.
„Kena,“ ütles Stephenson, „aitäh siis meie poolt.“
„Oodake,“ ütles müüja, kui nad juba välja hakkasid minema,
„tšekk ka.“
„Tšekki pole vaja,“ vastas Stephenson ja nad läksid tänavale. „Rääkige sellest härra Charlesiga.“
„Aga...“ kostis müüja hääl nende selja taga.
„Ahh, tule, lähme nüüd,“ ütles GG Stephensonile.
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Peagi jõudsid nad järgmisele ristmikule.
„See oli teie ülemusest ülimalt lahke,“ ütles GG ja pani sigareti
põlema. „Nii ilusad ja kallid kingitused. Kas te saaksite palun...?“
„Muidugi. Lubage ma aitan.“
GG ulatas Stephensonile paki ja kotid ning torkas käed jaki tasku.
Nad kõndisid pikka aega vaikuses.
„Lähme siia sisse,“ teatas GG.
Nad olid jõudnud Fifth Avenuele ja keerasid sealt lõuna poole,
kuni jõudsid St Thomase kirikuni.
„Oi, kui ilus. Äkki lähme ainult korraks sisse?“
Kirikusse sisse astunud, hakkasid nad ristvõlve ja värvikirjuid aknaruute imetlema. Stepehenson hoidis pakke tugevasti rinna vastas,
et need kuhugi ära ei kaoks. Jõudnud ühte kõrvalruumi, võttis GG
taskust metallpudeli. Stephenson märkas seda kohe.
„See on glögi,“ lausus GG, „aga mitte tavaline glögi. See on valge.“
Ta ulatas mehele pudeli ning too prooviski, rüübates kaks lonksu.
Jook oli magus ja üllatavalt kange. GG võttis ka ise kolm lonksu.
„Nii, lähme siis nüüd,“ ütles GG.
Peagi olid nad tagasi eredas päevavalguses.
Kui nad jälle oma tavapärases kõnnirütmis edasi suundusid, nägi
Stephenson teisel pool kätt kõnniteel neidsamu mantlis mehi, kes
liikusid samas suunas.
Kui ta järgmine kord selja taha vaatas, olid mehed kadunud.
GG ja Stephenson läksid uuesti Fifth Avenuele 59th Streetini.
Plaza hotelli ees ootasid nad kaua rohelist tuld, aga lõpuks tee ületanud, jõudsid nad Central Parki. GG hakkas uuesti ümisema ja peagi
jõudsid nad veesilmani, kus poisikesed põlvekõrguses vees oma puitpaate ujutasid.
GG kõndis kallakust üles tammi juurde ja hakkas kükakil tulpe
korjama.
„Aga Gee Gee,“ lausus Stephenson, „siit ei tohi ju tulpe korjata.“
„Jaa,“ vastas naine ja köhatas, „mina võin.“
GG noppis lilli edasi ning Stephenson vaatas vargsi ringi, ega kuskil pargivahti näha pole.
Viimaks olid GG-l lilled korjatud ja nad suundusid kioskisse, kust
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kumbki ostis omale viineriga saia ja tassi kohvi. Seejärel võtsid nad
Central Park Westi suunduval alleel Sycamore’i vahtrate all pingil
istet.
Kaks meest tulid nende juurde. Stephenson märkas, et neil olid
seljas pikad mantlid. Mehed teatasid:
„Kõik siia.“
Pikem kitsa näoga mees sirutas noa välja.
„Anna kõik neile,“ ütles Stephenson ning GG pani oma kotid ja
pakid ettevaatlikult pingi ette kruusale.
„Hästi,“ vastas nuga hoidev mees, „väga hästi. Ja nüüd ei piuksugi.“
„Muidugi,“ vastas Stephenson.
Kui teine mees kummardus kotte üles tõstma, lõi Stephenson mehele jalaga näkku ning äigas käega noa pihta, nii et see kukkus klirisedes kruusale.
Stephenson tõusis püsti ja andis pikemale mehele otse vastu lõuga, nii et mees kukkus pikali.
Mõlemad mehed jooksid minema, mantlid jalge vahel laperdamas.
„Vaata,“ ütles GG.
Üks maal oli puudu.
„Kui kahju,“ ütles GG ja tõstis teise maali üles. „Need sobisid nii
hästi kokku.“
Nad tõusid pingilt ja rapsisid oma riided puhtaks. GG nuttis.
„Missugused idioodid,“ ütles Stephenson. „Nad jälitasid meid
kakskümmend kvartalit. Peaksime politseisse teatama.“
„Ei-ei,“ nuuksus GG.
Stephenson patsutas naist õrnalt õlale.
„Saadan teid koju, preili Gee.“
„Pole vaja.“
„Muidugi on vaja. Mis siis saab, kui nad teid uuesti jälitama hakkavad?“
Nad seisid mõnda aega veel pingi juures, kuni GG oli natuke rahunenud.
„Mitte politseid,“ teatas ta. „Ainult mitte politseid. Siis on see
kohe homsetes lehtedes. Kõigis ajalehtedes. Kogu maailmas...“
GG nuttis endiselt. Viimaks osutas ta käega, et nad võivad nüüd
edasi minna.
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Nad kõndisid üle muru, jõudes peagi tagasi Fifth Avenuele.
„Meil oli ju ikkagi nii tore,“ teatas GG ja ümises midagi, heites
pilgu üle õla.
„Teie vana taktika igatahes aitas,“ lausus GG, kui nad olid veel
paar kvartalit ida poole jõudnud. Ta rääkis vaikselt. „Ma parem ei
taha teada, kui palju inimesi te sõja ajal tapsite.“
Stephenson oli vait.
„Sellest pole midagi, et see maal kadus,“ lausus GG seejärel. „See
oleks mulle seal seinal lihtsalt vastu vahtinud, nagu kõik teised näod.
Sellest pole tõesti midagi.“
Nad kõndisid taas vaikuses edasi ning möödusid Lombardy hotellist.
„Taevas hoidku, küll meil on alles hoog sees,“ teatas GG, just nagu
vestluse ülalhoidmiseks. „Oleme vist juba kuuskümmend kvartalit
läbi käinud?“
„Võib-olla,“ vastas Stephenson ja heitis pilgu üle õla.
Mehi polnud näha.
Kui nad First Avenuele jõudsid, tundis Stephenson oma vastas
GG kätt.
„Teate mis, härra Stephenson,“ lausus GG. „Te jooksete verd.“
Stephenson silmitses oma mantlit. Varruka ülaosas paistis suur vereplekk.
„Teid tuleb plaasterdada,“ ütles GG. „Pole hea, kui näärmed veritsevad.“
„Näärmed?“
„Jaa, näärmed keha sees. Näärmetega tuleb tasakaal leida. Kui üks
läheb üles, peab teine alla minema. Teate ju yin’i ja yang’i?“
Stephenson otsustas mitte vastata. Nüüd tundis ta, kuidas õlg tuksub ja särk kuni küünarnukini vastikult kleepub.
Nad jõudsid East 52nd Streetile kellatornini number 450.
„Pean teie õla kinni plaasterdama. See on vähim, mida teie heaks
teha saan.“
„Nüüd ütlen ma sedasama, mida teie enne mulle,“ vastas Stephenson. „See pole tõesti midagi ohtlikku. Pole vaja.“
„See võib sügav haav olla. Ma ei kutsu kunagi kedagi enda juurde,
ma jälestan seda. Jälestan ka vägivalda, need kaks oleks võinud meid
tappa.“
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GG tihkus jälle tasakesi nutta. Jõudnud välisukseni, noogutas turvamees GG-le.
Stephenson märkas, et fuajeetelefoni metalltahvlikesele oli uuristatud kõigest üks täht:
„G“.
Vestibüülis lifti ees oli kaks raudtooli ja mustas raamis peegel, GG
aga hoidus peeglisse vaatamast.
Kui nad olid liftiga viiendale korrusele sõitnud, läks GG ilmetu
välimusega ukse taha ja keeras selle lukust lahti.
Läbi topeltukse jõudsid nad korras esikusse.
„Mul on kuskil sidet,“ teatas GG. „See meenutab üht kohutavat
filmistseeni, milles ma kord osalesin...“
GG juhatas Stephensoni ruumi, mis oli täiesti tühi. Seal polnud ei
mööblit ega maale, üksnes külmad heleroosad seinad.
Siis astusid nad teise ruumi, kus oli näha Hiinas valmistatud Mingi portselan, kullatud puittoolid ja seintel paar õlimaali. Lähemale
minnes nägi Stephenson, et tegu on Renoir’ga.
„Ärge kujutage midagi ette,“ lausus GG ja valas omale joogi. „See
pole midagi romantilist, ma ei kutsu kunagi kedagi siia.“ Ta kadus
kuhugi teise ukse taha ja tuli varsti tagasi, käes kosmeetikakott. „Võtke mantel ja pintsak seljast. Ma pidin kord sellises stseenis osalema,
ühes filmis... „Wild Orchids”. Ma pidin siin seisma ja muudkui nägusid tegema ja kaamera seisis seal... jah, taevas hoidku kui tobe.“
GG lõikas rullist suure tüki plaastrit. Ta käskis Stephensonil särgi
seljast võtta ja pani ise samal ajal mängima teleka, kust tuli parasjagu
mälumäng.
„Päh,“ lausus GG ja tegi lahti veel ühe ukse, kust paistis paar riidekappi.
„Mul peab ju kuskil marlirull ka olema,“ kostis naine ja köhatas.
Stephenson vaatas oma õlga. Seal oli sügav torkehaav – kitsas punaseservaline lõhe, kust immitses endiselt verd.
Kui GG ikka veel tagasi polnud, tõusis Stephenson püsti ja vaatas
järgmisesse ruumi.
GG istus riidekapi ees ja tuhnis mingis suures pappkastis. Garderoobis rippus mitu pikka kleiti.
„Oi,“ hüüatas Stephenson, „missugused riided!“
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„Ja teate mis,“ lausus GG ruttu, „ma pole neist mitte ainsamatki
kandnud – mitte ühtegi korda!“
Nende pilgud kohtusid.
„Miks ometi?“ küsis Stephenson. „Need näevad ju imelised välja.“
„Miks ma neid kandma peaksin?“ küsis GG. „Kes tahaks mind
praegu kleidis näha?“
„Päris paljud, ma arvan.“
„Ei-ei, ma olen lihtsalt mingi... Ei, praegu olen ma ainult üksainus
suur korts, kogu oma täispikkuses. Aa, siin see ongi!“
GG näitas marlirulli ja osutas Stephensonile taas kuldtoolidega
toa poole. Nüüd märkas Stephenson ka raamaturiiulit mõne üksiku
paksus nahkköites raamatuga. Seal oli ka värske Vogue’i number.
GG lõikas tüki marlit, vajutas selle tugevalt vastu haava ja kleepis
sinna plaastri peale.
„Paluge oma abikaasal seda pärast kohendada,“ ütles GG.
„Jaa, nii ma teengi.“
Nad jäid hetkeks vait. GG jõi ja tõmbas sigaretti.
Stephenson pööras end riiuli poole.
„Kas te sellest raamaturiiulist rääkisitegi? Et siia panete oma asjad.“
„Jah, just nii.“
„Muide, kas kõik kotid said nüüd ikka kaasa?“
GG läks ruttu esikusse ja tuli siis tagasi.
„Jaa, kõik on olemas,“ vastas ta ja võttis asjad välja. „See kiviasjandus on tegelikult jube ilus.“
GG võttis hallikasmusta imeliku struktuuriga kivi kotist välja.
Roosevelt Islandi ja East Riveri jõe äärselt Delacorte purskkaevult
helkis vastu ere päikesevalgus, mis pani kogu toa ja maaliraamid särama.
„See on ju tohutult ilus kombinatsioon,“ teatas GG. „Hoida kivi
siin riiulis ja siis seda päikesevalguse käes imetleda. Või äkki saan selle kohta rohkem uurida. See meenutab täpselt Hiina massaažikivi.“
GG pomises midagi omaette ja pani siis kivi ülemisele riiulile.
„Vabandust, et ma seda küsin,“ ütles Stephenson ja tõmbas pluusi
uuesti selga, „aga mis te kõigi nende kleitidega teete? Kui te neid ei
kasuta?“
GG turtsatas ja naeris.
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„Küll ma põletan need ära. Nagu olen kõigi teistega teinud. Teate
mis? Olen kõik oma Metro-Goldwyn-Mayeri paberid ära põletanud,
kõik lepingud, fotod, käsikirjad – viimase kui ühe! Kõik välja arvatud selle.“
GG osutas raamaturiiuli poole.
Alles siis märkas Stephenson seda.
Kõige üleval seisis kuldne Oscari kuju.
„Ma ei saanud ju kunagi oma filmide eest Oscarit,“ teatas GG.
„Nii olid need stuudiobossid sunnitud mulle tagantjärele au-Oscari
andma. Missugune häbi! Kõigile asjaosalistele!“
Stephenson ootas veidi, enne kui esikusse läks.
„Aga need kleidid on igatahes imeilusad, ärge neid küll ära põletage,“ lausus ta.
GG võttis leentoolil istet ja läitis uue Kenti sigareti.
„Ma ei tea, William, ei tea.“ Ta heitis kingad jalast. „Need antakse
võib-olla ära. Kui ma surnud olen.“
GG osutas seintele:
„Ilmselt läheb kõigega nii. Need lähevad lihtsalt kuhugi heategevuseks. Aga... mis... toimub? Kas te näete?“
„Mida?“ küsis Stephenson.
„Tulge tagasi!“ hüüdis GG.
Stephenson läks ruttu tagasi.
„Kuidas see juhtuda sai?“ küsis GG ja osutas põrandale.
Oscari kuju oli Renoir’ maalide ees põrandal, orientaalsel vaibal.
Mõlemad olid vait. GG vahtis ainiti kuju ja viimaks tõstis Stephenson selle üles ja pani aeglaselt oma kohale.
Nad vaatasid teineteisele otsa.
„See on seitse aastat seal riiulis olnud,“ teatas GG. „Täpselt seal
kohas. Kuidas see maha sai kukkuda?“
Stephenson märkas, et päike kadus pilve taha.
„Paistis nagu...“ ütles GG ja osutas närviliselt riiuli poole, „paistis,
nagu oleks see...“
Stephenson vaatas talle otsa ja lasi siis pilgul toas ringi käia, samal
ajal kui GG pilgu langetas.
„... nagu oleks see iseenesest... maha kukkunud...“
Stephenson ei vastanud kohe.
„See on ju kummaline küll. Võib-olla läksite sellele vastu, kui kivi
244

sinna panite?“
GG vaikis korra.
„Jaa, võib-olla. Kindlasti mingi pettekujutlus, nagu paljud pettekujutlused mu elus...“
GG tundus hingeldavat ja hetkeks mõtles Stephenson, kas peaks
arsti kutsuma. Aga siis lõi GG naeratuse näole, läks raamaturiiuli
juurde, katsus seda hallikasmusta peente uuristustega kivi ja kohendas oma Oscari kuju.
„Jaa-jaa... Las nad olla siin riiulis, siis saan nende sära ja kulda
nautida, kuni viimaks pea mulla alla panen.“
GG ohkas.
„Ei, ma arvan, et nüüd pean koju sõitma,“ teatas ta ja jäi korraks
vait. „Aga kuna ma olen juba kodus, siis...“
Stephenson silmitses teda tähelepanelikult. Silmalaud vajusid raskelt pupillidele ja silmalainergi oli laiali läinud.
„Ma mõistan,“ teatas ta ruttu. „Aitäh, et haava eest hoolt kandsite.“
„Pole tänu väärt.“
GG saatis mehe esikusse.
„Aitäh teile jalutuskäigu eest,“ vastas GG. „See oli mu kopsude
ja bronhide jaoks hea – ja näärmete. Ja aitäh eriti nende kingituste
eest!“
„Tühiasi.“
„Tervitage oma ülemust ja saatke ka temale minu tänusõnad.“
„Jah, seda ma teen.“
Nad jäid hetkeks vait.
„Ja need kaks kuradi pätti,“ ütles Stephenson.
„Unustame selle parem otsekohe,“ vastas GG. „Nii nagu unustame selle, et mu Oscar... maha kukkus. Olgu?“ Lähen nüüd magama,
tänase päeva kohta on liiga palju juhtunud.“
Stephenson tõmbas mantli selga.
„Aga kas te lähete siis nüüd juba magama, Gee?“ küsis ta. „Kell on
ju alles pool kuus?“
„Selline ma igatahes olen,“ vastas GG ja jõi klaasi tühjaks. „Magan kõrvatroppidega, see on ainus võimalus – ei, tablette ma enam
ei võta. Kui ma nii vara magama lähen, jõuan vähemalt natuke magada, enne kui Clara tuleb. Minu majapidajanna.“
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Stephenson tegi aeglaselt välisukse lahti.
„Arrivederci,“ ütles GG vaikselt ja Stephenson lausus sedasama
vastu.
Enne kui uks kinni langes, kuulis Stephenson GG-d omaette midagi lausumas, aga siiski piisavalt kõvasti, nii et ta kuuleks:
„Aga vihma ma ikkagi ei saanud. Täna ka mitte.“
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