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Üht-teist nõidadest

Muinasjuttudes kannavad nõiad alati tobedaid
musti nõiakübaraid ja musti mantleid. Lisaks lendavad nad
luudade seljas.

Järgnev pole mingi muinasjutt. See lugu on PÄRIS-
NÕIDADEST.

Kõige tähtsam, mida sa PÄRISNÕIDADE kohta pead
teadma, on siin kirjas. Loe hästi tähelepanelikult. Ära kuna-
gi unusta seda, millest nüüd juttu tuleb.

PÄRISNÕIAD kannavad täiesti tavalisi riideid ning näe-
vad välja nagu päris harilikud naised. Nad elavad tavalistes
majades ning teevad TAVALISI TÖID.

Seepärast ongi neid nii raske tabada.
PÄRISNÕID vihkab lapsi nii tuliselt, nii tulikuumalt,

et sa isegi ei suuda ette kujutada kui väga.
PÄRISNÕID otsib vahetpidamata võimalusi, et oma

territooriumi lastest lahti saada. Tema eesmärgiks on kõigi
nendega järgemööda arved klaarida. Ainult sellest ta
hommikust õhtuni mõtlebki. Isegi kui ta on supermarketi
kassapidaja või ärimehe sekretär või sõidab ringi uhke
autoga — ta võib teha nii seda kui teist kui kolmandat —,
siis ta plaanitseb ikkagi kurja ning ta peas keerlevad ja



uitavad ja pöörlevad ja kiusavad teda kõige verdtarretava-
mad mõrvamõtted.

“Missuguse lapse,” korrutab ta endale päev läbi, “mis-
suguse lapse ma oma järgmiseks nõiatembuks saan?”

PÄRISNÕID tunneb lapse nõidumisest samasugust
mõnu kui sina taldrikutäiest vahukoorega maasikatest.

Ta rahuldub ühe lapsega nädalas. Aga nõid muutub
pahuraks, kui ta vähemaga peab piirduma.

Üks laps nädalas teeb viiskümmend kaks last aastas.
Pitsita ja piina neid ja lõpuks tee nii, et nad maa pealt kaoks.
See on kõigi nõidade lipukiri.
Ohver valitakse välja väga hoolikalt. Seejärel hakkab

nõid õnnetule lapsukesele lähemale hiilima just nii, nagu
kütt jahib metsas pisikest linnukest. Ta astub pehmelt. Ta
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liigub hääletult. Nõid jõuab üha lähemale ja lähemale. Ja
kui ta on viimaks päris ligi, siis lendab ta viuhti! nagu kull
kana kallale! Lendab sädemeid. Leeke paiskub üles. Rasv
säriseb. Rotid uluvad. Nahk tõmbub krimpsu. Ja laps ongi
kadunud.

Sa pead mõistma, et nõid ei viruta lapsele millegagi pähe
ega torka teda noaga ega tulista teda püstolist. Politsei võtab
need inimesed kinni, kes sihukesi asju teevad.

Aga nõida ei saada kunagi kätte. Ära unusta, et tema
sõrmedes on nõiavõim ning kuratlikkus mässab neil veres.
Nõid võib panna kivi konna moodi hüppama ning vee
põlema.

Sedasorti nõiavõimed on üpris kohutavad.
Õnneks pole meie ajal maailmas eriti palju PÄRIS-

NÕIDU. Aga neid on ikkagi parasjagu, et ärevust tunda.
Inglismaal on neid vast sadakond. Mõnel maal on neid
rohkem, teisel vähem. Aga täiesti NÕIAvaba riiki pole maa
peal olemas.

Nõid on alati naine.
Ma ei taha naistest halvasti rääkida. Enamik naisi on

üpris kenad. Ma lihtsalt juhin tähelepanu tõsiasjale, et
kõik nõiad on naised. Sellist olevust nagu meesnõid ei ole
olemas.

Teisest küljest on sortsid alati mehed. Paharetid samu-
ti. Mõlemad on ohtlikud. Aga kumbki neist pole pooltki
nõnda ohtlik kui üks PÄRISNÕID.

Mis lastesse puutub, siis nende jaoks võivad nõiad
kergesti olla kõige ohtlikumad olevused maa peal. Mis ühe
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nõia topeltohtlikuks teeb, on see, et ta ei näe üldse ohtlik
välja. Isegi kui tead kõiki nõidade saladusi (neist kuuled sa
kohe), ei saa ikkagi päris kindel olla, kas sa vaatad otsa nõiale
või mõnele lahkele prouale. Kui tiiger oskaks ennast muuta
suureks saba liputavaks koeraks, läheksid sa kindlasti tema
pead silitama. Ja see olekski sinu ots. Nõidadega on sama
lugu. Nad näevad kõik välja nagu lahked prouad.

Ole nii kena ja uuri kõrvalolevat pilti. Ütle, kumb neist
naistest on nõid? Raske küsimus, aga iga laps peaks proovi-
ma sellele vastata.

Ja kõige krooniks võib mõni nõid just praegu sinu kõr-
valkorteris elada.

Nõid võis olla ka see säravasilmne naine, kes täna hom-
mikul linnabussis sinu vastas istus.

Ta võis olla ka see proua, kes sulle tänaval enne lõunat
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valge paberikoti seest kommi pakkus.
Ta võib olla isegi — ja selle peale sa nüüd küll võpa-

tad —, isegi sinu armas kooliõpetaja, kes sulle praegu seda
lugu ette loeb. Silmitse oma õpetajat hoolikalt. Küllap ta
naerab selle rumalakõlalise oletuse peale. Ära lase ennast
haneks püüda. See võib olla lihtsalt üks osa tema tarkusest.

Muidugi ei püüa ma sulle hetkekski pähe istutada
mõtet, et su õpetaja on tõepoolest nõid. Ma lihtsalt tahan
öelda, et ta võib olla üks neist. See oleks väga ebameeldiv.
Aga . . . Jah, suur “aga” seisneb selles, et see pole üldse või-
matu.

Oh, oleks ainult mingi kindel viis, kuidas saaks kind-
laks määrata, kas naine on nõid või mitte. Sel juhul võik-
sime kõik nõiad kokku korjata ja läbi hakklihamasina lasta.
Õnnetuseks ei ole mingit sellist moodust olemas. Kuid on
olemas hulk väikesi tundemärke, mis on kõigi nõidade jaoks
ühised. Kui sa neid märke tead ja hoolega meeles pead, siis
võib sul õnnestuda õnnetusest pääseda.
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Minu vanaema

Ma i se  puutus in enne kaheksa-aastaseks saamist
nõidadega kaks korda kokku. Esimesel korral pääsesin
õnnelikult plehku, aga teisel korral nii hästi ei läinud.
Minuga juhtus sihukesi asju, et sa hakkad kindla peale hir-
must kiljuma, kui nende kohta loed. Ent sellest pole abi.
Tõde tuleb päevavalgele tuua. See, et ma olen siin ja saan
kõigest jutustada, ükskõik kui kummaline väljanägemine
mul ka poleks, on tegelikult võimalik ainult tänu mu vah-
vale vanaemale.

Mu vanaema oli Norrast pärit. Norralased teavad iga-
tahes nõidadest kõike, sest esimesed nõiad ilmusid välja just
Norra süngetest laantest ja jääharjalistelt mägedelt. Mu isa
ja ema olid samuti norralased, kuid kuna isal olid Inglismaal
äriasjad ajada, siis saigi mu sünnikohaks Inglismaa ning ma
elasin seal kuni kooliminekuni. Kaks korda aastas, jõulude
ajal ning suvel, käisime Norras mu vanaemal külas. Minu
mäletamist mööda oli see vanaproua meie ainus elusolev
sugulane. Ta oli mu emaema ning ma sõna otseses mõttes
jumaldasin teda. Temaga koos olles rääkisime kas norra või
inglise keeles. Täiesti ükspuha, kummas keeles. Olime mõle-
mas keeles ühteviisi kodus ning ma pean tunnistama, et olin
memmega lähedasem kui oma emaga.

Varsti pärast mu seitsmendat sünnipäeva viisid vanemad
mu nagu tavaliselt Norrasse vanaema juurde jõule veetma.
Ja seal juhtuski, et auto, milles isa, ema ja mina sõitsime,
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libises teelt kõrvale ning kukerpallitas kivisest nõlvast alla.
Mu vanemad said surma. Mina olin tagaistmel rihmadega
kõvasti kinni ning minu osaks oli ainult kriimustus laubal.

Ma ei hakka selle hirmsa pärastlõuna õudusi meelde
tuletama. Mul tulevad siiani külmajudinad peale, kui sellele
mõtlen. Muidugi jõudsin viimaks oma vanaema majja. Ta
kallistas mind kõvasti ning me mõlemad nutsime terve öö.

“Mida me nüüd peale hakkame?” küsisin temalt läbi
pisarate.

“Sa jääd siia minu juurde,” vastas ta, “ning mina hoolit-
sen sinu eest.”
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