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Ühel õhtul ütles isa, et ta kavatseb mulle maailma-
ruumi näidata. Sest tema meelest olen ma selle
jaoks nüüd juba piisavalt vana.

“Kus see asub?” küsisin ma.
“Oh, natuke maad minna,” vastas ta ja võttis

seljast vereplekilise valge hambaarstikitli.
“Pange end korralikult riidesse,” ütles ema.

“Õhtul on juba üpris vilu.”
“Kas maailmaruumis on väga külm?” tahtsin

ma teada.
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Maailmaruumi vaatamas
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“263 kraadi miinust,” vastas isa. Ta pani pähe
musta bareti, tõmbas selga nahkjope ja jalga
kõrged pruunid saapad.

Mina sikutasin oma sokkidele peale veel teise
paari. Ema kallistas meid, kui minekule asusime.

“Ärge väga hilja peale jääge,” sõnas ta.

Me väljusime väravast ja pöörasime paremale. Isa
hoidis minu kätt oma peos, et ma kaotsi ei läheks.
Ta võttis pikki samme. Ja silmitses käies pilvi. Nii
tegi isa alatasa. Kui ta rääkima hakkas, tuli suust
valget suitsu.

“See on aur,” teadis isa. “Aur tekib sellest, et
suus on õhk soojem kui väljas.”

“Mis see maailmaruum õieti on?” küsisin mina.
“See on terve UNIVERSUM,” rääkis isa. “See

on kõiksus, sõbrake.”
Tee maailmaruumi läks otse ja pööras siis

vasakule.
“Kas maailmaruum on seal?” pärisin. Ma näi-

tasin näpuga Konsumi kaupluse poole.
“Ei,” vastas ta. “Aga me võime sealt läbi astu-

da ja provianti varuda.”



“Mis see proviandi varumine on?” ei saanud ma
aru.

“See on asjade ostmine, mida retkeks vaja
läheb,” seletas isa. Ta teadis täpselt, mida meil vaja
läheb.

“Üks pakk närimiskummi,” lausus ta müüjale.
“Kas doktorihärra muud ei soovi?” päris too.

“Sest me paneme nüüd poe tänaseks kinni.”
“Ei, muud ei ole midagi vaja,” vastas isa.

Me kõndisime kaua. Möödusime pargist, kus laste-
bassein oli suletud. Seejärel rauapoest ja kalapoest,
ning need olid samuti suletud. Sest oli juba
hakanud hämarduma.

“Kas jõuame varsti pärale?” uurisin mina.
“Kas jaks on otsas?” küsis isa vastu.
“Oh ei,” ütlesin, ehkki olin tõesti juba üpris

väsinud.
Seepeale hakkas isa vilistama, et kergem käia

oleks. Viis, mida ta vilistas, hõljus valge pilvena
musta bareti kohal.

Siis tuli meil üle vett täis kraavi hüpata. Isa võt-
tis mu sülle, et ma märjaks ei saaks.
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“Varsti jõuame pärale,” teatas ta. 
Seal, kuhu me pärale jõudsime, ei olnud ühtki

tänavalaternat.
Isa viis mind ettevaatlikult läbi aasal kasvava

rohu. Me seisatasime väikesel künkal.
“Kas maailmaruum on siin?”
Isa noogutas. Ja ma vaatasin hämmeldunult

ringi. Mulle tundus, et olen seal varem olnud.
Mulle tundus, et see on seesama aas, kus inimesed
oma koertega jalutamas käivad.

“Nüüd mekime provianti,” otsustas isa. “Palun,
ole hea.” 

Nii me seal seisime ja nätsutasime pidulikult
oma närimiskummi.

“Kas näed?” küsis isa.
Ma nägin, ehkki oli juba peaaegu pime. Ma

nägin maailmaruumist välja roomamas tigu, kes
tahtis kivi otsa tõusta. Ma nägin rohukõrt õõt-
sumas universumi tuule käes. Seal kasvas lill
nimega karuohakas. Ja seal oli taevasse vahtiv isa.

“Jah, isa,” sosistasin ma. “Ma näen.” 
Mõelda vaid, see kõik on maailmaruum! Ma ei

olnud kunagi varem midagi nii kaunist näinud.
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Nüüd vaatas isa mulle otsa.
“Ära ole rumal, Ulf!” pahandas ta. “Vaata

üles!”
Ma pöörasin pilgu üles. Taevas säras tuhat

tähte. Isa osutas nimetissõrmega tähtedele. Ta
teadis kõikide nende nimesid.

“Seal on Väike Vanker,” näitas ta. “Ja seal on
Madu, Hobu ning Skorpion. Kas sa ta saba näed?”

Ma ei näinud. Minu jaoks hõljusid kõik tähed
ühises segadikus just nagu tolmuterad elutoas, kui
päike paistab.

“Jah,” ütlesin ma, et end mitte rumalana näi-
data.

“Seal üleval on kõik puhas ja vaikne,” rääkis
isa. “Seal on täiuslik kord. Kas tunned, kuidas see
rahustab?”

“Mhmh,” kostsin ma.
“Sest maailmaruum on nii suur, et kõik muu

tundub selle kõrval tillukesena,” seletas ta.
Isa tõstis mu sülle, et ma lõputus kauguses sira-

vatele tähtedele pisut lähemal oleksin.
“Paljusid neid tähti ei ole isegi enam olemas,”

jätkas ta. “Nad on juba kustunud.”
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“Sel juhul ei saa me ju neid näha,” ütlesin mina.
“Kui tähte ei ole, siis selle valgust me võime veel

näha,” ütles isa. “Valgusel võib siiajõudmiseks
kuluda mitusada aastat.”

Ma silmitsesin tähti, mida ei olnud enam olemas. 
Ja isa muudkui nimetas neid nimepidi, mind

ikka veel süles kandes.
“Luik,” näitas ta. “Lüüra. Ja Suur Peni.” 
Korraga jäi isa vait. Ta ajas oma ninasõõrmed

puhevile.
“Mis see siis on?” ütles ta.
“Mis?” ei taibanud ma.
“Mis siin haiseb?” turtsus ta.
Mulle oli selge, mis haiseb. Ma teadsin, mille

sisse isa astus.
“Selle tegi Suur Peni,” andsin ma talle teada.
“Pagana pask,” ütles isa.
Ja me asusime kodu poole teele. Isa oli nüüd

morn. Ta silmitses saabast, mida oli proovinud
rohu sees puhtaks nühkida.

“Sa oled selleks siiski veel liiga väike,” ütles ta. 
Ta kõndis tükk aega vaikides.
“Ja mina veel tahtsin näidata midagi kaunist,
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mis sulle igavesti meelde jääb,” lausus isa ja võttis
mu käest kinni.

“See jääb mulle meelde niikuinii,” kinnitasin
ma.

Kui koju jõudsime, saime võileibu ja sooja kakaod.
“Noh, kuidas maailmaruum oli?” uuris ema.
“Maailmaruum oli kaunis ja seda oli lõbus vaa-

data,” vastasin ma.




