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JERRY JA SAMANTHA kokteilipeol viibis tol õhtul umbes
nelikümmend inimest. Tegu oli tavapärase seltskonnaga, tava-
pärase ebamugavuse ja tavapärase kohutava lärmiga. Inimesed
pidid seisma väga ligistikku ja karjuma, et end kuuldavaks teha.
Paljude näol oli lai naeratus, nii et paljastusid valged hamba-
kroonid. Enamik hoidis vasakus käes sigaretti ja paremas joogi-
klaasi.

Liikusin oma naisest Maryst ja tema vestlusseltskonnast
eemale. Suundusin väikese baarileti äärde kaugemas nurgas
ning sinna jõudes võtsin baaritoolil istet ja keerasin end näoga
toa poole. Tegin seda, et saaksin naisi vaadata. Nõjatusin õlgade-
ga vastu letiäärt, rüüpasin viskit ja piidlesin üle oma klaasiserva
ükshaaval kõiki naisi.

Ma ei uurinud mitte naise figuuri, vaid nägu, ning sealgi ei
huvitanud mind mitte niivõrd nägu ise, kuivõrd kõige keskel
asetsev suur punane suu. Ja isegi mitte kogu suu, vaid üksnes
alahuul. Olin hiljuti selgusele jõudnud, et alahuul paljastas nii
mõndagi. See reetis rohkem kui silmad. Silmad varjasid oma
saladusi. Alahuul aga peitis väga vähe. Võtkem näiteks mulle
kõige lähemal seisva Jacinth Winklemani alahuul. Pange tähele
selle kurde – kuidas mõned kulgevad paralleelselt ja mõned
kiirtena väljapoole. Ei ole olemas kahte ühesuguste huulekur-
dudega inimest, ja kui järele mõelda, võiks selle põhjal kurja-

Suur naistevahetus
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tegija kinni nabida, kui toimikus oleks tema huulejäljend ja ta
oleks kuriteopaigal ühe dringi võtnud. Alahuul on see, mida sa
imed ja närid, kui oled häiritud, ning Martha Sullivan seda tegi-
gi, piieldes eemalt oma alpi abikaasat, kes noolis parajasti Judy
Martinsoni. Iharust tundes niisutad sa keelega alahuult. Nägin,
kuidas Ginny Lomax keeleotsaga üle huulte tõmbas, kui ta sei-
sis Ted Dorlingi kõrval ja vaatas üles mehe näkku. See oli sihi-
lik huultelakkumine, kus keel puges aeglaselt välja ning kulges
aegamisi ja märjalt üle kogu alahuule. Nägin, kuidas Ted Dorling
silmitses Ginny keelt, mis oligi naise eesmärk.

See tundub tõepoolest paika pidavat, ütlesin endale, pilk
uitamas mööda tuba ühelt alahuulelt teisele, et kõik inimlooma
vähem atraktiivsed omadused – ülbus, ahnus, õgardlus, tiirasus
ja kõik ülejäänud – on sellel väikesel erepunasel naharibal sel-
gelt väljendatud. Ent tuleb tunda koodi. Esiletungiv või pruntis
alahuul peaks tähendama sensuaalsust. Ent meeste puhul
vastab see ainult osaliselt tõele ja naiste puhul ei pea üldse paika.
Naiste puhul tuleks otsida hoopis kitsast, teravalt väljajoonis-
tatud alaservaga huult. Ja nümfomaanidel on alahuule keskel
tibatilluke vaevunähtav nahakõrgendik.

Minu võõrustajannal Samanthal oli see olemas.
Kus Samantha nüüd oligi?
Ah jaa, sealsamas, võtmas ühe külalise käest tühja joogi-

klaasi. Ta tuli minu poole, et klaasi uuesti täita.
“Tere, Vic,” ütles naine. “Sina siin puhta üksinda?”
Päevselge, et ta on nümfolinnuke, ütlesin ma endale. Ent

selle liigi väga haruldane eksemplar, sest ta on absoluutselt ja
iial erandeid tegemata monogaamne. Ta on abielus mono-
gaamne nümfolinnuke, kes püsib igavesti oma pesas.

Samuti on ta kõige isuäratavam naisolevus, keda ma kunagi
oma elus näinud olen.

“Luba ma aitan sind,” pakkusin, tõusin püsti ja võtsin tema
käest klaasi. “Mida siia soovitakse?”
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“Valget viina jääga,” vastas naine. “Tänan, Vic.” Ta asetas oma
kena pika valge käsivarre baariletile ja nõjatus ettepoole, nii et
tema rind toetus vastu baarileti serva ja kerkis ülespoole.
“Pagan,” ütlesin mina, kui valasin viina klaasist mööda.

Samantha silmitses mind oma suurte pruunide silmadega,
ent ei lausunud sõnagi.

“Ma pühin selle ära,” ütlesin.
Samantha võttis minu käest uuesti täis valatud klaasi ja

kõndis minema. Silmitsesin teda eemaldumas. Tal olid jalas
mustad püksid. Need liibusid nii tihedasti tagumiku ümber, et
pisimgi sünnimärk või vistrik oleks läbi kanga näha olnud. Ent
Samantha Rainbow’l ei olnud tagumikul ühtegi iluviga. Tabasin
iseennast alahuult lakkumast. Justament, mõtlesin. Ma tahan
teda. Ma ihaldan seda naist. Aga see on liiga riskantne ettevõt-
mine. Sellisele tüdrukule ligiajamine tähendaks enesetappu.
Esiteks elab ta naabermajas, mis tähendab, et liiga lähedal.
Teiseks, nagu ma juba ütlesin, on ta monogaamne. Kolmandaks
on nad mu oma naise Maryga nagu sukk ja saabas. Nad usal-
davad teineteisele süngeid naistesaladusi. Neljandaks on tema
abikaasa Jerry minu väga ammune ja hea sõber ning isegi mitte
mina, Victor Hammond, ehkki ma olen ihast hullumas, ei jul-
geks unistada oma väga ammuse ja usaldusväärse sõbra naise
võrgutamisest.

Kui just . . .
Selsamal hetkel, istudes baaritoolil ja meeliskledes Samantha

Rainbowst, hakkas vaikselt minu aju keskpunktis kuju võtma üks
huvitav mõte. Püsisin vagusi ja lasin ideel küpseda. Jälgisin
Samanthat ruumi teises otsas ja asusin sobitama teda selle mõtte
raamidesse. Oh, Samantha, mu imekaunis ja mahlane väike
aare, küll ma su veel kätte saan.

Aga kas keegi võiks tõsimeeli arvata, et niisugusest hullust
tembust on võimalik puhtalt välja tulla?

Ei, mitte eluilmaski.
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Seda ei tohiks isegi üritada, kui just Jerry asjaga päri ei oleks.
Nii et milleks sellest üldse mõeldagi?

Samantha seisis kuue jardi kaugusel ja vestles Gilbert
Mackesyga. Naise parema käe sõrmed olid keerdunud ümber
pika klaasi. Sõrmed olid pikad ja peaaegu kindlasti osavad.

Oletagem, lihtsalt naljaviluks, et Jerry oleks asjaga päri. Isegi
sellisel juhul varitseksid igal sammul tohutud komistuskivid.
Näiteks tekiks väike füüsiliste eripärade küsimus. Olin näinud
Jerryt palju kordi klubis pärast tennisemängu duši all, ent ei
suutnud hetkel vajalikke üksikasju meenutada isegi kõigest väest
üritades. See pole seda sorti asi, mida väga tähele pannakse.
Tavaliselt isegi ei vaadata.

Igatahes oleks hullumeelne Jerry ees sellise ettepanekuga
otse lagedale tulla. Nii hästi ma teda ka ei tundnud. See võis
temas õudu tekitada. Ta võis isegi vastikuks muutuda. Võis tekki-
da inetu stseen. Niisiis pean ma kuidagi leebel viisil pinda son-
deerima.

“Tead mis,” ütlesin Jerryle umbes tund aega hiljem, kui
istusime diivanil ja jõime viimast drinki. Külalised tüürisid mine-
ma ning Samantha seisis ukse juures ja jättis nendega hüvasti.
Mu oma naine Mary vestles väljas terrassil Bob Swainiga – nägin
seda läbi avatud terrassiuste. “Tahad, ma räägin sulle midagi nal-
jakat?” küsisin Jerrylt, kui istusime kõrvuti diivanil.

“Mis on naljakas?” küsis Jerry.
“Üks sell, kellega ma täna lõunat sõin, jutustas mulle fan-

tastilise loo. Päris uskumatu.”
“Millise loo?” uuris Jerry. Ta hakkas viski mõjul uimaseks

jääma.
“See mees, kellega ma lõunat sõin, oli täitsa hull oma sõbra

naise järele, kes elas läheduses. Ja sõber jälle oli samamoodi hull
selle mehe naise järele, kellega mina lõunatasin. Saad aru, mida
ma silmas pean?”

Roald Dahl
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“Sa tahad öelda et kahele sellile, kes elasid teineteise lähedal,
meeldis kummalegi teise naine.”

“Täpselt,” vastasin.
“Siis polnud ju mingit probleemi,” sõnas Jerry.
“Vägagi suur probleem oli,” vastasin mina. “Naised olid mõle-

mad väga truud ja kombekad.”
“Samantha on samasugune,” ütles Jerry. “Ta ei vaataks teise

mehe poolegi.”
“Mary samuti mitte,” laususin mina. “Ta on igati korralik

tüdruk.”
Jerry tühjendas oma klaasi ja asetas ettevaatlikult diivani-

lauale. “Niisiis, mis sinu loos juhtus?” küsis ta. “See kõlab kõl-
vatult.”

“Mis juhtus,” ütlesin mina, “oli see, et need kaks kiimalist
lontrust sepitsesid plaani, mis võimaldas kummalgi krabada teise
naist, ilma et naised sellest aimu saaksid. Kui sa suudad niisu-
gust asja uskuda.”

“Kloroformiga?” küsis Jerry.
“Üldsegi mitte. Naised olid täie teadvuse juures.”
“Võimatu,” vastas Jerry. “Keegi püüab sind haneks tõmmata.”
“Vaevalt küll,” ütlesin mina. “Selle põhjal, mida see mees

mulle rääkis, arvestades üksikasju ja kõike muud – ma ei usu,
et ta selle välja mõtles. Tegelikult olen ma kindel, et ta seda ei
teinud. Ja kuula, nad ei teinud seda mitte ainult üks kord. See
on neil kestnud juba mitu kuud, iga paari-kolme nädala tagant!”

“Ja naised ei tea?”
“Neil pole õrna aimugi.”
“Seda pean ma kuulma,” ütles Jerry. “Võtame kõigepealt veel

ühed dringid.”
Läksime baarileti juurde, valasime klaasid uuesti täis ning

tulime seejärel diivanile tagasi.
“Sa pead meeles pidama,” ütlesin, “et see pidi nõudma
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tohutut ettevalmistööd ja eelnevat harjutamist. Ning nad pidid
omavahel jagama mitmeid intiimseid üksikasju, et plaan toimi-
da saaks. Skeemi põhimõte oli aga lihtne:

Nad leppisid kokku kindla öö – ütleme laupäeva. Tol õhtul
pidid abikaasad ja naised minema voodisse nagu tavaliselt,
ütleme kell üksteist või pool kaksteist.

Sealt edasi pidi kõik toimuma tavapäraselt. Võib-olla natuke
lugemist, põgus vestlus ning seejärel tuled surnuks.

Pärast tulede kustutamist pidid abikaasad otsekohe selja
keerama ja teesklema uinumist. See pidi takistama naisi virgeks
muutumast, mida selles staadiumis ei tohtinud mingil juhul
lubada. Niisiis jäid naised magama. Ent abikaasad püsisid ärk-
vel. Sinnani kulges kõik ladusalt.

Siis, täpselt kell üks öösel, kui naised juba sügavalt magasid,
pidi kumbki abikaasa libistama end tasakesi voodist välja, torka-
ma jalga magamistoatuhvlid ja hiilima pidžaama väel allakor-
rusele. Ta pidi avama välisukse ja astuma välja öhe, pannes
hoolikalt tähele, et ei tõmbaks enda järel ust kinni.

Nad elasid,” jätkasin, “teineteisest enam-vähem üle tee. Tegu
oli vaikse äärelinnapiirkonnaga, kus sel kellaajal haruharva keda-
gi liikus. Niisiis möödusid kaks vargsi hiilivat pidžaamas kuju
teineteisest tänavat ületades, kumbki teel teise majja, teise voo-
disse, teise naise juurde.”

Jerry kuulas mind tähelepanelikult. Tema silmad kilasid küll
joogi mõjul veidi, ent ta kuulatas iga sõna.

“Järgmise osa,” jutustasin edasi, “olid mõlemad mehed väga
põhjalikult ette valmistatud. Kumbki tundis sõbra maja vaat et
sama hästi kui enda oma. Ta teadis, kuidas leida allkorrusel
pimedas tee ja minna trepist üles ilma mööbli vastu põrkamata.
Ta tundis teed trepist üles ja teadis täpselt, kui mitu astet sinna
viis ning millised neist kriiksusid ja millised mitte. Ta teadis,
kummal voodipoolel naine ülakorrusel magas.

Kumbki võttis tuhvlid jalast ja jättis need koridori ning hiilis
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siis paljajalu ja pidžaama väel trepist üles. See osa mängust oli
mu sõbra sõnul üsnagi põnev. Ta viibis pimedas ja vaikses majas,
mis ei kuulunud talle, ning teel magamistuppa pidi ta möödu-
ma tervelt kolme lapse magamistoast, mille uksed jäeti alati
irvakile.”

“Lapsed!” hüüatas Jerry. “Jumal küll, mis siis, kui mõni neist
oleks üles ärganud ja küsinud: “Issi, oled see sina?””

“Kõige eest oli hoolt kantud,” vastasin mina. “Otsekohe oleks
tarvitusele võetud hädaabinõud. Niisamuti juhul, kui naine
oleks selsamal hetkel, mil mees tema tuppa hiilis, üles ärganud
ja küsinud: “Kallis, mis lahti? Miks sa ringi kondad?” Ka sellisel
juhul oleksid käiku läinud hädaabinõud.”

“Missugused hädaabinõud?” uuris Jerry.
“Lihtne,” vastasin mina. “Mees oleks otsekohe tuisanud

trepist alla, välisuksest välja, üle tee oma maja juurde ja helis-
tanud uksekella. See oli märguanne teisele tegelasele, millega
iganes too sel hetkel parajasti tegeles, samuti täiskiirusel alla tor-
mata, uks lahti teha ja lasta semu sisse, ise samal ajal väljudes.
Nii pääseksid mõlemad kähku tagasi oma õigesse majja.“

“Otse teolt tabatuna,” ütles Jerry.
“Sugugi mitte,” vaidlesin mina.
“See uksekell oleks ju terve maja üles ajanud,” ütles Jerry.
“Muidugi,” vastasin mina. “Ja mees, naastes pidžaamas tagasi

ülakorrusele, ütleks lihtsalt: “Läksin vaatama, kes pagan sellisel
kellaajal uksekella helistab. Kedagi polnud näha. Arvatavasti oli
see mõni joodik.”

“Aga kuidas jääb teise selliga?” küsis Jerry. “Kuidas tema sel-
gitab, miks ta ruttas allakorrusele, kui naine või laps teda kõne-
tas?”

“Ta ütleks: “Kuulsin kedagi väljas kondamas, niisiis kiirus-
tasin alla, et ta kinni nabida, aga ta pääses põgenema.” “Kas sa
tõepoolest nägid teda?” küsiks naine ärevalt. “Muidugi nägin,”
vastaks abikaasa. “Ta jooksis mööda tänavat minema. Ta oli minu
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jaoks liiga pagana kiire.” Misjärel abikaasa pälviks oma vapruse
eest sooja tunnustuse.”

“Heakene küll,” sõnas Jerry. “See on kerge osa. Siiamaani sõl-
tub kõik hoolikast kavandamisest ja heast ajastusest. Aga mis
juhtub siis, kui need kaks tiirast tegelast tõepoolest teineteise
naise juurde voodisse ronivad?”

“Nad asuvad kohe asja kallale,” laususin.
“Naised magavad,” ütles Jerry.
“Ma tean,” vastasin. “Niisiis alustavad nad otsekohe mõne

väga õrna, ent oskusliku armumänguga ning selleks ajaks, kui
need daamid täielikult üles ärkavad, on nad kiimas nagu lõgis-
maod.”

“Ei mingit rääkimist, ma eeldan,” lausus Jerry.
“Mitte sõnakestki.”
“Heakene küll, nii et naised on ärkvel,” sõnas Jerry. “Ja asu-

vad kätega tegutsema. Niisiis, alustuseks – kuidas lahendatakse
lihtne küsimus seoses kehamõõtudega? Kuidas jääb uue mehe
ja abikaasa vahelise erinevusega? Kuidas jääb pikkuse ja
lühiduse ja tüseduse ja saledusega? Sa ei taha mulle ometi öelda,
et need mehed olid füüsilises mõttes identsed?”

“Mitte identsed, muidugi mõista,” vastasin mina. “Aga nad
olid enam-vähem sarnase kehaehitusega ja sama pikad. See oli
hädavajalik eeldus. Mõlemal oli raseeritud nägu ja peas
ligikaudu sama hulk juukseid. Seda sorti sarnasus on väga levi-
nud. Vaata kas või ennast ja mind. Meie oleme umbes ühe-
pikkused ja sarnase kehaehitusega, kas pole?”

“Oleme või?” imestas Jerry.
“Kui pikk sa oled?” küsisin.
“Täpselt kuus jalga.”
“Mina olen viis jalga ja üksteist tolli,” teatasin. “Ühetolline

erinevus. Kui palju sa kaalud?”
“Sada kaheksakümmend seitse.”
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“Mina olen sada kaheksakümmend neli,” ütlesin. “Erinevus
on kolm naela.”

Järgnes paus. Jerry vaatas läbi klaasuste välja terrassile, kus
seisis mu naine Mary. Mary vestles ikka veel Bob Swainiga ja
õhtupäike paistis tema juustele. Ta oli tõmmu ja kena tüdruk,
korraliku rinnapartiiga. Silmitsesin Jerryt. Nägin, kuidas tema
keel suust välja tuli ja üle alahuule libises.

“Küllap on sul õigus,” sõnas Jerry ikka veel Maryt silmitsedes.
“Ma arvan, et meie sinuga oleme ligikaudu sama mõõtu.” Kui ta
näo uuesti minu poole pööras, oli tema kummalgi põsesarnal
väike punane laiguke. “Räägi mulle veel neist kahest mehest,”
ütles ta. “Kuidas jääb mõningate muude erinevustega?”

“Sa mõtled nägu?” küsisin. “Pimedas nägusid ei näe.”
“Ma ei räägi näost,” vastas Jerry.
“Millest sa siis räägid?”
“Ma räägin nende riistadest,” teatas Jerry. “Selles ju kogu lugu

seisnebki, kas pole? Ja ära tule mulle ütlema, et . . .”
“Vaata tulen küll,” katkestasin mina. “Lihtsalt, kuni mõlemad

mehed olid kas ümber lõigatud või ümber lõikamata, ei olnud
tegelikult mingit probleemi.”

“Kavatsed sa tõsimeeli väita, et kõigil meestel on sama suur
riist?” küsis Jerry. “Sest see pole nii.”

“Ma tean, et ei ole,” nõustusin.
“Mõnel on hiigelsuur,” jätkas Jerry. “Ja mõnel tibatilluke.”
“Erandeid leidub alati,” laususin mina. “Aga sind üllataks,

kui palju leidub mehi, kelle mõõdud on sisuliselt samad, pluss-
miinus üks sentimeeter. Mu sõbra sõnul on üheksakümmend
protsenti tavasuuruses. Ainult kümnel protsendil on märkimis-
väärselt suur või väike.”

“Ma ei usu seda,” vaidles Jerry.
“Kontrolli teinekord järele,” soovitasin. “Küsi mõnelt kogenud

naiselt.”
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Jerry võttis aegamisi suure sõõmu viskit ning tema silmad
piidlesid üle klaasiääre taas Maryt terrassil. “Ja kuidas on üle-
jäänuga?”

“Pole mingit probleemi.”
“On ikka küll, kurat võtaks,” vaidles tema. “Tahad, ma ütlen

sulle, miks see lugu ei klapi?”
“Lase käia.”
“Igaüks teab, et naine ja mees, kes on olnud mõned aastad

abielus, kujundavad välja teatava harjumuspärase asjade käigu.
See on paratamatu. Jumal küll, uut tegutsejat märgatakse
otsekohe. Sa tead seda väga hästi. Sa ei saa äkitselt sisse tungi-
da täiesti teise stiiliga ja eeldada, et naine seda ei märka, ja mul
ükspuha, kui kiimas ta on. Ta saaks esimese minuti jooksul asjast
haisu ninna!”

“Harjumuspärast asjade käiku võib kopeerida,” vastasin mina.
“Lihtsalt senikaua, kuni selle asjade käigu iga üksikasja eelnevalt
kirjeldatakse.”

“See oleks tibake isiklik,” ütles Jerry.
“Kogu ettevõtmine on isiklik,” vastasin mina. “Nii et kumb-

ki mees jutustab oma loo. Ta kirjeldab täpselt, mida ta tavaliselt
teeb. Ta räägib kõik ära. Kogu värgi. Kogu tegevuse. Kogu tege-
vuskava algusest lõpuni.”

“Jeerum!” ütles Jerry.
“Kumbki mees,” jätkasin mina, “pidi selgeks õppima uue rolli.

Ta pidi põhimõtteliselt muutuma näitlejaks. Ta kehastas teist
tegelaskuju.”

“See pole nii lihtne,” sõnas Jerry.
“Minu sõbra sõnul polnud mingit probleemi. Ainus, mida tuli

vältida, oli hoogu sattumine ja improviseerima asumine. Pidi
järgima väga hoolikalt tegevusjuhiseid ja nendest kinni pidama.”

Jerry rüüpas oma joogist veel ühe lonksu. Samuti heitis ta
uuesti pilgu Maryle terrassil. Siis nõjatus ta, klaas käes, vastu
diivani seljatuge.
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“Need kaks tegelast,” lausus ta. “Tahad sa öelda, et see läks
neil tõepoolest korda?”

“Ma olen pagana kindel, et läks,” vastasin. “Nad teevad seda
praegugi. Ligikaudu iga kolme nädala tagant.”

“Uskumatu lugu,” ütles Jerry. “Ja neetult ohtlik ettevõtmine.
Lihtsalt kujuta ette, missugune põrgu lahti läheks, kui sa vahele
jääksid. Kohene lahutus. Tegelikult kaks lahutust. Üks kum-
malgi pool tänavat. Asi pole seda väärt.”

“See eeldab palju julgust,” ütlesin mina.
“Pidu hakkab läbi saama,” täheldas Jerry. “Kõik lähevad koos

oma neetud naistega koju.”
Mina ei kostnud selle peale enam midagi. Istusime paar

minutit paigal ja rüüpasime oma jooke, sellal kui külalised kori-
dori poole triivisid.

“Kas see su sõber ütles, et see on lõbus?” küsis Jerry äkitselt.
“Ta ütles, et see oli tõeline kaif,” vastasin. “Ta ütles, et risk

keeras tavalisele mõnule sada protsenti peale. Ta vandus, et see
oli maailma parim viis selle asja jaoks – kehastudes teise mehe
naise abikaasaks naise enda teadmata.”

Sel hetkel tuli Mary koos Bob Swainiga terrassiukse kaudu
tuppa. Tal oli ühes käes tühjaks joodud klaas ja teises leegit-
sevpunane asalea. Ta oli noppinud lille terrassilt.

“Ma olen sind jälginud,” teatas ta, sihtides mind lillega, nagu
oleks see püstol. “Viimased kümme minutit oled sa vaat et vahet-
pidamata jahvatanud. Mida ta sulle rääkis, Jerry?”

“Ühe räpase loo,” vastas Jerry irvitades.
“Seda ta teeb jah, kui ta joob,” lausus Mary.
“Hea loo,” lisas Jerry. “Aga täiesti uskumatu. Las ta jutustab

sulle ka millalgi.”
“Mulle ei meeldi räpased lood,” ütles Mary. “Tule nüüd, Vic.

Meil on aeg minna.”
“Ärge minge veel,” palus Jerry ja naelutas pilgu Mary

suurepärasele rinnapartiile. “Võtke veel üks drink.”
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“Ei, tänan,” keeldus naine. “Lapsed kisendavad juba õhtusöö-
gi järele. Teie juures oli väga kena.”

“Kas sa mulle head-ööd-musi ei annagi?” küsis Jerry ja ajas
end diivanilt püsti. Ta sihtis naise suud, kuid too pööras kiiresti
pea kõrvale ja mees tabas ainult riivamisi tema põske.

“Mine ära, Jerry,” tõrjus naine. “Sa oled purjus.”
“Ei ole purjus,” vastas Jerry. “Lihtsalt kiimas.”
“Vaata et sa minuga kiimlema ei hakka, poisu,” ütles Mary

järsult. “Ma ei salli niisugust juttu.” Ta marssis üle toa, rind ette
lükatud nagu rammimismasin.

“Nägudeni, Jerry,” ütlesin. “Tore pidu.”
Süngelt põrnitsev Mary ootas mind koridoris. Samantha oli

samuti seal ja jättis viimaste külalistega hüvasti – Samantha oma
vilunud sõrmede, sileda naha ja siledate, ohtlike reitega. “Pea
püsti, Vic,” ütles ta mulle, tuues nähtavale valged hambad. Ta
nägi välja nagu loomisakt, nagu maailma algus, nagu esimene
hommik. “Head õhtut, kallis Vic,” ütles ta, lüües mul siseelun-
dites vere keema.

Astusin Mary järel majast välja. “On sinuga kõik kombes?”
küsis ta.

“Jah,” vastasin. “Miks ei peaks?”
“Sellisest joogikogusest, nagu sina endale sisse kallad, võib

igaühel halb hakata,” lausus ta.
Meie krunti eraldas Jerry omast kidur vana hekk ja selle sees

oli auk, kustkaudu me tavaliselt üksteise pool käisime. Pugesime
Maryga vaikides läbi hekiaugu. Läksime majja ning ta valmistas
suure laari munaputru ja peekonit, mida me koos lastega sõime.

Pärast einestamist astusin ma õue. Suveõhtu oli selge ja jahe
ning kuna mul midagi muud teha ei olnud, otsustasin maja ees
aias muru niita. Tõin kuurist niiduki ja tõmbasin selle käima.
Seejärel hakkasin ma sisseharjunud rada mööda käima, mars-
sides muruniiduki järel edasi-tagasi. Mulle meeldib muru niita.
See on rahustav tegevus, ning meie majaesiselt muruplatsilt
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võisin ma alati ühes suunas liikudes näha Samantha maja ja tei-
ses suunas liikudes naisest mõtteid mõlgutada.

Olin tegutsenud ligikaudu kümme minutit, kui Jerry puges
läbi hekiaugu. Ta popsis piipu, käed taskus, ning jäi mind
silmitsedes muruplatsi servale seisma. Peatusin tema ees, kuid
jätsin mootori tööle.

“Terekest, semu,” ütles ta. “Kuidas kulgeb?”
“Olen kerges ebasoosingus,” vastasin. “Sina samuti.”
“See sinu naisuke,” teatas ta, “on lihtsalt nii pagana pipar.”
“Oh, ma tean seda.”
“Ta tänitas mu kallal mu oma majas,” jätkas Jerry.
“Mitte just väga.”
“Sellest piisas,” teatas mees kergelt naeratades.
“Piisas milleks?”
“Piisas selleks, et tekitada minus soovi talle veidike tagasi

teha. Nii et mis sa arvad, kui ma paneksin ette, et meie sinuga
katsetaksime sedasama, millest su sõber sulle lõunasöögi ajal
rääkis?”

Kui Jerry seda ütles, tundsin ma niisugust elevusesööstu, et
mul oleks äärepealt magu suu kaudu välja karanud. Pigistasin
muruniiduki käepidet ja hakkasin mootorile pöördeid lisama.

“Kas ma ütlesin midagi valesti?” küsis Jerry.
Ma ei vastanud.
“Kuule,” lausus tema. “Kui sa arvad, et see on vilets mõte,

unustagem lihtsalt ära, et ma seda üleüldse mainisin. Sa ei ole
minu peale pahane, ega ju?”

“Ma ei ole su peale pahane, Jerry,” vastasin mina. “Lihtsalt,
mulle ei tulnud pähegi, et meie peaksime seda tegema.”

“Mulle tuli,” vastas tema. “Tingimused on täiuslikud. Me ei
peaks isegi tänavat ületama.” Jerry nägu oli äkitselt särama
löönud ja ta silmad hiilgasid nagu kaks tähte. “Nii et mis sa arvad,
Vic?”

“Ma mõtlen,” vastasin.
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