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Minu nimi on Mina ja ma armastan ööd. Öö
sel, kui kogu maailm magab, näib kõik võimalik. 
Majas on hämar ja vaikne, ja kui ma väga 
tasa olen, kuulen oma südamelööke. Kuulen maja 
naksumist ja naginat. Kuulen kõrvaltoas magava 
ema tasaseid hingetõmbeid.

Lipsan voodist välja ja istun akna alla laua 
äärde. Tõmban kardina eest. Taevas särab 
täiskuu. Maailm supleb selle hõbedases kumas. 
Kuu valgustab Falconer Roadi ja majasid ja 
tänavat ja majakatuseid ja tornitippe ja kau
geid mägesid ja nõmmesid. See valgustab tuba 
ja mind.

Öeldakse, et kuuvalgust ei tohi vaadata. 
Öeldakse, et see võib hulluks ajada.

Ma pööran oma näo kuu poole ja naeran.
Aja mind hulluks, sosistan ma. Lase käia, 

aja Mina hulluks.
Ma naeran taas.
Mõned inimesed mõtlevad, et ta ongi hull, 

mõtlen ma.
Ma vaatan ööd. Ma näen öökulle ja nahk

hiiri, kes lendavad väreledes kuu eest läbi. 
Kusagil seal libiseb läbi varjude kass nimega 
Sosin. Ma sulen silmad ja tunnen neid olen
deid endas, just nagu oleksin ma ise kummaline 
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olend, tüdruk, kelle nimi on Mina, aga rohkem 
kui lihtsalt tüdruk, kelle nimi on Mina.

Laual kuuvalguses lebab tühi märkmik. See on 
olnud seal väga kaua. Ma ütlen ikka, et ma 
kirjutan päevikut. Nii et ma alustan nüüd, just 
praegu. Avan raamatukese ja kirjutan esimesed 
sõnad:

MINU  NIMI  ON  MINA.
JA MA ARMASTAN ÖÖD.

Mida ma veel peaksin kirjutama? Ma ei saa 
lihtsalt kirjutada, et juhtus see ja siis juhtus 
see ja siis juhtus see kuni tüütu lõpmatuseni.  
Ma pean laskma oma päevikul kasvada, just 
nagu mõttel, just nagu puul või loomal, just 
nagu elul. Miks peaks raamat rääkima loo nüri 
otsekohesusega?

Sõnad peaksid rändama ja looklema. Nad 
peaksid liuglema nagu öökullid ja vilksatama nagu 
nahkhiired ja hiilima nagu kassid. Nad peaksid 
nurruma ja karjuma ja tantsima ja laulma. 

Mõnikord ei tohiks sõnu üldse olla.
Ainult vaikus.
Ainult puhas valge tühjus.
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Mõned lehed oleksid nagu taevas, kus pole 
ühtegi lindu. Mõned oleksid nagu taevas, kus 
kidiseb kuldnokaparv. Mu laused on nagu haa
re, nagu kogum, nagu muster, nagu sülem, nagu 
parv, nagu mosaiik. Nad on nagu tsirkus, nagu 
loomaaed, nagu puu, nagu pesa. Sest mu mõis
tus ei ole korras. Mu mõistus ei järgi joont. Mu 
meeltes valitseb segadus ja kaos. See on minu 
mõistus, aga see on paljude teiste sarnane. Ja 
nagu kõik mõistused, nagu iga olemas olnud mõis
tus ja iga mõistus, mis tuleb, on see täis imesid.

!MÕISTUS ON TÄIS IMESID!

MÕISTUS ON
!MÕISTUS ON TÄIS IMESID!

T Ä I S
!MÕISTUS ON TÄIS IMESID!

IMESID
!MÕISTUS ON TÄIS IMESID!
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Kui ma käisin koolis — St Bede Põhikoolis —, 
ütles mu õpetaja proua Scullery, et ma ei tohiks 
kirjutada midagi enne, kui ma olen kavanda
nud, mida ma kirjutan. Milline mõttetus!

Kas ma teen plaani lauseks,  
enne kui selle välja ütlen?
MUIDUGI MITTE!
Kas lind plaanib oma laulu,  
enne kui laulma hakkab?
MUIDUGI MITTE!

Ta avab noka ja
LAULAB, nii et ka mina LAULAN!

Ma tahtsin olla see, keda nad nimetavad 
heaks tüdrukuks, nii et ma proovisin. Oli üks 
ilus hommik, mil päike paistis läbi klassiruu
mi akna. Väljaspool seda tantsiskles sädelev 
kärbseparv. Ma kuulsin, kuidas proua Scullery 
avaldas soovi, et me kirjutaksime loo. Muidugi 
peame selleks kõigepealt tegema plaani, ütles ta.

Ta küsis, kas me saime aru.
Me ütlesime, et saime.
Nii et ma lõpetasin kärbeste vahtimise (mida 

ma väga nautinud olin!) ja tegin plaani. Mu lool 
on selline ja selline pealkiri, see algab sellisel ja 
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sellisel moel, seal juhtub see ja see ja lõpuks selgub 
see ja see. Ma kirjutasin selle väga kenasti üles.

Näitasin oma plaani proua Sculleryle ja ta 
oli väga meelitatud. Ta isegi naeratas mulle ja 
ütles: „Väga tubli, Mina. Kullake, see on väga 
hea plaan. Nüüd võid sa loo valmis kirjutada.“

Aga kui ma kirjutama hakkasin, siis ma oma 
lugu muidugi ei ohjeldanud, see ei kuuletunud. 
Sõnad tantsisid nagu kärbsed. Nad lendasid 
laiali kummalistesse ja kaunitesse suundadesse 
ja vedasid mu loo väga ootamatule kursile. Ma 
olin sellega igati rahul, aga kui näitasin seda 
proua Sculleryle, sai ta pahaseks. Ta võttis 
plaani ühte ja loo teise kätte.

„Need ei sobi kokku! “ ütles ta oma kriiskaval 
häälel.

„Ma ei mõista, mida te silmas peate, proua,“ 
ütlesin mina.

Ta kummardus minu poole.
„Lugu,“ ütles ta püüdlikult tobeda aeglusega, 

nagu räägiks mingi poolearulisega, „ei sobi plaa
niga kokku! “

„Aga lugu ei tahtnudki sobida, proua,“ üt
lesin mina.

„Ei tahtnud? Mida sa sellega ometi mõtled, 
et ei tahtnud?“
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„Ma mõtlen, et lugu tahtis teha teisi asju, 
proua.“

Ta pani käed puusadele ja raputas pead. 
„See on lugu,“ ütles ta. „See on sinu lugu. See 
teeb seda, mida sina talle ütled.“

„Aga ei tee,“ ütlesin mina. Ta jäi mulle otsa 
vahtima.

„Ja proua,“ ütlesin ma, nagu paluksin talt 
mõistmist, „ma ei tahagi seda, proua.“

Ma ei oleks pidanud neile sõnadele aega 
raiskama. Ta virutas paberid mu lauale.

„Tüüpiline sina,“ ütles ta. „Absoluutselt tüü
piline! “

Ja ta pöördus tüdruku poole, kelle nimi oli 
Samantha, ning palus tal ette lugeda oma loo, 
mis rääkis midagi lokkis peaga tüdrukust ja tema 
nunnust kiisust – perfektselt planeeritud idioot
sus, milles ei juhtunud mitte midagi huvitavat! 
Ja kõik teised lapsed muidugi itsitasid kogu selle 
aja ja sellest sain ma ühe oma tollase hüüd
nime. Tüüpiline. Absoluutselt tüüpiline McKee.

Äh. Tüüpiline!
Mu lood olid sellised nagu ma ise. Neid ei 

saanud kontrollida ja nad ei sobinud. Püüd 
olla hea tüdruk tegi mind mõnikord väga kur
vaks. See sai otsa päeval, mil ma muutusin 
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mõttetuks. Fantastiliselt mõttetuks. Kui tuleb õige 
aeg, kui tulevad õiged sõnad, räägin ma sellest 
päevast lähemalt. Ja arvatavasti räägin ma ka 
teisi olulisi lugusid, nagu näiteks loo päevast 
Corinthian Avenuel ja oma nägemusest, või loo 
retkest Hestoni pargi allmaailma või loo vanaisa 
majast ja öökullidest. Ja ma lükin sekka luu
letusi ja kritseldusi ja mõttetusi. Mõnikord on 
mõttetuste kirjutamine nii mõistlik! See kõlab mui
dugi juba iseenesest mõttetult, aga see ei ole nii. 
MÕT-TE-TU! MILLINE SUUREPÄRANE SÕNA! 

MÕTTETU!
Nüüd, kui ma olen algust teinud, on ime

pärane näha nii palju tühje lehekülgi, mis minu 
ees avanevad. Kirjutamine on nagu reis, iga 
sõna on jalajälg, mis viib mind kaugemale avas
tamata maale. 

Vaadata, kuidas sõnad liiguvad risti üle lehe 
ja täidavad tühja ruumi. Kas Jumal tundis 
sama, kui ta hakkas tühjust täitma? Kas Jumal 
on olemas? Kas tühjus oli kunagi olemas? Ma 
ei tea, aga see ei takista mind mõtisklemast.*

*   Mõtlemine ja rändamine on väga sarnased sõnad. Rändamine läbi 
aja on üsna sama, mis mõtisklemine oma peas. Ma olen mõtleja ja 
rändaja!
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Mõnikord ma vaatan maailma ja imestan, et seal üldse midagi on.

MIKS SEAL MIDAGI ON?
MIKS SEAL on MIDAGI ja
MIKS EI OLE SEAL MITTE MIDAGI?
MIKS? MIKS? MIKS? MIKS?
JA ENNE KUI SEAL OLI
M I D A G I
KAS SIIS POLNUD SEAL MIDAGI?
JA KAS SEE MITTE MIDAGI
S AI  MIL L EK SKI?
JA KUI SEE mitte MIDAGI
SAI MILLEKSKI,
siis KUIDAS SEE JUHTUS JA
MIKS? MIKS? MIKS? MIKS?


