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Autobiograafia on raamat, mille inimene ise kirjutab oma 
elust ja mis on tavaliselt pungil täis igasugu igavaid üksikasju.

See siin ei ole autobiograafia. Ma ei kirjutaks kunagi oma 
elulugu. Kuid mu algkoolipäevil ja hiljemgi on juhtunud 
hulk lugusid, mis on mulle igaveseks meelde jäänud.

Ükski neist pole iseenesest tähtis, kuid samas on viimane 
kui üks neist tekitanud mulle niisuguse elamuse, mida ma 
pole kunagi suutnud peast välja saada. Mäletan neid isegi 
viiskümmend ja mõnikord kuuskümmend aastat hiljem.

Ma ei pidanud ühtki lugu oma mälust välja kaevama. 
Mul oli vaja nad vaid oma teadvuse pealiskihist kokku 
riisuda ja kirja panna.

Mõned lood on naljakad. Mõned on valusad. Mõned on 
ebameeldivad. Küllap seepärast ongi need nii eredalt meelde 
jäänud. Viimane kui üks neist on sulatõsi.

R.D.

Alfhildile, Elsele, Astale, Ellenile ja Louisile
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Jalgratas ja kommipood

Kui sain seitsme aastaseks, otsustas ema mu lasteaiast ära 
võtta ja korralikku poistekooli saata. Õnneks asus meie ko-
dust umbes miili kaugusel tuntud poiste ettevalmistuskool. 
Selle nimi oli Llandaffi toomkool ja see asus Llandaffi ka-
tedraali külje all. Kool on tänaseni alles nagu ka katedraal ja 
selle käsi käib hästi.

Aga siin on sama lugu, et mäletan Llandaffi toomkoolis 
käidud kahest aastast (seitsmes ja kaheksas eluaasta) väga vähe. 
Mul on eredalt meeles vaid kaks sündmust. Esimene neist ei 
kestnud rohkem kui viis sekundit, kuid ma ei unusta seda iial.

Llandaffi katedraal
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See juhtus mu esimesel õppeaastal ja ma läksin parajasti 
üksinda üle külaplatsi koolist koju, kui äkki kihutas üks va-
nematest, kaheteistkümne aastastest poistest minust umbes 
kahekümne jardi kauguselt jalgrattal mööda. Tee läks üle 
künka ning poiss sõitis nõlvast alla. Minust mööda sööstes, 
hakkas ta hästi kiiresti tagurpidi väntama, nii et ta ratta vaba-
käigu mehhanism valjusti vurises. Samal ajal võttis ta ka käed 
juhtraualt ja põimis need hooletult rinnale vaheliti. Jäin seis-
ma kui soolasammas ning vahtisin talle järele. Kui vaimustav 
ta oli! Kui väle ja vapper ja kui elegantne ta välja nägi oma 
jalgrattasõidu sääreklambritega pikkades pükstes ning uljalt 
kuklasse lükatud punase koolimütsiga! Lubasin endale, et 
ühel päeval, ühel imelisel päeval on ka minul selline jalgratas, 
pikad sääreklambritega püksid jalas ning peas uljalt kuklas-
se lükatud koolimüts, ja siis ma kihutan tagurpidi vändates 
tuule kiirusel mäest alla, nii et käed lenkstangist kinni ei hoia!

Ma võin vanduda, et kui keegi oleks sel hetkel mulle 
käe õlale pannud ja küsinud: “Väike poiss, mida sa soovik-
sid kõige rohkem maailmas? Mis oleks sinu kõrgeim ees-
märk? Saada arstiks?  Heaks muusikuks? Maalikunstnikuks? 
Kirjanikuks? Peaministriks?”, siis oleksin kõhklemata vasta-
nud, et mu ainus eesmärk, lootus ja igatsus on saada endale 
niisugune jalgratas ja kihutada sellel allamäge, käed lenkstan-
gist lahti. See pidi olema vägev elamus. Isegi sellele mõtle-
mine pani mu värisema.

Mu teine ja ühtlasi viimane mälestus Llandaffi toomkoolist 
on tegelikult äärmiselt veider. See juhtus umbes aasta hil-
jem, kui olin just üheksaseks saanud. Selleks ajaks olid mulle 
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tekkinud mõned sõbrad ja kui ma hommikuti kooli läksin, 
siis alustasin minemist üksinda, kuid teel lõid minuga kampa 
veel neli sama vana poissi. Kui tunnid läbi, võtsin koos nende 
nelja poisiga suuna üle külaplatsi ja läbi küla kodu poole. Nii 
kooli minnes kui koolist tulles möödusime alati kommipoest. 
Tegelikult on vale öelda, et möödusime, sest me ei möödunud 
sellest kunagi. Me tegime alati peatuse. Kõõlusime poe üsna 
väikese akna taga, vahtides suuri klaaspurke, mis olid täis koore-
karamelle, vanamoelisi triibulisi karamellkomme, maasikamait-
selisi hernekomme, piparmündi-lutsukomme, hapusid, pirni- ja 
sidrunitropse ja kõike muud. Me kõik saime nädala taskurahaks 
ühe kuuepennise ja kui kellelgi oli taskus pisutki raha, mars-
sisime kambakesi poodi sisse ja ostsime penni eest maiustusi. 
Minu lemmikuteks olid šerbetituubid ja lagritsapaelad. 

Üks poistest, kelle nimi oli Thwaites, ütles, et ma ei tohiks 
kunagi lagritsapaelu süüa. Thwaitesi arstist isa oli rääkinud, et 
neid tehakse rotiverest. Isa oli pidanud oma väikesele pojale 

Šerbetituub
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lagritsapaelte kohta loengu, kui tabas ta voodis neid söömast. 
“Viimane kui üks rotipüüdja selles riigis,” oli isa öelnud, 
“viib püütud rotid lagritsapaelte vabrikusse ja omanik mak-
sab neile kaks penni iga roti eest. Oma surnud rotte kom-
mivabrikule müües on nii mõnigi rotipüüdja miljonäriks 
saanud.”

“Aga kuidas nad rottidest lagritsat teevad?” oli väike 
Thwaites isalt küsinud.

“Nad ootavad, kuni saavad kümme tuhat rotti kokku,” oli 
isa vastanud, “ja siis kallatakse nad kõik suurde läikivasse teras-
katlasse ja keedetakse mitu tundi. Kaks meest segavad mulli-
tavat pajatäit pikkade mõladega ja lõpuks saadakse paks aurav 
rotihautis. Siis lastakse sinna potti kondipurustamismasin ja 
lõpuks jääb järele paks kört, mida nimetatakse rotimassiks.

“Jah, issi, aga kuidas nad sellest lagritsapaelad teevad?” 
oli noor Thwaites seepeale uurinud ja vähemalt ta enda 
sõnul oli see küsimus pannud ta isa mõnda aega vaikima ja 
järele mõtlema, enne kui ta vastas: “Need kaks meest, kes 
enne mõladega körti segasid, panevad nüüd kummikud 
jalga, ronivad katlasse ja kühveldavad kuuma rotikördi välja 
betoonpõrandale. Siis käiakse sellest mitu korda aururulliga 
üle, et mass õhukeseks vaalida. Lõpuks näeb see asi välja nagu 
hiigelsuur must pannkook ja siis on vaja ainult oodata, millal 
see ära jahtub ja kõvaks läheb, et saaks selle lagritsapaelteks 
lõigata. Ära neid kunagi söö,” oli isa öelnud. “Neid süües 
saad rotiidi.”

“Issi, mis asi see rotiit on?” oli noor Thwaites seepeale 
pärinud.
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“Kõik need rotid, kelle rotipüüdjad kätte saavad, on ju 
rotimürgiga ära mürgitatud,” oli isa vastanud.  “Rotimürgist 
saadki rotiidi.”

“Jah, aga mis siis juhtub, kui selle haiguse saad?” oli noor 
Thwaites uurinud.

“Sinu hambad muutuvad väga vahedaks ja teravaks,” oli 
isa vastanud. “Ja su tagumiku kohalt hakkab kasvama välja 
lühike sabakönt. Rotiit on ravimatu. Ma peaksin seda ju 
ometi teadma. Ma olen arst.”

Me kõik nautisime Thwaitesi lugu ja sundisime teda 
seda meile veel palju kordi kooliteel jutustama. Kuid peale 
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Thwaitesi ei takistanud see mitte kedagi meist lagritsapaela 
ostmast. Makstes kaks tükki penn oli see poe soodsaim kaup. 
Kui teil pole olnud õnne lagritsapaela käes hoida, siis teadke, 
et see ei ole ümmargune. See on umbes nagu sõrmelaiune 
must lint. Ostad sa selle rulli keeratuna ja noil päevil oli see 
nii pikk, et kui rulli lahti kerisid ja käe pea kohale sirutasid, 
puutus paela teine ots vastu maad. 

Šerbetituube sai samamoodi ühe penni eest kaks tükki. 
Maiustus koosnes kollasest papptuubist, mis oli täis šerbeti-
pulbrit, ja karbist välja ulatuvast lagritsast tehtud kõrrest. 
(Noor Thwaites muidugi hoiatas meid lagritsale osutades 
taas kord rotivere eest.) Sa imesid läbi kõrre šerbetti ja kui 
see otsa sai, sõid lagritsa peale. Need šerbetituubid olid jube 
head. Šerbetipulber kihises suus ja kui oskasid, said nina-
sõõrmeist valget vahtu välja ajada ja teeselda, et sulle tuli 
haigushoog peale.

Mokapidurid, mis maksid penni tükist, olid tohutu kõ-
vad umbes väikese tomati mõõtu pallid. Ühest mokapidurist 
jätkus umbes tunniseks vahetpidamata lutsutamiseks ja kui 
seda umbes viieminutiste vahedega suust välja võtsid ja uuri-
sid, võisid näha, et komm on värvi muutnud. See oli kuidagi 
imeliselt lummav, kuidas need muutusid roosast siniseks ja 
edasi roheliseks ja kollaseks. Küll me nuputasime, kuidas 
küll vabrik, kus neid tehti, niisuguse nõiakunstiga hakkama 
sai. “Mismoodi see juhtub?” pärisime üksteiselt. “Kuidas nad 
oskavad niiviisi teha, et komm muudab kogu aeg värvi?”

“Seda teeb teie sülg,” teatas noor Thwaites. Arsti po-
jana pidas ta end asjatundjaks kõige selle osas, mis puutus 
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inimkehasse. Ta oskas meile rääkida kärnade kohta ja teadis, 
millal on õige aeg neid maha kratsida. Ta teadis, miks vereva-
lum on sinine ja veri punane. “Teie sülg paneb mokapiduri 
värvi muutma,” oli ta endas kindel. Kui palusime tal seda 
teooriat lähemalt selgitada, vastas ta: “Kui ma teile ka räägik-
sin, te ei saaks nagunii aru.”

Pirnitropsid olid põnevad, sest neil oli ohtlik maitse. Nad 
lõhnasid küünelaki järele ja muutsid kurgulae tuimaks. Meid 

kõiki oli hoiatatud nende söömise eest ja selle tulemusena 
sõime neid veelgi rohkem.

Müüdi veel ka kõva pruuni pastilli, mida kutsuti kurgu-
mandlikõditajaks. Mandlikõditajal oli väga tugev klorofor-
milõhn ja -maitse. Meil polnud vähimatki kahtlust, et neid 
asju on leotatud kardetud narkoosiaines, mis, nagu Thwaites 
oli meile mitu korda rõhutanud, võib inimese mitmeks tun-
niks magama uinutada. “Kui mu isa peab kelleltki jala küljest 
saagima,” ütles ta, “siis ta kallab kloroformi rätiku peale ja 
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see inimene hingab seda sisse ja jääb magama ja isa saeb jala 
niiviisi maha, et inimene ei tunnegi seda.”

“Aga miks seda ainet kommide sisse pannakse ja meile 
müüakse?” küsisime temalt.

Võiks ju arvata, et sedasorti küsimus ajas Thwaitesi sega-
dusse, kuid Thwaites ei sattunud kunagi segadusse. “Minu 
isa ütles, et mandlikõdistajad leiutati ohtlike vangide jaoks,” 
vastas ta. “Neile antakse vanglas iga toidukorra juurde üks 
komm ning kloroform teeb nad uniseks ja siis nad ei hakka 
mässama.”

“Olgu peale,” ütlesime meie, “aga miks neid lastele 
müüakse?”

“See on vandenõu,” teatas Thwaites. “Täiskasvanute van-
denõu, et me vait püsiksime.”

Llandaffi kommipood oli 1923. aastal meie elu keskpunk-
tiks. Meie jaoks oli see sama, mis joodikule kõrts ja piiskopile 
kirik. Ilma selleta poleks elul peaaegu mingit mõtet olnud. 
Kuid sel kommipoel oli üks suur miinus: naine, kes seda pidas, 
oli täielik õudus. Me vihkasime teda ja põhjusega.

Selle naise nimi oli proua Pratchett. Ta oli pisike kõhetu 
vanaeit, kelle ülahuulel kasvasid vuntsid ja kelle suu oli tige 
nagu toores tikker. Ta ei naeratanud mitte kunagi. Ta ei ter-
vitanud meid, kui poodi sisenesime, ja ainsad laused, mida 
temalt üldse võis kuulda, kõlasid umbes nagu “Sa pea oma 
varganäpud sialt sokulaadist eemal, ma oian sul silma pial!” 
või siis “Ma ei taha, et te siin ringi nuhite! Käige raha välja 
või kasige välja!”

Kuid kõige jäledam asi proua Pratchetti juures oli ta 
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räpasus. Tema põll oli hall ja rasvaplekke täis. Pluus oli üleni 
hommikueinega koos. Seal oli saiapuru, teeplekid ja kui-
vanud munakollase lärakad. Kõige rohkem häirisid meid 
siiski vanaeide käed. Need olid tõesti jälgid. Need olid 
mustad ja tahmased ning nägid välja, nagu oleks eit terve 
päeva paljakäsi sütt ahju loopinud. Ja palun mitte unustada, 
et just needsamad käed ja sõrmed toppis ta kommipurki, 
kui me palusime penni eest iiriseid või kummikomme või 
pähklipätsikesi või mida iganes muud. Tervisenõudeid tollal 
praktiliselt polnud ja mitte kellelegi – proua Pratchettile 
veel kõige vähem – ei tulnud pähe kommide purgist välja 
tõstmiseks kasutada väikest kühvlit, nagu tänapäeval te-
hakse. Juba paljas vaatepilt, kuidas ta oma räpase, mustade 
küünealustega parema käega šokolaadi-koorekommide 
purki kaevub ja sealt untsi komme välja tõstab, oleks näl-
ginud hulgusegi kiiremas korras poest minema peletanud. 
Kuid mitte meid. Kommid olid veri meie soontes. Nende 
saamiseks oleksime leppinud palju hullemagagi. Nii et me 
lihtsalt seisime ja vahtisime sünges vaikuses, kuidas eemale-
tõukav vanaeit oma jälkide sõrmedega kommipurkides 
sobras.

Teine põhjus proua Pratchetti vihkamiseks oli ta õelus. 
Kui sa oma kuuepennist korraga ära ei kulutanud, ei and-
nud ta maiustuste jaoks paberkotikest, vaid pakkis kommid 
sealsamas letil vedelevate Daily Mirrorite kuhjast tõmmatud 
ajalehetüki sisse. 

Niisiis taipate te nüüd, millised olid laias laastus meie 
tunded proua Pratchetti vastu, kuid me ei osanud midagi 
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konkreetset peale hakata. Plaane sai tehtud hulganisti, kuid 
ükski neist polnud kasutuskõlblik – vähemalt mitte selle 
hetkeni, mil me ühel mälestusväärsel pärastlõunal leidsime 
surnud hiire.




