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Lõputu vorst

Zakarina seisis rannal ja pildus kivikesi vette. Üks-
haaval, järgemööda, läbi õhu ja plumpsti vette. 
Ülal maja juures hõikas isa, et söök on valmis, aga 
Zakarina ei vastanud. Tal ei olnud aega süüa. Tal 
oli vaja mõelda. Ta oli juba mitu päeva mõelnud 
ikka ühele ja samale asjale, ja see mõte oli nii suur, 
et pidi peaaegu pea lõhki ajama.

Ta mõtles maailmaruumist.
Plumps!
Kõik algas sellest, et nad käisid ühel õhtul isaga 

jalutamas. Ainult üks väike tiir kirjakastideni ja 
tagasi. Õhtu oli selge ja taevas tähine, ning isa 
näitas talle, kus on Põhjanael ja kus Suur Vanker. 
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Zakarina vaatas üles ääretusse sametmusta tae-
vasse, kus tähed särasid nagu helendavad nööp-
nõelad.

„On see alles suur,” õhkas ta.  
„Jah, lõpmatu,” vastas isa.
Algul ei saanud Zakarina hästi aru, mida isa 

sellega mõtles. Siis isa seletas. Lõpmatu tähendab 
midagi, millel ei olegi lõppu. Ja maailmaruum on 
lõpmatu, ütles isa. Sellel lihtsalt ei ole lõppu.

Siis sai Zakarina aru. Või õigemini: ei saanud 
aru. Lõpmatu? Lihtsalt ilma lõputa?

Sestsaadik mõtles ta peaaegu kogu aeg maailma-
ruumist. Päeval mitte just eriti tihti. Siis oli tal 
muud tegemist ja taevas oli nagu sinine kuppel pea 
kohal – peaaegu nagu tavaline lagi, ainult palju 
kõrgemal. Aga õhtuti, kui pimedaks läks, siis sini-
ne kuppel kadus ja selle tagant ilmus välja must 
maailmaruum.

Nüüd oligi õhtu peaaegu käes ja maailmaruum 
varitses päikeseloojangu taga.

Sellel peab lõpp olema, mõtles Zakarina. Igal 
asjal on ju lõpp! Näiteks vorstil on algus ja lõpp. 
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Trepp algab ja lõpeb. Ja algul on hommik ja siis on 
õhtu, ja nii algab ja lõpeb päev. Isegi kogu maailma 
kõige pikemal rongil on kõige viimane vagun, ja see 
ongi rongi lõpp.

Aga maailmaruum, mõtles Zakarina, ainult jät-
kub ja jätkub ja jätkub – ilma mingi lõputa!

Kui ta sellele mõtlema hakkas, oli tunne, nagu 
läheks pea lõhki, ja see polnud üldse tore. Ta kum-
mardus järgmist kivi võtma. See oli must, natuke 
läikiv – ja pehme! Zakarina hakkas itsitama, võt-
tis sellest kõvemini kinni ja sikutas.

„Dackadida,” piuksus Liivahunt, „base bind 
bahti.”

Zakarina lasi lahti. Liivahunt ronis liiva seest 
välja.

„Ega sa ometi haiget saanud?” küsis Zakarina.
„Muidugi mitte,” ütles Liivahunt natuke 

pahase näoga. Aga seda ainult hetkeks. Siis lõi 
ta uuesti särama ja nuhutas Zakarinat uudis-
himulikult.

„Sa lõhnad nagu õhupall, mis hakkab kohe 
pauguga lõhki minema,” ütles ta.
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„Sest ma mõtlen,” ütles Zakarina.
„Kas õhupallidest?” küsis Liivahunt.
„Ei, maailmaruumist,” ütles Zakarina.
Liivahunt arvas, et see on umbes sama asi. 

Zakarina ütles, et üldsegi mitte.
„Sa ei tea maailmaruumist mitte midagi,” ütles 

ta.
„Haa! Või mina ei tea?” ütles Liivahunt. „Mina, 

kes ma olen käinud nii siin kui seal ja läbi poole 
maailmaruumi!”

Zakarina lõi vihaselt jalaga liiva, nii et kivike-
sed tuiskasid. Väike valge kivi lendas Liivahundi 
juurde.

„Mulle ei meeldi maailmaruum,” ütles Zakari-
na. „See on liiga suur.”

„Arvad sa?” ütles Liivahunt imestunult. „Mil-
lega võrreldes?”

„Ma ei tea,” ütles Zakarina. „Lihtsalt liiga 
suur. See ei lõpegi ju üldse ära.”

Ta tundis, et on nutma hakkamas. Ja näljane. 
Rumal maailmaruum! Inimesel pole aega isegi 
süüa, sest see on nii kohutavalt suur. Ta sobras 
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taskus, leidis kleepuva klaaskommi ja pistis selle 
suhu. See tundus suus natuke karvane. 

Liivahunt tõstis väikese valge kivi üles. See oli 
täiesti ümmargune. Lõpmatult ümmargune.

„Tegelikult pole ju mitte millelgi 
otsa,” ütles ta.

„Hohohoo!” ütles Zakarina. „On 
ikka küll!”

Ta neelas kommi alla, ajas suu 
pärani ja näitas. Tühi!

„Kommid,” ütles ta. „Need 
saavad alati otsa.”

„Aga need ei kao kuhugi,” 
ütles Liivahunt. „Need lähevad 
lihtsalt kõhtu ja muutuvad mil-
lekski muuks.”

„Pähh!” ütles Zakarina.
„Ei, hoopis tore,” ütles Liiva-

hunt. „Ja nii on see maailmaruu-
mis kogu aeg. Mitte miski ei kao, 
vaid ainult muutub ja teiseneb, 
ikka ja uuesti.”
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Liivahunt sihtis hoolega ja viskas valge kivi kau-
gele merre. Taevas süttis esimene täht. Plumpsti!

„Maailmaruum on kõik see, mis on olemas,” 
ütles Liivahunt. „See on siin ja praegu ning seal ja 
siis. See on valgus ja pimedus, galaktikad ja tähed, 
planeedid ja komeedid, sabatähed ja vabatähed 
ja mesikäpad ja meelespead – ja sellised väikesed 
tolmused punased klaaskommid, mille leiad mõni-
kord kõige sügavamast taskupõhjast.”

„Nagu see, mille ma just ära sõin,” ütles Zaka-
rina. „Kas see oli ka üks tükk ilmaruumist?”

„Muidugi,” ütles Liivahunt, „see oli ka üks 
tükk maailmaruumist. Ja ka sina, Zakarina – ka 
sina oled üks tükk ilmaruumist.”

„Olen või? Päriselt ka?” imestas Zakarina.
Liivahunt ainult naeratas ja noogutas. Ja äkit-

selt oli maailmaruum nii väike, et mahtus välga-
tusse tema kollases silmas. Zakarina tundis ennast 
nõnda kerge ja õnnelikuna, et ta peaaegu lendas 
koju. Üle ranna, mööda teed, puude vahelt, läbi 
aia, trepist üles ja majja sisse, otse kööki, ja seal 
anti lõunaks vorsti.
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Suu kartuliputru täis, jutustas Zakarina isale, 
et nad mõlemad on samuti osa maailmaruumist 
nagu ükskõik milline täht ning et lõpmatus pole 
kusagil kaugel, vaid on igal pool ja kogu aeg.

„Uskumatu . . .” ütles isa.
„Jah, muidugi on,” ütles Zakarina ja torkas 

kahvli viimasesse vorstijuppi. „Täitsa uskumatu!”
„Uskumatu, et vorst on täitsa otsas,” ohkas 

isa. „Ja mina mõtlesin, et ma praadisin liiga suure 
portsu.”

Zakarina ohkas. 
Mõelda vaid, et isa teda kunagi ei kuula.
„Aga isa,” ütles Zakarina, „vorst ei ole otsas. 

See on lihtsalt muutunud.”
Ta vaatas aknast välja. Päike oli loojunud. 

Tumedas taevas sirasid tähed. 
Nii see on, mõtles Zakarina. Vorst on lõpmatu. 

Ka see.




