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Mu kodu lähedal on üks veider tühi vana puumaja, mis seisab tee ääres 
päris omaette. Ma olen tahtnud uurida selle sisemust, aga uks on alati lukus ja 
kui ma piilun läbi akna, ei näe ma midagi peale pimeduse ja tolmu. Ma tean, 
et esimesel korrusel asus kunagi pood, sest seinal on alles tuhmunud kirjas 
PONKSIK. Ema on mulle rääkinud, et meie kandis öeldi vanasti ponksik 
kommipoe kohta ja iga kord, kui ma seda kirja vaatan, mõtlen endamisi, et 
see pidi küll üks vana armas kommipood olema.

Aga poe aknale on keegi valge värviga maalinud MÜÜJA.
Ühel hommikul märkasin, et kiri MÜÜJA oli poeaknalt maha kraabitud 

ja selle asemele oli keegi maalinud OSTUD. Ma seisin, jõllitasin seda uut 
kirja ja soovisin hullupööra, et see ostja oleksin olnud mina, sest siis oleksin 
saanud teha sinna uuesti ponksiku. Ma olen kogu aeg tahtnud endale oma 
kommipoodi. Mu unistuste kommipood oleks maast laeni täis šerbeti-pulga-
kaid ja karamellikomme ja vene iiriseid ja Suhkrunuusikuid ja Võinätsupalle 
ja tuhandeid ja tuhandeid taolisi vaimustavaid maiustusi. Oh sa poiss, mida 
kõike ma võinuks selle vana ponksiäriga ette võtta, kui see oleks minu oma!

PONKSIK

MÜÜJA
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Järgmisel korral seisin parajasti teispool teed ja 
vaatasin üksisilmi seda imelist vana hoonet, kui korraga 
vuhises kolmanda korruse aknast välja tohutu suur 
vann ja kukkus otse tee keskel sodiks!

Mõni hetk hiljem lendas samast aknast välja 
valge portselanist tualettpott, puust prill-
laud alles küljes, ja purunes tuhandeks 
killuks otse vanni kõrval. Sellele järgnesid 
kraanikauss ja tühi kanaarilinnupuur ja 
baldahhiinvoodi ja kaks kuumakotti ja 
kiikhobu ja õmblusmasin ja jumal 
teab, mis kõik veel.

Tundus, justkui kavatseks
keegi hullumeelne kogu maja
sisemuse välja pilduda, sest
järgnevalt lendas akendest 
vilinal välja trepijuppe ja
käsipuutükke ja
terve hunnik vanu
põrandalaudu.

Järsku jäi kõik vaikseks. Ma ootasin ja ootasin, 
aga enam ei kuuldunud majast ühtegi häält. 
Läksin üle tee ja jäin otse akende alla seisma 
ning hüüdsin: “Kas keegi on kodus?”

Ei mingit vastust.
Lõpuks hakkas hämarduma, nii et ma 

pidin jätma asja sinnapaika, et koju minna. 
Aga te võite oma pea panti panna, et miski 
poleks takistanud mind sinna järgmisel päeval 
tagasi minemast, et näha, mis uus üllatus 
mind ootab.

Kui ma järgmisel hommikul Ponksiku 
juurde jõudsin, märkasin esimese asjana uut 
ust. Vana räpase pruuni ukse asemele oli 
keegi tuliuue punase ukse ette pannud. Uus 
uks oli lihtsalt fantastiline. See oli poole 
kõrgem kui eelmine ja nägi jabur välja. 
Ma ei suutnud ette kujutada, kes peale 
hiiglase tahaks oma majale sellist ust.

Lisaks sellele oli keegi kraapinud poe-
aknalt maha teate OSTUD ja nüüd kattis 
aknaklaasi hoopistükkis teistsugune kiri. 
Ma seisin ja lugesin ja lugesin ja üritasin 
aru saada, mida see kõik küll võiks 
tähendada.

Püüdsin näha või kuulda mingitki elumärki maja sees, aga mitte mida-
gi . . . kuni äkitselt . . . märkasin silmanurgast . . . et üks ülemise korruse 
akendest hakkas tasapisi väljapoole avanema . . .

PONKS

OSTUD
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REDELIVABA 
AKNAPUHASTUS

Puhtad aknad 
ilma räpaste 
redeliteta teie 
maja vastas
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Seejärel ilmus lahtisele aknale PEA.
Ma jõllitasin pead. Pea jõllitas mind oma suurte 

ümmarguste tumedate silmadega vastu.
Järsku paisati veel üks kolmanda korruse aken pära-

ni lahti. Järgmise hullumeelsusena hüppas aknalauale 
hiiglaslik valge lind. Tal oli hämmastav, tohutu kausi 
kujuline oranž  nokk, mille järgi teadsin kohe, kes ta 
on. Pelikan vaatas alla minu poole ja hakkas laulma:

Ahv seisis aknalaual ja tantsis väheke. Ta 
oli nii kõhn, et tundus, nagu moodustuks 
ta karvastest traaditükkidest, aga ta kargles 
imekenasti ja ma plaksutasin ja muutusin 
rõõmsaks ja tegin ka ise ühe väikese tantsu.

“Me oleme Aknapuhastajad!” laulis Ahv.

“Me küürime seni kui klaas
Lööb särama justkui topaas,
Kui kiiri kilgendav vetesina!
Me teenus on nobe ja hell,
Teid teenime iga kell,
Kaelkirjak ja Pelku ja mina!

Ei tõmba hinge päeval, ööl,
Nii priimalt teeme oma tööd,
On meeskond vaimustavalt kena.
Akendel siis kiirgab päike,
Kui on neile andnud läike 
Kaelkirjak ja Pelku ja mina!

On vaja vett ja veidi seepi,
Hingesoojust, lootusleeki,
Kuid mitte iial redeliterida.
Kes vajaks sellist liigset rikkust, 
Kui omal kümme meetrit pikkust?
Ei Kaelkirjak, ei Pelku, ei mina!”

“Mul on üks soov –
Rammus kalaroog!
Nii hele on kondine kere!
On kalaroog mu südamesoov!
Kui kaugel me oleme merest?”

“Mereni on pikk maa!” hüüdsin ma talle 
vastu, “aga üsna lähedal külas on kalakaupmees.”

“Kalamisasi?”
“Kalakaupmees.”
“Mis asi see küll veel on?” küsis Pelikan. 

“Ma olen kuulnud kalapirukast ja kalakoogist ja 
kalapulgast, aga ma pole kunagi kuulnud kalakaupmehest. Kas need kaup-
mehed on ka hea maitsega?”

See küsimus ajas mind veidi segadusse, nii et ma ütlesin: “Kes see sõber 
seal kõrvalaknal on?”

“Ta nimi on Kaelkirjak!” vastas Pelikan. “Kas ta 
pole imeline? Ta seisab esimesel korrusel ja tema pea 
vaatab välja ülemise korruse aknast!”

Nagu sellest kõigest ei oleks veel piisanud, pais-
kus nüüd pärani lahti teise korruse aken ja aknale 
hüppas ahv!
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