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Elas kord poiss nimega Milo, kes ei osanud endaga midagi tarka 
peale hakata – ja seda mitte mõnikord, vaid kogu aeg.
 Koolis viibides igatses ta õue ja õues olles igatses tuppa. Teel 
mõtles ta kojujõudmisele, koju jõudes aga minekule. Kus iganes 
ta parajasti ka ei viibinud, soovis ta ikka olla kusagil mujal, pärale 
jõudes aga imestas, miks oli üleüldse vaevunud tulema. Miski ei 
pakkunud talle päriselt huvi – kõige vähem aga asjad, mis oleksid 
pidanud teda köitma.
 „Mulle tundub, et peaaegu kõik on ajaraiskamine,“ nentis ta 
ühel päeval nukralt koolist koju lonkides. „Ma ei näe mingit mõtet 
õppida lahendama kasutuid mataülesandeid või lahutama naereid  
naeristest, või teada saama, kus asub Etioopia või kuidas kirju-
tatakse sõna „veebruar“. Ja kuna keegi ei viitsinud teda vastu- 
pidises veenda, pidas Milo teadmiste omandamise protsessi kõige 
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suuremaks ajaraiskamiseks üldse.
 Kui ta nõnda oma õnnetute mõtetega edasi tõttas (sest ehkki 
ta ei kibelenud kunagi sinna, kuhu oli teel, meeldis talle võimali-
kult kiiresti pärale jõuda), näis lausa imekspandav, et maailm, mis 
oli niivõrd suur, võis teinekord tunduda nii kitsuke ja tühi.
 „Ja mis kõige hullem,“ jätkas Milo nukralt, „mul ei ole midagi 
teha, mitte ühtegi paika, kuhu tahaksin minna, ning vaevalt lei-
dub ka midagi, mida ma näha sooviksin.“ Ta lõpetas oma viimase 
mõtte nii sügava ohkega, et läheduses laulev koduvarblane vaka-
tas ehmunult ja kiirustas koju pere juurde.
 Peatumata ja pilku tõstmata ruttas Milo mööda majadest ja 
tänavaäärsete poodide saginast ning jõudis mõne minutiga koju. 
Ta tuiskas läbi vestibüüli, hüppas lifti … teine, kolmas, neljas, viies, 
kuues, seitsmes, kaheksas korrus … ja uuesti välja, avas korteri-
ukse, tormas oma tuppa, räntsatas nukralt tugitooli ja porises 
vaikselt: „Tuleb järjekordne pikk pärastlõuna.“
 Ta silmitses virilalt kõiki oma asju. Raamatuid, mille lugemi-
ne oli liiga vaevarikas; tööriistu, mida ta polnud kunagi kasutama 
õppinud; väikest elektriautot, millega ta polnud sõitnud juba mitu 
kuud (või ehk koguni mitu aastat?) ning sadu muid mänge ja lelu-
sid, kurikaid ja palle ning ümberringi vedelevaid juppe ja tükke. Ja 
siis silmas ta ruumi ühes servas, otse grammofoni kõrval, midagi, 
mida ta polnud kindlasti varem näinud.
 Kes küll oli jätnud sinna sellise hiiglasliku paki, ja veel nii-
võrd kummalise? Sest ehkki pakk polnud päris ruudukujuline, 
polnud see ka kindlasti ümar, ning mõõtudelt oli see suurem kui 
kõik teised suured pakid, mida Milo oli näinud.
 Paki ühele küljele oli kinnitatud eresinine ümbrik, millel sei-
sis lihtsalt: „MILOLE, KELLEL ON OHTRALT AEGA.“
 Kui sa oled kunagi saanud üllatuspaki, võid muidugi ette 
kujutada, kui segaduses ja elevil Milo oli. Ja kui sa ei ole kunagi 
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üllatuspakki saanud, siis pane nüüd hästi tähele, sest ühel päeval 
võid saada.
 „Vaevalt et mul täna sünnipäev on,“ mõtiskles Milo. „Ja jõuludeni 
on arvatavasti mitu kuud aega, ning ma pole olnud silmapaist-
valt tubli, või isegi niisama tubli.“ (Seda pidi ta ka ise tunnistama.) 
„Arvatavasti mulle see kingitus isegi ei meeldi, aga kuna ma ei tea, 
kust see tuli, ei saa ma seda ju ka tagasi saata.“ Ta juurdles asja üle 
pikalt ja avas siis ümbriku – aga ainult viisakuse pärast.
 „ÜKS EHTNE KIIRTEE TOLLIVÄRAV,“ algas kiri ning 
jätkus nii:
 „KODUS LIHTSASTI KOKKU PANDAV JA MÕELDUD 
KASUTAMISEKS NEILE, KES EI OLE KUNAGI TEISEL 
POOL ASUVATELE MAADELE RÄNNANUD.“
 „Teisel pool mida?“ mõtiskles Milo ja luges edasi.
 „KÄESOLEV PAKK SISALDAB JÄRGMISI ESEMEID:
 Üks (1) ehtne kiirtee tollivärav, mis tuleb püstitada vastavalt 
juhistele.
 Kolm (3) liiklusmärki, mida kasutada hoiataval viisil.
 Valik münte teemaksu tasumiseks.
	 Üks	 (1)	 ajakohane,	 meisterkartograafide	 joonistatud	 kaart,	
millele on märgitud nii looduslikud kui ka tehisobjektid.
 Üks (1) eeskirjade kogumik. Neid reegleid ja eeskirju ei tohi 
painutada ega rikkuda.“
 Veel seisis lehe allservas väiksemas kirjas: „Tulemusi ei 
garanteerita, aga kui Sa ei jää täielikult rahule, siis Sinu raisatud 
aeg hüvitatakse.“
 Järgides juhiseid, mis käskisid lõigata siit, tõsta sealt ja vol-
tida pikalt tagasi kolmandast kohast, oli Milol tollivärav varsti 
lahti pakitud ja alusele püsti pandud. Ta paigaldas aknad, kinni-
tas eenduva katuse peale ja sättis mündikarbi paika. Tollivärav 
nägi välja üsnagi samasugune nagu nood, mida ta oli palju kordi  



näinud perereisidel, ainult et see siin oli muidugi palju väiksem ja 
purpurpunane.
 „Milline veider kingitus,“ imestas Milo endamisi. „Vähemalt 
oleksid nad võinud saata mulle koos sellega kiirtee, sest ilma kiir-
teeta on tollivärav kohutavalt ebapraktiline.“ Aga kuna tal polnud 
ka midagi muud, millega ta oleks parajasti tahtnud mängida, sea-
dis ta paika kolm liiklusmärki:

 „AEGLUSTA SÕITU. LÄHENED TOLLIVÄRAVALE“
 „PANE RAHA VALMIS“
 „PEA MEELES OMA SIHTPUNKTI“



ning voltis kaardi aeglaselt lahti.
 Nagu kirjas öeldi, oli tegu kauni ja värviküllase kaardiga, 
millel olid kujutatud suuremad maanteed ning jõed ja mered, 
linnad ja linnakesed, mäed ja orud, ristmikud ja ringteed ning 
oma kauniduse või ajaloo pärast huvi pakkuvad paigad.
 Ainus häda seisnes selles, et Milo polnud eales kuulnud 
ühestki kaardil märgitud paigast ning isegi kohanimed kõlasid 
väga veidralt.
 „Vaevalt et selline maa päriselt olemas on,“ otsustas ta 
lõpuks, kui oli kaardi hoolikalt läbi uurinud. „Noh, igatahes vahet 
pole.“ Ning ta sulges silmad ja asetas nimetissõrme kaardile.
 „Sõnala,“ luges Milo aeglaselt, kui nägi, kuhu tema sõrm oli 
maandunud. „Heakene küll, ma võin niisama hästi sinna minna 
kui kuhu tahes mujale.“
 Ta sammus üle toa ja pühkis elektriauto hoolega tolmust 
puhtaks. Seejärel hüppas ta koos kaardi ja eeskirjaraamatuga au-
tosse ning kuna tal midagi paremat teha polnud, sõitis aeglaselt 
tollivärava juurde. Ta libistas mündi karpi ja märkis sellest 
mööda sõites igatsevalt: „Ma tõesti loodan, et see on huvitav 
mäng, muidu tuleb sellest surmigav pärastlõuna.“




