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Meie naabertalu kuulub härra ja proua Punale. Punadel on kaks last, 
mõlemad poisid. Nende nimed on Philip ja William. Mõnikord käin ma 
neil külas, et koos mängida.
 Mina olen tüdruk ja ma olen kaheksa-aastane.
 Philip on samuti kaheksane.
 William on kolm aastat vanem. Kümnene.
 Misasja? 
 Aa, no hea küll.
 Ta on üksteist.
 Eelmisel nädalal juhtus Puna perega väga naljakas lugu. Jutustan teile 
sellest nii kui vähegi oskan.



 Üle kõige maailmas armastasid härra Puna ja ta pojad jahil käia. Igal 
laupäevahommikul võtsid nad püssid selga ja läksid metsa, et otsida laskmiseks 
loomi ja linde. Isegi Philipil, kes oli kõigest kaheksa-aastane, oli oma püss.
 Mina jahipidamist ei kannata. Ma lihtsalt ei kannata seda. Minu meelest 
pole see üldse aus, kui mehed ja poisid tapavad loomi ainult lõbu pärast.
 No ma seletasin Philipile ja Williamile jahipidamise mõttetusest kordi 
ja kordi. Iga kord, kui ma nende talus käisin, andsin oma parima, et see asi 
neile kohale jõuaks, aga nemad ainult naersid mu üle.
 Ükskord mainisin seda isegi proua Punale, aga tema kõndis minust 
mööda nagu tühjast kohast.



 Siis ühel laupäevahommikul nägin Philipit ja Williamit koos isaga, nad 
tulid metsasast ja tassisid ilusat hirvevasikat.
 See ajad mind nii tigedaks, et ma kukkusin nende peale kisama.



 Poisid naersid ja tegid mulle nägusid, ja härra Puna käskis mul koju 
minna ja oma asjadega tegeleda.
 Nüüd mulle aitas!
 Mul läks silme ees mustaks.
 Ja enne kui olin suuteline end pidurdama, tegin midagi niisugust, mida 
ma kunagi teha ei kavatsenud.
 MA NÄITASIN NENDE PEALE OMA VÕLUSÕRMEGA!

 Oh armas aeg! Oh armas aeg! Ma näitasin isegi proua Puna peale, keda 
parajasti näha polnud. Ma näitasin võlusõrmega terve Puna pere peale.
 Mitu kuud olin enesele lubanud, et ma ei näita enam kunagi võlusõrmega 
mitte kellegi peale – kui oli juhtunud see lugu mu õpetaja vanapreili 
Pakasega.
 Vaene vanapreili Pakane.
 Ühel päeval olime klassis ja ta õpetas meile parajasti õigekirja. “Tõuse 
püsti,” lausus ta, “ja ütle, kuidas sa kirjutad sõna “kass”.”



 “Oh, see on lihtne,” vastasin ma. “K-A-S.”
 “Sa oled üks rumal plikatirts!” ütles preili Pakane.
 “Ma ei ole rumal plikatirts!” hüüdsin ma. “Ma olen armas väike tüdruk.”
 “Mine seisa nurgas,” kamandas preili Pakane.
 Mina läksin seepeale tigedaks, mu silme ees läks mustaks ja ma näitasin 
preili Pakase peale pikalt ja põhjalikult oma sõrmega ning peaaegu samal 
hetkel …

 Teate, mis juhtus?
 Preili Pakasel hakkasid kasvama vurrud! Need olid mustad ja pikad, 
täpselt nagu kassil, ainult et palju suuremad. Ja küll kasvasid need alles 
kiiresti! Enne kui me ringi vaadata jõudsime, ulatusid vurrud preili Pakasel 
kõrvadeni!
 Muidugi mõista pistis terve klassi hirnuma, preili Pakane ütles selle 
peale: “Olge nii lahked ja seletage mulle ka, mis siin naljakat on.”



6

 Ja kui ta end ringi pööras, et tahvlile kirjutada, nägime, et talle oli 
kasvanud ka saba! See oli suur ja kohev saba!
 Ma ei hakka rääkima, mis edasi sai, aga kui keegi teie seast endamisi 
mõtleb, kas preili Pakasega said asjad ikka korda, siis vastus on “ei”. Ja ega 
need asjad enam korda saagi.
 Võlusõrm on midagi seesugust, mida olen osanud kasutada terve elu.
 Ma ei oska teile seletada, mismoodi ma seda teen, sest ega ma ise ka seda 
ei tea.
 Aga see juhtub alati siis, kui ma lähen tigedaks, mul läheb silme eest 
mustaks …
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 Seejärel lähen ma üle kere hästi-hästi kuumaks …
 Seejärel hakkab mu nimetissõrme ots hirmsal kombel surisema …
 Ja ühtäkki kargaks nagu välk mu seest välja imekiire sähvatus, nagu 
elektrilöök.
 See kargab välja ja puudutab seda inimest, kes mind vihale ajas …
 Ja pärast seda on võlusõrm talle mõju avaldanud ja juhtuma hakkavad 
kõiksugu asjad …
 No nii, võlusõrm oli mõju avaldanud tervele Puna perekonnale ja tagasi 
seda võtta polnud võimalik.
 Lippasin koju ja jäin ootama, mis juhtuma hakkab.
 Juhtuma hakkas kiiresti.
 Nüüd ma räägingi, mis kõik juhtus. Kuulsin järgmisel hommikul, kui 
see juba möödas oli, Philipi ja Williami käest kogu loo.




