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Viies peatükk

Klaassilm

K laassilmaga saab palju nalja, sest selle võib millal tahes oma tahtmist 
mööda silmakoopast välja võtta ja sinna tagasi torgata. Usu mind, proua 
Tohlamil olid kõik trikid käpas.
 Ühel hommikul võttis ta oma klaassilma silmakoopast välja ja poetas 
selle härra Tohlami õllekruusi, kui too parajasti mujale vaatas.
 Härra Tohlam istus ja rüüpas tasapisi oma õlut. Õllevaht jättis tema 
suuümbruse karvadele valge ringi. Tohlam pühkis valge vahu varrukaga 
ära ja seejärel varruka vastu pükse puhtaks.
 “Sa sepitsed midagi,” ütles proua Tohlam, olles seljaga mehe poole,  
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. klaas s i lm .

et too aru ei saaks, et ta on klaassilma silmakoopast välja võtnud. “Alati, 
kui sa niimoodi lausa vait jääd, tean ma väga hästi, et sa sepitsed midagi.”
 Proua Tohlamil oli õigus. Härra Tohlam muudkui üritas kõigest jõust 
salasepitseda. Ta püüdis välja mõelda tõeliselt ilget riugast, mida oma 
naisele sel päeval mängida.

 “Vaata parem ette,” ütles proua Tohlam, sest kui ma näen, et sa hakkad 
midagi sepitsema, valvan ma su järele nagu vombat.”
 “Ah, pane suu kinni, vanamoor,” ütles härra Tohlam. Ta jõi oma õlut 
edasi ja tema õel meel töötas edasi kõige uuema ja jubedama riuka kallal, 
mida ta eidele kavatses mängida.
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 Kui härra Tohlam oli viimast õlletilka kurgust alla kallamas, märkas ta 
järsku proua Tohlami õudset klaassilma, mis talle kannupõhjast vastu vaatas. 
See pani härra Tohlami jubedusest püsti kargama.
 “Ma rääkisin sulle, et ma valvan su järele,” kõkerdas proua Tohlam. “Mul 
on silmad igal pool, nii et vaata parem ette.”



13

. konn .

Kuues peatükk

Konn

Et õlle sees olnud klaassilma eest kätte maksta, otsustas härra Tohlam oma 
naise voodisse konna panna.
 Ta püüdis tiigi äärest suure konna ja tõi selle salaja karbi sees tuppa.
 Samal õhtul, kui proua Tohlam vannitoas end magamaminekuks korda 
seadis, lasi härra Tohlam konna tema linade vahele lahti. Siis läks ta oma 
voodisse ja jäi ootama, millal nalja hakkab saama.
 Proua Tohlam tuli tuppa, ronis oma voodisse ja kustutas tule. Ta 
lamas pimedas ja kratsis kõhtu. Proua Tohlami kõht sügeles. Räpastel 
vanamooridel, nagu tema, sügelevad kõhud kogu aeg.
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 Siis tundis ta järsku, et midagi külma ja limast ronib üle tema jala. Ta 
karjatas.
 “Mis sul viga on?” küsis härra Tohlam.
 “Appi!” karjus proua Tohlam voodis ringi sipeldes. “Miski on minu 
voodis!”
 “Ma võin kihla vedada, et see on see Hiid-Kördiväänik, mida ma just 
praegu põrandal nägin,” ütles härra Tohlam.
 “Misasi?” kisas proua Tohlam.
 “Ma püüdsin teda maha lüüa, aga ta jõudis minema lipsata,” ütles härra 
Tohlam. “Ta hambad on nagu kruvikeerajad!”
 “Appi!” karjus proua Tohlam. “Aidake mind! Ta ronib üle mu jalgade!”
 “Ta hammustab sul varbad ära,” sõnas härra Tohlam.
 Proua Tohlam minestas.
 Härra Tohlam tuli voodist välja ja tõi tassiga külma vett. Ta valas vee 
proua Tohlamile pähe, et teda üles äratada. Konn ronis linade vahelt välja, 
sest ta tundis vee lähedust. Ta hakkas padja peal ringi kargama. Konnad 
armastavad vett. Konn oli oma olukorraga väga rahul.
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 Kui proua Tohlam toibus, oli konn just ta näole hüpanud. Kui midagi 
sellist juhtub sel ajal, kui sa öösel voodis lamad, pole see üldsegi mõnus. 
Proua Tohlam röögatas uuesti.
 “Issake, see ongi Hiid-Kördiväänik!” ütles härra Tohlam. “Ta hammustab 
sul nina otsast!”
 Proua Tohlam kargas voodist välja, lendas trepist alla ja veetis öö sohval. 
Konn jäi tema padjale magama.




