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L AH K U MINE

LEOPARDIL

milles tüdruk nimega September kaob leopardi seljas,
õpib tundma Haldjamaa seadusi ja lahendab mõistatuse

E

las kord tüdruk nimega September, kes oli surmani tüdinenud oma
vanemate majast, kus ta pesi päevast päeva ühtsamu roosa- ja

kollasekirjuid teetasse ja sama serviisi kastmekannusid, magas samal
tikitud padjal ja mängis sama väikse armsa koerakesega. Kuna ta oli
maikuus sündinud ja tema vasakul põsel oli sünnimärk ja tema jalad
olid suured ja rohmakad, hakkas Rohelisel Tuulel temast kahju ning
ühel õhtul, pärast tüdruku kaheteistkümnendat sünnipäeva lendas tuul
tema akna taha. Tuul kandis rohelist sametkuube ja rohelist kutsari-

keepi, jalas rohelised ratsapüksid ja lumeräätsad. Ülalpool pilvi vaestelinnas, kus kuus tuult elavad, on väga külm.
“Sa paistad kaunis tujukas ja ägeda loomuga laps,” sõnas Roheline
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Tuul. “Kas tahaksid minuga kaasa tulla ja Leebe Tuule Leopardi seljas
suure mere äärde lennata, päris Haldjamaa servale? Kuna karmid iilid
pole Haldjamaal lubatud, siis mina ise sinna sisse ei pääse, aga sinu
kannaksin ma meeleldi Meeletu Mäsleva mere rannale.”
“Oo jaa!” õhkas September, kes mitte vähimatki ei hoolinud roosaja kollasekirjutest teetassidest ega väikestest armsatest koerakestest.
“Siis tule ja istu mu kõrvale, aga ära sa mu leopardi liiga kõvasti
kasukast kisu või muidu ta hammustab.”
September ronis köögiaknast välja, jättes kraanikaussi maha seebivahused roosa- ja kollasekirjud teetassid, mille põhja kleepunud tee
lehed moodustasid halvaendelisi kujutisi. Üks neist meenutas natuke
tema isa, pikas kohvikarva sinelis, kes oli, püss peos ja säravad märgid
mütsil, kaugele mere taha läinud. Teine meenutas natuke ema, kes töötunkedes ja kummuvate käsivarremusklitega kangekaelse lennuki
mootori kohale kummardus. Kolmas meenutas laiaks litsutud kapsast.
Roheline Tuul ulatas tüdrukule rohelises liibuvas kindas käe ning
September võttis sellest kinni ja hingas sügavalt sisse. Kui tüdruk ennast
aknast välja küünitas, libises tal king jalast, ja see on oluline, nii et võtkem hetk aega ja jätkem hüvasti tema pisikese peene kingakesega, kui
see messingpandla kõlisedes parkettpõrandale kukub. Hüvasti, kinga
ke!

September hakkab sinust peagi puudust tundma.
“No nii,” lausus Roheline Tuul, kui September smaragdrohelises kaarjas sadulas istus, sõrmed leopardi tähnilises kasukas. “Haldjamaal on
tähtsad reeglid, reeglid, millest mind ühel päeval vabastatakse, kui mu
paberid lõpuks läbi vaadatakse ja mulle diplomaatilise puutumatuse
kuldne sõrmus antakse. Kui sa nende reeglite vastu eksid, ei saa mina
sind enam aidata. Sulle tehakse kas trahvi või sind hukatakse, olenevalt
Markiisi tujust.”
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“Kas ta on nii kohutav?”
Roheline Tuul krimpsutas teravat habet. “Kõik väikesed tüdrukud
on kohutavad,” tunnistas ta viimaks, “kuid Markiisil on vähemalt peen
kübar.”
“Rääkige mulle reeglitest,” nõudis nüüd September. Ema oli teda
õige noorena malet mängima õpetanud ja ta arvas, et kui ta suutis ratsu
käigud meelde jätta, siis jäävad talle meelde ka Haldjamaa reeglid.
“Esiteks on keelatud igat sorti raud. Selle koha pealt on toll väga
range. Püssikuulid, noad, ogalised nuiad või tungrauad, mis sul juhtuvad
kaasas olema, võetakse ära ja sulatatakse üles. Teiseks on keelatud alkeemia, välja arvatud noortel daamidel, kes on sündinud teisipäeval . . .”
“Mina sündisin teisipäeval!”
“Täiesti võimalik, et ma teadsin seda,” pilgutas Roheline Tuul talle
silma. “Kolmandaks, õhusõiduks on lubatud vaid leopard või juhiloaga
ristirohu vars. Kui sul ei juhtu kumbagi neist olema, siis võid rahumeeli
maapinnal püsida. Neljandaks, kogu liiklus kulgeb vastupäeva.
Viiendaks, prügi viiakse ära igal teisel reedel. Kuuendaks, kõik ümbervahetatud lapsed peavad kandma jalanõusid, mis neid teistest eristavad.
Seitsmes ja kõige tähtsam, mitte mingil juhul ei tohi siseneda Põimitud
põlismetsa või sa kas hukud väga piinarikkal viisil või oled sunnitud
istuma koos puuvaimueitedega kohutavalt tüütul teetseremoonial.
Need seadused on pühad ja puutumatud, välja arvatud aukülalistele ja
metsavaimudele. Kas on selge?”
Ma vannun, et September püüdis kogu hingest kuulata, kuid tuule
iilid puhusid talle ta tumedaid juukseid näkku. “Ma . . . ma arvan
küll . . .” kogeles ta kiharaid suult eemale lükates.
“Haldjaroogade söömine ja joomine tähendab muidugi siduvat
lepingut, mille kohaselt tuleb vähemalt kord aastas kindlal aastaajal
tagasi tulla.”
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September kohkus. “Mida?! Mida see tähendab?”
Roheline Tuul silus oma korralikult pügatud teravatipulist habet.
“See tähendab: söö kõike, mis on meelt mööda, kallis kirsilapsuke!” Ta
naeris, nagu vilistaks tuul puude latvades. “Magus nagu marjake, kirgas nagu kirsike, mu kuutaeva kuma!”
Leebe Tuule Leopard haigutas ja eemaldus üha enam Omaha,
Nebraska katustest, millele September hüvastijätuks isegi ei lehvitanud.
Me ei peaks seda talle pahaks panema: kõik lapsed on südametud. Neile
pole süda veel kasvanud, mistõttu nad saavadki kõrgete puude otsa
ronida ja šokeerivaid asju öelda ja nii kõrgele hüpata, et täiskasvanute
südamed selle peale hirmust kloppima hakkavad. Südamed kaaluvad
päris palju. Sellepärast selle kasvamine nii palju aega võtabki. Kuid justnagu lugemises, arvutamises ja joonistamises arenevad lapsed selleski
eri kiirusel. (Teada-tuntud tõde on see, et miski ei kiirenda südame
kasvu rohkem kui lugemine.) Mõned väikesed on kohutavad ja kurjad,
täiesti südametud. Mõned on armsad ja kenad ja üldsegi mitte südametud. Päeval, mil Roheline Tuul Septembri kaasa viis, oli too kuskil
vahepeal – mõneti südametu, mõneti kasvanud.
Ja nii ei lehvitanud September hüvastijätuks ei oma majale ega
ema tehasele, mis kaugel allpool valget suitsu popsis. Ta ei lehvitanud
ka isale, kui nad üle Euroopa lendasid. Sind ja mind võib see jahma
tada, kuid September oli piisavalt palju raamatuid lugenud ja teadis,
et vanemad on pahased ainult senikaua, kuni nad pole veel teada saanud, et nende väike seikleja käis ära Haldjamaal ja mitte tänavanurgal
baaris ja siis on kõik hästi. Ta vaatas otse ette pilvedesse, kuni tuul ta
silmad vett jooksma pani. Ta naaldus vastu Leebe Tuule Leopardi,
kelle karv oli tihe ja läikiv, ning kuulatas tema tohutusuure kõmiseva
südame lööke.
• • •
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