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Autori märkus
Mõni aasta tagasi, kui mu lapsed veel väikesed olid, tavatsesime pidada
aias ikka kilpkonna või paari. Tol ajal oli muruplatsil või tagaaias ringi
roomav lemmikloom tavaline vaatepilt. Kilpkonni võis osta üsna odavalt
igast loomapoest ning ilmselt tekitasid nad kõigist lapsepõlve lemmikutest
kõige vähem tüli ja olid igati ohutud.
Kilpkonni toodi Inglismaale tuhandeid ja enamasti olid nad pärit PõhjaAafrikast. Aga paar aastat tagasi võeti vastu seadus, mis keelas kilpkonnade
maaletoomise. Seda ei tehtud mitte meie kaitseks.Tilluke kilpkonn polnud
kellelegi ohtlik. Seda tehti puhtalt kilpkonnade endi huvides. Nimelt oli
kaupmeestel, kes kilpkonni tõid, kombeks toppida neid ilma toidu ja
veeta tihedalt kaubakastidesse ning jätta nii jubedatesse tingimustesse, et
ülemerereisi ajal sai alati suur osa loomadest hukka. Niisiis, et mitte lasta
sellisel julmusel jätkuda, tegi valitsus kogu kilpkonnakaubandusele lõpu.
Juhtumised, millest sa selles loos loed, leidsid aset noil päevil, mil igaüks
võis minna ja endale loomapoest toreda väikese kilpkonna osta.
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H ärra Hüplik elas väikeses korteris suure betoonmaja ülemisel korrusel.

Ta elas päris üksi. Ta oli alati olnud üksildane mees, aga nüüd, mil ta oli
pensionile jäänud, tundis ta end üksildasemana kui kunagi varem.
Härra Hüpliku elus oli kaks armastust. Kõigepealt lilled, mida ta oma
rõdul kasvatas. Need kasvasid pottides ja vannides ja korvides ning suvel
muutus väike rõdu värvide pillerkaariks.
Härra Hüpliku teine armastus oli saladus, mida ta hoidis ainult enda
teada.
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Rõdu, mis kuulus härra Hüpliku alumisele naabrile, eendus majast
tükk maad kaugemale kui tema oma ja nõnda oli härra Hüplikul alati
hea ülevaade sellest, mis all toimub. Rõdu kuulus võluvale keskealisele
daamile nimega proua Hõbeke. Proua Hõbeke oli lesk, kes elas samuti
üksinda. Ja kuigi ta seda ise ei teadnud, oli just tema härra Hüpliku salajase
armastuse objekt. Härra Hüplik oli teda oma rõdult armastanud juba palju
aastaid, aga ta oli väga uje mees ning polnud kunagi jõudnud nii kaugele,
et prouale armastusest märku anda.
Igal hommikul vahetasid härra Hüplik ja proua Hõbeke viisakusi,
üks ülalt alla ja teine alt üles vaadates, aga sellega asi ka piirdus. Vahemaa
nende rõdude vahel ei saanud olla rohkem kui mõni meeter, kuid härra
Hüplikule tundus see nagu miljon miili.Ta igatses kutsuda proua Hõbekest
ülakorrusele tassikest teed jooma ja küpsist sööma, aga iga kord, kui ta asus
huultel neid sõnu vormima, jättis julgus ta maha. Nagu ma juba ütlesin, oli
ta väga-väga uje mees.

Oh, kui ainult, kui ma ainult saaksin midagi suurt korda saata, ütles ta
muudkui endale, näiteks päästa proua elu või vabastada ta jõugu relvastatud
kaabakate käest. Kui ainult suudaksin toime panna mingi tõelise vägitüki,
teeks see minust proua silmis kangelase. Kui ainult…
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