
Andy tuleb tagasi

Tema silmad avanesid võbinal ja ta avastas üllatusega, et ta on elus. 

Kui ta oli viimasel viiel aastal endast üldse mõelnud, oli ta pidanud ennast surnuks. 

Vahetevahel oli ta piilunud välja maailma ning oma piiluavaks kasutas ta seda putravat ja 

kriiskavat idiooti, keda põetajad ja õed Andyks nimetasid.

Täna aga oli ta astunud selle idioodi peast läbi, et korraks välja vaadata, ning ennäe, seal ta 

oli, elus mis elus. See oli paganama ränk vapustus.

Ta ajas end istuli ja sai otsekohe aru, et tal on seljas haiglapidžaama. 

„Hommikust, Andy!” ütles vanamees naabervoodis. 

„Hommikust!” vastas ta ebamääraselt ning vaatas oma öökappi, millel polnud midagi peale 

lillede ja apelsinimahla. 

„Ahhaa! Tubli poiss, Andy!” ütles tema naaber, nagu oleks vastus talle muljet avaldanud. 

Andy vaatas öökappi sisse. See oli tühi. Ta pööras ennast ja silmitses seina voodi taga. 

Seal oli aukohal jõuluvana õhuke plastikust lamereljeef, mis oli hõbepaberist okastraadi abil 

ühenduses teiste täpselt samasuguste jõuluvanadega teiste voodite peatsites. Andy jõuluvana 

alla olid kleepmassiga kinnitatud fotod, mis kujutasid naist ja kolme last kas üksi või 

mitmesugustes kombinatsioonides. Lapsekäega joonistatud üsna räbaldunud pilt allkirjaga 

Robert jäi peaaegu voodiotsa varju. 

Palatisse astus õde ja tervitas kõiki. Tal olid käes ühekordseks kasutamiseks mõeldud 

kindad.

„Andy ütles just äsja tere hommikust,” teatas vana mees talle kohe.

„Väga tore,” vastas õde teda ilmselgelt uskumata. Ta sammus Andy voodi juurde ja tõmbas 

tal hoiatamata teki pealt. Kärmelt ja kohmetust tundmata uuris ta Andy jalgevahet ja libistas 

siis käe ta tagumiku alla, et kontrollida valget aluslina.

„Kas sa oled täna öösel tubli poiss olnud, Andy?” kudrutas ta heakskiitvalt, pöördudes Andy 

alumise kehapoole poole. 

„Kuidas?”

Õde jätkas masinlikult, enne kui suutis dešifreerida hääle, mida Andy oli teinud. 

„Ei kakanudki voodisse?”

„Loodetavasti mitte,” ütles Andy. „Kelleks te mind õige peate?”

Õde vahtis teda, suu ammuli, leidmata vastust. Siis jooksis ta minema.



Selgus, et viis aastat oli ta olnud jampsiv imbetsill. Ta oli nakatunud raskesse haigusse, elanud 

selle üle, aga kaotanud mõistuse. Kui ta alguses intensiivravipalatisse oli võetud, oli ta 

kujutanud endast meditsiiniteadusele põnevat probleemi. Kõiksugused eksperdid olid püüdnud 

leida üles tema teadvust, oli see siis läinud kuhu tahes, ja see tagasi tuua. Nädalad olid 

möödunud, elu läks edasi ja haiglal oli vaja tema voodit. Ta paigutati ümber hooldekodusse 

ning seal oligi ta sellest ajast saadik elanud. 

Andy sai aru, et tema eest oli olnud väga raske hoolitseda, sest ta tõmbles kramplikult, 

vehkis käte ja jalgadega iga kord, kui põetajad üritasid tal habet ajada või teda pesta, ning 

saatis ühe rusikahoobiga toa teise nurka hommikuhelveste kausi ja noad-kahvlid, või siis äratas 

teised patsiendid öösel üles, uludes koera kombel. Tema ulgumist oli tegelikult kuulda isegi 

hooldekodu ümbrusest kaugemal. Hoolimata tihedast võistlusest kõigi teiste kaeblike hüüetega, 

mis olid kunagi nende seinte vahel kõlanud, oli tema ulgumisest saanud legend 

Nüüd palus ta rahulikult ja vaikse häälega peeglit ja habemenuga.

Õde tõi talle pardli, mida oli lükatud üle tema tõmbleva näo iga päev viie aasta jooksul. Ta 

palus päris habemenuga ja natuke seebivett. Nende pilgud kohtusid. Kõigest paari päeva eest 

pidid õde ja tüse majahoidja Andyt tagasi hoidma, kui üks jõuluaegne ühislaulmine ta marru 

ajas. Mälestus mehe toorest jõust oli õe mälus alles värske. 

„Tänan teid,” ütles Andy, kui õde talle habemenoa tõi.

Teda häiris see, mis oli juhtunud ta näoga. See oli ühtpidi palju vanem, seal olid kurdunud, 

vetruvad voldid ja kortsud ning tema harjumuspärases mustas habemetüükas paistsid 

valkjashallid karvad. Samal ajal oli see aga ka nilbelt noor nagu šimpansipoja nägu. Näis, et 

habemetüüka mahaajamine ei muuda suurt midagi. 

Õde jälgis teda, kui ta ponnistas midagi tuttavat nähtavale tuua. 

„Teie naine…” alustas ta.

„Mida?”

„Teie naine tuleb täna siia. Täna on tema külastuspäev.”

Andy mõtles hetke selle üle – äkitselt mäletas ta oma naist väga hästi. 

„Te olete ilmselt talle helistanud ja uudist rääkinud?” küsis ta.

„Ma kardan, et ei,” kostis õde. „Me üritasime, aga ta ei võtnud vastu. Teda ootab üllatus, 

eks ole?” Ta turtsatas, punastas siis ja lahkus järsult. 

Andy naine jõudis kohale pärast lõunasööki, kui hooldekodus oli kõige kiirem aeg. Ta oli 

mehe voodi kõrval, enne kui keegi personalist teda märkas.



„Tere, Andy-poiss!” ütles ta, istudes voodijalutsisse. Ta sikutas õlakoti endale sülle ja sobras 

selles. „Tõin sulle sõõrikuid. Ja limonaadi.” Ta sirutas käe Andyst mööda ja pani maiuspalad 

öökapile. Ta kissitas silmi, torutas huuli ja sasis mehel juukseid. 

„Kuidas sa siis ennast üleval oled pidanud, mis, Andy? Ei ole õdedele liiga palju tüli teinud? 

Hommikusöögi ajal pahandust teinud? Hommikusöögi ajal ei tohi pahandust teha, Andy.”

Paistis, et ta oli küllaltki rahulolev ja jahvatas aina edasi meest õieti märkamatagi nagu 

algkooli inspektor, kes tormab muretult läbi rõõmsalt tegevuses lapsi täis klassiruumi. Oli 

lausa kahju talle tõtt rääkida, aga et üks õde tõttas nende poole, arvas Andy, et ta parem teatab 

talle kõigepealt ise.

„Minuga on nüüd kõik korras, Brom,” lausus ta vaikselt. 

„Uhh… jah,” hingeldas õde, kes peatus kriuksatusega poleeritud linoleumil. 

Andy naine ei öelnud midagi, ainult vaatas kord õele, kord Andyle otsa.

„Ma tahan öelda,” ütles õde, „et me oleme eriarsti välja kutsunud ning proovide tulemused 

pole veel teada, aga…” Ta naeratas totakalt ja osutas Andyle, nagu tahtes öelda sa näed ju ise. 

Andy naine naeratas ka, see oli lõpmata tobe ja vapustatud naeratus, otsekui oleks talle valel 

päeval üllatuseks sünnipäevapidu korraldatud. 

„Tõesti või?” küsis ta. 

Nüüd vastas talle juba tema mees, mitte õde. 

„Tõesti,” ütles ta. 

„See on imeline, kallis,” sõnas Andy naine. Ta kummardus voodi kohale ja kallistas teda 

kohmetult, nagu kallistab kuningliku perekonna liige mõnda vigast last.

Järgnes piinarikas vaikus. 

„Nojah,” ütles õde, tundes, kuidas see vaikusepööris ta endasse kisub, „küllap sellega 

harjumine võtab natuke aega. Teil mõlemal.” Nõustamine möödas, kõndis ta minema, et teha 

natuke õetööd, sest just selle eest talle ju lõpuks makstigi. 

Kallistus lõppes. Andy ja tema naine võtsid sisse oma endised asendid nagu piljardimängijad 

pärast lööki. Bromwyn vaatas otse enda ette, kitsasse koridori palati teises otsas. 

„Anna andeks, Andy, kui ma just kuigi rõõmus ei paista,” alustas ta.

„Kas sa oled need viimased aastad mind Andyks kutsunud, Brom?” küsis Andrew, kellele ei 

meeldinud, kui talle Andy öeldi. 

„Vabandust. Jah. Vabandust,” vastas Brom, kellel polnud midagi selle vastu, et talle Brom 

öeldi. 



Andy jäi hooldekodusse veel kaheks päevaks, luges „Reader’s Digesti” ja lobises rabatud 

eriarstidega. Näis, et tal olid taastunud kõik võimed, mis tal kunagi olnud olid. Kui aga jõudis 

kätte kojumineku aeg, soovitati tal ilma mingi sõnaselge põhjuseta autojuhtimisest hoiduda. 

Pärast piinlikuvõitu hüvastijätte ja uusaastasoove õdedelt ja põetajatelt viis Bromwyn Andy 

koju. Kuigi naine oli kõigutamatult autojuhtimisest keeldunud kõik need aastad, mil Andy oli 

teda õppima julgustanud, oli ta vapralt asja ette võtnud ja saanud juhiload vaevu pool aastat 

pärast Andy mõistuse kadumist. Andy ei saa kunagi teada, kas käigukangi käsitsemine oli talle 

kergelt tulnud. Bromwyn sõitis masinlikult ega pööranud teistele liiklejatele ülemäärast 

tähelepanu nagu kõik kogenud autojuhid. Andy meelest oli see veidralt sobimatu.

Vana kodukant ei olnud õieti muutunudki. Talle tundus, et sellest oli näha, mis laadi 

naabruskond see oli. Ta oli kolinud siia vastu tahtmist, oma töökoha pärast, mida tal nüüd 

muidugi enam ei olnud. 

Tema naine oli aga töö leidnud. Ainult sellest ta mõistetavalt kogu kodutee rääkiski. 

Nende maja välisukse juures ei leidnud ta kohe võtit üles. See erutas teda ülemäära. Võti 

leitud, tahtis naine pärast ukse avamist tingimata ees majja minna. Selle põhjal, mida Andy 

tema järel minnes silmata jõudis, oli maja asju täis ja segi – poiste segadus. 

„Anna andeks, et see on niisuguses seisus,” ütles Bromwyn, kuid tema hääles kõlas ärritus, 

mitte kahjutunne. Andy teadis pagana hästi, et ta pole teretulnud, et ta on naise jaoks liiga 

ootamatult ellu naasnud. Ta ei hoolinud sellest.

Maja oli nüüd üksikema kodu. Kõik Andy asjad olid ära viidud. Tema meelest oli see 

kummaline, aga ta ei pannud seda eriti pahaks. Ta ei olnud oma asju kunagi päriselt endale 

tahtnud. Ta oletas õigesti, et väike tuba oli antud kõige vanemale pojale ning ta kiitis selle 

heaks – Robert pidi nüüd olema üheksane ja selles vanuses poiss oli ära teeninud oma toa. 

Andy siiski ei oodanud eriti oma lastega kohtumist.

Tundus, et tema naine oli jonnakalt otsustanud korraldada talle majas pihtimusliku 

ringkäigu, seletades, mis ja miks on muutunud. X-ile oli vaja lisaruumi, see tähendas, et Y tuli 

viia Z-i, kus see jäi ette… Andy ütles, et selle kõigega võib oodata ning pani ette, et naine 

võiks teha neile mõlemale tassi teed. 

Köögilaual valitses segadus, mille olid loonud lapsed, kes olid olnud viimasel korral, kui 

Andy neid oli näinud, liiga väikesed, et iseseisvalt süüa. Samal ajal kui tema naine 

peenutsevalt teed keetis, tegi ta ühe koha lagedaks, et saaks sinna küünarnuki toetada.

„Niisiis,” küsis naine, selg tema poole. „Kas kaks lusikatäit suhkrut või üks?”



„Kaks,” vastas Andy hajameelselt. Tundus, et nad otsustasid vastastikusel kokkuleppel selle 

küsimuse ja vastuse märkamata jätta. Selle asemel istusid nad köögilaua ääres ja jõid vaikides 

teed. Niipalju kui Andy mäletas, ei olnud see nende puhul tavatu, kuigi praegustel asjaoludel 

see muidugi nii näis. 

„Ma pean koristama,” ütles Bromwyn lõpuks. 

„Mina sind ei takista,” kostis Andy.

Bromwyn silmitses rõhutatult tema taldrikute vahel lauale toetuvat küünarnukki. Andy sai 

aru, et ta on naisel ees, tõusis püsti ja läks elutuppa. Ta istus vanasse tugitooli ja võttis ühe 

ajalehe, et näha, millega siis nüüdsel ajal maailmas tegeletakse. 

Poegadega kohtumine ei olnudki nii suur katsumus, nagu Andy oli arvanud. Vanim poeg oli 

tegelikult kümnene (tema valearvestus) ning näis, et ta ei ole Andyst ega tegelikult ka 

Bromwynist huvitatud. 

„Pärast näeme, isa,” ütles ta ja läks üles oma tuppa. 

Nooremad poisid oli uudishimulikud, ujedad ja sõbralikud, nagu oleks Andy huvitav 

külaline. Nad küsisid temalt, kuidas ta terveks sai. 

„Ma ei tea,” vastas Andy. „Keegi ei tea. See on teaduse mõistatus.”

Näis, et see meeldis neile. 

Nad pärisid temalt ka, mis tunne oli olla hull. Seitsmeaastane küsis:

„Kas sa oskad ikka veel teha seda häält, mida sa tegid siis, kui sa hull olid? Tead küll, nagu 

auu-auu-auuu?”

„Muidugi,” vastas Andy, märkamata, et naine tema selja taga alandustundest jäigaks 

tõmbus. Heites pea kuklasse ja ajades suu nii laialt lahti kui võimalik, matkis ta oma endist 

ulgumist. 

„Kuidas oli?” küsis ta pojalt.

„Mm,” lausus seitsmeaastane kahtlevalt. „Enne oli parem.”

„Anna andeks,” vastas Andy lõbustatult. 

„Nüüd küll aitab,” lausus Andy naine ja see kõlas täiesti kurnatult ja seda ta ilmselt oligi. 

Andy ei suutnud enam näha temas seda noort naist, kellega ta oli abiellunud – mustade 

juuste, suurte unelevate silmade ja ahvatleva atlass-sileda kaelaga noort naist. Kui ta oleks need 

viimased viis aastat temaga koos elanud, oleks ta tõenäoliselt ikka veel võimeline nägema teda 

sellisena, nagu ta kunagi oli, aga nüüd ta seda ei suutnud. Naine kuulus vanemasse põlvkonda.



Sel õhtul vaatas pere telerit, nagu nad olid alati vaadanud, isegi siis, kui poisid olid alles 

beebieas. Õhtul hiljem, kui lapsed olid magama läinud, vaatasid Andrew ja Bromwyn telerit 

nagu abielupaar. Nad vahetasid paar korda kanalit ja sattusid poole pealt üht mõrvalugu 

vaatama. Et nad olid mõlemad algusest ilma jäänud, olid nad võrdses olukorras ja said natuke 

omavahel rääkida, oletada, kes võib olla mõrvar. Andy tundis, et ta on naisega õige pisut 

lähedasem, aga teadis, et see ei kesta. 

Voodis lebas naine tema kõrval nagu kokkupandud lamamistool. Andy vahtis kortse naise 

kaelal. 

„Kas sa tahad minuga magada?” küsis naine. Andy sai aru, et kui ta naist puudutaks, 

põrkaks see tagasi. 

„Mitte täna õhtul,” vastas ta. See oli tõsi. Tema liiga suure pidžaamaga varjatud erektsioon 

ei olnud tema naise jaoks. See oli naiste jaoks üldiselt. 

Lõpuks keeras naine talle selja. 

„Ma jään magama,” teatas ta tuhmilt. „Head ööd, Andy!”

„Head ööd!”

Temapoolsel öökapil oleva kummalise uue äratuskella järgi umbes kolmveerand kolm tõusis 

Andrew üles, pani hommikumantli selga ja tuhvlid jalga. Ta läks ettevaatlikult mööda 

mustavat koridori, et mitte mingi võõra koli otsa komistada, jõudis elutuppa ja üritas läbi 

looritaoliste kardinate õue vaadata. Temas kasvas tunne, et erakordselt hea oleks väljas olla.

Ta astus välja verandale ja jättis ukse lukust lahti. Majas ei olnud midagi, millest tal oleks 

kahju olnud, kui murdvaras selle ära oleks viinud. 

Öö oli sügavsinine ja lämbe, paistis täiskuu. Elekter nirises mööda tema kaela üles ja alla. 

Maailm oli niisama liikumatu nagu maharaiutud mets. Tal oli tunne nagu väikesel linnul, kes 

hüpleb taipamatult pimeduses ühelt kännult teisele. 

Lükates end lahti postkastist otsekui õnnetoovast talismanist, asus Andrew mööda tänavat 

teele. Pimeduses ei olnud naabruskond sugugi nii tuttav, nagu ta oli alguses arvanud. Ta ei 

teadnud, kas ta üldse oskab tagasiteed leida.


