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„Oi, oi, mulle tundus, et ma nägin kassi.“
Tweety

ESMASPÄEV
Välgusähvatus pimedas öös jäädvustas nagu fotograafi välklamp filmirullile suurel kiirusel Saint Vincentist Aosta
suunas sõitva valge furgoonauto.
„Vihma hakkab sadama,“ teatas itaallane, kes istus rooli
taga.
„Võta hoogu maha,“ vastas teine, võõramaise aktsendiga
mees.
Kõigepealt kostis kõuekärgatus, sellele järgnes lausvihm, nagu oleks keegi pangetäie vett vastu auto esiklaasi
visanud. Itaallane lülitas kojamehed sisse, aga ei vähendanud kiirust. Ta lülitas vaid kaugtuled sisse.
„Asfalt saab märjaks ja tee muutub seebiks,“ ütles võõramaalane ja võttis jopetaskust mobiiltelefoni.
Itaallane ei vähendanud kiirust.
Võõramaalane voltis paberilehe lahti ja hakkas numbrit telefoni toksima.
„Miks sa numbreid mällu ei salvesta nagu kõik teised?“
„Mälu pole. See sai täis. Ära sega,“ vastas mees numbrit valides. Furgoon sõitis läbi augu, mehed rappusid istmetel.
„Mul läheb kohe süda pahaks,“ ütles võõramaise aktsendiga mees, tõstes telefoni kõrva juurde.
„Kellele sa helistad?“
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Võõramaalane ei vastanud. Torust kostis kellegi unine
hääl: „Halloo … kes räägib?“ Mees kõverdas huuli ja katkestas kõne. „Valeühendus,“ pomises ta, vajutades närviliselt vana värviplekilise telefoni klahvidele. Siis surus
ta mobiili taskusse tagasi ja vaatas autoaknast välja. Tee
oli kurviline ja ohtlikke kurve tähistavad mustvalged
hoiatusmärgid muutusid nähtavaks alles viimasel hetkel.
Kulunud mootori kepsud ja roostes summuti tegid sellist
häält, nagu oleks keegi vanarauda trepist alla loopinud.
Tööriistakast pagasiruumis libises furgooni lengerdamise
taktis ühest äärest teise.
„Ülemaailmne veeuputus on alanud, mu sõber!“
„Ma pole sõber,“ vastas võõramaalane.
Vaatamata kaugtuledele polnud Saint Vincenti –
Aosta maanteed peaaegu näha. Itaallane vahetas pidevalt
käike, vajutas sidurit ja gaasipedaali.
„Miks sa hoogu maha ei võta?“
„Sest varsti läheb valgeks. Tahan selleks ajaks, kui väljas valgeks läheb, kodus olla! Võta parem üks suits ja ära
sega mind, Slawomir.“
Võõramaalane sügas habet.
„Ma pole Slawomir, jobu, Slawomir on poola nimi, aga
ma pole poolakas.“
„Poolakas, serblane, bulgaarlane … minu jaoks olete
kõik ühesugused.“
„Sa oled tõbras.“
„Mispärast, kui see on tõde? Olete kõik lurjused. Vargad ja mustlased.“ Ta lisas irvitades: „Kas sa kardad kurve?
Ah, mustlane, kas kardad?“
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„Ei, ma kardan, et sa ei oska autoga sõita. Pealegi ma
pole mustlane.“
„Mis sul nüüd hakkas, vihastasid või? Mis selles halba
on, et sa mustlane oled? Sa ei pea seda häbe…“
Kostis pauk ja mehe sõnad jäid pooleli. Furgoon kaldus küljele.
„Kurat!“ Juht katsus rooli vastassuunas keerata.
Võõramaalane karjus, itaallane karjus ja karjusid ka
ülejäänud kolm terveks jäänud autokummi. Vähemalt
seni, kuni neist järgmine lõhkes ja furgoon teelt välja
paiskus. Sõiduk kihutas läbi puitaia, sõitis maha kiirusepiirangut tähistava liiklusmärgi ja põrutas maantee ääres
kasvavate lehiste otsa. Esiklaas purunes kildudeks, kojamehed tõmbusid kõverasse, mootor seiskus.
Võõramaalane ja itaallane istusid liikumatult, nende
klaasistunud silmad vahtisid tühjusesse, verd voolas nende
suust ja silmakoobastest. Nende kaelad olid murdunud
ja nad vajusid kägarasse nagu kaks hüljatud hüpiknukku.
Järjekordne välgusähvatus jäädvustas filmirullile kahe
mehe elutud, tühja pilguga näod.
Vihm tagus hullumeelses rütmis vastu auto plekk-
katust. Puruks sõidetud furgoon, mille esituled ikka veel
põlesid, kriiksus, püsides tasakaalus maast välja tunginud
puujuurikatel. Lõpuks vappus sõiduk veel viimast korda
ning vajus siis maapinnale, pannes surnukehad istmetel
võpatama.
Esimese kummi lõhkemisest kuni hetkeni, mil furgoon
vastu puutüve paiskus, oli möödunud kolm sekundit.
Kolm sekundit. Olematu aeg. Põgus ohe.
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Kolm sekundit kulus Rocco Schiavonel taipamaks, kus
ta viibis. Terve igavik.
Kui ta silmad avas, ei tundnud ta ära oma kodu seinu,
uksi ega lõhna.
Kus ma olen? mõtles ta, uurides unesegase pilguga ümbritsevat ruumi. Toas valitsev hämarus ei aidanud teda. Ta
viibis võõras voodis, võõras toas, võõras korteris. Suure
tõenäosusega polnud ka maja tema oma. Ta lootis, et vähemalt linn on sama mis eelmisel õhtul: linn, kus ta juba
pikemat aega elas, lunastades üht üheksa kuud tagasi tehtud viga – Aosta.
Enda kõrval lebava naise nägemine aitas tal pildi kildudest kokku panna. Naine magas sügavalt, tema mustad lahtised juuksed olid padjale langenud. Naise silmad
liikusid suletud laugude taga. Ta paotas veidi huuli, nagu
suudleks kedagi unes. Üks jalg oli teki alt väljas ja rippus
üle voodi ääre.
Ta oli Anna juurde magama jäänud! Mis temaga lahti
oli? See oli viga! Esimene vale samm, ilmne oht langeda
harjumuse küüsi! Võimalus, et ta võiks vastu tahtmist
saada osaks Aosta linnast ja selle elanikest, ehmatas ta
voodis istukile. Ta hõõrus oma silmi.
Ei, see pole võimalik, mõtles ta. Ta polnud viimase
üheksa kuu jooksul kordagi võõrsil ööbinud. Nii see algab,
ta teadis seda … ja ühel heal päeval avastad, et on juba liiga
hilja. Sa hakkad kohvikuid külastama, sõbruned puu- ja
juurviljamüüjaga ning tubakapoodnikuga, isegi ajalehemüüjaga, kuni saabub päev, mil baarimees lausub oma saatuslikud sõnad: „Dottore, kas sama nagu alati?“ ja sa oledki
purgis. Automaatselt on sinust saanud Aosta linna kodanik.
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Ta toetas jalad põrandale. See oli soe ja karvane. Vaipkate. Ta tõusis ja astus läbi sinaka, kala kõhu karva koiduhämaruse tooli poole, millel vedelesid hunnikus tema
riided. Ta lõi varba ära, valusööst tungis ajju ja rabas ta
jalust.
Hääletult vajus Rocco tagasi voodile, hoides kätega
kinni vasakust jalast, mille ta oli vastu teravat äärt ära
löönud. Ta teadis, et, tänu jumalale, kestab see metsik ja
toores valu vaid lühikest aega. Surud mõneks sekundiks
hambad kokku ja ongi möödas. Rocco kirus hääletult,
sest ta ei tahtnud naist üles äratada. Mitte sellepärast, et
ta naise unest oleks hoolinud, vaid sellepärast, et vastasel
juhul oleks tal tulnud temaga vaidlema hakata ja selleks
polnud tal ei tahtmist ega ka aega. Naise huulilt kostis
paar arusaamatut sõna, siis keeras ta teise külje ja magas
edasi. Terav ja halastamatu varbavalu hakkas vaibuma,
sellest jäi järele vaid mälestus. Nüüd oli aseprefekt täielikult ärkvel; ta kattis oma näo kätega ja tema silme ette
kerkisid mälupildid eelmisest õhtust, nagu oleksid tal silmade asemel diaprojektorid.
Juhuslik kohtumine Cafè Centrales Annaga, tema selleks ajaks juba endise kallima Nora Tardioli sõbrannaga.
Anna naeratused, tema ülespidi kaarduvad kassisilmad,
mõrtsukkassi pilk, tema tavapärane provintsi-dark-ladyvälimus. Klaas veini. Vestlus tühjast-tähjast.
„Tead, Rocco, Nora ootab, et sa varem või hiljem talle
helistaksid!“
„Tead mis, ma ei helista Norale enam.“
„Tead, te pole tema sünnipäevast saadik rääkinud.“
„Kuule, ma olen sellest teadlik.“
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„Tead mis, Nora hoolib sinust.“
„Kuule, Noral on suhe selle arhitektiga, Pietro Bucci-
midagi.“
Anna naer. Kähe, kriipiv, pilkav naer, mida kuuldes
Rocco erutub.
„Tead, sa eksid. Pietro Bucci Rivolta on minu oma.“
Anna osutab oma rinnale, pannes sellega helisema
hõbedase kaelakee oma avaral dekolteel.
„Miks sa nii väga minu ja Nora pärast muretsed?“
„Sa teed talle haiget.“
„Midagi rohkemat ma teha ei saa. Ilmselt pole ma see
mees, keda Nora vajab.“
„Tahad öelda, et sina tead, mida Nora vajab? Seda pole
palju, Rocco. Nora ei soovi midagi erilist. Talle piisab
elementaarsetest asjadest.“
Anna tellib veel kaks klaasi veini.
Siis veel kaks.
„Lähme?“
Tänav. Mõned üksikud tuled. Anna maja, mis ei asu
kaugel Rocco omast.
„Ma elan siin lähedal.“
„Siis jõuad ruttu koju.“
Anna süsimustad ja läikivad silmad naeratavad. Need
kaarduvad ikka veel ülespoole. Ikka veel nagu mõrtsukkassil.
„Kas ma kohe üldse ei meeldi sulle, Anna?“
„Ei, üldse ka mitte. Oh jumal, keha poolest pole sul
vigagi. Ilus sirge nina, läbitungiv pilk, nagu vale-latiinol, sa oled pikk, sul on ilusad õlad ja paksud juuksed.
Aga tead, mis? Mina ei sõidaks sinusugusega isegi mitte
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samas gondlis suusaradadele. Ootaksin pigem järgmist
gondlit.“
„Seda ohtu sul pole. Ma ei suusata. Olgu siis, ehk trehvame kusagil.“
„Kes teab … võib-olla ei trehva.“
Rocco sööstab Anna poole. Suudleb teda. Naine lubab
tal seda teha ja avab käega selja taga oleva välisukse.
Nad lähevad trepist üles.
Nad armatsevad. Nelikümmend viis minutit, võib-olla
isegi viiskümmend. Rocco jaoks on see tulemus rekordi
vääriline.
Anna rinnad. Naise mustad lahtised juuksed. Tema
treenitud jalasääred.
„Käin Pilateses.“
Treenitud käsivarred.
„Ikka Pilates.“
Väsinute ja higistena vajuvad nad voodile.
„Tüdruk, ma pole enam nii noor.“
„Mina ka mitte.“
„Aga Pilates?“
„Sellest ei piisa.“
„Sa oled väga ilus.“
„Sina ei ole.“
Nad naeravad.
„Vett tahad?“
„Tahan.“
Naine tõuseb. Tal on pringid tuharad. Pilates, mõtleb
Rocco. Naine läheb kööki. Rocco teab seda, sest kuuleb,
kuidas külmiku uks avaneb. Naine tuleb tagasi voodisse.
„Kas järgmine kord seod mu kinni?“
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„Parem panen su käed raudu. See sobib mu ametiga
rohkem.“
Rocco joob mineraalveepudelist. Naine näitab talle
oma maale, mis ripuvad korteri seintel. Lilled ja maastikud, mida ta maalib täitmaks lõputuid ja igavaid pärastlõunaid. Sel ajal, kui naine talle üht Toscana merevaadet
näitab, uinub mees nagu väike laps.
Ta pani kiiruga riidesse. Sokid, püksid, särk, Clarksid ja
pintsak, ning lahkus siis kikivarvul Anna magamistoast
ja tema korterist.
Õhk oli jahe, kogu öö oli vihma sadanud ja päike polnud
veel silmapiirile tõusnud. Kuid helendav taevakaar tõotas
ilusat päeva. Ta tõstis pilgu ja nägi taevas mõnd üksikut
pilve.
Ta võttis mobiiltelefoni välja ja vaatas kella. Kolmveerand seitse.
Liiga vara, et hommikust süüa, aga liiga hilja, et tagasi
voodisse minna. Korterivõtmed kõlisesid taskus, nagu soovitaksid tal kõigepealt minna koju duši alla ja alles siis
Chanoux’ väljakul asuvasse baari.
Hoidudes majaseinte ligi nagu hiiliv kass, läbis ta kiirelt
kaks põiktänavat, mis lahutasid tema maja Anna omast,
ja jõudis koju.
Nagu oodata võis, oli korter tühi. Isegi Marinat polnud. Teda polnud voodis, polnud elutoas varahommikust
uudistesaadet vaatamas, ka vannitoas duši all või köögis
hommikueinet valmistamas mitte. Nagu oleks ta teadnud.
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Nagu oleks Marina puutumata voodit näinud ja mõistnud, et tol ööl polnud Rocco koju tulnud. Esimest korda
peale pikka aega oli mees öö kodust eemal veetnud ja
võib-olla polnud see naisele meeldinud. Ta oli solvunud
ega näidanud nägugi.
Pilku maast tõstmata sisenes Rocco vannituppa ja
avas kuumaveekraani. Ta riietus lahti ja libistas end duši
alla, pesi pead ja jäi veel mitmeks minutiks voolava vee alla.
Alles siis, kui kuum aur oli kogu vannitoa Türgi saunaks
muutnud, keeras Rocco kraani kinni. Ta pühkis käega
üle peegli ja sinna ilmus ta enda nägu kogu oma labasuses. Mustad rõngad silmade ümber, punetavad laud,
kortsud põsesarnade kohal. Mees tegi suu lahti ja uuris
oma hambaid. Ta lootis, et Marina astub paksu auru
seest välja, aga seda ei juhtunud. Ta võttis seebi ja hakkas habet ajama.
Kella kaheksa ajal istus Rocco linnaväljaku ääres kohvikus, oma teises igahommikuses peatuspaigas. Sealt edasi
läks ta jalgsi politseijaoskonda. Seda tehes ei märganud
ta, et tema pea kohal laius pilvede asemel ilus helesinine
taevas.
Rocco sisenes politseijaoskonda tasahilju. Ta eiras
uksel seisva politseiniku Casella küsimusi ning lipsas
ruttu koridori, et mitte kohtuda D’Intino ja Derutaga,
„De Rege vendadega“, nagu ta oli hakanud kaht politseinikku nimetama. See tulenes nende sarnasusest aastatetaguse Piemonte koomikupaariga, kelle Walter Chiari
ja Carlo Campanini olid kuulsaks mänginud ajal, mil
Rocco vaatas veel mustvalget televiisorit ja kükitas elu15

toas, mis oli ühtlasi ka tema vanaema tuba. Enne päeva
alustamist pidi Rocco suitsetama ja selleks pidi ta saama
lõõgastuda oma kabinetis, oma toolil, kinnise ukse taga
ja vaikuses. Täielikus vaikuses.
Rocco läks sisse ja istus kirjutuslaua taha. Ta võttis
sahtlist kanepisuitsu. See oli veidi kuivanud, aga ajas asja
ära. Juba peale esimest kolme mahvi hakkas tal parem.
Jah, ilm läheb ilusaks ja teda ootab ees tavapärane rahulik
tööpäev politseijaoskonnas.
Keegi koputas uksele. Rocco pööritas silmi. Ta kustutas koni tuhatoosi. „Kes seal on?“
Vaikus.
„Ma küsisin, kes seal on?“
Ikka vaikus. Rocco tõusis ja avas akna, et kanepihaisu
välja ajada.
„Kes seal on?“ karjus ta ja lähenes uksele. Vastust ei
tulnud. Rocco avas ukse.
Selle taga seisis Abruzzo päritolu politseinik D’Intino,
kes ootas vaikides nagu valvekoer.
„D’Intino, kas sul on raske oma nime öelda?“
„Ei ole, miks te seda küsite?“
„Sest ma karjun juba tund aega: „Kes seal on?““
„Ah soo. Kas te olete minu peale vihane?“
„Kas sina koputasid?“
„Muidugi.“
„Kui sa koputad uksele ja selle tagant küsib keegi: „Kes
seal on?“, siis kelle poole ta sinu arvates pöördub?“
„Ma ei tea …“
„Kuule, D’Intino, ma ei soovi ära rikkuda päeva, mis
minu meelest algas päris kenasti. Seega tahan sinu vastu
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igati kena olla ja püüan mõista, mis valesti läks. Kas proovime uuesti?“
D’Intino noogutas.
„Ma panen nüüd ukse kinni ja sina koputad.“
Nagu lubatud, sulges Rocco ukse. Ta ootas kümme
sekundit. Aga midagi ei juhtunud.
„D’Intino, koputa!“ karjus ta.
Peale kümmet sekundit koputas D’Intino uksele.
„Kena. Kes seal on?“ hõikas Rocco.
Ta ei saanud vastust.
„Ma küsisin, kes seal on?“
„Mina.“
„Kes mina?“
„Mina.“
Rocco tegi ukse lahti. Selle taga seisis D’Intino, nagu
oodata võiski.
„Nii, kes mina?“
„Aga dottore, te ju teate, et see olen mina.“
Rocco lõi talle kolm korda käega vastu kukalt. D’Intino tõmbas pea õlgade vahele ja võttis ülemuse peksu
õrna protesti saatel vastu. „Aga ma ütlesin mina, sest te
olite mind juba näinud, eks ole? Siis ma mõtlesin, et miks
mitte …“
„Stopp!“ karjatas Rocco ja surus käe politseiniku suule.
„Aitab, D’Intino. Selle oleme juba välja selgitanud, et koputaja olid sina. Nüüd ütle, mida sa minust tahtsid?“
„Üks kole-kole õnnetus maanteel.“
„Jah?“
„Kaks surnut.“
„Ja siis?“
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„Liikluspolitsei tahab, et me läheksime sinna.“
Rocco peitis näo kätesse. Siis hüüdis ta: „Pierron!“ Ta
ei suutnud enam D’Intinot välja kannatada, tal oli vaja
rääkida kellegagi, kelle intelligentsuskvoot oleks orangutani omast kõrgem.
Möödus kümme sekundit ja uksele ilmus tema parima
politseiniku Italo Pierroni nägu. „Jah, dottore!“
„Mis lugu selle liiklusõnnetusega on?“
„Maanteel Saint Vincenti suunast … furgoon. Kaks
surnut.“
„Võta D’Intino kaasa ja minge kohale, palun.“
„Tegelikult …“ ütles D’Intino, osutades oma rinnale.
„Mida?“
„Dottore, mu ribiluud valutavad siiamaani.“
Poolteist kuud tagasi oli D’Intino langenud kallale
tungi ohvriks, mille käigus ta nina vahesein oli purunenud. Lisaks oli vaene mees veel teeparandusauku kukkunud ja murdnud kaks ribi, mis siiani valutasid. Turvakaamera salvestatud video kallaletungist D’Intinole
ja Derutale – üle saja kilosele politseinikule, kes jagas
D’Intinoga esikohta politseijaoskonna kõige totramate
politseinike pingereas – oli terves jaoskonnas ja isegi prokuratuuris kuulsust kogunud. Sellest oli saanud ümbruskonna politseinike ja kohtunike kultusfilm. Mõneminutilist salvestust, kus kaks kobakäppa püüavad arreteerida
uimastiärikate paari, mängiti jaoskonnas iga kord, kui
kellelgi oli tuju nullis. Kohtunik Baldi vaatas seda kogu
aeg, kohtunik Messina kolm õhtut nädalas ja terve perega.
Italo Pierron ja peainspektor Rispoli vaatasid filmi passi
osakonnas, millest oli saanud nende salajane armupesa,
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ning viimasel ajal oli kiindunud filmipublikule lisandunud ka prefekt Andrea Costa, kes kahe politseiniku seiklusi vaadates pisarateni naeris. Vaid kohtuarst Alberto
Fumagalli näis kolmeminutilise mustvalge tummfilmi
suhtes immuunseks jäävat. Ta muutus seda vaadates kurvaks ja pidi peaaegu nutma puhkema. Aga teda polnud
mõtet tõsiselt võtta. Tema tundemaailm oli laipade seltsis
veedetud aja ning eelkõige varjatud ja ohtliku maniakaal-
depressiivse häire tõttu tugevasti kannatada saanud.
„Aga liikluspolitsei?“ küsis Rocco kannatust kaotades.
„Liiklusõnnetused on ju nende rida?“
„Nemad helistasidki meile. Furgoon sõitis ise puu otsa.
Teisi sõidukeid õnnetuses ei osalenud. Aga miski ei klapi
ja nad tahavad, et me kohale läheksime.“
„Kuradi jama,“ vandus Rocco ja haaras nagist oma rohelise mantli. Ta tõmbas selle selga ja sulges enda järel ukse.
„D’Intino, kui sa pole võimeline teenistusülesandeid
täitma, siis ütle mulle, mida sa üldse jaoskonda tegema
tuled?“
„Ma teen paberitööd.“
„Ta teeb paberitööd,“ kordas Rocco vaikse häälega.
„Mõistad? Ta teeb paberitööd. Tule, Italo! Või oled sina
ka mingi tõve tõttu töövõimetu?“
„Ei, minuga on kõik korras. Aga ma pean teile meelde
tuletama, et politseiinspektor Rispoli on kõrge palavikuga
voodis. Temaga pole mõtet arvestada.“
Rocco mõõtis politseinikku pika pilguga. „Sul endal
pole vist ka mõtet temaga arvestada?“
Italo punastas ja lõi pilgu maha.
Midagi muud lisamata astus Rocco väljapääsu poole.
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