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KAR LA ON KA DU NUD

n se ner Pee ter Pa ju laual he li ses te le fon. Vä he-
malt kümnes kord vii ma se tun ni jook sul. 

„Kar lat po le ik ka veel ko dus!” ahas tas hääl 
te le fo nis. See oli Pil le Pa ju, Kar la ema.

Pee ter Pa ju tok sis när vi li selt pas ta ka ga vas tu 
lau da ja vis kas pil gu käe kel la le. 

„Ra hu, ra hu! Kell ei ole ju veel nii pal ju. Küllap 
jäe ti pä rast tun de na gu ta va li selt.”

„Kui das po le pal ju?! Kas kolm tun di tul lak se koo-
list ko ju?! Kui das sa võid nii ra hu lik ol la?!” kost sid 
to rust kar mid et te hei ted.   

Ent Pee ter Pa ju ei ol nud ki ra hu lik. Ta traa vis 
möö da ka bi net ti eda si-ta ga si na gu loom puu ris ja 
oleks hea mee le ga ot se ko he siit jal ga lask nud, kuid 
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tööp äev lõppes al les poo le tun ni pä rast. Kui das te ha 
oma üle mu se le sel geks, et te ma ka hek sa-aas ta ne 
poeg po le jäl le õigeks ajaks ko ju jõud nud? Di rek to rit 
ei hu vi ta nud min gid sõna kuul ma tud jõng la sed, kes 
jäid pi de valt ku hu gi hil jaks, se ga sid koo lis tun de või 
olid ko dus hai ged. Di rek to rit hu vi tas ai nult plas tik-
pu de li te ja ham ba pas ta tuu bi de tõrge te ta  toot mi ne, 
ning kui üks kas va ta ma tu naak mann ka vat ses see-
juu res oma isa töö ra hu rik ku da, tu li sel lel jõmp si kal 
liht salt ta gu mik kor ra li kult kuu maks kütta.

Nii siis oo tas Pee ter Pa ju kan nat li kult tööp äe va 
lõpu ni ja tor mas punkt kell viis toast väl ja, ta ba des 
di rek to ri ka bi ne tist möö du des üle mu se põlas ta va 
pil gu. Di rek tor ei sal li nud, et te ma al lu vad töös se nii 
lei gelt suh tu sid. Ta oleks taht nud nä ha oma vab ri ku 
juh ti vin se ne ri Pee ter Pa ju sil ma des roh kem en tu-
siast lik ku sä ra. Miks ei võinud in se ner Pa ju is tu da 
veel pä rast tööp äe va lõppu ar vu ti ta ga, et proo vi da 
lei da põne vat la hen dust uue le ham ba pas ta tuu bi 
mu de li le? Miks tor mas ta ko he ko ju oma ru ma la 
po ja juur de, kel le ga tu li alail ma et te kõikvõima lik ke 
se kel du si? Sel lel pol nud ju min git mõtet. Ent uuest 
ham ba pas ta tuu bist oleks rõõmu ko gu inim kon na le! 
Di rek tor oh kas loo tu se tult ja lu bas en da le, et rää gib 
in se ner Pa ju ga ju ba hom me sel lel tee mal tõsi selt.
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Sa mal ajal sei sis Pee ter Pa ju oma au to ga jär je-
kord se val gus foo ri ta ga. Au tod lii ku sid teo sam mul. 
Ter ve päev oli sa da nud lund. Teed olid lört si täis ja 
ko jusõit ede nes vae va li selt. Aeg ve nis. Nai se mo biil-
te le fon ei vas ta nud.

Pee ter Pa ju ta gus käe ga vas tu roo li ra tast ja kee-
ras när vi li selt raa dio nup pe.

„Juu li kuus lu mi on maas. Mi nu jaoks see po le 
ime!” oi gas tun tud lau luhääl.

„Tont võtaks, mis juu li, mis ime!” ki rus Pee ter 
Pa ju üksin da au tos. Tal oli kõigest kõri ni. Eri ti är ri-
tas te da mui du gi di rek tor, kes mõtles ai nult oma kar-
pi de le ja tuu bi de le. Min gi tuub oli sel le me he jaoks 
täht sam kui ini me ne. Pee ter Pa ju kaa lus tõsi selt 
võima lust he lis ta da oma sõbra le Rau li le, kes töö tas 
uues las te spor di kes ku ses ja oli ka Peet rit sin na töö-
le kut su nud.

„Mis sa ja mad nen de kar pi de ga,” oli sõber öel-
nud. „See töö po le si nu jaoks.” Küllap oli tal vist 
õigus.      

Lõpuks oli ta ko hal, tor mas tre pist üles, tõmbas 
uk se hoo ga lah ti ja nä gi esi kus oma mu rest mur tud 
abi kaa sat. Pil le ra pu tas loo tu se tult pead ning puh-
kes meest nä hes nut ma. Pee ter Pa ju püüdis naist 
lo hu ta da, si li tas pead ja pühkis pi sa raid.
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„A ga kui see poi sivää nik üks kord ko ju tu le b…,” 
äh var das ta püksi rih ma ko hen da des ning va ka tas. 
Tre pilt kos tis kaht la selt tut ta vaid sam me. Ema ja 
isa tar du sid oo tusä re vu ses. Kor raks jäi kõik vaik-
seks, siis va jus link hää le tult al la… 

Uk sel sei sis Kar la – nen de kal lis poeg! Lä bimärg 
ja lu mi ne, juuk sed hi gist so ra kil, põsed pu na sed. 
Elus ja ter ve! 

Ema vaa tas Kar lat, suu imes tu sest pä ra ni. Tor-
mas siis po ja juur de, haa ras ta kaen las se, hak kas 
kal lis ta ma ja mu su ta ma.

Isa kä si va jus püksi rih malt aeg la selt al la. 
„Remb randt. Ka du nud po ja ta ga si tu lek,” po mi-

ses ta en da mi si.
Ema ja Kar la pöö ra sid pead.
„Mis sa ütle sid?” küsi sid nad ühest suust.
„Ei, ei mi da gi,” lõi in se ner Pa ju vä si nult käe ga.
Na gu kar ta võis, pol nud Kar la pi kaks ve ni nud 

ko du teel min git eri list põhjust. Ta oli liht salt pois-
te ga pi sut lu mesõda pi da nud, õige na tu ke ne liu gu 
lask nud, ühe lu me mem me tei nud ja mõned jää pu-
ri kad ka tu serääs ta küljest al la loo pi nud. Muud ei 
mi da gi. Aeg läks kii relt. Ei mär ga nud ki, kui pi me 
oli käes. Ei osa nud tões ti ar va ta, et ema ja isa sel-
le tühi se as ja pä rast nii mu ret se ma hak ka vad. Ta 
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vaa tas nei le an deks pa lu valt ot sa, va he tas kui vad rii-
ded sel ga, sõi köö gis kõhu täis ja läks hom seid tun de 
õppi ma. Kõik. Na gu po leks ki mi da gi ol nud.

Õh tul hil ja kii kas Pee ter Pa ju üle uk se po ja tup-
pa. Kar la oli kum mar du nud õpi ku ko ha le ja lu ges.

„Kell on ju ba pal ju. Mi ne nüüd ma ga ma. Hom me 
rää gi me pi ke malt. Head ööd, Kar la,” ütles isa.

Kar la tõstis pea õpi kust, vaa tas üle õla ja nae ra tas.
„Head ööd, isa.”
Pee ter Pa ju oh kas. Ta läks oma töö tup pa ja lüli-

tas ar vu ti sis se. Ek raa ni le il mus ham ba pas ta tuu bi 
uus mu del, mil lest voo las väl ja val get pas tat. In se-
ner Pa ju hak kas ha ja meel selt hii re ga rin ge ve da ma, 
joo nis ta des pas ta joa jär jest pi ke maks. Pik kamöö da 
kat tus ar vu tiek raan spi raa li ku ju li se joo ne ga, ku ni 
oli lõpuks üle ni üht la selt val ge. Ham ba pas ta kiir gas 
na gu lu mi. Tükk ae ga tun nis tas Pee ter Pa ju lii ku-
ma tult val get ek raa ni ja kor ra ga tun dus tal le, na gu 
pee gel duks sel lelt vas tu üks väi ke koo li pois s… 




