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Üks mees varastas mu koera.

Läksin talle järele.

Juhtus palju halba.

Ma ei saa kunagi koju tagasi minna.





 
 
 

1. peatükk

Lõpp

Koerad on olnud meie kõrval algusest saati.

Kui olime kütid ja korilased ning jätsime Aafrika seljataha 

ja rändasime mööda ilma laiali, siis tulid nad meiega kaasa. 

Nad valvasid meie tulekoldeid, kui magasime, ja aitasid meil 

toitu taga, selle asemel et seda kasvatada. Ja hiljem, kui meist 

kaitsesid karja. Nad hoolitsesid meie eest ja meie hoolitse-

sime nende eest. Veelgi hiljem, kui ehitasime linnu ja ees-

loomadest, kes on meid aastatuhandete jooksul saatnud, on 

koerad olnud meile alati kõige lähemad.

Ja need vähesed koerad, kes veel alles on, on jätkuvalt meie 

varastad mu koera, siis võid olla kindel, et tulen sulle järele. 

kõige mõte? See oleks nagu mälestusteta elamine. Me ei oleks 

siis enam inimesed.

See on omamoodi surm, kuigi hingame edasi.
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saa minust valesti aru: sellega kaasnes nii suuri kui ka väi-

ei jõutudki välja uurida ja isegi kui jõuti, siis oli juba liiga 

kosmilist kiirgust, õnnetult käiku lastud keemiarelva, bio-

terrorismi, reostust (keerasite oma maailma sellega tõeliselt 

nässu), mingisugust geenimutatsiooni, mida levitas kosmiline 

viirus, ja isegi ühe või teise religiooni maitsele sobivaid viha-

seid jumalaid. Küsimused „kuidas“ ja „miks“ muutusid tasa-

-

-

-

vanemaks ja vanemaks, kuni nad surid nagu inimesed ikka.

-



Lõpp
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-

Kas tahad teada, kui erandlik ma olen? Sellel vanal fotol, 

mis mul sinust on, on sul seljas särk, millel on kirjas veelgi 

-

lihtsalt nii tühi.

Kui see oleks siin korralik lugu, siis algaks see ehk rahu-

või hulk kangelasi asuks selle lahendamise nimel tegutsema. 

inimhulgad on minu jaoks juba iseenesest huvitavad, sest 

ja mis tegelikult juhtus. Ja kõik, mida ma tean, isegi minu 

väsinud ohke saatel oma teed läinud.

on alati just niimoodi kutsutud. Nad ütlesid, et olin väiksena 

kogu aeg vingunud ja kriisanud. Nii sai minust väiksena 

-

ütleb, et olen stoiline ja et see on hea. Stoiline tähendab vähe 

virisemist. Ta ütleb, et sain kõik oma virisemise vist hinge 
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Ta ütleb seda nii, nagu oleks ka see hea. Ja ongi. Virisemine 

ei tee tööd ära.

Siin on meie kodu ja meie kodu on saar ja meie on minu 

-

kellel ei jää miski märkamata. Jess on sama kõrge, aga ta on 

sileda karvaga, tema õlad on kitsamad ja ta rinda ehib valge 

laik. Nad on mõlemad krantsid, vend ja õde, ühesugused, aga 

-

nad näivad koosnevat nüüd ainult isasloomadest. Võibolla on 

ka see ruuninguga seotud. Võibolla tabas neid seesama asi 

mis meidki, ainult vähemal määral. Nüüd sünnib väga vähe 

emasloomi. Võibolla on see koerte katsumus, karistus nende 

lojaalsuse eest, mingisugune kosmiliselt ebaõiglane lõiv kõigi 

nende sajandite eest, mis nad on meie kõrval olnud.

tegu on väikese saarega ja see sobib meile viiele, kuigi arvan 

-

foobne, kui meid oli kuus. Saare nimi on Mingulay. Nii kut-

suti seda ka siis, kui sa elus olid. See asub Atlandi ookeanis 

sellele kunagi oma jalga tõstnud, sest seal juhtus midagi ja 

see on halb maa. Nii kummaline on seilata kogu elu mööda 

nii suurest kohast, mille sadama keskel seisab isegi väike loss, 



Lõpp
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-

male kuivale liivale maandunud.

-

kay. Sealne maa on hea ja me käime seal tihti ja kuigi seal ei 

-

sikuid kartuleid. Kord aastas sõidame sinna umbes nädalaks, 

käime rüüsteretkedel nagu need tõeliselt vanad meresõitjad 

lihtsalt ellu jääda, hankides vanast maailmast kasulikke asju, 

varuosasid või materjale, mida lagunevatest majadest leiame. 

-

asjadest, mis aitab meil ellu jääda. See aitab meil mõista, kust 

me tuleme, kuidas me siia jõudsime. Ja minu jaoks tähenda-

muud kui neid madalaid ja tühje saari, siis tunnen uut raa-

matut avades, et see on nagu uks, mille kaudu saan rännata 

See olengi mina, mis tähendab, et rääkida tuleb veel sinust. 
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inimesed, kes kunagi siin maakeral elanud, ja surnud juba 

väga ammu.

Aga miks ma surnud inimesega räägin? Jõuame selle 


