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Esmaklassiliselt ja maitsekalt sisustatud mereäärne maja, 

asjad elutoas on segamini, näha on tühje veinipudeleid. 

Kirjutuslaual on kuhi raamatuid, katalooge ja pabereid. 

Raimond (45), riietes, ärkab diivanil, vahib peavalus ringi, 

ei saa aru, mis toimub. Ajab end liikvele. 

Segab endale midagi kibedat kokku, püüan seda juua. 

Vahib tühja lõuendit akna all. Istub, pea kätele toetatud ja 

hõõrub meelekohti, nagu püüaks midagi peast välja saada. Äkki 

meenub talle midagi, sorib kirjutuslaua sahtlites, leiab 

karbis elegantse kihlasõrmuse ja vaatab seda. Paneb siis tagi 

selga ja sõrmusekarbi tagi taskusse. Et mitte sattuda 

jääknähtudega autojuhtimisega meediasse, läheb bussi peale. 

Surnuaia väravate ees seisatab korraks, astub siis sisse. 

Värske haua lähedal kükitab maha, korrastab pärgi ja hauda. 

Puudutab sõrmedega huuli ja seejärel hauaplaati. Näha on nimi 

– Marina. Raimond võtab taskust sõrmuse ja kaevab liiva sisse 

auku, et sõrmus hauda matta. 

Ta kuuleb hääli, ajab augu paanikas kinni ning varjub kiiresti 

kabeli taha. Sealt jälgib saabunud perekonda – Marina (42) 

leske Antonit (48), Marina ema (65) ja kaksikuid tütreid (11). 

Raimond püüab minema hiilida, kuid unustab end teisi haudu 

vaatlema. Tekib ootamatu konflikt Antoniga, kes süüdistab 

Raimondit oma naise surmas. Raimond selgitab, et tal polnud 

Marina südameprobleemist aimugi ning ta pole midagi halba 

teinud. Anton keelab Raimondil surnuaiale tulemise. Marina 

ema, heasüdamlik naine, kes oli teadlik oma tütre jätkuvast 

armastusest Raimondi vastu, läheneb mehele ja annab edasi 

paksu kaustiku, mälestuseks Marinalt. 

Kodus lehitseb Raimond vapustatult kaustikut – seal on 

väljalõiked artiklitest tema kohta, pisi-reprod, postkaardid 

Raimondi maalidest pikkade aastate jooksul, ka mõni foto nende 

suhteajast. 

Raimond joob köögilaua taga veini, heliseb telefon, millele ta 

ei suuda vastata. Raimond hakkab telefoniga nipsu mängima, 

kuni see kukub prügikorvi. Raimond kougib telefoni välja ja 

lõbustab end edasi, nii et telefoni ekraan põrandale kukkudes 

puruneb. 



Raimond joob edasi ning nutab oma südamevalu välja. Jääb 

nuttes magama. 

Hommikul ärkab äkki ning püüab end jälle kätte võtta. Ta teeb 

katse uuesti maalida, mis ei õnnestu. Telefonihelin äratab ta 

muremõtteist. Raimond otsib kirjutuslaua kultuurkihi vahelt 

telefoni, avab veidi pungil oleva Marina kaustiku ning 

kangestub ehmatusest. Kaustiku vahel on sõrmus, mille Raimond 

enda meelest hauda mattis. Ta püüab, kuid ei suuda täpselt 

meenutada, mida ta eelmisel päeval surnuaial sõrmusega tegi.  

Äkki Raimondi nägu selgineb, ta lööb naela akna all olevasse 

molbertisse ning riputab sõrmuse sinna otsa. Haarab siis 

maalimistarbed ja süveneb töösse. 

Lõpuks on näha portreed kaunist, õrnade näojoontega, tumedate 

juuste ja silmadega naisest. Raimond jätab mõttes hüvasti. 

Ta astub kõrvalolevasse stuudioruumi, kus seinale on kruvitud 

pooleliolev maal. Raimond segab ägedalt värve ja põrnitseb 

kasvava eneseusuga maali. Astub lõpuks maali ette ning 

läigatab röögatusega värvisegu vastu laia lõuendit. 


