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Eessõna lastevanematele
 See raamat räägib hirmust. Kõik inimesed Maa peal on 
kunagi hirmu tundnud. Või tunnevad seda isegi praegu. Me 
kardame haigusi, surma, töökoha kaotust, kõikvõimalikke eba-
õnnestumisi.
 Meil on palju hirme, mis toovad meie ellu pimedust. 
Oma negatiivsete mõtete ja uskumustega teeme end aga ise õn-
netuks.
 Hirm on valguse puudumine. Kui tunneme hirmu, 
on abiks, kui teadvustame enesele, et meis kõigis elab jumalik 
valgus. Me kõik oleme osakesed Suurest Tervikust, Universaal-
sest Teadvusest, Kõiksuse Allikast. Me võime end kaitsta enese 
sees elava valguse abil ning muuta nii oma elu. 
 Me loome ise oma ellu pimeduse, kuid saame ka ise tuua 
sinna valgust – kui lähtume valgusest, mis elab meie sees. Pi-
dage meeles, et seal, kus on valgus, pimedust ei ole. Ja kus ei ole 
pimedust, ei ole ka hirmu.
 Järgnev lugu jutustab hirmu tervendamisest. Me kõik või-
me valida oma kollidele otsavaatamise ning näha neid seejärel 
valgusesse lahustumas.
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 Peeter kartis pimedust. Poisi 
kujutlustes luurasid tema toa nur-
kades igasugused koletised, kes 
ainult ootasid sobivat hetke, et 
rünnata – näiteks siis, kui poiss 
magama jääb.
 Peeter kartis iga väiksematki 
varju. Ega ta ise ka täpselt ei tead-
nud, mis see on, mida ta nii väga 
kardab. Kuid valvsuse kaotamine 
tähendas igal juhul hädaohtu.
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 Kui Peeter õhtul magama saadeti, 
üritas ta vannitoas võimalikult palju 
aega viita. Ta ligunes vannis nii pikalt 
kui vähegi sai, puhastades hambaid 
oma kuus korda järjest ja hõõrudes 
nägu senikaua, kuni see muutus 
lõpuks punaseks ja hellaks.
 Venitamisele tegi lõpu ema, kes 
tõmbas vannitoa ukse lahti ja käskis 
poisi suureks meelehärmiks tal ja-
lamaid voodisse minna.
 Peeter proovis ema nõusse saada, 
et toas vähemalt tuli põlema jäetaks. 
Küll palus ta luba veidi õppetükke 
korrata, küll oma lemmikraamatut 
lugeda. 
 Kuid ema jäi kõigutamatuks – 
lamp tuli ära kustutada. Ema kinni-
tas, et karta pole ju midagi, sest inglid 
kaitsevad teda.
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 „Peeter, mida rutem sa ma-
gama jääd, seda rutem tõuseb päi-
ke ja öö saab mööda,“ rahustas te-
da ema.
 Sellega, et öö möödub ru�u, 
kui oled juba uinunud, oli Peeter 
nõus. Aga just magamajäämine 
valmistas talle muret.
 Peeter ootas, kuni kuulis, et 
ema on trepist alla läinud. Vaik-
selt pani ta lambi põlema ja puges 
sooja teki alla peitu. Kuid ema 
oleks justnagu röntgenkiire abil 
poja tuppa näinud. Ta oli kohe 
tule põlemapanemisest teadlik ja 
kas marssis vihaselt tuppa ning 
kustutas lambi või hüüdis alt-
korruselt: „Peeter, kustuta see 
lamp otsekohe ära!“
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 Väga vastumeelselt pidi poiss 
nüüd lambi ära kustutama. Samal 
hetkel hakkas tööle tema ergas 
kujutlusvõime. Tõmmates teki 
nii kõrgele, et ainult silmad välja 
paistsid, hakkas ta toas ringi pii-
luma. 
 Kuuldes mingitki häält või 
märgates pisimatki varju seinal, 
tõmbus ta otsekohe kaitsva teki 
varju. 
 Uudishimu oli aga see, mis 
teda lõpuks ikkagi toas ringi vaa-
tama sundis. E�evaatlikult lükkas 
poiss teki kõrvale ja lasi silmadel 
mööda tuba ringi rännata. Mis 
ootas teda siis täna õhtul? Millised 
jõud plaanisid teda täna öösel 
rünnata? 
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 Oh, sellele ei julgenud ta õigu-
poolest mõeldagi. See oli liiga ko-
hutav! Millised need ründajad väl-
ja näevad ja mida nad talle teha 
võivad... Jäi vaid loota, et ehk ei 
kohtu ta nendega kunagi.
 Pärast kooli, kui ta vanemad 
veel tööl olid, armastas Peeter 
telekat vaadata. Kõige rohkem 
meeldisid talle ulmekad ja õudus-
filmid – näiteks selliseid, kus lõvid 
ja tiigrid inimesi ründavad. Ja veel 
selliseid, kus hirmsad koletised 
pimeduse varjus ringi luusivad.
 Peetri kujutlustes elasid ni-
melt sellised koletised ka tema 
voodi all. Seetõ�u kartiski ta öösel 
voodist välja tulla, et tuale�i min-
na. Mõelda vaid, kui üks selline 
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jubedik tal jalast kinni krabaks. 
 Peetril oli selgelt meeles, et 
pisipoisina ärkas ta tihti öösel 
üles. Et veidigi sõba silmale saa-
da, oli ema väikemehele öelnud, 
et öösel ringikõndivaid lapsi 
võib rünnata voodi all elutsev 
koletis.
 Sellest ajast alates oli see 
hirm Peetriga jäänud. Ta ei ol-
nud küll päris kindel, kas ema 
ju� ikka tõele vastas, kuid ta ei 
julgenud ka midagi e�e võ�a, et 
sellele kinnitust leida. 
 Vahel tundis ta küll kiusatust 
voodi alla piiluda ja asja uurida. 
Kuid hirm oli temast tugevam. 
Siiski polnud ema kunagine 
hirmulugu otsest kinnitust leid-
nud.
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 Peeter kartis ka teisi asju. Koo-
lis oli talle õpetatud, et võõraste 
inimestega ei tohi rääkida. Tema 
kujutlustesse kerkisid need jubedad 
„võõrad“ just öösel, kui ta lamas 
oma toa pimeduses.
 „Mis saab siis, kui selline võõ-
ras majja sisse pääseb? Ja tuleb minu 
tuppa? Äkki röövib ta mu ära, viib 
kusagile kaugele ja ma ei näe enam 
kunagi oma vanemaid,“ selliste mõ-
tetega kruvis poiss ennast üha enam 
ja enam üles. 
 „Ta võib puud mööda minu toa 
aknast sisse ronida ja niikaua kui 
ema mind voodisse ajab, peidus kü-
kitada. Seejärel ootab ta, kuni valgus 
kustub, ja siis...,“ selle mõ�e peale 
peitis Peeter pea padja alla. Edasi 
mõelda ta lihtsalt ei julgenud.
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 Kui poiss lõpuks magama jäi, 
jätkus õudus tema unenägudes. 
Need olid täis teda nugade ja 
püstolitega tagaajavaid inimesi. 
Vahel nägi ta ennast metsas ringi 
kõndimas, kuid siis ilmus puu ta-
gant korraga suur karu, kes talle 
sedamaid kallale tormas. 
 Teises unenäos ujus ta vees, 
kuni hiiglaslik hai ta jalgupidi 
põhjamu�a tõmbas.
 Kõik see tundus nii tõeline, 
justkui olekski ta nende jubedate 
sündmuste keskel nagu näitleja 
filmis. 
 Ükskord nägi ta unes, et käib 
kohutav sõda ja kõikjal plahva-
tavad pommid. Ja seejärel valitses 
täielik tühjus – ei olnud enam 
maailma ega inimesi. 
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 Teistes unenägudes nägi ta 
tulekahjusid, üleujutusi ja maaväri-
naid, mis hävitasid terve linna. Äk-
ki juhtubki nii? Selle üle juurdles 
ta päris tihti. 
 Ühte unenägu mäletas ta eriti 
selgesti. Peeter seisis õuel ja vaatas 
põhjatusse pimedasse auku. Kor-
raga tundis ta, et hakkab sinna sis-
se vajuma. 
 See oli nagu päriselt, veel är-
gateski karjus poiss appi.
 Oli ka unenägusid, kus teda 
ründasid suurte mõõkadega piraa-
did, vibude ja nooltega indiaan-
lased, laserrelvadega tulistavad 
kosmosekoletised või verejanuli-
sed lõvid ja karud, kes üritasid 
teda lõunasöögiks nahka pista.
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 Kõik niisugused unenäod aja-
sid poisile kabuhirmu peale. Talle 
ei meeldinud näha unes kõiki neid 
jubedusi, koletisi ja kohutavaid 
inimesi, kes teda jälitasid. 
 Kõige rohkem oli Peetrit pai-
nama jäänud üks konkreetne une-
nägu. Sellel võis olla mingi seos 
ühe isa ja onu Fosteri seltsis e�e-
võetud matkaga. 
 Onu Foster oli enda arvates 
kõva vembumees. Ja nalja pidas ta 
eriti õnnestunuks siis, kui tal läks 
korda kedagi ehmatada või ära 
hirmutada. 
 Näiteks ulatas ta mõnele paha-
aimamatule inimesele purgi. Kui 
see inimene aga purgi avas, hüp-
pas talle näkku kummist madu. 
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