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ma olen temaga täiesti nõus, oli see
ikkagi ootamatu avaldus kelleltki, kes
elab imeilusas kohas. „Mäed on muidugi ilusad, aga ma tunnen tohutut
igatsust silmapiiri järele! Avaruse ja
ääretute vaadete järele!“ õhkas ta.
Suve teisel poolel õnnestus mul
teoks teha üks ammune unistus: käia
ära Kihnu saarel. Meri, rannaniidud,
kadakased karjamaad – näib, nagu
arnotalilik klantspilt, kuid ometi on
see oma ja armas ning hingematvalt ilus. Kastiautod ja triibuseelikud
lisaks, et oleks ka tiba eksootikat.
Kuhu ma jutuga jõuda tahan?
Ilmselt tõdemuseni – tõsi küll, mõnevõrra kulunud –, et Eestimaa on rikas
paik. Me oleme ise siin keskkonnas
sees ega taju enam sageli suurt pilti.
Me tahame Pariisi, Ameerikasse, Bali
saartele … Aga kõigepealt soovitan
ikkagi Nuustakul ära käia! Selle saab
suurepäraselt ühendada väljasõiduga
Pühajärvele ja näiteks teha retke seekordses ajakirjanumbris soovitatud
Murrumetsa matkarajal. Või siis käia
meie läänesaartel, mis on tunnustatud
Unesco biosfäärikaitsealana – sellestki
saab lugeda siitsamast numbrist.
Ja kui juhtute sügisesel matkal
veidi külma saama, siis võtke paar
lusikatäit kuusevõrsesiirupit, mis teil
loodetavasti mainumbrist inspireerituna sahvririiulil seisab.
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uve hakul tutvustasin Jaapani
pressiesindajatele Setomaad.
Järjekordse turismimagneti
juures seisatudes haarasin kõrval kasvavalt kuusepuult võrse, mille hajameelselt suhu pistsin. Jaapanlaste ilusad ümmargused silmad läksid imestusest veel ümmargusemaks, jälgides,
kuidas ma seda neile tundmatut loodusandi mõnuga närin.
Unustasime turismimagneti ja
leidsime sootuks põnevama jututeema: eestlaste looduslähedane pärimuslik toidukultuur. Kuusevõrsed
said kõigil maitstud (muide, see pole
välismaalaste puhul sugugi enesestmõistetav) ja kenasti pildile jäädvustatud. Veel suurem oli meie kõigi
üllatus, kui vaid kümmekonna minuti pärast söögilauda istusime: koduleiva kõrval ehtis lauda kuusekasvudega maitsestatud ja rohekaks kirjatud maitsevõi ning joogipooliseks
toodi kallitele külalistele … kuusevõrseveini!
Suve keskpaiku tuli mulle maakoju külla kooliõde, kes oli juba pärast
ülikooli kodumaa tolmu jalgelt pühkinud ja elab nüüd Šveitsis, keset
kõige hunnitumaid mägesid ja alpijärvi, maailma ühes kõige tsiviliseeritumas keskkonnas. Ta istus mu terrassil, lasi pilgul libiseda üle lõppematu, kuni horisondini laiuva, kuid
siiski väga tavalise rukkipõllu ja ütles:
„Tead, sul on siin miljonivaade.“ Ehkki

Toimetaja Katre Palo
521 8771, palo.katre@gmail.com

Ke

Mina jään

Toimetaja Juhan Javoiš
5661 0851, juku@ut.ee

4041

0820
Trükitoode

PEFC/19-3-3

Trükitud trükikojas Printall

