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Aasta autori veerg

Mu isiklik ajataju on praegu 
üksjagu sassis, sest ajavahe 
Borneoga on kuus tundi. 

Hiljuti saabusin sealt üsna pikalt ja 
kurnavalt reisilt. Põhiosa reisist koos-
nes matkast radadeta džunglis, kus 
ööbisime omavalmistatud varjualus-
tes moskiitovõrgu all. Elasime ühte 
elu penani džunglirahvaga, kelle liik-
med olid meile teejuhtideks ja õpe-
tajateks. Mu nahk on marrastustest 
kriimuline ning sääse-, kihulase- ja 
kaanihammustustest täpiline. Aga 
suuremaid vigastusi ei saanud ja hai-
geks ei jäänud. 

Selle kirjutisega panen ühtlasi 
punkti oma Eesti Looduses ilmunud 
rännulugude sarjale. Aga maailma-
rännud ise jätkuvad. Võiks ju küsida, 
miks minusugune taat ikka veel maa-
ilmas ringi hulkuma kipub. 

Mäletan esimest korda, kui minult 
seda otsesõnu küsiti. See juhtus koh-
tumisel ühe Lõuna-Eesti külaseltsi 
liikmetega. Enamjaolt olid seltskon-
nas umbes minuealised daamid. Veidi 
järele mõelnud, vastasin, et rändami-
ne teeb nooremaks. Vastus muutis 
omakorda mõtlikuks kokku kogune-
nud naised. Kes meist siis ei tahaks 
nooreneda? Aga omal kombel ma 
tõesti usun seda. Või siis tunnen, et 
rännuteel olles olen reipam, erksam 
ja elusam kui kodus püsides. 

Seda lugu kirjutan vastupidi har-
jumuspärasele tavale kiiresti ja pikalt 
mõtlemata. Detsembrinumber läheb 
peagi trükki, aga toimetuse palvele 
kirjutada ei raatsinud ära öelda, sest 
Eesti Loodusega seovad mind pika-
ajalised sidemed. Need said alguse 
1981.  aastal, kui astusin tolleaegse 
peatoimetaja Linda Pootsi kabinet-
ti ja pakkusin, et kirjutan ajakirja-
le aasta jooksul sarja artikleid. Neil 
aegadel ei olnud Eesti Loodusel kom-
beks avaldada pikemaid aastasarju. 
Millegipärast oli Linda Poots ettepa-
nekuga päri. 

Tegelikkuses ei läinud sarja avalda-
mine põrmugi ladusalt. Mulle tegid 
tuska alalised ja ohtrad etteheited 
keelekasutuse, faktide usaldusväär-
suse ja stiili kohta. Aga toimetajatele 
tekitas vist omakorda arusaamatust 
ja võõristust mu iseäralik mõtte- ja 
kirjutamislaad. Hädavaevu suutsime 
üksteisega nii palju leppida, et sari 
päris pooleli ei jäänud. 

Aastakümnete vältel oleme mõle-
mad muutunud. Usun, et olen nüüd 
kirjutades hoolivam, ettevaatlikum ja 
täpsem. Aga ajakiri on tolle ajaga 
võrreldes võrratult leplikum ja vaba-
meelsem. Soovin Eesti Loodusele 
pikka tulevikku ja jätkuvat võimet 
end noorendada! 
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