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Toimetaja veerg

Oli septembri esimene näda-
lavahetus, kena suvelõpuaeg. 
Päevased tegemised kulge-

sid enamjaolt aiamaad korrastades ja 
õunamahla tehes. Meie sügisõunad 
olid tol aastal varakult küpsenud, eri-
nevalt näiteks tänavusest aastast. 

Kell ligines kaheksale, väligrillil oli 
valmis saanud õhtusöök ning suun-
dusime sellega tuppa. Väljas juba 
hämardus. Ja siis see algas!

Meie majast, sugugi mitte kau-
gelt, läks mööda ulguv hundikari. 
Nende laul oli selge, polnud kahtlust-
ki, et hundid. Mitmehäälsusest võis 
aru saada, et võsavillemeid oli mestis 
palju ‒ terve pesakond. Kaasa ulgusid 
ka noored: sellele vihjasid puhta ulgu-
mise sekka kostvad kutsikalikud kat-
setused hästi laulda. Nemadki ju pea-
vad õiget hundielu õppima. Noorte 
joru oli kohati suisa naljakas.

Hundiulg oli tohutult võimas ela-
mus. Mis veelgi vapustavam: saime 
seda väikeste pausidega nautida pea-
aegu neli tundi järjest. Kui enam ei 
olnud tahtmist õues olla, kuulasime 
toas edasi: nende olemasolu oli kuul-
da isegi tuppa! Tõsi, selline ürglooma-
lik häältekoor veidi ka kohutas: mis 
neil plaanis on, kuhu nad suunduvad 
ja kui palju neid on? 

Üks kavatsus ilmnes peagi, kui 
mõned päevad hiljem kuulsin, et tol 
õhtul olid nad saanud oma jao naab-
ruskonna lambakarjast. Hunt võtab 
ikka sealt, kust saab.

Nüüdseks on sellest möödunud hulk 
aastaid. Vahel õhtul käin ikka õues kuu-
latamas, kas midagi kostab. Haruharva 
on kuskilt kaugelt-kaugelt jäänud kõrvu 

midagi õrna hundiulu sarnast. Kindel 
pole saanud selles kunagi olla. Nii tuge-
vat pesakonda kui tol aastal ei ole siin 
kandis enam liikunud.

Ent õnneks leidub meie kandis veel 
kriimsilmasid (just nii: see teadmine 
mulle meeldib!). Talvel, lume aegu, 
on nende olemasolu kõige lihtsam 
välja selgitada: jäljed jäävad maha. 
Paraku mingist hundikarjast rääkida 
ei saa, sest hundipaar ju seda mõõtu 
välja ei anna. 

Lähikonna vanemad inimesed on 
ikka küsinud, kuidas ma julgen siin 
pimedal ajal liikuda: kas ma tõepoolest 
hunte ei karda? Bussipeatusest taluni 
on nelja kilomeetri pikkune teekond, 
mis kulgeb läbi metsa, heinamaadest 
ja luhast mööda. Sel teel ma ei ole tal-
viti hundijälgi näinudki. Nad liiguvad 
märksa kõrvalisemates paikades.

Huntidest, aga ka teistest meie 
suurtest kiskjalistest, nagu karu ja 
ilves, saate sellest ajakirjanumbrist 
veel palju lugeda. Praegusajal üha 
jõudsamalt maad võtnud hundikar-
tuse ja -viha taustal soovitan kindlas-
ti süüvida võrdleva usundiloo uuri-
ja Tiina Vähi kirjutisse, mis käsitleb 
hunti meie ja teiste rahvaste päri-
muses. Vanal hallil on olnud tähtis 
ja auväärne koht. Hundile on andeks 
antud tema kiskjaloomus, seda on 
varasematel aegadel isegi õigustatud 
ning peetud hunti viljakuse ja õnne 
sümboliks. Arukas on hundiga lep-
pida ja temalt õppida: kriimsilmal 
on ühe mehe jõud, aga üheksa mehe 
nägu ning tarkus. 
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