






































































































































Neemre Kuti hammas

Viimase kursuse kevadsemestril sai kursavend Neemrest meie toakaaslane. Tema vanem vend
Aapo, kes õppis maakorraldust, lõpetas EPA ja suundus tööellu. Sellega lõppes vennakeste
ühine supikeetmine ja kooselu ühikas. 

Meie toast oli Pohlak Kalju sõjaväkke võetud. Põhielanikeks oma toas olime maaparandaja
Soosein Raivoga vaid kahekesi. Oht oli tõsine, et küllap varsti meile üürilisi juurde pannakse.
Oma poisi, Neemre Kuti ümberkolimine oli omaette õnnistus. Ega ta kõikidel päevadel enam
ühikas  ei  ööbinudki,  tal  oli  selleks  ajaks  tekkinud  juba  tõeline  tüdruksõber  kusagil  linna
erakas. 

Kevadöised väravaromantikad tõid talle aga ükskord tõsise hambavalu. Nägu paistetas üles,
väljanägemine oli poisil nagu hapuksläinud kartulil. Ma ei tea täpselt, kuidas Neemre Kutt
algul  käitus,  kuid  loogiline  oli,  et  esmalt  ruttas  ta  stomatoloog  doktor  Karu  juurde  EPA
peahoonesse.  Raskemaid  juhuseid  lahendati  aga  Raekoja  apteegi  vastas  asuvas
stomatoloogiapolikliinikus, mis töötas õhtul kella kaheksani. Hamba välja tõmbamine oli tol
ajal üks kiiremaid ja leebemaid raviviise. Mulle meenub veel praegugi korpulentne doktor
Jürimäe, kes minugi lõualuust tangidega hambaid harvendas. 

Teiseks  päevaks  sarnanes  Neemre  Kuti  muidu  nii  rõõmus  kitsas  näoprofiil  rohkem
melonkõrvitsaga.  Jutt  oli  muutunud katkendlikuks  ja  paljust  me aru  ei  saanudki,  mida  ta
poolkinniste hammaste vahelt susistas. Ei ta vist söönud ega joonud. Sellega oli tulnud ka
lõpp tema humoorikatele naljalugudele. 

Polikliiniku  kirurgiaosakonnas  tõmmati  siis  lõpuks  tema  tursunud  lõualuust  see  neetud
purihammas  välja,  lõgistati  mingite  metalloradega  tühjaks  jäänud  hambakoopas  ja  löödi
verejooksu peatamiseks suhu lapsekäe suurune rohtudega rikastatud vatitropp. Kutt  saabus
ühikasse kuskil nelja paiku. Ilme oli tal nii õnneatu, nagu oleks ta ära kastreeritud. Sülitas
pidevalt verd ja ei võtnud meiega mingit kontakti. Ütles vaid, et veri hüübib tal vaevaliselt ja
näe, kuramus, mitte ei jää kinni. Nii ta seal siis algul jõlkus edasi-tagasi kempsu ja toa vahet.
Meie, „vanad vastikud”, tegime veel nalja, et näe, Neemre Kutil pahad päevad. Keda see aga
lohutas? 

Vahepeal pidime Soonseinaga linnas käima. Kui siis mina kella üheksa paiku tagasi jõudsin,
oli Neemre Kutt juba kaks korda stomatoloogias käinud verd sulgemas. Kasu aga ei olnud
sellest  tuhkagi.  Nüüd lamas ta voodil,  mille ees kauss veriste troppide, tati  ja kõige sinna
juurde kuuluvaga. Ta muudkui veritses edasi, nagu mõni haavatud loom. Veri muudkui lappas
tulla. Süda läks tal hirmsasti pahaks, näost oli ta lubivalge, verd ja tatti oli ta juba viis tundi
suust välja ajanud. 

Kaare  Peedu,  kes  tuli  Soonsein  Raivolt  miskit  pärima,  ei  saanud jätta  kommenteerimata:
„Poisid … Poisid … Teie tuba näeb välja, nagu naiste Nooruse tänava ühika kemps pahade
päevade kulminatsioonis.” Muidugi! Tema teadis seda ju hästi. Paar päeva nädalas ööbis ta
Nooruses oma raamatupidamise eriala tüdruksõbra voodis. 

Kella kaheteistkümne paiku öösel tundus meile,  et  olukord on juba kontrolli  alt  väljumas.
Kartsime,  et  Neemre  Kutt  võib  ka  hinge  heita.  Kavatsesime  vastu  Neemre  Kuti  tahtmist
kiirabi välja helistada. Samal ajal saabusid ühika ette taksoga linnast laulvad mehhipoisid.



Soonsein Raivo röökis akna pealt, et poisid takso kinni hoiaksid, kuni me oma patsiendiga
alla jõuame. Aitasime Kuti siis taksosse, millega ta pidi kiirabisse sõitma, tulgu, mis tuleb. Ise
veel ütlesime, et ärgu enne tagasi tulgu, kui nad vere kinni saavad. Kiirabi asus tol ajal Tartus
sealsamas,  kus  praegugi,  EPA endise peahoone taga Riia  tänaval.  Ega sellise hambalooga
osanudki kusagile mujale pöörduda. Sellist 24/7 töötavat traumaosakonda, nagu praegu, vist
tol ajal Tartus polnudki. 

Kõik edasine, mis toimus, on kirja pandud Neemre Kuti sõnade ja meenutuste järgi. 

Kui siis Neemre Kutt pooltuikudes, süda paha ja lootusetuses seisundis kiirabijaama väravast
sisenes,  tabas teda omapärane üllatus – enamik autosid oli  vist  väljasõidul,  valitses mingi
nostalgiline  vaikus,  ühe  auto  kallal  garaaži  all  nokitseti  midagi  remontida,  valitses
pahaendeline vaikus ja miski ei tõotanud head. Tont seda teab, milline töökorraldus tol ajal
kiirabijaamas oli. 

Tahtes  mõne  arstiga  kohtuda,  sisenes  ta  ikkagi  hoonesse.  Pika  koridori  tagumisest  otsast
kostus rõõmsaid peopanemise hääli. Dispetšeriruumi telefonivalves tukkus keegi laua taga.
Tagumises puhkeruumis avanes hädasolijale üllatav vaatepilt. Grusiinist arst-resident timmis
kahe piltilusa medkoolis õeks õppiva tüdrukuga lahjendatud piiritusejooke. Tüdrukutest üks
oli täisblondiin ja teine brünett. Grusiinist kiirabiarsti olemasolu polnud mingi uudis. Tol ajal
õppis TRÜ arstiteaduskonna vene rühmas palju mägede poegi ja ka juute. Seltsielu aga elasid
nad tavaliselt valivalt ja põhiliselt oma rahvuskaaslaste hulgas. Käesolev pilt oli seega üsna
tavatu. 

Neemret silmates pistsid tüdrukud kohe kiljuma: „Sind me just ootasime … Nii ilus poiss …
Tule istu meie juurde … Tule, tule, noh, mis sa seal ootad … üks mees on meil ju seltskonnast
täpselt puudu, või nii … Tule ometi, oled mees või ei ole!”

Kutil  käis  pea ringi.  Toetudes  käega uksepiidale,  seisis  ta  vaevalt  püsti.  Lootusetus  tahtis
tappa. Mõttes oli küsimus, et kuidas need poolpurjus piiritusetempijad teda aidata saaksid?
Sõnagi verd täis valgunud suust saamata, taandus ta tagasi koridori. Nähes, et vajalik külaline
hakkab lahkuma, hüppas mägede poeg oma kohalt üles, haaras Neemre käsivarrest ja kukkus
seletama: „Meil siin väike pidu, noh … Me olema siin kõik tõsised inimesed …  Saad aru,
noh … Mulle see blondiin meeldima, ma ei saa sinna miskit parata … Saad aru, noh … Ma
tahab teda panna, nii, vot … Teist võimalust ei näe … Ära sa poiss mine kuhugi, see brünett-
sõbranna ei lase mul asju õieti ajada, ripub sõbranna küljes kinni, noh … Sind on väga vaja,
saad aru, noh … Ilus mustajuukseline, noh, see meeldib sulle ka, noh … Ma arvan …”

Neemre Kutt oli seni liikunud koridori keskel asuva valamuni, mida ta juba sisenemisel oli
märganud. Et midagi arstile vastata, puristas ta valamusse suure verelaraka, mis mägedepojal
silmad punni ajas. „Mis … Mis … Mis … Sul, poiss, miskit viga või? Ei saa olla, ei saa olla
… Kas võib nii halvasti minna …”

Neemre  Kutt  sai  pärast  vereklombi  väljasülitamist  mõne  lausega  asjaolusid  selgitada.
Mägedepojal lõi hetkega välja tema tõeline arstikutsumus ja et oma blondiiniga eesmärgile
jõuda, pidi ta kõik seni õpitu välja panema.

„Nii, nii, nii … Ma kohe kiiresti seda asja vaatap … See, ma arvap, annab kindlasti ruttu
korda teha … Ma kõiki seda oskama … Ega siin miskit keerulist saa olla …”



Samal  ajal  juhtis  ta  Neemre  ühte  kõrvaltuppa  mingile  kušetile  pikali  ja  kutsus  brüneti
õepraktikandi endale abiks. Tuues remonditavast autost  oma arstipauna,  õiendas ta midagi
hamba juures, tegi siis mingi süsti, käskis brünetil Neemrele kanüül panna ja seejärel talle
füsioloogilist  lahust  manustada.  Brünett  sai  ka  korralduse  patsienti  pidevalt  jälgida.  Oma
protseduurid  sooritanud,  lahkus  ta  rutakalt  oma  blondiini  juurde.  Brünett  jäigi  Neemrega
toimetama. Kutt lamas nagu tapetud lammas, ei saanud ta aru brüneti ilust ega teadnud ka,
mida temaga peale hakata. Pilt hakkas tasapisi eest minema. Öö ja pikaldane verekaotus olid
kõik  jõuraasud  Neemre  Kutilt  röövinud.  Enne  veel,  kui  ta  unne  vajus,  kostis  kaugemalt
peopanemise ruumist orgastilist oigamist. Brünett kõndis närviliselt edasi-tagasi … 

Kella seitsme paiku oli vist auto korda saadud. Kutil oli verejooks täielikult peatunud, oli ta
saanud ju kvalifitseeritud ravi, mida stomatoloogias ei suudetud talle anda. Et asi oleks ka
täielik ja lõplik, tõi seltskond ta kiirabiautoga tagasi ühikasse. Kutt viskas ka paar kiirpilku
blondiinile,  kes  pööritas  silmi,  olles  valdava  osa ööst  grusiiniga  armastuse  kõrgmäestikus
viibinud. 

Kui Neemre Kutt seda asja meile jutustas, saime aru, et kui arstil sind vaja on, siis pole mingi
probleemi mõni raske tervislik häda ära lahendada. 

Kahe nädala pärast,  kui Neemre Kutt  läks Komsomoli tänava metsakasvatuse kateedrisse,
kohtus ta Kingissepa mäel medkooli ühiselamu ees samade tüdrukutega. Punastades ja naeru
kihistades kutsusid nad Neemre Kutti kohvile. „Sul hambad nüüd ju korras!” Ja nii ja nii ja ih-
ih-hii …

No Kutil oma tüdruksõber, ei saa kuhugi minna. Kuidagiviisi ta sealt minema puikles. Samal
ajal, kui ta seda kõike meile toas jutustas, mõtlesin juba tõsiselt, et miks minul ei ole sellist
verist  hambadraamat,  väänaks  jalagi  välja  –  kaunitarid  ju  millised!  Mis  ilus  seiklus  veel
sellest kõigest võiks edasi tulla …

Heiki Rips



Proloog 2017

Sõbrad, ma pean siiralt vabandama, et ma teid siinsetesse lugudesse panin. Loodan, et andestate
mulle. Võib olla enamus jutust on kirjanduslik liialdus, võib olla mitte. 

Teada  on,  et  ühtki  olukorda  ja  sündmust  ei  näe  me  ühtemoodi.  Nõnda,  see  juba  on.  Läinud
aastavahetusel oma kirurgist pojaga vesteldes tuli jutuks, et üks tema patsient oli paar päeva tagasi
siiralt huvi tundnud, et kas doktor Rips on ikka selle EPA kuulsa luuletaja Ripsi poeg. No mis sa
oskad öelda? Kahemõtteline kuulsus on ka kuulsus ja ma pean sellega leppima.

Koristajamutt

Kusagil  kolmanda  kursuse  ajal  tuli  Bettoni  meie  korruse  lõunapoolsesse  tiiba  uus  koristajamutt.
Iseloomult hirmus hoolikas, samal ajal nupust natuke nikastanud. Tont teab! See võis tulla ka tema
üleelatud üksindusaastatest.  Viga  oli  selles,  et  ta  koristades omaette  kogu aeg midagi  pobises  ja
seletas. Alalõpmata kostus koristuspäevadel meie toa ukse taga tema harja hoogsat liikumist ja lapi
sahinat, sekka pidevat pominat ja seletamist. Mida lähemale ta köökidele ja kempsudele jõudis, seda
valjemaks  muutus  tema  pomin  ja  harja  liikumine.  Lõpp  oli  alati  kärarikas  ja  suure  kolinaga.
Tavaperioodidel polnud selles midagi erilist – kella seitsme paiku magas enamik väsinud tudengipoegi
oma õndsalikku rasket und.

 

Hullemaks pööras asi siis, kui kursustel olid suuremad labrakad või tähistati edukaid eksamisessioone.
Sissekäigupoolses  koridoriotsas  elas  palju  maaparandusosakonna  tudengeid,  kelle  ühisolemine
toimuski rohkem Betooni ühikas. Sinna nad vedasid ka hulgaliselt oma linnasõpru. Nende tähistamiste
iseäralik  joon  oli  veel  see,  et  tavaliselt  asjalikud  ja  vaikse  elulaadiga  head  õppurid-mehepojad
manustasid õlut ja viina kogustes, mis oleks olnud elevandilegi liig. Siis öösiti, kui voodid neil „sõitsid”
(loe: süda pahaks läks), hakkas koridorist kuulduma igasugu imelikke hääli. Kuna meie tuba oli üsna
kempsupoolses otsas, siis kaugemalt kostsid hääled järgmiselt: kõigepealt prantsatas lahti poiste toa
uks, paljaste jalgade ülikiirel põntsumisel tormas keegi kempsu poole; pole kahjuks sulge, et seda
kirjeldada. 

Põn…põn…põn…põn…põn…põn…põn…põn…põn…põn…

Öö-üü-öüäkk…

……………..ööööööööööööööööööööö

Öüäkkk…..öööööööööööööööööööö….ptüi……..öööööööööööööööööööö……..

Parimal juhul lõppes kõik vaikse vee solinaga. Natukese aja pärast kordus kõik see aga uuesti: põn…
põn…põn…põn…põn…põn…põn…põn…põn…põn…

Öö-üü-öüäkk…

……………..ööööööööööööööööööööö

Öüäkkk…..öööööööööööööööööööö….ptüi……..öööööööööööööööööööö…….. Jällegi vee vaikne 
sulin……. 



Hommikupoole ööd, kui oli veeviskamise aeg, pidi kempsu poole teel olles olema äärmiselt hoolikas.
Nii  mõnelgi  mehepojal  oli  kogu  pidu  välja  pursanud  enne  päästvat  kempsuust.  Koridori
linoleumpõrand oli libe kui liuväli. Pilt kempsus oli jubedusetipp – enamik kusepotte või pissuaare oli
ääretasa täis kuse-oksesegu. Õnn oli kui kõige aknapoolsemal potil said omad asjad toimetatud. 

Mehepojad, kes sellega hakkama olid saanud, ei teinud kõigest sellest eriti numbrit. Kunagi ei näinud
ma,  et  keegi  oleks  püüdnud  peo  tagajärgi  ka  kempsus  koristada.  Ime  siis,  mis  edasi  järgnes.
Koristajamutt, kes selle sigaduse pidi likvideerima, läks täiesti arust ära. Tavaliselt juba paarkümmend
minutit enne seitset kukkus ta valjuhäälselt kriiskama: 

„Sead! Sead! Või need on nõukogude üliõpilased … Loomad! Sead! Värdjad! Sead!”

Läks mööda minutit viis, oli väike paus, siis kordus kõik samas tekstis edasi: 

„Sead! Sead! Või need on nõukogude üliõpilased… Loomad! Sead! Värdjad! Sead!”

Muti võigas kriiskamine tegi meie toale juba üksjagu naljagi.  Korraga prantsatas lahti aga vaiksete
meeste toauks ja Kukeke röögatas ukselt: 

„Jää vait, vanamutt!”

No  see  lisas  aga  õli  veel  tulle.  Nüüd  kriiskas  vanamutt  võikahäälselt  vahetpidamata  edasi,  ei
tõmmanud enam hingegi,  ja  Kukeke taandus tagasi  tuppa.  Röökimine jätkus aga endistviisi  edasi.
Kümnekonna minuti pärast hüppas aga koridori Kukekese toakaaslane Mait ja röögatas:

„Jää vait, vanaeit, kui üks sõna veel tuleb, lendad aknast alla nii, et keegi enam sind ei näe!”

Ei tea, kas lendamise kartusest või millestki muust, kuid seekord tõmbas mutt juba natuke hinge ja
kriiskamine lakkas. Mait oli teadagi vaikse iseloomuga ja palju sõna ei võtnud. Me oma toas hoidsime
Pohlak Kaljuga naeru tagasi, et mine sa tea, võibolla arvavad vaiksed mehed Kukeke ja Mait, et meie
oleme selle  lärmi  kõik  põhjustanudki.  No küllap nad ikka  aru said,  et  süüdlased kuskilt  eespoolt
kordoriotsast olid, kuna möllu ja raginat tuli sealtpoolt juba kella kümnest keskööni.

Sekskorraks oli uni läinud ja tuli tegelema hakata oma tavapäraste tudengitoimetustega. Mina läksin
alla  kohvikusse,  see avati  õnneks  juba kell  seitse.  Kõik  oli  võikalt  naljakas  ja  õiget  söögiisu  nagu
polnudki. 

Õnnetuseks kordus sama asi umbes paari nädala pärast jälle. 

Ühikas oli seekord üsna pooltühi. Enamik metsameestest kursusekaaslasi olid koduvetele purjetanud.
Minul kahjuks vajasid mõned võlgnevused-kursusetööd likvideerimist. Higistasin ja punnitasin neid
tüütuid arvutusi teha terve öö.

Maaparanduse lõpetajad korraldasid samal ajal midagi lõpulabraka taolist. Suunamiskomisjon oli oma
otsuse langetanud ja poistel oli EPAga sisuliselt finito. 

Metsikus peomelus imporditi  tubadesse hulgaliselt  naiskülalisi.  Seal  oli  tõenäoliselt  ka  palju vanu
„armastusi”,  mis  nüüd  lõpetamisel  lohutust  vajasid.  Tuumiku  moodustasid  vist  Tallinna
kaubanduskooli  tüdrukud  ja  ülikooli  meedikud.  Õlut  veeti  kellegi  mahitusel  otse  tehasest
kümneliitriste  juudiplekist  piimanõudega.  Muusikat  tehti  karmoška  ja  kitarridega.  Kella  ühe-kahe
paiku  öösel  enam  muud  kuulda  polnudki  kui  mees-  ja  naishäälte  ühine  laulujoru.  Seltskonna
populaarseim hitt  oli  tuntud lastelauluke  „Me meistrimehed oleme …”,  samuti  „Kass  kusi  koera
kopsikusse …”. Vahepeal naised kiljusid: „Nüüd joome abieluni või abordini!” – „Proosit!” 

Meistrimehe lauluke oli lõpmatu pikk. Meenuvad vaid selle algusread:



                                          „Me meistrimehe oleme 

                                          ja tööd me hästi oskame.

                                          :,: Õllega, õllega meil meeldib pidu pidada,

                                          kus märga kohta märkame,

                                          sinna toru sisse tõukame. 

                                          :,: Naistega, naistega ei ole igav hullata …”

Kella kolme-nelja vahel koridoriorvas suitsu tehes nägin poolpaljaid ja päris paljaid eevatütreid edasi-
tagasi kempsu vahet silkamas. Keegi, kes teadis, et ma ka kitarri natuke plõnnin, tuli pillikeeli laenama.
Uudistasin siis peo kohta ühte-teist. Vastus oli lakooniline: „Kahes toas toimub jookide manustamine
ja kahes tühjaks löödud toas vahetatakse kehavedelikke, kui teisiti enam ei saa.”

Räuskamine, öökimine, puristamine ja lärmakas läbu kestis umbes kella viieni välja. Arvata on, et osa
vähemaktiivseid naishingi siis ka lahkus. 

Seekordne hommik aga saabus koristajamutile üsnagi ebatavalisel viisil.  Tööle oli  ta tulnud natuke
hiljem – pärast kella kaheksat –, mitte nagu tavaliselt. Koridoris põrkas ta muidugi kokku poolpaljaste
tüdrukutega. See oli mutile moraalselt liig mis liig. Kui ta oma koristamisega kemmerguni jõudis, siis
muud enam kuulda polnud, kui võigast kriiskamist:  „Hoorad, litsid, sead, mis inimesed need küll
on?!” Kemps oli seekord täielik „supreläga” ja „superlöga“”. Tahtsin ka hommikul vett visata, aga see
polnud võimalik, tuli suunduda ülakorrusele. 

Õnnetuseks  tulid  sel  hommikul  ühiselamusse  kontrollreidile  dekaan  Endel  Laas  ja  õppeprorektor
August Eenlaid. Kogu ühiselamut läbis nagu meeleheites uppuja appikarje: „Kontrollid!” Kas oli keegi
osundanud või kaevanud, et Bettoni ühikasse on pordumaja asutatud, ei tea. Vana Konks kõndis mingi
paberipatakas  kaenlas  ringi  ja  koputas  tubade  ustele,  nõudes  samas  valjuhäälselt  sisselaskmist.
Esimestes tubades olid korralikud maakorraldajad, järgnesid ka mõned tühjad metsameeste toad. See
kõik võimaldas maaparandajatel naised mujale toimetada ja peo suuremad tagajärjed likvideerida.
Mõni tuba teeskles ka haudvaikust.

Lõppkokkuvõttes  päästis  poisse  ikkagi  koristajamutt,  sest  võigas  räuskamine  kempsus  pakkus
karistusekspeditsioonile  suuremat  huvi.  Lärmi  oli  tõesti  väga  palju.  Tahtes  mutti  natuke  maha
vaigistada, saavutasid nad hoopis vastupidise tulemuse. Nüüd alles sai Laas ja Eenlaid teada, millise
hooramaja pidajad nad on ja et pole nad mingid kõrgkooli õppejõud, vaid „litsiprofessorid”. See kõik
lõi mehed siiralt tummaks. 

Enesevalitsemise  kaotanud  mutt  viskas  ämbrid  ja  harjad  kolinal  nurka  ja  tormas  nuttes  mööda
koridori minema. Katki jäi ka kontrollreid. 

Vaiksemates toonides kestis pidu veel paar-kolm päeva. Kemps oli seisus, mis ei võimaldanud sinna
sisenemist, okse kuivas põrandal koogiks. Tuli käia üla- või alakorrusel asju ajamas. Maaparandajad
lahkusid  vaikselt  ühikast.  Koristajamutti  enam  ei  näinudki.  Paari  nädala  pärast  läks  elu  tasapisi
rööbastesse. Saabus uus koristajamutt, kelle suust ei tulnud piuksugi, oli siis olukord milline tahes.

Heiki Rips



Paljajalu Peterburi

See kurbnaljakas lugu minuga juhtus Tartu üliõpilaste looduskaitseringi suvisel bussimatkal 
Karjala maakitsusele. 

1.

Kõigepealt mõni sõna looduskaitseringist.

Tõsi  ta  oli,  et  looduskaitsering  oli  tõeline  üliõpilaste  vabaühendus.  Põhiliselt  käidi
väljasõitudel Eestimaa loodusesse. Kui aga õppetöö ei võimaldanud ringi üritustest osa võtta,
polnud  ka  häda  midagi.  Minule  see  Eestimaad  mööda  seiklemine,  mis  silmaringi  väga
laiendas, sobis hästi. Info toimuvatest üritustest oli alati olemas teadetetahvlil ja samuti EPA
peahoone  valvelauas.  Meie  kursuselt  olime  ringi  liikmed  vist  Tiit  Leitoga  kahekesi.
Vanematelt kursustelt olid kõvemad olijad-tegijad metsamehed Hendrik Relve, Aarne Kaasik,
Tiit Sillaots, Juhan Lepik, Jüri Jaagomägi, Tõnis Täär. Kindlasti oli teisigi, kes pikemat või
lühemat aega üritustel osalesid. Ülikooli omadest tegutsesid aktiivselt veteran Uku Alakivi,
linnumees  Kalev  Pild,  vetevaim  Arvo  Järvet.  Valdavalt  tugeva  naisülekaaluga  ühenduses
(naisi 75, mehi 25) ei saa mööda minna keemik Helgi Aasast ja geograaf Tiiu Saaristist. Helgi
oli tõeline matkafänn, pidevalt  „sturmofkas”, kusagilt tulemas või kusagile minemas. Tiiu
Saarist – kõike teadev ja kõigega kursisolev, supersuhtleja. Tõsi on aga see, et femiinne see
seltskond  suures  plaanis  oli.  Kui  mõnelt  ürituselt  puudusid  põllukooli  poisid,  sumbusid
kogunemised aadlineidude omavahelises vaikses suhtlussurmas. 

Ringil  oli  oma  juhatus  ja  president.  Kogu  looduskaitseringi  süsteem oli  Jaan  Eilarti  üks
tõsisemaid ettevõtmisi üliõpilaskonnas. Oli Eilart ju TRÜ looduskaitsekabineti juhataja. Peale
selle veel Eesti Looduskaitse Seltsi eestvedaja, kodu-uurimiskomisjoni aktiivne liige, lisaks
paljude  rahvusvaheliste  looduskaitseorganisatsioonide  tegev-  ja  auliige.  Ilma  Eilartita
loodusesse  väljasõidud  olid  nagu  supp  ilma  soola  ja  lihata.  Ta  oli  ühendaja,  eesrääkija,
entsüklopeedilise mäluga kõiketeadja. Samas peab kohe mainima, et ühisüritustel ei sallinud
ta  mingit  korralagedust,  õllejoomist  ja  poliitiliselt  kahemõtteliste  lõkkelaulude  laulmist  ja
muud sellist. 

Vähemalt  neljanda  kursuse  vältel  oli  ringi  auväärseks  presidendiks  Tiit  Leito.  Temale
sekundeerisid ülikooli targad aadlineiud. Tiit oli teadagi väga kõva linnutundja-loodusemees.
Samas  oli  ta  väga  introvertne,  nii  mõneski  asjas  väga  endassetõmbunud  ja  vähese
administreerimisvõimega. Eks tüdrukud viskasid talle silma, aga tema ei teinud kahjuks seda
märkamagi. Omavahelistest juttudest jäi mulje, et tüdruksõbra oma tulevasse ellu peaks ta
hoopis leidma mõnest linnupesast?! Suhe peaks olema hingeliselt ilus, siiralt puhas ja huvitav
nagu laste muinasjutt.

2. 

Nüüd siis sõidust Karjala maakitsusele. 

Neljanda kursuse ajal võtsin LK ringi tegemistest suhteliselt vähe osa. Olin tööl Vanemuise
teatris valgustajana. Ajagraafikud ürituste plaanidega kuidagi ei klappinud. 

1971. aasta kesksuveks olin aga vaba mees ja võisin teha mida iganes. 



Millegipärast  hakkas Tiit  mind veenma,  et  ma sellesuvisele  Karjala  reisile  kaasa tuleksin.
Olukord oli minu jaoks vägagi keeruline. Eelmisel aastal olin ma seal juba käinud, mingit
põhjendatud huvi osavõtuks mul polnud. Pealegi oli mõnusam seltskond vanematelt kursustelt
ammugi  lahkunud.  Ilusaid  mälestusi  oli  sõidult  Volga-äärsetesse  steppidesse  ja  mujalegi.
Polnud tahtmist seda kõike uute sõitudega ähmastada. 

Põhjendasin Tiidule oma kaasatuleku leigust nii ja naa. Samas tundus nädalane aadlineidude
seltsis  ajaveetmine  isegi  mõneti  ahvatlev.  Oli  isegi  lootus  mõni  meeltülendav  häppening
korraldada. Andsin siis Tiidule mingi pooliku jah-sõna, laiemalt süvenemata, miks Tiit minu
kaasatulekut nii väga soovis. Algul ta põhjendas, et kaasatulijaid on natuke vähevõitu. Hiljem
selgus, et Eilart ise osa võtta ei saa, samuti pidid loobuma sõidust paljud vilistlased. Selge ei
olnud ka, kes rännujuhiks-giidiks hakkab. Keegi pidi nagu midagi ette valmistama ja nii edasi.

Marsruut minu mäletamist mööda pidi kulgema varem sissesõidetud radu pidi. Aastaid hiljem
kõigele sellele tagasi mõeldes olen aru saanud, et Tiit ei oleks seda reisi mitte kuidagi tahtnud
enda vastutusel  ette võtta.  Presidendiamet aga kohustas.  Mõtetes oli  ta  vist  juba Järvselja
ürgmetsakvartali linnustikku uurimas, mis oli tema diplomitöö teema. 

Väljasõidupäeval  tuli  üllatusena  veel  bussidegi  juurde  keegi  ülikooli  vanadest  olijatest
vabandama, et mingi konverentsi tõttu ei saa ta mitte kuidagi osa võtta. 

Nii  me  siis  kahe  PAZbussiga  ikkagi  minema  vurasime,  ees  lõpmatud  Laadoga  tagused
avarused.

Esimesel kahel päeval istusin Tiiduga ühes bussis. Juba siis märkasin,  et  mõned tüdrukud
heitsid oma niiskete vasikasilmadega Tiidule väljakutsuvaid pilke. Kuna mingit osavõtlikkust
Tiidu poolt üles ei näidatud, siis meenutas olukord lastemultikat „Ma söön su ära …”. 

Õhtustes laagritoimetustes selgus, et polegi aktiivseid inimesi, kes lõkke ruttu üles saaks, et
päevalõpu puder ja tee valmis vaaritada. Aadlineiud, teadagi …!

Kandsin  küll  pool  kohalikku metsa  kokku,  et  lõket  hommikuni  hoida,  kuid  kõik  pugesid
pärast sööki telkidesse pikali, nagu oleks rasket põllutööd teinud. Paari-kolme vanema olijaga
istusime siis vaikselt tunnikese-paar ja muljetasime endisi reise. Ei olnud laulu ei meeleolu.
Minule oli 90% seltskonnast tundmatu.

Teise  päeva  lõuna  paiku  tegi  keegi  kuiva  kümneminutilise  geograafilise  ülevaate  Karjala
maakitsusest ja mõnest eesootavast loodusimest. Õhtu kordus jälle samamoodi kui eelminegi.
Olin siiralt hämmingus, see oli nagu mingi tõeline introvertide kokkutulek, kus igaüks vestles
oma sisemaailmaga ja ei lasknud välistel mõjudel endale ligi pääseda. 

Kolmandal päeval, kui bussid olid vuranud juba tundi paar, tehti peatus ühe suvalise kiriku
juures. Ma ei tea, miks see on mulle nii meelde jäänud, aga see vist oli üks luteri kirik (kas see
on võimalik?) keset laia venestatud Karjalamaad. Seltskond valgus bussidest välja, tiirutati
saja meetri kaugusel asuva kiriku juures, vaadati klaasvitraaže, silmitseti kiriku arhitektuuri.
Kiriku  põhjapoolses  küljes  oli  Karjalamaa kohta  ütlemata  ilus  kahe  uksega  puitkemmerg.
Seda kõik ohtralt kasutasid. Peatusi oli olnud vähevõitu. Suitsumehi LK ringis oli väevõitu ja
nendega üldjuhul ei arvestatud. 

Uste  taha  tekkis  nelja-viie  inimeseline  järjekord.  Otsustasin  ka  sõidul  tekkinud
„karupunnist” lahti saada. Kui sisse pääsesin, olin üks viimaseid. Punnitasin nii minutit viis



või natuke rohkemgi. Ajakirjanduse lugemise kommet mul õnneks peldikus pole. Kui püksid
üles sain, siis kuulsin busside valjemat mootorimüra, tormasin teele, kuid mida polnud, seda
polnud. Isegi tolmupilve mitte ... !

Nad, kuradi jobud, olid mu maha jätnud! 

Seisin nagu lubjatud kilomeetripost maanteeserval: rahata, dokumentideta, kellata, paljajalu,
seljas  kotiriidest  ürbid.  Särgiks  oli  mul  tavalisest  kotiriidest  ürp,  Vanemuise  dekooritoas
tehtud logoga „NASTY WORLD” (vastik maailm). 

Olin  nagu  õnnetu  tegelaskuju  Aleksis  Kivi  romaanist  „Seitse  venda”  pärast  tare  maha
põletamist. Mida teha edasi? Trampisin edasi-tagasi nagu kammitsais hobune maanteeserval.
Mitte mingisugust mõtet ei tulnud pähe. Lõpuks võtsin vastu otsuse, et kolm tundi ei lahku ma
sellest neetud paigast kuhugi. Peas vilksatas idealistlik mõte – võib olla keegi märkab minu
puudumist ja buss keerab tagasi mind otsima. Tõenäosus, et see toimub tunni jooksul, oli
küllaltki suur. Kolmanda tunni lõpuks näis asi minu meelest olevat juba üsna lootusetu. 

Ilm oli lummavalt soe. Päike säras kesktaevas, õhk oli tuuletu ja vaikne. Putukad sumisesid
õitsval kraavipervel. Viskasin rohule pikali  unelema. Ainuke liikumine,  mis sellel hüljatud
kruusateel toimus, oli umbes pooleteise tunni pärast, kui mingi kohalik GAZik mööda vuras.
Ümberringi  polnud näha  ainsatki  maja  ega liikuvat  hingelist.  Tukkusin hoolsalt  edasi,  ise
rehkendades, kui kõrgel peaks päike olema kella viie ajal. See pidi siis olema tõehetk minu
saatuses. Päike vajuski üsna pea poolde võlvi metsa kohale. Selge oli, et minu olemasolu või
mitte olemasolu ei läinud kellelegi korda – sure või ära!!! 

Tardumusest tõi mind välja kaugelt kostuv rongimürin – tarvis oli pääseda rongile, suurde
linna  ja  sealt  koju.  Mul  polnud  aimugi,  kui  kaugel  ma  olin  Leningradist  ja  lähemast
raudteejaamast.  Astusin üsna lootusetu tundega kadunud bussidega samas suunas minema.
Kruusateel oli paljajalu hirmus vastik kõndida. Mina polnud ju mingi paljajalu liikumise fänn,
nagu seda oli  eelmisel reisil  metsamees Hiiemäe Hindrek.  Vandusin ennast  maa põhja,  et
pidin ma ka kõiki teiste meeste erisusi järele ahvima. 

Tunnikese edasi ukerdanud, nägin juba kaugelt noort naisolevust mulle vastu hõljumas. Kui
me kohakuti jõudsime, märkasin, et ta ahmis üllatusest pungissilmil õhku – niivõrd eriline
ilmutis olin ma tema arvates vist selles üksildases maanurgas. Kõnetasin teda viisakalt oma
parimas vene keeles.  Läks umbes minutit  kolm,  kui ta  kõne ja mõtlemisvõime tagasi  sai.
Tundsin huvi, kuidas otsemat ja kiiremat viisi Leningradi pääseda, kus ma üldse olen ja pikk
see reis võib tulla. Selgus, et küla bussijaamani oli umbes poole tunni tee ja et umbes tunni
pärast  läheb  sealt  buss  raudteejaama,  mis  asus  umbes  kahekümne  kilomeetri  kaugusel.
Seletasin talle ka üsna värvikalt oma olukorda, mahajäämist oma ekskursioonist ja kust ma
pärit olen ja nii edasi. 

Astusime siis  kumbki oma teed.  Sain umbes viiskümmend sammu minna,  kui  kuulsin,  et
keegi  nagu  hüüaks  midagi.  Pöördusin  ja  nägin,  et  naisolevus  viipab  käega  minu  suunas.
Astusin tagasi. Ilma seletamata ulatas ta mulle viierublase, öeldes, et rohkem mul kahjuks ei
ole. Pobisesin tänusõnu …

See on see venelaste lahkus ja arusaamine maailma asjadest. Tundsin ennast tõelise kerjusena.
Olin selline paljasjalgne õnnetu, kes on sattunud Kolgata teele. Juhatatud bussipeatuses oli
küla nagu peopesal. Aegapidi kogunes sinna üsnagi värvikas seltskond oma rohkete kimpsude



ja kompsudega. Suur mure oli see, kuidas ainult selle viierublasega Leningradi pääseda. Selle
kübaratriki  pidin  ma  kuidagi  välja  mõtlema.  Kui  buss  ette  sõitis,  siis  võtsin  pileti  kõige
lähemasse  peatusesse,  sellega  jäi  mulle  raha  alles  kusagil  alla  nelja  rubla.  Istusin  bussis
vasakpoolsesse külge, et juht mind hästi ei märkaks ega „jänesena” välja ei viskaks. Õnneks
oli rahvast hulgaliselt ja nagu Venemaal ikkagi, trügimist ja asjatamist palju. Kui raudteejaam
paistma hakkas, hingasin kergendatult. Oli tõeliselt klassikalise  „jänese” tunne. Rongini oli
veel kolm-nelikümmend minutit. Leningradi pileti hind ületas aga kolme-neljakordselt minul
oleva summa. Juurde polnud aga raha kusagilt  võtta,  kui just  mitte vargile minna.  Istusin
nukralt  raudteejaama  pingil.  Meelde  tulid  bioloogide  ja  geoloogide  pikad  seiklusjutud
raudteedel  piletita  sõitmisest.  Lõpuks  ostsin  pileti  esimesse  jaama,  sellega  olid  mu rahad
praktiliselt otsas. Rongisõit Leningradi pidi vältama umbes kolm tundi, kahe- ja pooletunnine
„jänese” mängimine tõotas  tulla  üsna närvesööv.  Jaama valgus  viimaste  minutite  jooksul
üsnagi  ohtralt  rahvast.  Rong  polnud  seekord  ka  mingi  pikamaaekspress,  vaid  Leningradi
lähiümbruse  „elektritška”.  Peale  minekul  vist  nõuti  isegi  piletit  näha.  Kel  seda  polnud,
suunati  ostma  esimesse  vagunisse.  Kuna  minul  oli  pileti  kehtivus  vaid  esimese  suurema
raudteejaamani, siis oli vaja üksjagu nipitamist, kus vagunis olla, kus istuda ja nii edasi.

Valisin istekoha ühe üksinda istuva mehe juurde, et vältida asjatuid uurimisi ja pärimisi vene
baabade poolt. Poole tunni möödudes lõppes minu litsentseeritud piletiga sõit. Samast jaamast
valgus rongi hulgakaupa suvitajaid, marjulisi ja kalamehi. Oli laupäev. Kui siis rong minema
nõksatas, tegin vastas istuva mehega juttu. Pärisin, mis vaksalisse rong saabub ja kuidas sealt
kõige paremini Tallinna poole saab. Praegu enam ei mäletagi, mis vaksalist Tallinna rongid
väljusid.  Oli  see  Baltiiski?  Saime  mehega  pikapeale  tuttavakski.  Ta  oli  käinud  külas
rodstvennikute juures Laadoga ääres. Samas oli tal seal ka mingi datša, mis vajas kõpitsemist.
Tutvustas  ennast  Alekseina  ja  ütles  end  töötavat  tehnoloog-katsetajana  mingis
kõrgsurvereleede tehases. Toodang pidi olema kasutatav laevadel, mis sõidavad nii peal- kui
allvee. 

Minu  teada  oli  Leningradi  ümbrus  täis  sõjaväestatud  numbritehaseid,  mis  nagu  muuseas
tootsid ka rahva tarbeks kelli ja teisi koduvidinaid. Seetõttu ei pärinudki ma Alekseilt tema töö
kohta midagi rohkemat. Olin ma ju mõneti üsna spiooni välimusega ja nagu tavavenelased
tihtipeale  ütlesid  „baltiiski  fašist”.  Aleksei  õnneks  oli  muidugi  intelligentsemast  puust.
Jutustasin  siis  talle  oma  seiklusest  Laadoga  avarustes  ja  põhjendasin  oma  olukorra
iseärasuslikkust.  Näis,  et  ta  uskus seda  siiralt,  päris  ka,  et  kus  mu bussikaaslased  praegu
võiksid olla. Seda ma muidugi täpselt ei teadnud, kuid meelde oli jäänud Leito märkus, et
järgmisel päeval kell 12 algab Peterhofi (Petrodvoretz) külastus. Seda ma Alekseile märkisin.
See viis ta aga uuele lainele. Tema arvates polnud mingit probleemi, et grupiga seal homme
uuesti liituda. Kahtlesin selles sügavalt, plaan oli läbinisti idealistlik. Märkisin, et kellaajad ei
pruugi  ekskursioonil  täpselt  paika  pidada.  Aleksei  arvas,  et  kõik  on  „zaprosto” ja
„vozmožno”.  Tema arvas,  et  saatus  nagu käsib  tal  mind  aidata  ja  me  peame koos  minu
kamraadid  üles  leidma.  Samas  ütles  ta,  et  nüüd  tuled  sa  meile  külla  ja  homme  läheme
Peterhofi gruppi püüdma. Vene lahkuse ja abivalmiduse vastu võimetu, jäin pikapeale nõusse,
kuigi arvasin, et mõttekam oleks kohe Tallinnasse suunduvale rongile katsuda pääseda. Selle
meie arutelu katkestas aga vagunisse sisenev piletikontroll. Sain viimasel hetkel teise vaguni
kemmergusse peitu. Õnn oli, et minu piletita sõit hulluks ei pööranud. Leningradi jõudsime
küllalt hilja. Aleksei märkis, et peame sõitma metroo ja kahe bussiga. Tuli ka kiirustada, et
jõuda tema tehaselinnakusse viivale viimasele bussile. Liikusin paljajalu Aleksei kannul ja
püüdsin temaga sammu pidada. See, et igasugu rööbasteedel ja platvormidel turnimisega ma



oma jalgu  ära  ei  vigastanud,  oli  imede  ime.  Esimeses  bussipeatuses  kohtus  Aleksei  oma
kolleegiga. Jutlesid nad nagu ikka igapäevastest asjadest. Tuttav tundis huvi, kuidas Alekseil
ka datšas oli läinud. Mina olin sammukest kümme eemal. Kuulsin ka, kuidas Aleksei tuttav
päris:  „Drug,  otkuda  tõ  sebe  takuju  bezdelniku  sabiral?” Venelastele  omane
kollektiivmõtlemine tõi Aleksei näole üsna küsitava ilme. Üle õla mulle pilku heitis ühmas ta
vastuseks: „Ah, tak polutšilas!”

Tööstuslinnak oli tõeliselt suur – lõputult üheksa- ja kaheteistkümnekorruselisi maju. Kui ma
järgmine  päev  pidanuks  Aleksei  korteri  omapäi  üles  leidma,  poleks  ma  seda  suutnud.
Tegemist oli tõelise kärglinnakuga. Enne tema korterisse minekut suundusime keldrisse, kus
ta otsis minule välja mingid vanad sandaalid. Et need küll olid number-paar väiksemad, tuli
noaga  ninaosa  maha  nüsida.  Õnn,  milline!  Sellega  oli  lõppenud  üks  osa  minu  niigi
pikaleveninud paljajalu maailmarännakust, mis meenutas budist Vend Vahindra (Tõnissoni)
seiklusi.  Sõitsime  liftiga  kaheksandale,  kus  perenaine  meid  rõõmsalt  kaetud  lauaga  vastu
võttis.  Tundmatu külalise saabumine sellesse üheülbalisse kärglinnakusse oli  vaheldus vist
kogu perele. Muidugi pidin ma jälle ja jälle pajatama kõikidest asjaoludest, mis minu kui
külalise kohalolu õigustasid. 

Järgmisel hommikul asusime kohe teele Peterhofi.  Kohal olime juba üheteistkümne paiku.
Värvavalvurile, kust sai ka pileteid lunastada, sai antud igasuguseid juhtnööre, kui kusagilt
eestlaste grupp peaks välja ilmuma. Jalutasime ja ootasime busside seisuplatside lähikonnas
niimoodi  kella  kolmeni.  Siis  tegime  väikse  lõuna,  muidugi  Aleksei  kulul.  Aleksei  näos
hakkasid ilmnema tõelised pettumuse ilmingud, et asjaolud ei kulgenud planeeritud suunas.
Arvasingi, et õigem on suunduda vaksalisse, kust rongid Eestisse suunduvad. Tuli lõpetada
meie koosolemine ja pühapäev selliselt. 

Lohutasin Alekseid, et nii see läks. Pakkusin talle välja idee, et küllap kaasmaalased mind
kuidagi rongile aitavad. Vaksalis jätsime pikalt ja sügavalt jumalaga. Õhtune rong väljus kell
9.00. Aega oli küllalt,  et kõigest mõelda.  Ei õnnestunud minul aga vaksalis kohata ühtegi
selgeverelist  eestlast.  Arutasin omaette,  et  kui nüüd miilitsasse pöörduda,  mis  sellest  kasu
võiks olla. Ei tea, kas nad oleksid mind tapiga Eestisse saatnud? See näis üsnagi ilmvõimatu.
Kõike kahtlustav ja uuriv vene miilits oleks alarmeerinud kogu Tartu, EPA ja minu vanemad
Tsirguliinas. Kui siis mingi selgus asjades oleks paari päevaga saabunud, oleks ma pidanud
selle aja nagu spioon vaksali kartseris või mõnes hullemas kohas istuma. Dokumente mul ju
polnud. Nagu tervel Venemaal kombeks, hakati pikamaarongidesse reisijaid tund aega enne
väljasõitu  peale  laskma.  Sellel  rongil  platskaartvaguneid  ei  olnudki,  kõik  olid  kupeed.
Perroonil olid head laiad pingid, kus sai istuda ja rongi ümber toimuvat askeldamist jälgida.
Mingil  hetkel,  kui  rahvast  eriti  palju  peale  minemas  polnud,  astusin  vagunisaatjatega
diplomaatilistesse läbirääkimistesse. Eesmärk oli, et nad mind kuidagi piletita Tapale aitaksid.
Vist kontrollide kartuses oli see üsna tulutu ettevõtmine. Üks saatis ühe, teine teise juurde,
kasu  polnud  sellest  rohkemat,  kui  sain  aru,  milliste  inimestega  tegemist  on.  Üks
nooremapoolne vagunisaatja ütles, et anna kakskümmend rubla, küll siis sa koju saad. Kui ta
nägi, et mul mingit raha pole, ei teinud ta enam mind märkamagi. Kuna mind rongi ei lastud,
passisin  viimaste  vagunite  juures  peale  tulevaid  inimesi,  et  mõnda  tuttavat  või  päästvat
inimest  leida.  Ega  paremat  ideed  polnudki,  kui  et  mõnest  vagunisaatjast  salaja
möödahiilimine.  Õnneks märkasin, et paari vagunit  teenindas üksinda vanem naisterahvas.
See mind pealelipsamisel aitaski, kui umbes viis minutit enne väljasõitu tuli üks suur vene
perekond  baabade,  djäädjade  ja  lastega.  Nende  ärapaigutamisega  tegelev  vagunisaatja  ei



märganudki, kui ma kõrvalvagunisse hüppasin ja ühte vabasse kupeesse kolmandale polkale
ennast peitsin. Leidis ta mind aga öösel umbes kella kahe paiku, siis ta hurjutas ja sajatas, et
mis tema ametist  saab, kui rongi üldkontrollid tulevad ja tema kupeest  „zaitšik” leitakse.
Järgmises jaamas see õnnetus aset leidiski. Siis kamandas ta mind pesulattu peitu. Istusin seal
paar jaamavahet ja lõpuks olingi Eestis. Tartusse sain linnalähirongiga umbes kella kümneks.
Olin  õnnelik,  nagu  oleksin  kuskilt  sada  tuhat  rubla  leidnud.  Kolgata  kodutee  oli  olnud
võitlusrohke, kuid ilma suuremate kaotusteta. Olulisem vist minu õnnetundes oli teadmine, et
ei pidanud ametivõimudega maid ja puid jagama. 

Bettoni ühikas oli esimeseks plaanis häppeningkostüüm välja vahetada normaalriiete vastu,
samuti vajasin korralikke jalavarje. See kõik oli lihtne. Raskemaks tõotas tulla raha leidmine.
Ühikas  oli  suviselt  tühi.  Minu  kott  koos  raha,  riiete,  telgi  ja  kõige  muuga  rändas  veel
lõpmatutel Venemaa avarustel. 

Õnneks  tuli  koridoris  vastu  hea  sõber  Räpinast,  maaparandaja  Kaare  Peedu.  Nähes  mind
selles häppeningkostüümis, päris ta oma naerul näoga, et missugusele etendusele ma minemas
olen.  Pihtisin  talle  oma Kolgata  teest.  Aga nagu ikka  – pole  see  õige  eestlane,  kes  teise
õnnetusest kasu ei oska lõigata. Kohe oli tal valmis ettepanek, et põrutame hoopis Ontikale.
Temal  on  seal  maaparandusprojekti  spetsialistidega  kahenädalane  mensulmõõdistamise
praktika. Ma pidin seal latipoisina hästi teenima. Ja mis saab veel huvitavam olla ja mida sa
veel tahta oskad? Tunni ajaga olime sõiduvalmis ja kihutasime Kaare Peedu Jawaga Tallinna
poole. Maaparandusprojektist oli vaja mingid dokumendid võtta. Mina andsin selge lubaduse,
et  osalen vaid nädala.  Juba Ontikal olles hakkas naisprojektant koos Kaare Peeduga kohe
arutama, kuidas peaks kogu mõõdistamise nädalaga läbi viima ja kuidas me kõik siis rõõmsalt
koju  saame  põrutada.  Naisprojektant  tuli  mõttele,  et  kui  me  kahekesi  Peeduga  mõlemad
hoolsad latipoisid oleme, pikad päevad teeme ja tema ka pliiatsil kiiresti käia laseb, siis on töö
viie päevaga valmis.  Nii ma siis mööda Ontika paekallast  jooksingi kõiki lohke,  künkaid,
põõsaid,  puid  ja  kraave  latiga  markeerides.  Peab  ütlema,  et  naisprojektant  oli  oma  ala
tippspetsialist. Planšetid valmisid tema käe all kui kunstiteosed. Kaksteist kuni neliteist tundi
kippreegliga mässata, selleks polnud igaüks võimeline. 

Bettonisse tagasi jõudes hakkasin oma rändvara otsima. Leitoga kohtumine oli üsna kõnekas.
Mind nähes oli tal esimene küsimus: „No vana, mis sa seal sõidul siis enda arvates tegid?
Eilart on hirmus tige ja kõik on ahastuses.” Seletasin talle olukorda nii ja naa. Kujundatud oli
aga  arvamus,  nagu  ma  oleksin  kusagile  õllekasse  ära  kadunud.  See,  et  ma  rahata  ja
dokumentideta  paljasjalgne  olin,  ei  huvitanud teda  üldse.  Oluline oli  hoopis  see,  et  sõidu
korralduskomitee reputatsioon oli saanud negatiivse tagasilöögi. Kõik minu pärast! Oo, püha
Jumal! Mis seltskond see siis on, kes avastab seltsimehe puudumise alles laagriplatsil kaheksa
tundi hiljem?! Käratasin Tiidule pahuralt, et mina käisin neid isegi Peterhofis otsimas, et miks
te marsruudi planeeringust kinni ei pidanud ja nii edasi. Sõitke kõik põrgu! Unistage oma
üllaid mõtteid isekeskis edasi. Hea seegi, et ma oma kodinad ja dokumendid kätte sain. Minu
eksistents looduskaitse ringis oli saanud väärilise lõppakordi.  Mõned sundkäigud mul veel
ringi olemistes olid. Leitoga läksid suhted sassi ja ega ta enne ei rahunenud-leebunudki, kui
oli  oma  Järvselja  ürgmetsakvartali  linnukestega  paar  kuud  üksi  „siristanud”.  Teised
looduskaitseringi liikmed ei ole tänase päevani huvi tundnud, et mis siis ikkagi juhtus. Nii see
on. Igaüks on oma saatuse sepp. 

Heiki Rips


