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Eess õna
Hea lugeja!

Kirjade kirjutamine on aegade jooksul teinud läbi palju 

muutusi ja ometi jäänud põhijoontes ikka samaks. 

Ammune kirjasaatja, kelle hanesulega pärgamendile 

kirjutatud läkituse viib kohale käskjalg, ja tänapäevane 

e-kirja autor, kes vajutab „saada”-nuppu. Kas nende 

tunded võiksid olla sarnased? Nad on mõlemad 

mõelnud kellegi peale, tahtnud midagi teada anda, 

jagada. Nad on koondanud mõtteid, proovinud need 

saada kirja võimalikult selgelt ja loetavalt ning ilmselt 

ka viisakalt. Kui ei ole tegemist just mõne olmelise 

teadaandega, on kirja keelgi enamasti argisest ülevam, 

läbimõeldum. Kui järele mõelda, siis on sarnane 

isegi teadmatuse moment: sajanditetagune käskjalg 

ei pruukinud kirjaga adressaadini jõuda ning meie 

aja e-kirjad võivad kaduda rämpsposti või lihtsalt 

müstilisel moel „pilve”. Kiri teele saadetud, jääb saatja 

vastust ootama, ning tuleb see siis paari tunni või 

hoopis aastate pärast, on ootaja aeg alati pikk, ent 

igatsetud vastuse laekumine seda magusam.
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Kirjade kogumikke on avaldatud lugematul 

hulgal. Lugejaid on mõistagi köitnud kõiksugused 

kirjavahetused, eriti siis, kui on tegu tuntud inimestega 

ning mõistagi iseäranis siis, kui kirjade kaudu saab 

jälile mõnele intiimsele loole või saladusele. Võib 

ju küsida, kas pärast asjaosaliste surma on aus ja 

eetiline nende kunagist lugu avalikkuse ette tuua, 

aga ometi – vaevalt leidub kedagi, kes sellegipoolest 

ahne uudishimuga lugema ei asuks. Seesugused, 

pärast kirjade autorite lahkumist leitud kirjavahetused 

on lõpmata meelierutavad, neid lugedes on küllap 

tunne, nagu teeks koguni midagi keelatut. Need on 

olnud inspiratsiooniks arvukatele kirjandusteostele ja 

filmidele.

„Kiri minu nooremale minale” on samuti üks kirjade 

kogumik, aga mitte harjumuspärane. Siin astub 

autor dialoogi iseendaga. Võib tunduda esmapilgul 

kummaline, sest kes kirjutaks iseendale? Meenub 

„Naksitrallide” Muhv, kes seda tõepoolest tegi ja 

iseenda kirju lugedes nuttis. Samas on paljud pidanud 

mingil eluperioodil päevikut. Päeviku sissekanded on ju 

pisut iseendale kirjutatud kirjade moodi.

Käesolevas kogumikus on 28 rohkem või vähem 

tuntud eestlase või Eestiga seotud inimese kirjad 

iseenda nooremale minale. Kirjutajad on erinevas 

vanuses, tegutsevad erinevatel elualadel ja kirjutasid 

spetsiaalselt selle kogumiku tarvis. Ühtegi varem 

kirjutatud teksti siin ei ole. 

Miks just nemad? Otse loomulikult võiksid siin 

olla hoopis teised, sama olulised ja sama põneva 

elukäiguga autorid. Seekordne valik on teadlik ja 

juhuslik ühekorraga. On püütud kaasata inimesi,  

keda tõesti teab iga eestlane ning ka neid, kellest 
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ehk ei tea, aga võiks teada saada. Selle raamatu 

koostamine on olnud sama pikk ja põnev teekond, 

nagu on mõne kirja seiklusrohke tee adressaadini. Ja 

nagu mitu siinset autorit on tunnistanud, oli ootamatu 

ka iseendaga tõtt vaadata ning kirjutada kirja noorele 

minale, keda mõni mäletab paremini, mõni halvemini, 

mõni tahab meenutada või tunda ja mõni ei taha. 

Kirjutamise käik oli täis üllatusi ning avastusi. Mõnigi 

pundar või pusa sai lahti harutatud, mõnedki asjad läbi 

mõeldud, lõpetatud, silutud. On autoreid, kelle jaoks 

kirjutamine pole üldse mingi igapäevane tegevus. Nii 

võis kirjutamine olla ootamatult keeruline. Aga seda 

ütlesid ka mõned nende seast, kes igapäevatöös palju 

nii suulise kui kirjaliku sõnaga kokku puutuvad. Peegli 

ees seismine võib olla raske. Minevikku ei ole alati 

ohutu torkida.

Niisiis, ülesanne oli kõigil üks – kirjutada noorele 

iseendale. Kui vanale, kui isiklikult, ses osas olid 

vabad käed. Nõnda saidki kirjad ühtaegu sarnased 

ja erinevad, nagu on inimeste elukäigudki ju. Mõni 

toetub kirjutades konkreetsele eluseigale, teine võtab 

kokku olulised tõed ja märksõnad, on suisa väikese 

novelli laadseid tekste, pihtimusi. Iga kirja ees on 

ka lühike tutvustus. Ka siin võis autor ise otsustada, 

mida ta oma elust esile tuua soovib, ja isegi seda, kas 

tutvustab end esimeses või kolmandas isikus. Lisaks 

on foto noorest minast. Arusaadavatel põhjustel ei ole 

need fotod siin kõrge resolutsiooniga tippkvaliteetsed 

portreed. Need on kodustest albumitest leitud vanad 

fotod, iga siinkirjutaja jaoks tähenduslikud. Mõnel 

juhul oli kirja juurde sobiva foto leidmine peaaegu 

et võimatu ülesanne. Inimeste eludes on olnud palju 

kannapöördeid, kolimisi, koguni tulekahjusid,  
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mis on endaga viinud terve hulga materiaalseid 

mälestusi.

Paar kirja ei ole algselt kirjutatud eesti keeles. Siin aga 

leiavad avaldamist siiski tõlked, mitte originaaltekstid. 

Need autorid ei ole küll eestlased, kuid elu on neid 

Eestiga sidunud. Nad valdavad eesti keelt vägagi hästi, 

kuid tundsid end kirja kirjutades siiski kindlamalt oma 

päris emakeeles.

Kõik 28 kirja on sarnased ühes mõttes – ja see ongi 

käesoleva kogumiku põhiline eesmärk – nad on 

lootusrikkad ja julgustavad. Minevikku vaatavad kirjad 

on samas ka tänapäeva ja käesoleva aja peegelpildid. 

Neis on minevikuga rahu sõlmitud – või vähemalt 

seda soovitud –, ja neis on kindel teadmine, et 

kogu teekond on praegusesse punkti jõudmiseks 

olnud oluline. Seda teadmist on nüüdsel segasel ajal 

hädasti tarvis ning loodetavasti kinnitavad need 

kirjad ka lugeja eneseusku, mõjuvad kirgastavalt ning 

julgustavad igas vanuses iseendale otsa vaatama. 

Ja kirjutama kirju. Kirjade kirjutamine on õilis tegevus!

Kirjade kirjutamisele truudust tõotades

Veronika Kivisilla
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Ann ika
 Laats
Kes ma olen? Avalikkusele vaimulik ja hingehoidja, 

Risti koguduse õpetaja. Oma kõige armsamatele tütar, 

ema, naine, õde, sõber. Kõigile, kellega elu kokku viib 

ja kes seda vähegi soovivad, olen tänulik kaasteeline.
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Tere, Annika!

Kui kummaline on sulle kirjutada. Sa oled nii 

lähedane ja ometi nii kaugel. Ma peaksin sind ju läbi 

ja lõhki teadma, aga ometi ei suuda ma meenutada, 

mida sa mõtled ja tunned. Me oleme üks ja seesama 

ja samas ei ole me sinuga kunagi silmast silma 

kohtunud. 18-aastane sina ja 50-aastane mina – 

meid lahutavad aastakümned.

Siit kaugelt vaadates tundub mõistlik kasutada 

võimalust ning jagada sulle, noorele ja rohelisele, 

võimalikult palju juhtnööre ja tarkust. Võiks olla 

kasulik sind manitseda ja su jalgu õigele teeotsale 

pöörata. Sedasi võiks ära hoida nii mõnegi valu ja 

kahju. Alguses plaanisin just seda. Ja ometi püüan 

sellele kiusatusele mitte järele anda. Või vähemalt 

mitte liiga palju järele anda. Ma ei taha, et sa teeksid 

otsuseid keskealise naise perspektiivist ja tema 

elukogemuse põhjal. Sinu otsused peavad olema 

täiesti sinu omad. Sulle peab jääma sinu vabadus 

valida ja vastutada, ka eksimuste hinnaga. See 

on väga kallis vabadus ja ma ei hakka seda oma 

tagantjäreletarkusega rikkuma.

Ja mis ma siin ikka õpetan. Isegi kui ma paneksin 

sulle südamele lilli kasta, unustaksid sa selle nagunii. 

Sest see oled sina.

ANNIKA LAATS
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Jah, sina oled sina. Sellepärast heidangi kõik 

targutused ja näpunäited kõrvale. Kirjade 

kirjutamise peamiseks tõukejõuks on läbi aegade 

olnud pigem armastus ja igatsus, mitte õpetamine. 

(Pane tähele, et ma kasutan siin täisminevikku. Sa ei 

kujuta ette, kui unarusse me oleme epistolaarse žanri 

jätnud!) Ka kirja pandud õpetused mütsi ja soojade 

sokkide kohta räägivad ennekõike hoolimisest. 

Kirjad on nagu armastusest ja igatsusest sündivad 

sillad, need ulatuvad pika vahemaa taha. Enamjaolt 

kilomeetrite taha. Mina sirutun sinuni jõudmiseks 

üle aastakümnete.

Geograafiliselt pole kaugele sirutumine vajalik. 

Veel täna hommikulgi sõitsin sealt mööda – meie 

koolistaadioni ümbritsevast müürist ja Lurichi 

bareljeefist. Ma näen sind seismas just seal, selle 

müüri ääres. On 1988. aasta juunikuu ja kool on 

just-just läbi saanud. Su lõpukleit tundub isegi aastal 

2021 stiilne ja ilus. Aga tead, see on kaotsi läinud. 

Eks püüa meelde jätta, kuhu see kõigi kolimiste 

keskel satub või saab. Mõni su tütardest võiks selle 

üle rõõmu tunda.

Sealt müüri äärest lähed sa varsti edasi, oma 

unistuste poole. Ma vist ei eksi, kui ütlen, et sul 

on soov maailma paremaks muuta. Kahju, et 

maailmaparandamise soovi kiputakse sageli 

naiivseks pidama. Kas ei ole hoopis imelikum 

mitte tahta maailma parandada? Elada oma elu, 

soovimata siia maailma mõnd head jälge jätta? 

Iga hea jälg, iga soe, lugupidav ja julgustav sõna, 

iga konkreetne inimese või keskkonna heaks tehtud 
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tegu muudab maailma päriselt paremaks. Sinu soov 

ei tähenda, et sa oleksid lati liiga kõrgele seadnud. 

See pole kõrkus ega ülemäärane ambitsioonikus. 

Ma arvan ka täna, et see on see, milleks me oleme 

kutsutud.

Lugesin hiljuti Viktor E. Frankli raamatut „...ja siiski 

tahta elada”. Ta kirjutab umbes nii, et mitte meie 

pole need, kes peaksid küsima elu mõtte järele. Elu 

mõtet küsitakse hoopis meie käest. Elu ise küsib seda 

meie käest iga päev ja meie asi on leida igas olukorras 

sellele küsimusele vastuseid – mitte teoreetilisi, vaid 

väga konkreetseid, tegudes väljenduvaid vastuseid. 

Meil on vastutus vastata elu küsimustele ning täita 

sellega need ülesanded, mida elu meie ette seab. 

Sellega me teemegi teoks oma siinoleku mõtte.

Ma ei saa öelda, et see sul alati laitmatult välja 

tuleks. Kellelgi ei tule. Isegi kui sa tahad anda endast 

maksimumi, ei ole sinu parim täiuslik ega veatu. 

Mõnikord on see päris kõhetu ja hale, täiuslikkusest 

kurvalt kaugel. Ja samal ajal võib see ikkagi olla sinu 

parim sellel hetkel, nendes oludes, sinu väsimuses või 

kurbuses, sinu oskuses ja oskamatuses.

Igatahes unista ja tegutse palun julgelt, aga ära 

muutu karmilt nõudlikuks, ka mitte iseenda suhtes. 

Õpi parem varakult olema armuline ja halasta nii 

enda kui ka teiste peale.

Ei saa salata, et mõnedki eksimused, mida sa 

eelolevatel aastatel teed, põhjustavad valu. Kui ma 

saaksin, teeksin täna teisiti. Ja ometi ei taha ma 

sind takistada. Mitte üksnes sellepärast, et see on 

tagantjärele tarkus. Pigem sellepärast, et need on 

ANNIKA LAATS
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sinu vead, sinu eksimused, mille kaudu sa kasvad selleks, 

kelleks sa pead saama.

Ja pea sellel teekonnal meeles, et ükski murdumine pole 

lõplik. Ükski valu ei mata sind täielikult enda alla. Sest 

tõsi on see, „et neile, kes Jumalat armastavad, laseb 

Jumal kõik tulla heaks” (Rm 8:28). Pane tähele – see ei 

ole odav tõdemus stiilis, et midagi pole vaja kahetseda 

ning kõigest on kasu. Igast jamast ei ole kasu. Mõnest 

jamast võib tulla päris palju kahju. Aga ka suurimatest 

eksimustest, kurbusest või valust saab Jumal teha 

midagi hämmastavalt head ja ilusat. Tema suudab 

ka meie jamadest luua midagi, mis on viimaks ikkagi 

õnnistuseks nii meile kui ka teistele. Sellepärast ära 

karda, vaid ela. Usalda Jumalat ja tee head.

Kummaline on mõelda, et see, mis minu jaoks on 

läbikäidud tee, on sinu ees laiuv tundmatu tulevik. Need 

valikud, mida sa lähematel aastatel ja aastakümnetel 

langetad, on toonud mind siia, kus ma praegu olen. 

Need on teinud minust selle, kes ma olen. Ja ma kinnitan 

sulle, et kõik on hästi. Olen rõõmus ja tänulik. Andku see 

sulle julgust edasi minna. Kõnni rõõmsal meelel oma 

teed.

Olgu sul julgust elada ja armastada.

Ikka sinu Annika

PS. Joosep palus mul sulle siiski ka midagi kasulikku 

edasi ütelda. Nimelt seda, et kui jõuab kätte 2009. aasta, 

siis osta kõigi oma säästude eest bitcoin’e. Mitte et ma 

sulle seletada oskaks, mis need on. Osta ikkagi.

Ahjaa, Joosep on su poeg. Ja vaat see on tõesti 

suurepärane.




