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VÄIKESE POISI
VÕLUMAA
Esimesed päikesekiired üritasid läbi kardina Väikese Poisi tuppa pääseda.
Ühel hetkel õnnestus peenikesel kiirel kardinast mööda lipsata ja Poisi
põsele jõuda. Kiir liikus vaikselt, joonistas sõõri, ja nüüd krimpsutas Väike
Poiss juba nägu. Alguses avanes tasapisi üks silm. Teine vaatas veel unes
jooksvat põnevikku edasi. Päike aga ei jätnud jonni ja aina üritas, kuni ka
teine silm läks lahti. Hommik on saabunud! Väike Poiss paiskus voodist
välja nagu rakett, tõmbas riided selga, krabas riiulilt raamatu ja tormas õue.
Köögis pannkooke küpsetav ema ei ehmatanud, sest emad ju teavad hästi,
kuidas väikeste poistega asjalood on. Emad teavad alati. Poiss tippis kiirel
sammul tamme juurde, mis aia taga kasvas, ning juba ta istuski ühel jämedamal oksal. Raamat avanes täpselt sellest kohast, kus ta oli eelmisel korral
sulgunud, selle eest hoolitses järjehoidjaks silutud tammeleht.
Niipea kui Väike Poiss paotas raamatu, hakkas kostma vaikset lainemühinat, selle sekka pikselööke ja kõuemürinat. Lainemühin aina kõvenes ja juba
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kostsid selgelt ka madruste hüüded. „Kiiremini, kiiremini, mis te magate,
maarotid, ega te puhkusele ei tulnud!” kajas üle kõige vali kähisev hääl. Ja
siis oligi Väike Poiss üleni sukeldunud piraatide maailma. Vahused lained
paiskasid ta dressipluusile veepritsmeid, tugev läänetuul liigutas mütsi alt
välja ulatuvaid juukseid, suur purjekas kogu oma hiilguses vallutas ta meeled. Väike Poiss teadis väga hästi, et kui ta hommikul vara ärkab ja kiiresti
puu otsa ronib, jõuab ta läbi teha päris mitu mereseiklust, enne kui ema
kööki pannkooke sööma hõikab.
Enamik meist meenutab kauget lapsepõlve kui mesimagusat aega täis
seiklusi ja muinaslugusid, aega, kui oli võimalus neisse lugudesse sisse
minna. Tegelikult on lood ja seiklused ka täna vaid kiviviske kaugusel. Pole
ju tegelikult vahet, kas seiklus avaneb meile mõne raamatu kaudu või on
mõni koht, kus peitub uks põnevasse maailma. See „puu”
, mille otsa ronida,
on meil kõigil olemas. Ent elu kiirrongis on mugav. Teinekord tekitab isegi
veidi ärevust, kui peab sealt maha astuma. Et mine tea, kas saabki enam
tagasi peale.
Selline „puu” võib olla mõnus paik kuskil kõrvalise kärestiku veerel
või istumiskivi tormise mere ääres. Need paigad annavad meile energiat,
mida elu kiirrong oma kihutamisega ära põletab. Mida rohkem on inimesel fantaasiaid, seda loovam ta on. Kõige loovamad on lapsed, kes suudavad ka paberitükkidest jäämerd ette kujutada. Vanemas eas kipub see võime
kaduma, koos sellega aga ka osa meie loovusest ja tasakaalust. Leidke uuesti
üles vanad paigad, kus lapsepõlveseiklused toimusid, ning otsige meie Eestimaa mitmekesisest loodusest uusi, ning te tunnete, kuidas elule tuleb värvi
juurde ja hing saab paremini tasakaalu.
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Lapsena lugesin „Peeter Paani” ja mõtlesin, et täiega äge oleks eluks ajaks
lapseks jääda. Mõtlesin, et seni, kuni suudan tänaval käies omaenda varjust üle hüpata, olengi laps. Ma arvan tänaseni, et suudan omaenda varjust
tänaval üle hüpata ning see pisike kild lapsepõlvest ongi nagu niit, mida järgides jõuan taas kunagiste seiklusteni. Eestimaal on nii palju põnevaid ja
kauneid paiku, mis asuvad tegelikult meile väga lähedal, kus on võimalik
hingata mõnusat värsket õhku, nautida ümbritsevat ja kogeda kõiki lugusid, mida need paigad pakuvad. Mul oleks väga hea meel, kui järgnevad lood
ja mõningad juhised sinna juurde aitavad leida selliseid paiku ja ennekõike
õiget tunnet. Ja kuigi tänapäeva lapsed mängivad arvutis ülipõnevaid kolmemõõtmelisi seiklusmänge, on ka neid üsna lihtsalt võimalik meelitada
mõnda sellisesse paika, kui sel on pakkuda midagi maagilist. Olgu see siis
veidi muinasjutuline lugu, legend või seiklus. Peale paari sellist käiku, kui
lapsed juba teavad, mis ees ootab, on nad alati varmad kaasa tulema. Tean
seda oma kogemusest.

11

TULED AKENDES
Alguses oli akendes vaid kerge kollakas valgus. Selles oli veel vaikselt
õhtusse pöörduva päeva kiirustamist. Vähehaaval muutusid tuled akendes punakamaks, justkui oleks kaminates süüdatud tuled, mis toasolijaile
mõnusat sooja annavad, nii nagu maavillased sokid külmal talve
õhtul.
Küünlad olid kas päris lõpukorral või osaliselt juba kustunud. Aina selgemalt oli näha, et valgus akendes pärines pigem kaminasüte võbelevast oranžist kui kollasest küünlaleegist. Oranžikaspunane tuli mängles, muutudes
kord erksamaks ja siis jälle tumedamaks punaseks. Kohati oli tunne, nagu
käiks mõne akna taga kähmlus kollase ja punase vahel, et kumb värv kauem
suudab vastu pidada. Oli peaaegu kuulda, kuidas hõõguvad söed praksuvad,
kuidas nad tahavad oma lood lõpuni rääkida neile, kes veel tule ees istuvad. Inimestel on enamasti väga raske ennast hõõguvate süte lummast lahti
kiskuda, pilk jääb peaaegu iseenesest sooja värvivõbelusse kinni. Hõõguvad
söed räägivad ju alati lugusid. Et neid kuulda, tuleb lihtsalt piisavalt vaikselt
istuda ning üritada peast kõik muu välja saada.
Siis aga hakkas punane vaikselt vaibuma, öö tuli ja puhus viimased tuled
ning tõmbas uduvaiba peale. Söed sättisid ennast ka magama, vaid mõni
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üksik säde läks veel lendu. Saabus vaikus, ümberringi tõmbus kõik siniseks.
Pildil on mälestus Laiuse ordulinnusest. Laiuse varemed kuuluvad mu
suurimate lemmikute hulka. Mitte sellepärast, et sealsed kivid oleksid kuidagi ägedamad, pigem on põhjuseks linnuse asukoht. Paljude Eesti keskaegsete linnuste kõrvale on kerkinud linnad ja asustused, mis tahes-tahtmata
on linnuse keskaegse ilme endasse neelanud. Laiuse asub aga keset põlde
ja välju. Kui minna sinna natuke enne päikeseloojangut, siis on üsna kindel, et seal ei kohta turistide horde. Olen käinud Laiusel korduvalt ning pean
tunnistama, et ega tegelikult pole seal ka keset päeva ülearu inimesi. Linnuse asukoht on veidi kõrvaline, seetõttu polegi ülerahvastust. See kõik loob
Laiuse ordulinnuse ümber väga mõnusa atmosfääri. Hästi lihtne on linnuse
sees rohul või laudpõrandal istudes ette kujutada, milline sagin ja kära siin
ammustel aegadel oli ning kuidas kunagi nende müüride vahel elati. Tänu
ümbritseva maastiku avarusele voolab aeg mõnusalt ja viib päevamured
endaga kaasa.
Laiuse ordulinnus on ehitatud tõenäoliselt 14. sajandil, see purustati juba
Põhjasõja käigus ning sel on väga kirev ajalugu. Algselt ordurüütlitele kuulunud linnuse vallutasid 1558. aastal Vene väed, 1559. aastal üritati seda edutult
tagasi vallutada. 1562. aastal läks linnus Poola-Leedu võimu alla. Järgmised
vallutajad oli rootslased ning siis taas Poola-Leedu väed, edasi uuesti Vene
väed ja siis jälle Rootsi kuningriigi sõdalased. Linnust on talvekorterina
kasutanud ka Rootsi kuningas Karl XII. Kui mõelda, kui kiires tempos on
Laiusel valitsejad vahetunud, tuleb meelde seegi, kuivõrd on ajaloo tõmbetuuled Eestit raputanud, kui erinevad vallutajad on siit läbi ratsutanud…
Seistes linnusemüüride vahel on väga lihtne ette kujutada, milline oli see
ehitis – piirkonna tähtsaim kindlus – oma kunagises täies hiilguses. Juba
noil ammustel aegadel, kui linnus ehitati, oli ta teatud mõttes magistraali
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ääres. Selleks n-ö tuiksooneks oli tee, mis ühendas Tallinna–Tartu ja Tartu–
Jõhvi maanteid. Kas pole põnev, et kunagi väga ammustel aegadel olid tähtsad needsamad ühendusteed, mis tänagi.
Kui võtta aega Laiuse nautimiseks, siis on seal väga lihtne ajas rändama
minna ja kujutada ette, kuidas kunagi ammu ratsanikud teedel kappasid
ja just seesugused hõõguvate sütega kaminad kambritesse sooja andsid ja
akendesse kollakaspunast värvi kiirgasid.
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