Raamatud on Mari ja
Andrese kodus hinnas
ja alles hoitud
lapsepõlvest.

K

ohtume Mari ja
Andresega nende
hubases Tallinna
kodus Harju tänaval
Kirjanike Majas, kus pere on
elanud juba 52 aastat. Nagu
arvata võis, on enamik nende
koduseintest maast laeni kaetud raamaturiiulitega, kust
leidub pea kõike erinevatest
teatmeteostest kuni ilukirjanduse ja luuleni.
Mari on peres jutukam
pool. Raadioajakirjanikuna
võiks ta olla harjunud eetrit niisama helidega täitma,
aga see daam tühja ei lobise.
Tema jutt on täpne, hariv ja
enese suhtes nõudlik, kuulaja asi on – targemaks saada.
Mari ja Andrese kodus juttu
puhudes tekib tunne, nagu
oleks sattunud ajastusse, kus
inimesed veel oskasid käituda
ja olla loomulikul moel intelligentsed. Kasutan juhust ja
uurin, kas vanemad sundisid ka poegi Indrekut ja Kaarlit maast madalast raamatuid
lugema? Mari ja Andres puhkevad naerma: “Me ei pidanud neid raamatute juurde
sundima, sel ajal ju kõik inimesed lugesid,” on Tarandid
siiralt veendunud. Mari sõnul
on raamatud üks nende kodu
kese ja see tunnetus kandub
läbi põlvkondade. “Juba meie
laste vanavanemad kogusid
raamatuid ja ajakirju. Elamistingimused olid nagu olid,
aga lugemist koju telliti ja
osteti. Nii kasvasid ka Indrek
ja Kaarel raamatute keskel.
Need raamatud (Mari näitab
käega riiulite poole) olid kogu
aeg siin olemas.”
Andres räägib koduraamatukogu kujunemise teemal loo. “Mu ema töötas
kommertskoolis ehk arveplaanindustehnikumis Vabaduse väljaku ääres, kus praegu asub Inglise kolledž. Sealt
viidi 1947. aastal kodanliku
aja kirjandus kooli raamatukogust keskküttesse põletamiseks. Sealhulgas ka Looduse kuldraamatud. Ema tassis need katla eest meile koju.
Küüditamise ajal jäid need
aga pitseeritud korterisse,
millest on suur kahju. Kuigi
olin neid juba lugenud, pai-

nas mind pikki aastaid unenägu, kuidas püüan raamatuid päästa,” meenutab Andres, “õnneks jäid need, mis
maal hoiul olid, meile alles.”
“Mul on oma vanad lasteraamatud alles,” rõõmustab
Mari ja otsib kapist sületäie
1930ndate lasteraamatuid.
“Lapsepõlves Peedul isapoolsete vanavanemate juures elas tädi perekond ja tädimees Daniel Palgi oli kirjandusteadlasest kirjastaja. Nii
saime ka meie lugeda novellisarju, Põhjamaade romaane, Looduse kuldraamatuid,
Looduse lasteraamatuid jne.
Arvatavasti pole lugemishuvi
geneetiline, vaid kasvatuslik,”
naerab Mari. “Oleme vanu
lasteraamatuid alles hoidnud,
et lastele ja lastelastele näidata, ja neid on vaadatud hoolega. Paar suve, kui olime lastelastega pikemalt maal, kus
ei olnud televiisorit, siis tegime selle asemel näitemänge
ja laulsime õhtuti. Nendest
lauludest koostasingi mälestuseks kogumiku,” on Mari
rahul.

“Temalt õppisin, kuidas nelja varda peal kindaid ja sokke kududa,” on ta tänulik. “Ei
minu ega Andrese vanavanemad saanud meid niiviisi kasvatada nagu meie laste vanaema, kellega nad elasid sünnist saadik kuni ülikoolini
ühes korteris. Minu ema, rääkimata Andrese emast, olid
ajaloohuvidega. Meie laste
ajaloo- ja ühiskonnahuvi ongi
paljus tänu võlgu just Andrese vanematele. Teadmisi ja kogemusi püüame ka meie Andresega edasi
anda nii palju
Meie laste
kui oskame
ajaloohuvi
ja võimalust
talve vanaon. Tänaema juuon paljus tänu
päeval on ju
res. “Peedu
võlgu Andrese
jälle ajad, kus
Mamma oli
vanematele.
paljudel elaklassikaline
vad lapselapvanaema, kes
sed lausa maailkudus kindaid
ma teises otsas.”
ja sokke, tegi väga
head sööki ja hoolitses
Andres aga märgib,
mu eest ega pahandanud, kui et nüüd on ajad hoopis teistkinnas ära kadus, vaid kudus sugused ja moes vabakasvasamasuguse asemele. Tal olid tus, ning et tänapäeva lapaias kitsed, Türgi oad ja lilled. sed saavad ise kätte rohkem,
Idüll, ühesõnaga,” naerab ta.
kui vanavanemad pakkuEmaema ehk v ana- da jõuavad. “Vanasti vaadaema Reedast mäletab Mari ti, et lapsed liiga palju komväga head huumorimeelt ja mi ei sööks, eks ennesõjaaeghuvi maailma asjade vastu. sed Eesti tervishoiuõpetused

Viisakus on kohustus
“Seda, kuidas meie vanavanemad end selles rollis tundsid,
ma ei tea,” mõtiskleb Mari,
kelle emaema Reet sündis
laulupeoaastal 1869 ja isaema
Ann ehk Peedu Mamma aastal 1882. Mari oli tihti suviti
Peedul, ja kui ta teises klassis
nõrga tervise pärast terveks
talveks koju jäeti, veetis ka
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