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Vallatud Vestid & 
Kõrsikud
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“Kiigume koos”
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Detsembris täissaalidele 
kontserte andnud Vestid 
& Kõrsikud veel viimast 
korda ühiskavaga laval.

saanud lastelastega tegeleda, 
kuigi otsest vajadust polnud 
abiks olla,” tunnistab Mari. Ta 
räägib, et lapsed käivad nüüd 
ise neil külas ja väga liigutav 
on näha, kui nad tulles oma 
vanad mängud ette võta-
vad või vanaisa tugi-
toolis Mooramaa 
kuningat män-
givad. “Meie 
jaoks on see 
hea märk. 
Neil on tege-
likult omad 
“karbikesed” 
(nutitelefo-
nid) kaasas, aga 
nad eelistavad 
vanu mänge. Mõt-
len, et kui meie ja vanemad 
suudavad lapsi kas või natu-
keseks “karbikestest” eemal 
hoida, on see suur asi. Vaa-
dake üksteisele otsa, rääki-
ge omavahel, sellest sünnib 
tarvilikku ja toredat. Keel ja 
sõnavara ahenevad, kui pike-
malt omavahel ei räägita ja 
mõtteid ei vahetata,” ütleb 
Mari. 

Andres lisab kõrvalt : 
“Nagu Linnar Viik ütles, et 
kuigi internet aitab meil are-
neda ja suhelda, ei tohi seda 
suhtlust segamini ajada 
pärissuhtlusega. Pool suhtle-
misest on ju kehakeel ja see 
läheb internetis tekste jõllita-
des kaduma.”

Söögist kultust ei tee

Vanaemana valmistab Mari 
rõõmuga lastelastele kanee-
lisaiu ja kuulab heameelega, 
et ka vanaaegsed hapupiima-

pannkoogid lastele mait-
sevad. Kuigi tava-

liselt ei armasta 
Mari ja Andres 

köögis eriti 
aega kulu-
tada. “Vene 
ajal oli söö-
gitegemine 
ju elukunst, 

mitte gur-
maanlus nagu 

praegu,” naerab 
ta. Nad mõlemad 

on vähenõudlikud, kasina-
tes oludes sirgunud ja elasid 
ka ülikooli ajal pisikese sti-
pi, praekartuli, kefiiri ja saia-
ga. “Meil pole nii, et kuule, 
Andres, võtaks kätte, teeks 
midagi imelist süüa,” muhe-
leb Mari. “Ega me head toitu 
põlga,” pistab Andres naerdes 
vahele, “ja vahel võin köögis 
assisteerida ka, aga olen siia-
ni vanaaegne ja ei oska häs-
ti süüa teha. Ei ole vajadust 
olnud, sest naised askeldasid 
köögis.” Mari märgib, et ehk 
seisab Andresel söögitegemi-
se ära õppimine veel ees, kui 
tema nägemishäire tugevne-
ma peaks. “Juba praegu pean 
teda abiks paluma, et vaataks, 

kas kook on pruun või kartu-
litel silmad peas.” 

Sõjahirmu varjus

Andres arvab, et Eesti ajakir-
jandus ei tohiks Putini pro-

vokatsioonidele reageerida ja 
neid veelgi võimendada. “Me 
Andresega mäletame sõda. 
Mu esimene sõjamälestus 
on aastast 1944,” meenutab 
Mari, “kui peaaegu vanaema 
koduõuel, Peedu raudteejaa-
ma kohal käis suur lahing ja 
me olime perega maja keld-
ris. Minu riidest nukk kukkus 
kartulisalve, kuhu meil olid 
magamisasemed tehtud. Kui 
keldrist välja tulime oli ahju 
sees kuuliauk. Paar päeva 
tagasi käisime vaatamas uut 
eesti sõjafilmi “1944”, mis jät-
tis sügava mulje ja pani veel 
kord mõtlema, mida väike-
se rahvana peame taluma ja 
tegema.” Andresele meenutas 
film vaimult Remarque’i sõja-
raamatuid, kus vaprad noo-
red mehed, kes pole milleski 
süüdi, on pandud üliraskes-
se olukorda. “Hirmu ja lootu-
se vahekord on oluline,” usub 
Mari. “Ja kes seda teab, mida 
meie vanemad uskusid või ei 
uskunud, kui kõik tuli, mis 
tuli. Mina olen igatahes paa-
dunud optimist.” 

Olen siiani 
vanaaegne 

ja ei oska hästi 
süüa teha. Ei 
ole vajadust 

olnud.

Mari 70 aasta juubel, 2011 jaanuar. esimesed|N


