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Rahu. Vaikus. Päike. Mets. 

Meri. Rahu tuleb juba siis, kui 
saad praamile. Siis tuleb 

selline tunne, et meri tõmbab 

kogu selle linnaärevuse maha.

Elus kohtud paljude ini-
mestega. Vahel teeb saa-
tus vingerpusse ja pais-

kab sind olukorda, kus oled 
nagu vette visatud kassipoeg 
– kas hakkad ujuma või upud.

Umbes nii oli minuga, kui 
sattusin tööle Orissaare inter-
naatkooli. Esimene päev oli 
minu jaoks masendavalt kole, 
sest sellist sõnakasutust nagu 
õpilased omakeskis tarvitasid, 
polnud ma iial enne kuulnud. 
Teadsin muidugi kõiki neid ro-
ppusi, kuid et keegi noor laps 
neid valjusti röögiks, see lõi 
mind jalust. Seetõttu jäi mulle 
kohe meelde üks pikka kasvu 
noormees, kes krahmas oma 
pluusihõlma tüdruku käest ja 
roppusi röökides sööstis trep-
pidest üles. Mul oli tunne, et 
istun maha ja hakkan lahinal 
nutma, sest nii jubedasse koh-
ta tööle tulla – ei iialgi. Ometi 
olin direktorile nõusoleku and-
nud ja kole piinlik oli öelda, et 
kardan nii hirmsasti ühte pois-
si, et ei julge tööle tulla.

Üsna pea kuulsin, et see on 
kooli kõige ettearvamatu käi-
tumisega poiss, kes võib sat-
tuda marru ja parem on temast 
eemale hoida ja teda mitte 
provotseerida. Samas pidi ta 
olema andekas, väga hooliv 
endast väiksemate vastu, alati 
seisma nende eest ja pisemad 
hoidsid tõesti ta ligi. Ta oli 
nagu hiiglane pöialpoiste kes-
kel, kes pidevalt teda karjana 
saatsid. 

Kui koolis midagi lõhuti või 
muudmoodi sigatseti, süüdis-
tati kõigepealt alati teda. Pal-
jud asjad ta võttiski rahulikult 
enda kaela, kandis karistuse ja 
asi lõppes sellega. Kõik jäid 
rahule. 

Mulle hakkas see asi imeli-
kuna tunduma. Kord oli juhus, 
kus kuulsin hirmsat kära, mis 
kostis alumiselt korruselt. Lõ-
hutud oli kooli inventari, mis 
tuli välja maksta ning jälle-
gi süüdistati juba peksupoisi 
kuulsuse omandanud noor-
meest. Seekord võitles ta vi-
haselt asjale vastu ega tahtnud 
süüd sugugi enda kanda võtta. 

Kõik karjusid läbisegi, poiss 
oli täiesti endast väljas ja pisa-
ratega pooleks röökis, et tema 
seda teinud pole, ja jooksis 
õue. Direktor karjus talle järe-
le, et läheb käskkirja tegema, 
et poiss koolist välja visata. 
Kõik olid nagu tardunud, oli 
täielik vaikus, kuid keegi ei 
läinud poissi otsima. 

Olin hirmul, et noormees 
võib meeleheites endale viga 
teha ja läksin talle järele. Tei-
sed keelasid, kuid minu süda-
mevalu ei lasknud seda kuu-
lata. Leidsin noormehe maja 
otsast metallkarusselli keeru-
tades oma pinget maandamas. 
Ta oli vahkvihas. Mind nähes 
röögatas ta, et mida mina veel 
tahan? Ütlesin, et usun, et ta 
ei ole süüdi. Ta nagu kivistus, 
kuid küsis, et miks? Vastasin, 
et äkki sellepärast, et esimesel 

päeval jättis ta endast nii halva 
mulje, kuid lõpuni pole ükski 
inimene halb.

Tulin majja tagasi ja ütlesin 
ka direktorile, et poiss pole 
süüdi. Õhtul helistas direktor, 
et mul oli õigus. 

Ükskord andsin talle enda 
abistamise eest purgi polü-
vitamiine, mis ta kõik kooli-
kaaslastele laiali jagas, jättes 
endale vaid viis dražeed. Ta-
sapisi muutus poisi sõnavara, 
kadus äkilisus ja kasvatajad 
hakkasid rääkima, et noormees 
on hakanud tähelepanu pööra-
ma oma välimusele ning igati 
leebemaks muutunud. 

Hakkasin teda jälgima ja 
muutus oli ilmne. Poiss oli 
muutunud tasakaalukaks, va-
oshoitud, hoolitsetud väli-
musega, korralikult lõigatud 
soenguga noormeheks. Õp-
peedukuses oli tekkinud suur 
nihe paremuse poole. Eriti ilus 
oli ta punases särgis pruuni 
pintsakuga – väga maitsekas 
ja peen noorhärra. 

See muutus tegi kõigile rõõ-
mu, tasakaalutust pubekast 
hakkas sirguma mees. Küsisin, 
kas tal on tekkinud silmarõõm, 
kuid seda ei osanud keegi öel-
da. Ta oli lihtsalt teinud kanna-
pöörde ja saamas meheks. Ta 
oli endiselt väga vastutulelik, 
kaitses endast väiksemaid ja 
kimbatuses võis alati temalt 
abi paluda. Tal on soe süda, 
lahke ja vastutulelik iseloom, 
aga terav tundlikkus ülekohtu 
suhtes.

Kooli lõpuaktusel pidas ta 
õpilaste esindajana liiguta-
va ja pisaraidkiskuva kõne. 
Temalt poleks seda keegi 
 oodata osanud. Kartsin väga 
ta äkilise iseloomu pärast, et 
see võib teda tõmmata elus 
sekeldustesse. 

Aastaid ei teadnud ma te-
mast midagi, kuid siis hakka-
sin kuulma tema nime raadiost. 
Temast oli saanud laia silma-
ringiga, palju lugenud ja hari-
tud mees, kes oma teadmiste-
ga on teeninud rohkelt auta-
susid. Saades tema kontakti, 
kirjutasin talle, et öelda, kui 
suur rõõm on teada, et temast, 
sellest kooli kõige suuremast 
süüdlasest, mustast lambast, 
keda alati peeti pahanduste te-
gijaks, on saanud tubli, haritud 
ja igapidi hinnatud mees. 

See on nagu muinasjutt, kus 
inetust pardipojast, keda kõik 
nügivad ja nokivad, kasvab 
luik. See on ilus mälestus minu 
elus ja väärtuslikum kingitus, 
et olin tööl internaatkoolis, kus 
õppisin neilt lastelt rohkem kui 
ise suutsin neile anda.

Me kõik, kes me seal töö-
tasime, soovime neile ainult 
head. Igal on oma saatus ja 
raskusteta elusid pole olemas, 
kuid kuidas neist läbi tulla ja 
kui kindlameelseks jääda või 
saada, see on erinev. Soovin 
kõigile neile tollastele pube-
katele kõike head, unistuste 
täitumist ja inimlikku õnne!

Kuidas inetust 
pardipojast sai luik

Angelika Mikk on 
vabakutseline oope-
rilaulja ja näitleja. 
Kaheksa aastat oli ta 
rahvusooperi Estonia 
solist, tehes ka prae-
gu mitmeid rolle sa-
mas teatris. Ta annab 
kontserte ja mängib 
teleseriaalis “Pilvede 
all”. Lisaks Eestile on 
ta esinenud Soomes, 
Lätis, Poolas, Saksa-
maal ja mujal.

Angelika on Tallinna tüdruk, 
kuid aastasena tuli ta Hiiu-
maale, elades oma lapsepõl-
ves mõned aastad Lauka külas 
Kõrgessaare vallas. Kooli läks 
ta Tallinnas. Kui ta Rein Mi-
kuga kokku sai, sündis teine 
seos Hiiumaaga. Reinu isal on 
suvekodu Kõpu kandis ja sealt 
sündis soov ka oma suvekodu 
järele just Hiiumaal. Kuna ka ta 
sõbrad ehitasid Orjakusse suve-
kodu, hakkas ka Angelika oma 
perega siiakanti midagi otsima. 
Nagu hästi teada, sellel veab, 
kes üldse Kassarist kinnisvara 
leiab – või isegi sellisest või-
malusest teada saab. Angelikal 
vedas juhuse tahtel ja oma pesa 
on ta perel seal juba aastaid. 
Kassaris elatakse üle kolme 
kuu aastas.
Alustame kaugelt. Väljaspool 
Eestit, mis on sinu lemmik-
linn või -koht või -riik? Ja mis 
on selle võlud?

Viin. Aga miks? Võib-olla 
see energia, mis selles linnas 
on. See kultuur, arhitektuur ja 
muidugi ooperiteater. Mulle 
meeldib sealne melu, kohvi-
kud, pargid, lossid. See on minu 
jaoks üks ilusamaid Euroopa 
linnu. Teisalt meeldib mulle ka 
Bali, kus on hoopis teistsugu-
ne energia. Tõmbaksin Bali ja 
Hiiumaa vahel paralleeli, sest 
seal on sama rahu ja autentsus, 
mis Hiiumaal. 
Mis teine koht peale Hiiu-
maa on Eestis sulle koduks, 
päriselt või vaimselt? Miks 
just see?

Ma elan Tallinna kesklinnas, 
see on minu linnakodu. Minu 
töö on seotud Tallinnaga. Siin 
on omamoodi aura ja linna-
melu, mis mulle ka väga meel-
dib. Kõik on lähedal – töökoht, 
lasteaed, kool ja nii edasi. Aga 
kui ma tunnen, et nüüd on kõik 
ja olen läbi põlenud, siis annab 
rahu ja vabaduse tunde Hiiu-
maa. Ma tulen siia, et olla ise-
enda ja oma perega. 
Hiiumaal, nii väike kui see 
ka pole, on väga erinevaid 
kohti, nii looduse, taimestiku 
kui isegi ilma poolest. On sul 
peale oma koha ka teisi lem-
mikuid siin?

Jah, Kõpu metsad, seened ja 
mustikad, oma salakohad. See-
ga me sõidame siit, Kassarist, 
seeni ja marju korjama Kõppu. 
Me pole kahjuks siitkandist 
seenemetsi leidnud. Usun, et 
neid on, aga me lihtsalt ei tea. 
Kõpu metsad on ürgsed ja seal 
kaotad ajataju täielikult ning 
see mulle meeldib. Nende pik-
kade sihvakate mändide vahel 
merekohin kuidagi võimendub 
ja tekitab erilise tunde. 
Kas leiad siin veel midagi 
uut? Käid ringi kusagil uusi 

Angelika Mikk – mina ja Hiiumaa

kohti avastamas?
Kahjuks ei käi eriti. Ma just 

mõtlesin, et sel aastal võtaks 
kätte, viskaks telgi autosse ja 
läheks erinevaid paiku avasta-
ma. Lastega oleks see väga äge. 
Samas, kui me siia jõuame, siis 
on lihtsalt oma pesas olemine 
kõige suurem nauding.
Kui parasjagu tööd ei tee, mil-
lega sisustad siin oma aega?

Hiiumaal? Nokitsemisega. 
Mulle meeldib mööblit taas-
tada, ma restaureerin ise kõik 
asjad, mis me siia toome. Need 
vajavad puhastamist, kanga pa-
nemist jm. Ma olen vanakraami 
austaja ja mulle on oluline, et 
need mööbliesemed pärinevad 
Eestist. Seega otsin algupära-
seid asju, nikerdan ja teen neid 
enda jaoks korda ja ilusaks. 
Kuhu viiksid oma mandri 
või välismaa külalised? Mida 
nad ilmtingimata peaksid siin 
nägema?

Imeline roogkatusega Kas-
sari kabel, maagiliste vaadete-
ga Kõpu tuletorn, liivaluited, 
laiud, kaunis Suuremõisa loss. 
Pigem ikka ürgsesse looduses-
se, metsa ja mere äärde.

Meie tuntud raskused on 
praamiliikluse ebakindlus, 
keskmiselt sagedasemad 
elektrikatkestused või voolu 
ebastabiilsus, poodide kauba-
valikute mitte üleliigne ava-
rus. Kuidas need sind mõju-
tavad ja kuidas oled nendega 
kohanenud?

Ma ei otsi siia tulles rasku-
si. Selles mõttes need ei häiri 
mind. Praamiliiklus muidugi 
häirib, aga mis teha. See, kes 
on valinud Hiiumaa, peab sel-
lega arvestama.
Kas peale nende veel miski 
tõsiselt segab?

Ei sega. Võib-olla sellised 
asjad, mis hetkel puudutavad 
ainult mind. Kui ikkagi sinu 
maja kõrvale looduskaitsealale 
tahetakse elamukvartalit ehita-
da, siis see puudutab. Tuled siia, 
et olla metsas ja looduse keskel, 
ja siis ühel hetkel öeldakse sulle, 
et siia hakatakse noore pere ela-
mukrunte projekteerima. 

Pisikesed krundid kõik üks-
teise kõrval nagu mingi aedlinn. 
See paneb imestama, et kes tu-
leb sellise asja peale. Ma ei ole 
päris kindel, et keegi tahab nii-

moodi üksteise seljas elada ja 
seda veel Hiiumaal. Metsade 
lageraied on teine asi, mis mu 
silma riivavad, seda on liiga pal-
ju Hiiumaal viimasel ajal. Aasta 
läheb mööda, sõidad Kõpu poo-
le ja kõik tuttavad metsad on 
tundmatuseni muutunud. Neid 
lihtsalt pole enam.

Kui saaksid vabalt 
valida, siis mida sa a) tooksid 
Hiiumaale juurde, mida meil 
pole, b) millest sa tahaksid 
lahti saada, mis meil on?

Mul oleks hea meel, kui ini-
mesed satuksid Hiiumaale ka 
talvel ja sügisel, sest tegelikult 
on siin nii ilus ka siis, kui lehed 
on kollased ja meri jääs. 
Kuidas su kultuurinälg siin 
toitu saab?


