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Kolm kuud tagasi meenutasid 
Paide rokkbändi Paradoks liik-
med Õhtulehes, kuidas sündis 
legendaarne hitt „Ära möödu 
must lähedalt”. 

Nimelt olevat üks Paradoksi 
liikmetest öelnud, et „selliseid 
lastelaule me küll ei mängi!“, 
kui laulja Peeter Kirss õhinal 
jupikese oma äsja valminud 
loost „Ära möödu must lähe-
dalt“ bändikaaslastele esimest 
korda ette kandis. Aga juhtus 
hoopis nii, et sellest „lastelau-

lust“ sai Paradoksi kõige kuul-
sam ja nõutum lugu. 

„Kunagi Paides esinedes lu-
ges Aita Kivi meie esinemiste 
vahele luuletusi. Tundub, et 
talle meie bänd meeldis ja ta 
andis portsu paberilehtedele 
trükitud luuletusi mulle. 

Kodus siis pärast lappasin 
neid. Sellele luuletusele, mis 
lauluks sai, oli nurgale pliiat-
siga kirjutatud – avaldamiseks 
kõlbmatu. See pälvis mu tähe-
lepanu. 

Luuletus meeldis ja lugu tuli 
mul üsna kähku, mõne päeva-
ga,” meenutab Paradoksi laulja 
Peeter Kirss aegadeülese hit-
tloo saamislugu.

Tänases kontekstis saavad 
sõnad muidugi hoopis teise 
tähenduse, kuid see ei pisenda 
mitte sugugi selle laulu armas-
tusega seotud sisu. Ja mis muu 
meid sel segasel ja keerulisel 
ajal rohkem lohutakski kui 
armastus!
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Katkend Jüri Üdi 
„Armastuskirjadest”

Me oleme – üks naine – väga noored,
mis siis, et sina kaugemale näed.

Ma ütlen sulle, see ei ole vale,
sa astu, palun, mulle lähemale.

Mul sinu jaoks on väga puhtad käed.

VANA KULD: Ära 
möödu must lähedalt
Esitaja ansambel Paradoks
Viis Peeter Kirss, 
sõnad Aita Kivi
Ära möödu must lähedalt,
lummalt leidmise rõõm
Eemalt möödudes vähemalt,
nii ei riiva su lõõm.
Parem mitte sind kohata,
võõra varjuna teel.
Parem kurta ja ohata,
kui sind kaotada veel.

Parem olla vaid minevik,
kättesaamatult jääv.
Liigub lohutav inimlik
meelepeeglite hääl.
Aina kordamas kähedalt – 
ära puuduta mind!
Ära möödu nii lähedalt
liialt vajaksin sind.

Ära möödu must 
lähedalt (4x)

Soolo

Ära möödu must lähedalt (4x)

Aina kordamas kähedalt – 
Ära puuduta mind!
Ära möödu nii lähedalt
Liialt vajaksin sind

Ära möödu must lähedalt (8x)
Allikas: sasslantis.ee

Rokkbänd Paradoks, kes alustas tegevust juba 1979. aastal ning kes tegutseb vahelduva 
eduga siiani. FOTO: kuvatõmmis Facebookist

Tehumardi külas on vana, nõukogudeaegne sõjaväerajatis, kus võib märgata taolist gra-
fitit. Kes on autor või mida see kujutab? Sellised küsimused võivad möödujat painama 
hakata. FOTO: Anneli Tarkmeel

Tore tabamus

Reedesed

värsid

Mõned näited:
Rebastemäe 
õpperada (1,5 km)

NB! Trepiastmed ja käsi-
puud rajal on kohati amorti-
seerunud, õpperaja rekonst-
rueerimistööd on planeerimi-
sel. Palume vabandust!

Rada on tähistatud puidust 
nooleviitade ja siniste raja-
lintidega.

Rajal saadavad matkajat 
luitepealne palumännik, as-
tangualune liigirikas salu-
mets, looduslik vana kuusik 
tormimurruga. Rada paikneb 
kogu Lääne-Eesti vanimas 
osas, Kõpu poolsaarel, kus 
8000 a tagasi oli vaid ruut-
kilomeetri suurune saareke 
keset avamerd. 

Kuusikus kohtab igihaljast 
kääbuspõõsast, harilikku ha-
rakkuljust. 

Kaplimäel, mis on Hiiumaa 
kõrguselt teine mägi (63,5 m), 
saab tutvuda rahvapärimuse-
ga kabeliloost. Vaatetornidest 
avanevad kaunid vaated üle 
metsa ja mere.

Vanajõe oru 
õpperada (1 km)

Selles kohas, kus kulgeb 
rada, on jõgi eriti meeliköit-
vaid lookeid loonud ja voolab 
sügaval orus. Rada võimaldab 
tõusta kord kõrgele kaldale ja 
siis jälle laskuda, et ületada 
mõni jõelooge ja kuulatada 
kiirevoolulise vee vulinat.

Rada algab parkla juurest. 

Pikkus 1 km, lühem ring 0,4 
km. Läbitav kuiva jalaga, aeg 
keskmiselt 0,5 h. Märgista-
tud puidust nooltega. Rada 
kulgeb Hiiumaa kõige kau-
nima jõe kallastel ning selle 
paiguti 6 m kõrguse oru nõl-
vapealsetel.

Vanajõgi on külmaveeline 
ja geoloogiliselt väga põnev. 
Siin avanevad meeliköitvad 
vaated neljale liivapaljandi-
le. Jõgi voolab kogu ulatuses 
läbi inimasustuseta soode ja 
metsade. 

Vanajõe orus kasvav liigi-
rikas segamets on hea näide 
sellest, kuidas metsa liigili-
ne koosseis sõltub loodusli-
kest tingimustest. Hiiumaale 
asustatud euroopa naarits on 
Vanajõe ääres leidnud endale 
mõnusa elupaiga.

Tihu õpperada (1,2 
km)

Ühesuunaline õpperada viib 
luidetevahelises nõos paikneva 
Hiiumaa suurima järveni. Tut-
vuda saab soostumisprotsessiga. 
Raja lõpuosas on 200 m laud-
teed, mis lõpeb vaateplatvormiga 
Tihu järvel. Võta binokkel kaasa 
ning tutvu huvitava vee- ja soo-
linnustikuga ning naudi vaikust 
või ümbritseva looduse hääli.

Matkajat ootavad vanad met-
sad, loopsud ja sookailulõh-
nalised rabamännikud. Raba-
vaikuses laiub Tihu järv, kus 
platvormil jalgu puhates võib 
kuulata ja vaadelda mitme-
suguseid veelinde ning suvel 
imetleda vesiroose.

www.loodusegakoos.ee/puu-
ri-uuri/metsaannid/hiiumaa

Kuhu minna Hiiumaal?
Seoses COVID-19 haigust 
põhjustava koroonaviiruse pan-
deemilise levikuga maailmas ja 
sellest tingitud massilise naka-
tumise ohuga Eestis kuulutas 
vabariigi valitsus välja eriolu-
korra. Muu hulgas keelustati 
kõik avalikud kogunemised ja 

suleti kultuuriasutused. 
Nädalalõpu toimetus soovi-

tab Eesti valitsuse korraldusi 
järgida ning võimalusel viia 
kõik sotsiaalsed kontaktid mii-
nimumini.

Siiski on mõned võimalu-
sed, mida tasa ja targu vabas 

õhus ette võtta – matkarajad. 
Oluline on seejuures meeles 
pidada, et kui olukord mat-
karajal hakkab n-ö laulupidu 
meenutama, oleks targem leida 
„oma” matkarada!

Olge terved!
NL

Matkarajad Hiiumaal

Vanajõe oru õpperada. FOTOD: RMK

Tihu õpperada.
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Algselt tuli joostes, käies või 
lume korral suusatades teisi-
päeviti läbida Emmastes 1,8 
kilomeetri pikkune ettevalmis-
tatud rada. Nüüd võib igaüks ise 
valida endale vähemalt 1,74 ki-
lomeetri pikkuse raja, mis võib 
asuda ka mujal. Valitud rada tu-
leb läbida joostes, jalutades või 
lapsevankriga kärutades, kuid 
kindlasti teisipäeviti.
Eemaldu reipalt

Kuna koroonaviiruse leviku 
piiramiseks on väga oluline 
vähendada igasugust sotsiaal-
set suhtlust, on antud ka selline 
vahva soovitus: “Kui märkad 
teisi tervisesportlasi, siis ee-
maldu reipamal sammul – võid 
viisakalt lehvitad!”

Liikumine tuleks salvestada 
mõne terviseäpi, näiteks Endo-
mondo abil ning siis saata kor-
raldajaile oma ees- ja perenimi, 
pilt trassist, kus näha kuupäev 
ja kilometraaž, hiljemalt kol-
mapäevaks Emmaste vaba aja 

keskuse kontaktidele.
Emmaste vaba aja keskuse 

juhataja Anne-Mall Reinu üt-
les, et vaatamata lühikesele et-
teteatamisajale – kutse läks üles 
pühapäeva õhtul ja jooks oli 
teisipäeval –, oli kohe esimesel 
korral 43 osalejat, kes läbisid 
kokku 188,04 kilomeetrit. Järg-
misel teisipäeval läbis 55 osa-
lejat kokku 267,94 kilomeetrit 
ja sel teisipäeval nn virtuaalselt 
osales juba 68 jooksjat, kes lä-
bisid kokku 367,94 kilomeetrit. 
Seni on sarjast osa võtnud 99 
inimest ja jäänud on veel seit-
se etappi.

Anne-Mall ütles, et korralda-
jana on tal rõõm oodata rajale 
särasilmseid liikujaid, kes tänu-
liku naeratusega nende algatust 
tunnustavad. 

“Ideid võib olla igasuguseid, 
aga selleks, et midagi ellu kut-
suda, on vaja tugevat ja mo-
tiveerivat meeskonda. Nagu 
meil,” jagus tal tänusõnu ka 
oma tiimile.

Osalejate vahel loositakse 
igal nädalal välja meeneid, 
sest loosiratas viirusi ei karda! 

Homme on laulja Georg Otsa 
100. sünniaastapäev. Inimlikult 
on kurb, et seda suursündmuse 
tähistamist varjutab eriolukord 
ja koroonapaanika. Georg Ots 
oli mees, kes väärinuks eelole-
val nädalavahetusel üleriigilisi 
pidustusi. Loodus oli andnud 
Georg Otsale eriliselt kauni 
tämbriga hääle ja musikaalsuse. 
Oma koduteatris Estonias tegi 
ta üle 60 rolli. 

Õnneks on olemas televi-
sioon ja raadio. Ja õnneks elas 
ta ajal, mil oli võimalik tema 
häält ja lavalist sarmi jäädvus-
tada. Aga mida siis pakutakse?

Klassikaraadio toob täna kl 
11.05 ja homme kl 14.05 kuu-
lajateni saates „Eesti klassi-
kaplaat”, kus Georg Ots laulab 
Mart Saare laule.

Ülehomme, 22. märtsil kl 
9.05 on saade „Georg Ots 100. 
Legendaarne Georg Ots”, kus 
lauljast räägivad tema kaastee-
lised Estonia teatrist Aino Kül-
vand, Anu Kaal, Arne Mikk, 
Jüri Kruus, Urve Tauts, Helgi 
Sallo ja Voldemar Kuslap. In-
tervjuud on salvestatud aastal 

2000.
Vikerraadios on täna kl 

14.05 saade „Georg Ots – üks ja 
ainus”, kus maestro fenomenist 
räägivad Urve Tauts, Ilona Ots, 
Arne Mikk, Voldemar Kuslap ja 
Toomas Lepp. Arhiivisalvestus-
telt kõlavad Georg Otsa mõtted 
ja meistri esituses kuuleme nii 
aariaid kui armastatud estraa-
dilaule.

Homme kl 13.05 räägivad 
saates “Eesti lugu” kultuuri-
diplomaadid Kulle Raig ja Jüri 
Trei Georg Otsa populaarsu-
sest naabermaades Venemaal 
ja Soomes.

ETV näitab Georg Otsa sün-
niaastapäeva õhtul taas 2007. 
aasta mängufi lmi “Georg”, kus 
nimiosalist kehastab Marko 
Matvere. Filmi valmimist jäl-
ginud dokfi lmi “Kuidas tehti 
mängufi lmi “Georg”” näeb sa-
mal päeval kell 14.30.

ETV+ toob 21. märtsil kell 
20.15 vaatajate ette aga 1958. 
aasta muusikafi lmi “Mister X”, 
mis on valminud Imre Kálmáni 
tuntud opereti “Tsirkusprint-
sess” ainetel. Georg Ots kehas-

tab seal salapärast viiuldajat, 
maski taha peituvat meest, kelle 
isik on teadmata.

ETV2 pühendab Georg Otsa-
le ülehomme algusega kl 19.30 
teemaõhtu, mis traditsiooni-
liselt pakub silmapaistvat va-
likut arhiivimaterjalidest, aga 
sel korral ka täiesti uusi saateid 
ning salvestusi. 

Teemaõhtu juhatab sisse 
värskelt valminud portreesaa-
de, kus meeleolukaid lugusid 
Georg Otsast räägivad eri riiki-
de inimesed, samuti koduteatri 
Estonia staarid Voldemar Kus-
lap, Anu Kaal jpt.

Värskele portreesaatele järg-
neb Otsa 90. sünniaastapäevaks 
valminud erisaade “Otsast otsa-
ni”, mis toob vaatajateni valiku 
salvestusi tema pikast ja kire-
vast karjäärist.

Pühapäeva õhtu maiuspa-
laks on kell 21.30 esilinastuv 
kontsertsalvestus Georg Otsa 
laulude õhtult, kus esitusele 
tulevad tema kõige olulisemad 
ja tuntumad lood ning neid esi-
tavad Jassi Zahharov, Marko 
Matvere, Märt Avandi ja Val-
ter Soosalu. Soliste saadavad 
Urmas Lattikase ansambel ja 
keelpillikvartett Prezioso.

Muusikalainel jätkab ETV2 
ka pärast kontserti, sest kell 
22.15 näitab teemaõhtu 2005. 
aasta novembris Tallinna Lin-
nahallis etendunud muusikali 
“Georg”.

Tempokas ja kaasahaaravas 
lavastuses vastandub Georg 
Otsa lihtsus ja siirus tolleaegse 
nõukogude korra plakatlikkuse-
le ning julmusele. Peaosas Mar-
ko Matvere, teistes osades Ülle 
Lichtfeldt, Marika Vaarik, Lii-
si Koikson, Egon Nuter, Anne 
Paluver, Raivo Rüütel, Raivo 
Trass, Terje Pennie, Jaan Rek-
kor, Ines Aru, Helene Vannari, 
Kaire Vilgats, Anne Veesaar, 
Andrus Vaarik jpt.
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Homme oleks Tallinnas toimu-
nud ühismeeleavaldus „Päästa-
me Eesti metsad!”, mis seoses 
koroonaviiruse levikuga edasi 
lükati. Päev valiti selle järgi, 
et homme on ka ülemaailmne 
metsapäev, mida ÜRO Peaas-
samblee algatusel on tähistatud 
2012. aastast alates. 

Tallinnas Vabaduse väljakul 
oleksid homme esinenud muu-
sikud Lenna Kuurmaa, Tõ-
nis Mägi, Hanna-Liina Võsa, 
Mick Pedaja, Karl Madis jt. 
Kõneisikutena olid välja kuu-
lutatud aga Peeter Laurits, 
Liina Steinberg, Mariell Jüssi, 
Anna Hints jt. 

Ka Saaremaa metsamees 
Leo Filippov pidi Tallinnas-
se sõitma. „Mulle meeldib, et 
selle meeleavalduse algatasid 
noored. Nooremal põlvkon-
nal ei pruugi olla täismetsan-
duslikku arusaama toimuvast, 
kuid see on õige, et seista vastu 
praegusele lageraiete hullu-
sele, mis ei ole jätkusuutliku 
metsanduse tunnus,” sõnas ta.
Mustikametsad 
on ohus

Kui uurisin, kas tema arva-
tes raiutakse Eestis metsa liiga 
palju, oli Leo vastus jaatav. 
„Suure raiesurve taga on ah-

nus, ükskõik, kust poolt seda 
praegu vaadata. Paraku on 
raietega seonduv õiguslikult 
korraldatud nii, et metsakas-
vatuslikult valesid raieid jurii-
diliselt peatada ei saa. Rahva 
liikumine metsade kaitseks on 
üks võimalik väljapääs, et tu-
levastel põlvedel oleks samuti 
võimalik mustikametsas käia.“ 

Üks meeleavalduse initsiaa-
toreid oli giid Liina Steinberg, 
kes avaldas 2. märtsi Eesti Päe-
valehes arvamusartikli „Giid: 
lageraiete tõttu pean põhjali-
kult ümber tegema kõik aasta-
te jooksul Eesti looduse kohta 
räägitud jutud”. Seal seisis 
must valgel järgmine tekst: 
„Paraku on saanud selgeks, et 
ka tavaliste kultuurituristidega 
ringi sõites pole metsateemast 
enam pääsu. Näiteks sel suvel 
Saaremaal olles valisin Pan-
ga pangalt Karja kiriku poole 
sõitmiseks rannikutee asemel 
tundmatu otsetee läbi met-
sa, mis osutus kohe suureks 
veaks. Mul oli plaanis rääki-
da sellel teelõigul fl oorast ja 
faunast, aga kahjuks polnudki 
tegu ilusa metsavahetee, vaid 
lageraielankide ahelaga. Turis-
tid olid täiesti hämmelduses ja 
pettunud. Mitte selliste vaadete 
pärast ei olnud nad otsustanud 

olla selle 25% väliskülaliste 
seas, kes külastab peale Tal-
linna ka maapiirkondi.”

Liina Steinberg ütles välja 
veel mõtte, et „kodanikuühis-
kond on ammu ärganud, aga 
poliitiliste otsuste tegijatel ja 
nende rakendajatel seisab see 
veel ees”. Eks üheks taoliseks 
otsustajate äratuskellaks oli 
mõeldud ka ärajäänud meele-
avaldus, mis korraldajate hin-
nangul toimub siiski varem 
või hiljem.

Lõpetuseks nentis Leo Fi-
lippov, et järjest rohkem inime-
si tunneb Eesti metsade pärast 
muret ja neil on õigus. Seepä-
rast on lähemate kuude jooksul 
oodata uusi artikleid meie ühi-
se loodusvara kui ökoloogilise, 
kultuurilise, sotsiaalse ja ma-
jandusliku valdkonna kohta. 
Metsateemale oli pühendatud 
ka kogu möödunud esmas-
päevane telesaade „Osoon”, 
kus akadeemik Urmas Tartes 
kutsus teemale lähenema ta-
sakaalukalt, lisades siiski, et 
kui pole metsa, pole ka metsa-
majandust.

Seniks kuulakem aga ansam-
bel Ruja laulu „Tule metsa”, 
mille tekst ütleb kaunisti „hea, 
et mets on olemas”.

Anneli Tarkmeel

Mine metsa, hoia metsa
Homme on üleilmne metsapäev. Eestis oleks seda tähistatud ühismeeleavaldusega „Pääs-
tame Eesti metsad!”, mis nüüd lükkub kaugemasse tulevikku.

Unustamatu Georg Ots

Georg Otsa juubelimark
Täna, 20. märtsil ilmub Georg 
Otsa 100. sünniaastapäevale 
pühendatud postmargiplokk. 
Ploki kujundaja on Vladimir 
Taiger.
Georg Ots on enim tuntud 
lauljana, kuigi ta tegeles 
ka ujumise, vehklemise 
ja joonistamisega. Oma 
esimese ooperirolli tegi ta 
1932. aastal etenduses 
“Carmen“, kus tema isal oli 
Don Jose osa. Estonia teatris 
laulis Georg Ots alates 1945. 
aastast elu lõpuni. Teda hinnati ilusa hääletämbri, selge diktsiooni, 
lavasarmi ja mõjukate karakterite eest. Kaasaegsed meenutavad teda 
kui lihtsat ja heasüdamlikku inimest, kes polnud suur lobiseja, kuid oli 
väga positiivse ellusuhtumisega.
Ploki nominaalväärtus on 5,5 eurot ning trükiarv 15 000, millest 1000 
on voldikutes. Ilmub ka esimese päeva eriümbrik. Esimese päeva 
eritemplit eriolukorra tõttu avalikul kasutusel ei ole, kuid tembeldatud 
esimese päeva ümbrikud on müügil.

Riin Viigipuu 

FOTOD: Meriliis Metsamäe

“Emmaste liigub” ka eriolukorras
Liikumissari “Emmaste liigub”, mis koosneb 
kümnest teisipäevakust, on eriolukorraga 
kenasti kohanenud ja jätkab. Kampaania 
korraldajad, Emmaste spordiklubi Ernst ja 
Emmaste vaba aja keskus lihtsalt muutsid 
juhendi oludele vastavaks. 

Sarja lõpus jagatakse auhindu 
enim kilomeetreid kogunud 
liikujatele. 

Igaüks, kes osalenud vähe-
malt viiel etapil, osaleb 9. mail 
toimuva Emmaste emadepäeva 
jooksu ajal peaauhinna, kuni 

500 eurot maksva jalgratta loo-
simises.

Esmakordselt korraldatud 
sarjaga “Emmaste liigub” in-
nustavad korraldajad kõiki 
kevadesse liikuma, aga juhi-
vad ka tähelepanu, kui vajalik 

meile on liikumine ja püüavad 
soodustada liikumisharjumuse 
tekkimist. 

Anne-Mall Reinu rääkis, et 
juba on liikujad endale eesmär-
gid seadnud, näiteks koguda iga 
korraga rohkem kilomeetreid ja 

nii mõnelgi tekib väike võist-
lusmoment sõbraga.

“See on suurepärane võima-
lus veeta kogu perega väärtus-
likke hetki looduses, aga utsitab 
ka iga nädal kodust välja tule-
ma,” lisas ta.

FOTO: Anne-Mall Reinu Eriolukorra juhend.Suured ja väikesed liikujad rajal.
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