
Sündmused Eakate Avahoolduskeskuses 

 

Mõeldes kodust kaugemale 

Toomas Kuter: Enda, Sa oled muhulanna ja pead kodusaart Muhu väga kalliks. Oled 

temast kirjutanud isegi 3 raamatut. 



Enda Naaber: Jah, 1997. aaastal ilmus publitsistlik „Muhumaa hing ja värvid“, 1998. aastal 

„Muistendeid ja legende Saare-ja Muhumaast“ ning 1999. aastal külalaule„Tulge kuulma 

muhulast.“ 

Toomas Kuter: Kuid oma loominguga oled Sa haaranud tervet Eestimaad, olgu see siis 

raamatus „Kohtumiste kired“ või raamatus „Ilmaneitsi embuses.“ Kokku on Sul 

raamatuid ilmunud 33. 

Enda Naaber: Kaks raamatut olen aga trükkida lasknud Pärnus – 1992. aastal „Olen tuulelaps“ 

ja 1997. aastal „Ööde heledus ja tumedus.“ 

Oma etüüdides ja aforismides mõtlen filosoofiliselt elu üle üldse. Mõtlen end kodust kaugemale. 

Mul on ju olnud ajakirjanikuna palju kohtumisi eesti kultuuriinimestega. 

Toomas Kuter: Kunagi ütlesid, et oled Pärnu fänn. Miks? 

Enda Naaber: Sest Pärnu on ka merelinn nagu Kuressaare. Tema tänavail on mõnus kõndida 

kuni rannamuulini, kus lausa sünnivad mõtteterad ise. Teiseks: Pärnu on sügavalt kultuurne linn. 

Toomas Kuter: Sa oled kirjutanud: „Olla piksevarras- see tähendab- olla Maa.“ Mulle 

tundub, et Sinu lemmikzhanrid on etüüdid ja aforismid. 

Enda Naaber: Jah, seda kindlasti. Pingestatud ja kirgastunud mõtetega võib terve maailma läbi 

käia, sest on õhtusi sõnu, on päevaseid sõnu ja hommikusi sõnu. Nii suudangi ikka ja jälle 

mõelda end kodust kaugemale. Ja nii kõndides kord Tallinna, Tartu, Pärnu tänavail. Tudengieas 

inspireeris mind eriti Tartu, aga ka Pärnu, sest üks mu toakaaslastest oli Pärnust pärit. Käisin 

tema pool mitmeid kordi. Pärast jagasin muidugi oma muljeid. Tõdesin, et Pärnul on väga hea 

aura. 

Toomas Kuter: 3. mail kell 13 kohtud Sa Pärnu Eakate Keskuses Pärnu lugejatega. Mida 

on Sul kavas neile öelda kõige olulisemat? 

Enda Naaber: Kui ma kõnelen nendega raamatukeeli, siis ütleksin nii: 

„Kui on jäänud vakka 

tormimüha, 

vaikib hiis. 

Kauge mere takka 

voogab lainteviis. 

Leidke sellest üles 

loitsulaul, 

pärjatud kui inimese au.“ 

Teiseks: „Kirjapõllulgi 



on kündja vaevad higi,  

oma värske leib... 

Maitskem seda!“ 

Kolmandaks: „HOIDKEM ARMASTUST!“ 

Toomas Kuter: Mis on Sul teoksil, mis on see Sinu värske leib? 

Enda Naaber: Olen kirjutanud mõttepäeviku „Allikasilmad ei häbene“ ja lasen selle kirjastada 

sel sügisel. 

Mõttepäevik.... Mis see on? 

See on mitmesuguste ütlemiste ja aforismide kogumik. Näiteks: „Maailma ühendavad valu ja 

janu.“ „Linnud laulavad a cappella...“ jt. 

See, 34. raamat on mul viimane. 

Kirjanik Enda Naabrit intervjueerinud Toomas Kuter 

 


