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Seekordne number läheb trükki 
23. veebruari hommikul. Samal 
õhtul – täpselt sada aastat taga-

si – loetakse Pärnu Endla teatri rõdult 
esimest korda avalikult ette „Manifest 
[kõigile] Eestimaa rahvastele“. Järgneb 
veel paar aastat tänapäeva mõistes 
lausa muinasjutulisi vintsutusi ja kan-
gelastegusid, enne kui meie riik esimest 
korda ajaloos jalad vähegi toekamalt 
alla saab ning selja sirgu võib ajada. 

Sada aastat hiljem trügime ja tos-
sutame mitu korda päevas autodega 
ummikus ja kirume laisku tee-ehita-
jaid, selle asemel et käia kaks kilo-
meetrit jala. Raiume metsa puupõldu-
deks ja rahustame end lihtsa lingvisti-
lise trikiga, nimetades ka raiesmikud 
metsaks. Lehtede esiküljelt ei loe me 
enam uudiseid pärisühiskonna, vaid 
teleseriaalide kohta. Kaagutame kurja 
kanakarjana tuisupäise ministri kal-
lal, kes julges meid nimetada kurjaks 
kanakarjaks. Rahvuskultuur asendub 
solvumiskultuuriga – sest see peletab 
paremini igavust. Kodanikuühiskonna 
asemel on hallitusseenena vohamas 
selle veider erivorm – lällamisdemo-
kraatia veebifoorumites. Targemad 
jäävad vait ja tõmbuvad selle hallituse 
eest peitu nagu teod karpi. 

Ühiskonna kõige olulisemaks valu-
küsimuseks näikse olevat kerkinud 
alkoholi hind (sic!) ja äraspidiseks 
uueks iseseisvusmanifestiks tuleb vist 
pidada kampaaniat „Maksud Lätti!“ 
(„Käed eemale meie õllest!“). Mnjah, 
mu sõbra väike poeg oli ka kuna-
gi kõva dissident: otsustas senikaua 
püksi kakada, kuni viimane okupant 
on Eesti pinnalt lahkunud. 

Kummatigi pole proovikividest 
olnud eales vähem puudust kui prae-
gu. Kirjanik Jüri Kolk sõnastab taba-
valt: „See, et ligilähedaseltki samas 
vaimus jätkates tabab meid krahh, 
peaks olema kõigile selge. Sellest on 
isegi piinlik rääkida, umbes sama-
moodi, nagu seletaks täiskasvanutele, 
lapsevanematele, et ei, kured ei too 
lapsi” (Sirp, 16.02.2018). Noorus on 
alati hukas ja peabki olema, aga hoo-
pis hull on asi siis, kui täiskasvanud 

tatsavad laua alt püsti läbi, küündi-
mata nägemagi oma keedetud suppi.

Sada aastat pärast Pärnut lavee-
rib meie püüdlik president hoolikalt 
(äkki jälle solvuvad!): „Meile tundub 
väga oluline, et Eesti looduskesk-
kond jääks puhtaks. Nagu ka teis-
tes Põhjamaades, kus on ühendatud 
kõrge elujärg ja üksjagu palju puhast 
loodust. See võiks olla ideaal, mille 
poole püüame. Samas me ju ei tea, 
mis on meie lastelaste ideaal. Mina 
ei tea, mis on see muutumatus ja see 
hetk, mille säilimist peaks igavesti 
tahtma” (Maaleht, 22.02.2018).

Meie ideaal võiks olla „üksjagu“ 
puhast loodust  ..., aga see ei pruu-
gi olla meie lastelaste ideaal  ... Mala 
tempora currunt sed peiora parantur! 
Võtab südame alt õõnsaks, kui kujut-
len end näitamas oma lastelastele raa-
matust kukeseene või habesambliku 
või kirju-aasasilmiku pilti ja hädiselt 
õigustussõnu otsimas: aga kust meie 
pidime teadma, kas te üldse tahate 
enda ümber selliseid imelikke elukaid!

Eesti, ilmselt kogu maailm, seisab 
silmitsi äärmiselt karmi tegelikkuse-
ga. Läbi aegade infantiilseim põlv-
kond peab üles kasvatama läbi aega-
de teraseima põlvkonna. Kes suudaks 
üle kavaldada inimese sügavalt loo-
mupärase, evolutsioonilise pärandina 
meie olemuse alustaladesse raiutud 
ahnuse. Sealhulgas loomuliku tungi 
koogutada endast veel ahnemate ja 
lärmakamate (=kohasemate) ees. See 
tundub pehmelt öeldes mustkuns-
titrikina, kui laenata sõnu seekordse 
numbri põhiloost (lk  16). Palju tera-
vat taipu meile kõigile selleks! Võib-
olla on Eesti Loodus natuke abiks.
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