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Toimetaja veerg

Superstaarpsühholoog Jordan 
Petersoni on tõesti lausa 
lust tsiteerida (siiras aitäh, 

Youtube!), sest erinevalt enamikust 
tänapäeva sõnavõtjatest tundub ta 
teadvat, millest räägib. Kui vana 
testament aluseks võtta, siis näik-
se Petersonile enim huvi pakkuvat 
Eedeni aiast väljaviskamise temaati-
ka. Viimati jäi kõrvu lause: „I would 
say, as we become more technolo-
gically powerful, an increasing moral 
burden is placed on each of us“. Mida 
võimekamaks saame tehnoloogili-
selt (milleks me kahtlemata saame 
hirmuäratava kiirusega – JJ), seda 
suurem moraalne vastutus lasub iga-
ühel meist (milleks valmisolekut pole 
tänapäeva inimesest küll kuidagi 
põhjust eeldada – JJ). Kohe meenu-
vad ka eestimaised klassikud, täpse-
malt zooloog Nikolai Laanetu, kes 
kunagi on märkinud umbes nõnda, 
et „mehhaniseeritud maaparandust 
tuleb karta nagu kaikaga hullu“. 

Sellega omakorda seostub hiljuti-
ne järjekordne leheuudis, kuidas kol-
meaastane Ameerika põngerjas lasi 
lauasahtlist leitud revolvrist maha 
oma ema – kogemata, mõistagi. Miks 
surmarelv vedeles lahtises sahtlis? 
Muidugi tuleb põhjust otsida Netflixi 
kauboifilmidest. Vaba mees vabal 
maal peab saama ennast kaitsta; kes 
vahele segab, saab ise tinanööbid 
kuuele. Ameerika juhtu-
miga seostub omakorda 
Eesti poliitika viimas-
tel aastatel: sotsialistide 
söakad katsed kujunda-
da maksude kaudu meie 
eluviisi tervislikumaks 
sunnivad auväärt 
eesti rahvast ilm-
selt (kirjutan seda 
veergu valimis-
päeval) neilegi 
välja kirjutama 
poliitiliste tina-
tablettide kuuri 
iseenda vaimse ter-
vise turgutamiseks. 

Ole või kolmeaastane – peegli ees 
kauboikaabut pähe sättida meeldib 
meile kõigile.

Seekordsest numbrist loeme muu 
hulgas, et mõne aastaga toodi sala-
kaubana Euroopa Liitu peaaegu kol-
mandik äärmiselt ohustatud endeem-
se egiptuse kilpkonna Testudo klein-
manni populatsioonist. Oli siis kellel-
gi kõht nii tühi, et ilma kilpkonnasu-
pita sugugi välja ei kannatanud? Aga 
ei, toodi … lemmikloomadeks. Kes 
saab vaba meest keelata nautimast 
kilpkonnamõnusid! Jumal on pannud 
inimese valitsema kõigi pudulojus-
te üle siin maamunal. Esialgu oleme 
kasutanud seda võimalust korralda-
maks oma planeedikaaslastele ühe 
totaalse globaalse tohuvabohu, lüües 
korraga segamini nii liigid, nende 
elupaigad kui ka kliima, nii et keegi 
kurat ei saa enam aru, on ta nüüd 
kodus või võõrsil. „Ei ela ma majas, 
ei tänaval, mu koduks on NSV  Liit“, 
nagu kõlab igihaljas laulusalm.

Selle lõbusa karussellimängu kõr-
valnähe on muidugi suure robinaga 
käiv massväljasuremine. Kahju küll 
– ilus oleks ju panna asjad (maailm) 
pärast kasutamist sama heas kor-
ras oma kohale tagasi, et järgmisel 
oleks hea võtta. Lohutuseks võime 
endale kinnitada, et eks ole ju meie-
gi oma veidrustega osake loodusest ja 
kui issand jumal on otsustanud meid 
kasutada kuvaldana oma loomin-
gu hävitamiseks, siis mis meil, ussi-
kestel, vastu vaielda. Parem pigis-
tada silmad kinni ja loota, et äkki 
hakkab kergem – kunagi, siis, kui 

kõige hullem on juba 
möödas. 

Aga teinekord 
võiks hea õnne 

peale üksteiselt siis-
ki küsida: on’s meil 
kõht tõesti nii tühi, et 
ilma kilpkonna supita 
sugugi välja ei kan-
nata?
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