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selt armuande!“). Ja see higistav vastaja kõnepuldis, kelle kohta Peeter
Rebane nii õigesti märkis, et tal on
„süda õige koha peal“ (LP 31.01), ja
kes nüüd üritab sinisokile vääriliselt
progressiivset vastust komponeerida,
et „saab, saab, juba valame betooni,
ärgu härrad ainult pahandagu“.
Ei noh, usutavasti on kena armas
inimene isegi Jüri Mõis, kelle tsitaati
„minu arvates tuleks loodusega teha
rohkem selliseid kompromisse, et me
ilus loodus ei takistaks me majanduse
arengut“ saab tulevikus lugeda Eesti
looduslooõpikutest. Teadjad on märkinud, et ka Putin olla inimlikus plaanis tõeline härrasmees, iga kell etem
kui Trump.
Ja nii me, inimputukad, sipleme
oma südametunnistuse haardes ja
vaatame pealt, kuidas meie ilusad
ligimesed närivad looduspärandit
ribadeks nagu võhrud, jättes maha
vaid puru ja pabulavälja. Kena inimese ja tema jubeda ühiskondliku rolli
kibe vastuolu on kandev idee paljudes kirjandus- ja filmiteostes (edaspidi hakkab see ühiskondlik roll ilmselt üha rohkem asenduma ökoloogilise rolliga). „Hukkunud Alpinisti
hotellis“ on üks erakordselt kole
koht, kus Hinckuse-nimeline tegelane seletab konstaablile, et „mina
ise sidusin mind kinni – mina –
mind, mõistate!“. Hiljem osutus kinnisiduja lihtlabaseks tulnukaks, kelle
„probleemile“ leidus lihtne lahendus:
paar laengut helikopteri kuulipildujast. Inimkonnal tuleb „minu enda“
kuritegudega endiselt silmitsi seista.
Nagu ikka, on filmiõudused lapsemäng päriselu kõrval.
Mida siis teha? Ega muu ei aita,
kui ikkagi – rääkida, rääkida, rääkida.
Ja õppida, õppida, õppida, nagu ütles
Lenin, kes kuuldavasti armastas lapsi
ja oli ka muidu mitmeti kena inimene. Kui „mina“ „mind“ piisavalt hästi
tundma õpib, on lootust hävitustööd
leevendada.
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ks mu hea ülikooliaegne
sõber tegeleb Rail Balticu
joonlauatrassi disainimisega, palgamõrvarina, kui nii võib öelda
(aga isegi kui ei või, ei muutu pilt sellest paraku karvavõrdki ilusamaks).
Pole temaga sellest rääkinud, kohtume harva ja suu ei tõuse neid ilusaid
hetki rikkuma.
Aga mõtlema paneb see asi küll.
Vanasti oli timuka amet midagi, mida
peeti pooleldi räpaseks, timukas polnud justkui päris puhas inimene.
Nojah, timukas mõrvab ohtlikke kurjategijaid, joonlauatrassi rajajad aga
kodumaa loodust, seega oleks nende
võrdlus solvang timuka ametiau
pihta. Umbes nagu võrrelda politseid,
kes meid kõiki kaitseb, kurjategijaga,
et mõlemad teevad „piu-pau“, nagu
Kukerpillide laul ütleb.
Aga kuidagi tahaks oma sõpra
ikkagi rehabiliteerida. Kujutlen siis
nõnda: olen talumees, elan iidses
rehetares koos koduloomade ja esivanematelt päritud, hingele armsate
asjadega. Ühel päeval sõidab õuele
mingisugune „volinik“ ja annab oma
tentsikutele progressiivse korralduse
kogu see anakronism maha põletada. Keda ma tahaksin näha põletaja
rollis? Kas suvalisi karvadeta ahve?
Või siiski ka mõnda lapsepõlvesõpra,
kes on õela juhuse tahtel sattunud
käsualuse rolli, kuid toob põlevast
tarest välja vähemalt mõne kõrbenud
kasukaga kodulooma ja vanaema lauluraamatu?
Umbes nii ma ennast lohutan. Sest
sõber on ikkagi väga kena inimene.
Selles tragöödia tuum seisnebki. Nad
kõik on nii pagana kenad inimesed!
Ka see siniste sokkidega usin piimahabe, kes püüab teenekale komsomolijuhile (samuti kena inimene!) meeltmööda olla ja pärib riigikogus (13.01),
et „kas sedavõrd olulise strateegilise
investeeringu jaoks Euroopast eraldatud summad saavad ikka täiel määral
sihtotstarbeliselt kasutatud?“ (miks
mitte lisada küsimuse lõppu manitsus: „Me ei saa jääda ootama loodu-
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