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välja puksima. Miski, mis praegu tundub niivõrd loomulik ja ainumõeldav,
võis toona näida paras ulme. Küllap
kulus algatajatel omajagu ukselinke,
vaipu, paberipoognaid ja ehk rehepaplustki, et saada suure laeva roostes rool lõpuks kriginal liikuma ja
kurss linlaste tervise edendamise
suunas paika. Millegi suunas, mis
praegu tundub ainumõeldav.
Need uitmõtted tulevad põlisele
linnavurlele pähe, lugedes seekordsest ajakirjanumbrist Eesti tippteadlaste järjekordset meeldetuletust,
et loodusliku püsitaimestikuga põlluservad ei ole hädavajalikud mitte
üksnes paljude taime- ja loomaliikide ellujäämiseks meie maal, vaid ka
selleks, et me ei peaks iga päev sisse
sööma mürke – ja tagatipuks sellekski, et Eesti põllud üldse püsiksid
vähegi pikemas plaanis tootmisvõimelised. Mis seal siis keerulist on,
mõtled. Asi on ju selge nagu vesi!
Pandagu ometi ükskord seadusega
see neli või kuus meetrit põlluserva
paika. Aga ei – see neetud krigisev ja
roostes suure laeva rool ... Ukselingid,
poognad, vaibad ... Mitu aastat seda
rauda on nüüd juba taotud? Mäletan,
tudengipõlves kogusin isegi andmeid
laiahaardelisele üleeuroopalisele teadusprojektile Greenveins, ühele vististi küll sadadest uuringutest, mis
on kinnitanud põlluservaribade tähtsust. Aasta siis oli 2001 ...
Kas tõesti ei saaks mõistlikumalt kui „nõukaajal“? „Kas teie
hulgas siis mehi ei olegi?“
küsis ühes vanas
heas Eesti lastefilmis üks tarmukas laevakapten. Sama tahaks
lihtsa kodanikuna
küsida meie riigivalitsejate armaadalt.
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arases lapsepõlves elasin
Tartu laululava lähedal. Kes
seda paika ei tea, siis praegu laiub laululava taga linna au ja
uhkus: spordipark, hoolikalt rajatud
ja hooldatud ulatuslik maastikurajatis, mis igal võimalikul ja võimatul
ajahetkel kihab rõõmsatest harrastusliigutajatest. Kui mõni aasta tagasi
tulid mõningad seltsimehed lagedale „progressiivse“ mõttega rajada läbi
spordipargi maanteesild, tegid linnakodanikud selle hämmastava üksmeelsusega maatasa. Vaimses mõttes
on spordipark linna energiageneraator, meie muude tegemiste imeline
ammendamatu jõuallikas.
Kui olin väike poiss, laius spordipargi alal üks teine sama ulatuslik
maastikurajatis: prügimägi. Kuskile
pidi ju jäätmed sokutama – ilmselt oli
veoautodel linnast hea lähedalt tulla.
Ega muidu ei mäletaks, aga põnev oli
prahikuhjade vahel turnida ja vaadelda kõikvõimalikku kraami, mille
olemasolust maailmas muidu aimugi
poleks olnud.
Kujutlegem nüüd, et keegi paneks
ette rollid tagasi muuta, hakata spordiparki taas prügi vedama. Hea lähedal ju, ja mitmeti mugav, pole vaja
käitluse, sortimise ega kahjutustamisega jännata – mõelge, mis need
tegevused kõik maksma lähevad! Ja
korralikud ligipääsuteed on
olemas ning elamuid pole
jalus! Küllap vilistataks
see geniaalne ratsionaliseerija siiski kohe oma
leidurikoopasse tagasi.
Ent paraku võib arvata, et sama saatus tabas
ka seitsmekümnendate Tartus mõndagi avatud pilguga visionääri,
kes Don Quijote
kombel püüdis
ärgitada toonaseid
mugavlevaid ametnikke prügimäge linnast
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