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tum, „tõmmaku heaga uttu“.
Okasteta „lihakehad“ pistetakse kohe nahka – või
peavad nad olema üliväledad, külvama oma järglased enne, kui vaenlane nad
o
a k üles leiab (nn r-strateegia).
: er
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Öeldakse: kui tahad rahu, valmistu sõjaks. Mahatma Gandhi olevat kunagi tagantjärele pakkunud, et
kui juudid tahtnuks vältida holokausti, võinuks nad korraldada suurejoonelise kollektiivse suitsiidi: see oleks
fašistid nii pahviks löönud, et pühkinuks mõrvamõtted peast. George
Orwell arvanud seepeale, et Gandhi
meetodid toimisid küll kergelt seniilse rüütlina käituva briti koloniaalvõimu vastu, aga jääksid jänni täisjõus
totalitaarse kiskjarežiimiga, kus oponendid lihtsalt „haihtuvad“.
Kaldun Orwelliga nõustuma.
Kärbes võib pidada sütitava kõne kõiki
loomi ähvardavast kliimamuutusest,
aga pääsuke napsab ta enne kõhtu,
kui ise arugi saab. Liha ju!
Ent õnneks ei pidanudki PriitKalev silmas eestlaste kangelaslikku ühissuitsiidi Vene karu rutiinse
hommikueine läbi. „Eesti riik peaks
panustama tsiviilvastupanusse, kohe
suurelt [---]. Kui palju võimsam võiks
olla tsiviilvastupanu „tulejõud“, kui
seda arendataks ja harjutataks rahu
ajal, professionaalselt ja massiliselt.“
Ahhaa, ikkagi okkad ja soomused,
aga lihtsalt keskkonnasäästlikul moel.
Kuidas täpsemalt? Seda peab teadus
nüüd kibekiiresti – niikaua kui ärakurnatud loodus meile teadusenimelist luksust veel võimaldab – uurima
hakkama.
Lihtsalt kohutav, kui kärmelt tuleb
inimesel tänapäeval ümber õppida!
Nagu Priit intervjuus ütleb: elame
kestlikkusejärgses maailmas.
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i tea, kas hakkan
vanaks
jääma.
Minu noorusajal
oli „tsensuur“ ühemõtteliselt sõimusõna. Aga seekordse numbri intervjueeritav Priit-Kalev Parts lõi
vestluse nii kõva pauguga lahti,
et esiti mõtlesin küll: see jutt avaldada
ei kõlba, otsin mingi viisaka võimaluse
see kalevi alla sokutada. Nii nagu köster filmis „Kevade“: „Ei ... ei ... vaadake
... see ei lähe kohe mitte!“.
Mida hea Priit siis räägib, millise
alasti kuninga poole näppu viibutab?
Intervjuu täisversiooni saab lugeda
veebist (vt linki lk 39), selle esimesed
laused kõlavad: „Mida tuleks Eestis
looduskaitse ja riigikaitse vallas teha?
Lühikeses taktikalises plaanis: tormiline lahtihaakimine kõigest, mis mingilgi moel toidab sõjatööstuskompleksi“.
Ja seda just nüüd, kui oleme saanud
Ukrainast niivõrd võika õppetunni, et
ainumõeldav kaitse Venemaa vastu
on võimalikult tõhus relvastus! Ei
aita majandussanktsioonid ega inglite
laul. Ammugi mitte kooris ega ühekaupa hurjutamine, millega mugav
lääs tragikoomilise järjekindlusega
püüab läbi ajada, lenneldes nagu
liblikas lõputult vastu aknaklaasi. Vist
oli see välisminister Dmõtro Kuleba,
kes otsesõnu selgitas: Ukrainal on
läänele kolm palvet – relvad, relvad
ja veel kord relvad. „Relvad“ on alates 24. veebruarist see ainuke kindel
lausumissõna meilgi Eestis, kui ka
kõik muud sõnad muutuvad aastaaastalt ebakindlamaks.
Looduses on samamoodi, võidurelvastumine igal sammul. Kilbid,
soomused, okkad, astlad, kojad, mürgid, kosmiliselt keerukas immuunsüsteem – see kõik on paraku väga
kulukas, muidu oleks lihtne katki
hammustada. Hirvepullid röögivad
konkurendiga vastakuti, kiskjad välgutavad kihvu ja too, kes veidigi jõue-

73. aastakäik Nr 9, september 2022

Trükitoode
4041 0820

Trükitud trükikojas Printall

