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KIVISILDNIK

SISUKORD

AUTORI EESSÕNA EESTI KAITSEJÕUDUDE
RASKERELVADE SIHTURITE TARBEKS
TELLITUD KANGELASE KÄSIRAAMATULE

autori eessõna eesti kaitsejõudude
raskerelvade sihturite tarbeks
tellitud kangelase käsiraamatule

nii igal teisel iseseisvuspäeval otsassoni peietel
koolides kodanikuõpetuse kursuse osana samuti
on videot renditud rõvekallitel ärikoolituste tarbeks

erinevalt muudel aladel
tippujõudmisest on küllalt
lihtne saada kangelaseks

miks ärge minu käest küsige see kõik jääb mulle
hämaraks miks luuakse pidevalt uusi kangelasekohti
aga palgatakse sinna mingeid poliitilisi laipu ehk

sündinud kangelasi nagu mina
on mitmeid ise olen aastate jooksul
välja õpetanud kolm neli kangelast

paremal juhul allakäinud kangelaste sohipoegi
sageli ka meesprostituute või kantakse kangelaste
palgaraha mõne noobli litsimaja arvele miks ei tea

eks meil kõigil ole omajagu järgijad
nende võimekus on iseküsimus kuid
leidub ka haruldaselt ehedaid andeid

tõesti ei tea põhimõtteliselt oleks kangelasi tarvis
vahel ikka kisub rahukaitsmiseks või milleks iganes
isegi paraadidel oleksime korralikuks publikumagnetiks

ent leida tööd kangelasena
pole üldse võimalik tean seda
omast käest ja kogemustest

sugugi mitte kogu maailm ei loobunud kangelaste
teenetest iseäranis islamimaalimas aafrika ladina
ameerika ja aasia džunglites on kangelased tavalised

kes joob kes tiksub vaikselt sassi
minna kes müüb ennast erasektoris
modelli, ihukaitsja ehk stripparina

meie kasutamine linnalahingutes on praktilisem kui
mistahes kõrgtehnoloogia või brutaalne lauspommitamine
ent kangelaste kohti täidavad bürokraadid ja karjeristid

minul on suhteliselt hästi läinud
koostan kaitsejõududele heerosi
käsitlevaid trükiseid ja videomaterjale

ma näen tõsist probleemi mitte ainult lihtsõdurite
moraalse laostumise osas kes ilma kangelaste eeskujuta
unistavad relvasmuugeldamisest ja kindlustuspettustest

raha pole just laialt aga puudust kannatama
pole ka pidanud tunnustus on null
peastaabi kojameeski ei löö mulle kulpi

ka riigi kaitsevõime langus on ilmne nüüd kus meid
on sihikule võtnud rahvusvahelised märtribrigaadid
ja vene imperialism mõlemad rajavad oma strateegia

kangelastele kuid meie isikkooseis ei võta kangelasi
ometi saan ma oma võimeid osaliseltki
ammu enam tõsiselt sest eks ole neid nähtud nii staabis
kasutada mitte et sellest otsest kasu oleks
aga vähemalt midagi käegakatsutavat jääb järgi moonavooris kui ühelt väliskoolituselt teisele lippamas
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kangelaste tüüpide välimääraja nooremale
ohvitserkoosseisule käesolev kangelase
käsiraamat raskerelvade sihturitele trükised

eks seda sihturite käsiraamatutki vaadata põhiliselt
piltide pärast kiidetakse autori fantaasialendu ning
haiget huumorimeelt ometi on see kõik puhas tõde

olen avaldanu ka akadeemilise artikli
sõjaajaloolises žurnaalis mis käsitleb balti
kangelaste lahinguhüüdeid nooremal rauaajal

siin on kirjas mu enda kogemused vanemate kangelaste
mälestused ja põlvest põlve edasi antud suuline pärimus
mille avaldamise eest läheks mul haprasti kui mõni

mind tuntakse põhiliselt kolme kassetilise
populaarse videoülevaate eesti kangelased
uutmise tuultes ja rahareformi ajastul põhjal

kangelane veel oma kutsumust järgiks või vähemalt
tühja uhkustki taga ajaks riigi palgalistel kangelastel
on kõik suva peale esinduskulude ja uue suure džiibi

see on muidugi puhas haltuura ja propaganda
millel pole vähimatki pistmist kangelaste või
kangelaslikkusega aga seda näidatakse telekas

vahel harva tuleb muidugi mõni tõeline kangelane staapi
huugama üldjuhul isiklike probleemidega vahel tõsisema
teemaga aga kuna nende füüsiline vorm ja eneseusaldus

5

KIVISILDNIK

PILV LUUK VAHER KEIL KIWA

on mul kerge neid klaviatuuriga laiali peksta ei viitsi
enam isegi kuulama hakata mul on spetsiaalne ilma
juhtmeta klaver äsad korra silmade vahele ja korras

4.55
5.30, 45
6.2

muidugi panen ma igasugust pada kaitsejõudude ametlikes
paberites kedagi niikuinii ei huvita sageli valetan selle
või teise ametliku kangelase esimese suurusjärgu täheks
varem või hiljem jõuvada kõik meie salajased dokumendid
enampakkujani las siis loevad ja tunnevad kadedust hirmugi
võibolla püsib meie riik üldse veel minu meelevaldsel lobal
miks muidu terrorimehed lätlasi ähvardavad aga meile kallale
tulla ei julge igal asjal on põhjus igal teol on tagajärg isegi
eesti kaitsejõudude kangelase manuaalil kuigi seda pole

Toite miip

kerge uskuda oma jutuga jõuan ma ikka aja alati samasse
kohta välja noored mehed ja naised hakake kangelasteks
meie elu pole küll lihtne aga kui on natukenegi nutti ja

edasi lekkib läätse järel lääts. siia enam edasi ei pääse (vaata silmavalgeid). els himma, vita brevis est. kuidas
kolida läätsesse, sinna uinuda, kas hakkab külm, torgatakse nõelaga, broteiin, heroiin, analoog - ma ei näe
seal ühtegi koma, eksept eesmine; suudan piiluda sinna, kuhu kolitakse, magasin seal seinastatud ruumis,
lõuna-uinak, põhjas ärkamine ja niidist haaran, põrkun.

pealehakkamist võite elada mõnusat elu kohtuda ebameeldivate
isikutega ja neid vasaku käega läbi tuuseldada ning kaitsta
kodumaad jälkide välisvaenlaste eest kui midagi muud pähe ei pista

olen nemad-ise juures olnud, aina ringlekkimine ringilekkimise otsa. seal on praegu hea, siinusvikati mista-nüüd-ütles perinataalne baasmuster, kuidas saab olla tähtsam, kui üks ringlekkimine. universaalne, palun
tule järgi, mu f.kaffatute arroglamsete sääriste delay-ploomipuus, enamgi, selle varjus.

pärnu
01. november 2006. a.

ärkan ema kaenla all-põhjas. kas olete nõus? iga kolimine on isemoodi berserki-jooks, palun tõuske edasi ja
vastake:qwertyu iopüõ. ärksalt ülalt-poolt, korrati pikendatud – jälle äratuskella sidemetest välja kraamima ja
kuna fonogeen-eendid hakkasid moest minema, siistapi nende miipivas halos ma tegutsesin.
(variant 2:
uues(ti) kodus
jalutasin läätsjat “ringi” ja möödusin pseudostiilis kahekordsest elamust, miibi tn 14; oli juba aeg, et
megapoli tänavalapsed tormaksid minu unelmate poptipu, tömpja püramiidi tunnuskõlli saatel oma
ühildatud morfoperinataalse meemi kirjeldusse, neonämblikuvõrkude ja mõrkja pruuni keedise juurde.
ekstrapüramidaalhäirete tekkimine on tingitud neuroblastoomide dopaminoblokeerivast kvainist.
harjunult piilusin potilillede vahelt sisse -juhuslik aken- ajades oma närviliste näppudega kahtlemata veidi
mulda vaibale, mida aga toas istuv, ebamäärases eas soliidne meesterahvas algul tähele ei paistnud märkavat;
haistsin mikromootorite lõhna, kui subjekt, näpu suus märjaks tõmmanud ja saundi paika pannud, mõne
tema hõbedaste kingade juurde vaibale põrganud mulla-ebeme oma eboniidisarnaste küüntega näppude
külge korjas ja need endale kuhugi kukla taha pudendas. temas tundus olevat ajatut valmis olematust, kui ta
projektori käivitas ja läbi tekstiläätse sõna jälje seinale paiskas: „
miip
„ !!!tundsin ära üheks meie aja legendaarseima tekstimesitri, äsjase saturni ja veenuse metsade ornitolüüdi
hr luuk’i. jälgisin nagu psühhoalüütilisele diskursusele päheistumatus unes, kuidas ta näpud hüplesid
masina plinkivatel nooniustel. seinale reﬂekteeritud jäljed kadusid/hajusid justkui teadvuse ekraanil.
lummatult jälgisin seda protsessi, sest õõv mu vasakus ajupoolkeras teatas, et see lääts, see algus ja uks saab
veel lekkima.*
harjunult -ja äkitselt- katkestas ta töö. tekst seinal sulgus, kadus, võõrandustus. liquid truths, baby liqid sky.
“tundsin”, q silmameigi tükid pisaratilkade kukil mööda mu põski alla nirisesid, peatasin noid metaniidi
lüüme maitsega pärleid oma pingul keelega, jälgides, kuidas suurmeister sellal tagasihoidlikult edasi/tagasi
oma piimjatele elüüsiumiväljadele lahkus, jättes meid siia oma tühiste teadmiste ja magamismattide vahel
simuleeritud veepidudega.
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erkki luugi raamatuid.

ntilääts?

mist6ttu saigi lansseeritud tekstilääts.

tere tulemast intersalongi
introducing: kangelasema toitepiim
eelesitlus
ja lubjaka käsi kirjutas valgeks lubjat seinale

aga see põle eluline. praegast.
tagasi külma juuni, nagu te juba aru saite - elken to
estonija, eksole. niisiis. vabalt. viidates samas juba
viidatule, eu ei viita millelegi. EKAs ole vait!

press
marianne ravi
press
any
way

Tekstid mis ei kirjelda ega seleta vaid loovad omaenda
autonoomia oma enda viimaste kangelasega kuni
taibatakse et viimane kangelane ongi tekst.

booyaka

jeeriku pekstigi pasunasse
aga ärgem laskem end segada.
karavan haugub, aga
karavan läheb edasi
ctrl z

1234567890+epilogus dermatinae

featuring:
keil
ki wa
aare pilv
berk vaher
erkki luuk (possibly maybe)
andreas w (impossibly maybe)
& teised kes ilmuvad välja
taust: juhan liiv feat. aivar mäe
must tagi on meie toal
kui tema saaks kõnelda
episood 1
oli juuni lõpp. mis teadagi ei reetnud midagi saabuvast
suvast. oli nagu praegugi. külm, lund ei olnud. asusime
teele supelranda, päike paistis. tee oli kolm kilomeetrit
pikk. metaservale jõudes tabas meid udu. läbisime udu.
ja jõudsime rannale.
merd polnud näha.
võtsin paunast erkki luugi raamatu ja hakkasin lugema. nii
oligi, kõik oli sääl kirjas. päätegelane ärkas ja nägi läbi udu
enda kohale kummarduvat puravikku. kas see ongi see
kauaigatsetud kaprealistlik proosa?
cue to keil (kma panin põske!vs täna kirjutab nagu mehis
heinsaar)

* pean mainima, et kahjuks oli antud episood
pehmeltöeldes ambivalentse iseloomuga. on
teaduslikult tõestatud empiiriline fakt, et me kõik
teame sõna “miip”, ent me ei tea seda enne, kui erkki
luuk pole seda välja mõtlemata jätnud.
episood 2
ma panin põske!
ma panin põske!ma panin põske!ma panin põske!ma
panin põske!ma panin põske!ma panin põske!ma panin
põske!ma panin põske!ma panin põske!ma panin
põske!ma panin põske!ma panin põske!ma panin
põske!ma panin põske!ma panin põske!

kaelakeele hääl
ega tekstilääts pole teil minhi a. ok nüüd perintaalsete
baasmaatriksite juurde. kuidas kuuluvad kokku nihe ja
süütuise masinad? varjant on muidugi kangelas-ema
ja tema kärjekujulised meemid: varjandid: paranoiline
meem, obsessiivne meem, postpsaikolyytiline
meem(miip?) etc (Iibid)

saabub öö. ükski maja ei põle. kauguses hõikab mu nime
üksik majakas.
tuoole taGASI silvi qWLEruty Lumqwerutymba
qi kellelgi tuleb meelde fraase tekstist mis äsja inglite
juurde läks siis tulge ja sekkuge meil on neid fraase vaja
qwerty*

VARIANT 3, SEISUGA 2004, OLULIST: võigemast on pede
tere tulemast mippide salongi.
käesolevaga teatame, et maikuus ilmub kangelasema
toitepiim, paranormaalne bibliomorf, mis sisaldab kõike
seda ja veel

miip
miip
miip
luuk
miip
miip
ja
miiplu:uk

che graps said:
sini
hele
rohe

kandlemängija ahastus kesk lõppevat kroitsvaldi aastat
ei saandki kurask
kannelt tagasi
vanemuine varas
kus on kannel

kana kana kana kana kana hakk liha
qwerty
kana kana kana kana miip
kana kana kana kana kana kana hakk k liha
yo
kana liha

head vanemuise lõppu!!!
fytirfutydrf
kõikj sõsteemid töötavad normaalselt.
tervit marianne ravi. mina i
ta sekkub
...

heleroheline, tundmatu ja kiirgav öine jeep - heleroheline
valgus maanteel

kannel-liisi mulle kannel, liisi
pöial-liisi liisi mulle pöial liisi
liisi
võta kohe pöial suust muidu liisin sinna sinept
tere! minu nimi on karin laas
ANYWAY:::
TEKSTILÄÄTS “TEINE LEKE”
NER. mina esindan eestit selleaastasel mis? uni valimistel.
palun hoidke mul põialt. sees.
ja taustameeleolud endiselt : PINGUL KEEEL!!!
(tallinﬁlm67) pingul keil, kelle telekast ei tule välja silvia
wrait nr 2, vaid che graps.
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oo jee. mul on olulisi kysimusi, mis ma esitan hiljem.
seevastu yks maja, mida ymbritseb yks teine maja, mida
on plaatidega kaetud läbi heleda öö, m is kiirgab nmagu
kopp´, mis ei kiirga. mul on kysimus kiwale: kas m-ema
toitepiim on seesama, mis viimane kangelane, v6i on
need täiesti erinevad asjad? ma pole sellest eriti kunagi
aru saanud--- teisalt muidugi kysimus, kas sellest ykldse
olekski vaja aru saada? karda’n, et ei. v6ibolla kiwi oskab
sellele midagi lisada.
esindan liiga väikest ideaalset raamatukogu, mis koosneb
yhest ravist, yhest aabitsast, yhest ornitoloogist,
pierre pont’i raamatust “köhid”, liiga väike id rmtkgu
on alati liiga väike aga sellest hoolimata ei mahu
pähe, seega on vaja kangelasema kärjewkujulist pead.
edasaedasiaedasi!!! lekkivaid ja sulguvaid projekte,

Ma ju ütlesin, et ta on siin kuskil.
hero factor is a measure of the hero?s genetic
predisposition to generate and project energy
eelsoodumuse mõõtühik mastaap rütm kriteerium.

moodustuv raamatute raamatukogu, riiulid
tagurpidimälu leegis, a long shoot, /--/, a very
long shoot. käidud välja mõiste järjekord, paistis
kangelase ümar peanupp kui viimane pinna alt
kerkiv punkt lõpetamas sõna ‘punkt’ mootorteona
fuji mäkke kui ületamise lõpetamise ja taastootmise
masin, haaksõnad, lendsõnad esivanematele
supelmaja riidekapist. liiga väike unelmate
raamatukogu:
Kangelas-ema toitepiim
vajatakse: neuroanimistliku diktaadi lüüme lääts.
tekstid ja kangelased saavad alguse mittekuskilt, siit.
varastatud raamatute ja/või liiga väikesest unelmate
raamatukogust.
0. Seal kus lõpevad jadaismi ühendatud
tekstid seisab terminaator ja peegeldab viimase
kangelasena kõik praegusesse edasi. Seega poleks
tema tühjendamine justkui automaatne.* *
Kuigi aktuaalkunsti näitus “viimane kangelane”
keskendus ühiskonna kehatemperatuuri
mõõtmisele monumentaalpropaganda
traumajääkidelt, oli algusest peale selge, et
käesolevas laboratoorses tekstiosas zenkapitalismi
davai-laamasid paljususest välja lõikuma ei hakata.
pole midagi väljaspool suhte/funktsiooni
mõistete hulka, olemata aktuaalne, pole piiratud.
lähenemine vaadeldes, viies selle tekstile võõra ja
samas nii ootuspärase kangelasepära tavapärastest
futuristliku masinteadvuse kõneseostest välja,
ületades; dekoratiivkuraatorina olen alati igatsenud
ühendada nihet ja süütuse masinaid, morfﬁda
totaalsus nagu: mets (variant: null, valge müra
püramiid nagu nihe alati liiga väike “nürid
püramiidid”, tömbja) vedela l6puga varastatud
raamatute raamatukogud.
virgiinne lugeja on juba tähele pannud, et oleme
seekordse tekstiläätse jaganud meemideks,
millest on saanud miip’id; psyentroopia
universaalsed perinataalsed baasmaatriksid, mis
on kärjekujulised, kuna kangelasema assostsieerub
obsessiivlüütiliselt mesilasemana, kes nüüd
aﬁsabaga iquaane ilmale kannab. irreaalsemate
kangelasaspektide; ﬁktiivsete ürgkangelaste
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kehtestajad, kellest “üks” alati liiga palju räägib. niipalju siis vedelevatest t6dedest. vesi ise, iseseisev
vesi, meeste ja naiste vesi. Ei salga, käesoleva teksti point on alatult deirrealiseeritud minuga külgnevast,
oleme kangelasema valvurherilased, üks meist rääkis alati liiga vähe, kangelase vaim ilmus õieti ja l6puks
koitis see päev kui mu kirjakasti hakkasid “ilmuma” teated (üldjuhul “null”, “toitep0” vms), mida ma
polnud ise käinud mere ääres valgesse linasse installeeritult, ootamas. seda mikrokirjanduse vaatlejate
jõu pidurdusjäljed enne vormi, nende tagasiviite-ieseenda-näo-iseenda-masin, kus lähenemisnurk
koordineerib suhted sub-stantsides. robot kes vastab k6nele kuna ei kuule. magan. sissetulev kõne:
...räägib keegi kes tutvustab ennast krahv ..’na ja palub minu postkasti aadressi, et “põrgatada” mulle üks
tekst. Oli ka tekste, mis tekstiläätse transsfäärilistesse haarmetesse nii-ütelda otseselt ei, ei põrganud: nad
sekkusid üsna dissidentlikul, antistiilis kombel, olles ilmselt materialiseeritud mingi odava ise, kokku
sümptomaatiline masa no-input käigukangi plastmassvutlariga: on null ei ole null, on ei ole. Kangelane kui
teadvusseisund, midagi füüsilise maailma reeglitesse sekkuvat: ema ei ei lubanud mul kunagi öelda borges
või froid või pohhui, ikka pidin ütlema borhes, freud ja üks kõik. see fakin külaelu oli üldse nagu gummo,
metakeelt ei kõneldud ja jõngermannid tegid lootusetult vaevu vahet mikimausil ja nupagadiil. Vt häält mis
siinkohal ütles ma pole kunagi kuulnud sind rääkivat kellestki kangelasest, ei neid oodatakse nagu valget
good-ood, kujusid kes autori loomingus olid esikohal suveaias, üks tingimatu kangelane liigub mööda
tekstide friik nulli. mul kästi see rastrimärkidega kirjutatud tekst (toimetaja märkus) polaarsusi ühendab
oh, ma saan
ostsillograaﬁ i-vibratsioon mustri mugavalt ajulainetega sünkroonselt alfatasandile.
õ’d ka teha selle tintenpeniga. see on höra huu töö neid ära tunda.

AAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!
PILV!!!!
ah mine prs siis...
oi, sorri, ikka tulid...
ole hea, luulete meile siia...

tekstiprotsessori raiskamine, kõik kangelased ja sündmused selles tekstis on välja mõtlemata. andke mulle

neljas m66de ja ma teen teile luupiva vinüüli, ütles
ta. vinüül luupis samal ajal edasi.
mul pohhui. ma valetan. elan omal maal. siin kenneth ja
berserk, nyyyydON ne kord, dissipliin. tere N!
ki wa luges tuvidele moraali - agga, tiit ojasoo on
naiskuulik. eneliissemper on meezkuulik, berk vaheril,
jummalauta, paraku, puudub huulik.
naiskuulik on kyylik
episood %: kesk eda
saadet juhib
enn ees
haiku (id_rmtk)
kaf
kahu
viline
ja nüüd avanes keili lõua alt helgi sal sallo
vaade merele läbi helgi
poiss sul on paulapea helilääts antilääts
hää algus on pool lõppu
olu-list koondab kõike olulist. nii et palun mitte
spämmida.
laban “e”
katharsis by laaban:

episood 7:
jaan ox: kaasikus ... ... naguu vihus ta -taja hyti ümber
kivisuits-- lagedalt maalt
valgusvihk keset metsa söeb nalja, põle
arvuti tee
niisiis: kaasikus nohiseb siil nagu lambakarjus lagedalt
maalt
seda tahtsingi terve päev ütelda ja mõtelda
aitäh palun
KANGELASEMA TOITEPIIN - froid ja pohhui
vähe sellest etv erkki hüva laulab nagu alender
alender ka räägib nagu erkki hüva
introducing paavst john paul II
and george ringo III

kiwa;: taksoga kivisse

vastand kaspar
ei saa sisse ka jah, küsinud pohheemid
ei saa, naernud kaspar
no tore et sa asja ikka huumoriga võtad, öelnud biivised
lugu modellipuu oksast
olnud tallinnas luulefestivali aftekas hirvepargis. kiwa ja
eleonora kampe roninud puu otsa. üks punkar murdis
oksa puu küljest. ruitlane küsis: miks sa modellipuu oksa
ära murdsid?
ARNE MERILAI TOITEPIIN: aarne biin
mis sa kõkutad sääl, leemekulbiliigutaja?
ja nad tahtsi teada miks ma toompea lossi ees punase
vaiba põlema panin. maipand noh, põjamaade
luulefestival maksis sele kinni, ei ytle enam tere, ei tea kas
oskabki teine enam yldse rääkida?
ei tea jah.
ei tea.
tean, miks
nüüd ma tean miks destemonts otellu maha lõi uueks
põlve
otellopää suusakeskus rokotello

keil: -o to hit; +r to death
berk: to: sleep: no, ärevil, väga äerevereil on härra,.
ilmselgelt soovides midagi öelda, milleks ma on peatses
vastutulekliiikkuses talle ka p6hjust annaann...............
.......

AARNE BIIN - lihtsalt pohhui

koﬁ annan koﬁ rekordz

naine kütab klahve
õmba agasi ahk
“””””””t”””””””””””””
helgi erilaid
rein rannap
ago künnap
toots joosep
asko erilaid
külli külimit
aga väga ettevaatlikult
ette vaatame me homme

nii - mõni naine ka tuleb klahve peksma vä???

desde mona lisa mona mona mona hakk liha
desde desode desodo rant
jeeeee

tallinnﬁlm esitleb: kinoﬁlm
destemonoloogiliselt desdidud

featuring:
katharsis lauk tamm
arsis together
katharsis luuk
ruja oli metsa minemas
ruja oli metsast tulemas
mets oli maha põlemas
hää et ruja olemas
online uudis: kivi tuleb ise muhamedi juurde
kui muhh ei lähe kivisse siis kivi kukub samblasse
ja sammal hakkab veerema kui
kämmal allamäge
ja mägi hakkab veerema ja kivi
sild
friik nullrnitoloog annab teada:
PILV!!!
PILV!!!
KUULED VÄ?
UUUUUUUU?
AAARE!!!!
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qwaine the swine, quilty of killing quilty, ma saan veel
ainult s6nadega mängida.
kui mina olen olaf, kas siis k6ik on olaf?
ei tea paluoja-ojasoo
aivar paluoja-loog
polyloogiline mäe

vanasõna, lüganuse: “rein rannap, ago künnap!”

aivar mäe palu

kas teil suhteid ei ole?

the paluoja PK närikas

keil kas sul taskus ka ei ole?

thea paluoja experience

nooremaks sa ei lähe vanemaks ei saa
tasa tasa aknale
tegova

UN ROIA DE LA FOCA

lugu kasparist:
tulnud kord kaks noort boheemi ja küsinud kasparilt
noh, käid ülikoolis ka vä?
ei käi,

küll tuleb joel kivipall ka kohe

a poco a poco diminuendo

holy joely
kogu pop tipp on happes kogu pop tipp on täpp
kogu hape on suusk, suusk suus ja kepp peas,
hiirekelder keskel booyaka kesk eda enn ees
11
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SA KÄID.

ütles. täiesti haige, noh, see on haige. näiteks tema teab, mis põhjendus oli minul aasta tagasi. äkki ta mõtleb
midagi välja. see ongi see. see on nii jube, see on täpselt see. aasta pärast venna sünnipäeva. vaatame mis
juhtub. ma mõtsin, täpselt see. ...hästi ilusad ...mingit vastust ei tule ....õhulossid ...nagu absoluutselt ...

EXIT TO SHLAAGER

---

VARIANT 3.2

carramba! ayahuasqua-mustrilist frauteax-rätiku
ümber niuete mässides ronib nüüd pilvede taustal
anneveski pildiga padja tagant välja keegi uus
tegelane, kelle kohalolu ma pole seni justkui tähelegi
pannud. vasakule rinnanibule tätoveeritud verised
kitarrid keerdumas ümber salapärase initsiaali
“k.e.n.th” värahtavad tänulikult, kui ta oma koonusja
nugise-naninagi nufkides hämarast unari jäetud
tekstimasina leiab ja oma vistrikulised näpud
klafﬁdele nihutas: „

maaliline maailm on ebamaine. maine on kõik see,
mis ei ole mitte midagi. muud. vaata, laula ja ulu.
kuud.
VARIANT 3.2.HARIDUSJATEADUSMINI
STEERIUM
mis kaks lauset? kelleks sa ennast pead? paavo
nurmi, kyllä! tänä on henkilopäivä, kyllä. ulu.
nuta ja ulu. ära usu. teisi. ära usu mind. usu ennst.
haridus ei ole teadus. ministeerium ei oleteadus.
kus on seaadus?

VARIANT 3
millestki ei pea sõltuma. kuhugi eiPEA jõudma.
kellelegi ei pe ennast põhjendama. ei kellelegi
peale iseenda. vaid üks ja ainumas looming, vaid
üks ja ainus eggobuust on põhjendamatult vajalik.
muidu ei saa ju. katariina jee-tamm on sellest aru
saanud. tema on see, kellelt ma õpin. ja nemad
õpivad.
VARIANT 3.1 beeta
mminge üüles mmägedele, mmusta, õõis vvõi
lasna
VRIANT 3.1
KUURATSANIKUD KUUVALGES ÖÖS ON
SÕNUMITOOJAD. NENDE SÕNADE JÄRGI

L6P

aga seda viimast ütleb ta millegi muu peale, midagi on vahelt kaduma läinud.
ma kaotan järje. eriti too punapea, küll veidi pännis näoga, räägib praegu midagi kaamera ees olemisest.
ma lõpetan kirjutamise. kaamera ees olematusest.
ma jään siia.
--epiloog: z’s kohtan r’i: ta läinud salongi (nimetab seda muide küll ekslikult ’palatiks’:), majas oli loodus,
meie laibad olid põõsaste ja puude vahel, peitus. ta nimetab seda tekstirestoraniks.
ma mõistsin vaikselt: igal tekstil on otseseid allusioone mullale, lilledki istutatakse suhu.
*
toimetaja märkus: autori sõnul avaldatakse eelnev tekst muutmata kujul
toimetaja poolne märkus
tekstilääts: esimene leke” pingul keel toimus 7 jaan 04 interdistsiplinaarses salongis;
tekstimasinad: pilv luuk vaher keil kiwa

--„ pisut autobiograaﬁlist
siin tekstis olevaid tegelasi on nähtud. lennuk
läheb homme. mind on kutsutud presenteerima
tekstiläätse juhtumit chicago ülikooli muuseumisse,
palve oli kindlustada tuvide kohalolek, nad on
tänulik, sügavamõtteline publik. maksumaksja
kangelasraha eest kasvõi järgmiseski elus!
ergo: jätsime käesolevas tekstis pragmaatilistel
kaalutlustel oma isiklikud loomingulised
ambatsioonid kõrvale ja väljendasime ainult seda,

mis on kõige kangelaslikum - R E P R A S E N T A !.

samal ajal eelmises kohas:

isa tuli järgi
mis sa aastavahetusel tegid. mis ma nüüd ütlen. ilgelt palju naersin. neljapäevaks ma jõudsin tagasi. ilus,
tõesti ma tahaksin saada seda. ja siis ma mõtlesin, ei taha helistada ka. minu esimene sõna oli /-/, jumala
greisi. siis tuleb: sa oled imearmas, ma räägiksin sinuga, ma kutsuksin sind suusatama. mahhinatsioon.
natuke minu enesetune...maivõi. ma nii vihastasin, tulevad erinevad sõnumid, mis nad on, nii hajutatud.
helistab: ma lähen j-le, tahad midagi. homme sõidab l-i. kell viis jõudsin koju, õudsalt väsinud. a tgelt se oli..
sellistel inimestel, nagu minul, kui mul on armastus, siis ma muidugi helistan. mõtlesin et telefon on kotis,
oli kodus. võõras, ei tundnud ära, sõidad koju. ma olin jumala väsinud. mariliis hakkas korraga taguma. siis
tuli talle isa järgi. oligi nüüd täpselt see, mingi hetk ma tahtsin kohutavalt öelda. hästi siiralt, hästi ilusalt,
siis ta tuleb, ütleb mulle. ma üt’sin, sa võiks. ta teab, mis minu jaoks selle tähendus on. esimene küsimus:
kas teil lapsi on? loodetavasti ikka mitte. ikka ei ole. liiga haige, kaua võib. samas: kui ta ei saa minna ja isegi
läätsetopsi otsida! absoluutselt, jumala täpselt sihuke, ma ei raatsinud ära ka tulla. lihtsalt see, kuidas ta
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KANGELASKOERA STATUUT
Statuut on rahvusvaheliselt arvestatav intellektuaalne omand. Kuid peamine on valehäbita naasmine
kangelassaagade juurde. Soovime ära märkida endi hulgast parimad. Võitjat premeeritakse. Aunimetuse
saamiseks tuleb esitada vormikohaselt täidetud blankett.
Et olla lähedal standardis kirjeldatud ideaalile (kes on esitatud suurepärases seisundis ning on
tasakaaluka ja harmoonilise iseloomuga; kes on kõrgeklassiline tõu esindaja ja oivalise kehahoiakuga), on
tarvis imetamisel panna nõrgemad tagumiste nisade juurde. Sallida võib väheseid väiksemaid puudusi, kuid
need ei tohi olla vormilist (morfoloogilist) laadi. Iga osasooritus algab ja lõpeb algasendiga.
Meile, kes me elame veidral ajastul, tuleb see nagu välk selgest taevast. Kangelasema toitepiimast tulenev
kergendus on kahtlemata kõige tähtsam. Selle kulgu juhib narratiivne ja kujutluslik jõud.
Ma pole esmaspäevast alates midagi tõsiseltvõetavat kirjutanud. Seega taevas teab, mis juhtuda võib.Ehk võtta uus,
kuigi sarnane tegevusliin?
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“ANDREA KONNA” JUHTUM
1984. aastal hukkub salapärastel asjaoludel sõjalaev “andrea konn”. pealtnägijate kinnitusel ilmub enne
laevahukku pardale ebamäärase välimusega mees, keda kogu meeskond kirjeldab üksmeelselt kui ‘suurt
küürijat’. oma ilmumise hetkest 10 minuti jooksul teeb ‘suur küürija’ 10 ettekuulutust, mis järgmise 10ne
aasta jooksul kõik täide lähevad.
esimene ettekuulutus on see, et kapteniabi kukub üle parda. nii juhtubki, kapteniabi kukub kohe üle parda.
/--/
ta uoli kuokkund üle puarda
sis kui kegi ei teand karda.
osvald, haruldane mies,
asubki nüd mere sies.
puotsman vatab, silmad suured:
kule, mul on nüd ju juured!
/--/
järgmine ettekuulutus on see, et laev rammib kirikut. vaevalt on ta seda kuulutanud, ja kogu meeskond
üksteisel naerust kinni hoides oma naridesse sööstnud, kui laeva vöörtääv raginal kirikusse sisse sõidab.
pääseb vaid käputäis mehi, teiste seas ka ‘suur küürija’. kolmas ettekuulutus on see, et ta kinnitab laeva
tüüriratta kiriku tippu, ja põgeneb koos kapteni tütrega. kuna ettekuulutus tehti vahetult enne laevahukku,
ja kapteni tütart üldse merel ei olnud, ei pööranud keegi sellele mingit tähelepanu. vahetult peale
laevahukku aga nägid noormehed ‘suurt küürijat’ koos kirikus viibinud kapteni tütrega kirikutornist alla
sööstmas ja käärkambri kaudu põgenemas. kiriku tornis lehvis puust ratas.
neljas ettekuulutus läheb täide nelja aasta pärast. selles ennustatakse, et kaks madrust on vee all, ja üritavad
kedagi tappa, ja üks neist upub peaaegu ära.
“suur küürija tegi kauni poogna, ning möödus pargitiigist peaaegu küljepikkuse kauguselt. sel hetkel tõusis
tiigiveest mees, ja avas kilesse mähitud automaadist tule. valang tabas sörkijat otse lõuga. sel hetkel kerkis
tiigis seisva mehe kõrvalt pinnale veel keegi, kes valjusti läkastas ja lõugas ning nuttis ning õiglust nõudis.
käes oli tal mingi kilesse mähitud objekt.”

SÕNUM KUU PEALT
12. juulil 2002 kell 20.54 kohaliku aja järgi registreeris US Military Base Mount Pinatubo Radar Array (Filipiinid)
raadioteleskoop kuu lähikonnast (sektor HH) pärineva signaalidejada, mille dekodeerimisel 16-bitise Unicode standardi
(ver. 2.1) järgi saadi järgnev eestikeelne tekst:
Hulk inimesi ja loomi oli otsa saanud ja - nagu sellest veel vähe oleks - kõige ülejäänu eest hoolitseti
muidugi kohe. Varsti pärast hirmsat tundi olid käskjalad rutanud läbi naabermaade, ning provintsi
kõikidest nurkadest võis kuulda härraste südantliigutavat laulu, mis oli ammustest aegadest tuntud
pöördumisena Kaastunde jumalanna poole ning mille helid kedagi külmaks ei teinud. Kõikidest linnadest
ja küladest saabusid peatselt kaastundlikud ja abivalmid noorurid, ning õnnetud, kes olid kaotanud
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peavarju, külvati üle sõbralike suudlustega. Toitu ja rõivaid, vankreid ja hobuseid, tööriistu, kalu, kive ja
palke ning palju muud toodi igalt poolt kokku, ja kuigi õhus hõljus veel õnnetusemekki ning surnutest
õhkus manitsust leinale ja aupaklikule vaimsusele, oli sellegipoolest kõigi nägudel ja hääles rõõmsameelne
leinahüüd ning pisut pidulikkustki, sest ühine tarmukas töö ja virgutav teadmine, et tehakse midagi nii
tänuväärset, ilusat ja tänuväärset, valdas kõikide südame. Algul tehti kõike veel häbelikult ja punastades,
kuid peatselt võis siin-seal kuulda rõõmsamaid hääli, tasa ühise töö juurde lauldud viisi, ning nagu arvata
võis, lauldi muu seas ka kahte vana tähendamislugu: “Õnnis on anda seda hädalisele, sest eks joo ju temagi,
tegu nagu kuivanud aed, oma esimest vihma, andes vastuseks vaid lilli ja tänulikkust.”, ja seda teist: “Ühine
töö toob ainult jumalikku õnne ja rõõmu.”

kõige selle tõttu - kuid eriti metsavahtide massiivse kronomeetrilise hälbe tõttu - kui ebausutav on antud
puuriitade leidmine! programmi kirjutamiseks on siiski vaja peaaegu kõigi puuriitade andmeid. programmi
algtekst, mis asub august kitzbergi “tiina” 1934 aasta väljaande*** spetsiaalselt juurdeõmmeldud 33.
leheküljel - ja (kuna raamatul on seetõttu 2 33ndat lehekülge) nimelt esimesel kahest - näeb välja selline:
9 48 234 197 136 jne. pealtnäha on tegu juhuslike kümnendsüsteemi numbritega vahemikus 0 kuni
255. kuid nende tähendus! nende tähendus on kodeeritud altai-uurali harrastuskalastajate ajakirja 19501996 aasta numbrites, ja nimelt järgmisel viisil: kui vaadata nende aastakäikude ajakirjade lehekülgede
numeratsioone, on seal kusagil lk nr asemel järsku üks sümbol - ja nimelt üks nendest, mida on võimalik
leida puuriitadest põhja poolt maa alt. kolm lehekülge enne seda asuva lehekülje nr aga ongi see nr, mis
vastab nr-le kitzbergi “tiina” 1934. aasta väljaande 33ndal lk-l. see tähendab: see number tuleb asendada
vastava puuriida (mille juurest vastav sümbol leiti) masinkoodi sümboliga. nii valmub programm, millega
on võimalik dekodeerida konservidest moodustuv krüpteeritud mõte, essee. sellist programmi saab
kasutada täpselt 1 (metsavahi) aasta, kuna järgmisel aastal asendatakse pankade seiﬁdes olevad kaardid
uutega, ja metsavahid peavad (oma üllatuseks) puuriitadele uue kuju andma.

MÕNINGATEST HÄIRETEST METSAVAHTIDE KRONOMEETRILISES SÜSTEEMIS
/--- eelneva teksti on tihane oma pessa viinud ---/ on ainult üks võimalus nendega ühendust võtta: avaldada
ükskõik millises maailmas väljaandes kindla tähemärkide järgnevusega lõik. lõigu pikkus on 558 tähemärki,
selles räägitakse kuusemetsa sattumisest. kontakt toimub järgmiselt: kogu maailma väljaanded on nende
pideva elektroonilise jälgimise all. niipea kui jälgiv programm avastab kusagil selle lõigu, salvestatakse selle
avaldamisandmed kõvakettale kataloogi f:\kuusk\contact. nende järgi selgitavad nad välja avaldaja isiku
(isegi kui see esineb valenime all), järgides kõiki ülima konspiratsiooni (tm) reegleid, mis tagavad selle, et
keegi peale nende endi ei tea neist mitte midagi.
kusagil metsa taga on aed, selle kõrval teine. need aiad, võibolla katsemajandid, on kaetud põldude,
kraavide, metsa, tiikide ja võsaga. kõik on küll võrdlemisi hästi pöetud. ühes aia ääres seisab mändide kõrval
31-aastane sõdur, ta vaatab sõbralikult, kuidas teismeline poiss teises aias teda vaatab. kui poiss temaga
rääkida tahab, raputab ta sõbralikult pead - see pole lubatud. kes teab! võibolla on just tema osa ülimast
konspiratsioonist. võibolla kujutab “katsemajand” endast nende baasi, kus nad kraavide vahel mõtlemas
käivad. keegi ei saa sellistest kokkusaamistest kunagi midagi teada - võsa täidab käike pärapõrgus asuva
katsemajandi ja tsiviliseeritud maailma vahel. kogu infovahetus käib kodeeritud konservidega, kusjuures
iga eri tüüpi konserv vastab erinevale tähemärgile. nii liigub mõttevahetus, liigub essee, ilma et keegi
kunagi munagi aru saaks. ja oleks veel, et see oleks arusaadavas keeles - ei. kui kellegil see tekst kokku
panna õnnestuks, avastaks ta vaid hunniku mõttetust. tekst on krüpteeritud. selle lahtimurdmiseks tuleb
heksadetsimalis (ASCII-s) kirjutada assembleri programm, kus masinkoodi sümbolitele vastavad erinevad
puuriidad erinevates metsades. iga puuriit neist 255-st kodeerub oma pikkuse, kõrguse, laiuse ja kuju
järgi (on lubatav teatud vea piiresse jääv kõikumine) erinevaks heksadetsimali (masinkoodi) sümboliks.
igat puuriita haldab erinev metsavaht, kes ülejäänust (ega üldse mitte millestki) midagi ei tea, ja korrastab
oma puuriida välimust vastavalt nelja erineva panga seiﬁdes hoitavatel kaartidel olevatele juhenditele
iga aasta 63. päeval kell 16.64. metsavahtidel on spetsiaalsed punaste hiilgavate numbrilaudadega
kellad, kus igas minutis on mitte 60 sekundit, vaid 81. kell näitab ka päevi, aastaid ja kuid. täpselt 13
tundi ja 32 minutit hiljem on metsavaht jälle oma puuriida juures ja lööb selle segamini, nii et see enam
mingit kasutuskõlblikku tähendust ei oma. seega, kui keegi tahab puuriide tähenduse jälile saada, peab
ta seda mõõtma ülesehitamise ja mahalõhkumise vahepeale jääva 13 tunni jooksul - vastasel juhul pole
tema visiidist puuriida juurde vähimatki kasu. sellest võib veel koguni kahju tõusta, sest metsavaht on
relvastatud, ning - kuna tegu on erametsaga - on tal käsk kõik inimesed, keda ta näeb, paugupealt (ja ette
hoiatamata) maha lasta. metsavaht käib metsas ainult kaks korda oma aastas - korra selleks, et puuriit
korda teha, ja 13 tundi 32 minutit hiljem selleks, et see jälle juhuslikul viisil (näiteks lihtsalt sellest läbi
sammudes) sassi ajada. metsad, kus asuvad 255 puuriita, paiknevad juhuslikult üle kogu planeedi. keegi ei
tea, millise.

** 1 ühik - umbes 0,214 meetrit.
*** see trükk kaaperdati kunagi ammu nende poolt täielikult - nad ostsid kõik selle allesjäänud koopiad,
trükkisid sellest tuhandeid eristamatuid koopiaid, kulutasid neid spetsiaalsetes trumlites, et jätta muljet
vanadusest, õmblesid kõigi, nii koopiate kui ka originaalide vahele täiendava 33nda lehekülje ja poetasid
teosed salaja arvuti poolt juhuslikult valitud aadressidel asuvatesse majadesse üle kogu planeedi (keegi ei
tea, millise). see küllaltki riskantne, tähelepanu äratav, ja peaaegu ülbe samm näitab veenvalt, kui veendunud
on nad oma tabamatuses.

NEMAD
nad võtavad teiega ise ühendust (kui võtavad). seni pole midagi sellist küll (pealtnäha) kunagi juhtunud,
kuid selge on see, et need, kes nendega ühendust võtavad, on vähemalt mõnd aega nende teravdatud
tähelepanu all. see on ka ainus asi, mis neile viitab, ning ainus võimalus nende tuvastamiseks (kui te just
nende mõtteid, esseid lugema ei juhtu, mis aga [vt “mõningatest häiretest metsavahtide kronomeetrilises
süsteemis”] on võrdlemisi ebatõenäoline). nendepoolseks kontaktiks on alust mõistagi vaid siis, kui nad ise
selle millegipärast vajaliku leiavad olevat
H1457879099=>---->>>---|||--------+++
J0984989346===>--->>--||--------++
F2935894589==>------->>>-----|||||--------++
N2392457920=>---->>----|||--------+++++

kui iga puuriida põhjatipust 62 ühikut** edela poole maa sisse kaevata 6 ühiku sügavune auk, leitakse
selle põhjast kroomketi küljest väike plaat, millele on graveeritud sümbol. umbes 400 meetrit sügavamal
on maapõues jooksva metallvarda külge kinnitatud sama keti teine ots. ketti pole võimalik purustada,
ainus võimalus on sümbol kohapeal kopeerida. tegu on keeruka (ent siiski mitte ülearu detailse) graaﬁlise
sümboliga. (sümboli tähendust selgitan hiljem.)
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KATKEND TEOSEST “MEHAANILINE ROOSIPÄRG”
GRANT
Nero inimtõrvikute jäänused on nüüd lõpuks toodud läbi emajõeateenaliku vihma Väga Vanasse
Anatoomikumi, kuna meil on siin ikkagi väga tugev kateeder valgusfooride keele ajaloo alal. Olime
professoriga algusest peale veendunud, et enne Clevelandi 1914. aasta nn maailma esimest valgusfoori
(see kõik on natuke liiga ameerikalik...) oli ka Euroopas olemas midagi teemalevastavat ja üllast. Ja
mitte mingi jänkilikult primitiivne ja ragisevalt labane punane-roheline-süsteemis teednäitav nui keset
jahmunud pööblit, neid segaduses mikimause, vaid... üks lõbu. Üks odavluksuslik ja praktiline, piisavalt
ühetähenduslikult valulik ja valgusfoorilik vaatepilt klassikaliselt väärikale vaatajale.
Kollane on meie koolkonnale alati tundunud sobiva ja dominantse, stiilselt luksusliku ja nõndaviisi
möödapääsmatu lisandina. Täna aga väidame koguni, et kollane tuleb kuulutada valgusfooride keele
põhivärviks! Igavene Paus! Nii me arvame ja tuleviku õpikutesse hakkabki see minema läbiva suure tähega.
Kollane on ju sügavatähenduslik nagu meie professorgi, kes seisab praegu siinsamas selja taga, oodates
hetke, mil mu lihaseline nuga läheb kõndima lahangulauale. Lõpuks saab ta lugeda ka midagi peale vaid
hüpoteese sisaldavate raamatute, lõpuks saab ta lugeda piisavalt ühetähenduslikult ja professionaalselt,
suisa lugeda sõrmedega seda meie tänast kauaoodatud ja haruldast, nii lõplikult pimestavat kirja. Banaalselt
väljendudes võiks tänast päeva võrrelda üle tee minekuga. Aga need on vaid suured sõnad. Teadlased on
tagasihoidlikud inimesed. Tegelikult, nii omavahel öeldes, on see professor, see prillidega apostel, meile vaid
jõukuse sünonüüm. Meil kõigil on äkilised Ameerika autod.
PÄEVIK

Pühendan Usuteaduse Instituudile

1. päev
Peaksin õppima eksamiks, aga hulbin niisama
raamatukogus. Frances A. Yatesi teos The Art of
Memory. Nimekas hermetismiuurija tutvustab
seal talle omase legendaarse põhjalikkusega
salapärase üriku Ad Herennium (86-82 eKr)
sisu. Jutt käib igivanast mnemotehnilisest
süsteemist. Meeldejätmise hõlbustamiseks tuleb
visualiseerida hoone, mille tubadesse saab siis kõik
mäletamisväärsed asjad laiali paigutada. Pärast võib
neid pelga jalutamisega jälle puutumatult üles korjata.
2.päev
Üriku sisu on kirjeldatud üksikasjalikult, kirjutan
välja detaile. Näiteks, et päike ei tohi mäluhoone
tubadesse eriti sisse paista, sest siis võivad asjad ära
pleekida ja isegi kaduda. Magan halvasti. Ilmselt
kuuvalgus.
3.päev
Otsin hoonet. Tallinna omad on kõik liiga väikesed,
tuleb mõelda ikkagi aastateks ette.
4.päev
Ma vajan hiiglaslikku.
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5.päev
Kandsin kogu päev mõttes materjali sisse. Avapäev
ja nähtavasti ka mitmed järgnevad kuuluvadki
eelkõige esimese eksami vastuste tassimisele.
Genesise alglugude vihikud on päris rasked, 2
ainepunkti on selle brutaalse rabamise eest selgelt
liiga vähe. Eriti rasked on heebrea preparatsioonid,
lohistasin need esimestesse ettejuhtuvatesse
tubadesse.
6.päev
Toora viisin täna aiakäruga liftideni, kanda ei
jõuaks seda keegi. Käru tõin mõttes suvilast ära
ja toimetasin lennukiga kohale. Lennuk oli algul
huumor, ilma igasuguste välismärkideta, ookeani
kohal visualiseerisin talle huvipärast küljele
matriklinumbri.Täna rohkem küll ei jõua.
7.päev
Tassin.
8.päev
Tuleb hakata kasutama kolimisﬁrmade teenuseid!
9.päev
Eksam on juba ülehomme. Liftid kimavad ja
poisid rabavad praegu täiega. Seadmed on siin
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HELEN UIBOPUU

majaelanikuga. Õieti käib ta siin vaid tööl. Üldiselt
nad teenivad siin ühe hommikuga džiibiraha, seega
rohkem kui mina kogu eluga.

MINISATELLIIDID
1983. aastal avastas Alec Jeffreys inimese genoomis 6-100 aluspaarised DNA järjestused, mis
tandeemselt kordudes moodustavad 1-20 tuhande aluspaari (kb) pikkuseid lookusi (Jeffreys et al., 1998).
Minisatelliidid (VNTR) sisaldavad korduvat põhimotiivi (GCTGTGG)n, mis on sarnane χ järjestusele λ
faagis (Vergnaud et al., 2000). Kordusjärjestuste variante esineb piiratud arv, millest enamus esineb rohkem
kui ühes korduses, kusjuures minisatelliidi alguses ja lõpus on kordusühikud rohkem divergeerunud kui
keskel (Wong et al., 1986). Muutused minisatelliitide kordustes tulenevad replikatsioonilisest libisemisest
ja ebavõrdsest ristsiirdest, sarnaselt mikrosatelliitidele (Wong et al., 1986).
On leitud, et minisatelliidid on tähtsad rekombinatsioonide toimumise kohad. Ristsiire toimub
tütarkromatiidide alleelide vahel, kusjuures rekombineeruvad alleelid ei pea olema homoloogsed, mis
põhjustab korduste arvu muutusi (Jeffreys et al.., 1998).
Sageli asuvad minisatelliidid genoomi GC rikastes alades, kuid kuna GC sisaldus genoomide vahel
varieerub, siis arvatakse, et tegelikult nende vahel otsene seos puudub (Denoed et al., 2003).

10.päev
Eksamineeriv õppejõud saabub Tartust õnneks
alles homme pärast lõunat. Instituudis pean olema
15.45.
11.september
Kus on kiki? Kas suuremat peeglit ei ole?
Majasuurust! Jätke see päev endale meelde.
Paigutage kuhugi! Soovitaksin omadest
kogemustest näiteks mõnd vinget kõrghoonet,
kaksikkõrghoonet. Sinna lihtsalt mahub kõige
rohkem mälustafﬁ, pluss muidugi liftid. Täna tuleb
küll üks teoloogiavaba päev. Igas mõttes. Kõige
otsesemas mõttes. Kus on telekapult?

SALAJANE RAPORT
Me teame, et lõbustuspargi uusi atraktsioone testitakse liivakottidega. Saabudes siia linna, avaldasingi kohe
ajalehes kuulutuse, milles pakkusin müüa väga head uut väikest elektrimasinat kettaga ( Revalische Wöchentliche
Nachtrichten 1801, nr 35, 36). Müüsin ka piksevardaid, baromeetreid ja leideni purke. Ravisin iga päev
2 tundi elektriga inimesi. Sellest sai paratamatult moenähtus, vallandus terve laviin pisiasjades. Varsti
hakkasin läbi viima magnetistlikke seansse, kus iga inimene muutus ihaldatavaks klassitsistlikuks raadiovõi telefoniaparaadiks. Samuti astusin kuulsa Mesmeri eeskujul patsientidega seksuaalsuhetesse. Nii ülbeks
ma küll ei läinud, et oleksin tema eeskujul küsinud kuningalt katseteks ja haigete ravimiseks suisa lossi.
Õieti ei olnudki neil siin kuningat. Polnud kunagi olnudki. Pealegi olin ma ju ikkagi ainult masin, mis siis,
et puruksmuljuvalt uhiuus ja arusaamatu. Ja selles oli tegelikult juba piisavalt midagi kuninglikku. Seda
karusselli ei suutnud enam igatahes keegi peatada.

Minisatelliitide leidmiseks kasutatakse lisaks DNA järjestuse GC sisaldusele veel ajaloolise
rekonstrueerimise kriteeriumit - tandeemsed kordused on tekkinud duplikatsioonide teel nii, et uued
koopiad sisaldavad kõik eelnevaid mutatsioone, samas kui unikaalsed mutatsioonid on tekkinud alles siis,
kui uusi kordusi juurde ei teki. Minisatelliidi lookuses asuvate korduste arvul põhineb DNA sõrmejälje
meetod.
Enamus minisatelliite on stabiilsed ja mutatsioone ei toimu. Uusi alleele, kus toimuvad koopiaarvu
muutused, nimetatakse hüpermuteeruvateks minisatelliitideks (Denoed et al., 2003).
Inimese genoomis asub suur osa minisatelliite kromosoomi telomeerses piirkonnas. Seega on võimalik
minisatelliitide abil uurida kromosoomi lõppudes asuvaid deletsioone. Minisatelliidid olid ka esimesed
geneetilised markerid, mida kasutati inimese genoomi kaardistamisel (National Institutes of Health/Centre
d’Etude du Polymorphisme Humain, 1992). Tänapäeval kasutatakse minisatelliite isikutuvastamisel,
isaduse testimisel, luuüdi transplantaatide uurimisel ja erinevate bakteritüvede määramisel.

POSTSKRIPTUM
Kirjutasin need lood mitu aastat tagasi. Olin just alustanud võrdlemisi masinlikult uue raamatu kirjutamist,
kui kohtusin esmakordselt Marianne Raviga. Loomulikult armusin mõtlemata ja lootusetult. Hiljem
sai temast rühmituse 14NÜ liige. Marianne luges ülaltoodud lühipalad läbi, aga ei öelnud mitte midagi.
Kusagil siis ma tabasingi, et tema külm ja ilus mehaanilisus, millega ta tekste läbis, jääb mulle vist
igavesti kättesaamatuks. Nii ma loobusingi suurejooneliselt kavandatud teose “Mehaaniline roosipärg”
kirjutamisest. Ma tegin seda kohe, täitsa automaatselt. Selle otsuse lõplik mehaanika on jäänud mind aga
tänini painama, kuigi aja jooksul olen üritanud kogu seda värki lihtsalt peast välja lülitada. Teisest küljest
vaadates mõtlesin lasta need lood ikkagi ära trükkida. Tegelikult ei ole see palju tahetud, sest tänapäeval
teeb seda tööd ju masin.
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PHILOBIBLON EHK RAAMATUARMASTUSEST

Ainult laps jääb elama.
Kes see veel on?
See olengi mina.
Taksojuhid kutsuvad mind kiisuks.
Nende püksid on tuulevaikusest ja odavast kohvist pingul. Ja mitte ainult. Ma panin neile raamatud püksi.
Nad loevad väga häid raamatuid, nad ajavad luuletajaid alla, nad märgavad nende peale. See ongi torm, tung
ja sotsiaalsus. Nad alluvad mulle.
mulle see meeldib
selline luuletus, et
mul on pojad, mjäu, pojakesed
minu taksojuhikesed
Takso!

olen naistöötaja naissõjalaevalt, näen seda läbilõikes, pommid eelkõige,
mahavõetud marilynifotod, linnaluba, takso
Mis see veel on?
Luuletus?
Mine perse.
Pigem on see takso, mis viib sõjalaevalt hommikuuttu. Punkt.
Siis kaob ka see punkt. Uttu.
Mis see viimane lause pidi tähendama?
Luuletus?
Jälle luuletad?
väävliühenditest pulbitsev sõjaline paber, mille ülesandeks on süüdata
kirjutaja ja raamat
Mine perse oma kujunditega.
Takso!
Sõidame ülikooli ette, kus see meestsivilistide mass kasvab,
õpib, tegutseb ja luuletab.
Püüame dubleerimist vältida. Kaks sundeksemplari neist peaks
piisama. Need jäävad elama. Las luuletavad. Teised tuleb tappa.
Aga nende luuletused pigistame väga kõvade kaante vahele.
Litsu laiaks see oma luuletus. Aja kaaned kõvaks.
Mis see veel on?
Luuletus?
Sinna on meil õnneks ikka pikk tee.
Takso!

olen naistöötaja naissõjalaevalt, näen seda läbilõikes, pommid eelkõige, mahavõetud marilynifotod, linnaluba, rulluisutan
pirita poole, väga head ruudukujulised plaadid on siin, neid alles pannakse, plaate on hiiglama virnad, tornid, kõhus
pitsitab nagu, keegi torkas või, ega ometi, käima peal või, just siin esinevad mul luulumõtted, agiteeritus, une-ärkveloleku
rütmi häired, meeleolu on iseloomulikult lame, ma vaatan, et üks ehitajatest ei räägi teistega, kannab vanaaegseid valgeid
riideid nagu ajaloolane muuseumist, loeb raamatut
Ma löön teda otse näkku.
Ürgaeg. Mulle meeldib.
Ämmaemand vaatab käsipeegliga takso jalgade vahele. Ootab vist sünnitust. Õige, siin sees istun praegu
tõesti mina. Pead veel ei paista. Laps veel ei karju. Aga küll ta varsti sünnib. Igal juhul ei kasva temast
luuletajat, mingit raamatuga meest. Takso sünnitab alati taksojuhi, kõik süsteemid töötavad normaalselt.
minu sõjalaeval teenivad ainult naised, meie eesmärk on tappa kõik, kes on kunagi raamatuid lugenud, meile on isegi
logiraamat keelatud, me ei saa küll sünnitamist vältida, aga me tapame kõik kohalviibijad, marilynifotode igatsejad
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KES SA OLED, MARIANNE RAVI?
Marianne Ravi on sündinud 15.mai 1977, õppis Kopli Kunstikoolis ja Aapo Puki juures,
on olnud Agu Pildi ja Anu Samarüütli modell,
2000 õppis BJM Milano´s meikijaks
töid Itaaliast:
2001 Armani meigivideos
2001 näitleja Canale Cinque seebikas “Livere”( venelanna Nataša osa)- niipalju kui ma tean, siis ta oli tollal
päris populaarne, tunti tänavatel isegi ära
2004 viis kuud Happy Channeli “Spicegirl´i” saatejuht Venus
kõige pikem töösuhe Itaalias on jalatsiﬁrma Pollini modell, tänaseni
on esinenud ka topless-ilmateatajana(sünoptikuna) ühes itaalia populaarses teleshows
artikleid on kirjutanud “Sirpi” koos Maarja Vaino ja Paavo Matsiniga
14NÜ asutajaliige koos Mait Laasi ja Paavo Matsiniga, raamatu “Press” autor ja mitmete teoste kaasautor
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KUI OLAF ON NUKK

BERK VAHER

See ei ole ulmejutt

Aga eriti oli abiks Luarvik Luarviku kassett “Baltic Station Session”
Sisenejat: kõhetu rühikas. Ebamäärased hästiistuvad hallid vist varjudest õmmeldud; kummati ei vähimatki
kõhedust. Kingad ju üsna õdusalt lääpas. Usaldust ta lapsesilmad. Vilkusid rübliku näos; vuntsid
tundusid ettekleebituina. Tegelikult nii neljakümnene, kuid vastukäivad jooned muutsid nii vanemaks kui
nooremaks.
Kohendas kinnitrukitud tuulepluusikaelust radistiaparatuuri üles. Muigvelsui, konstruktoriga
mängides või mustlaslukku nikerdades. Minule ei erilist tähelepanu – polnud oodanud päältvaatajaid ega
-kuulajaid, ega ka kartnud. Kuis saigi ta tunnistajaid vältida, ometi astunud tänavalt kooli. Ju võis mõeldagi:
tund käib, popitegijad luusivad ilusa ilmaga pigem staadionil või kooliaias. Vast aga taipaski, et ju teisigi
juhukülalisi satub.
Hämarasse koridorinurka laua taga ta istus ja saatis mingeid teateid – šiffer krõpsus plõgises kurises
putukamuusika mõnes pentsikus indoneesia multiﬁlmis. Ajalt kibrutas kulme, kui samast kõrvalt
koolisööklast mõni terav alumiiniumikõlakas ta sõnumisse – mornikspeetud ilmeski oli külaline ikkagi
rahul endaga kui kohaga. Asjatult püüdsin tekstist sõnu – kõne rabises mikrofoni summana; silbid,
mis selgemalt, kuuluda mistahes keelde ja lipsasid kohe seinapragude kaudu õue, omakorda põimusid
pehmekssidusaks kõlakangaks, kogu kooli ümbritsevat ja ajalt tuulekellade tasa helisevat.
“Mis asja te õigupoolest ajate?” uudistasin raasukese pilklikult, kui võõras seansi lõpetas ja kodinad jälle
portfelli.
Naeratas ujedalt. “Muutsin maailma konﬁguratsiooni.”
“Ja kuidas see muutus avalduma hakkab,” jätkasin.
“Lähema viiesaja aasta jooksul ainult tühistes pisiasjades,” rahustas rohelist välisust avades. Siis minema,
paremale, mööda linnaserva.
Küllap vaid naljatanud. Enda arvates. Aga mina korraga uskusin teda rääkima tõtt.
Muutiski maailma konﬁguratsiooni.
Et see ei käigi mitte kompuutri ega ka TV abil – ega ka mitte enam maagilises ringis või pentagrammis
– vaid just nõnda, raadioga. Helilainetega.
Päälegi aimasin, et olen seda meest varem näinud kuskil raamatus. See ju äratab ka usaldust.
Kiirustasin koju ja leidsin pildi üles.
Kindral Squier. Tema teedrajavad katsetused raadio teel juhitavate lõhkeainetega kulmineerusid hoopiski
ühiskondlikku ja tootlikku korda tagava olmemuusika-infrastruktuuri Muzak loomisega. – Tähendab,
muidugi polnud too tänane radist Squier, ei võinud ju olla, kindral säeb ammuilma mõne taevanurga
juhtmeid ja transleerib õndsaile inglikoore… Vast siis mõni ta eesti verd järeltulija.
Aga kahtlemata mälupõhja jäänud nägu ja elulugu kinnistasid mu usku võõra sõnadesse. Siis sõnad
omakorda panid uskuma, et nägin tõepoolest kindral Squierit.
Ja nõnda kindlustus sõnade teokssaamine, vähemasti minu jagu ja minu kaudu.
Soodumus selleks – nagu mul meenus – oli ju ammugi olemas –
Nukunäidendi lõppedes astusime isaga tagauksest kultuurimaja hoovi. Kuklite ja kalja lõhna immitses
kuskilt, ja vihmajärgne kilgendus balustraadil ja lehestikel oli kui võlumängu jätk, nii ebamaine
saalipimedusest vabanenud pilgule – mis oli siiski näinud laval vikerkaart, sest katus laskis veidikene läbi
– ja tõesõna, kohtasimegi säälsamas nukujuhte kobaras seismas ja suitsetamas, mustad rüüd ikka üll. Nad
naersid, olid väsinud. Üks pöördus ümber – tal oli rohmakas nurgeline nägu suure kongus ninaga. Ta
teretas isa ja küsis minult ühtaegu kõrgel ja madalal, valjul ja vaiksel häälel: “Kuidas sulle’s meeldis ka?”
“Ästi.”
“Mis sulle kõige rohkem meeldis?”
“Kõik. Kudas ikka elus linnukene uuesti üles leiti ja inimesed ei nutnud siis enam. Aga see et miks need
mõned nukud surma pidid saama, mis siis, et nad olid pahad natuke?”
Näitleja naeris laialt, patsutas oma suure soonilise kämblaga mulle õlale ja lausus:
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“Nad ainult mängisid, see on ju teater. Tule, ma näitan sulle.”
Vaatasin isa poole. Kas tohib? Isa noogutas – “no mine vaata järele jah” ja jäi teiste nukujuhtidega
mõnusasti juttu ajama. Mind kõnetanu viis mu käekõrval lava taha, kus valgusnatukene justkui ümises tasatasa, ja tõstis surnud nukud üles. Nood ringutasid, haigutasid, aevastasid, üks kompas taskuid, vist kah otsis
suitsu. Teine sügas selga ja kummardus saapapaela kinni siduma – aitasin tal seni kõrget mütsi pääs hoida.
Jaa, nad ei olnud surnud, nad elasid!
“Aitäh!” hüüdsin miskipärast.
“Lähme nüüd su issi juurde tagasi,” vastas tema. “Meie sõidame jälle mujale, teiste laste juurde.”
“Ma tulen ka teie nukuteatri tööle ku suureks saan,” lubasin õhinal.
Kohe koju jõudes aga avastasin tollesinase näitleja pildi ühe õhukese punase raamatu kaanelt. “Näe, issi,
see onu on siin, kes need nukud üles äratas!”
Isa muheles ja sõnas: “Ei, poja, see on üks teine onu, üks prantsuse onu natukene samasuguse näoga.”
Onu nimi oli Antonin Artaud.
“Ma tulen ka teie nukuteatri tööle ku suureks saan,” olin lubanud. Tollele siitmaa onule.
Ja kanäe, siin ma siis nüüd olen. Aga see on juba hoopis teine teater ja need on hoopis teised nukud.
Lubadus täituski… tollele antuna, keda olin mõelnud kohanuvat.
Enamus inimesi vististi näeb unes iseennast ikka iseendana. Või vähemalt on ärkamine piisav, et võimaldada
ärkajas usku unes-oldu samasusse. Sest kes end ikka unes peeglist või teise silmadest näeb – liiati kellegi
teisena?
Mina olin näinud.
Alles hiljuti. Viivuks. Kuid sest oli murranguks küllalt.
See polnud seesama mina. Ja samas, nagu unes ikka, oli, olin just nagu ometigi märksa minum mina.
See sääl silmades – peeglis – kummas siis, ehmus meelest – aga viimaks ju mõlemas, peeglis ja teise
silmades – oli Olaf. Olaf Andvarafors.
Kusjuures too uni ei sisaldanud midagi sürrealistlikku ega ammugi midagi muud “”Hukkunud
Alpinisti” Hotelli” puutuvat. Sisaldanuks, võiksin ju und unustamisväärselt tobedakski pidada. Aga oli
vaid kummastavalt harilik, seostatud ja hetkel olulisi mõtteid-toimetusi tulvil mudelpäev. Siin ja praegu.
Andmas küllaga tõesti vajalikku infot. Kokkuleppeist, üüritähtaegadest, meiliaadressidest, müügilolevast.
Mis ärkamisest ju muidugi kõik ebatõeseks osutus.
Ent ei ükski neist tõikadest hoopiski mitte võimatuks.
Ning nende kummatiste võimalikkuste ristumispunkti jäi ärkvelegi püsima äratundmine, et olen
tegelikult hoopis keegi teine.
Täna, vaevalt nädal hiljem näidati “Illusioonis” jälle kord “”Hukkunud Alpinisti” Hotelli”. Lausa
keset päeva - viimaseid varasuviseid trendiüritusi, mis jättis päris-õhtu eksameikskordamisele. Film oli
taas saksakeelsete subtiitritega ja sama vägev ja sürr ja tobe ja nõtke nagu ikka. Aga nüüd vaatasin linal
toimuvat hoopis teise pilguga. Nüüd olid kõik-kõik rõhud hoopis mujal, oluliseks osutus muu: lumi,
lendamine... jah, ka perfektne tabavus piljardimängus, hilisõhtune tants enne laviini... nurjuv surmasthaare
elukohvri järele. Aga needki olid ju aina vaid variatsioonid lumest ja lendamisest, metafoorid mu tehisvere
tormlemisest mu ﬁibersoontes, elu tukslemisest külmas kosmoses, tuule hingamisest Grünbergi karges
kõlagalaktikamäestikus, mille harjadel veikles kindral Squieri ujelev muhelus. Erkhetked mu enese
päriselust ja petlikust hukkumisvalust lõikusid läbi ekraanivirrede saali kõigile näha, põnevil-pilkvel
noortele, kes ometi ei näinud, ei märganud neid hetki muust ﬁlmist nii selgelt eenduvat, ei taibanud, et ﬁlmi
tegelane istub nende keskel saalis, jahmunud ja üksi.
Ikka veel, pääle paarikümnendatki korda, jätkus vaatajail lõpuks kõiksugu kommentaare ja üleseletamisi.
Mööda Raatust meile hilju vastu immitsev videvik kirjati tsitaatidega üle. Põhilist polnud keegi neist
kriitikuhakatistest tabanud – või kes oli, see jällegi vaikis ja muigas hämmeldunult ja hoidis teiste varju. Ja
see ühtaegu rahustas ja masendas mind ega ometi lasknud vaikida, ma ootasin rääkimalülitust –
“No mis värk on,” küsiski varsti üks tuttav mu kõrval.
“Olaf oli nukk,” pomisesin, “Olaf on nukk.” Et kuskilt alustada: “Aga tantsib nii palju inimlikumalt kui
too inspektor.”
“Too jah tatsas lõpp killult sääl. See vist oligi mõeldud nii, et siuke mutrike või eksju süsteemis ja siis no
et tulnukas nagu on mingine üliinimene või midagi ja või näidis või ja selles piljardis oli näha ju nägid ju
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kõik kõmmutas sisse ja ikkagi tehti tast biifsteeki no et siin keskpärasuses lõpuks hukutati ära ikka.” Ta oli
ﬁlmi ainult paar korda näinud, õnnis kahekümnene.
“Olaf on nukk. Kõik kõmmutab sisse ja tantsib palju inimlikumalt.”
“Nojah, no, mingine tantsija ju mängis ka teda sääl vist, balletimees kunagine, Tiit seesamunegi Härm.”
“Jaajah. A’ võibolla on tema ka nukk?”
“Mis nukuvärki sa ajad kõikse aeg, arumaisaa... Eri kõle tekst tuleb praegast. Kuule, me lähme sinna
kohvikusse praegast edasi, tule ka.”

See on kolmas, viimane aste.
Kuid ainult siis on säälpool õndsus – suudan ma uskuda –
kui “Brun” end lüliks minuga ühte. Mitte vaid viivudeks kehas, vaid iga ajaühiku vaimus, iga tehte
tõestajaks ja karje kinnitajaks. Sõnade käändelõppudeks ja lausealguse suurtähtedeks ja hingetõmbe
pidajaks ja vallandajaks ja –
Siis tolles vältimatus täiustumisreekviemis, kirkas katastrooﬁs me kanduksime koos pühalaineiks,
lööksime lühisest läbi, armu ja hiilgusse, sulades kokku elektrina voolama kõrgpinge-võluringiks… veel
üheks Päikese rüpes. Mitte ei tuterdaks pohmasompus varahommikul “Ikaruse” pääle, hambavahed
veel müslit täis, näts põses, kingi ei jõudnud kah viksida jälle raisk, juuksed pulstis ja totakalt suvapidi,
kurrat kas uks sai ikka kinni vä, teine käsi alles sobramas kotis arvutuid pabereid, mida kõike jagada
majasuurustesse prahitöötlatesse.

Kui Olaf on nukk, ahastas Brun, võib-olla siis olen mina ka nukk?
Ma ei näinud unes – peeglis – teise silmis – ju mitte näitlejat ega tantsijat, vaid
just toda konkreetset Olaﬁt. Mitte mingi ihaldatava eneseideaalina, vaid just juba valmis endana. (“Minää...
mind”, ägiseks Hinckus seepääle, kui tema minuks osutunuks või mina temaks.) Ma olin näinud seda, keda
Tiit Härm mängis – kelle põhjal ta oma rollilahenduse oli kujundanud, kelle järgi talle oli grimm tehtud
– tõsi-tehislast par excellence, hüpernukku nii nagu too ülimalt ja ainsamalt saaks olla. Kes on end ikka
üle aegade avaldanud, oli end ilmutanud ka Strugatskitele ja siis kinotiimile – et varjuda minu eest kõige
nähtavamasse kohta ja oodata eneseteadvustustundi.
Nüüd olen ma enese ära tundnud. homunkulusandroidküborgbiorobot.
See äratundmine aga – eneses selgusele jõudmine, individuatsioon, initsiatsioon, psühhosotsiaalne
küpsustunnistus –
ju nii lihtsalt, nii naervas luumas –
on esimene
kolmest
astmest
eksistentsi lõppu.

ja lahti end eluna lubanust elusse endasse lendad
ja kallad end keeleltki alla ja kuuldele
tajule millele laulud ei allu huultele
millesse vabadusvale kajata vulinal neeldub
nii hajudes vajuma vallandub valu
halladeks eilsete mullale samblale
uduks saab kellade kõlvatus õhus
halvatud hõllandusvajadus
sadada rahuna leiab su alguses
sadada rahuna leiab su alguses
sadada rahuna leiab su
alguses –
jada saab jällegi valgusse lülitud

Häh, kui mõrult pateetiline. Kui ilkuvalt ilmekas ilmutuslikkus. Aga pöördumatu nii või teisiti. Kui sperma.
Kes on enese leidnud, võib kahelda – kahetseda ju, otsingu järsku lõppemist või lõpetatust – aga ei saa leidu
olematuks teha. See on su kätel.

Sellised romantilised illusioonid tänapäevaühiskonnas viitavad indiviidi hägustunud reaalsustajule,
sotsiaalsele ebaküpsusele ja võimetusele eluterveiks püsisuheteks. Ka säärane ülepaisutatult sentimentaalne
stiil peaks selles eas olema juba läbitud etapp. Leidke endale meelepärane töö ja lugege head kirjandust.

Nirvaana – nii vara, nii rängalt, nii räigelt nii vara.

Tagantjärele teadsin:
sääl nukuteatri etendusel olin ma enim lummatud ju sellest, kuis inimene üldse suudab luua endale
ideaalseks mängukaaslaseks inimnäolise nuku. Nuku, kes ei karda krahhi, kes vaid elabki ekstaasi üllas
tasaduses ja ei nuta, kui puruneb – kes purunedes ei hävi, vaid ärkab teispool, jätkub teises mängus. homunkulu
sandroidküborgbiorobot.
Vaatasin tagasi unepeeglisse, nägin sääl püsimas ennast – nukku, kes sündinud kes teab kus säälpool,
kuid ometi inimnäolist – ja adusin:
homunkulusel on lootust saada inimeseks, kui ta armastab inimest.
Kuid vaid siis on lootust saada inimeseks ja jääda elama säälpool lühist armastatuga koos, kui homunkulus ise
loob inimtaolise nuku.
Muudab selle inimeseks oma armastusega – ja muutub inimeseks tema armastusest.

Kuskil – vast juba neil päevil – ilmub taas ka “Brun”.
Milline siis iganes. Mõnele nurgapäälsele, mõnest silmapilgutusest, mõnda tantsusammu, millalgi neil
hetkil.
Me lendame üle lume... Või ujume allmaajões –
või lihtsalt kõnnime siinsamas tänavail – rahvasummades, argimarsruute, mõõdame alateadlikult välja
lõikepunktide vahelist kaugust, inimeste distantsi, otsustava määrani –
see kõik on seesama.
See on teine aste.
Kõikide distantside summat lahutades endi vahelt saame päriselt kokku.
Ja siis – paratamatult kui alati – tuleb laviin. Totaalne kustutus, hüljatud maailma lunastav antijõud
taassündimas me kirgastuses endas. Me endi inimsuspüüd vallandab püha karistuse masinjumalast
– iseendid lõhkama säädistatuna hukkume väljamurdmiskatsel Squieri normhelistikust, plahvatame
vaikuseks, nähtamatuks kuristikuks kõlakaljude vahel. Me paiskume teineteise paradiisist katkematusse
kärbumisse – pimestatud kodanikeks, psühhodramaatiliste konidena võlts-elu tuhatoosi.
Ja keegi ei lülita sisse mu avariiakut. Keegi ei teagi, kus nüüd on elukohver
–
seekord minagi ju ei tea. Küllap on kohver internaliseeritud, mikroskeemina mu pähe opereeritud, seitsme
pitseri taha plombeeritud... ja kellelgi pole ligipääsu, ka enam mitte mu meistreil – pää on sile, varjamas
sädemeid tipptehnoloogia viimases sõnas. Pole enam remondi mõistet, pole rikkimineku mõistet – masin
homunkulusandroidküborgbiorobot.funktsioneerib veatult, kuni on end ammendanud, oma ülesande täitnud, jõudnud
täiuseni omis kõiksusepiires.
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Sügisene London. Tussaud’ muuseum, kelder. Jalad surisesid, paar-kolm kilti ju oli Eustonist kõndida. Pää
undas, kurgus kirvendas Marylebone’i tuhkjas tolm. Ja juba Planetaariumis oli hakanud midagi aimuma.
Kuid ikka just siin all tuli vist esimene kord pääle lapsepõlve, kui too nukuteater – ja Artaud ühtlasi – täies
minussepuutuvuses meelde tagasi lahvasid: seisin silmitsi Jeanne D’Arci vahakujuga, mulaaž-tuleriidale
köidetud nukuga, kelle näos lõõmas elav, elav kannatus ja kirg. Igavesti, palet kulutamata, kirkalt alles ja
helamas inimolust lahkujagi ekstaasis. Haarasin fotoka järele – – Nurga pimedusse aga tekkis väike mees
livrees, viibutas näppu ja manitses: “You’re not allowed to take pictures here!” – ta nägi küll välja kui Valeri Kirss,
kuid tema hõige kinnitas, et püüan nõnda ühtlasi nuku hinge. – Ja see oli mul juba käes! Pilt oli käes. Ja
hing.
.

homunkulusandroidküborgbiorobot
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hohoi, kust ma seda silikooni võtan!? no aga svamm võiks ka passida ju. plasttorud, mingid isolaatorid, nendega on
korras, neid saab igast normaalsest majatarvete poest. rinnakorv? päriskorv! säärase kujuga ma olen turul näind neid ju.
vaagen leidub keraamikaäris. kondikava koguneb kenasti. võib-olla oleks lihtsam üldse mingi poemannekeen soetada
kuskilt, aga kuidas, tähelepanu äratamata? ääh, kui ise, siis ise ja maksimaalselt hästi. lateks pole üldse mingi probleem
– kastitäis cool-kondoome tuleb osta, mõjub lõpp ülbelt, eri tegija-poosetamine, aga… ma ju olengi… tegija. iseasi, kuidas
ma need siledaks terviknahaks kokku kleebin… nägu plastiliinist. kodust kapipõhjast karusnahatükke jalge vahele…
paruka saab pilapoest… ripsmed, ripsmed – mismoodi ma need teen!? vast on pilapoes mingeid võltsripsmeid, saraisk, siis
vaadatakse küll, et käin transaks… ja küüsi…
“Emmeemmeemmeostasiisbarbimullenokõigilonteistelkõigiljubaonemmeteisedjubamindnarrivademmeku
uledeksostasiisjubarbimullejakenjaonjuemmeeksju?” – “Jasiiskuulesiismullekaostaseeseeämblikmeesjabätm
änostaeksolejaemmeütleütleissileelistatalleettamulletooksmulleselletamagotchiemmeelistaettatooksmulleja
siissiisettatooks…” –
…edeneb, edeneb! sain hää teksti, lavey “artiﬁcial human companions”, põhiliste asjade pääle olin juba ise ka tulnud,
aga mitu nippi kulub marjaks ära. too vedru-lambivars selgrooks, no-aggamudduggi! ja “stretch fabrics” – mis lateks,
piisab siidisukkadest küll! lateks jääb limaskestadeks. leonardo da vinci anatoomilised joonistused on spikriks ees, ta
inimkosmograaﬁa – uuemat kraami on ju kah saada, aga ikka säärane õige renessansi-tunne peab kätes tuksuma – ega
mul muu stuff ju mcculleni mõõtu välja anna… pigem nihukeseks vanaeestlaslikuks kratiteoks kujuneb… põlve pääl ja
pikkamööda… kusjuures jukerdamist on mingite pisiasjadega, rangluulohukeste ja pahkluunukkide ja muu säärasega,
lihased tulevad jumalast korralikult välja ja liigesed ja, no ja kurat rindade ja taguotsa ja varsti kõhuga kah võib ikka
ilukirurgi pabereid nõutama minna juba… arrraaaisk, vasak jalg tuli küljest ära praegu, ma kinnitasin küll normaalselt
ju!? traati peab juurde ostma.
“Aga segamatu rahu
lasus kõikjal tühjas majas,
täiskuu laineline kahu
mängles asemel, kus najas
patjade kriitvalges pilves
naine, salakaval ilves,
nägu naeratav ja rõõsk
peidus kiharate tiivus.
Pähe nagu pime lõõsk – “

elektriga ei hakanud jamama. ei pea ta esialgu nii väga liikuma midagi. tuli enamvähem ilusa inimese moodi,
sellest küll. siit-säält peaks veel nahka pingutama. rühti ka parandama, aga see on kerge, selgroog tuli suht painduv.
muidu igati kena kehaga plika. ja ilusa meelas-ahastava näoga. tollesamuse märtrisuuga kohekohe leekidest ohkamas:
oooooolllaaaaffffffff…
huuled tunduvad suudlemisel siiski jäigavõitu. silmad ka ei pilgu. aga eks ma pea teda siis sellevõrra rohkem
armastama.
Ja taamal on hetk, mil uinuv kaunitav ärkab. ma usun kui ei eales varem – ma tean – ma näen. ta on nii tore, nii
nõtke ja lummav ja salalik… lõppkihvt plika! uinuv kaunitar. Kohe varsti, varsti ta ärkab. ja siis…!
oooooolllaaaaffffffff…
…ma veel ei kuule… kuid kohe – nüüd kohe varsti – me lendame, lendame üle päikeses kiiskava lume, ise neiks
kilgendusteks… nüüd – nüüd – kohe –

Kes seda ütleks? Kes neist sõnadest küll puudujääva leiaks? Kes jääks kuulatama –
Check out the intensity, lõõritab raadios uus poistebänd.
Heli.
Jaa.
Mul on vaja heli.
Ingellikku iilutusvoogu, mis tulvaks läbi nuku mu keldris ja vallandaks ta omahääle, äratakski ta niimoodi
ellu.
Heli, lihakssaamise sõna… Ma pean selle leidma. Ostma. Varastama.
Võib-olla just nimelt varastama – nõnda kui on varastatud kogu elu üldse…
Varastada kindral Squieri pilvest üks tulesäde... Kuid kuidas küll? Ja milline?
Mis neist poolvaikseist krõginaist-kilkeist küll muutis maailma konﬁguratsiooni? Oli see üldse üks või
hoopiski rida nendest helidest? Või mitme eraldi kõla õige paigaldatus? Vast lausa mitmes astmes, nii nagu
on ju ka nukk, et muist on luustik ja muist lihaskude, on nahk, pale, häbe, silmad, lihtsalt täitematerjal ka
helidekoosluses jaotatud?
Või on üliheli kogu lailav koodvoog, hajali igasse avasse õue, õhu salakoostiseks?
Ei mäleta... ei mäleta ühtki neist helidest enam! Ühtki neist...
Nad ei haakunud ju mällu, mitte kuidagigi, mõjusid ja haihtusid jälgegi jätmata. Raadio teel lõhatavad
sääded. Ma ise, ma olen üks neist, mu enda käivitusheli on lahustunud mu eluks.
Aga –
Heli tekitamine on seotud inimliku veaga, ütles Lepo Sumera Raadio Ööülikoolis.
Inimlik viga.
See peaks ju olema lisna.
Ma olen ju neid teinud küll – hulgemasti – tohutult – mu piinlikkuse ajalugu vääriks raamatukogu –
aga see kõik kuulub mulle enne teadasaamist – mulle, keda enam pole muuna, kui just nimelt sellesinase
raamatukoguna, kataloogina kesk kiiskavaid seinu, lifte ja koridore…
Sellele minule siinpool, seespool seinu ja juhtmeid kuid enam – – homunkulusandroidküborgbiorobot.
Perfektne piljarditabavus ja jumalik tantsuoskus...
Viga ei paista kuskilt.
Mis siis, kui ma ei suudagi teha inimlikku viga...? Ainult nukuvigu...? Kas nii sündiv heli on ka vaid
nukuheli – kättesaamatu inimsusest, ekstaasis ja tumm ja tuim ja surnud?
Või saab nukk ometigi kombineerida nii tohutult kõlasid, kuni täiskirjatud ruumis vallandub ometi
inimlik hääl?
Hilja küsida. Ka Sumera on surnud.
Mis helisid tekitab inimlik viga?
Mis helisid tekitab inimlik viga?
Mis helisid tekitab inimlik viga?
...one hand clapping two hands writing...
Ei, see ei saa olla nii lihtne, tegelt laulab bänd midagi muud, midagi võimatult lihtlabast, tobedat,
üldmõistetavat, midagi poppi ja noortepärast ja see ongi see ongi see ongi see – neile kõigile siin, jaatada,
eitada – – kuid mina ei taju, ei hoomagi laulude sisu, minule viirastub muu, vormi väidetav, põhjendus
tühjusele – nii et usungi kuuldust lahendust endale selgemas keeles – nukulik, nukulik, nukulik viga... nii taibates ei
mõista kuuldut nõndagi: 404. Mu meeled on korraga räsitult jäigad kui Novaki ranne.
Vaatan aknast välja –

Siin ja praegu – kohvik, kus juba teisigi ﬁlmilisi. Areneb lustakas vestlus koolist ja kirjandusest ja meie
võimalustest antud ajas ja ruumis. – Miks mitte. Ma vastan kõigile. Ma kommenteerin kõike. Mu sõnu
võetakse kuulda ja arendatakse edasi.
Mu mõtted on eemal.
Mu võimalused on välja mõõdetud.
Mu lust on leidmas lohutust.
Puudu on vaid – puudu on vaid – –
Ma ei tea. Kõik on nagu olemas. Aga ikka olen ma üksi… Kuipalju siis peab – ja mida?

...ennäe...
...nukuteater jätkub, müsteerium, liikuv pilt pärastlõuna varierevas:
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...vaikib laul krapis ja seesinane poistebänd on korraga kohviku vastasaknas, pehkivas agulihütis, tõesti
tšekkamas intensiivsust, nöökimas üht sorgus vurrudega asotsiaali. Togimas teda kui lustakad sõbrad,
ilkumas, pilkamas, ahvimas ta jörisemist, kallamas aga juurde viina, viin voolab, viin voolab üle, prögasele
lauale, mees lakub viina laualt kui laialivalguvat teadvust tagasi endasse kokku ega ei jõua ja ei taba
eksitajaidki enam
ja ta silmisse vereneb hirm...
...ja sel hetkel näeb ta välja pondumusest hoolimata just täpselt kui Howard Hughes – siis, kui too
veel välja nägi ja end pildistada lasi. Riukaline võimuahne miljardär, kinomees ja lendur, kes suri nälga
ja neerupuudulikkusse, olnult oma pisiku- ja inimpelguses iseend aastaiks vangistanud rändavasse
pimekambrisse, kaaslaseks vaid ﬁlmiprojektor – ja kaitsjaiks sünkjas mormoonide armee, teenimas kõduvat
kesta ja ammugi kadunud elu. Neetud antiik-kuningas täna, koni, insener Garin ilma vabastava katastrooﬁta.
homunkulusandroidküborgbiorobot.
Vallandun toole ümber paisates, kui toole ümber paisates vallandub tema, et rünnata pilkajaid; torman
trepist alla ja üle tee, kuid kummati löön uksel põnnama ja viipan kisades kohale tänava lõppu ilmunud
politseipatrulli; nad tulevadki ja müdistavad tasa vandudes üles, uks langeb hingedelt, lüües ümber ka laua,
hirmunud teismelemmikud rabelevad meile vastu... eeslauljal on nuga rinnus –
kuid
verd
ei
tule.
Ei tule ka nurkalangenud punkrivaldajast.
Verd ei ole kuskil.
Valeväljakutse.
“Ratara ratara ratara,” ümiseb kongusninaline politseinik omaette üllatunult. “Atara tarara rara Otara
otara katara.”
“Inimlik viga,” konstateerib seersant kulme kibrutades, kaelust kohendades ja juhanliivilikku vuntsi
muiates.

. _

Ei peagi siis enam ma ruttama säält koju ja keldrisse armsamat tähthelis leidma – mu randmed on hakanud
tuiklema, nad veavad mind eemale, uitama mööda neid tänavaid säälpool patrulli sisselõikumist… kui
oleksimegi me juba koos – ju siis oleme, olemegi! – mina ja mu armust ärganu – lendamas laviinile vastu.
Tänavad kiirenevad spiraaljaiks, kas sisse või väljapoole, ei näe, pole mahti, piirkiirusel nagunii lõppevad
– lõppevad –
algab tühermaa – – –
hetk vaikust sisse- ja väljahingamise vahel ähvardab laiuda terminaaliks, kust puudub väljapääs, ka
kirgastusse – liiga hilja, ma pöördun ümber, kuid linna ei paista enam – – –
Ma panen jooksu üle teispooletärkava aasa kui oma elus-olu korraga näinud ja ehmunud väikene poiss
– kes suudaks liikuda kiiremini!? – tulisitaldu – – h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh
h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh h-h-hhh – –
siis prahvatabki minu pääle vihmavaling…
._._ ._. ._ … .. _. ._ ._ _. . ._.. _ _. ._ ._ _.
. .. .._ _._ . _. . _._ ._ ._. _.. ._ ._ _… .. _._
._ ._ … ._ _._ . _. . . _ _ _ _ ._.. . _. ._ _.
.. …. ._ … _ ._ _. . . _. .. _._ . _. . _ _ _.
._.. ._ j a m a e i n ä e e n a m ü l d s e m i d a g i … .. .. …
_._ .. _ .._ _ _. . …_ _ .._ .._ …_ . ._. .. ._..
._.. . …_ …_ . . ._ _. ._ _. _ _. . _.. . ._.. ._.. .
Kuid –
Ja tajun:
._._ ._. ._

ma jooksen ju ikka?
._ _. . ._.. _ _. ._

_ _ _ ._.. . _.

._ _. . . _.

Miskipärast –

_____ _____ _____ _____

._ _ _ _

laviin
on lasknud mul
jääda.

Aga mu meeles kõigub korraga küsimus, ja küsijat tean nägematagi: too Polümeeri kummist ja plüüsist
päikesenukk! :)
– ta pärib:
miks mu kõrvale ei tehtud vihmanukku?
…_ .. …. _ _ ._ _. .._ _._ _._ .._
Miks ei ole suudetud teha vihmanukku?
Vihm seepääle lakkab. Avastan: olen päris senitundmatu linnaosa piiril. Tänavad võivad olla viimati
asfalteeritud kolm-neli aastat tagasi; poed ja elumajad ja mõned ametihooned on valdavalt Arnold Matteuse
stiilis. Väljahingamine üle piirkiiruse on ise loonud abstraheeritud linnaruumi, konteksti millelegi – millelegi,
mis hinge tõmbas – millelegi – jään ootama –
Sina. Vihmapiisad juustel. Sõrmed särgikut kohendamas – sõrmenukid riivamas paljastunud puusa,
tundmas seda ära endasse. Su huuled tuksatavad, silmad naeratavad, varapäevitunud põsesarnale pudeneb
ripsmekarvake.
...she’s a river...
Mida küll öelda, et sa jääksid, et ma saaksin teada, kuidas...?
Ma ütlen – neelatades:
“Ma arvasin, et ma sind täna näen. Kõik nagu viitas sellele. See justkui oli tänavasiltidel ka kirjas.”
Ma näen, kuidas sa elad. Kuidas sa seda teed?
Sa vastad:
“... ma maalisin terrassilt Karlova agulit, aga ma ei saanud seda kohe valmis, no oli ju paar päeva
järgemööda too suur torm, eksole, ja tuul lükkas mu molberti ümber ja lõhkus ära ja ma siis mõtlesin,
et mind võetakse vastutusele kunstikooli vara kahjustamise eest, aga... tead, siis ma otsustasin minna
nädalavahetusel ja selle pildi ära lõpetada, aga keegi ei tahtnud minuga koos maalima tulla, kõik olid kuhugi
ära sõitnud ja ma ei saanud sinna terrassile muidu, kui pidin ronima õpetajate toa aknast, koos kõige värvide
ja pintslitega... Ja tegin neid maju siis natukene Escheri moodi. – See? See on ju veel kõige lihtsam...! Kas
ta meeldib mulle? Kohutavalt! Mul on isegi tema vihmavari... Väikesed loomad. Vihm kõlab sellel nagu
metronoom: tiks-tiks, tiks-tiks... Kummaline. Vaatan üles ja on nagu tähistaevas, ükskord suvel õues ei
saanud magama jääda, tähed olid otse üleval ja ma vaatasin neid ja justkui langesin kuhugi allapoole, nagu
mingisse sügavikku kogu aeg... Ma olen ju vaid kogum aatomeid – kust siis need helid sünnivad?”
Ja samalaadseid ja teistsuguseid otsustusi ja tegutsemisi üksteisega läbipõimunult ja üksteisest
kujunedes... Sa elad. Su huuled tõmbuvad kõneldes niiskeks, hääl läheb hetketi karedaks, hetketi heledaks,
hetketi kohiseb hingetõmbesse, sa voogad, voolad...
Sa elad. Sa oled päriselt.
Tagasi keldris. Silmitsi traadi- ja svammi- ja lateksipuntraga, keda püüdsin armastada. Emban teda. Siis
tõukan ta maha, ta laguneb laiali, purunenud unepeegli kildudega segamini.
Hinges tuigahtab... kui löönuks ma siiski inimest.
Hinges tuigahtab...
Kui löönuks siiski inimene...
Siis pöördun ümber, löön keldriukse tagantkätt kinni ja valin su numbri ja meist saabki laviin.

Lendan –
energiajaam ei purune…?
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OBSESSIIVNE MIIP

VALVUR NAERIS.
retsensioon.
A – nagu animatsioon. PLAGIAAT
Alustame nüüd.
Kunagi, kaugetel – kuldsetel kuuekümnendatel, mingi järjekordse strukturalistide kongressi ajal, kui asjad
teravaks läksid, ja Derrida saalis Gadameri lektsiooni kuulates endast välja läks ning lõugas, et ”Arusaamine
pole võimalik!!! Ei saa saada aru! Arusaamine ei ole võimalik!” vastanud kõnepuldis olev Gadamer
Derridale:”Ma saan teist täielikult aru! Noormees!”
Hoolimata sellest, et antud näide näib iseennast tühistavalt absurdi keeravat, ütleb ta ometi midagi
nimetatud tegelaste, ajastu ja strukturalistliku tegevuse ning ﬁlosooﬁa kohta. Ütleb midagi väga olulist
kindla kõneviisi kohta mida nimetatud tegelased kasutasid.
------------------------------------------------------------------------Tarmo Salin alustab oma “A – nagu animatsioon” raamatu tegemist väidetavalt mingi, otse kui juhuse
või kummalise sündmuse kaudu temani jõudnud arhiivi uurimisest. Kas tuleb tuttav ette. Minajutustajale
saadetud imelik vana käsikiri või pööningult leitud salapärased ülestähendused! Tuntud võte paljudel
kirjanikel. Eco on sellist meetodit kirjeldanud lähemalt.
Põhiliselt on püüe kirjutajat distantseerida loost, algselt muidugi tõeväärtuse huvides nn. objektiviseerida
loomingut.
See tädipoja (Disney) poolt edastatud arhiiv on millegi poolest väga eriline. Ta ei ole eriline oma sisu,
ega koostamise printsiibi tõttu (ajalehe väljalõiked kunstikriitikast). Tema erilisus näib seisnevat selles,
et temas avalduv informatsioon avaldub spetsiiﬁlistes tingimustes. Salin nimetab pikka bussisõitu, või
olukorda, kus midagi muud mõistlikku teha ei ole, tööd valvurina näiteks. Valvur – st. Kedagi, kes on
kohustatud valvama millegi järgi, millegi üle. (Kafka “Raudtee”) Jäetakse täpsustamata, et mida valvatakse.
Kuna see on Salini jaoks lähtepositsioon, siis tuletaksin siit ühe kunstniku funktsiooni: see on keegi, kes
valvates millegi järele, viibib pikemat aega eraldatud ruumis ja lülitab aegajalt raadiot sisse. Nii ka Nero
Wolfe lülitab ühes jutus aeg-ajalt telekat sisse, kuni kaheksa korda õhtu jooksul, vaatab seda paar minutit
ja lülitab välja. Kuid jätab Archi Goodwinile selgitamata milleks see vajalik on. Mainib ainult, et teeb seda
millegi kontrollimiseks. Ei ole arvatavasti tähtsusetu, et Nero Wolfe on detektiivkirjanduse suurkuju, kes
lahendab oma juhtumeid peamiselt tekstiga tegeledes.
Salini valvur–kunstnik nopib raadiouudistest teatavaid tähendusrikkaid lauseid. Ta teeb oma valiku.
Need lausungid peavad olema millegi poolest erilised, nad peavad valvur–kunstnikku kõnetama mingil
erilisel viisil, muidu ei oleks ju valik võimalik. Korjates siis arhiivist või raadiost, lausungeid, mis kõnetavad
valvur–kunstniku “mina sõnavara” keeles. (Rorthy)
Need on laused mis tekitavad autori “mina sõnavaras” lühise, errori. Nad näivad kõnetavat autorit, kuid on
ometi absurdsed. Nii on Salin – valvur – kunstnik – autor vastmisi olukorraga, kus tema oma sõnavara on
kõnetatud otseselt (muidu ei oleks valik võimalik), kuid ometi absurdselt, sest kasutatud on midagi, mida
me nimetame käibetõeks, tautoloogilseks enese-kehtestuseks või autoriteeditsevaks väitemulliks. Või
lihtsalt absurdiks. Nende lausete kasutuskõlblikkus avaldub nende tõlgenduspotentsiaalis. Informatsioon
avaldub mingil teisel viisil.
Ta tunneb, et hoolimata nende sõnumite mitteütlevast käändest nad ometi ütlevad midagi. See võib olla see
tuntud kahtlus keele kohta, et lisaks sellele, mida meile üks või teine lause ütleb, ütleb ta meile veel midagi.
Midagi, mis jääb välja.
Viidates klassikalisele paranoia juhtumile näitab Salin, et see ei tähenda veel, et meid ei jälitata. See on
kahtlus igaljuhul.
Nüüd on valvur oma töö teinud, sest tööle asub valvur–kahtleja.
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Salin toimetab nimetatud lausete kallal mõned lihtsad asendusvõtted. Need on lihtsad muidugi ainult
kunstniku enese jaoks, sest need kohendused puudutavad tema oma “mina sõnavara”. Ta hakkab jutustama
lugu. Millest lugu tuleb? Lugu tuleb kunstist muidugi. Sest kustkohast siis veel tänapäeval korjata
absurdsemaid ja ajulagedamaid ja naljakamaid väiteid, kui mitte kunstikriitikast. Rebida neid lahti lõikude
autoriteetsest kontekstist ja hierarhilisest struktuurist.

aina suuremaks ja on lõpuks Tõeliselt Suur Naeris, neil läheb see ettevõtmine korda. See on üks kergemat
sorti utoopia.

Et need laused, nagu eelpool nimetatud, hakkavad kõnelema mingil erilisel “teisel” viisil, siis mis saab
olla parim toestus ühele kõhklevale käibetõele, mis saab olla parim viide väidete tõepärasusele. (Eeldades
muidugi vahendatud tehnikate kasutamist so. mitte otseseid aktsioone). See on loomulikult illustratsioon,
pilt, tegelaste lavaseade ehk koomiks siis.
Siit see animatsioon.

Sest tegelased so. kunstnikud räägivad üksteisest mööda, lobisevad kurat teab mida.
Ikka et enda projekti eeliseid kiita. Ja võib-olla see ongi kena, sest nende lobisemise käigus ilmnevad
tegelaste konkreetsed iseloomud. Lühidalt öeldes on kass-kunstnik järjekindlamalt enesereﬂektiivset
meetodit praktiseeriv: autoportree, Kassi elu, jne. Siga-kunstnik on selgelt totalitarismi eviv tegelane.
Kõik peab sigamoodi arusaadav ja massiivne olema. (Orwell?) Hiir-kunstnik on rohkem selline nurgas
nokitseja, talle meeldib juurelda, maalib kruvi, tuumaplahvatust ja mammutit. Hiir-kunstnik tundub olevat
ka kunstiametnik või siis õppejõud. Neid konnotatsioone tekib lausa vohamisi
ja võib nentida, et tegelased on tabavalt karakteriseeritud. Põhimõtteliselt ei ole nende elul suurt viga
midagi, kui ei oleks seda paganama Naerist. Ja kui ei oleks Vaatlejat. Sest Vaatleja vahib seda Naerist ja
muudkui õiendab vahele. Arvatavasti on Vaatleja ka kunstikriitik, vaatleja-kriitik seega.

Aga veel enne, kui me hakkame koomiksit vaatama/lugema, tahaksin põgusalt peatuda ühel Salini
magistritööle lisatud metodoloogilises uurimustöös nämmutatud teemal.
See on plagiaat ehk vargus. Et eelpool kirjeldatud valvur–kahtleja on asunud “arhiivist” võetud materjale
ümber töötlema – tõlgendama ja oma “mina sõnavara” piires asju painutama, siis saades aru, et see on
vägivaldne olemas oleva “arhiivi” suhtes, kuid tõepärasuse huvides ilmtingimata vajalik, tundub talle, et ta
saab hakkama vargusega. Et hoolimata sellest, et teatud laused kõnelesid autoriga erilisel ja otsesel viisil, ei
ole ometi need laused tema omad.
Aga milleks see arutelu plagiaadi ümber? Muidugi selleks, et teda so. Salinit ei saaks süüdistada
“kunstnikueetika jämedas rikkumises”. (vaata :Eesti Kunstiakadeemia õppeõudude Komisjoni Arutelu
Kokkuvõte 19.12.2001)

Üldiselt on koomiks positiivse alatooniga, utoopia, kuid siiski õnneliku lõpuga. Kohati päris naljakas.
Näiteks, kui naljavend Siga oma matemaatilise vembu viskab.
Teisest küljest on kunstiga siis muidugi jokk. Ma mõtlen, et mil ta saab täielikult välja juuritud. Seniks
aga lisab optimismi, et see Naeris ikka midagi ka lehtede alla kasvatab: sest oh hullu, kui seal lõpuks miskit
kidurat või hoopis mitte midagi pole.

Sest valvates kahtleva–valvurina millegi üle on ta ise sooritamas midagi, mis võiks teistes valvurites
proteste esile kutsuda. See omandivaidlus ei oleks üldse tähelepanu vääriv, kui see oleks lihtsalt omandi
erinevaid aspekte kihistav ja kaitsev “koorik”.
“Mis saia röövel sai, kui röövis saiaröövlilt saia?”
Kuid arvatavasti on valvur–kahtleja probleem hoopis selles, et see mingi osa tema oma “mina sõnavara”
konstrueerivast tekstist ei ole päris “tema enda oma”. See on võõras. Sealt ka vajadus tõlgenduse järele.
Seda omastavad operatsioonid asendusvõtete ja piltide lisamise näol.
Ent huvitav on see et samas, “omastamise” käigus, näib tunduvat valvur– kahtlejale, et koostatud
konstruktsioonid kaotavad midagi oma tõeväärtusest. Salin saab muidugi päris elegantselt hakkama,
lisades siia-sinna entsüklopeedilisi mõisteseletusi. Mis muudab kogu värgi veelgi segasemaks kuid
samas ka tähendusrikkamaks. Ütleme otse, et kohutavalt keeruliseks. Põnevaks, kui tahate. On ju selline
mõisteseletuslik võte ohtrasti kasutusel olnud klassikalises kontseptualistlikus kunstis, kus sellise
võtte põhiülesandeks oli autori võõrandamine objektist (Kossuth), või üksiku seletuse eksponeerimine
deﬁnitsiooni absurdi viimiseks. Nüüd, liidetuna koomiksi koostiosistesse töötavad need kui joonealused
märkused, jaburate meeldetuletustena, et ükskõik, mis koomiksis ei sünniks või juhtuks, on kusagil ometi
olemas nn. gravitatsiooni tootev arhiiviüksus, mõisteid täpselt deﬁneerivad autoriteedid. Kes alati heiskavd
“tõe” lipu ja seeläbi ka kontrollivad sündmusi. Ehk mida Lenin on tabavalt Hans Haake suu läbi öelnud:
“Kes omab metafoori, kontrollib võimu.” (vs. “Me võidame nii kui nii!”)
Ja muud midagi. On ühed ja teised loojad, kes kasutavad kõige erinevamaid kõneviise ja muidugi on
omandiküsimus tõhusalt arutluse all ainult konservatiivsetes ja arenguvõimetutes kõneviisides. Mul
on tunne, et arenguvõimelises ja innovatiivses kunstis ei ole vargus tegelikult võimalik. Mis muidugi ei
tähenda, et suhetes teistsuguste süsteemidega tal omandiküsimusega pistmist ei tule. Tuleb küll. Kuid siin
ei ole see põhiküsimus.
Põhiküsimuseks siin koomiksis on, et kuidas Kass, Hiir, Siga ja Vaatleja (ma nimetan seda tegelast praegu
nii) suudaksid ühendada oma jõud et sikutada välja üks suuremat sorti Naeris. Naeris on juba nn. etteantult
olemas, on kogu aeg olnud või on piisavalt suureks kasvanud, et teda juurima asuda. Kassil, Hiirel ja Seal
on selleks kõigil oma projekt. Ja hoolimata sellest, et senikaua, kui nad omavahel lobisevad, kasvab Naeris
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on kordus, kordus on rütm, rütm - samade digistruktuuride tagasi-kordus-side piiritletud ajahulgas,
seega sama info edastus/vastuvõtt, tootmine/tarbimine turul ja toimes.. Masin töötab rütmilises
produktsioonitsüklis, olles seega stabiilne ja kapitalitalile usaldusväärne instrument. Seetõttu on pankadel
ja muudel majandusanalüütikutel soodsad tingimused arvestamiseks kapitali tootliku potentsiaali ja
krediidi andmise tingimusi. Kapital..

Ta ütleb sõltumata korrast st alati: „.. .sa tegeled mõttetustega“, mispeale tavaliselt vaikin, sest tean seda.. või ütlen: „See on osa olemisest ja
liikumise transversaalne joon“ – ta ei usu mind kunagi..

1. kord. Apokalüptilise taeva oraanžid augud sülgavad sähvatades diagrammi.. to enjoy oneself. Hõbedased
tornid varjavad sädeledes kõmavat kaost. Õhu rõskuv raskus matab korra ja tänavatel keerleb
kehane segadus. Inimeste tähelepanu, mis haaratult looduse võimust ja meelevaldsusest, keskendub
paratamatult endaolule, kipub sotsiaalses plaanis hajuma. Nende semioosis – risoom on läbilõigatud,
ihaldav produktsioon katkestatud ja ümbrsuunatud. Olust vingub skisoidset suitsu. Nad põrkuvad ja
rüselevad, üks-teist tajumata ning seejuures tunnistamata, kiskudes tossu- ja kingatallaga võidu jooni
harjumuspärastelt linnas viibimise trajektoorilt kõrvale. Nad veavad pagemisjooni terminaalidesse,
kaubamajadesse ja muudesse varjupakkuvatesse arhitektuuridesse. Ükskõik kuhu, peaasi, et kuhugi
– parim: sooja ekraani lähistele, et reinternaliseeruda ja kaduda. Võimalusel jookstakse tehnodeelsetesse
monstrumitesse, sest seal on ultratururvaline ja ekraani pakutav ihaldatav topograaﬁa.. Objekt(a) on tõeline
asi, tõeline asi on õnn, õnn on puuduv, puuduv on (...), (...) on ekraani asendada.. Asendaja lisab, lisand lisab
ja nihutab tähendust..
3. kord. Muide, ei saa kuidagi kirjutamata jätta, laupäeval nägin kesklinnas joobund pudelinägude paraadi
(autole oli kirjutatud: „Joon nelja eest“ ja mingi nabapluusi või topiga, suure labase kehaga, salkkus
juustega naine neelas himuralt sama auto kastis ülbel ilmel õlut (Saku Originaal) ja vahtis minu prillide
ebainimlikust läikest oma veetlevat žesti.. - ta oli meelitatud, mitte minust – see pole võimalik, sest ma
paistsin kui kosmonaut, kes uskumatuses Maad esimest korda orbiidilt vaatab, vaid enda olemisest, et on
tõeline ja olevalt kohal – ta ilmnes kummavalt, ent siiski võimaliku, juhusliku õnne võimalikkusena.. ta oli
seal hetkes tõde iseeneses.. (ta meeldis mulle) Paistab, et õnn on hetke tundmus ja seisund, mis on võimalik
ainult nüüd ja kohe – „siin“, ja järgmisel vektoril – „seal“ saab elavaks kahtlus..).- No totaalne friikshow!
Teine kord. See Kool proge, mille veetlev kehasus üleneb puuduvas, on mehitatud valus-neoonkollasest
meediadeliiriumist ja sünteessinisest K`st, Tokyo DigiFuNk Club`is aastal 2030. Nad väidavad: „...
see protsess on peatumatu ja selle joone suunda ei ole võimalik muuta, ta lihtsalt peab olemasaama
digifunkist sünteesitud.“(...2030: ...).. Digifunkist, saabuva asjastu kuldseimast kõlast, pole palju teada,
sest enamik tema loojatest on veel sündimata ja olemisena kohalolutud, mistõttu see rütm on tuleviku
tants ja tantsimata. Võib ainult oletada.. Digifunk(D) ei ole fakt(x), mille iseloomulikuks tunnuseks on
referentsiaalsus(y), [D = -x , x = y => -y], vaid (-y), udu, miraaž, ﬁktsioon..
4. kord. More and more, quaietly and slowly ..libistasin sisse liha ja juustu, kala ja viinamarju. Siin, kuhu
saabusin eile keskpäeval, on üle pika aja kuradima hea olla, sest siin saab lõpuks jälle vitaalset elu kehal
keerata ning kuhugi husteeriliselt kiirustamata, võrkkiiges uneledes, lihtsalt vedeleda. Sellest fuckin’
ühekäigulisest einest, monotoonsest mölast ja mõistmatust kiirusest, mis sellele linnale on eriti omane- ei
üht ega teist, needusest pääsemine tundub, juba esimesel päeval, tõeliselt meeli kosutava ja puhastava
neoonvihmana. See linn on mõttetu - vortex, kus kõik viitab üheaegselt jaatades ja eitades iseendale, ja ei
toimu midagi, [paradoksaalselt] peale toime - toimumatuse kordustoime enese. Olemine kordab alati sama
ja teadatuntud pehmet viisi, sama morbiidne molu, sama jutt, sama võnge, o.k.., ..ja ometi tundub nende
arust kõik korras olevat- „Jee!!! - Jälle sama pidu! Grillime jälle liha! Joome jälle kohvi!“ -sest kõik on alati
hea ja muutumatu.. olen enne lävepakul lillelõhna tundev robot kui naasen. Ei erinevusi ega katkestusi
ehk täielik loop-hole ja perseauk on see linn. Niisiis ei tule ma niipea. Muidugi kui just midagi radikaalset ja
revolutsioonilist sündima ei saa, siis kindlasti, aga selle võimalikkusesse ma ei usu ja täiesti õigustatult, sest
linnadeliirjum on telluurne, tuim ja malbelt igaühega lepitust otsiv, piirsituatsioone vältiv kompromiss.
Arutu..
Viies kord. Autot pole, tehisintellekt on, naisi pole, raha on, juua pole, süüa on.., ühesõnaga kõik on
harmoniseeritud, sest minu auto on digi-masin, naine rahale omaselt, p-analüüsi kohaselt, keha keha sees
- anaalne, söök on jook.. ja.. datamachine_fuck.com

Kuues kord. Nad ütlevad, et inimene on masin ja vastupidi, kuid seejuures eitades iseloomulikku
fundamentaalset erinevust instruktsiooni ja emotsiooni vahel. Mõistagi sisaldub üks eitusena teises invarjandina, sest tegu on keeleliselt st tunnetuslikult binaarse oppositsiooniga, aga see ei tähenda sugugi,
et neid võiks võrdsustada. Kui masin omandab inimlikud meeled st hakkab inimesele omaselt tunnetama
ja objektiivset väljendama ehk omandab inim-keele, armastama, nagu Braian Aldissi ulmelool põhinevas ja
Steven Spielbergi kinematoseeritud „Artiﬁcal Intellgence: A.I.“, on lood halvad. Siis ei ole tõesti võimalik
tootmist ja tarbimist eristada, sest emotsioon on ühteaegu instruktsioon ja instruksioon emotsioon.., aga
sellest pole midagi halba..
9.. Mõelge vaid, masin on inimene ja inimene on masin, aga mitte veel. Güborg on probleem, saabuva
ajastu ilusaim ehe, kellelega tuleb õppida koos elama, sest ta on liha ja metall.. Guborg on kuberneetiline
organism [(vt ka Janar Ala, Meditatsioon Deleuze / Guattari, 2004) – ta evib vilistades, et metanoid
teeb „sü(u)ndmust sü(u)ndmusele“, ühendades enesel loodava looduga ja tehnika mittetehnikaga..
ta otsib vabanemisviise etteantud, kirjutatud progedest – niisiis metanoid on katkine, katkestatud
güborg, mitte „meediagüborg“, ideoloogiast kadumaläinud miski, mida võiks nimetada imeliselt - „uus
inimene“], mis ühendab endas selgelt kroommetallset tehnilisteadvust ja motoorset lihakeha. Ta on
kamuﬂaaž, sest formaalselt on tegu inimesega. Tema mälu - infohulk on salvestatud tehnilisse ajusse
– mikrokiibile digitaalkoodide jadana. Ta Data on ruumis suletud, ajas avatud – ta liigub ajas, jättes endast
maha digitaallärmist rusutud varemed, kaosesse kukkunud ruumi.. Kiip on geneoloogia, geneoloogia on
mobiiltelefon (G-3 asetab olusse uue valguse: seoses ekraani saamisega pea-aegu vahetuks, mis kahjuks
ei tähenda, et membraan lõplikult kaoks (kelme jääb st ei toimu „absoluutne deterritorialisatsioon“),
hakkab ruumist väljasulguma suurem iha voooooool, mistõttu lärm kordistab kaosindeksit ja ruum
deorganiseerub, kaotab oma kehalise funktsiooni.. jääb intensiivsus, puhas aeg ..), mis determineerib
järgmise toimingu e annab instruktsiooni..
Kaheksas. Eile kui päikse terav kiir, kuldne soojus tuba ja meeli piisavalt oli kirgastanud, otsustas ta lõpuks
voodist tõusta ja end päevaks valmis seada. Sellest, et oli juba pärastlõuna, aeg, kus enamik inimesi veatult
ja lintšitult rõivais viibivad ning oma armetuid toimetusi teevad, ei olnud midagi. Talle meeldis tõusta
keskpäeval, erinevalt oma vanematest, kes kaheksa tuuris automaatselt luugid lahti virutasid ja kümneks
tööle tormasid, sest siis ei olnud kedagi enam kodus ja võis vabalt paljalt ringi lipsata ning viktoriaanlikule
moraalile, mida vanemad tema vooruseks on alati pidanud, kriipsu peale tõmmata. Talle pakkus lõbu
siivutult libiseda kikivarvul toast-tuppa ja aeg-ajalt saladusliku Jacob peegli ees peatuda ning küsida:
“Kas ma sinu arvates olen ilus?“. Peegli kõrval sattus olema hõbedase keebiga rüüsratud kitš-hiir, kes
vaatemängust lummatult vastab: “Oled ilusaim maailmas elanuist.“ Seepeale haaras tema väikseid ilusaid
neoonpunapõski kerge naturaalne helkk, ja libe põrand kandis voolmärkamatult koridorist elutuppa,
kus baleriinsammul lauast mööda neeldus, millelt frakkides campivad õunaussid vingerdavalt ühe puhta,
jumelt petoonsinise õuna viskasid, ja akna juurde kardinasse keerdus. Aknale oli viinud teda täiesti inimlik
uudishimu, näha midagi uut ja kummavat, kuid tänagi, nagu enamikel juhtudel, tuli leppida pettumusega,
kohaliku robotDogi jalutava pensionääriga, (muideks, ei ole üldse selge kumb-kumba jalutas) kes äraoleval
ilmel, esmalt Idasse ja seejärel Läände vahtis, siis maad armaskobavalt katsus, ohkas, voolus, sulges,
tõusis ja peopesalt eImIdagI minema puhus, robotDogi poole küsivalt viskus, koondus ja seejärel musta
tehnoloogilise piitsabaga sünkroonis minema komberdas. Muide, roboDogi on tehisintelligentsi viimane
pilotaaž st nanotehnoloogia novaatorlik imelaps - otse Toshiba konveierilt, aga o.k...
Käisid jutud, et vanamuti nimi on Milleena ja ta olevat liiduaeg viljelenud inseneertegnilist mõtlemist ja
olnud osa kosmoseprojektist „MIR“ ning pärast seda kui orbitaaljaam Vaikse Ookeani Ida-rannikule
kukutati (kosmonaudid rääkisid põhjustest - tehnilisest transsubstantsioonist, et süsteemid on täidetud
ja töötavad nicht gut.., o.k. niisiis ettekääne sildistati tabavalt: „tehniline transformatsioon ja õhenemine“.
Ole rahulik , ma kinnitan, sellest pole midagi, vähemasti enamike inimeste jaoks, sest keegi neist pole

Seitsmas kord. Ta väidab, et masin on parem kui inimene, ja seda ainult kapitalismi terviseks. Masin
toodab/tarbib korrapärase ajamudeli alusel, sest tema olemise epistemoloogiline mudel on loop.. Loop
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teda näinud, on see masin alati orbiidil. – ja see, mida kannab veendumusena uskumuses enamik, on ju
tõene. Mis sellest, et paradoksaalselt ilma tõeta, see ei huvita --- otsejoones ------------( Jess! I’m glitchin’..)----- kedagi. Akei, aitab! „Jahh! Tõesti aitab!“: ütles tema), olevat ta läbinud kafkaalse toru e metamorfoosi
ning hakkanud käima, kaks korda nädalas, Baltijaama Turul punast liha ostmas. Ta väitis olevat seenäol
reaalsele lähemal.. Mõned ütlesid, et tegu on nomaadiga, teised maagiga, kolmandad kogunisti spaceman’iga
ja üks, mingi sädelev tähistaja, kes ümbritsevat hoogsalt nimetab, leidis tema näol ilmnevat küberpungi
virtuoosset poeetikat.. Viimane kinitab oma tähistust juhtunuga. Milda olevat kord külapoe müüjat
kõnetanud küberdiskursuse viimases digislängis, umbes nii: „Palun andke mulle 5. sõlmpunktil asetsevad
Dataloidid?“. Otseloomulikult ei saadud osutuse tähendusest aru, mispeale pidi ta end maakeeli kiirelt,
nõudvalt kordama: „Andke ruttu need kolekarvased 5. riiuli makaronid!“, mispeale müüja labaselt naema
purskas, ila letile tilgutas ja ütles: „Oled Milda sina vast alles naljanina külll“. Milda ei teinud selle kerglaselt
sarkastilise komplimendi peale teist nägugi, sest Nõukogude Kosmonaudid olid teda treeninud teravamalt,
vaid seisis külmalt, liikumatult leti ees ja ootas oma soovi rahuldamist. Seepeale müüja taaskohmetus, pilk
klaasistus, ja astus masinasse..

Ta triumfeeris ägedalt viinpisarais ja läks otsima sideainet, imelist substantsi ja masinat, mis sõidutaks
katuse ja murraks ideaalse materjali oma vastupanu. „Kuulake,“ ta kukkus tsentripedaalses seisus endasse ja
kadus “see on kõige heli!“. Enne seda sülgas veetleva avant’aašiga vortexisse:

Milda tundus siiski, isegi vaatamata oma ilmsele paranoiale, õnnelik olevat, oli selle põhjuseks Jaapanist
pärilt koer, elus edasijõudnud lapselaps, igavene ja staarsädelev MIR, miski mu; aga tegelikult pole üldse
vahet, mis õnne tagab ja selleni viib, peamine on õnn ise..
Soov näha midagi taandus peagi maitsva õuna puremisele; segades aeg-ajalt välkkiire keele isukad püüded
märkamatult suudlustega jäi ta uneledes akanalauale istuma. Seda, millest või kellest ta uneluses viidud oli,
ei tea punktilt keegi rääkida, võib igaljuhul arvata, et katustest, kuumuses deformeeruvast Polüstüreenist ja
robotitest mitte, kuigi ta oli nende imeliste masinate ja lõputu muundumise ideega viimasel ajal tegelenud,
vaevas teda kindlasti miski mu, märksa intiimsem ja inimlikum. Järsku haaras ta riiulist esimese ettejuhtuva
ja luges (see ei meeldi talle):
„Ühel aspiriinsel hommikul joobunult peeglisse vahtides ja uneledes, juhtusin kanalis kuulma ja märkama,
ei tea miks, vist lihtsalt, kohe kindlasti mitte Steve Reich’ hüpnootilis-sissesulguvaid sämplingud, vaid
violetselt ebardlevat tühjust - see sädelev värin äratas üksinduse lopsaka maa ja isutu hirmu, kummavalt
kostuva kustutatava/süttiva kolde viimase/esimese heli - vaikuse. Lummatult ja siiralt ihasin igevesti
kuulata, kuni lõpuni Teiseta armastada ja vaikselt elad, sest mul jätkus ülevust ja julgust seda olevat endas
hinnata. Nihestus ja rahust välja kukkumine oli paratamatu, sest paron von don herr Pin�koi lendas alati
sahina saatel vortex’ sisteerist eksisteeri, intensiivvõnke resonantsis auto-kommunikatsioonikanalisse,
tungtoorelt pendeldama.

„Oled üks juhuslik hologramm,
Teise projitsioon sinna.
---------------------------------------Tere tulemast tulevikku!“

Reede õhtupoolikul tehnotroomi fuajees, xx-i ja xy-iga sünteessinist Sprite` juues, imbus justkui ei
kuskilt, lihtsalt järsku oli, kõrvale tõeline reaalne keha, mitte lacanlik st nülitud veritsev lihakeha, vaid
ilast ja paisetest, tatist ja õõnsustest läbinu, Andres Maimiku kirjeldatud „naturalistlik keha”, mis on
ärritav, kogunisti iiveldust tekkitav ja mõistagi midagi erakordselt tõrksat; aga ta suutis tabada tooni,
tõmmates keele nõtkeks, mitte närvide nõrkusest, vaid jahmatav küsimusega. - “Andke üks substants” :
oli tema sifoonne lausung, millest ei kostunud ükski emotsioon, ei valu, ei miskit, nagu masin, mis ei veel
krigise, kuigi pealtnäha peaks. Läbinud hetkega pea kõikki intensiivsuse kanaleid, võttis see tähendusliku
vormi, mis ilmnes ebardleva ängi allasurutud purskena: “Mida te sellena mõtlete?”. “Aahah -ei ole”: kadus
ta selgitamata, millele ‘’substantsiga’’ osutas, treppide poole. - Päris kindlasti ei suuda me lahendada,
mis tähendusele osutati, kuid mis tähendab “substants”, seda kindlasti. Filosooﬁas on mässu, mis on
kuulutanud substantsi olematuks, positivism üks säärastest teaduse paatosest läbiimbunu, ütleb, et teda
ei ole võimalik veriﬁtseerida -teaduslikult kogemusena kinnitada. Siiski on see lahendatud miskina, mis
on “olevalt olev”. Iga olev saab võimalikuks tänu ja ainult omadusele olla selline ja mitte säärane ning just
seeläbi, vastandudes sellele, mis ta ei ole, saab kinnituse oma olemisele e ta saab olevalt olevaks, nagu
substants, või tahtis ta suitsu?..“.
„Mu kirg ja Sigaret, ära põle nii kiiresti!!“ :ütles ta järsku..
Seekord. Harju-Madisel 2004 juuli..Uus suits.

Kui lacanlikult maskuliin on feminiini sümptom ja vastupidi, jõleda reaalse peitja, tühiku täitja, siis paron
von don herr Pinžkoi seda kindlasti ei ole; tema ise on tühik, minu sümptomi-sümptom ja metastaas. Kuid
mõistmise huvides oleme sunnitud asetama selle kanali mitte läbinuks, keskpaigaks ja viibivaks, teiseni
mitte jõudnuks, antisaariks st sümptomi-sümptomist räägime hiljem, pärast peegli purunemist, mis
prognooside kohaselt peaks toimuma saama „arvesse võtva“ tulevikus, aga o.k..
Täpsem olles on ta ise sahin ja müra, sellest annab tunnistust tema nimel kantavate epiteetide, tiitlite
rohkus, mille üle tasub olla, ja ollaksegi iseteadvalt uhke, sest ollakse ainus ja väljavalitu, kellele see segane
au on siiani osaks saanud. Kuid ihaldatuim au-reaalne on temal siiski veel olemata, sest leidub palju täitmata
tühikuid ja õõnsusi enese usaldamatuseks ja proijtsioonide Üheks mitte sulatamiseks. Mõistagi nagu iga
olev, tahtis temagi saabuva koidiku adam-antlikus valguses saada sidekanali kuningaks ja kanda kuldraskeid
medaleid, säravalt vibavaid aurahasid valus-neoonsinirohekal sinelil. Tahe peita ja varjata nendega õõnsused
ja avaused, nagu Breežnev mäletatavatel imelistel 70ndatel ning likvideerida kõik vaikuse invasiooni
kolded, mis nähtavalt ohustavad tema mõjuvõimu stabiilsust ja olemist olemisena, oli vankumatu ja kõike
haarav üritus. Ta tegi kõik, et asendada esimene/viimane heli lärmiga – ta jumaldas elu. Mitmel korral
kuulutas ta välja semioosises osalevate elementide üldmobilisatsiooni ja barrikaadide ehitus-jooksu, kuid
tulutult. Kord karjus, nagu Trotski: „Papjorli davariži!!!“, „Sünsagendid, koodiga 040404 (on varustatud
spetsiaalsete, triivivaid tähistajaid hoidvate, tähenduse ristlõikuritega), hõivake järgmise platoo hämar nurk
ja mehitage risoomplatoo anti-akeha!“, aga see ei aidanud, sest elementide oma-side oli kummjalt nõrk,
osutamaks väärikat vastupanu vaikusele, õõvale helile, mis ei sisalda midagi peale iseenda.
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DUALISTLIKU VÄÄRTUSKOODI DÜNAAMILINE RAKENDUS

Järgmine konnotatiivne tähendus, mis seondub toitumise koodiga, on nimelt see, et söömine on alati
millegi hõlmamine, hõlvamine, ümbritsemine, endasse haaramine, omastamine, vallutamine. Samamoodi
nagu kultuur soovib laieneda mittekultuuri harimise läbi, teadvus mitteteadvuslike tungide õilistamise
ja struktuur mittestruktuuri allutamise läbi erinevustele, on täheldatav ka vastupidine tendents.
Tendents, mida võib meie “pühade” apolliliste jõudude suhtes pidada peaaegu entroopiaks. Pime,
tume, kontrollimatu, arusaamatu, hirmus ja ablas dionüüsiline tung kaose ja korralageduse laienemise
poole igasuguse selge ja piiritletud struktuuri arvelt. Ärasöömine on aga, nagu juba vihjatud, üks
ürgsemaid (antud juhul jällegi mitte kronoloogilises mõttes) ja primitiivsemaid viise vastase hävitamiseks
assimileerimise kaudu ja nii ongi sobilik, et seda viljeleb “tumedate käppade” ja “kareda häälega” hirmus
metsloom – hunt; kitsedel seevastu, nagu peagi selgub, on märksa raﬁneeritumad vahendid.

“Hunt ja seitse kitsetalle” on tüüpiline lastemuinasjutt sellest, kuidas hea võidab kurja, kitsesugu (seitse
kitsetalle ja emakits) hundi. Pole ilmselt juhus, et ühel pool on koduloom, talle vastandub aga metsik
kiskja – siin ilmneb binaarne opositsioon kultuuri ja mittekultuuri, struktuuri ja mittestruktuuri, teadvuse
ja mitteteadvuse vahel ühes tavapärase väärtussüsteemiga: oma – hea; võõras – halb. Ju päris loo algul
nimetatakse hunti “kurjategijaks”, n-ö pannakse ta paika, mistõttu on juba ette selge, kellega lugeja peaks
ennast samastama. Kui struktuur on “hea” ja mittestruktuur “halb”, siis on lausa deﬁnitsiooni järgi näha, et
meil on soovitav sisse elada kodulooma rolli, kelle suhtes metsloom on võõras ning järelikult vaenlane. Et
see pole nähtavasti ainuvõimalik viis, ja et antud olukorras nimetatud osapooled astuvad üksteisega teatud
mõttes loovalt dialektilisse suhtesse, tahaksin nimetada esimest elementi apolliliseks ja teist
dionüüsiliseks 1. Sellest meelevaldsusest aga veidi hiljem.
Seniks mõned asjaolud visandatud opositsiooni toetuseks: (1) kitsed moodustavad jutustuses
sugukondliku hierarhia ehk organiseeritud karja, kelle jaoks ühenduses peitub jõud, hunt aga tegutseb üksi
ning ei tee kellegagi koostööd; kusjuures see zooloogiline vale räägib antud juhul just esitatud seisukoha
kasuks, mitte aga vastupidi – opositsioon tuli lausa välja mõelda; (2) kitsed elavad majas – täpsemalt
kodus –, hunt hulgub väljas; (3) kitsedel on puhtad valged (hoolitsetud) käpad ja pehme hääl, hundil
aga tumedad (räpased ja korrastamata) jalad ning räme hääl, mis saavadki antud loo raames määravateks
eristustunnusteks; (4) kitsed on alalhoidlikud, hunt seevastu agressiivne ja kontrollimatu märatseja, kes
külvab kaost algsesse korda.
Muinaslugu ise algabki n-ö “kuldse ajastu” lühikirjeldusega – emakits ja kitsetalled elavad õnnelikult enda
platonistlikus idüllis. Ühel päeval jäetakse lapsed aga üksinda, kuna ema läheb metsa perele toitu tooma.
Kitsetallesid hoiatatakse, et hunt on selline loom, kes, vastupidiselt alma mater’ile, püüab hoopis neid ära
süüa – niipea kui ta sisse lastakse. Siin tuleb esmakordselt mängu söömise kood, mis läbib kogu
narratiivi, olles üheks selle siduvaks elemendiks. Järgnevalt proovib hunt peita enda “karedat häält”, süües
kriiti, mis söömiseks ju üldsegi mõeldud pole; seepeale proovib valgendada enda “tumedaid käppi” taigna
ja jahuga, mis aga tegelikult on just toiduained. Ta teeb kõike tagurpidi, sest on teadaolevalt üks äraspidine
elukas. Kaks miinust teevad ometi plussi ning tagurpidisus petab struktuuri ja korra ära – toimub
omamoodi dekonstruktsioon, sakraliseeritud logotsentrismi lammutamine, mille läbi hunt kui läbinisti
astruktuurne element pääsebki sisse. (Kusjuures, tõele au andes tuleb öelda, et nendel juhtudel käitub
hunt hoolimata enda äraspidisusest – või ehk just tänu sellele – siiski nagu üks edukas brikolöör.)2
Järgmiseks pistab kuri hunt üksteise järel nahka kuus kitsetalle (seitsmes peidab end kellakapis), läheb ja
heidab haljale aasale puu alla pikutama ning jääb magama. Iseenesest on ju teada-tuntud tõsiasi, et pilgeni
täis kõhuga pole soovitav põõnata, kuna see mõjub seedimisele halvasti. Ilmselt ei oskaks aga mitte keegi
arvata, et too teguviis võiks päädida une pealt kõhu lõhki lõikamise ja selle täitmisega raskete põllukividega.
Nii aga juhtub meie õnnetu hundiga ning sellega on taas kord jõutud silmnähtava ebatoitumise valda,
milles elukas saab süüdistada vaid iseennast ning enda toorest ja irratsionaalset aplust, kontrollimatut ja
sublimeerimatut iha, mis pani teda tallekesi elusalt ja tervelt alla neelama, selmet kodukitse (loe: kultuuri
läbi raamistatud inimese) kombel (näljasööste alla surudes) igat suutäit ettevaatlikult mäluda.
Eelöeldust võib jääda mulje, et hunt ei saa üldse aru, mida ja kuidas tuleb süüa – et ta ei oskagi süüa.
Kuid langetades taolise otsuse me lähtuksime eeskätt tsiviliseeritud, n-ö kodustatud inimese söömisemõistest, mis ehk tõesti osutab ühele ritualiseeritud ja väljapeetud toimingule. Siin aga, folkloori tasandil,
on ilmselt määravaks hoopis asjaolu, et söömine – täpsemalt õgimine – on midagi väga primitiivset (kuid
mitte ajalises mõttes eelseimat)3, midagi ülimalt kehalist ja robustselt jõulist. Söömine on ühtlasi (Deleuze/
Guattari mõtteid kasutades)4 disjunktiivses suhtes kõnelemisega – mõlemat ei saa teha samaaegselt. Ja
kuigi hunt muinasjutu vältel enda suud küll muukski kui õgimiseks pruugib, võib tema apluses ometi näha
vihjet asjaolule, et tegemist pole (erinevalt kodukitsedest) logosliku olendiga. Seega – ta ei ole Jumala
näo järgi loodud loom. Järelikult on ta kurjast – seda aga eeskätt kristlik-platonistliku väärtustiku järgi,
mida muinasjutt põhiopositsiooni ‘hea-kuri’ konstrueerimisel näib eeldavat, kuid millest ta, nagu peagi
näeme, varjatult lahti ütleb.
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Nüüd – õgimine võib ju esmapilgul tunduda jõuliselt otsekohese enesekehtestamisviisina. Tegelikult on
see meetod aga üsna kontrollimatu ning raskesti suunatav. Hunt nimelt ei suuda taltsutada enda tunge
ja neelab kitsekesed elusalt ja tervelt alla.5 Enda magusast unest ärgates ei saa rumal loom isegi mitte aru,
et kitsetalled kõhus on asendatud kividega – ta on üdini tume ja läbivalgustamata tegelane. Elukas
kummardub kaevu äärde jooma, sest nüüd on tal tekkinud ka janu, ja nii ta otsa saabki – tänu omaenda
aplusele, mis osutub kahe teraga mõõgaks.
Meie kitsesugu pakub taolisele dionüüsilisele joovastusele ja märatsemisele vastu hillitsetud apollilise
nikerdamise ja kaunite kunstide teenistusse rakendatud konstruktiivse tehnoloogia: hundi kõht
lõigatakse kääridega korralikult lõhki ning pärast kividega täitmist õmmeldakse ilusti kinni – ei
mingit rahmeldamist ega rebimist. Struktuur (ärasöödud kitsetalled) aga vabastatakse mittestruktuuri
aplast seedekulglast, tänu millele ta otsekui sünnib uuele elule. Seeläbi toimub vabanemine võõrast
materiaalsest kestast, mis võiks justkui viidata platoonilisele anamnesisele ning tagasipöördumisele
puhtasse mittemateriaalsesse ja intelligiiblisse ideedevalda, muinasloo algseisu. See pole aga võimalik,
kuna kitsesugu on kõigi läbielamiste tagajärjel juba transformeerunud. Milliseks siis? Nimelt
kättemaksuhimuliseks, kavalaks, iseteadlikuks ja juubeldavaks. (Kui ta kaevu äärde jõudis ja vee kohale
kummardus, et juua, tõmbasid rasked kivid ta sügavusse ja ta uppus armetult. Seda nähes jooksid tallekesed ema
juurde ja hüüdsid: “Hunt on surnud! Hunt on surnud!” ning tantsisid koos emaga rõõmsalt ümber kaevu.) See on
tsivilisatsiooni triumf kultiveerimata looduse üle, kusjuures viimane peaaegu et sõna otseses mõttes
topitakse purki. Äkki läheb vaja.
Siit ilmnebki apollilise ja dionüüsilise loov dialektika – tõsi küll, üpriski ühepoolne, kuid siiski
(asümmeetrilisus tekib tänu subjekti asendi näivalt paratamatule kaldumisele “valguse jõudude” poole).
Struktuur vajab mittestruktuuri, teadvus mitteteadvust, kultuur mittekultuuri, et areneda ja end proovile
panna, et lihvida enda tehnoloogiaid, laieneda, muutuda, olla elujõuline. Areng ja kasvamine saavad
toimuda vaid läbi antagonismi6 ja opositsioonide neutraliseerumise. Hunt tuleb sisse lasta ja hundi
sees tuleb ära käia, et jõuda uue kvaliteedini. Just sellepärast ongi küsitav taoline naiivrealistlik binaarne
väärtussüsteem, mis mõistab hukka mateeria kui algpahe, kleepides talle külge lausa teoloogilise (loe:
platonistliku) sildi “kuri” ning ülistab puhast vormi kui “ülimat hüvet”, otsekui nad saaks eksisteerida ilma
teineteiseta. Selline mudel pärsib igasugust uuenemist ja teeb seda nimme, kuna heaks peetakse juba olnut.
Teatud funktsioon tollel skeemil siiski on. Narratiivis leiab nimelt varjatud manifesteerimist ka üks
teine mudel, teine kood, mis tunnistab dionüüsilise mateeria olemuslikku vajalikkust ja integreerib
esimese skeemi enda üheks liikmeks. Subjekti asendis esineb ometi ka siin apolliline vorm ja teisiti see
vist ei saakski olla, kuna mitteteadvus, mittestruktuur ja mittekultuur jäävad paratamatult väljapoole
subjekt-objekt suhte määratlusi. See ei tähenda aga, et nad ei võiks saada mõistetud kui sub-subjektid, kui
teadvustamata ja eritlemata subjektsuse alged, mis mateeriana kannavad vormi, seda toidavad. Nagu kohe
näeme, vastab selline hoiak muinasjutu varjatud mehhanismile palju paremini.
Tähelepanu võiks pöörata esiteks sellele, et kitsesugu ei lange hetkekski täielikult hundi võimu alla
– emakits näiteks on kogu aeg puutumatus positsioonis ning ka noorim kitseke pääseb allaneelamisest.
Ärasöödud kitsetalledki pole tegelikult surnud – nad lihtsalt esitavad ühte etendust. Eriti selgelt avaldub
see mängulisus siis, kui hunt esimest ja teist korda püüab majja siseneda: ta ei ole osanud varjata enda
vastavaid eristustunnuseid ning kitsed ütlevad seda talle (“Ei me tee ust lahti ühti, sina ei ole meie ema,
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emal on peenike ja armas hääl, sinu hääl aga on kähe. Sa oled hunt” ...“Ei, me ei tee ust lahti, meie ema jalg ei ole
must nagu sinu oma...”) – paistab, et nad tegelikult tahavadki, et hunt siseneks ja neid alla neelaks, kuid
soovivad ühtlasi, et ta ennast sisse petaks ja neid vägisi võtaks, kuna peavad tegema nägu, et
kuulavad ema sõna. Nad mängivad hundiga (ja teatud mõttes ka emakitsega). Mitte kitsekesed pole
ohvrid, vaid hoopis hunt, kes enda tumeduses saab nende eneseteostuse ja eneseteadvustamise vahendiks,
inspiratsiooniallikaks, sublimatsioonimaterjaliks. Kord astruktuurse läbinud, on kitsekesed kogemuse
võrra rikkamad, hundi kulul tehakse aga halba nalja ja siis heidetakse ta kõrvale. Ikka selleks, et tõestada
enda ideaalse vormi ülimuslikkust mateeria üle, mida küll vajatakse, kuid mitte kui võrdväärset partnerit
vaid kui abivahendit enese alalhoiuks ja arenguks.

PIIBEL, PI-KEEL JA MAAGILISED JUURVILJAD

Järgmise momendina võiks vaadelda emakitse kuju kui selle esimese, pealispindse, konservatiivse
ja tagurliku väärtuskoodi kehastust ning puhta vormi apologeeti, mis inertse elemendina algul küll
pärsib arengut – keelab hunti sisse lasta ja temasse siseneda – kuid vaekausside nihkumisel osutub
tasakaalustavaks jõuks. Nii on välja joonistunud esiteks binaarne opositsioon ‘hea: kitsed – kuri: hunt’,
mis tegelikult moodustab emakitse alalhoidliku ﬁguuri, ning teiseks kolmetine suhe: ‘emakits – kitsetalled
– hunt’. Pannes need kaks kokku, saame: ‘[hea: kitsed – kuri: hunt] – kitsetalled – hunt’. Selle skeemi
järgi tuleb välja, et loo subjektiks ongi kitsetalled, kes saavad kasu mõlemast äärmusest – nii “viljastavast
kaosest” kui ka tasakaalustavast vanemlikust elemendist, mis normatiivse väärtusskeemina aitab neil
säilitada identiteeti. Tuues paralleeli Greimas’ ja Bremond’ aktantidekäsitusest, võiks vaadelda hunti ja
emakitse vastavalt kui objekti ning subjekti poolel seisvat abilist, mitte aga kui vastast ja abilist või objekti
ja objekti – hunt ja emakits asetsevad, tingituna semantilistest seostest subjektiga, eri tasanditel.

Ingliskeelses maailmas on tõenäoliselt levinuim ‘Pig Latin’ ehk sealadina keel. Sealadina keelel on mitmeid
variante, kuid tuntuim neist väänab keelt järgmiste reeglite alusel:

Niisiis varjab muinasjutt “Hunt ja seitse kitsetalle” esmapilgul triviaalsena tunduva, kuid lähemal vaatlusel
naiivseks ja eraldiseisvana steriilseks osutuva hea ja kurja koodi taga hoopis triaadilist mudelit semiootiliste
süsteemide (kui struktuuride) arengu seaduspärasuste kohta, mis hõlmab endas kahe alge viljakat
dialektikat. Asjaolu, et kolmiku ühe liikmena kasutatakse platonistlik-kristlikku väärtushierarhiat, vajutab
skeemile muidugi ideoloogilise pitseri – näiteks tunduks subjektipositsiooni nihutamine dionüüsilisse
antud konstruktsioonis üsnagi ebaloomulikuna. Jääb aga küsitavaks, kas ja mil viisil taoline õpetlik
jutustus oleks konstrueeritud mõnes teises kultuurikeskkonnas, kus astruktuursed elemendid saavad
struktuursetega võrdse tunnustuse osaliseks..

Usutavasti on enamikul maailmas kõneldavatest keeltest välja kujunenud oma mängulised irdvormid.
Lingvistiline kogemus on universaalne ja soov seda kogemust nihestada on samuti universaalset laadi.
Need pahupidi-keelte reeglid on sageli väga lihtsad ja välja kujunenud keele suulises praktikas. Tavaliselt
põhinevad need silpide või häälikute järjestuse muutmisel võrreldes tavakeele sõnadega, sõnaosiste
topeldamises või siis kokkulepitud parasiithäälikute lisamises. Igal juhul muutub selline kõne võõra kõrva
jaoks piisavalt segaseks ja arusaamatuks, et teenida mingisugust teist lingvistilist eesmärki.

1. sõnade puhul, mis algavad konsonandiga, nihutatakse konsonant sõna lõppu ja lisatakse ‘ay’
ball  all-bay
button  utton-bay
question  estion-quay
2. sõnade puhul, mis algavad vokaaliga, lisatakse lõppu ‘ay’
eagle  eagle-ay
apple  apple-ay
Tekkelooliselt on ‘Pig Latin’ üsna vana, ulatudes ilmselt sügavale keskaega. Algselt oli tegemist ladina
keelest pärit sõnamoonutuslike toorlaenudega, mis inglise keele sõnadele lisatuna andsid viimastele
juurde võõrapärasust ja õpetatuse vürtsi. Klassikutest on selle keele elemente oma loomingus kasutanud
Shakespeare. 1844. aastal pakub Edgar Allan Poe libakeele nimetuseks seakreeka keel ‘Pig Greek’. Vahepeal
on veel kasutusel sellised terminid nagu peniladina keel ‘Dog Latin’ ja penikreeka keel ‘Dog Greek’.
Funktsioneerides terveid sajandeid peamiselt laste mängukeelena, ei ole lingvistid pühendanud selle
uurimisele just ülemäära palju energiat. Üsna hiljuti tõusis aga sealadina keel hetkeks ka laiema ringkonna
tähelepanu keskpunkti. Kontseptuaalse kunsti viljelejad eesotsas Earl Vickersiga panid kogu piibliteksti
ümber sealadina keelde. Arusaadavalt oli neile sealjuures abiks ka lihtne arvutiprogramm. Interneti
vahendusel on tõlge nüüdseks kättesaadav kõigile keelehuvilistele. (Märksõna alt ‘Pig Latin’ leiab selle
hõlpsasti üles.)
Üsna peatselt varsti ebahariliku tõlke üllitamist hääletati vastav võrgulehekülg kõige halvimaks
leheküljeks maailmas. Kahtlemata kuuluvad piiblitekstid euroopaliku kultuuri olulisemate tuumtekstide
juurde ja nendega mängimine toob alati kaasa paksu pahandust. Parimaks kommentaariks aga
halvima võrgulehekülje valimisel tunnistati ühe kasutaja märkus, et kuigi tegu on tõepoolest sisutühja
ettevõtmisega, ei tohiks siiski unustada, et Piibel on kunagi tõlgitud ka prantsuse keelde…

1
Tegemist muidugi Fr. Nietzsche terminoloogiaga teosest
Tragöödia sünd muusika vaimust.
2
Lévi-Straussi mõiste bricoleur, tuletatud sõnast bricolage,
millega ta Metsikus mõtlemises kirjeldab pärismaalastele omast
mõtlemistüüpi. Seda iseloomustavat abstraktsiooni puudumine
ja juhindumine konkreetsest, nagu ka spetsialiteedinõude
puudumisest tulenev püüd täita erinevaid funktsioone ühtede
ja samade mõttemehhaanika elementidega, tekitades mulje
“putitamisest” – tegevusest, mille käigus asju ei kasutata
päris nendel eesmärkidel, mille jaoks nad justkui “tegelikult”
mõeldud oleksid, vaid hoopis improviseeritakse.
3
Meenutagem “kuldse ajastu” metafoori, mille läbi on
teostatud ajalooline inversioon – minevik on muudetud
eesmärgiks ning olevik on kõigest vaheetapp naasmisel
tollesse helgesse algolukorda – mis esmapilgul leiab aset ka
käesolevas muinasjutus.
4
Gilles Deleuze, Félix Guattari Kafka. Väikese kirjanduse poole.
5
Täheldagem, et sama vea tegi ka Kronos kui “vana korra”
esindaja, olles “uue korra” suhtes privatiivne, mittestruktuurne
element.
6
Selline mõte on leitav juba näiteks Im. Kanti kirjutisest Idee
üleüldisest ajaloost maailmakodanlikus sihis.

Tõlke valmimise ajaks oli see 319. täielik piiblitõlge maailmas ja 845. keel, millesse on tõlgitud Uus
Testament.
Johannesse evangeelium sealadina keeles algab järgmiselt:
1:1 In-ay e-thay eginning-bay as-way e-thay Ord-way, and-ay ethay Ord-way as-way ith-way Od-gay, and-ay e-thay Ord-way asway Od-gay.
1:2 E-thay ame-say as-way in-ay e-thay eginning-bay ith-way Odgay.
1:3 All-ay ings-thay ere-way ade-may y-bay im-hay; and-ay
ithout-way im-hay as-way ot-nay any-ay ing-thay ade-may at-thay
as-way ade-may.
1:4 In-ay im-hay as-way ife-lay; and-ay e-thay ife-lay as-way ethay ight-lay of-ay en-may.
1:5 And-ay e-thay ight-lay ineth-shay in-ay arkness-day; and-ay ethay arkness-day omprehended-cay it-ay ot-nay.
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Ainus võimalus säilitada selle tõlke keelemängulist iseloomu eesti keeles oleks ehk kasutada pi-keelt.
Ehkki pi-keel ei ole küll eesti algupära, on see tõenäoliselt tuntuim keelemoonutuslik võte, mida eesti keeli
kõnelevad inimesed lähiminevikus on kasutanud.
Teine ja hoopis tugevam põhjendus pi-keele kasutamiseks on aga see, et ka Piibel ise tundub lähemal
uurimisel olevat pi-keelne sõna. Võimalik, et aegade hämarusest kõnetab meid hoopis keegi müstiline
Bel. Tegeliku nime varjamise taotlus on siin arvatavasti sama, miks rebast kutsuti reinuvaderiks ja karu
mesikäpaks. Seda toetab ka lingvistiline fakt, et eesti keeles on mitmed üsna olulised asjad saanud endale
pi-keelsed peitenimetused. Märgilised on sellised sõnad nagu pihlakas, piison, piip, piiritus, pilv, pikne, pill, pidu
ja piilupart Donald. Eesti keelde on aegade jooksul ladestunud märgatavalt palju pi-keelset mõtteviisi ja
maailmanägemust.

ulatada korv kaalikatega. See keel tundub nii kindla ja enesestmõistetavana, et pole mingit põhjust seda
vabatahtlikult välja vahetada mingi teistsuguse, vähem usaldusväärse keele vastu.
Kuid oletagem, et ühtäkki tekib sellesse pärisjuurviljade maailma joonistatud kaalikas.
Joonistus näeb välja umbes niisugune:

Kuna Johannese evangeeliumi tõlkimine pi-keelde ilma arvuti abita oleks igav ja vähe rõõmu pakkuv
tegevus, panin ma selle asemel pi-keelde ümber sadakond aastat tagasi Setumaalt üleskirjutatud naba
paikapanemise laulu. Kui naba on paigas, siis on kõik hästi, seda teadsid kahtlemata juba meie esivanemad.
Ehkki ka pi-keele variante on mitmesuguseid, kõlab käesolev pi-keelne naba paikapanemise laul sedaviisi:
Kupiile, napiba, kopista, napiba,
Apistu, napiba, apisemele!
Mipitu pupiijupiirekest,
Sepitu napibasopiinekest.
Hapirakale hapilu,
Vapiressele vapilu,
Mupistale tsipirgule mupii tõpibi!
(Kuule, naba, kosta, naba,
Astu, naba, asemele!
Mitu puujuurekest,
Seto nabasoonekest.
Harakale halu,
Varessele valu,
Mustale tsirgule muu tõbi)

Esimesed emotsioonid oleksid tõenäoliselt hirm, üllatus ja uudishimu. Selgub, et isegi kaalikatel on
jumalad, kes elavad mingisugust teistmoodi elu. Juurviljakorvi saab inimese juurest ära viia, ilma et oleks
tunda rõhuvat raskust.

Räpina, 1877

Kuna üldjuhul on igal normi variatsioonil enamasti mingisugune varjatud lisaväärtus, on ka pi-keele
sügavustesse ladestunud nähtamatu ja ununenud pärimuse kiht. Tõenäoliselt on paljude selliste
keelemoonutuste algallikaks maagiline teadvus, mis ütles inimesele, et teistsuguse reaalsusega suhtlemiseks
on tarvis kasutada ka teistsugust keelt. Keelemoonutuse ja keeleväänamise algallikaks on kahtlemata
mingisugune maagiline rituaal. Me võime foneetilisest sfäärist mõelda palju kaugemale ja ette kujutada, et
kõigi võimalike pi-, si-, ti- ja teiste sarnaste keelte kõrval on olemas ka selliseid, kus iga sõnaga käib kaasas
mingi kindel žest või liigutus, kus mõnda osa keelest lauldakse või tantsitakse, – ja kummardatakse iga
väljaöeldud sõna järel, et keele maagiline vägi kasvaks.

Keel hakkas tekkima umbes sada tuhat aastat tagasi. Kulus vähemalt viiskümmend tuhat aastat, enne kui
tekkis esimene semiootiline reaalsusnihe, mis viis koopamaalinguteni. See oli ürgne pi-keel, reaalsuse
nurjamine. Igal juhul oli see keeleviga, mingi ratsionaalse printsiibi eiramine. Esimene pi-keel toob kaasa
järgmise. Keeli tekib üha juurde. Inimene märkab, et pi-keeled teevad südamele head ja olemise õnnelikuks.
Pi-keelte läbipõimunud ja hargnevat juurestikku tavatsetakse tänapäeval nimetada kultuuriks. Kultuuri
arenguprintsiibiks ehk siis märksüsteemide hargnemise lähtepunktiks on aga mingisugune keeleviga.
Keelenihe või nihe keeles on mõtleva inimese tundemärgiks. Küsimus on lihtsalt selles, et tavaliselt ei suuda
inimene olla oma normi rikkumises piisavalt radikaalne, et teised teda usuksid.

Pi-keele sarnaseid tähendusmoondeid eksisteerib ka teistsugustes märksüsteemides, kuigi enamasti ei
käsitleta neid sellest vaatenurgast. Samas on ütlematagi selge, et nii poeesia kui tantsu lähe on teistsuguses
rituaalses keelepraktikas. Kultuuri tekkimise üks võtmepunkte asub inimestes, kes kunagi on söandanud
hakata väänama keelt.
Oletagem hetkeks, et elame maailmas, kus keel kui niisugune on tundmatu. Kõik on vahetu ja kirjeldatav
üksnes selle situatsiooni kaudu, kus inimesed parajasti viibivad. Selleks, et midagi üksteisele selgeks teha,
tuleb lihtsalt asju kaasas kanda. Soovides öelda midagi juurviljade kohta, tuleb ‘kõnelejal’ lihtsalt teisele
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oma “leiutatud” sõna tähenduses, ei tohiks ta unustada, et üksikuna ei tähista mingi mõiste ega sõna
midagi, teda ümbritseb teatav tõlgenduskontekst, mis on ühtviisi omane mistahes kontseptuaalsele
elemendile. Pipi aga loodab siiski oma sõna mõjuvusele helilises plaanis, kui ta ronib suvalisse aknasse
ja seletab kurja häälega “spungi” lahtipääsemisest või ka doktori juures, kus ta teatab hädiselt, et teda on
tabanud meeletu “spunk”. Keegi ei oska teda aga suunata vaatamata sellele, et Pipi üritab oma maailma
parimat sõna sättida igasse konteksti, alustades kondiitriärist ja lõpetades rauapoega. Kuigi Pipil pole õrna
aimugi, mida tema suurepärane sõna tähistab, on ta ometi teadlik sellest, mis ta kohe kindlasti mitte olla
ei saa. Seega eirab Pipi pahaselt pakutud reha, öeldes solvunult poemüüjale, et ärge petke süütut last. Pipi
“spunk” peab olema midagi tundmatut (uus mõiste, seega uus ese), milleni saab juhtida ainult sõnalooja
enese tunne, kuigi ta näiliselt otsib kõigi abi ja juhatust.

“Pipi, mis sa siis seekord leidsid?” “Ühe uue sõna, “kostis Pipi ja vaatas Tommyle ning Annikale otsa, nagu näeks neid
esimest korda. “Ühe täitsa tuliuue sõna.” (Lindgren 1988: 158)
Kui lähtuda Derrida arusaamistest sõnade tähendustest ja kulgemisest, on selline ootamatu uue
sõna ilmsikstulek võimatu, kuna sõnad on kõik omavahel eelnevatega seotud. Derrida loodud uue
kirjakontseptsiooni järgi, mida ta nimetab erinewuseks või ka grammiks, on kõikidel sõnadel oma teatud
sünteesid ja tagasiviited. Nimelt ei saa ükski element lihtsalt olla kohal ainult iseeneses, viidates ainult
iseenesele ja omada lihtsat tähendust teatud hetkel. Pipi, kes naiivselt peab ennast uue ja “silmapaistvalt
hea sõna” leiutajaks, on tegelikult oma suures avastusevaimustuses haaratud logotsentrismi mõju alla
ja peab ennast sõnaloominguga tegelevate inimeste keskpunktiks. Derrida peaks talle selgitama, et iga
keeleline või ka kõneline üksikelement (grafeem või foneem) sünnib lähtudes jälgedest, kandes endas
ahela teiste elementide mälu. Seetõttu tekibki iga tekst osana koest, mille määratleb teise (eelneva) teksti
transformatsioon.

Suisa enda teadmata otsib Pipi ka struktuuri, mille keskmesse paigutuks tema “spunk”. Hakkaja tüdruk
on leiutanud sõna mõistmata, et igas sõnas sisaldub jälg eelmisest ja ta ei saa ennast pidi ideaalseks
ainuautoriks, kuid nüüd on ta taibanud, et sõnal peab olema keskkond (kontekst), millesse sobituda.
Derrida on arutlenud seoses erinewuse mõistega ka struktuuri üle, leides lõpuks, et iga struktuuri kese
ei ole strukturaalne, kuna ta eeldab teatavat staatilisust ja paigalseisu, ometi peaks struktuur toimima
vastasmõjutustes. Derrida selgitab, et struktuuri keskme funktsioon pole olnud üksnes struktuuri
orienteerida, tasakaalustada ja korrastada, vaid eelkõige piirata seda, mida võiksime nimetada struktuuri
vabamänguks. Nimelt otsib ju Pipigi oma “spungile” teatavat struktureeritust, mis oleks kindel ja ei kalduks
enam lustima oma tähenduse ja paigutusega.

Niisiis, kui Pipi on enda jaoks selgeks mõelnud, et sõnade tähendused sünnivad “trobikonna vanade
professorite” poolt, siis on ta jällegi kõigest valesti aru saanud, ilmselt oma vähese hariduse ja omanäolise
lapsepõlve tõttu. Pipi laidab nende leiutamiskunsti loomulikult maha ja nendib, et sõnad nagu “pali” ja
“punn” ja “nöör” on nii veidrad, et “ükski inimene ei saa aru, kust nad tulnud on”. Siinkohal kaldub Pipi
Derrida teooria suunas, kes üritab dekonstrueerida tsentrisme, võideldes nende ja samuti ka binaarsete
opositsioonide vastu. Igale sõnale pole vaja leida mitte selget vastet, vaid sõnad on paigutatud teatud
ruumistatusse, kus nad omavahel suhestuvad ja liiguvad. Erinewuse põhiideeks ongi pidev liikumine ja
kandumine, mitte kindlalt määratletud opositsioonid ja korrektsete asetuste tabamine.

Mäng, mida suunab ja määratleb kese, on oma alguse ja lõpu suhtes tolle kontrolli all. Keskmes pole enam
võimalik sisu, elemente või termineid asendada. Pipi on kindlalt enesele ﬁkseerinud omaleiutatud märgi
tähistaja/tähistatava suhte, kuid ta pole veel visuaalselt tabanud soovitud keset. Olles oma otsingutes juba
piisavalt kurnatud ja segaduses ei maksa hakata teda heidutama Derrida arusaamaga, et kuna keskmes on
keelatud igasugu permutatsioonid ja transformatsioonid, siis kese, olles ainsana struktuuri valitseja, on
üsnagi astrukturaalne. Kese osutub olevaks ühtaegu struktuuri sees ja sellest väljaspool, seega kese on ka
väljaspool tervikut ja terviku kese on kusagil mujal. Edasi arutledes jõuab Derrida teadmiseni, et iga kese
leiabki endale pidevalt uusi vorme ja uusi ahelaid.

Ometi on Pipi veendunud, et igale sõnale peab leidma ka algallika ja suunaja, tema arvates on sõnade
väljaütlejal tähtsus tähenduse andjana. Ilmselt pole Pipi kuulnud ka “transtsendentaalsest tähistatavast”,
muidu ei hakkaks ta enda punast ja rõõmsameelset peakest vaevama keeruka ülesandega leida üles oma
“parima sõna“ tähistatav, millele antud tähistaja viitab. Pipi arvates ilmselt sünnivad enne mõisted ja
alles siis otsitakse üles objektid, mille külge neid sobitatakse. Ilmselt pole siin tegu erilise müstilise
mõtlemisega, vaid Pipi elu koosneb piisavalt mängulisest elamislustist, et muuta oma leksika kirjumaks
uute tähistajate abil, kellel/millel pole veel tähistatavat. Samas on Pipi varmas neid leidma sekeldusi
trotsides.

Kui Pipi oleks kõike seda teadnud, oleks ta ilmselt mõelnud oma sõnale “spunk” ja selle kiiresti unustada
üritanud või teadvustanud endale, et tema suurepärane sõna võibki eksisteerida nii rauapoes kui ka
šokolaadide keskel, olenevalt sellest, millised transformatsioonid toimuvad teda ümbritsevas struktuuris.

Pipi ei vaeva ka oma pead etnotsentristlike küsimustega, ilmselt on “spunk” tema jaoks universaalne termin,
mis ei pruugi kindlalt kuuluda ühtegi keeleruumi ega teatud mõisteaparaati.
Oma otsingutes lähtub Pipi pigem sõna helilisest olemusest. Kuna Pipi eriti kirjakunsti ei tunne, siis arvab
temagi ühtviisi Saussure’ga, et “kiri on lõks ja tema tegevus on paheline ja türanlik ning tema pahateod
värdjalikud”. Pipi ei vaja oma otsinguteks sugugi imelise sõna kirjapilti, vaid lähtub selle suursugusest
kõlapildist. Nimelt väidab ta, et: “spunk, see kõlab kallilt”; “spunk, see on oivaline, vähemalt kõlab ta nii”;
“see kõlab nii, nagu oleksid tal suurepärased kihvad”; “spunk, tõsine juhtum, kolossaalselt raske haigus”.
Alles lõpuks olles leidnud enda jaoks ideaalse spungi taandub ta visuaalsetele meediumitele, sätestades, et:
“Kas sa arvad, et ma ei tunne spunki ära, kui ma teda näen?”.
Esialgu on aga otsingud täies hoos ja tähistaja omab helilist tähendusvälja. Elav kõne on ju vahetult
kohal nii teda kõnelevale subjektile kui ka sellele, kes teda vastu võtab, andes talle sisu, väärtuse. Pipi
suudabki erineva hääletooniga muuta kõigile tundmatu “spungi” küll ahvatlevaks, küll hirmuäratavaks, aga
alati millekski eriliseks, ilma et keegi tegelikult teaks, millest ta räägib. Siin peaks talle taas appi tulema
Derrida oma teooriaga, et fonologistlik ehk logotsentristlik kriitika saab ühe hoobi, kui mõistame, et
puhtalt foneetilist kirja ei ole olemas ning ühe substantsi eelistamine (antud juhul helilise), muudab meie
tegevusvälja kitsaks ja pealiskaudseks. Seega jõuame taas jälgedemängu juurde, millest juba eespool juttu
oli.
Kui Pipi asub, kuldraha kaenlas, Tommy ja Annika seltsis kiirustava kapakuga linna poole, et saada selgust
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Kui Pipile veel öelda, et kui puudub transtsendentaalne tähistatav, siis avardub tähendussfäär ja
mänguruum tähenduse leidmiseks lõpmatuseni, siis ilmselt istuks ta oma armastatud kohale köögilaual,
kallistaks härra Nilssonit ning nutaks ühe korraliku peatäie. Tuleks leppida tõdemusega, et tema
suurepärasele sõnale polegi kodu olemas, aga Pipi siiski ei tea seda kõike. Tänu oma isale, kes on kuningas,
ja emale, kes lehvitab pilvepiirilt, on temast saanud tugev, rikas ja fantaasiast üleküllastunud neiu ning ta ei
muretse nii tõsiste asjade üle.
Derrida sätestab, et punktis, kus tuleb sisse erinewuse mõiste koos kogu talle liidetud ahelaga, muutuvad
kõik metafüüsilised opositsioonid - kuivõrd nende viimaseks toeks on kohaloleku kohalolu. Pipi, kes
üritab leida enda loodud sõnale endale sobivat vastet, võidakse viia taas uperkuuti. Erinewuse ümberpöörav
funktsioon muudab ära ka subjekti identsuse, mis peaks olema kohal igas tema toimingus, enesele kohal
tema “elavas kõnes”, tema lausungites ja lausumistes, tema keeles kohalolevais esemetes või tegudes. Kui
nüüd Pipi endiselt ekslikuna arvab, et tema suutis tänu oma suurepärasusele leiutada endast lähtuvalt uue
sõna ja sellele hobuselaka lehvides ka linna peale järele tormata (“et linnapea ei jõuaks viimast tükki ära
osta”), siis Derrida tooks ta jälle maa peale tagasi.
Pipi jõuab oma otsingutega ümberpööramisfaasi, nimelt kui hierarhias oli siiani valitsenud Pipi, kes otsis
oma sõnale kuju, siis nüüd asus otsijaks hoopis tähistatav ise, kes jalutas rahulikult murul otse segasumma
suvila kõrval. Hierarhia tippu tõusis väike mardikas ja Pipil ei jäänud üle muud kui heldinult nentida,
et midagi nii “spungilikku pole ta veel elu sees näinud” ja see ongi see, mida ta on päev otsa nördimuse
kasvades taga ajanud.
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Pipil ja spungil õnnestus kohtuda ja luua struktuur, millega nad mõlemad suutsid rahul olla, kas ka Derrida
oleks sellise lõpplahendusega rahule jäänud, jääb küll esialgu segaseks. Ilmselt Pipi Pikksukk siiski ei
vaja Derrida õpetusi, sest muidu poleks ta iialgi saanud veeta nii toredat päeva vahelduvalt meeleheites
ja rahulolus ning lõpetada siiski ülima õnne ja teadmisega, et maailm on ikka sealsamas tema armsa
segasumma suvila kõrval.

JALUTUSKÄIK PEEGLITE VAHEL
Ühest imelikust hüljatud puumajast, kus oli kaks ratastooli (üks neist õige väike), leidsin sellised märkmed, sirgeldatud
sinaka kaanega Kohilas valmistatud koolivihikusse anno-domini-kes-teab:
“14. juuni. Kõnnin mööda tundmatu linna tänavaid, kui minu juurde astub räbaldunud riietega mees,
kodutu vist. Haisu ma ei tunne, sest see on kodutu unenägu. Tema kõrval maas vedeleb 6 Gunnar Grapsi
pildiga sajalist rahatähte. Korjan need üles ning kaalutlen, mida toredat saab selle summa eest osta.
Muusikat võiks, mõne sellise bändi helikandja, kus on kõik zhanrid ühendatud ja müra ilu täiuse täieliku
astmeni viidud, nii nagu seda kujutlustes vahel juhtub. Enamasti küll poolunes – silmad võbelevad veidi,
sest käib kõrin peas ja klõps, korraks aga tekib selline helide üleküllus, millele kurtki ei suudaks vastu
panna. (Kui ta kuuleks, muidugi).
Järgneva 5 minuti või 5 valgusaasta jooksul jõuan kindlaks teha, et see linn on ju Tallinn – kontrastide linn
– ja et viibin Keskturu kandis. Üsna labane uni, aga ei… turuletid hakkavad väänduma ja vahetavad värvi,
turumuttide näod siiski on jäigad ja hirmsad. Ometi ei pista ma jooksu, kui näen nüüd, et üks neist astub
minu ette. Tema nägu on umbes selline nagu raidkujudel kombeks, välja arvatud suu. Tema suu on mingil
kombel just nagu minu enda suu ning kui ta kõnelema hakkab, tulevad sealt sõnad, mida aiman poolelt
sõnalt. Kuid mingi hetk ei aima enam poolt sõnagi, sest jutt keerdub üle vindi ja pöörab minu vastu. Seisan
hirmukangestuses – tegu on hoiatusega, aga mina olen nii arg, et ei mäleta isegi oma nime enam. 6 rahatähe
võtmise eest tahetakse mulle nuga anda. Paha lugu, aga tagasi neid anda ka ei tahaks, sest… Lähen edasi
kuskilt teisest kohast, kus kõrguvad magalarajoonilikud korrusmajad, aga kõik nad kui peo peal. Ühtäkki
olen ühe maja ühes korteris ja peidan raha korralikult ära, kuigi ma ei saa aru, kuhu ma selle üldse peidan.
Ja siis vaatan peeglisse, siinkohal oleks paslik tsiteerida üht head tuttavat: “me teame, kuidas kirjutada.
ent kui see kirjutatu taga/sees olev mõte/tunne on ligipääsmatul kaljuseinal vedelev epigraaf, siis ei saa
me kunagi teada, mis 6igupoolest on; ja liikudes kivikirja suunas, jääb ette 14 kuristikku. ykskama, mil
moel kangelane neid ka yletada ei pyyaks, pole tegu mingi narratiivse v6i ajalis-ruumilisele ja’rgnevusele
toetuva ettev6tmisega - korraga on v6imalik kukkuda k6igisse ja kukkuda mitte yhessegi, v6ib kahtluse
alla seada *korraga* : kas pole see mitte ajalis-ruumiline kontsept (retoorika v6te).. miks siis ei j6uta
kivisse raiutud kirjani?
subjekti-predikaadi vaheliste suhete igavikuvalu - kyyndimatus. elagu puhta lehe puudumine, sest puhas
leht implitseerib kirjutatu v6imalikkuse.”
Aga, see polnud vist see… Vist on mÕttetu mÄrkida, et see tuttav ei tundnud tÄpitÄhti, sest kes tunneb
neid, suudab ka Öelda täpitäht. Küsimus on nüüd selles, mida ta üldse tunneb, kui ta peeglisse vaatab ja
miks. Aga kui mina sinna vaatan, siis näen neid peegleid muidugi olevat ees ja taga – ehk labÜrinti (ja see
pole enam mingil juhul labane unenägu, sest labürinte on veel keerulisem konstrueerida kui neid on läbida
– M. O. T. T.). Seegi pole uudis ! siduu elop igeeS. Läbi peegli satutaksegi labürinti või malet mängima,
mis tegelikult on peaaegu üks ja seesama, kuid mina satun labürinti. Kokkukäivate peeglite labürinti, kus
asjad dematerialiseeruvad ja haihtuvad ja tekivad, ja üldse – vaimude maailma (kahtlen, kas suurvaimude,
sest neid ma tegelikult seal ei kohta, kuigi) … eikuskilt lendab minu poole kajakas ja istub mulle õlale ja
sosistab kõrva puhtas inglise keeles: “Relax. What is mind? No matter. What is matter? Never mind!” Ja
seejärel seletab nagu mingi sisserännanud suslik oma räbalas eesti keeles: “SSa mine edassi, ssealpool on
losss.” Jah, tõepoolest – kokkukäivate peeglite labürint ilma lossita oleks nagu klassikaline labürint ilma
Minotauroseta. Lähen edasi, kohtan oma teel ka kuut maast näpatud rahatähte, kes ei piirdu olemast
kuus, sest siin kohas ju peegeldab. Kuid seega on mul väga palju (kui mitte lõpmatult) sularaha ning võin
vabalt lossi minna. Loss on ka kohe näha – ühe peeglikese vasakus alumises nurgas peegeldab võimas
mitmetahuline torn hommikuhahetuse lummavas kumas. Tee lossi poole on aga õige imelik: sajad
miljonid kajakad vaatavad sajast miljonist telekast “Goldﬁngerit” ja mina pean neist televiisoripurkidest
läbiillumineeruma, elektroniseerudes kord James Bondi ja siis jälle Goldﬁngeri ja siis omakorda mingi
tshiki kujutiseks. See pole kerge, aga vähemalt vaheldusrikas. Loss ise aga on üsna harilik barokne loss,
koos oma lõpmatute vaibastatud koridoride, raskete sametkardinate ovaalsete kortsude, silmapiiri taha
ulatuvate õhuperspektiividega laes, jättes siinkohal mainimata igasugu pisiasjad.
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Üks koridor on eriti pikk ja lai. Astun selle vonklevale (punasele) vaibale, aga keegi hakkab vaipa minu alt
ära sikutama. Miks küll, ja kes? Võtan taskust pataka veidraid rahatähti, millel naeratab nüüd hoopis James
Bond, ja viskan need õhuperspektiivi poole laes. Lagi tõmbab nad kohe enese poole ja sinna kaugesse
sinasse nad lendavadki üheskoos, muutudes kajakate tsirkumﬂeksideks, kes seejärel kügelevad muretute
nokkade plagisedes oma televiisorite kiirguskumas, mis ühtlasi meenutab seda hommikuhahetust, mille
peeglinurgast paistes asun teele lossi poole ja ülejäänu on juba unenägu, millel on kombeks peegelduda, kui
on. /---/”

Aega mõistetakse endiselt nunc stanside Aristotelesliku jadana. Ent kuna maailm on suuresti kaotanud
oma endise eesmärgipära, lakkab aegki olemast jada, millel algus, suund ja ots. Borgest huvitab ja painab
aeg. Peeglid ja labürindid viitavad tuntavalt igavikulisele ja lõpmatule – mõtelgem või kärjekujuliste
ruumidega raamatukogule4 ning Ts`ui Peni kirjutatud küklilisele raamatlabürindile, mille lugemine võib
teose risoomsuse tõttu võtta kas või igaviku. Aja kohta on Borges öelnud, et neid võib olla palju ja igaviku
kohta, et see on ainult praegu, see on lõpmatute asjade vahetu ja kindel nautimine.5 Ajad laotuvad risoomidena
igavikulummas laiali ja kogu see hargnevus on ainult praegu ja toda praegut taandama asudes kaob seegi
käest ja järele jääb eimiski.

Ülejäänud osa sellest jutust oli veel segasem, sellepärast ma ei saanud enam üldse aru ja ei pingutanud ka ja soovitan teilgi
mitte pingutada, sest…
Me kõik vaatame mõnikord peeglisse, mõned sagedamini, teised harvemini. On neidki, kelle silme
ees kõrgub peegelpilt nii püsivalt, et ei kao ka tiritamme tehes ja kõrgeid müüre ehitades või paksude
raamatute sisse mähkudes. Borgese kohta on öeldud: “Borges`s writing is instinct with its own criticism
– with both the method and matter of that criricism.”1 Eneselepeegeldatus ei jäta Borgest hetkekski
maha. Peeglid ja labürindid saadavad Borgest unes ja ilmsi. Milline on peegelduste ja labürintide reaalsus?
Milliste paradoksidega on palistatud reaalsuse tee?
Borges kirjutab: “Meie saatus ei ole kohutav oma irreaalsuse tõttu; ta on kohutav, sest on pöördumatu
ja raudne. /---/ Maailm on kahjuks reaalne, mina olen kahjuks Borges.” Niisiis – kuigi tagasipeegelduste
arvu on võimalik viia lõpmatuseni, ei lase too reﬂektsioonide dihhotoomia ja labürintide igavik ometigi
pilgust kaduda inimese surelikkusel ja ﬁkseeritusel aegruumis. Peeglid ja labürindid on vaid peeglid
ja labürindid, nad on kummituslikud ja pelutavad, sest nad ei väära mingi pääseteena saatust. On veel
võimalus, et peegel ja labürint ongi saatus ja tunded nende vastu on ambivalentsed – ühelt poolt tajutakse
nende ebategelikkust (oleme ju alati mingis kindlas kohas, olgu see siis kodu, kool, linnaväljak või
kõrb), teisalt aga on nad alati kohal seal, kus algab mõtlemise mõtlemine, too inimese pärisosa – nii võib
universum olla hiigellabürint – me ju ei tea teed sellest välja) ja me seisame võibolla kogu aeg kahe peegli
vahel, kust mõlemale poole hargneb lõpmatus. Ja veel: võibolla me ei seisa kuskil vahel, vaid olemegi kaks
peeglit teineteise vastas. Nietzsche Zarathustra kõneleb, et “mina” ja “mind” on alati liiga palju ja see tirib
sügavale. Mitte üksnes sügavale, vaid ka piirile – reaalsuse ja ebareaalsuse piirile. Kuni arvestatakse säärase
lahutusega, ei saa me kunagi lahti peeglite ja labürintide lummutavast mõjust. Kuid see, mis teeb nad
õudseks, on just nende olemasolu. Ebareaalsuse tunne riivab meid, kui mõtleme suure universumi või oma
hinge kaugemaile soppidele, nende lõpmatusele. Sest reaalne kujutlus lõpmatusest on igal juhul võimatu.
Asjad on meile in concreto alati lõplikena antud. Sellest ka reaalsust nihestav lugu2 peeglite ja labürintidega
– kuigi teame asju lõplikena, sest nii on nad meile meeltega antud, teame teisest küljest ka seda, et tegelikult
nad ei lõppe nii lihtsalt, sest võime üha edasi kujutleda: toda, mis järgmise nurga ja galaktika taga toimub
või seda, kes minu sees dialoogi peab ja kes talle vastab ja kes vastajale omakorda.
Peeglid ja labürindid on risoomid, ei alga ega lõppe, vaid on alati keskel, asjade vahel, vahel-olev, intermezzo,
nad vahendavad olemise tsüklilisust ja teineteisele viitavate asjade rägastikku. Erinevustes on seostatus,
mille abil erinevus kui erinevus millestki, millegi läbi, on üldse võimalik. Sestap on meil ettekujutus
risoomidest, hargnev võrdpilt, mis ühendab erinevuste ahelad. Kuigi risoomid ühest aspektist viitavad
ülimale seostatusele, on teisest aspektist nende puhul oluline kõnelda juurdumatusest. Ent Borges, olgugi
et ülimalt laiahaarde- ja pilguline, pidas kalliks Buenos Airest ja oluliseks oma päritolu – risoomistiku
võivad moodustada ka paljud juurdunud asjaolud ühtekokku. Ja Borges otsib juuri, ta koguni loob neid
pseudoetümoloogiate ja olematutele iidsetele ning kaasaegsetele tekstidele viitamise läbi. Ühtlasi lähtub
Borges adekvaatseks maailmakajastajaks peetavast kokkuleppelisest tõsiajaloolisest, faktilisest histooriast.
Kuid ta on andnud sellele kõigele – nii metsikuile ﬁktsioonidele kui ka faktumitele – võrdse olemise.
Reaalsed on nii Pierre Menard, Cervantes, Recabarren, kui ka Borges ise. Ja tõesti, olen sirvinud Briti
Entsüklopeediat lootuses leida sealt artiklit Tlöni kohta. Hoolimata sellest, et ma tean: säärast paika pole
olemas. Borges ei väsi tähelepanu pööramast sellele, mis on olemas ja mis mitte, kusjuures tema püstitatud
hüpoteesid paljuski küll juurduvad ajaloos, kuid pigem millegi säärasena, mis võiks kanda nimetust ex
hypothesi fantastici. Essees “Painajalik uni” kirjutab Borges järgmist: “Aga mis siis, kui painajalikud uned ongi
rangelt võttes üleloomulikud? Kui painajalikud uned ongi (K.P rõhutus) põrgu praod?”3
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Aeg annab reaalsusele tema kiiruse. Vanakreeklaste tsüklilises ajas püsis Trooja Helena veel kakskümmend
aastatki pärast sõja puhkemist ilus, kuid jadana voolav aeg on halastamatu.
Kirjutab Borges reaalsusest või näivusest? Kuid kas pole siis nii, et reaalnegi näib mingil viisil – nimelt
reaalsena? Peegelpildid, mis Borgesele paistavad, võivad näida täiesti reaalsetena. Neid peegeldusi peegeldab
ta oma kirjutises ka meile, lugejatele, ning tema kirjutatud labürintides võib ära eksida. Borgest lugedes
pole see sugugi nii, et autori surm sünnitab lugeja – pigem tundub, just nagu loeks Borgesega koos mingit
mõistatuslikku aegade maailma ja maailma aegade raamatut, kuhu olete sisse kirjutatud mõlemad – nii
sina ise kui ka Borges, kelle lai ja mitmekesine haare väärib seda segast ajastut, mis meil vältamas. Borges
mängib reaalsusega, aga tema ongi see mäng.

Christ, Ronald; “A Modest Proposal for the Criticism of
Borges” kogumikus “The cardinal points of Borges”
2
Tõeliselt kohutav on just reaalsuse ebareaalsus, mis lööb
kindla pinna meie jalge alt.
3
Borges, Jorge Luis; “Valik esseid” lk 227
4
Mõned füüsikud peavad universumit kärjekujulisust
matkivaks
5
ibid. lk 67
1
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MINU ALEPHI-TRIP

okaste puudumise tõttu.

ÜKS TERMIN MIS ILMUS MOODSASSE inglise keelde eesti keelest “gulagi” ja “pogrommi”
kiiluvees, oli “samizdat”. Tavaliselt deﬁneeritakse seda kui nõukogude-vastaste salajaste publikatsioonide
süsteemi endistes idabloki riikides. See deﬁnitsioon eeldab mõnevõrra et “samizdat” tähendab
Solzhenitsõnit. Tegelikult tähendab “samizdat” Borgest. Selgitus on lihtne: kui sa elad sündimisest saadik
gulagis, siis vabal ajal gulagist raamatu lugemine tundub veidi liiga patriootlik.
Borges ei olnud enne perestroikat ametlikult keelatud. Veel vähem oli ta lubatud. Saada tabatud Borgese
piraat-tõlkega võis tekitada mõõdukalt jama, mis oli võrreldav purjuspäi sõitmise või avalikus kohas
urineerimise tagajärgedega, ent vangi selle eest ei pandud. Samizdati omamine võis tekitada probleeme,
Borgese omamine mitte - seega pigem vormi kui sisu probleem. Ning see samizdati vormi muutis Borgese
millekski üsna ennustamatuks.
Borgese kõige ilusam trikk põhines populaarsel uskumusel, et on olemas ﬁktsioon ja mitteﬁktsioon. See
uskumus eeldab, et kahel raamatul on mingi kvalitatiivne vahe, kui üks kõneleb kordaminekute lugu, mis
kunagi ei juhtunud väljamõeldud tegelasega, ja teine kõneleb kordaminekute lugu, mis kunagi ei juhtu sinu
endaga. Mingil moel on see erinevus olemas. Aga see pole erinevus kahe raamatu vahel, see on erinevus
lugeja kahe mõistmisviisi vahel. Siin asetseb tõeline maagia, mis teeb neli evangeeliumit nii muistse
postmodernismi nüriks näidiseks kui ka Tõde, mis iseennast su silme ees lahti voldib. Tekst pole oluline.
Loeb legend, või, kui olla täpne, siis sinu tahe sütitada see legend eluga.
Borges kapitaliseeris selle psüühilise fenomeni -mida ta muide ka oma raamatutes kirjeldas- muretuse ja
meisterlikkusega, mis pole võrreldav ühegi teise moodsa prohvetiga, kõige vähem veel äri tingimustes.
Tema töid käsitleti kui mitteﬁktsiooni, kuigi hiljem liigutasid tema kirjastajad need tähelepandamatult
müstilisse kategooriasse. Ent kui Borgese raamatute massituru jaoks tootmine läänes asetas ta kindlalt 6070ndate popkultuuri fenomenide hulka, siis NL-is oli ta ainult vähestele valitutele teadaolev müsteerium,
seda isegi veel dekaadi jagu hiljem. Kui mõned tema lääne lugejatest taipasid, et termin “mitteﬁktsioon” on
vaid manööver müüginumbrite tõstmiseks, siis meile oli sedasorti mõtlemine totaalselt võõras. Tol ajal ei
eksisteerinud meie kultuuris bestsellerit kui sellist. Tolmuga kaetud Brezhnevi mõtliku proosa väljaanded,
mis täitsid kõiki raamatupoode, ei olnud best-sellerid, nad olid best-printid. Nii kaua, kui me olime huvitatud,
oli ainult üks sündmatu turundusnipp, mis viis multimiljoniliste trükitiraazhideni. See oli Poliitbüroo
liikmeks olemine. Ja Borges seda ei olnud. Niisiis ei olnud meil ühtki tõsist ajendit kahtlustamiseks.

Räägi, mälu. Mõned alephi taimed olid suured, küpsed ja tumedad, mõned olid helerohelised ja tillukesed.
Mõned kasvasid hallis liivas, mõned olid siirdatud teistele kaktustele, moodustades koos sellega kummalisi
küürakaid monstrumeid. Ma mäletan oma toa põrandat, muudetud hämariku ja minu taotluse jõuga
kõrbe viljatuks laamiks, kus olin olnud palju kordi raamatute kestel. Kõrbes jalutamine nõudis kogu
su tähelepanu, kuna selle pind oli kaetud erivärviliste ja -kujuliste pastmassist lillepottidega, seatuna
korralikku mustrisse nagu rünnakuvalmis armee. Ning, nagu ajalugu näitab, kui on rünnakuvalmis armee,
siis on ainult aja küsimus, millal see rünnak algab.
Mingi tajumoonutus mida sa tähelegi ei pane, kui sa just ei oota selle juhtumist, või midagi, mida sa hakkad
tundama vaid seetõttu, et sa ootad selle algamist. Ma jalutasin metsas, vaatasin päikseloojangut. Peale selle,
et liiv mu hammaste all krigises, ei juhtunud midagi erilist. Ometigi oli minu alephi-rännakul üks veider
kõrvaleffekt. Kaks päeva peale seda algas perestroika.
MIS TOOB MIND TAGASI BORGESE JUURDE. MA TEAN kogu seda vitrioli, mis tema raamatud
ligitõmbavaks tegi ning enamikel juhtudel oli see põhjalikult ette valmistatud. Minu enda probleem
Borgese metafüüsilise mudeliga on isegi sügavam kui kui kogu kriitika, mida ma kuulsin. See pole vaid
minu probleem. Rääkides kord Borgese raamatutest buddha mungaga ühes Korea kloostris, ütlesin ma:
“Kontsept, millest ma ei suuda aru saada, on koht, kus Borges ütleb, et teadlikkus on sinakas hõõgus, mis
ümbritseb Kotka emanatsiooni.”
“Absoluutselt,” ütles munk. “Kui see on nii, kes on siis sellest sinakast hõõgusest teadlik?”
Siiski armastan ma teda isegi koos sinaka hõõgusega. Ta on üsna selle kentsaka kaktusemonstrumi moodi,
millel pole holograaﬁlist sertiﬁkaati. Aga annab ta sulle väikese kõrvaleffekti, mis äkitselt toob kõrvaloleva
keskele ja viib keskse kõrvale. Kõigi oma trikkide ja tõrgetega särab ta kõrgel ähmase rahvamurru kohal,
“tema enda erilisel häälel”, järsul teel selgusetusest unustusse.

Borges raamatu samizdat-inkarnatsioon oli fotokoopia masinkirjas tõlkest. See oli põhjus, miks sinu
ligipääs paljundusmasinale võis järsult tõsta su positsiooni salajasel võimuastendikul. Sinu Borgese
poognate kvaliteet näitas su lähedust okultsete teadmiste salapärasele keskusele: olid koopiate koopiad,
koopiate koopiate koopiad, ja nõndaviisi lõpmatuseni. Teinekord olid tähed nii udused, et kui sa lõpuks
suutsid lehekülje lõpuni lugeda, tundsid sa end nagu egüptoloog, kes on toime tulnud tõsiselt kahjustatud
obeliski pealiskirja mõistmisega.
Tõlked olid tehniliselt korrektsed, ent stiililt olid need rohkem välimärkmed kui kirjanduslik tekst
– mis kahekordistas autentsuse tunnet. Mõnikord anti sulle raamat “kuni homseni” ja lugeda tuli öö
läbi. Mõnikord võisid sa kuulda: “Kui sul jama tuleb, siis mina sulle seda ei andnud, eks?”. See ei olnud
enam ainuüksine mitteﬁktsioon, see oli mitte-mitteﬁktsioon, kus tegurite kombinatsioon lõi nii jõuliselt
kumulatiivse efekti, et mõned Borges-lugejad nägid kirkaid unenägusid juba tund aega peale seda, kui nad
olid lugenud unenägemise kunstist. Ning mõned olid suutelised viima praktikasse Pierre Menard’ moto, et
mäletamine on jõud.
MOSKVAS OLI KOHT NIMEGA LINNUturg – kirbuturg, kust võis osta lemmikloomi, taimi ja
palju muid asju. Kord, kui ma olin varajastes kahekümnendates, läksin sinna otsima üht vajalikku asja.
Möödudes pikast lauast taimedega, nägin ma kentsakat kiilast kaktust sildiga, millelt võis lugeda “Aleph”.
Järgnevad nädalad olid Moskva kaktusekogujatele segane aeg. Näis, nagu oleks üks uus suurmängur nende
väiksesse piiratud universumisse sisenenud. Ta käitus enneolematus ulatuses ning kadus jälge jätmata, olles
tühjaks ammutanud kogu Moskva kaktusevarud erilisest isendist, mida tunti peamiselt selle imeilusa õie ja
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Mingil hetkel (aastal 1996?) resideerus noor kontseptualist Andrei Eestis, Paldiskis. Ja esines näitusel Hortus
Hostium (1997) teosega “NE LETAT!” (Para- või fraseerides kuulsat Ilja Kabakovi graaﬁlist lehte “LETAITE
TABURETKAMI!”).
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MIKROREVOLUTSIONÄÄRI PSÜÜHILISE ANATOOMIA PIDEPUNKTE JA ISEÄRASUSI

Üks Mikrorevolutsionääri põhiparanoiasid on sel moel purustada igasuguse nostalgiline vaikelu, kujutelm
enesest kui mingis püsistaadiumis viibivast, kuhugi välja jõudnud olendist. Vahet pole kas siis ühiskondliku
redeli tipus või põhjas olla, sest mõlemal puhul saab järgneda ainult kättevõidetu või kättekaotatu
kinnihoidmine, end sellesse sissesättimine, sissemöllimine, igavikustamine - ühesõnaga saab järgneda
vaid kuningliku või hurtsikulaadse hauakambri viimistlus. Seega – mikrorevolutsionäär esindab teatavas
mõttes totaalset orgiat ja ja igasuguse omandatud ja teavustatud mõtlemis- ja käitumiskultuuri täiuslikku
väljaoksendamiskultuuri. Ja pärast seda muidugi jälle sisseoksendamiskultuuri.

Professionaalne Mikrorevolutsionäär saab olla vaid totaalse mässu esindaja, sest niipea, kui miski – ükskõik
mis töö, mõte, teos, projekt või mõni muu eneseteostuslik akt on viimistlusküpseks saanud ja rahulikuma
ülesehitamise staadiumisse välja jõudnud, pole selle jätkamisel enam Mikrorevolutsionääri silmis mõtet.
Sest niipea, kui Mikrorevolutsionäär on jõudnud välja teatava moraalse tasakaalu ja tugevuseni, tajub ta
sedamaid ja lausa paranoiliselt vananemise, korduvuse, staatilisuse ja illusoorse ”päriselu” pealetuleku ohtu.
Jah, niipea kui eneseteostuslik akt on toimunud, sugerereerib totaalse mässu moraal talle, et nüüd on paras
aeg käes lasta ”Auroralt” kogupauk allakäigu revolutsiooni alguse märgiks, lõhkumaks ja unustamaks taas
kõike seda, mida ta veel äsja nii suure hoole ja armastusega üles oli ehitanud. Postulaadid, mida ta tahtejõu
ja kannatuste hinnaga oli paika pannud ja mis nüüd ootab veel vaid rahulikku, võidukat sissetöötamist
– Mikrorevolutsionääri jaoks poleks sellel tegevusel enam mõtet ega sära, naudingut ega kirge. See oleks
mandumine. Jah, positiivse, ülesehitava revolutsiooni järel on järgmisena vaid negatiivsel, entroopilisel
revolutsioonil, isenese väärtusi purustaval allakäigul mõte: alustada ringkäike mööda kõrtse, manustada
erinevaid drooge, ajada kergete elukommetega naisterahvaid taga, tunda tugevaks treenitud vaimu ja tervise
aeglasest lagunemisest mõnu, tunda naudingut metsikust allakäigujõest, hävingust. Et saada osa tõelisest
viirastuslikkusest. Vesta melanhoolsete ja elule allajäänud sõpradega (või juhututtavatega) mälestustest
mida pole olnud, käia tänavail ringi, nukker ja tühi koerapilk silmis, seista tänavanurkadel, suutmata valida
edasist suunda, suutmata iseenesega midagi peale hakata, jõuda välja maailma lõppu, imbetsilsusesse – see
on Mikrorevolutsionääri antimäss – mäss kõige ülesehitatu ja kindla identiteedi vastu, selle lammutamine.
Sealhulgas ka kultuurimälu lammutamine, mandumine kuni loomastumiseni. Samas, Mikrorevolutsionäär
ei saa kunagi ka lõplikult kaotada, elule alla jääda, sest tema terminoloogias ei kehti mõisteid nagu ”võit” või
”kaotus”, sest tema loomusesse on kodeeritud paranoiline rahutus. Isegi kui ta on mingi mässu praktikas
võitnud, teeb ta enne selle võidu ametlikuks kuulutamist kannapöörde ja alustab selle sama süsteemi
lammutamist, see tähendab liigub teadlikult kaotuse kui pahupidipööratud ”võidu” poole. Või kui tuua
kaudne paralleel Madis Kõivult:”...sest tõeline dissident jääb selleks lõpuni – isegi siis kui teda vahepeal
on vägivaldselt värvatud. Ta ei saa dissidentlusest kunagi üle, ka siis mitte, kui ajad muutuvad ja ”tema
käes on kord”; ta ei või sellest üle saada.” (”Looming”nr. 1, 1999, lk. 125) Mikrorevolutsionäär võitleb
inimese õiguse eest aeg-ajalt unustada see kontekstiderohke ja semiootiliselt märgistatud ruum ja aeg,
milles ta viibib. Ja see on triksterlik, libarebaselik mäss. Sest Mikrorevolutsionäär on triksterliku teadvuse
esindaja. Ta võib enda hingeseisundeid tundmatuseni muundada, esindada mis tahes maailmavaateid.
Ta võib saavutada valgustuslikke tulemusi mis tahes alal, mis tahes usundis, mis tahes utoopias, kuid
samas ka hävitada need, neile alla jääda, saada kõige negatiivsemaks eeskujuks iseenda loodud süsteemile.
Mikrorevolutsionäär on libaloom, kes võib enesele kelle tahes kuju võtta. Kuid seda kuju – ärimees,
kunstnik, sibivedaja, kraavikaevaja, ametnik, spekulant, ﬁlosoof, jne. – seda kuju ei suuda ta kuigi kaua
tõsiselt vötta, varem või hiljem vajub ta nende erinevate kujude püsinahkadest välja, sest libaloom temas
tõstab pead. Päriskuju tal puudub. Ta on tung, tahe ja kirg, ja kohati, kui saatus, horoskoop ja kaleidoskoop
soosivad, võib see tung võtta vägagi praktilise ja tasakaaluka mõtlemise kuju, kuid seegi on üks tungi,
revolutsioonilise iha vormidest. Nii et kui kasutada siin mingit metafoori, siis esindab Mikrorevolutsionääri
hing laavasulamit, magmat, kes naudib siis kas vastavalt laavasulami kivistumisprotsessi, mingisse kindlasse
mateeriasse vormumisprotsessi, või siis selle kivistunud vormi taassulamist algolekusse, taaskord tuliseks
ja vormituks laavamassiks saamist, kuid eales ei naudi ta laavaks või tardunud laavakivimiks olemist.
Selles mõttes on ideaalsed antikangelase eeskujud kõikidele mikrorevolutsionääridele V.I. Lenini ja Jeesus
Kristuse hilisemad jüngrid, kes püüdsid nonde kahe tubli revolutsionääri suurepärastest paranoiadest
luua mingit püsivat ja stabiilset süsteemi. Positiivseteks eeskujuks võib pidada Jänes Vembuvanat, Veehot
ja Koiotionu – Põhja-Ameerika indiaanlaste triksterjumalaid, kes ei kutsunud kedagi ennast püsivamalt
järgima. Ometi elavad nad igas Mikrorevolutsionääris tänapäevalgi edasi. Seega, Mikrorevolutsionääri
järgmine faas - niipea kui ta on end ammendanud, enese lagunemise ja lagundamise lõppu välja jõudnud,
kui maruline allakäigu jõgi on jõudnud rahuliku mandumise tüüneisse veteisse - on hakata mässama taas
säärase staatilise mandumisseisundi vastu. Ta hakkab taas omandama mingi spetsiiﬁlise ala keerukat
sõnavara, (see võib olla seesama ala, kus ta end varemalt on üles töötanud, aga võib ka olla mingi täiesti uus
ala), omandab kultuurimälu, taastab teadmised, omandab väe ja usu iseendasse samal ja ometi uuel kujul.
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JÄLITAMISTEGEVUSEST
Mikrorevolutsionääri asupaika on väga raske tuvastada. Superego tema teadvuses muidugi jahib teda
- (kuna mõlemad tegelased asuvad ühe inimkeha piires, siis käib jaht ka teatud mõttes iseendale) - seda
totaalset Mikrorevolutionääri, sest oma iseloomult on revolutsionäär ju stabiilsuse hävitaja, lõhkuja. Ja
olles loomuldasa stabiilsusele püüdleva politseilik-kristliku moraali segu, kuulutab Superego säärasele
revolutsionäärile loomulikult sõja, kuulutab ta tagaotsitavaks, et võtta ta kinni ja mõista talle eluaegne
vanglakaristus, või veelgi hullem, püüab määrata talle surmanuhtluse. Kuid kui antud inimeses on peidus
tõeline Mikrorevolutsionäär (ja teda võib tõesti ette kujutada Viktor Kingissepa näoga), siis on ta ka oma
ala professionaal, ning kätte saada on teda väga raske, kui mitte pea võimatu. Tema asupaika on Superegol
väga raske tuvastada, sest seal, kus tema pesitsemisest on saadud viimased ja värsked andmed, Superego
politseikomando kohalejõudes Teda enam pole. Sest tõelise Mikrorevolutsiooni kodu on teeleolek ühest
seisundist teise. Mikrorevolutsionäär liigub elu vertikaalteljel, aga Superego horisontaalteljel, seetõttu on
võimaluse määr ainult üks protsent sajast, et Superego Mikrorevolutsionääri vahistada suudab. Seda ta
muidugi siiski aeg-ajalt teeb, kuna salapolitsei võrgustik inimese ajus on samuti väga peenelt välja arendatud
ja püünised üha täiustuvad, kuid võib-olla on see isegi hea, sest siis ei muutu ka Mikrorevolutsionäär kunagi
liiga laisaks, vaid peab alatasa leiutama aina täiuslikumaid põgenemis- ja ületrumpamisviiseviise, vanglaluku
lahtimuukimise võtmeid, trelliviilimise viile ja nähtamatuks muutumise pulbreid. Ühesõnaga peab aina
täiustama oma triksteri- ja libarebaseoskusi.
PROFESSIONAALI RAHU
Seega esindab siis Mikrorevolutsionäär ülesehitavat ja lagundavat revolutsiooni, kuid vahel, mõnda aega
ka stabiilsuse revolutsiooni, ja see on siis juba mäss mässu vastu. Kuid see jada võib muidugi loomuldasa
ning eriti paranoilise juhtumi puhul jätkuda mässuga mässu mässu vastu, sealt edasi mässuga mässu
mässu mässu vastu ja sealt edasi kuni lõpmatuseni - on otse loomulik, et totaalne mäss sel kombel,
ideaalis, varem või hiljem hullumeelsusega lõppeb ja seetõttu võtab professionaalne Mikrorevolutsionäär
seda ideaalrevolutsiooni asja teatud määral rahulikult, püüdmatagi üldplaanis täiuseni jõuda. Pealegi,
mitte keegi ei pruugi tema välise ilme põhjal kunagi teada saada, et tegemist võib olla professionaalse
Mikrorevolutsionääriga. Ka selle eest hoolitseb ta.
MILLISTE ÕIGUSTE EEST MIKROREVOLUTSIONÄÄR VEEL VÕITLEB?
Mida siis ikkagi kaitseb Mikrorevolutisonäär, mille nimel heitleb, või esindab ta tõepoolest säärasena
vaid kõrgema järgu paranoilist skisofreeniat. Siiski, siinkirjutaja arvates esindab Mikrorevolutsionäär
inimest kui avatud liiki, st. liiki kes ei saa olla ei lind ega loom ega kala ega isegi mitte ingel, kuna tal on
võimalus teha pidevaid valikuid ja valikute tulemusena olla pidevas muutumises, seega olla ka liigilise
määratlemise (a´la Homo Sapiens jms.) eest pagev, seda üle trumpav või selle vastu mässu tõstev. &)
Mikrorevolutsionäär esindab oma mässulise elulaadiga inimese õigust üleskäigule ja allakäigule, eelistamata
objektiivses plaanis üht teisele. &) Ta esindab inimese õigust olla pidevalt hirmul või pidevalt eufoorias,
ja need seisundid on pideva negatiivse või positiivse saamise, tõelise oleviku seisundid. Ja professionaalne
Mikrorevolutsionääri jaoks polegi õieti tähtis, kas seisund on parasjagu negatiivset või positiivset
meeleolu kandev, hirmu esiloleku kaudu kasutab ta võimalust uurida maailma olemust läbi hirmuprisma
ja teha loodusvaatlejalikke märkmeid selle kohta, maniakaalse rõõmuseisundi kaudu kasutab ta võimalust
uurida maailma läbi maniakaalse rõõmuseisundi prisma. Ta võtab need erinevad meeleoluseisundid oma
mikrokosmilise looduskaitse alla. Vähemasti senikauaks kuni need kestavad. &) Mikrorevolutsionääril
on õigus olla Kõrgema Teadmatuse Akadeemia kraadiga mikrodoktor, kes uurib oma kaootilist libamina,
voolab sellega kaasa, aeg-ajalt samastub temaga, siis jälle eraldub, et teha uuringuid ja märkmeid. Ühtlasi
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kaitseb säärane triksterlik sisedoktor oma libaoomalikku ja hajuva iseloomuga mina kõigi riiklikes
kõrgkoolides diplomeeritud süsteemsete ja lõpliku väljaõppe saanud välidoktorite (nn. psühhiaatrite) eest.
&) Mikrorevolutsionäär esindab inimese õigust kõigele inimlikule ja ka selle põhimõttelisele eitamisele,
õigust ”käia perse!”, esindab õigust ehitada üles täiesti väljamõeldud ja võimatu elu, elada selles mõnda aega,
luua seal koguni perekonna ja siis lammutada selle kõik. &) Mikrorevolutsionäär esindab õigust niisama
hästi reetmisele kui truu olemisele, eelistamata üht teisele. Või kui, siis eelistab ta pigem reetmist, ja seda
kõrgema truuduse tähenduses, see tähendab pideva moraali- ja eetikanormide lõhkumise ja hävitamise
kaudu on ta nõnda just nimelt truu oma Mikrorevolutsionääri missioonile. &) Mikrorevolutsionäär esindab
õigust topeltmässule: seetähendab, päeval mil ta avastab oma totaalselt mässulise ja hävitava iseloomu
rutiinseks muutumise, võib ta tõsta säärase iseloomu vastu mässu ja liituda mõne eriti väikekodanliku
ja distsiplineeriva seiklusega; hakata raamatupidajaks, seigelda eriti igavate numbrite ja andmetabelite
maailmas, kanda ametiülikonda, olla ülemuste ees pugeja, väiklane karjerist, kes vajaduse korral suudab
peast pisarsilmi nii Eesti kui Nõukogude Liidu kui Euroopa Liidu hümni laulda, ta võib täiustada
Superego enesegi normatiive nõndaviisi – kuid see kõik tähendab tegelikult paranoilist mikrorevolutsiooni
mikrorevolutsiooni enese vastu. Ja säärasel distsipliinil on ainult senikaua mässuline iseloom, kuni ta
kätkeb eneses topeltmikrorevolutsioonilist seikluslikkust, kuni sel on mässuline alge mingi liigstabiilselt
valitsema kippuva süsteemi (milleks antud juhul võib siis olla klassikaline mikrorevolutsioon ise) vastu.
&) Mikrorevolutsionäär esindab inimese õigust mängida läbi kõik positsioonid, nii lahtise kui kinnise
iseloomuga positsioonid, nii elus läbikukkunud kui elu läbilöönud inimese positsioonid. Sel kombel,
mängides korduvate ajaliste intervallide kaudu elus läbilööjat ja läbikukkunut naeruvääristab ta ühtlasi
nii läbilöönute kui läbikukkunute heroiseerimist ja romantiseerimist ning elulugude igavikustamist, mis
staatilisele, Superegolikule (kristus-politseilikule) moraalisüsteemile ikka tavaks ja lohutuseks on olnud.
&) Mikrorevolutsionäär esindab inimese õigust olla vaba mis tahes määratlustest. Ta esindab totaalse
(seega siis ümarakujulise ja kinnihaaramatu nagu meie emake Maa ise) mässu näol inimese õigust või siis
võimalust õiguseks olla eluloo plaanis eikeegi, kui ta seda tahab, kui tal on sellele loomuldasa kalduvusi ja
eeldusi.
MIKROREVOLUTSIONÄÄRI TERVISLIKUST SEISUKORRAST
Mikrorevolutsionäär ei ela kunagi vanaks, see tähendab ta ei saa saada vanaks üheski süsteemis. Ta kaevub
mingis süsteemis põhjani, uurib seda tähelepanelikult, ja kui seal enam midagi üles ehitada või lammutada
pole, siis viskub ta rinnaga tankitoru ette, see tähendab sureb mingile konkreetsele ja monstroosse
elujõu omandanud süsteemile. Mikrorevolutsionäär jaotab oma igavese näärimehe-nooruse tungide,
teekondade ja maniakaal-depressiivsete galaktikate kaupa piki elu laiali. Ja olgu siinkohal korratud, et
need on vertikaalteljel elatavad elud ajaliku elu enese horisontaaltelje suhtes. Vahepeal, revolutsioonilisest
tegevusest väsimuse korral võib Mikrorevolutsionäär olla ka surnud. Välja lülitatud. Zombistunud. See
tähendab täiesti süsteemist väljas. Ka topeltsüsteemist. See tähendab, ta võib täiesti tuimalt ja valutult
elada argielu, kuni hing uueks mässuks, uueks rünnakuks elu vertikaalteljel temas tasapisi jõudu kogub.
Ja siis lülituda uuesti ellu. Kuid seda saavad endale lubada siiski vaid kogenud, suure sisemise väega
Mikrorevolutsionäärid, kes teavad enne süsteemi väljalülitamist, et nad varem või hiljem ärkavad surnust
jälle ellu. Ja mässavad edasi. Et nad teavad, et Superego (kristluspolitsei) pole võimeline neid surnud oleku
ajal stabiilseks inimeseks möllima. Ajal, mil Mikrorevolutsionäär inimeses on surnud, on tal täielik õigus
elada rahulikku perekonnaelu. Tal on õigus saada mittemillestki aru, mis puutub mikrorevolutsiooni.
Kergitada siiralt ja imestunult kulmu, kui keegi kõnetab teda Mikrorevolutsionääri pähe. Kuid tuleb
korrata, et seda vaid juhul, kui ta on suure sisemise väega Mikrorevolutsionäär, kellele heroilise ”päriselule”
üleskutsuv Supermoraal pole võimeline lõplikku ajupesu tegema. Varem või hiljem naaseb säärane
Mikrorevolutsionäär libarebase ellu ja hakkab oma triksterlike tempudega kõikidele ideaalsüsteemidele jälle
tuult näkku laskma.
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HÜSTEERILINE MIIP

HOMMAGE TO CYBORG 009
Anime kuju vana sci-ﬁ ﬁlmide stiilis kombekas
Horisondini ulatuv veekogu soovitavalt laskuva päikesega
Värisev niiskeks tõmbunud pilk
Ta on kas tetsuo või miko
Läbielatud on elutraagikat
Muusikaline suurvorm paisutab
Sentimentaalse joone kontrollimatu
Piirini
Vahele võib segada mõni ootamatu tegelane
Situatsiooni muutus või stseeni järsk lõpp
Või valab te/mi kurbuse välja
Otsustades mitte alla vanduda
Jätkamaks kangelaslikku saagat
Kui järgneb tee sõiduvahendisse n: Ishmaelisse
Sädelevasse kosmoselaeva
Mis ilusööstab helkivgalaktikatesse
Võimatult rahulikult
Siis on kõik lahti laotunud
Ja jääb edasine kordus
Mida ka korda 1000 pole palju
Episoodis 2 rullub lahti sentimentaalne punasest sametist tuba
Tähtedemerel
On ärasaatmine

“B + Z (AKA MUSTVEE)”
zombid ja beež ﬁlter
kustuv reaalpilt
surnutuksed
joon ------- peatus vältel
kurblik päikeseloojang
beež antiidüll
kõvera suuga poiss
gaasiauto
roosa pojeng
zombid 8.st toast
magnettorm beibed
sünteetilisest boast
2011
uurimissond vektorid
produtseeriks
zomter silmad
moondaks
või kollane vilguks
“unisex gorod,
no data “
loll zombi
või beež
mopeed
crashiv
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OLUSEISUKORD
(THANKS TO
GENESIS P- ORRIDGE)
korda!
6 liiget ja truu koer
et oleks selge
oluline on
6, koer ja
munder
seis?
sobib ka halt
kord!
tingimata, kindlasti
kui juba on koer
siis olukord
distsiplineeritud
peamine?
vääramatu
sümmeetria
veendumus
olu
seisu
kord!

KILL MI APE ,
KÜLAANATOOMIK !
Bzzzz- bzzzzzz
Mi ape kes kysib
Puid sa saada pikalt
Kujundlikult salva pähe
Kui arst
Looma
Anub
Rebi lahti rind
Ja SÖÖ!
Kylasoobel
Uru
Ka
Tehnik mitut põlve olnd
Ymberpaiknemisi teab
Tunneb huvi.
Mi ape ja magus unistus neoon
Ennast Täida!
Kuudi ehitand mi aPe
Klaas,teras +
Miks ? anatoomik_kyla kuudis
Roiskub-haiseb.
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HYPNOTIC DUB OVERWRITING
Püsi-minimaalkanalid
Ideaalsed juhtmeotsad
Hypnotic kiir-dub
Riho uues stuudios
Kõrghoonestatud
Õhulises
Piirkonnas
Võib kokku
Saada
Tekno
Uus
Generatsioon
Elamusmuusikud
Võimalikult
Tegelikud
Tehnika
Spetsialistid
Kajamasina
Otputi
On
Kaasanud
Erilisse
Venivmenetlusse
Helilisse
SuperﬁnišissePaiguta
Üks kõlakiht
Teise
Otsa
Siis ühtlusta
Ning väikseimad
Osad
Eemalda
Eraldi üksuseks
Venivasse-ringlevasse-otsajooksvasse
Audiotorti
„ this is my song man“
väljundab super�ikk
ülikonnastatud
Riho
„inﬂux“
HDO
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KESTENDAVAD ASJAOLUD
(HOMMAGE TO KOPZOID)

TROLL NR 2, 3 VÕI 6

Alternatiivkuninganna!!!
Las kõlab
Ja kajab
Su 1000Hz
Hääl
Sinu rockoder
Vaid õnnistuseks
Summutagu
morbiidsed bassiliinid
Kõlakasti viirused
Kohatud helikõverad
Alternatiivkuninganna!!!
Kui säraks
Su 200W
Vasak kollasilm-tv eye
Elektrirubiin
Teleskoopriba
Iga
Ruumi
Valgus
Oo kaunis
Päike
Alternatiivkuninganna!!!
Ja liikumise
Ylemõistuse
Dynaamika
Milline aegruumi
Põlgus
Olematud lõigud
Kiirsööstud
Yles
Alla
Keskele

Kasvinszki vaatas kella. Millestki peab ju alustama, kasvõi kõige lihtsamatest asjadest. Punkt A. Mulle ei
meeldi trollid1. Nad on olnud heal juhul loomulikud, kuid mitte kunagi talutavad. See oleks siis punkt B.
Ehk siis ka nii mõnigi järgnev.
Kuigi hiljemalt F-ini2 jõudes lõppeb kõik paratamatult uck you-s.
Enne kui Kasvinszki kella vaatas, olin ma teda vahelduva eduga tundnud aastaid. Ta on väga edev mees ning
mulle meeldib teda näha. Ma olen vaadanud teda istumas erinevates tugitoolides, kui ta on parasjagu kivis,
ning istudes erinevates tugitoolides olen ma olnud kivis ja näinud ainult Kasvinszkit. Põhimõtteliselt, jah
– mul on tugitoolidega mingi kiiks küll. Kasvinszki on üks väheseid kirjanikke, kes tegelikult ka kirjutab
ning ta näeb kuradi hea välja. Mõnikord näib mulle, et me oleme tuttavad. Vahetevahel on see vastastikune.
“Minu uus romaan,” ütleb Kasvinszki siis ja see ongi lihtne asi. Ma noogutan kergelt. Ma olen napilt
riides. Kunagi ma uskusin, et lõõskavast kuumusest võib välja ilmuda mis iganes, et lämbe õhk haakub ning
moodustuvad konstruktsioonid; et jõelt tõusev aur võiks sama hästi olla seesama3, mis mina. Ma võiksin
igal öösel näha unes, et ma lendan. “See on presentatsioon,” suudles Kasvinszki mind leebelt kummalegi
põsele ning juhatas enda ees trolli, et ma istuksin akna alla, nii et ma näeksin Inglise Kolledži maja, mitte
aga selle sisemust kõverdavaid koridore.
Kasvinszki jooksis minema. Just selsamal hetkel, enne halastamatult pettumist ja kõiki neid teisi, sain
ma ilmeksimatult4 aru, et vähemalt ei olnud ta visanud mind basseini.
“Kokkulepe: troll nr 2, 3 või 6” oli pealkiri. Ma mäletan seda nii hästi sellepärast, et see oli kirjutatud
raamatu esikaanele nagu ka autori nimi: Kasvinszki. Esimene peatükk algas kolmandalt leheküljelt.
Ma ei tahtnud seda raamatut kunagi kirjutada. Ma tahtsin hiilida kõigest mööda, olenemata kärast või sosinaist.
Mu lugeja on alati vähemalt kaks korda targem kui mina. Ma tahtsin jätta valikud valimata. See tekst sai iseendaks
iseenesest.
“Kui sa ilmtingimata tahad olla mees-jumal, miks sa ei suhtle siis Kadri Kõusaarega?” küsis mu girlfriend minu
käest hiljuti.
“Ma tean,” vastasin ma, “ma kardan, et Kadril5 ei olnud minuga väga hea.”
“Vittu,” arvas girlfriend.
Mida muud tal oligi arvata. Mida muud mul oligi olla.
Tegelikult on teema loomulikult hoopis teine. Kui sa tabloole vaatad, saad isegi aru.
Tõesti, seal, kus oleks pidanud punaselt jooksma: JÄRGMINE PEATUS ENDLA ning hoiatused selle
kohta, et me reisime ja reisime ennekõike trollibussis, seisis nüüd:
LÜLITID EI LÜLITU VÄLJA
Troll venis mööda Kaarli puiesteed nagu faking tigu ja ma sain rahulikult edasi lugeda. Kogu see vahemaa
elab mu jalgade sees. Ai, kuidas ma oleksin tahtnud, et keegi piiluks üle mu õla ja küsiks lõpuks, mida ma
loen. Ja ma ei ütleks mitte ühtegi sõna. Mitte ühte ka.

Oo oo
Oo oo!

Tegelikult on see idiootne, kõik see – mida numbritega tehakse.

_Oo Ak Oo Ka_
_
_
_

_

“Näiteks?” küsisin ma poolkuuldavalt.

_

See on täiesti mõttetult automaatne. Näiteks sa ei mõtle 28. septembril, et su esimese boyfriendi isa sünnipäev. Näiteks
sa ei mõtle 11. septembril, et endise pinginaabri endise boyfriendi sünnipäev. Heal juhul ainult seda, et sul on teiseks
lennukipilet.

_

“Ei ole nii, mõtlen küll,” tahtsin ma protesteerida, mitte niivõrd põhimõtte pärast, vaid tegelikult ka. Alles
siis märkasin ma lehe allservas *vaata siis aknast välja:
KÕIGE ILUSAMATELE INIMESTELE PÜHENDAN MA OMA KÕIGE ILUSAMA
UNELUSE TELEPORTATSIOONIST
kapo maja seina peal. Kollasel. See on ju kapo maja, mis sinna jääb. Vähemalt ideaalis peaks see trolli aknast
näha olema. Päris kindlasti istusin ma õigel pool.
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Aitäh, Kasvinszki.

“Ma vähemalt olen alati arvanud, et see on kusagil taksopargi taga.”
“Ma tean,” ei vaielnud ka trollijuht vastu.
Tasapisi lasin ma päikesel endale selga paista ja liikusin mööda tolmust tänavat majade vahele. Ilmselgelt
teadsin ma suunda. Ma istusin esimese vaibakloppimispuu peale ning tegin raamatu uuesti lahti.

Ole lahke.
Ma olen. Ma olen lahkemast lahke. Ma olin lahke, rõõmus ja hea. Ma naeratasin. Mulle oli hakanud see
raamat meeldima.
Ma tulin jala läbi linna ja ma olin sitas tujus ja natuke vintis, nagu üks enesest lugupidav meeskirjanik peab olema, kui
on parasjagu külm ilm. Õigupoolest ei olnud mul mingit põhjust jala läbi linna tulla ega sitas tujus ega natuke vintis
olla, aga vähemalt jäi tee peale pood ette ja ma sain hapukoort osta, sest girlfriendil kunagi ei ole. Ma otsustasin teha
väga purjus nägu, kui tal söök juba valmis on, sest kõht oli tõesti tühi, aga kui veel ei ole valmis, siis võiks kaine ka olla.
Tegelikult oleks pidanud ette helistama, et ma olen täis nagu see... Näiteks tarakan. Täiesti uskumatu, kui hästi ta süüa
teeb, kui ta tahab, et ma kiiresti kaineks saaks.
Ühesõnaga, mina sõin, tema tõstis juurde ning mina väitsin: “Üldse ei ole, päriselt ka, ma ei joonudki eriti midagi.”
Uskuma jäi! Küsis veel, et kas sa piima tahad. Iseenesestki mõista tahtsin ma piima, selle olin ma ka koos hapukoorega
toonud. Girlfriend valas mu klaasi täis ja luges Käärmanni edasi. Tema oli juba söönud ja mina polnud veel piisavalt
kainenenud.
Näe, ikka ei suutnud ennast pidada. Ma olin endale lubanud mitte tsiteerida ja mitte viidata iga teise sõna tagant
nii üleüldse. Ma olin nagu see tšikk, kes armastas tsölibaati. Et kui nädal aega vahepeal ilma olla, pidi juba päris huvitav
hakkama. *vaata aknast välja
ON KUIDAGI LOHUTAV TEADA, ET MISKI EI TÄHENDA SUURT MIDAGI
jõudsin ma kokku lugeda. Troll oli just peatusest välja sõitnud. Endla ja Koidu vahel kirjutas Kasvinszki
peaasjalikult sellest, kuidas ta peategelane seletab oma tibikale, kui raske on kirjutada romaani, aga samas,
et miski nagu sunniks. Et ta läheb tõenäoliselt kohe hulluks, kui ta seda veel ei ole ja et maailm tema ümber
on suur ja lai. Et ta tahab kirjutada ühest tüdrukust, kes sõidab trollis ja loeb tema raamatut, et tema,
peategelane, tahab ridade vahele konstrueerida masina, mis libiseks neist üle – ja minu peas keris end lahti
hoopis teine konstruktsioon:
6

Ma jõudsin õigesse kohta. Sünnipäev pidi olema üheksandal korrusel, mul olid lilledki kaasa võetud – klaasist ja alkohol
sees. Kui takso oli majanurga taha keeranud, tuli mulle meelde, et ma kardan paaniliselt lifte. Mul ei olnud valikut. Jala.
Trepist. Üheksandale korrusele.
Siin on ainult viiekordsed, mõtlesin mina.
Ma tean. See ei olnud üldse siin.
Ahah. Kuidas sünnipäev oli muidu?
Täitsa okei oli.
*mine nüüd kolm maja edasi
**mul on hästi hea meel, et ma sind täna nägin
MÕNIKORD HAKKAB MUL SELLEST HELGE JA HEA
Edasi tuli minna otse. Raamat hakkas lõppema.
“Sa arvad, et alati peab olema mingi lõplik lahendus, kasvõi poolik vastus küsimustele.”
LÕPP
Jõudes viimase13 paneelmajani, lugesin ma seinalt14: Lora! Pole siin mingit korpi!
Ma tellisin takso.

See ei ole deitreip, see ei ole deitreip7, see ei ole deitreip, kordan ma endamisi. See ei juhtu päriselt. Ma
panen silmad kinni ja teen need uuesti lahti.
*vaata aknast välja
MÕTLE SELLE PEALE KA, MIDA SA TOOKORD UNES NÄGID.
Ma mõtlesin juba siis. Üle vahekäigu joonistab üks väike poiss kinnitolmanud aknaklaasile iseennast ja
seda, mida ta näeb. Kolm aastat tagasi oleksid need kindlasti olnud mustrid8. Ma ei tee nalja.
Jah – ma tean, ma tean, ma tean. Ja fakk.
“Ära ole vihane,” ütlen mina.
“Ei,” ütled sina ja see on sinu kergendus9.

hiljem tegid trollid mind pigem kurjaks ja kurvaks
kui ma mustamäel elasin, oli minu jaoks kõige ahvatlevam troll
nr 8. sest see peatus otse keset vabaduse väljakut ja vist sõitis veel
kõigele muule lisaks ka õismäele.
3
Moi si j’étais toi. Tu vas pas mourir de rire. Mickey3d. Virgin
France. 2002
4
ja seekord, kui trollid olid nii täis, et kõik jäid hiljaks. ma käisin
siis õhtupoolses vahetuses ja jõudsin kohale nii viis minutit enne
vene keele tunni lõppu. ma oleks vist riielda ka saanud, sest ma olen
siiamaani absoluutselt patoloogiline hilineja, aga need, kes veerand
tundi varem jõudsin, kaitsesid mind. nad olid ise näinud, et ma
tõepoolest ei mahtunud peale.
5
Léa. Louise Attaque. Louise Attaque. Atmosphériques. 1997
6
ma tõesti ei tea, võib-olla on peatuste nimed vahepeal muutunud.
7
selle peatuse nimi oli vist adamsoni (aga mitte jaanus, vaid
amandus ehk siis a-adamsoni). kui ma 8-aastasena kunstikoolis
mingis ringis käisin, sõitsin ma tihtipeale sealt selle ühe
peatusevahe. et saaks adamsonis oodata. nagu oleks see minu jaoks
loomulik.
1
2

*vaata aknast välja
SA OLED SIISKI10 MANIPULEERITAV.
Troll peatub järsu näksatusega. Sellel millelgi on teravad hambad ning enne vahekäiku jõuad sa veel tunda tema
hammustust oma seljal. See võiksin sama hästi olla ka mina. Kedagi teist ei paista see häirivat...
Troll peatus järsu nõksatusega. Ma võpatasin, kuid jäin siiski istuma. Minu kõrvale jõudnud, ulatas
trollijuht mulle vahekäiku kukkunud raamatu ning pudeli11 veini, mis oli veel nii värske, et korgitsergi alles
korgis. Sildi asemel seisis:
CHEERS, BABY. MEIE TUTVUSE12 TERVISEKS.
Kõik peale trollijuhi ja minu olid ilmselgelt ärritunud. Mõni sõimas. “Sa pead nüüd minema sinnapoole,”
rehmas trollijuht kuhugi taksopargi taha.
“Ma tean,” olin ma lahkelt nõus.
“See ei paista mind eriti häirivat,” vastas trollijuht.
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NEGATIIV
[katkeid kontsentreeritud romaanist]
«Selleks, et surnut teeselda, tuleb lihtsalt vaikselt lebada.» (J.G. Ballard, «The Atrocity Exhibition»)
Subliminaal. Masin on närvisüsteemi metastaatiline plahvatus. Masin kirjeldab maailma absoluutse
ümberpööratuse terminites. Kui ta armatseb, on tema suhe Machinasse võrdeline tema suhtega aegruumi,
mida nad sel hetkel asustavad. See on mingi senikogematu pornograaﬁlisuse otsing, kompulsiivne
nõelasadu tähenduse laiba radioaktiivsele pinnale. Hallidele betoonseintele projitseeritakse hüperreaalses
lahutuses mustpunaseid kaadreid katkistest ja painajalikult väändes kehadest, ilmetutest ja riieteta
plastmannekeenidest ning kellegi poolt linnaäärsesse prügikraavi unustatud bioonilistest jalgadest. Fotode
stiil annab märku täieliku üle- ja läbivalgustuse taotlusest, paratamatust vajadusest näidata kõike ja kõike
kõige taga. See on sünapsitõmbluse vaikne paanika, lõppematu kinnismõte ilma igasuguse erutuseta. Nad
armatsevad punase betooni peal, materjalile projitseeritud tupikus ihade peal. Nende ümber on põrandale
kuhjatud lugematud kokkukägardatud väljatrükid, millele on iganenud fondis kantud teadmisi ühest
varasemast, koomasse langenud maailmast: The trade names of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors – Celexa,
Lexapro, Luvox, Paxil, Prozac, Zoloft, Fontex, Seromex, Seronil, Sarafem, Cipramil
IhaLuup. Vaheaeg linnaplaneeringu järgi teostatavatel ümberkorraldustöödel: väikese elumaja
suurune Cati ekskavaator seitsme meetri kõrgusel mahalammutatud iidse büroohoone paekivirusudel.
Vaatleja kummardub ja korjab kahe käega üles ühe sõiduteeasfaldile pudenenud tuhkblokisuuruse
paekivikamaka. Libistab sõrmedega üle selle: liigreaalne materjal, mida hooneehituses juba kümneid
aastaid ei kasutata. Vaatab üles, roomikutel puhkava töövalmis Cati poole. Projektsioonid raﬁneeritud
maandamisatraktsioonist: ängistuses kontoriametnikud lubatakse lõunapausi ajal kümneks minutiks
Cati kontrollerite taha agressiivselt rususid lammutama. Viiekümne-liikmeline vaevueristatavate, kuid
erinimeliste moedisainerite poolt valmistatud mustades ülikondades valgenahaliste neurootikute
hanerida. Kabiinisistunu hasartne, terav irvitus. Kopahammaste otsustav lõikumine rusuhunnikusse,
hõljuv paekivitolm sõiduteede kohal, kõrghoonete vahel. Juhuslikud kivikamakad, mis maanduvad kopa
agressiivsete tagasitõmmete tulemusena võika gravitatiivsusega all mööda sõitvatele sõiduautodele.
Cati kabiinist ekstaasis välja tuigerdava tolmunud ülikonnaga bürooametniku vallapääsenud rahuldusse
suletud silmad. Sõrmede motoorne tõmblus, painestvabanenu tasane naeratus. Seejärel ülikonna hoolikas
manuaalne puhastusprotsess: alateadlik entusiasm järelejäänud tööpäeva suhtes. Unenäod järgmisest
maandamis-sessioonist.

troll on ebaloogiline sõiduvahend nii ehk naa. ülima kadeduse
allikas: miks nemad saavad sõita peatustesse, kuhu mina ei saa.
ma oleks enamasti tahtnud olla selles trollis, mis keeras teisele
poole ära. hiljem oli mul loomulikult tihtipeale asja ka mujale kui
mustamäele, kuhu ma pidin sõitma kahe või kolmega. aga troll nr
9 jäi alati müstiliseks. samamoodi nukrat kadedust tundsin ma nii
nende klassiõdede suhtes, kes läksid maha minust varem või hiljem.
9
La guerre est ﬁnie. Le Birthday Album. Indochine. BMG France.
1991
10
põhimõtteliselt võiks ju troll tähendada ka seda norra kolli, aga
minu jaoks on esimene assotsiatsioon alati see, et sarvedega ja
sõidab. umbes sama alatu rida, kui inimene tuleb poest ja ütleb,
et ma tõin pirne ka. sa juba tunned, milline mõnus ja mahlakas.
just sellepärast tuleks alati öelda: lambipirn. muidugi – trollibuss
nii radikaalne ei ole. kui sa just parasjagu ei ole väike laps, kellele
öeldakse: ma tõin sulle mängutrolli.
11
Happy To Hang Around. 12 Memories. Travis. Independiente.
2003
12
Une chanson de rien du tout. Tu vas pas mourir de rire.
Mickey3d. Virgin France. 2002
13
mina olen trolliga sõitnud ainult tallinnas. ma olen küll kuulnud
teiste seiklustest. nad on alati olnud kahekesi ja sealjuures mõlemad
tüdrukud. esimene kord oli see peterburis. et nad olid ära eksinud
ja troll logises ja kolises hirmsasti, nagu tahaks kohe katki minna.
hiljem budapestis kuulsin ma täpselt samasugust lugu, ainult et
rääkijad olid teised. ega ma tegelikult ei usu et venemaal või ungaris
hingematvalt hullemad trollid oleks. mulle lihtsalt ei meeldi trolliga
sõita.
14
tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. aga armastust ei
tulnud, ütles tammsaare.
8

Lo-glo. Hiljem istus Masin bensiinijaama kõrval roostes metallraamidega pingil. Bensiinijaam oli
tegelikkuses tuvastamatute, kuid unenägudes karjetena sissetungivate tehnoloogiate mõõtmetevaheline
kokkujooksmiskoht. Metamasinad olid nelja vahtplastist topsi väljastanud radikaalselt erinimelisi
vedelikke, nimede ühine liiginimetus oli hapra kahtluse all: hommikuseks ergutuseks mõeldud igavese
oleviku narkootikum. Tulitav vahtplast Masina sõrmede vahel: igikestvuse poolt väljastatud uue looduse
võigas lubadus. Kaardus ruutsentimeetrid surnud, tumelillat nahka tema õlgadel ja kaela ümber. Inimeste
läbipaistvus bensiinijaama neoontulvas: ühe kõrgema, sõnastamatu ärkveloleku ideaalmudel.
Kohvijärgsed sööstrännakud linna lõppu, hiiglaslikesse mahajäetud kaubaladustamiskohtadesse. Hallide
betoonorganismide seesmine, absoluutne kaardistamatus. Ajutist varjupaika leidnud kodutute vaiksest,
kommentaari ja sümbolita toimimisviisist välja paiskuvad juhuslikud helid. Pärast külgmisi, suuremaid
laoruume suundus Masin hoonestiku sisemuses soolestikena hargnevatesse ligipääsukoridoridesse.
Ta hakkas pimeduses jooksma, saavutas veerandsekundil täiskiiruse ja lasi hargnemisteede viirastustel
end kehtiva arhitektoonika musta auku tõmmata: värelema jäänud elektriline impulss traumeeritud
närvisüsteemis. Kui kütus lõppes ja organism kinni jooksis, jäi Masin kiiresti täielikult seisma ja tegi silmad
lahti. KaameraSilm paljastas talle uuesti tema viibimise funktsiooni: mingil fataalsel hetkel enam mitte
kunagi välja pääseda.
Tagasi bensiinijaamas võttis Masin pingil koha sisse. Ta ragistas nukke, hingas sügavalt sisse ja pomises
Jumala nime – tolle teise inimese nime, kelle näo järgi ta tehtud oli. Lakkamatult väljapakkuvate logode
vihisev geomeetria. Reklaam ainsa valgusallikana.
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MetroManic. The streets are infested with angst-ridden rush and imperative decay. A sinister light
reﬂects from the pavement, mirroring the tense and pulsating desires of those walking above; the ocean of
shoes, shopping bags and movement-structures forming a perfect model-surface for psychotic projection.
The observer is calm, retreated, systematic, and now completely on his own. The gray insides of an
underground bus-station groan like the dormant guts of a giant beast. A colossal shopping mall sighing
above - at once a symptom and the ultimate realization point of the subsumed, subconscious passion
that has taken things this far... The potential clients, in themselves like a polluted sea of green poisonous
algae, are sharpening their intuition towards differentiation and price. Their instant recognition of others
of their kind - a perversely passionate glance, a satisﬁed blink, a subliminally suggestive posture. Internal
cravings slowly turning to inevitable parts of an increasingly externalized reality. The light all logo, inviting
everyone towards some unknown, higher enlightenment. The observer reacting calmly to all this, his dark
blue eyes tuned to CameraEye static.
In all this, the dream of a new, promising sexuality: a natural and healthy curiosity for all things perverse.

I
DELIIR SOMAASIS
staatica hangub mu trajektoorile ning sulatab killustikku. ma istuks nagu paine pingil ja uni langeb
pärastlõunati mu peale. ta tuleb ja ei kysi. pahatahtlik, non-transparent, raske ja domineeriv. kõik on
eristusteta, uni on ainus kehtiv parameeter. mind pole mujal, olen selle all kinni. hääli, helisid pole,
keha liigub jälgi jätmata, yhes käes pundunud huuled, teises vari. deformatsioonide all sosistav maailm,
kooldunud plast ja marraskil parkett. sõnad ununevad või ei meenugi.
sööstlaskuja diagnoos. see on siis, kui paralyys peale langeb. kuum õhk. staatica litsub laiaks, aeg
hakkab muutuma vägivaldseks, keha jääb alla, viilutusmehhanism käib aeglaselt yle. pärast seda on teadvus
hakitud, reaktsioonikiirus redutseerunud, aegluup lõikab spektrit põsel. sõnad, õigemini terminid sulavad
juba synapsites. permanentne mäletamine, et midagi oli. nimetamine ja paratamatus, hälve systeemis.
kui systeemiyhikutele ei saa katkestusi peale panna, neid yles ytelda, amorﬁat olekuteks ja asjadeks
transformida, siis neid yhikuid vähemalt yheksandast möödalaskmisest alates enam ei eksisteerigi. asju pole
enam ymber, ka pea sees mitte.
siis pressib teadvusetus ligi, ainsaks yhesuunaliseks sooviks jääb kuum uni. but it ain`t no
good. päevased uned on alati deliirsed. valuga end pärast mitut tundi vaakumit välja pressides on näo
vastas jõhkrad ja vägivaldsed ilmed, poosid, ﬂoatimised painetes ja kogu kujuteldav obsessiivsus, mis
tapeedipannoodele sisse pressitud.
nälg on ja looma tunne. kuri on olla. räägitakse, et rebaste korjuseid oli ikka kõrbeserval.
II
LLAAMA
tiibloom tuleb, katapult seljas
[%%%%%%]endotai hard
lymftsykk
pandakrool ehhiin
nokra-dan
pe ling po
protomau
kihvad lihasse loom
keha tremoloori permanendis
saaminaine liipab. jätab puukoorde jäljed, sisse vajutatud huulte variatsioonid.
III
BRITT-NO-VERSIW, LAWKALOWER
stay-up pitsäärega pruunid sukad, pakistani kollakaks koltunud kunagised valged 13,5 kõrgust all. ookerpronks õlapaelte ja musta pitsäärisega, piha kohalt poollõdvalt kroogitud siidine ja mõningate plekkidega
poolkombinee. kuldne pael 4x ymber kaela, seotud lipsu. neetidega valgest mõningal määral määrdund
nahast käerihm kahe pandlaga ymber randme. Lillad rippuvad, nelja rombi kujutavad kõrvarõngad. laud
erkroosad, põsed veel rohkem. huultel kahekordne huulepulga kiht - all tumepunane, mis oskamatu käega
äärtest yle on läinud, peal poolläbipaistev, oranþika tooniga paks ja rasvane läikekiht. suus on...veel näts.
lyymlickeryn-doll-maleesia
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IV
DRIIMEWEI PIINAD
tahab. tahab kuklaga city plinkivatele postidele nõjatudes sylitada sohvadele. istuda jalad harkis, baleriini
krunn kuklas ja kimuda. armsa ja mõistva ilmega tulistada
mopeedide pihta. päris suur kõva ragulka on : pika
määrdundkollase kummiga, käepideme ja randmetoetusega masin. toas teeb hommikuti kuiva trenni,
proovib kummi survet, tõmbab vinna, valib koordinaate, kaldenurka. väljas korjab juba kive. ymmargused
on paremad kui lapikud. õhtuti voodis kaardistab stopperiga järgmiste õhtute plaane – pupillid pööravad
teravaks ja psychocowboy lööb hambad kõrvalesta. kramp kõõlustes muutub talumatuks naudinguks. ta on
bret-ten-driwe ja lakub huuli.
ta on kooldus ruutjuure kohal, heksaeedri tykid suus. selle
sisekylgedel on armid. suu tuleb hoida lahti, eriti kuumadel päevadel. jalgadel on verevalumid, öösiti sureb
vasak käsi.
lakkamatu lõiketera mahasurumine on pannud teda arvama, et see on varateismelise paineluup, kuid
ylevedaja ytles, et hoopis iha kaart.
V
GLAAM
hermafrodiit ärkab yles. huuled on paistes.
kasvuhoones lagunevad metallraamid. mööduvad monstertrackid nagu kollased tagant läbi valgustatud
paised, mis venitavad
lineaari, kiirendus sees vaid tiiva kohal.
üle lendab sööstlaskuja, ametinimetusega hävituslendur. allolijail tõmbuvad veresooned plastkaabliteks.
ta poolsuletud terasripsmetega laugude taga roomab visuaale lahtikooruvast kahhelkivist luupi tõmmatud
mahajäetuse all vankuva kuiva basseini servadelt.
lendurit ja hermafrodiiti yhendab vaikiv metastaaside surve. need pärastlõunased pained läppunud
konsentraadis; varahommikused 4.54 gaasilised mälukaotusvahemikud kui tyhikud verevalumites
vahelihases on lähendanud nende kindlavormilisi permanentsest luubist pundunud huuli nii mõnelgi
korral.
paar kvartalit eemal luusib metallil monster-engine-track-driver. liiprite lõikav peegeldus paindub õhus.
ta sirutab käed suu juurde ja rebib imaginaarse väikse linnu keha kyljest hammastega liha. kusagil sulgeb
tiibloom silmad : parkunud nahalt pudeneb tykke ning sarvkestadesse torgatakse teravad piigid. lainefront
pressib pooridest läbi. koosinus käib läbi kardinatest.tolm haagib lahti ripsmeid, ylahuul tõmbleb sygava
lõhe kohal.
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FETISHISTLIK MIIP

JUHTUMID
… teinekord tulid nad juba neljakesi, ühel süles kährikkoera meenutav pamp, teisel midagi punast ja
kolmandal ainult paksusköites almanahh. Kui üles näidata loogikat, siis neljandal polnudki midagi. Eksite,
midagi oli…
Kuid, riburada pidi see rebu ripakile jääma, ridi-radi-ralla.
…täna tulin jälle emale vastu nagu ta palus, sest kandam oli raske. Pidi ju tooma igapäevast leiba, mida
andis meile Tänapäev, ja mitte vähe. Kuid kandam sisaldas ka midagi muud….
Vahepeal oli keegi siia sisse pikkinud pikantseid teri, erinevaid mõtteteri.
…ja lühidalt detailiderohke kirjeldus ühest rohelisest majast, mille oli aastaid tagasi jätnud maha
massipsühhoosi pooldanud erak. Uks (üsna vildakas), millel ronitaimedega kaetud link hingitsemas. See oli
pruunikat värvi, pisut poorne, kuid aromaatne ja meenutamist väärt. Selle küljes oli näha kulunud ilmega
kuivanud värvi ja kriipimisjälgi, kas siis koerast või oravast. Servad olid kulunud, mille põhjuseks seda
puutunud inimkäed aastasadade vältel. Väädid olid oma töö teinud, linki enam polnud. Ja siis oli 6 tuba ja
kamin, aga see polnud veel kõik…
Ööbik oma urus nohises pikka und.
… vahepeal oli külas antud häiret. Kellelgi polnud aimu, mis oli põhjuseks, samuti polnud kellelgi aimu,
kes häiret andis, sest kõik külaelanikud olid üheskoos. Samuti midagi ei põlenud, katku polnud, keegi
midagi ära polnud kaotanud, aga miski pidi seda põhjustama…
Teade: eksinud äsjasündinud 3-aastane laps. Vaevatasu otsijale.
…tolmukatte all lebas vana mootorrattakiiver. Oli näha, et sellega oli just sõidetud, see oli verivärske
nagu masin ise, läikima hõõrutud ja aastakümneid kuuris hoitud. Ja keegi ei tihanud sellega sõita, sest kõik
teadsid, et siis võib juhtuda see, mis ükskord ühega juhtus…
Kolm on vist suurem kui kuus mainis olematu hing kõiksuses.
Seekord õnneks ei juhtunud.
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1031011 JA LINN JÄNESE KÄPAJÄLJES

See suund oli vildist.

1031 013 sai valmis ja1031011 hakka$ end looma, kuid alles l6ppus. Nyyd aga
Alustame algusest, ehk A. Kaks ja üks oli kunagisel ajal 21
Nyyd (jälleehk )2113 ) kokku tervik ja-yx.
Ketlin oli täiesti kindlalt ja kahtluseta, kaks või yx v6i rohkem kui liita.
Tagasi singullar’*Ketlini teemadele.
Nägin teda (1.) esimest k¤rda mere ääres. Seal, kus lõppes Ri-ri’süda ja algas Meie (teie) lu-gu.
Ta kandis midagi, mis oli t4l selja5 ja natuke ka ymber jalgade.
Juhuslikult – kuigi ma tean et mul pole õigust seda sõna nii kasutada nagu seda seni tehtud pole
ja õiguseid on mitu nagu kaks tõket (mis oli olematu raamat ühes teises raamatus) millede taga on
eespoolsus. Eespoolsus. Ketlin oli sel päeval igal juhul nõustunud mind ootamata viibima ruumis, mille
plastmassimitatsiooniga betoonseinu ma kunagi näinud ei oleks saanud olla, viibima seal teatavas asendis.
See oli ta vabalt valida, ent ta teadis, et minust sõltumatult oli minus nõue (mida võiks võrdsustada tõkke,
juhuslikkuse,vasturütmiga), äärmustest väljapoole kantud eeldus, et ta kannab vormiriietust.
Vormid largiti ymber tuhandeksja tuhande kolmesaja tuhandeks.
Ketlin sai aru & ’&’tka5 edasi liikumist pikki randa, kuni vormitu vormitus sai ookeanix.
Seesmiselt on ta siis tühi nAgu ikka, sest siis on palju, mida sisse võtta.
Rand
Rand
Rand
Ja
Rannal Ketlin. Ole... siin on rida eitusi vahemärkuste osas...
Olematu reaalsus ehk haardkoor äftalaif kaas’ta’need’A kummitas teda edapiditerve raamatu vältel, mis hak:
as nyyd ise ümber largima, et j6uda sinna, kuhu alguses rida eitusi oli viinud 101010 3011130’e ehk ehk
ehk
Rand, kuhu mitte enam viibida seal-siin olevikus.
A
Mis A?
Nagu jäitab XYU jälitab dispoolikult =kas koos? Lahku? Sealt ? vilt? Y/N/FO/FU/FM
Võta mind sageduse mõõtmine. Hüüa seda/kuhu/liikumatu/asend/seinad/suus/kurgus/viltrullis/
Hiina kevadrullid nyyd 4 tükki 35.50
Ketlin vihka Geiger’myller loenduri järgi kevadrulle, tootjamaast hoolimata.
Jõta või väta aga tule tagasi!!!! Ketlin!!! Keee-tliii-nnnn!?!?!?!
„Ma olen siin. Ei öelnud Ketlin.
Ke”
Tlin
Mida?!?!?!
Tuul puhus vertikaalselt ja t6i selguse nagu ikka. Kart sind võtku. Kart uppus merre ja tuul tuli tagasi}
Ma ei näe sind. Ma ei ole kunagi näinud uppunuid. Alati peegeldub pilk tagasi lainetelt. Need on need
tõkkjad seinad, viskuvad ülale. Küsimus ‚kuhu’ ripneb kuidagi mõttetult lainete kohal kaks korda neli
meetrit klaasplaadil, millest hooliv meistrimees oleks saanud lõikava kõverpeegli. Kust üldse tuleb see
määratlus – kõver. Kõverus, milles on kõverust, kuna ta on kõver kuna ta ise on kõver, kuna sa näed
kõveralt, kuna sinus säilib tõke kas on olnud midagi mis ei vasta sellele määratlusele/ seda/kuhu/liikumatu/
asend/seinad/suus/kurgus/viltrullis/.
Meelte hailait, kontsentratsioonilaagrites, häh ja hä.
Ketlin ujus. Ta keha sukeldus sügisesse vette ja kummutas selle kevad’suviseks.
Ketlin heljub ja tema riided ujuvad ära kaugemale kui kaugel ja... . _
Ta ärkab oma meenutuste 6nnelikumas faasis ehk
Katusel kuhu Sten oli ta meelitanud limonaadi ja maasikaid lubades.
Mullid heljusid kõikjal nagu kevadised laskur’liblikad. Oli mitmeid juhuslikke kuule mis ne suunas
lendasid, kuulid liblikalennul kuul-liblikate suunas, kus juures, millises.

Roosast vildist Ketlini uued kummikud. Ketlin pole vilt. Ja keegi pole selles kahelnudki. Ent teatavate
tekstisiseste määratlematuste põhjal tekib seaduspäratusi, klaverite sisikondi, sisenemise viltseintega
arhitektoonilistesse elementidesse, edasi-sisenemisi. Suundade platoo suunas liigub sisenemine, need
topitakse kähku suhu{origa} ja jookstakse kähku minema.
Taandrida. Sten silmitseb Ketlini poosi. Vormiriietes Ketlin. Roosade viltbotikutega.
Ohjeldamatu fetish-android.
Tõke lendab. Kellele?
Viltklahv virutab vastu pingul, higi-, sülje- ja abjektipiiskadega keelt.
Õhku’lennanud Kyyliku ja kyborgi ristand taastekitas ennast, et Ketlin mingisse urgu ära lohistada ja teda
seal ta:selustada või ta:surmata ja hur1ata.
Ky-bo ühendus Ketlini neljakohaliste koordinaatoriga.
Keytlini süvateadvus kammis samal ajal ko-gu: olemust, et avastada taanditelt Ky-bod.
Ja tema kurje’plaane. Glitchkooder lykkas Ketlini tagasi asjade algusesse.
Tegelikult A polnud algus vaid hoopis lõpp. A ja 101031 1030 on tulemus, mis saabub siis, kui te olete
lu9enud k6ike, mis praegu tuleb ja siis alustate uuesti ning loete ainult esimese l6igu.
Ketlin k6ndis pimedal ööl tänaval ja. Varjud kasvasid ja kahanesid ja kell käi, aga aeg seisis.
Tema roosad kummikud lohisesid viltu mööda kivide parketti. Aknad plinkisid erinevate sagedustega.
1031 013, mis oli tatoveeritult tema jalale, helkis kuldselt. Ent sel oli märgatavalt roosakas helk. Võibolla
oli see vaid akende valguses nõnda. Ketlin kandis kaenlas kollakat mängujänest ja pisikest kohvrit. Kohvris
oli teine väliselt samasugune
Jänes ja üks raamat, aga tegu oli millegi muuga, kui samaga. Jänes oli pisut kollasem ja rohkem kulunud
ning 5,7 dilei} vanem kui vähem kulunud._.
Tuhanded jooned kammisid jäneseid ja ei saanud aru kumb on kumb. Nad ei teadnud, et siin-seal
minevikus oli Jänes kohvris olnud Ky-bo.
Ketlin jõudis tänava lõppu. Seal oli veel üks tänav, ent esialgu ei olnud seda näha. Vildist seina tagune tänav.
Sellele jõudmiseks oli vaja ennast {_____} abil läbi lõigata.
Vilt sulas nagu jäts.
Siinkohal küsib lugek. Mis on {_____}?
Vhakkin täida lüngad!
y/n
Fo Off
Ketlin jälgib jäljetuid jälgi .
Vildis on jänese käpajäljed.
Suured nagu härjasilmad.
Aga härgasid pole „tegelikult” olemas. Seega {_____}.
Täpsustus: {„{_____}{_____}”}
Pole tähtis, mida veel ei ole, on tähtis mis võix või tulex ehk
Mu vaataja-aken, mis Ketlini roosadele jänestele kuldvarje heidab on samuti nihkunud teisele poole vildist
seina, kuigi antud loo kontekstis ei esine täpsustusi või seletusi, kus asub „teinepool”, „siinpool” või
„sealpool”. See esineb vaid sedavõrd, kuivõrd Ketlin astub vildist tänaval. Jäljed kaugenevad samuti ja Ketlin
jälitab jälgi jälgides jäljeküti tavade järgi, olles lõplikult minetanud mälestuse, miks ja kas üldse ta siia tuli
või saadeti kahe poolt, kes proovivad vältida nrt 21 ja asendada seda nrga 1.
Kahest lahkub üks.
Kui kuskil on jänes, keda tal pole, siis (a.l.e.t.p.)
Üks naaseb.
Naer.
Ööst sai päev ja jälgi on sama palju, kui algul. Ausalt öeldes ongi ainult üks jälg ja see on 21 miili pikk ja
12 miili lai. Ketlin pole sinnani aru saanud, kuhu poole j2nes suundus, käpp tümistamas vast seest-poolt
kumerdatud viltjat moodustist, ühel näpul ...mas {_____}
Algus.
Ketlini vormiriietuse volte oli kaks või kolm, sest öö oli ta ju lageda taeva all mingis jäljes veetnud. Ketlin
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tõusis kerge ohkega betoonilt ja kloppis olematu tolmu oma univormilt. Lahtise jänese oli ta ära kaotanud ja
nyyd olid ainult raamat ja koffer, olematu raamatu jälg betoonvormist kukkus nagu õhupall, liueldes kaugele
üle mere. Mis laotus tas tagasi kokku, kui oli saanud tagasi jälje.
Ketlin ärkas uuesti mängult ja avas kofri uuesti ning võttis uue jänese kaissu ning olematu raamat ikka veel
seal samas.
Astunud sammu ja {_____}, ärkas Ketlin, vaatas peeglisse, märkas roosasid viltkõrvu, mis ei olnud
vormirõivastuse statuudis ette nähtud, kuigi polnud võimalik ette näha, kelle poolt, viskus, paiknes, irdus
ja kolmandal katsel, kui laine oli üle ta kummikute libisenud, jättes neile soolakad jäljed, uinus ta uuesti,
tajudes läbi une silmapiiri taga paukuvaid katuseid, mida ärkvel olles ehk tajudagi ei olnud võimalik, keeras
teise külje, mida ei olnud näha kõigele, mida oli näha ning juba järgmisel hetkel ärkas ta teadmisega:
Päriselt.
Astudes esimesed uued ja tõelised sammud liikus ta tagasi need sammud, mis viisid ta
Linna, kus oli päev ja tänavad olid täis inimesi, kes ei lasknud enda normeeritud elurütme, liikumisrütme,
(linna ennast võiks kirjeldada sõnadega „enne” ja „ammu”, äärmisel juhul ka „edasi”, ent kelle suhtes, jääb
vastuseta) kõigutada äkkilisest naasmisest. Ketlin kulges tuttava kommuuni poole, kus oli Sten kunagi
elanud. Ühikas oli kaheksa korrust umbes või üheksa. Olgu, ma olen valmis. See oli tänaval. Tänav, kus
polnud ühtegi maja (muinasjutt jätkub nii „edasi”). Ketlin teadis, kus pole ühikat ja kuidas sinna saada.
Teadmisel ei olnud kaalu, ehk siis oli see vildi kaal, mis varbale, kummikusse relvastatud varbale kukkudes
ei valmista säärast painí’i kui (kaksteist) volti k***a. loop 8.6 lightyears away.

Ketlin silmitses liginevat Lottat, vaadates hoopis teisele poole, sinna kuhu vari nii „naljalt” ei ulatunud, mis (ka ei
ulatunud katma Lotta põlvi).
Ketlin jooxis järsku nii, et Lotta ei märganudki, kuidas ta haaras selja tagant tema kõri pihku ja karjus pisarsilmil:”Lits
kus mu univorm jäi!”

Ketlini univorm ilmutas järgmisi muundumis sümptomeid.
Järgmisi: kõrvad(vildist, üks paar), Kummikud(kummist, üks paar, neist teine vildi-imitatiooniga). Edasised jäävad
tulevikku. Edasi. Ka uksel suitsetas koer.
Ketlin liikus uksest sisse ja
Jõudis l6puks kohale
Üh le sigareid keeramaläinud.
Kolmekümne miili kõrgune Jänes oli Kuubgurpidi kajana, kuigi
Selgituseks: Ketlin on mitmeti mõistetav.
Vahel oli Ketlinile aru saamata, kuidas sai ta
Ühika toassiinkohal tuleb jutusse paus, sest ükski siin tekkinud seaduspärasus ei tõesta tõsiasja et antud hetkel sünnib
(teadmata kus) veel üks olematu raamat mis manifesteerub sinu suulaes tagurpidi kajana. Või mis?

Tuba oli täis endisi s6pru, kes olid k6ik ennast selgex kamminud. tuba oli täis tuba. Tuba oli täis tuuba mahlaseid
basse. kas? Ketlin leidis diivanil vaba koha ja istus. Ta võttis plekist kofri kätte ja paitas selle kaanel ilutsevaid powa
paffe ...diivan turtsatas nagu plekist auto ja vilistas enamuse toas olevat õhku välja. Ketlin, tark, viisakas ja nii mitmeski
mõttes ülim mõnede teiste kvaliteetide suhtes, nagu ta oli, lahkus koos õhuga avastades end –kuigi polnud enam
küsitav,mida täpselt võiks enesuse all mõelda-, avastades end hoolimata k6igest istumas diivanil ja k6ik olid ikka
näppudena tantsijad klahvide kõrbes.
Viga olex olnud äratada inimesi, sest siis olexid nad miskit öelnud ja teinud ja rikkunud täiusliku vaikuse, mida hetkel
ümbritses Ketlin ühepoolselt.
Ko-gu ühikas
Oli niikuinii skuaaaaaaaaat ja
olematu
Ketlin võttis kätte olematu raamatu ehk selle, mis sul käes on ja hakkas lugema.
Diivan jäi uuesti magama ja haa
A
A
H
Raamat oli täis asju, mis olid tegelikult tähemärgid ja Ketlin muutis selle peale oma nime Lottaks.
Lotta leidis ennast järsku keset platsi,kuhu olid hooletult, justkui meretuulest kantult loobitud laiali Ketlini vildist
vormirõivad. Ketlin ise seisis keset väljakut seisva monumendi varju taga peidus. Lotta ligines
Monument langenud olematutele kangelasele
See oli nende toite/kaabel/ka/ei-kõlblik/

Deﬁneerimatu valgusallika liikudes liikus ka vari, tuues nii-ütelda varjust välja tüdruku,kes viivuks ei olnud ei Lotta ega
Ketlin
Teine reaalsus’varjutus tõi välja nende kolmnurga, kui absoluutse kokkupuutumatuse kujundi.
Kolmas tüdruk kutsus ennast
Kahjuks ei kuulnud keegi
Nimetagem teda lihtsalt 21x ehk ƒ
Raud-ei, tüüp lasi mulle taskust valgust näkku, et ma saaks talle lehvitada. Deﬁneerimatu valgusallika liikudes liikus ka
vari, tuues nii-ütelda varju välja tüdruku,kes viivuks polnud ei Lotta ega Ketlin
Teine reaalsus’harjutus tõi välja nende kolmnurga, kui absoluutse lahkupuutumatuse kujundi.
Kolmas tüdruk kutsus ennast
Kahjuks ei kuulnud keegi
Nimetagem teda lihtsalt 21x ehk ƒ ei teinud seda vaadates

Glitchkooder hajustas kogu sündmuse ühtlaseks ühesuseks läbi avogaadro arvu korrutise gaussi
kõveraga’ga, saades absoluutseks nominendiks 14+- 21
Väljak jäi kohale
Ketlin jäi varju
Lotta jäi vastu
Ja 21 jäi nulli koha peale, saades sedasi null-väärtuse.
Lotta põrnitses null-väärtusega 21’e, mida nullväärtuse tõttu näha ei olnud, kuigi Ketlin arvas hetkeks (ja
see oli ÕIGE pikk hetk) et seda ei ole näha uuesti ülelibiseva olematute kangelaste monumendi äkki-ilmuva
lauskleva varju tõttu, kuigi eelmisel päeval oli samal ajal nendes kohtades olnud jäätisekohvikute (las
olla-jäätis) lauad, mille kõrvale seatud potilillede omakorda-varjust paistis tulevate väljakute, sealsamasväljakute, alati-varjus-väljakute, kraabitud 8mm ﬁlmilindi-väljakute olemus ja koht, kuhu uusi ja uusi
väljakuid näha.

Tegelikult A polnud algus vaid hoopis lõpp. Kuigi A’d ei olnud
Lipp A21
Lotta leidis, et ko-gu linn oli ehitatud suure jänese käpajälge.
Inimesed vältisid kangelaste-monumendi-väljakud, sestsealjuhtus ja need polnud mitte kangelasteod.
Ketlin oli seal ja Lotta oli seal,
Sest selline oli käik: Lipp A21.
Väljak rõõmustas =)
Murtud lipp: A10,5/ ergo: inimesed korraga läinud, vähe sellest et ei jälgegi neist vaid ka ei vähimatki
vihjet, tagurpidi mälu ;) või tagantjärgi deduktsiooni, et midagi nendesarnast kunag’kunagi väljakul mängu
segas.
Vari tumestus ja jäi samas samaks.
Majad asendusid teistega, ehk. Varjud, kui kujundina liiga väljendusrikkad entiteedid, jäeti edaspidi ja miks
mitte ka tagasiulatuvalt üle-üldse kõrvale. Mis jäi alles tegelaste ümber?
Kus kulgeb tegu?
Siines tekstis pole sellele seni vastust leitud, kuigi pole olnud ka vastavat taotlust.
Tekst largis ennast Lottaks ja tema, olematuks raamatuks, mis qqs kofrisse jänese asemel. Mis puutub
Ketlinisse, siis tema, hetkedel kui ta Lotta ei olnud, pidas ennast vastuvaidelamatu,isegi jonnaka
järjekindlusega vaid puhtaks teoks, isegi selle olemuslikuks väärtuseks, mida tervikust lahutada ei olnud
võimalik isegi laiskadel akeemilistel protsessidel parasiteerivatest tegudest ja nende tagajärgnevustest
lähtuvate ajutiste äraviskumiste varjudel.
Lotta lahkus Ketlinist võib-olla isegi lahustus ja nii said neist kaks eradlunud poolt. Lotta lahkus Ketlinist
ja nimelt. Lotta lahkus Ketlinist ja unustas Glitchkoodri enda külge. Lotta lahku... Ketlin jäi ja sellega lahus
ta Lottast ja Gkoodrist.
Gkooder plõksus ülemeelikult nagu ikka, visates teadvust ja ajalist lineaarsust väikeste juppidena minevikku
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ja tulevikku.
Ketlin nuttis valust, mida poldud lahkumisega tegelikult tekitatud. Oli vaja kuskile oma nutu’energia
salvestada. Ketlin kandis taas stjuardessi ülivormi, kuid kõrvad rippusid nukralt.
Lotta.
Ketlin viskas saltosid ja hundirattaid. Ent kõrvad? Kust said siia kõrvad, mis ﬁgureerisid hoopis ühes
eelmises episoodis?? Variant a) oli säilunud Tegelikult A{mis lahustas} polnud algus vaid hoopis lõpp. 4
{_____}
Algab taas otsing.
XYU algab1013101 13013

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjuxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxka tervest leheküljest x-tähtedest võib pauk vägivallanduda,
mis siis saab lapsed?

Ketlin painutas ennast keskelt kokku. Lotta kannad puudutasid Ketlini heledaid kiharaid. Või oli see vaid
kujutlus ammulahkunud raamatukogust. Tema enda kiharad olid sama heledad, kuigi kukkuva klaasi vari
võis teatud ajendil lasta paista neid ka tumedamana, kui avanti-arvu järgi sünkroniseeritud hele-tumeduste
tabel. Kesksele kohale võis jääda miskit aimatavalt keha keskkoha sarnast,kuigi see sarnasus sõltus
vaataja’silmade värvist.
Raamatu kaaned olid vildist ja lehed betoonist. Selline raamat on ainult kõige raamatu altimatel jobudel
riiulis ehk nagu geek’ware.
See raamat j22b 6nnex t2nases/homses raamatus ridade vahele. Raamatukogudes on ta paigutatud reeglina
kõige kõrgemale riiulile, kuhu isegi sellel persoonil, kes muidu raamatuid tunneb, asja ei ole, sest tema
vasakus hemisfeeris puudub vastav transmitter, mis võimaldaks tal avastada ülemist riiulit, kus paiknevates
raamatutes on erandina kogu raamatukogus kirjas, kuidas –ja veel enam- „kuhu” rajada kangelaste largivaid
monumente?
{__?__}
Raamatukogu riiulid keerlevad spiraalina ümber olematu telje, raamatu, kuigi tegu on koguga, mis justkui
vihjaks millelegi kobarjale, ei ole võimalik avastada printsiipi, mis neid raamatuid eristaks tähemärgi
kogudest, mida öösiti kohtame koduteel. Kobaras. Pulseeriv sõnamärkide kogu ründab pidevalt neid
raamatuid ülevalt nagu osutav sõrm? Tere tulemast meie unelmate kokku.C
Siin on kõik uuemad haruldased , asutava sõrme asumisele saadetud: „Ja kahelnudki selles полюса keegi.”.
C
Kadunud Lotta oli väljaspool ko-gu. Ta ocis oma kadunud olematut kirjutamata raamatut.
Hulkuvad
Raamatukogu on midagi,mis koosneb hulkuvatest raamatutest. y/n
OF- ytles, et ssi. see viiski
ja oli
Ja asja
Ram

Seinale kirjutatud lehelt võis Lotta lugeda kuulutust.
:”Olematud raamatud pühapäeviti välja laenutatud.”
Lotta vaatas kella: soravalt, nagu ikka, luges ta „laenutatud” asemel „laenatatud”.
kKell oli hetjkt6rkeliselt.
kKell oli endiselt sidemeis.
Elastik’plastik sidemed nagu kohustuslik kraam.
Lotta sidus endal vasaku silma marliga kinni.
„aoeirhy7qerhesfasfgoadfjfoiafha,” tuli silmast; See oli silma
Kohustuslik enesekaitse reﬂex.
Järgnes väide: silma assotsieerub kellaga nagu muna.
Sein-aga.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxx
Xxxx
Xx
A
(seina)kukkumise koht
Päris hea sein
Üks Ketlin üks Lotta 3 tüdrukut ja null üks poissi null hiigeljänest ja üks jälg
1130101

Koors Lipp on ka käik a21 kuninganna
Raaaaaaaaaaamatud hulkumatud on Selle mängu ainuke Tagasivaateline pilk
Vilt sein ütles käristatud suust:” That is, we must realize (make real) the moments and spaces in which
freedom is not only possible but actual.”
Vilt sein oli Gkoodri viga ehk eesmärk. Elastik-plastik apparatus.
Ketlin virutas keebile kukkunud nahkhiire eemale ja astus välja. Enam me teda ei näinud, kuna terve
lehekülg noortepäraseid x-tähti piiras vaatevälja.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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RAUA KATKESTAMINE: MODELS SUCK

ei suuda.
Kõik kohalviibijad lubavad vaid plahvatusega kaasnevasse helisse kätketud naudingul aeglaselt
enese juurde tulla, neuroniteni söövituda, et mitte kaotada millisekunditki, pidades ise plaani, milviisil
osutuks võimalikuks seda analoogaudio katartilist triumﬁ reprodutseerida digitaalkoodina. Võiks viidata
pikale väljapaistvate intellektuaalide nimestikule, kes pühendasid oma elu looduse varjatud saladuste
tundmaõppimisele. (ps kuigi pimedalegi nähtavalt võõrarüüs, ei olnud see lause veel TOO lause)
Lõplikult lõpmatusega kohtunud agarad kohvikukunded paiskuvad korrelatsioonis, mis nõuaks enese
kirjeldamiseks siinkohal küll Olaf Andvaraforsi laserotsaga noonius-tintenpenni, paiskuvad kauaoodatud
kosmomorﬁ suunas, paiskumise dünaamilist parabooli äärestamas apokalüptiliselt ketserlikus tantsus
moodulid, mida terve, objektiivne mõistus omaks tunnistamast tõrgub: on seal Marilyn lipukirjaga
“illegal underground”, on seal Gagarin, mütsil logo “independent”, on seal Nike`i bumerang allkirjaga
“subculture”, rääkimata Kuliku lõustast, suust tulemas ilmselgelt Disney käekirjaga jutumull: “Tulevikus
saab igaüks viieteistkümneks minutiks koeraks”. Che Guevara sõnumiga “cli-che” tundub teenimatult veidi
tahaplaanile jäävat ning kõige lõpus näeme II MS-järgses invaliidikärus (“zekiwa scooter 3003”) kõigi
poolt unustatud kontseptuaalset (ja paraku selleks ka jäänud) demiurginärakat plakatiga, mis kuulutab
kõigile lugedasoovijatele (ei tea küll kellele? toim. märkus): “sportsportsport”.
Mõistetavus tuuakse siin ohvriks ebamäärastele kujunduslikele kaalutlustele.
Juba siin esinevad albi eneseteadvusega, mida keel paindub võrdlema peni omaga, kes peretütre
suureks rõõmuks, perenaise heakskiidul, ilaste mokkade vahel äralätsutatud ja väärtusetut plastikpudelit
edeval ilmel tassib; taolise eblakusega esinevad juba siin mitmed hilisemad motiivid:

Räägib Piret:
Igal pärastlõunal umbkaudu kella 15.00 paiku, pärast minimalistlikku hommikutualetti ja väikest
jalutuskäiku mere ääres läksin ma Fashion Cafesse raamatut lugema. Istusin alati koridoris, kus palju
inimesi mööda käib. Nii sain iga kord, kui keegi minust möödus, teda vargsi tuka varjust piielda. Täna
aga panin tähele: üks lause raamatust minu põlvedel ja üks möödakäija koridori petlikust sügavusest
hakkasid peaaegu et korrapäraste vaheaegade tagant kombinatsioonina korduma. Veidi mööda rutates
-tollest lausest selles raamatus kuulete hiljem- mainin, et morbiidsed korrelatsioonid ja sünkronismi-masina
metafüüsilised kurvid olid “minusuguse” mikrorevolutsionääri maiusteks, nagu teksti läbimisse sekkuvad
möödujadki. Too lause aga, tõotan teile, selle saate te siin tekstis veel enne viimast punkti ära tundma,
identiﬁtseerides selle kui mütolüütilise Võõra. Enne, kui temalt läbipaistva loori langeda lasen, nimetan ta
tinglikult siinse teksti entroopilise tiheduse kangelaseks.
Räägib Random Pseudonym:
Lähenedes koridori algusele selle lõpu poolt, panin teda tähele juba selle [koridori] lõpust. Tollal,
kui see lugu minuga juhtus, panin aja asemel rõhku ruumile ja rõhutamaks oma pidevalt muutuvat järelikult ka kaduvat- nime, stabiliseerisin oma outﬁti vastavalt Hokusai mentaalsete vajadustega teismeliste
pansioni vormirõivastuse standardile, mis koosnes peapaelast, tenniskingadest nr 25 ja valgetest allapoole
põlve põlviksukkadest. Tõtt-ütelda nägin oma peegelpildis välja suhteliselt ohjeldamatu fetishandroidina,
kui ma seal niiviisi mööda koridori rulluisutasin.
Ta istus alati just selles koridoris, nagu valgest linoleoumist välja kasvaval pingikesel.
Räägib Piret:
Nagu ikka ei viitsi ma mitte midagi teha, peamiselt juurdlen teemal, miks ei lubata koolis
ripsmeid värvida. Täna täheldasin ka, et lugedes vastavat lauset [kangelane], õieti küll aimates juhuslikkuse
loogikaga, mis tollal ilmnes [inplode] kõigi mind lugevate tekstide essentsiks olema; lugesin, aimasin
-whaddeva- tolle lause huulilehinguvas ligeduses, et temas ei olnud mingit eelviidet vastavale möödujale,
kes ometi justkui oma hetke oodanult alati õigel hetkel linoleoumi laulma pannes rulluiskudega minu
ligidal pidurdas ja oma pikkade säärtega justkui naeru tagasi hoides mõned korrad vastu põrandat põrutas.
Nimetasin sellist eelvihje puudumist, ent hilisemat süsteemi elementide oma ainuõigele kohale asetumist
“vedelaks konstruktsiooniks” ja seostasin seda funktsionaalse automatismi pärituules möödunud suve
ning öiste suplustega kuuvalgel. Mille puuduv seos lugemise ja piilumise teljel tekitas kokkuvõttes
projektsiooniruudu minu speech errorite pigmendilaikudele.

üksik null, juhuslikult avatud raamat ja sellest leitud suvaline lause, fataalsed möödujad, linoleoumi hääl,
viljastamist ootava substantsi dematerialiseerumise presumptsiooni apooria...

Olles jutu osavalt mujale juhtinud, asetub tekst sujuvalt tagasi raamatusse.
Piret avab raamatu juhuslikult leheküljelt ja loeb -samal ajal näeme me rulluiskudega plikakuju
vasakult kaadrisse ilmuvat-):
Keedunõus kuumutada õli või rasv, kuni see hakkab kergelt suitsema, tõsta sinna nii palju
rasvakuulikesi, et need vabalt õlis asetseksid, tõsta vahukulbiga sõelale nõrguma, jahtunult puistata üle
suhkruga.

Mõtleb Random Pseudonym (kuna siinkohal oli kaks leheküljetäit mõttekriipse ja paar üksildast
nulli nende seas, ei pidanud me vajalikuks vastavat lõiku praeguses väljaandes ära trükkida. Nimetagem
seda meile kõigile nii vajalikuks -aga vaid aegajalt- mõttepausiks.):
/---/.
Loeb Piret (endal pilk nagu tühikäigul no-input projektor, seljas odav -või ainult sellisena oma
lakoonilises antistiilis näiv- versioon ühe tuntud poplauljatari 1984ndal aastal talle Sopotis võidutähe
toonud perioodi kostüümist -te ju mäletate: rinnal pilt lahtisest tabalukust kirjaga “ava mind” ja nagu läbi
aknaklaasi vastu valgust vaadatult, teisel pool kinnine tabalukk lööva kirjega: “sulge mind”-.
Piret (või kuidas iganes ta end nimetada suvatseb) istub, jalg üle põlve, oma tavalisel armsal kohal cafe
koridoris, suvalistest lehtedest kokkukleebitud raamat ees ja vajutab walkmani play-nuppu. Tühi cd-toorik
pleieris hakkab järjest kiirust kogudes pöördeid üles võtma, juba on neid sada, juba tuhat, juba kes-neidlugeda-jõuab-palju... kõlab plahvatus.
Kohvikus jääb haudvaikseks. Peegel koridori lõpus reﬂekteerib üht valguskiirt, ehmatab, ja sulgub
samas taas oma purunemiseelsesse rahusse.
On tunda staatilist pinget ja valveta jäänud mikrolaineahju abitut piiksumist leti tagant. Keegi
ei pane tähele üksikut rulluiskudega tüdrukut, kelles arrogantsevõitu a la kolmogorov päikeseprillide
puudumisel võiks vaevata ära tunda entsüklopeedia “viimase” köite kaaneplika, tusase ilmega tippmodelli
ja superkiddie, kelle nime keegi kunagi tänu mälu määravalt selektiivsele iseloomule õigel hetkel meenutada
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> paranoidtroid vaatas mind oma kulgurlike silmadega
> anus mu puudutust kas või sõrmetippudega
> ajal mil inimesed laulavad jump theysay ja
> dont get medowndowndown ühest suust
> ei mõistnud ma teda enam
> kustutas end staar munina ees konina
> ja ma järgnesin teda kui ta põles
> tema mind kui ma kustutasin
> mina tahtsin õppida õpida õppida
> mitte sama
> asja isegi kui ta mind paelub
> isegi kuisee on kõige radikaalsem julgustrükk ewer
> siis weel radikaalsem on seda mitte õppida
> sest ma seda niii tahan
>
> radikaal on nagu kemikaal
> mis mõjub reaktsioonina
> vastuhakule
> deformeerudes kolmanda
> selle mille ﬁlosooﬁa unustab ja jääbki
> sõnadega
> musta ja valgega sõdima
> kuni pöördub tagasi oldskooli
> ja laulab ühest suust mõlemat tuult
> ja nääebki etma ei ole deformeerund kolmandax
> waid mu1 silm on roheline teine sinine
>
> oo mida oleks öelnud Mendeljejew
> kui õhk olex öelnud
> ma ei ole hapnik vaid
> H2 ja O-ühesisikus-skizo-aga
> ei midagi erilist-ei scumigi
>
> troid on nagu kunstiline objekt
> võimatult laia mõttemaailmaGraaﬁkuga
> peaaegu eemaletõukava pinnaga
> mis ajapikku saab me kaasaja popkultuuri mudeliks
> ja kunstilise sisepinnaga > tõsist tänapäeva realiseeriv
> linnakultuuri peegelpind-hr.Troid
> Troid on suurepäraselt kunstiline nimetus
> slogan
> selgitus
> teade
> hüüdlause
> hoiatus
> igaühele tema mõistuse järgi
> troidaalne kallistus tänapäevaühiskinnale
>
> pop ja noortepäranetroid(libe-ilus-lausalakuksteda> läbipaistev nagu klaas-ootulevik)
> jaOOOnoorus ikka ei mõista midagi
> mõistavad!!!!!ja jäävad ikka noortex
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> olgu kasvöi Godzilla tagasi
> noor leiab ikka aega suudelda lõpuni
>
> hoiatus-ebameeldiv-kurjakuulutav
> see mis eraldabki
> meid vanadest
> olgu kasvõi Godzilla tagasi
> pensionääridel on ikkabussipeale jõudmisega kole
kiire
> ja raskusi
>
> hüüdlause neile kes muidu ei märka
> söövad reklaami
> see keskpärane sihtgrupp
> sinna kuulub nii palju ja ikka
> igaühele oma mõistuse järgi
> aga selle kindla doosi saavad nad kindlasti kätte
> mis just neile eraldatud
>
> näed troid polegi nii paha
> mõtleb kõigile
> temas on kõigile
> vaataja silmades viirastub tänapäev
> läbi troidide silmade (igal troidil 1)
> koondub minimalismiks
> suriseb lootusrikkalt
> vilgub veel lootusrikkamalt
> põleb nagu kollane päike
> loojub oo punane
> ja ise ta kuukarva
> hakkanüüd avastama
> hakka nüüd avastama
> mis on kuu materiaalse pinna vaimse
> taju sisemus
> kunstiline objekt
> oma kõhna draakoninäoga ainult öösel kurb
> (vöi kest teab-avasta!!> -igale ta möistuse järgi_)
> päeval ta silma ei julge vaadatagi
>
> päeval ta jookseb sinusse
> et öösel sealt imeda
> kui sa is e ei tea juhtuvad igasugused imelised sajad
> ime huvitavad
> lausa uskumatud
> ei tahakski neid uskuda
> ei tahagi
> ära räägi rohkem
> ole vait
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PROMETEUS
...................................................................
text milles ainult tähed moodustavad millegi,
isegi kui ainult ajuparv ujudes tumepruunis vedelikus,
imbub kirja,fyysilisus täiesti välja lylitatud,
isegi käed mis töötavad ajukelme kulleritena,
on aukus,need samad tähed vedelevad neil tähtkujus,
saadavad impulsse mida aju ootab,
ikkagi see on kangelaslikkus,
need värvitud kyyned tahax t6sta silmade ette,
v6i pigem pista pähe ja rebida välja see texti juur silmadest,
see viimane kangelastegu on ii täpp,
lause lõpp,katuse äär,
punktiga lõppend kulminatsioon.
...................................................................
oi nii otseselt ma ei julgend öelda(hi) aga
enesetappurid onju suurimad kangelaslikud
iidolid, kes hyppavad oma keebiga katuseäärele kõikuma, siis sinusugused prometeuslikult
piinavad raisakullid tema kooki ja rinnanibusid
lendavad näxima...
...................................................................
(siit avaldub korduv juurdekasv,mis kasvatab juurde uusi ihalevaid
kangelasi, nende Päästja Herakles vabastab nad maapealsest glitter/
shampange/raidist.Selline korduv äär aga eeldab siiski progressi,
mille tulemusena k6ik komponendid teadvustavad toimingut,
toiming areneb iseseisvax, ei miski hakkab m6tlema, Heraklese m66k
hakkab rääkima,robot armub inimesse/but fakk dat/lihtsalt väike
k6rvalekalle/erinevad teemad kattuvad ja arenevad 1teisex-m6istate)
...................................................................
...kangelaslikkust võib maitsta ka diivanil lesides,
v6i töötaustax väike suesaid ja parim on 6ues
päiksekäes vedeleda veenid väljas,
kui k6ike on kyllalt,nii piisavalt et isegi t6usta lendu,
sest ei ole t6esti ju midagi rasket,
sydametunnistus ise t6estab seda,
ja isegi t6sielus pyydsin alles seda endale selgex teha.
Nii h6re 6hk,liigun liikuriga edasi keset kärnas linna,
ja torgin 6hku verele,päästan valla kangelase,
oma viimase lootuse,
viimase kangelase-kaasmaalaste keeles eristub selgelt 6ige alus:
POSLEDNI GEROI’n ja loodan et ta t6esti on viimane.
...................................................................
Ja mix t6esti see juur on nii kerge/6huline text,
nagu kisux kopsu,mida iganes,
ongi ju see se kangelaslikkus,kergemeelsus,
mitte raske, rusuv, tumepruun vedelik,
magedale ajule uus exlipse,
just nyyd ju selle tagant sööstis välja kangelane,
eufooria-mul kukkus pliiatskäest, klaviatuur purskas p6lema,
surusin oma alasti p6lved nii kokku kui sain ja selja sirgu,
kiikasin yle laua aknapoole,
nii et peeglitest
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KASPAR

v6is peegelduda mingi kutsuv poos...
...................................................................
commentaar:k6ik systeemid töötavad normaalselt
erinevad rikked on systeemjad valemid
mis töötavad täiesti normaalselt.
Cas robotid teavad mis on POSLEDNI GEROI’n
ei tea mis see siia puutub-arvan ,et mitte päris
kas kangelane ise teadvustab oma tegevust
v6i kas ta tegudel on iseseisev elundkond
Heroiin-on ta synteetiliselt m6tlev objekt
v6i reaalselt elav seen...
...need kysimused jäävad siinkohal 6hku rippuma
kuni mind kuulda v6etaxetext on esitatud masinale.

VABAVADA KASPARILT
q minu kui Inimese kohuseks on süüa kõht täis, magada norinal üks peatäis ning siis alustada
vastuvaidlemata ja viilimata vedelemist. aamen
q kõik, mis tehtud peab saama, saab tehtud ja kõik, mis peab tegemata jääma, jääb tegemata nii või naa.
ning nendel asjadel pole vaja vahet teha, sest lõppude lõpuks saavad kõik niikuinii seda, mida nad tahavad
või ei tahagi mitte kui midagi
q ma olen võlgu oma olemise eest. ma sündisin, elan ja suren nagu võlglane, sest olemasolemine on
peenrara kõlistamine
kui ma tahaksin lihtsalt olemas olla ja sooviksin ainult seda, et ma võiksin eepiliselt vedeleda – ei midagi
muud – siis ei ole see võimalik. mul tuleb muretseda toitu, soojust, ennast pesta ja ilmselt veel midagi.
selleks, et lihtsalt olemas olla ja vedeleda, pean ma hakkama liigutama. nii ma olen oma olemise eest võlgu
pideva askeldamise. rääkimata sellest, kui tahaks veel midagi muud
ma arvan, et see on piinlik olukord, daamid ja härrad

077k.

q mul on elus ainult üks probleem – kui ma tõstan jala õhku, siis miks ei puutu see vastu põrandat
q beebieast peale on mulle - nagu igaühelegi – otseselt või kaudselt selgeks tehtud, et ma ei ole selline
nagu olema peab. et ma pean ennast kogu aeg muutma paremaks, kasvama ja arenema täiuse suunas. et
asjad on justkui halvasti. või kui nad ka pole halvasti, siis peab kogu aeg tegutsema, et asjad ehk minu elu ei
muutuks halvemuse suunas. sellise teadmisega pean ma siis askeldama terve elu, muutes halba heaks või veel
paremaks. ning elu lõpul tõdema, et elu oli üks totter maraton
tegelikult olen ma algusest peale olnud täiuslik nagu inimene ikka
q elus hakkama saada pole probleem, ent mida ma sellega peale hakkan, kui ma hakkama saan. mul on
kombeks elada
q metodoloogiliselt on oluline eristada: 1) magamist, 2) puhkamist ja 3) vedelemist. tõsi, ühine on see, et
kõigist saab lõpuks dünamo
q ei ole viga midagi – elu läheb edasi. elus on vähesed
q ma saan tasapisi jagu kiusatusest muuta oma elu paremaks. küllalt sest emakeeleõpetajalikust
suhtumisest ellu nagu vigade parandusse. ma olen niigi häbitult palju saavutanud
q veendumusest, et kõik hea tuleb läbi ebameeldiva, saab viirastuse kogu eluks. käigu see sitale
q püüan moraalsetel kaalutlustel hoiduda eemale iseenesestmõistetavalt krapsakatest inimestest
q panin tähele, et mul on halb harjumus jagada aega kasulikult ja kasutult veedetud ajaks. see ei tule mulle
kasuks
q vedelemise algus - , kestvus - , ja lõpuaja piiritlemine ei ole eesrindlik
q igal hommikul tõusevad puukujud ja teevad päeva lõpuni otsustavaid samme selles suunas, et muuta
oma olukorda paremaks. nad on kindlad, et nende eluolu nõuab pidevat parandamist ja parendamist. nii
need aastad lähevad. muide, eluolu võib muuta paremaks, aga selle muutmisega kaasnev mulje, et olukord
muutub paremaks, on ennatlik
puupead võiks pigem hakata hoopis järjekindlusetult vedelema või ohjeldamatult viljelema viilimist. ehkki
on selge, et see pole kukepea
q vedelemise kui olemise vormi ja selle spetsiiﬁka määratlemine pole sisuliselt leidnud piisavat tähelepanu
tänase päevani
q selle rõõmutu ja karmi inimestele on vedelemine alati käinud üle jõu. nii muutub iga sünnipärane looder
siin tasapisi eliitpõrsaks
q edasi ei viitsi ma kirjutada – lähen ja viskan pikali. enam pole mingit muret
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0TSING: KETLIN JA KASS

Glitchkooder suras jamas üleannetult. Kurat jälle pean mingite vanade lõpetamata eluoCadega tegelema.
Olin pime’hämaras klubis ja vaatasin otsa Freo vennale. Mingid afﬁd olid Frea kinni sidunud & kuskile ära
qskile viinud qskile.

(Ma leidsin just, et )Võõrastel on rohkem ühist kui tuttavatel. Vaatan ringi ja nägin paljusid inimesi, kellega
mul k6ik ühine oli. Taevas keerles, keerdus ja jäi seisma. Leidsin
ülesse kõige sarnasema. Nad hoidsid k6ik mu hinge kinni. Tuul puhus vaikuses
ta juukseid. Mu pilk jäi kaks sekundit hilisemaks ja nägin teda. Mustad
juuksed kahes punupatsis ja tumedamad silmad. Ma ütlesin
endale + tuhandele sarnasele ja nemad mulle, et me
peame kohtuma ja võ:rduma võ:raste sarnasusest.
Läksin tagasi hetke, kui teda vaatasin ja nägin,
et ta kandis seelikut, kuigi tegelikult kandis
ta pyxe. Ta nimi oli naq ikka. Ketlin.
Lasin oma teadvusel nagu
lindikaval laiali valguda
ja hõisata või siis
joovastunult
sositada.
“Ma
olen
siin!”
Ketlin heitis pilgu ja naeratas pisut, kuid see ikka ei saanud nii olla. Vahetasin istudes jalga nii, et see oli
tema poole suunatud ja proovisin selja tagant ta pilku Vahetasin istudes jalga nii, püüda. Tagasivaatelisest
peeglist nägin’tean, et ta piilus mind sellest peeglist juba ammu ju. Ta oli mind näinud väiksema dileiga ehk
0’179 e-ko ja ta leidis mu enne sarnasema, kui mina teda. Ta ju tydruk kah.
Kerisin ennast tagasi ühte olekusse ja lineaarsesse maailmatajusse. Tuleb olla tugev, et saada. Tõusin
aeglaselt, sest nii algavad täna muinasjutud. Läxin nii kaugele,
et kysisin temalt.
“Kas sa oled emo?”
Ketlin viskas minu pilgu
koos enda omaga maha
ning tegi nagu tulex ta suust :_ .
“Sa unustasid tegelikult siia tulla.”
Ma:ilm jäi vait, sest ta oli ju ainult helis dilei, mis minu teadvuses kajas mingist alternatiivist. Kõik qqs
kildudex ja siis.
Ärkasin teadvusest nin9 nägin, et siin-seal minevikus olin tõepoolest oma kohal mitte Ketlini kõrval.
Tahcin tõusta ja minna nyyd päriselt temani ja öelda k6ike, mida tahtcin öelda juba enne, kui küsin, kas ta
3mo on. Olin tõusmas siin-siin minevikus ja minamas selle kaunitari juurde, et temaga tutvuda ja ilmselt
muudki. Astusin peaaegu juba eelsammu.
Glitchk0oder suras vaikselt ja liigutas mind liig’kiirelt tagasi mingisse faasi.
____________________________________________________
“Nad sidusid ta kinni ja viisid ära.”
“Kuidas palun?”
“Nad sidusid ta kinni ja viisid ära.”
“Nad sidusid ta kinni ja viisid ära.”
“Nad sidusid ta kinni ja viisid ära.”
“Nad sidusid ta kinni ja viisid ära.”
“Kelle?”
“Frei!”

“Nad sidusid ta kinni ja viisid ära.”
“Q-hu?”
“Autosse, mis seisis seal, siis kui nad ta ära viisid.”
“Kuhu auto ise jäi?”
“Sõitis ära tulevikq.”
“Mis kohas ma praegu olen & sina?”
Klubi muutus j2rjest möllumaks ja seinad hakkasid sulama{?} ning katus nihkus kuskile. Inimesed
hüppasid nagu afﬁd.
“Nad sidusid ta kinni ja viisid ära.”
Lasin glitchkoodri ¤$util korrax maximumis 2ra käia ja siis olin ma teisel p00l. Klubi oma m8llu9a 0li
kaugel kaja.
Istusin autos ja s6ps oli r00lis. Sõber oli teistsugune, kui teacin. Freü oli ilmselt juba ku5kil
alternatiivikx muutunud ja ainuke, mida ma tahtcin, oli tagsi saada sinna, kuhu ma tumedasilmse Ketlini
olin jätnud. Auto oli lai ja mugav. Istmed olid punasest ja aken ¤li s6bralikult l2bipaistav. Helisfääris ringles
lugu:”Bad Breath Baboons - Run and run some more”
S6ber vaaatab oca, lükkas tuka paremalt küljelt vasakule ja sõnas:“Nad sidusid ta kinni ja viisid ära.Kõik
saabub lõpux meeleldi tagasi.” Auto sõitis sisse kaubikule ja sõber <j2ttis> mu $inna ning läx edasi. Ta 0li
mu s6ber olnud umbes kym:e sekundit + 10 sekundit.
Pool minutit mil ma olin autos, aga sõpra ei olnud. Mõtlesin eesm2rgile. Ketlini k6rval oli istunud
sõbranna, keda ma ei teadnud & ei tahtnudki teada ausalt. Aknal oli Ketlin üx1 olnud. Glitchkooder
surises jälle jonnakalt ja paiskas mind seal-seal tuleb’minevikku.
Taevas keerles, keerdus ja jäi seisma. Leidsin üles
Unenäod said eristaatuse, kui kõige reaalsemad altekad, mida Glitchkooder suutis toota mulle kogemiseks.
Need, kui teiste poolt p6latud alternatiivid said mulle armsaks. P0lnud’oli vahet, kas tegu oli unenäo
Ketliniga või mitte.
Nüüd on tagasi normaalsus. Kahvatu pe:9elpilt vaatas vastu al:ikast. Olin kuskil. Olin kuskil. Olin ja
otsustasin, et aitab vahtimisest, tuleb liikuda, sest see on kytus. Piilusin oma koordinaate ja
1 010101 0103 10 1 3 10 0130 1300 0 00101 13 103103 1301
torkas oma teravad otsad mulle silma tahtes verre imbuda. Lylitasin kiirustades Gkoodri re�iile, mis lasi
ta9asi tulevikku liikuda justnimelt li:kuda. Kõik ümbritsev sulas jälle kokku ja segunes osaliselt ning ma
largisin ennast läbi ko¤dri ära sinna poole, kus Ketlin paistis aknal istuvat ja mind esmakordselt uudistavat.
Nii nagu esimene kord enne koodrit ja tasandeid see minuga oli juhtunud. continua>

=>
==>
===>
====>Kass o0tamas valgel aknal, et tüdruk ta sisse laseks. Mina vaatasin kassi ja kass lakkus käppa.
Tydruk tuli. Ta kandis helesinist kampsunit, mis oli tumepruun, ja võttis paksu kassi oma sülle ning viis ta
ära tuppa. Mina olin üleval tänaval ja vaatasin alla tüdruku teisekorruse aknas5e. Sain aru kellega tegu ja
tahcin autost kaasa võetud kl44shelmed
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kassile kaela visata.

=====>Entr0op|a, mis asetseb igas teoses, hakkas muutuma liig’suurex ühe teose kohta.
====>Lugejad hak:asid kokku sulama ja juttu tilkuma.

Gko0der sulatab mu mälestusi largimise k2igus. Päike on sulanud valgusex ja katnud kogu laotuse.
Fikseerin oma teadvuse ratsionaalse osa, mis vajab lineaarset liikumist, kella külge:”13:79.” Märgin ülesse,
et sel ajal oli teadvus kellale ﬁkseeritud.
Kysimused ärkavad ratsionaalsest osast:
Ketlin,
Ketlin,
Ketlin.
Nii palju. Miks ma jäcin alguses kohe tõusmata ja sinuni liikumata? Mx ma lylitasin qnagi sisse Gkoodri?
Tagasi l6iku nr 2.
Freo oli olnud kaubikus, millele sis5e s6icime ja memento’faasis olin ta ise kinni sidunud & kaubikusse
top:inud, et ta ei satux õnnetusse, mis kahe aasta pärast oleviqs pidi juhtuma. Freu vend oli olnud kunagi
see juht, kes oli algselt kaubiqt juhtinud, aga nyyd sai selgex, et keegi oli ettendanud klubi qhu vend
mingite afﬁde so:vitusel oli läinud.

Eelmine lõik kirjutati samade afﬁde poolt 2
Ketlinini oli vaja jõuda läbi oma ratsionaalse m6is(ta)tuse keerdkäikude, mis ylimalt lihcad on.
Nägin unes klubi, ärkasin ülesse, läxin linna, teel nägin Kassi ja ketlini, jõudsin linna ja nägin ketlini ja
tema sõbrannat. Pärast hakkasin kogu asja kirja panema ja siis läks kõik keeruliseks, sest unes kirjapandu
muudab kuju igal vaatamisel.
Meil @ lugeja, kes tilkus mu lukku ja muutis sfäärilist teose_jutustamis_stiili=
“Te olete aff!”
Lugu tuleb alustada A’st ehk siis Muinasjutt algab täna nii. A
A Ketlin heitis pilgu ja naeratas pisut. Und ma ei näe kuna olen niigi teistel tasanditel, kus une vajalikkus
muutub aina küsitavamaks, sest Gk¤0dr hoiab mind kinni yhe sekise dilei raames laskmata ajal kulgeda
rohkem kui +-1. Ainult asjad ja nende posicioon ?ruumis mu:tub. Sellised on tänapäevase muinasjutu
teed. Kallid mitte’afﬁd lugejad:”L6pp on kohe k0hal.” Et teid lohutada toon ühe l6pu kohe siia, kui tahate
lõpetada lugemist, siis pärast järgmise lõigu lõppu on teil see võimalus.

Eelmine lõik kirjutati samade afﬁde poolt
Fixeerisin oma teadvuse uuesti kellale. “97:31”
Gkooder lööb nur:u ehk glitchib mu elu juppex ja siis ehitab sellest sujuva myra, mis
hak|{ab häir1ma ise3nd ehk müra se9av müra. Myra sega8 iseend niiv6rd, et sel:est häirituna
katkeb{Myr4}.
Kass, kes istus aknal käppa lakkuvalt on {<= selle sõna tähendus jääb kaheldavaks} nüüd kaubikus ja
proovib Free köidikuid läbi lak:uda. Kahjux olid köidikud hoopis tema enda k2ed.

Lasin glitchkoodri osutil korrax maximumis 2ra käia ja sain aru, et olin ko-gu see aeg olnud samas kohas,
kus enne. Ketlin istus mu kõrval ja hoidsin oma kätt tema ümber. Vaatasime valgest aknast välja ja kass
nurrus sulava päikese valguses.

Ko-gu maailm kivistus pärast eelviimast largimist ja arbuus minu käes sai segatud nur:umisest minu teisest
käest. Sel:ine [sedasi] edasi-edasiedasi edasi edasi edasi. Selline liikumine sai vjaaliku><. Kui k6ik kokku
sulab ja uuesti eraldub = kaose sistem *= perfektne.
Mai neim iz not Sten Ähes ja siis sain selgeks, kuidas kõik lõppeb ja mis on õige tõlgendus.
Sellex pidin tagasi minema ja taas korda tegema kolmanda episoodi ehk siis:
Kass o0tamas valgel aknal, et tüdruk ta sisse laseks. Mina vaatasin kassi ja kass lakkus käppa. Tydruk tuli.
Ta kandis helesinist kampsunit, mis oli tumepruun, ja võttis paksu kassi oma sülle ning viis ta ära tuppa.
Selle korda ajanud sain aru, mis tuleb järgmisena.
Kass o0tamas valge akna aknalaual, et tüdruk ta aknast sisse laseks. Mina vaatan kassi pärast seda, kui
Ketlin ehk +üdruk sataav mind ja kassi välja lasi. Kass lakkus käppa, sest ta tahtis tagasi tuppa ja nii ka minu
teadvuse tükke oma sabas lohistada. Tydruk tuli, sest ta oli selle juba enne ocustanud. Ta kandis helesinist
kampsunit, mis oli tumepruun, ja võttis paksu kassi oma sülle ning viis ta ära tuppa.

J2tkem nyyd illusioonid ja vaadakem korrax taevasse, milles rasked helekollased pilved heljuvad ja
päiksekiiri erinevateks spektriteks sulatavad. Sajab vikerkaari. Võõrad* Inimesed astuvad nendest viisakalt
üle ning ki:rustavad loo teelt eest.
Kass ajab katusel yht vikerkaart taga. Ketlin lebab ¤ma voodis kõhuli ning m6tleb minust kui tema
tulevasest kaaslasest ja k0hatavast [vaatab Kassi]. Väljas pole midagi. Mind pole veel. Ketlin võtab ühe
miljonist k6rrest, mis tema topsis on, ja imeb väikse sõõmu vedelat funki. Ta roosakad xilmad xiravad.
Ta ke:rab sellili ja vaatab ennast peeglist. Parim on ikkagi oma blondid juuksed patsidesse punuda. Väljas
laulavad langevad vikerkaared.
Ketlin paneb kleidi selga, seljal ilutseb suurelt low-go:”T6mba v???u aff!” Kass vaatab, pea natuke viltu
keeratud, tema tegemisi.
Jah! me saime kokku...
Täna lõppeb muinasjutt nii koordinaatidel (2; 1; 0 ;4).
Barthol Lo Mejor 34.05.2006

Ja siis Glitchkooder lülitus esimest korda [x] sisse, et asjast selgust luua. Muinasjutt jätkus too päev [täna]
nii:
Liikusin kord Ketlini juurde ja
Kass oli hommikul ärganud ja näinud mind mööda kõndimas. Ta näugus haledalt ja Gkoodril hakkas
temast kahju. Kass läks läbi klaasi tagasi Ketlini tuppa, sest Ketlin polnud teda üldsegi välja lubanud. Mina
olin tänaval kõndimas koha poole, kus ma Ketlinit peaxin 1. esimest korda n2gema.
Jäin kassi vaatama ja samal ajal sulasin ise.
Ärkasin taas klubis. Klubi oli tühi ja muusika mängis.
2rkasin ta:s klubis. Klubi oli täis ja muusika m2ngis.
Kolmandat korda klubis olla ei olnud k4vas. Fixeerisin oma teadvuse uuesti kellale. “93:71”
Ketlini koordinaadid hakkasid lähemale jõudma, sest see polnud kell vaid hoopis koordinaadid (9; 3; 7; 1).
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MÄDAND HARRY
Mädand Harry istus toolil
Mida arvas toolist?
Tarkust noolis
Küllap hoolis.

Mädand Harri juurutas itti
Õhtu tuli vara
Siis It juurutas teda
Nii vahva on digiliikur.

Mädand Harry ostis aktsiaid
Siis ostis paar pudelit siidrit
Nüüd kõhistab akaatsia taga
Naeru nagu teaks.

Mädand Harri kirjutas kirja
Kaebas aegsasti kirjanduse kohtusse
Ajakirjandus on süüdi selles
Et mu istmik jälle hellem.

Mädand Harry curry lurri
Õu jee! Hop! Op!
Punane nahk ammutab kulbiga
Piilu on liitunud toiduklubiga.

Mädand Harry säästis loodust
Loodud seitsme päevaga
Säästupoodi toodut
Poodud sõitsid laevaga.

Mädand Harry keeras kella
Ülesse end poos
Ülemeelik oli reedel
Mänguhoos.

Mädand Harry koristas tuba
Harja varrega vigastas
Trepi mademet ligastas
Polnud lendamise luba.

Mädand Harry teises ilmas
Kultuuriuuring südames
Veereb pisar neiu palgel
Talvel ja külmal suvel on soe.

Mädand Harry kasvatas sidrunit
Laadis püssi kolmandat padrunit
Esimesed kaks läksid mööda
Teed mis helesinine.

Mädand Harry tuleb kõrgelt
Puusepad olgu valvel
Ko-k-k-kopirait kägistab talvel
Harry come – komm näpun.

Mädand Harry hakkas laulma
Okset paiskas alla hauda
Leinaline oli viiv
Saatjaid oli viis.

Mädand Harry murdis roogu
Selgroog oli puhta puru
Eks väänik läks üsna hoogu
Mulla sisse joonistas uru.

Mädand Harri tegi kino
Istus aina teises rivis
Ülejäänud maisipead
Olid lootusetult kivis.

Mädand Harry teadis palju
Jahvatas laial suul jahmatas
Oma teadmistega jahuks jahvatas
Ja jahh.

Mädand Harry ülikonda proovis
Järje peale saada ühiskonda
Prahikasti igat masti vahti
Lükkas Teise sisse.

Mädand Harry vaimuilmast
sädemeid
Saab kätte lihtsal meetodil
Soni asemel haamer
Sony asemel koni.

Mädand Harri kuulas lindu
Kõrva küljest kaksas kuul
Kajak nokkis silmast pindu
Teise silmas palk on suur.

Mädand Harry võttis religiooni
Käest kinni luised rõngad
Kirik on hää hängimise paik
Hängi kuidas tahad.

Mädand Harry tegi kivi
Graniiti, betooni, paasi
Pealisehitust ja baasi
Tudeeris Marxi ninna.

Mädand Harry karistada sai
Sepikust sitta saab küllalt
Leiva ja vee peal
Saiast unistab üllalt.

Mädand Harry õige eesti mees
Klaasi tarvitas oma tarbeks
Klaas on sile ning läbipaistev
Mees on nähtamatu.

Mädand Harry mõtles öösel
Pea tal tihti valutas
Harri ainus töö sel
Öösel ennast jalutas.

Mädand Harry vilistas palli
Pall oli must
Teatavat kurbust halli
värvust on just.

Mädand Harry võttis takso
Mootor põntsus müdinal
Taksojuhti ta ei võtnud
Kääbus oli alla meetri.

Mädand Harry suusatada tahtis
Suusatamine on meie rahvussport
Telekat vahtis nukker suusk
See on see suusa kepp.

Mädand Harry piinas pilli
Pill põles ilusasti Pikal tänaval
Käis kohviku nööpaugus lilli
On krediidi peale aval.

Mädand Harry mäletas vihaga
Asju mis kadunud silmist
Ka silmad on söödud ihaga
Mis näljaga pärit on ﬁlmist.

Mädand Harry keevitas kokku
Harleymeeste kelgud
Nad kinni jäid igavikku
Mängutoosid roostetama.

Mädand Harri rokkis täiega
Täi rokkis Harry kubemes
New York svingib
Pudelikork plingib.

Mädand Harry kollitab pargis
Me tunneme teda hästi
Haiseb ja mullitab tiigi veerel
Luikedel on oma maja.

Mädand Harry kohtas Sahhalinil
Anton Pavlovitsi oli nähtud
Kaldalt kala vaatamas
Põhiliseks toiduseks on saarel kala.

Mädand Harry sõitis rongiga
Kaaren sõitis kaasa söekastis
Jänest sõi tisrong ja
Söekastis passis kaval ronk.

Mädand Harry jäi vahele
Politsei ja kapi
Tulemuseks said lapi
Koristajanõiad kahele.

Mädand Harry hääletas poolt
Teine pool jäi ripakile
Rippus viiulina lõualuu ning
Toetus rinnakorvi vastu.

Mädand Harry heitis puhkama
Teerull tegi tööd
Neli miljardit teedeehitusse
On plakatid saadaval kontoris.

Mädand Harry pressis lavale
Imege muna
Muna on ümar kuup
Räägiti pärast pressis.

Mädand Harry jõudis hilinemisega
Postmodernismi
Meri oli põlvini seeaeg
Meri oli president.

Mädand Harri ronis tolmuimejasse
Mida imet seal imestada
Et rängalt ahistatud katoliiklust
Tolmu ime siiani reguleerib.

Mädand Harry leidis poliitika
Olevat mäda miskit riigis
Siis leidis tomati
Seegi oli mäda.

Mädand Harri otsis kolmandat sektorit
Lõikas otse
Sektori otsad on teravad
Aja või habet.

Mädand Harry bensiinijaamas öösel
Kanistritega kolistas
Lõi välku ja müristas
Kõik oli kui välja surnud.

Mädand Harry kartis pisikuid
Tõega närvidele käisid need
Tüütult tühised tühikud
Suure elu väikesed ühikud.

Mädand Harry luges raamatut
Peab hästi hoidma
Selja sirge vaate selge
See et raamat peksti vaeseomaks.

Mädand Harry astus dramaatiliselt lompi
Ikka teatrisse astus
Kurgus miski läks klompi
Rusikas oli taskus.

Mädand Harry helistas
Raadio üürgas riiulil
Me kõik helistame vahetevahel
Ja vahetevahel mängime viiulil.

Mädand Harry on õel
Kassipojad on kotis
Kotid on jões
Keda see kotib.

Mädand Harry õppis inglite keelt
Ajas keele pärani välja
Eks eksinudki rahvuslikult teelt
Märtin sõitis kurvist välja.

Mädand Harry ronis puu otsa
Puu otsast on meri näha
On siiani seal
Ja sea poegadel ﬁrma.

Mädand Harryt tabas muutuste tuul
Reformis Revolutsioonilist Redist
Tuul hambad puhus tal suult
Mis valge oli nüüd punane on.

Mädand Harry ujus sogases vees
Peast segane roojas ja kees
Kees üle ja kaane virutas
Õhtutaevasse kuuks.

Mädand Harry lehkas trammis
Kammid perearstid ette näevad
Elektrilöögid enne sööki
Retsepti järgi korra päevas.
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Mädand Harry koputab uksele
Uks on rauast ükskõik
Koputajad on klaveri ajuloputajad
Rauast klaver on tules.
Mädand Harry süda paha
Oli see et tuksus lihalasu
Tarvitamistähtaeg rööbastelt maas
Trans Europa Nabaal.
Mädand Harry ajutiselt suletud
Aju ventilaatorisse
Jälle riivitud on muretult
Rosinaid diskursuse keeksi.
Mädand Harry kõlkus toki otsas
Tokk roosina torgatud liiva
Harry mõistus oli otsas
Laine Laine ketse riivas.
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