Karl-Erik võtab sõna:

Bionurk. Ahvenast.

Viimase
Vanavaravedaja
numbri koostamisel kerkis
üles küsimus, kas õigem oleks
kasutada
terminit
osalev
vaatlus või osalusvaatlus selle
kohta, kui uurija natuke
osaleb, aga samal ajal ka
vaatleb, mis toimub. Põnevale
küsimusele vastas lingvistsemiootik ja endine Nefa
juhatuse esimees Karl-Erik
Kirschbaum:

Kui esimesel püügil püünisesse tuli havi, siis visati see kohe merre,
sest havi on näljane kala, ja see rikuks kogu saagi. Kui aga oli
esimesel püügil ahvenas, siis oli rõõmu küllalt, sest ahvenas oli
õnnekala ja saak pidi tulema hää.
E 84456/7 < Saarde khk, Kilingi v, Rae k - A. Petermann (1933)

Küsimus on oluline, sest on väga
tarvilik, et etnoloog-folklorist
saaks adekvaatselt väljendada
mõtet sellest, mida ta teeb ning
tihtipeale on see just selline
osaliselt vaatlev, osaliselt osalev
aktsioon. Ehkki on ka olukordi,
kus ei saa vaid osaleda või
vaadelda, vaid peab aktiivselt
sekkuma!
Näiteks
ükskord
vaatasin, kuidas informant M.N.
käpikut kudus. Kohe tundsin,
kuidas näpud sügelema hakkasid.
Ja kui veel nägin, et ta männakirja
valesti peale pani, ei pidanud enam
vastu, kahmasin vardad ja panin
ise paar rida juurde, küll siis oli
hea tunne! Etnoloogid, folkloristid
ja sõdurid ei maga kunagi.

Ja taas on kätte jõudnud sügis. Lehed langevad, küünlad põlevad
lõpuni ning hinge on asunud mingi ebamäärane kurbus, igatsus
millegi sooja ja tuttava järele.
Loomulikult on selleks AFEN ! Ta tuleb taas, uue sisu, kuid
vanade soomustega, pakkudes mõnusat lugemist kodus, euroopa
etnoloogia loengus või Selveri järjekorras. Loodetavasti aitab see
pisike, uhhaa-maiguline üllitis võidelda Teil sügiskaamosega,
saada üle südantpitsitavast

igatsusest suveseminaride ning

tolmavate külavaheteede järele ja taas sisse elada akadeemilisse
talvitusperioodi.

Oleme

ju

kõik

vaid

ühed

pisikesed

millimallikad suures teadusookeanis.
Head lugemist!
Ahven

Nukrad kalad. Sügiskaamos on jõudnud vetevalda.

Muidu see "osalusvaatlus" on
kuidagi muhedam. Istub nagu
mõnusalt suus.

a

Tunne nefisti!
Veljestot, kuid Mika meenutab, et Veljesto

Mika Keränen

keskendus rohkem loengute ja muu hariva
Mika Keränen (36) on kirjanik, Haridus-

korraldamisele,

ja teadusministeeriumi nõunik ning kahe

Meelelahutusvõimalused olid ju 1990. aastatel

tütre isa. Afen uuris, kuidas Mika mäletab

kesisemad kui praegu: „Kui te mõtlete, et

ülikooliaega ja Nefat ning milline on tema

Zavoodi polnud olemas, no mis siis oli? No

elu kirjanikuna.

midagi ei olnudki!“ Siis olidki just oma

„Ma tunnen, et ma olen rikas inimene, kui ma

kamba peod toredad. Eredamalt meenutab

saan minna Tartu turule ja osta nii palju

Mika üht Arstide Liidu majas toimunud

suvelilli, kui mul aeda mahub – nii palju, kui

saunapidu, kus tema abikaasa Eva tegi kõigile

vaja on, et ilus oleks. Siis ma tunnen, et ei ole

risotot. Sellel peol olid ka külalised Leedust:

näpud põhjas, ei ole mingi mõttetu eesti fill,“

„Väga kena tegumoega leedu naistel ei olnud

ütleb Mika Keränen, kes tuli Soomest

üldse probleemi meiega sauna tulla ja

Tartusse Põllumajandusülikooli haljasalade

basseinis ujumas käia. Aga kohutavalt kahju

kujundamist

ja

oli mul leedu meestest. Kui küsisime, kas te ei

õpingukaaslased polnud aga päris õiged ning

tule meiega sauna hullama, siis nemad

peagi sai Mikast hoopis Tartu Ülikooli

ütlesid: „Meie ei saa, me oleme liiga

tudeng. Aianduskirg on siiski säilinud.

kuumaverelised.“ Ja ise teadsid, millest ilma

Eesti

õppima.

keelt

meenutab

Valitud

võõrkeelena

oma

eriala

eriala

õppinud

peamise

Mika

Nefa

aga

tegi

jäid.“

plussina

toredaid õpingukaaslasi: „Ega ma tollal ei
otsustanudki, et ma hakkan nüüd eesti
filoloogiks, ma tahtsin lihtsalt eesti keelt
õppida. Aga need, kes eesti keelt õppisid, olid
väga toredad inimesed, kellega mul oli hea
koos õppida.“
Ka Nefasse sattus ta just toredate inimeste
tõttu. Oluline oli kohtumine Ergo Västrikuga.
Kaks pikajuukselist kampsunites noormeest
juhtusid tutvuma sünnituse ettevalmistuse
kursustel. Aga oma roll oli ka teistel sõpradel:
„Lihtsalt väga paljud vahvad tegelased
rääkisid

kõik

Nefast.“

Nefa

oli

tollal

omamoodi eesti filoloogide korporatsioon.
Ainsaks

konkurendiks

võinuks

pidada

Mika esimene sünnipäev Tartus

pidusid.

Tunne nefisti!
Nefa seminaridest Mikal erilisi mälestusi

võimalusi nii palju ei olnud, oli ka õppimisele

pole: „Neid seminare ma väga hästi ei

lihtsam keskenduda:. „Peale loenguid lähed

mäleta, sest mul ei olnud otsest rolli ega

ülikooli raamatukokku, ajad seal inimestega

kohustust korraldada ja seal midagi rääkida,

juttu, õpid midagi, siis lähed kohvikusse ja

sest ma ei olnud folklorist ega etnoloog“.

ajad seal juttu. Mina võin öelda, et mina

Kuigi ta kuulas Ülo Valgu demonoloogia

hängisin ja tolknesin ülikooli raamatukogu

kursust ning soome folkloori, jäi folkloristika

kohvikus.“

kui distsipliin Mikale ülikooli ajal segaks,
keeleteadus

ja

selle

meetodid

on

konkreetsemad. Kuid sellegi õppimisel oli
Soomest pärit Mikal mõnevõrra eriseisund:
„Kindlasti olen ma ainus fennougrist, kes ei
ole soome keelt õppinud. Pärast keskkooli
lõpukirjandit ma pole üldse soome keelt
õppinud. Ei lastud, arvati, et see on liiga
kerge, et võta näiteks liivi või karjala keel
soome keele asemele.“
Olulisi kaalutlusi erialavalikul oli seegi, et
eesti keelt sai õppida tasuta. Samas ei olnud
majanduslikud probleemid tudengina kuigi
teravalt esil: „Elasime soome õppelaenust ja
soome grandist. Sain õppida, ilma et ma oleks
pidanud näiteks tõlketööd kõrvalt tegema. Kui
mulle pakuti tõlketööd, siis ma ei võtnud
vastu. Tegelesin eesti keele õppimisega, viis ja
pool aastat läks selleks.“ Soome jäänud
sõbrad elasid küll jõukamalt: sõitsid autodega,
olid telekaomanikud, kasutasid odavlennufirmade võimalusi maailma avastamiseks.
Tartus oli aga elu teistsugune: „Kui mul
sõbrad rääkisid sellest, kuidas nemad on
käinud kuskil Madagaskaril või Tansaanias,
siis mina mõtlesin, et väga tore, aga samas
ma olin väga rahul sellega, et me käisime
suvel Kabli rannas“. Kui meelelahutus-

Dendroloogia eksamiks õppimas
Kirjutamine sai oluliseks samuti ülikooliajal:
„Kõik eesti filoloogid kirjutasid. Kui mõni
eesti filoloog ütleb mulle, või seda artilkit
lugedes oma kallimale, et „mina küll ei
kirjutanud“, siis ta valetab. Igaüks kirjutas,
ma ise nägin.“ Seda tõestasid kas või
luuleõhtud Toomel: „Mina ja Kadri Tüür
korraldasime mõned luuleõhtud. Panime üles
kuulutuse, et iga eesti filoloog ronigu
Toomemäele ning võtku kaasa küünal ja üks
luuletus. Me siis lugesime seal luuletusi ette.
Ma kirjutasin meelega veel vigases eesti
keeles kuulutuse - kui tuleb mingisugune
soomlane, kes on eesti keelt ainult kaks aastat
õppinud ja hakkab luuletama, siis keegi ei
tohiks jätta sellepärast tulemata, et liiga
karmid vennad seal luuletavad. See oli selline
hästi tore asi.“

Tunne nefisti!
Eesti

keeles

kirjutamist

alustas

Mika

2010.

aasta

Kultuurkapitali

kirjanduse

koomiksitega, kuid jõudis järeldusele, et

sihtkapitali aastapreemia ning sellest on

tegelikult on seal sõnad piltidest paremad.

valminud ka soomekeelne tõlge. Peagi peaks

Luuletamine järgnes loomulikult: „Luuletuste

poodidesse jõudma Mika kolmas raamat. Ise

kirjutamiseks ei ole väga tolku inimese

luges Mika lapsena palju koomikseid ja muud

keeleoskusest. Võid luuletuse kokku panna,

meelalahutuslikku.

kui sa oskad 12 sõna – siis on 12-sõnaline

raamatuvalikut eesti laste omaga: siin loeti

luuletus sul olemas.“ Rohkem tähelepanu

lastekirjanduse

keeleküsimustele

raamatuid sarjast

tuli

akadeemilise

Ta

võrdleb

klassikat,

seda

näiteks

pakse

„Seiklusjutte maalt

ja

kirjutamisega teisel või kolmandal kursusel.:

merelt“. „Ma tegelesin ikka meelelahutuslike

„Seni olin ma veel

rõõmsalt

asjadega, sellepärast oma raamatutes ma

rääkinud, nagu suust tuleb, ja kirjutanud,

püüan kirjutada rohkem meelelahutust, aga

nagu kirjutan.“ Seminaritööd, esseed ja

kipub ka vahel tõsiseid asju olema, võib-olla

ajakirjanduslikud katsetused panid mõistma

sellepärast,

ortograafia tähtsust: „Mulle tundub, et mõni ei

lugejatele ka väljakutse.“ Vanemas eas tahaks

saa siiamaani aru, kui oluline on see, et

Mika kirjutada midagi ühiskonnakriitilisemat.

kirjutad õigesti. Kui sa kirjutad valesti, siis sa

Peale aiakujunduse (milles avalduvat lausa

pead teadvustama, et sa teed seda meelega.

tema

Ortograafias on siiamaani asju, mida ma

pildistamishobi on Mika kireks jalgpall: „Kui

kirjutan täiesti vastupidiselt sellele, mida

ma näen jalgpalli, kipun mängima minema.

praegune ÕS soovitab. Ma olen täiesti kindel,

Näiteks

et kui vaatame ÕSi viiekümne aasta pärast,

jalkamäng turu ja soome kirjanike vahel. Ma

on see seal täpselt niimoodi nagu minu

oleksin võinud minna kirjastajatega kohtuma,

raamatutes.“ Mikal kui eesti filoloogil on

veini jooma ja keelt kõrva ajama, aga ma

mõistagi õigus keeleküsimustes kaasa rääkida,

nägin, et teisel meeskonnal on ainult 11

aga ta tunnetab ka oma vastutust: „Miski ei

mängijat.

oleks toredam, kui lapsed vaidleksid emakeele

varumängijat vaja ja läksin jalkat mängima.

tunnis, et prantsuse buldog kirjutatakse väikse

Ja siis lonkasin tagasi Tartusse sellepärast.

p-ga, sest Mika raamatus kirjutatakse nii. See

Samamoodi mängisin suvel väga palju jalkat.

oleks küll väga armas.“

Jalkat mängides unustad kõige muu. Meil on

Mikalt

on

ilmunud

jumalast

„Varastatud

oranž

et

tekst

diktaatorlik

Turu

pool)

tublimatele

ja

raamatumessil

Mõtlesin,

töökaaslastega

oleks

üks

et

oli

äkki

väga

kohatise

neil

lahe

õhtul

on

punt,

jalgratas“(2008) ja „Peidetud hõbedane aarde-

ühesõnaga Haridus- ja Teadusministeeriumil

laegas“(2009),

krimijutustused

Supilinnas

on oma klubi. Selle nimi on Ametlik Noorus ja

tegutsevast

laste

Ramps.

me oleme nõus mängima kõikide vastu, kes

salaseltsist

„Peidetud hõbedane aardelaegas“ on saanud

aga soovivad rammu katsuda.“

Tunne nefisti!/Siseuudised

Omad ussid hammustavad –
Nefa needusest

Aastate pärast loodab Mika keskenduda
olen

Sooviksin rääkida ühe tõestisündinud ja

täiskohaga kirjanik ja suudan kirjandusest

õpetliku loo praegustele ning tulevastele

ära elada. Kas mul on siis raha, et turu pealt

nefakatele.

osta nii palju lilli, kui ma tahan, seda ma ei

Käesoleva aasta juunikuus toimus minu selle

tea. Aga sellest ma unistan ja ma ei ole

suve „suursündmus“ – sain rästiku käest

kindel, kas see on reaalsus kümne aasta

salvata.

pärast, aga kui kahekümne aasta pärast ei ole

Mainitud intsidendi tagajärjel ei suutnud ma

Eestis kirjanikuna võimalik ära elada, siis ma

kaks kuud kõndida ning olin sunnitud palava

lähen küll bussijuhiks Soome tagasi.“

suve toas veetma. Kui tuttavad nautisid

loometööle:

„Ma

arvan,

et

ma

rannamõnusid ja vaevlesid palava käes, siis
mina konutasin enamuse ajast voodis ja
jälgisin värvidepaletti oma jalal – jalg muutus
ploomilillast siniseks, seejärel kollaseks ning
iga

kord

liigutades

tumeroosaks,

tehes

seejuures põrgulikku valu.
Pehmelt

öeldes

langesin

sel

ajal

meeleheitemülkasse. Kahe tubase kuu jooksul
oli mul aga piisavalt aega, et toimunut
analüüsida.

Jõudsin

järeldusele,

et

olin

iseendale Nefa needuse kaela tõmmanud.
Võiks küsida, et mis seos on Nefal juhtunuga,
või veelgi enam – rästikuga?

Nimelt pidin 28. juunil Nefa juhatusega
Tartus kohtuma. Kuid mind kutsuti samal ajal
5 soovitust edaspidiseks:
1. Lugemissoovitus
Wimbergi värske luulekogu “Wabastatud
Wärsid“
2.Vaatamissoovitus
Tammeka mängud
3. Nuusutamissoovitus
Keedetud spargelkapsas
4. Kompamissoovitus
Jalgratta lenkstang
5. Lemmikkala
Mõõksaba

Hiiumaale ja otsustasin kiusatusele järele
anda,

jättes

minemata.

Nefa

Aga

juhatuse

selle

koosolekule

otsusega

kutsusin

iseendale häda kaela. Just selsamal päeval ja
isegi samal kellaajal, kui pidi toimuma Nefa
juhatuse koosolek, sain Hiiumaal viibides
rästiku käest salvata. Nefa logol ilutsev ja
oma saba näriv sik-sakiline uss irvitas mulle

Siseuudised
kaks järgnevat kuud näkku ning meenutas

siis jooksin karjudes maja ette. Siis meenus, et

juhtunut ja täitmata jäänud lubadust.

pagan, ussi käest hammustada saades ei tohi
ju liigutada!

Needusest aitas vabaneda VanaVaraVedaja 7.

/---/

numbri artiklite hoolas toimetamine suve

helistada, et abi kutsuda, kuid sealt öeldi, et ei

teisel poolel. Sel ajal hakkas ka mu jalg

osata meid Kärdla haiglaga ühendada,

paranemismärke näitama – õppisin tasapisi

soovitati infoliini helistada ja sealt haigla

lonkama. Loodan, et Nefa uss on nüüdseks

telefoninumber küsida.

mulle täielikult andestanud.

Lisa 1.2

Nüüd, kui intsidendist rästikuga on möödunud

Väljavõte

varsti juba neli kuud, olen taas kõndima

refleksiivsest päevikust:

õppinud ja juhtunut võib naljaga meenutada.

/---/ Üldjuhul ma inimesi ei hammusta, vaatan

Teadupärast pidi rästikumürk tervisele hästi

niisama kaugemalt ja kui ligi tuleb, pistan

mõjuma

sisisema. See neiu oli aga küll liiale läinud!

ning

salvata

saanud

inimesed

Tuttavad

proovisid

L.R.-i

vabanenud või endas mõne uue oskuse

koosolekul viibida, töllerdas tema mööda

avastanud. Minagi ootan siiani supervõimete

heinamaad ja ajas muudkui maasikaid suhu!

avaldumist – kes teab, ehk oskan varsti

No kus on selle häbi ots?! Ma siis sutsasin jah

ussisõnu lausuda?

teda, nii profülaktika mõttes, et mis sa aeled

Kuigi selle suve „suursündmusele“ tagasi

siin päise päeva ajal võsa vahel. Muidugi veel

vaadates

seda ka, et see Nefa uss, va Siim Sussenmann

väga

humoorikas

tulutooval

ja

ussi

Selle

juhtunut

et

hammustanud

112

räägivad, et nad on kroonilistest haigustest

on

asemel,

numbrile

harival

sellist

minu hea sõber on ja temagi juba hoiatanud,

katsumust läbi teha. Sestap tulebki alati

et sel Liisul tuleb ikka silma peal hoida,

Nefale antud lubadustest ja kokkulepetest

muidu läheb päris metsikuks kätte.

kinni

Meie, ussid, peame sõprust au sees.

meenutada,

ei

pidada,

soovita

et

mitte

kellelgi

langeda

Nefa

needusesse!

Lisa 1.1
Väljavõtteid L.R. -i refleksiivsest päevikust:
/---/

Uss,

va

kaabakas,

põgenes

kahe

sekundiga põõsasse, nõnda et ma ei jõudnud
tol hetkel temalt küsida, kas tegu rästiku või
nastikuga. Pistsin kõva häälega karjuma, et
kõik peretuttavad ikka kuuleks mu hätta
sattumist. Kuna keegi mulle appi ei tõtanud,

Kes keda? – Siim Sussermann ja L.R.

Nõuanne
Kuidas vabaneda tüütust uurijast.
Nõuandeid informantidele
Kes meist poleks tundnud kõikevõitvat
soovi vabaneda ootamatust külalisest
diktofoniga, et naasta oma
lemmikseriaali või lapselaste
kantseldamise juurde. AFEN-a müstikastroloog Pea Hobu annab nõu.
1. Iga kord, kui uurijale midagi söödavatjoodavat pakud, vaata, et midagi sellest ka
tema riietele satuks. Eelnevalt hoolitse
selle eest, et toidud oleksid riietelt raskesti
eemaldatavad. Eelistatud on sõstramahl,
kohv, borš, kaste.
2. Kui tüütav külaline ei taha lahkuda, siis
pöörita silmi, karjata ja prantsata
põrandale. Teeskle surnut. Lama umbes 10
minutit, kui külaline selle aja jooksul
lahkub, siis su plaan õnnestus. Kui ta aga
apaatselt oma koha peal istub ja
soolatüügaste ravi kohta uurib, korda oma
etteastet 20-30 minutiliste vahedega
külalise lahkumiseni.
3. Jooda oma külalisele sisse 0,75 – 1 l
puskarit. Oota kuni viin mõjuma hakkab ja
siis teata lällavale küsitlejale, et ta on
sattunud Euroopa Liidu Infokeskusesse ja
viska ta välja.
4. Kui uurija sulle pinna peale käib, siis
kasuta sobivat hetke (näiteks siis, kui ta
patareisid vahetab või kassile pai teeb)
ning lahku ruumist. Peida end voodi alla,
külmkapi taha või puhvetisse (väldi
etnograafiliselt huvipakkuvaid esemeid)
ning ole vagusi. Lõpuks hakkab külalisel
igav ja ta kobib su korterist minema.
5. Ajataju kaotanud küsitlejale ütle, et sind
peaksid õhtul külastama veel huviklubi
Vilkad Varbad, Kodu-uurijate Selts ning
A-rühm ja sa ei pea teda välja viskama – ta
lahkub vabatahtlikult ja kiiresti.
6. Sel ajal, kui uurija on süüvinud
refleksiivsete märkmete tegemisse, määri
tema müts, mantel ja kummikud liimiga
kokku ning võid kindel olla, et tal ei teki
enam kunagi kiusatust sind uuesti
külastada.

7. Sunni oma kutsumata külalist vaatama
mõnd seebikat (näiteks „Kirgede torm“).
Pärast seriaali vaatamist tunneb uurija
iiveldust, tõenäoliselt ta minestab ja saab
krambid. Vaja võib minna arstiabi.
8. Küsitleja minema peletamiseks hakka
diivanil karglema, tee grimasse, loobi teda
kartuli ja mustade sokkidega ning ürita
mööda seina lakke ronida. Ilmselt peab
uurija sind ohtlikuks ja lahkub, kuid kui
oled eelnevalt praktiseerinud punkti nr 3,
võib ta sinuga ühineda.
9. Lepi naabriga kokku, et teatava
märguande peale tuleb ta su ukse taha ja
röögib „Tulekahju! Päästku end, kes
suudab!“. Nüüd pruugib sul vaid
naabrimehele märku anda ning niipea, kui
uurija hüüet kuuleb, põgeneb ta ummisjalu.
PS- Ära kasuta seda võimalust julgete ja
õilsate inimeste puhul, kes hüüet kuuldes ei
põgene, vaid hakkavad su riideid,
elektroonikat ja mööblit aknast välja
loopima.
10. Hetkel, mil su külalise tähelepanu on
suunatud pildistamisele või skitseerimisele,
hiili telefoni juurde. Helista politseisse ja
teata, et su korteris on ohtlik kriminaalretsidivist Dima Diktofon ja anna külalise
kirjeldus. Loodetavasti lohistab politsei su
käeraudades sipleva külalise minema juba
15 minuti jooksul pärast helistamist.

Informandil on õnnestunud uurijatest
edukalt vabaneda. R. Viidebaum ja K.
Leichter Põlva lähedal metsas.
Foto: F. Sander, 1931

Väike doping käib spordi juurde. Esivõistleja
Klara Noblessa1 enne pingelist sprinti.

Dünaamilise krossiratta peamiseks tugevuseks
on voolujooneline vakk.

Kandreas Alkun unistamas esikohast
teivashüppes.
Kümnevõistluse favoriit
fotosessioonil.

V for victory!

Segadus navigatsiooniseadmetes ei kestnud kaua
ning pikamaajooks jätkus viperdusteta.
Sportlased puhkehetkel, harv juhus.

Järv (mitte Ehti Järve sugulane!)
võidustrateegiat kavandamas.
1

Siin ja edaspidi nimed muudetud

Eesti toetuseks heiskasid lipu ka tihased

Rännak
*
ma seisan mäejalamil, vaatan langevat tuhka
juusteniitidest laotud taevast
tulevik ja minevik on üks ja sama ja
moodustavad laine taeva ja maa kohal ja vahel
kõrguvad joonia sambana ühes nihkes,
kus kõik ajad saavad ühte kokku,
templi juurest paistvas hommikupäikeses.
ma seisan ja nõnda kuidas seisan langeb
tuhka mu jalgade ette
veel loodan oma sõgeduste kujutlusis kuskilt alt orust võrsub uusi messiaid
kuigi see näib võimatu.
miski ei ole võimatu
kõike saab muuta, ka surma
timpan toob hinged alati tagasi
teispoolsuse kajast
olen korraga imik ja laps ja naine
olen rauk oma mõttekäänakute
kinnipüüdmisel,
kus tiirlevad pühakutest linnud
ega lase mind hoiatades
päris pärale jõuda.
sest see võib tähendada
lõpmatuse lõppu.
nii seisan mäejalamil ja vaatlen,
kuidas tuhk langeb mu jalgade ette
määratud on see küll mis saab
ent muuta saab seda kõike siiski
elu lööb lainena laksudes lohku
ja mina olengi korraga tuhk
tuhk mäejalamil iseenda ümber ehitanud
moskiitodest sarkofaagi
olen liikumatult
ajastute lõpuni ja jälle
nihkes tagasi tulnuna
ka miljoni aasta pärast
seisan siin samas mäejalamil ja
mõtlen sama tunnet,
ise samaaegselt kandes
raskeid tiibu
lendan laavajõgede kohal.

- J.E.

Dishain
Kuna, uskuge või mitte, ka etnoloog (ja
isegi folklorist) on inimene ja vajab
märsilohistamiseks toitu ning vedelikku,
siis toob käesolev AFEN teieni uued
moetuuled etnoloogi ja folkloristi
söögilaualt. Unustage kuiv purgisupp
leival, oakonserv saiaga ja makaronid!
Noore uurija moonakotis mängivad
olulist rolli Pohhito, kõrvitsamoos,
kamapallid, maju kergitavad veinid ja
muu innustav. Mis vigurid need sellised
on, sellest loe juba allpoolt!

Kuigi pildil nähtust võiks eeldada, et
tegemist on loomkatsetega, ei ole see siiski
kogu tõde. Ammu on teada fakt, et väljal
tuleb kõigepealt ära võluda koduloomad,
lapsed ja alles seejärel potensiaalsed
informandid ise. Kass Bin Laden
degusteerib
välitööliste
purgisuppi.
Hinnang oli positiivne.

Nefa vastse esimehe ja meie oma
toiduantropoloogi hoole ja armastusega
keedetud sidruni-kõrvitsa marmelaad.
Saunas räägitakse, et moos võib sisaldada
ka õuna ja ingverit. Maitseb nagu taevas
ise! Just selle imetabase ollusse pärast
tasub ühineda Tartu Nefa Rühmaga! Moos
sobib ka moka peale määrimiseks.
Kamapallid, seened ja tühi veinipudel
iseloomustavad meeleolukat koosviibimist
ja intensiivset tutvumist kaaskannatajatega.

Kurikuulus suvine hittkokteil Pohhito,
mille juures on oluline sobilik serveerimisviis. Eelistada meepurki või sponsorfirma
tooteid.
Kui
õiged
komponendid
puuduvad, võib osa koostisosi asendada
moosiga, kuid sellisel juhul on tegemist
kõigest
Pohhito
vaese
ühejalgse
väikevennaga.

Iga lonksuga kerkib
Operaator Krõps uus maja. Näide
Entuka entusiasmimoraalselt põhjendatud allikas. Sobivad igas
alkoholi-tarbimisest:
vanuses ja õppeastmes
No House Wine
uurijale. Meeldivad
hetked garanteeritud!

Reportaaž

Kui kuuleksime oma keha hääli, siis
kõlaks see samamoodi nagu need
kristallkausid...
Uus AFEN vajab reportaaži. Kuhu minna?
Mida teha? Ohhoo, 13. oktoobril „Laulvad
kristall-helikausid Tartus“! Jäime põnevusega ootama.
Kuulutuselt olin lugenud: "Laulvate
kristallkausside kontserdist osavõtul laseme
oma keha ning meeli mõjutada helidel, mis
lastakse kõlada sooviga muutuda puhtamaks
ning
terviklikumaks.
Kristallkausside
komplekt valgustab kogu meid ümbritsevat
ning laadib ja puhastab kuulajate nii
füüsilist kui ka emotsionaalset mõtte- ja
vaimkeha. Toimub tasakaalustumine." Just
seda ongi enne vihmast novembrit ja
talvekülmade saabumist vaja!
Kolmapäeva õhtul seadsime siis sammud
Näituse tänavale majja number 3. Olen
sellest hoonest väga palju kordi möödunud,
ilma mõtlemata, mis maja see selline on.
Täna aga kerkis see küsimus täitsa
päevakorda. Pärast kodus uurisin ja selgub,
et seal asub Johannes Esto Ühing. Nii
vahemärkusena võib öelda, et tegemist on
ühe esimese eesti soost jesuiidiga, kes suri
märtrina.
Igatahes. Üritus pidi algama kella seitsmest
õhtul. Jõudsime Kaisaga veidikene varem
kohale ja nägime, kuidas korraldaja Aivar
helikausse valmis pani. Ikka suure hoolega,
sest need võivad puruneda. Nurgas olid
kastid, kus kirjas: Attention! Glass! Very
Fragile!
Väikene müügilett oli ka üles pandud, kust
oli võimalik oma mineraalseks kaaslaseks
või kingituseks soetada poolvääriskivisid ja
ehteid. Kaisa leidiski endale unikaalse Om
Ma Ni Pad Me Hum kujundusega hõbedast
käevõru.

Vastse käevõru uhke omanik
Kuigi kuulutuses soovitati kaasa võtta
joogamatt ja tekk, ei olnud me Kaisaga
piisavalt ette valmistunud. Panin siis mantli
alla ja salli peale. Käras küll. Peaaegu kõik
lamasid ja olid ootavas meeleolus. Peale
Aivari ja tema naise Terje oli meid 11
inimest.
13 kristallkaussi asetsesid poolringikujuliselt
ümber Aivari. Need kõik on erineva
läbimõõduga,
tehtud
purustatud
mäekristallist, mis on 3000 kraadi juures
kokku sulatatud. "Suuremate kristallkausside
läbimõõt ulatub poole meetrini ning nendest
kostuvad helid mõjutavad kuulajate alumisi
energiakeskusi. Väiksema läbimõõduga
helikauss aga paitab oma helidega meie
teadvuse kõrgemaid sfääre", seisab flaieril,
mille kaasa haarasin. Kaussides olid
teeküünlad ning ühes ka vesi, mida
helivoogudes puhastada ja laadida. Pärast
pidime seda kõik juua saama! Oma värvi
helidesse lisas Wuhani gong.
Tuled pandi kustu. Ruum oli mõnusalt
hämar.

Reportaaž
Kontsert koosnes kahest osast. Esimeses
pidid kõik osalised keskenduma oma
erinevatele tšakratele, millel kõigil on oma
heli. Vastavat kaussi mängides pidime
mõtlema oma tšakrale, üritama sellega
kontakti saada, lõdvestuda jne. Alustasime
kõige madalamast - juurtšakrast, kus asub
elujõud, seejärel tuli häbemetšakra, milles
peitub seksuaalsus ja mis kontrollib
suguorganeid. Nii läbisime kõik seitse
erinevat vikerkaarevärvi tšakrat lõpetades
kroontšakraga, mis asub pealael. Seal on
meie vaimsus, usk ja ühendus kõrgema
minaga. Jooniselt saate lähemalt vaadata,
mis tšakra kus sinu kehas asub ning millise
jõuga see seotud on.
Teises pooles saime lihtsalt tunnetada ja
nautida helivoogusid meie keha läbimas.
Heli justkui masseerib keha ja see võib väga
tugevalt mõjuda. Aivar ka hoiatas meid
alguses, et kui keegi tunneb, et kuskilt
hakkab valutama ja see on väljakannatamatu,
siis ärge kannatage. Minge välja. Nagu
tellitult oli mu vasak jalalaba suure varba
juurest just täna valutama hakanud. Lootsin
helikausside tervendavale mõjule. Pärast
seda lauset hakkasin aga natukene kartma.
Kontserti ajal tundsin ka, kuidas erinevad
helid ümber varba keerutavad. Valu kord
tugevnes ja siis jälle nõrgenes. Üritasin
keskenduda. Aga seina taga kilkasid lapsed.
Üks vanem proua eksis ära. Avas ukse ja ere
valgusejuga lausa lõikas meie mõnusalt
hämarasse olekusse. "Oi jeesus, jälle oleme
vales kohas!" ütles ta ja piilus veel veidike,
et aimu saada, millega seal tegeletakse.
Ühel hetkel tundus, et ruum läks jubedalt
külmaks ja siis jälle natukene soojemaks.
Tundsin, kuidas erinevatel helikõrgustel
erinevad kehaosad külma tundma hakkasid
ja külmavärin keha läbistas. Kõrgemad helid
mõjutasid üla- ja madalamad alakeha. Siis
jäi jälle vaiksemaks.
Ja ühel hetkel sai kõik otsa. Võisime jälle
end liigutada. Tuled pandi põlema ja unised
näod ajasid end mattidelt püsti. Inimesed
olid rahulolevad, vesi laetud ning

puhastunud. Katrelgi oli pudelike veega
kaasas. Saame hiljem teiste nefistidega
külmadel õhtutel endasse elujõudu laadida.

Väike tšakrateatmik ja rohkem infot
aadressilt:
http://tuletee.ee/Helikausid.html
reporteeris AFENa staarreporter J.J.

Küsitlus
AFEN viis kiirkorras läbi küsitluse „Kas
Ülole peaks rohkem pai tegema?“, vastas
100 usaldusväärset inimest. Tulemused
olid järgnevad:

JAH
78 %
Ei 5 %

Võibolla
10%
Elu on niigi ilus
5%

Kes on Ülo? 2%

Test

Test
Taas kord pöördub AFEN teie poole,
kallid lugejad, et küsida – kui abivamis
inimesed me ikkagi oleme?
Valige välja õige vastusevariant:
1. Suurte kompsudega vanaproua palub
teil ennast üle tee saata. Te...
A Haarate ta koos kompsudega sülle ja
viite teisele poole teed.
B Olete nõus teda ainult tee keskele saatma
C Aitate teda, kui ta kingib teile oma
käpikud
D Haarate kompsud ja lasete jalga
2. Katusel kõndides kohtate meest, kes
katuse ääre küljes rippudes teie abi
palub. Te...
A Päästate oma eluga riskides mehe,
kutsute ta endale külla, kostitate teda hea ja
paremaga ning lõpuks tellite takso, et mees
koju pääseks.
B Aitate mehel ainult pooleldi katusele
ronida ning seejärel jääte huviga vaatama,
kas tal õnnestub täielikult katusele
pääseda.
C Teete mehega eluloolise intervjuu, mida
erinevate kvalitatiivsete meetoditega
analüüsides püüate välja selgitada tema
õnnetuse põhjused.
D Võtate mehe käelt Rolex kella, kaelast
kuldketi, seljast nahktagi ning seejärel
astute oma tanksaapaga talle näppude peale
3. Te olete baaris toimunud jõhkra
kakluse tunnistaja. Politsei palub teie
abi kurjategija tuvastamiseks. Te...
A Kirjeldate kõiki kaklusest osavõtjaid ja
ka neid, kes kaklusest osa ei võtnud.
B Te kirjeldate mõõdutundest ainult pooli
kakluses osalenuid.
C Ulatate politseile kaustiku, kus on kirjas
kaklejate kontaktandmed, nimed, elulooandmed ja teie enda mõtted kaklusest.
D Keeldute politseile infot andmast kuna
olite üks kaklejaist.

4. Kui te oleksite kirurg ja peaksite
patsiendil eemaldama pimesoole, siis te...
A Nõustuksite opereerima kasvõi
südaöösel ning ükskõik millist organit.
B Eemaldaksite ainult poole pimesoolest,
kuna terve pimesoole eemaldamine
tunduks teile priiskamisena.
C Seoksite pimesoole ümber punase lõnga
ja raputaksite haava peale pisut soola.
D Eemaldaksite patsiendil peale pimesoole
ka ühe neeru, mille te hiljem 10 000 dollari
eest USAsse müüte.
5. Kui te juhuslikult sõidate autoga
mööda pangahoonest, kust maske
kandvad mehed rahast pungil kottidega
välja tormavad ning teilt küüti paluvad,
siis te...
A Laseksite mehed vaidlemata autosse
ning sõidutaksite nad sinna, kuhu nad
soovivad.
B Laseksite autosse siseneda vaid pooltel
meestel.
C Esitaksite neile esmalt küsimustikud
grupiidentiteedi uurimiseks.
D Ootaksite, kuni kotid krabisevaga
autosse on visatud ning kihutaksite seejärel
mehi autosse laskmata minema.
6. Kui te paadiga sõites märkate
uppuvat inimest, siis te...
A Tõmbaksite ta paati ja teeksite talle
kunstlikku hingamist ning südame
massaaži tema võimalikust vastupanust
hoolimata.
B Laseksite enne appi minemist tal
pooleldi ära uppuda.
C Arvaksite, et ta on näki võimusesse
sattunud ning seetõttu on igasugune abi
nagunii mõttetu.
D Küsiksite uppuja käest, kus on
autovõtmed ja sõuaksite seejärel kiiresti
randa.
Nüüd vaadake, milliseid vastusevariante
teil kõige rohkem esines :

Test/Järjejutt
A – Kui teie ei ole abivalmis inimene, siis ei ole seda keegi. Jätkake samas vaimus, sest meie
turumajandusega kaasnevatest pahedest läbiimbunud ühiskond vajab lihtsameelseid ja samas
ülimalt abivalmis inimesi, kes isegi kärbse lauanaabri supi seest välja upitaksid.
B – Oh teid pooletoobist! Mis te sellest jupitamisest küll kasu saate, võtke kõik või mitte
midagi ja te olete elus edukas.
C – Abivalmidusest teie puhul küll rääkida ei saa, selleks olete liiga palju etnoloogiat ja
folkloristikat nuusutanud.
D – Kuigi te praegu imelikul kombel vabaduses viibite, pole muretsemiseks põhjust: küllap
teid peagi endiste kongikaaslaste seltsi tagasi toimetatakse.
Testis: Pea Hobu
Sellest numbrist alustab AFENas ilmumist järjejutt. Populaarse baltisaksa autori
Donner von Wetteri kaua peidus olnud käsikirjast „Seitsme moosese raamat“.

Seitsme moosese raamat, I jagu
Juba ammu häirib mind üks vägi Liivimaal, mis mind mitte rahulikult magada ei lase, vaid
paneb oma kotil asjatult pöörlema ja vinsklema. See vägi täidab mind hirmu ja õudusega, juba
ammu ootan seda saatusliku hetke, mil see ette ootamata valla peaks pääsema ning kõik oma
teelt pühkima. Loomulikult räägin ma oma pärisorise elanikkonna suurimast ning jultunumast
osast, vanaeitedest.
Neist alati rahulolematutest, alati midagi toimetavatest ja alati ligistikku parvedes liikuvaist
olendeist, kelle keelt ma ei mõista ja mõtteid võin vaid aimata. Ikka on neil asja minu aita või
peenramaale, midagi kopsima või toksima, vilkalt nagu kanad siblivad nad mu sõstrapõõsaid
mööda ja pomisevad miskit nina alla. Kui kõnetan neid, vaatab mulle otsa vaid must suu,
milles näen igavikku ja kord ka oma hukatust. Kardan, et neil on plaan.
Sagedased on nende koosviibimised, kust suur revolutsiooniline jõud võiks tõusta, kui mitte
hirm neid tagasi ei hoia. Sest nende suur jultumus on ühenduses suure hirmuga. Nad pelgavad
kui müristab, kui noored pidutujus on või lärmavad, kui hobused perutavad või viljasaak
ikaldub. Siis vangutavad nad oma kulupäid ja löövad risti ette. Ent ühel ilusal päeval, kui kõik
on tasa, hobused rahulikud ning vili haljendab, võivad nad kokku tulla ja üles tõusta minu, ja
teiste oma isandate vastu, luues oma maailmakorra.
See kartus panigi mind astuma meeleheitlikku sammu, millest olen juba aastaid püüdnud
hoiduda. Nimelt võtsin nõuks välja tuua haruldasim oma vanaisa raamatute seas, „Seitsme
moosese raamat“ ja sellest abi leida mind heidutava väe vastu. Kaua otsisin seda taga mööda
oma mõisa avaraid ruume, kuni leidsin sootuks ootamatust kohast – alla kivisesse keldrisse
aheldatuna. Kergendatult tahtsin raamatu kaasa haarata ja oma kabinetti naasta, kuid ümber
pöörates seisin eneselegi ootamatult silmitsi eidega...
...jätkub

