
Karl–Erik võtab sõna: Bionurk. Ahvenast. 
Tartu Nefa pikaajaline esimees 

mõlgutab taas mõtteid Eesti 

ühiskonna kitsaskohtade üle: 

Mis on populaarseim aksessuaar 

eesti inimese käevangus? 

Mobiiltelefon, Gucci, teine 

inimene?  

Ei, selleks on ämber. N-ö „ämbriga 

inimene“ on ilmselt levinuim 

inimtüüp eesti asustuse visuaalsel 

maastikul. Ikka ja jälle võib teda 

näha tõtakal sammul mööda teeäärt 

astumas, kaasas oma metallist või 

plastikust kaaslane – ämber. Mis 

toimetused teda ees ootavad, võime 

vaid oletada. Kahtlemata on see 

märk toimekast ja aktiivsest 

inimesest, kes teab, mida, kuhu ja 

mis ajaks tal on vaja toimetada.  

Quo vadis, inimene ämbriga? 

 

 

 
„Enne kari, siis karjane.“ 

 
A. H. Tammsaare 

 
Jah tõesti, nii nagu ei saa olla karjast ilma piisava hulga lojusteta, ei 

oleks ka käesolev AFENa number, järjekorras juba neljas, saanud 

valmida ilma Teieta, head lugejad. Aitäh kannatlikkuse eest, millega 

olete end läbi närinud esimeste trükiproovide tähevigadest, otsinud 

netiavarustesse kadunud eksemplare või oma lugemisprille. 

Sedapuhku on aga enamgi põhjust rõõmustada, sest selle ajakirja 

teeb eriliseks Tartu Nefa rühma 20. juubel, mis on oma varju jätnud 

ka käesoleva väljaande külgedele. Nii domineerib visuaalses pooles 

retrospektiiv kooskäidud aastatele, samas kui tekstuaalne osa on 

inspiratsiooni leidnud lähenevast aastalõpust ning James Bondi 

temaatikast. 

Mis muud, kui soovida õnne juubilarile! Ehkki 20 aastat vetevallas 

oleks juba tõeline raugaiga, ei vaja Tartu Nefa veel Sensodine´i, vaid 

väljub alles noorukieast, avastades ennast ja maailma. 

 

Ilusat talveund soovides, 

Ahven 



Tunne nefisti! 

 

   
Ergo-Hart Västrik (38) on ilmselt 

suuremale osale Afena lugejatest tuttav 

ülikooliseinte vahelt. Afen uuris, millega 

Ergo veel tegeleb ning kuidas ta mäletab 

oma tudengiaega ja praegu 20. 

sünnipäeva tähistavat Nefat. 

Ergo ise ei olnud Nefa taasloomisega 

seotud, kuid teab, et Helsingi Nefa 

külaskäik ajal, mil sinimustvalge hakkas 

lehvima, andis idee luua siiagi selline rühm. 

Ergo mälestused Nefast algavad nefistide 

ühise retkega Rootsi. Reis oli 

tähelepanuväärne muuhulgas seepärast, et 

rootslased kinkisid Nefale vana arvuti. See 

oli esimene arvuti kirjanduse ja rahvaluule 

kateedris ja sätiti professor Laugaste laua 

taha, kuna professor seal enam tihti ei 

käinud. “Arvuti omamine oli midagi nii 

erilist, et tekitaski huvi teha ajalehte või 

ajakirja. Mingeid folklooriajakirju ei olnud 

siis veel, meie alustasime enne kui 

Mäetagused, Folklore ja muud sellised 

nišiväljanded.”  

Nefistid hakkasid välja andma 

akadeemilisema suunitlusega 

Vanavaravedajat ning ei saanud aru, miks 

välismaised Nefad andsid välja 

“sodipodiajakirju”, mis olid võõraste jaoks 

arusaamatut huumorit täis. “Meil on Nefa 

praegu selline, nagu ta 20 aastat tagasi oli 

Skandinaavias,” leiab Ergo just näiteks 

Afenat nende väljaannetega võrreldes ja 

lisab, et ka peopidamise ja koostegemise asi 

on kuidagi sarnane. 

 
Vanavaravedaja 1. numbri kaastöölised. 1994.a. 

 

Varem toimis Nefa kontrakultuurina 

korporatsioonidele, omakeskis kutsuti seda 

puualuse korporatsiooniks. “Ei olnud 

kinnisvara ega kivinenud traditsioone, 

saime ise luua ja olla vabad.” Näiteks 

korraldati loomingulisi teemapidusid. 

Korduvalt pidutseti Arstide Liidu saunas. 

Üks meeldejäävamaid stiilipidusid oli 

teemal Nefa matus. Liikmed olid avastanud, 

et MTÜ on ümber registreerimata jäänud 

ning see sai peo teema ajendiks. “Mina olin 

siis juba pereinimene ja me tegime oma 

prouaga koos esimest korda sülti, suurte 

nõudega keetsime. Meil oli tõesti selline 

pikk süldilaud: keedukartul, kapsas, sült. 

Igaüks tõi midagi lauale. Võtsime pitsiga 

viina, pidasime kõnesid ja lips oli ees.” 

Eriline ja hästi õnnestunud oli soomlastega 

koos korraldatud reis Leetu, kus toimus 

tõeline vennastumine. “Kõvasti laulsime: 

Ergo-Hart Västrik 
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nemad oma karjala laule, meil olid eesti ja 

setu laulud.” Tagasiteel läks buss katki ja 

uut bussi oodates nauditi kuskil 

tehisveekogu ääres esimest väga sooja 

kevadpäeva.  Lisaks Nefale on Ergo olnud 

ka muinsuskaitseklubi Tõlet liige. Tõletiga 

korraldati näiteks neljapäevaseid 

pudruõhtuid. Tihti käidi koos Supilinnas 

Herne tänaval, kus omaaegsed Nefa liikmed 

Indrek Raudsepp ja Anzori Barkalaja, olid 

skvottinud maja, mille kolm korrust olid 

pikka aega tudengeid täis. Paljud Tõleti 

liikmed, sealhulgas isegi mõned bioloogid, 

astusid mingil perioodil Nefasse. 

Ergo alustas eesti ja soome-ugri filoloogia 

õpinguid kursusesüsteemis, mille eeliseks 

oli tihe läbikäimine oma õpingukaaslastega. 

Ülikooli algusesse jäi ka nende kursuse 

konflikt professor Laugastega. Ergo 

õpingute suuna valikut mõjutas muuhulgas 

kindlasti ka Nefa, aga oma roll oli ka nende 

kursusele sattunud Anzori Barkalajal, kes 

oli füüsikast üle tulnud ja just avastanud 

enda jaoks rahvaluule. Keskkoolis oli Ergol 

hinnete poolest reaalia tugevam olnud, kuid 

nüüd tekkis tõmme filoloogia poole. “Ma ei 

ole kunagi ihalenud näiteks pankuriks või 

ettevõtjaks, võib-olla peaks,” mõtiskleb ta. 

Folkloorihuvi tekkis lauluõpetaja Celia 

Roose mõjul. Lisaks tema juhitud 

kammerkooriga esitatud Tormise 

laulukavadele korraldati koolis 

folklooripäevi, näiteks jõuluteemal. 

Vastlapäevaks valmis Nõmme metsas suur 

õlekuju, mida siis lauluga mööda kooli ja 

kooliõue kanti. Kammerkoori poisid koos 

Celia Roose kursusekaaslastega 

moodustasid lausa nn päkapikkude 

kooperatiivi, millega käidi asutustes 

folkloorseid jõulupidusid korraldamas. 

Niisiis vormus rahvaluulehuvi laulmise ja 

kombestiku kaudu. 

Erialavalikul ülikoolis sai lõplikult 

määravaks see, et Ülo Valk sai professoriks. 

“See oli selline pahvakas hapnikku, uut 

energiat, värsket õhku. Toimus midagi 

niivõrd erilist, mida toona üheski teises 

osakonnas ei olnud – noor professor, kes 

alustas puhta lehena. Tema suhe 

üliõpilastesse ja asjaajamisse oli niivõrd 

teistsugune, see oli mulle lummav ja 

ilmutuslik.” 

 
Pudruõhtu Anzori juures. 1994.a. 

 

Ergo on ikka teinud arhiiviga seotud töid. 

Näiteks on ta sisestanud eelpoolmainitud 

arvutisse Looritsa konverentsi jaoks 

materjale ja kirjutanud ajalehtedesse nuppe 

kalendrikombestikust, mis tollal oli 

populaarne teema: “Tellimusi tuli arhiivi
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Mall Hiiemäe jagas, et noor inimene, tule ja 

tee –  kartoteek on siin, tule tööta läbi.” 

Esimene püsivam ametikoht oli assistendina 

Eesti Keele Instituudi folkloristika sektoris. 

Eelmine assistent oli lahkunud ning tööd 

pakuti Ergole, kes oli just hiljuti isaks 

saanud. Tööl olid sisuliselt väga vabad käed, 

ülesandeks oli Mythologia Uralica vadja 

köite ettevalmistamine. Kuid Ergo oma 

sõnutsi uppus ta allikalukku: “Minu 

doktoritöö on nagu sissejuhatus sellele 

köitele – minu versioon sissejuhatusest. 

Sissejuhatus pidi olema 10–15 lehekülge 

juttu vadja mütoloogia uurimisloost ja mina 

olen suutnud sellega tegeleda 15 aastat, 

kirjutanud sellest väitekirja ja kahjuks on 

see mütoloogiaköide siiamaani ilmumata.” 

Nagu Ülost sai varakult professor, sai Ergo 

väga noorelt arhiivijuhatajaks ja töötas sellel 

kohal kaks ametiaega. “Ma alguses ei 

teadnud, kuhu ma satun ja mida ma teen, 

lihtsalt pakkumine oli õhus ja haarasin 

kinni, et vaadata, mis välja tuleb. Muidugi 

ma kasvasin sellega kokku ja arhiivi 

inimesed on mulle praegugi väga armsad ja 

lähedased.” 

Siiski oli tal vaja proovida veel midagi 

muud ning ka ülikoolitöö meeldib Ergole, 

kes on pedagoogide perekonnast ja lausa 

üles kasvanud köstrist ja koolmeistrist 

vanavanaisa raamatukogu najal. Et Ergo on 

põhjalik ja südamlik õppejõud, teavad 

ilmselt kõik, kes tema ainetes käinud. Ta ise 

selgitab: “Mu moto õppejõuna ülikoolis 

ongi ehk pigem jagada  inimlikkust, 

inimeseks olemist, ja siis alles tulevad 

teadmised.” 

Inimeseks olla, igapäevaprobleemidest välja 

tulla ja ennast laadida aitab muusika. 

Kooliajal laulis Ergo poiste- ja 

kammerkoolis. Tartus tekkisid juba uued 

kontaktid. Näiteks sattus Ergo oma 

bioloogist venna kaudu kadrigali ehk 

Kadrile pühendatud muusikalise lavastuse 

ettekandel Narva maantee ühika 

katusekorrusel kokku Andrus Laansaluga, 

kellega koos saatsid nad hiljem näiteks 

Eurovisioonilegi oma laulu. Veel on Ergo 

osalenud bändis O’lalla, kellega esitati iiri 

muusikat. 1997. aastal aga moodustus 

kultuurihuvilisest sõpruskonnast uus 

kollektiiv Triskele, kellega esitatakse 

vaimulikke rahvalaule ja keskaja muusikat. 

Sellise muusikani viisid Ergo kaks 

varasemat huviimpulssi – keskkoolis 

Celiaga õpitud vaimulikud rahvalaulud ja 

lapsepõlve muusikakogemused. Ergo 

perekonna juured on Lääne-Eestis, mis on 

tuntud vabakoguduste laia leviku poolest 

ning vanaema kaudu oli koraalidega 

kokkupuude lapsepõlves. “Vanaema juures 

oli klaver, see oli esimene asi, mida ma 

mängida üritasin – neljahäälselt nelja 

näpuga. Ma isegi ühe koraali õppisin ära.” 

Kuna muusika on tema jaoks nii oluline, on 

Ergo hakanud sellega ka põhjalikumalt 

tegelema: “Ma andsin endale lubaduse, et 

kui ma doktoritöö ära kaitsen, siis hakkan
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 muusikat õppima. Aasta pärast väitekirja 

kaitsmist alustasin siis õpinguid Jakobi Mäe 

Kultuurikoja vaikuse muusika stuudios, 

mida juhendab Tõnu Sepp, alusepanija eesti 

vanamuusika õppele.”  

Tulevikus tahaks Ergo teha midagi 

loomingulist: “Ma arvan, et ma võiksin 

kümne aasta pärast midagi õpetada või 

mingeid kursusi teha. Ma ei ole üldsegi 

kindel, kas see peaks olema ülikool, aga see 

võib ka olla. Tahaks oma hobidest välja 

arendada midagi tõsisemat, kuidagi 

akadeemilist ja kultuurilist ristata. Aga ma 

ei arva, et kõik peaks olema ühel kaardil.”  

 
 
Triskele proov 2007. a. 
(foto: Lauri Kulpsoo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lumepalli meetod vallandas suuremat sorti 

laviini. Väidetavalt nõudis see kolme 

folkloristi ning nende vokke vedanud 

etnoloogide tervise. Kannatanud lubavad 

olla ettevaatlikud ning talveperioodil 

tegeleda edaspidi tubaste töödega.  

* 

Täiskuuneljapäeva öösel põrkusid viie tee 

ristis Kurat ja tsiviilisik. Verekaotused olid 

minimaalsed. Sündmuskohalt põgenenud 

Kurat kannab tõesti tunnusmärke. Oimetuks 

löödud jalakäija on viidud 

hallutsinatsioonide ning süveneva ahnusega 

naabri Kati juurde.  

* 

Anonüümseks jääda sooviv Vares pöördus 

võimude poole abipalvega. Nimelt kurdab 

mainitud lindisik, et tema elu kallale 

kiputakse ning talle otseselt valu soovitakse. 

Vares teatas ka, et tema kaaskannatajaks on 

Harakas, keda olla ähvardatud haigusega. 

Harakas keeldus kommentaaridest ning ei 

soovi ka hagi algatada.  

* 

Mis on mõisa metsa taga? Tuli välja, et seal 

asub rahvusvahelise röövjõugu mitte enam 

nii salajane panipaik. Lähipäevadel 

tagastatakse soomlastele Sampo ning ka 

Küllusesarv lennutatakse tagasi Kreekasse 

lootusega, et see sealset kriisi leevendab. 

Metsad on tuleohtlikud! 

 

5 soovitust edaspidiseks: 
1.Lugemissoovitus? 

Nikolai Baturini "Karu süda" 

2.Vaatamissoovitus? 

Krzysztof Kieślowski "Trois couleurs" 

3.Nuusutamissoovitus? 

männimetsa alune pärast suvist vihma 

4.Kompamissoovitus? 

sammal ja lammas 

5.Lemmikkala? 

siiakala 

Must kroonika 



Sport    
 

Selles numbris toob AFEN lugejateni eredamad 
hetked 1990ndate aastate suvemängudest. 

 
„Kasuta jõudu, Luukas!“ – Tähesõjad eesti moodi. 

 
Paremaid sportlasi ootas pidulik autasustamis-
tseremoonia. Oodata võis kukekommi ja jäätist 
Regatt. 

 
Tasakaal peab valitsema nii sportlase hinges kui 
ihus. Jõu- ja ilunumbreid sooritab E. Tammemägi. 

 
50 meetri jooksul Kaunases nauditi maalilisi 
linnavaateid ja head taganttuult. 

 
Sportlase toit peab olema proteiinirohke ja sisaldama  
küllaldaselt aminohappeid. Maiuspala Nefa 10. sünni- 
päevalt Oraval. 

 
Sportlased rambivalguses. Skeenele on juba jõudnud  
Madis Rennu, Monika Siimets ja Reeli Reinaus. 

Sportlaste sooritusi hindas asjatundlik žürii, kosseisus 
Mikk Siim, Ain Peets, Kaur Mägi ja Madis Rennu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport poleks sport ilma võluva      Purjeregatile saadeti Mikk Siim, 
ergutuskoorita. Külli Kuri, Pihla    Liivo Niglas ja Hannele Junttila. 
Siim ja Pille Runnel. 



Test 

Test – Kas olete arukalt mõtlev ja 
tegutsev etnoloog/folklorist? 

Valige õige vastus: 
 
1. Naabrimees roomab Teie ukse taha, 
laseb kella ja teatab, et trepil kukkudes 
murdis ta käe-, jala- ja/või selgroo. Ta 
palub Teie abi. Te helistate... 
a. kiirabisse – 1p 
b. muretelefonil või vetelpäästesse – 2p 
c. erootikatelefonil – 3p 
d. ei kuhugi. Annan mehele veidi soola ja 
punast lõnga ning saadan koju tagasi. – 4p 
 
2. Kui Te öösel oma ukse taga ahelate 
kõlinat kuulete, siis Te arvate, et... 
a. viibite deliiriumis – 2p 
b. olete liiga palju aega ERA-s viitnud – 4p 
c. korteris kummitab – 3p 
d. teie abikaasal on vanglast põgeneda 
õnnestunud – 1p 
 
3. Laual on 5 õuna. 2 õuna võetakse ära. 
Mis jäi lauale? 
a. 28 ploomi – 3p 
b. 3 õuna – 1p 
c. matemaatika pole humanitaaridele – 4p 
d. pudel viina ja pisikesed kuradikesed –2p 
 
4. Arst näitab Teile 4 näppu. Te näete... 
a. 4 näppu – 1p 
b. 17 näppu – 3p 
c. 2 rinda – 2p 
d. sotsiaalset kommunikatsiooni – 4p 
 
5. Põlevast majast päästaksite Te... 
a. välitööde märkmed – 4p 
b. külmad õlled – 2p 
c. jojo või vurri – 3p 
d. iseenda – 1p 
 
6. Teie naabri kurja hundikoera Pontu 
nimi on... 
a. Pontu – 1p 
b. Kuramuslasemusäärlahti – 2p 
c. Jään vastuse võlgu – 3p 
d. ah see on siis koer? Väga huvitav... – 4p 
 
 

7. Kurjategija peatab Teid öisel tänaval 
ja nõuab raha. Te annaksite talle... 
a. oma rahakoti – 1p 
b. kellegi teise rahakoti – 3p 
c. pasunasse – 2p 
d. oma viimase teadusgrandi – 4p 
 
8. Te lendate lennukiga parajasti Rootsi, 
kui ootamatult selgub, et lennukis on 
relvastatud kaaperdajad, kes nõuavad 
Iraani lendamist ja 1 miljonit USA 
dollarit. Te... 
a. istute rahulikult oma kohal edasi – 1p 
b. põgenete – 3p 
c. proovite kaaperdajatega mesti lüüa – 2p 
d. rõõmustate, et avaneb võimalus näha 
Iraani rikkalikku kultuuripärandit – 4p 
 
9. Politseinik soovib näha teie passi. Te 
näitate talle... 
a. ATU-d – 4p 
b. keskmist näppu – 2p 
c. passi – 1p 
d. oma uut kaisukaru – 3p 
 
Nüüd lugege oma punktid kokku. 
 
9 punkti – olete ülimalt arukas inimene ja 
teie üle võib ainult uhkust tunda. Kuid kas 
Te ei leia, et olete natuke liiga korralik ja 
arukas? 
9-18 punkti – olete parajalt arukas, ent 
siiski pöördub Teie pilk liiga tihti 
õllekannu, viinapudeli või kena tibi poole. 
Võtke natuke tempot maha või muidu 
hakkate taevast läbi rootsi kardinate 
nägema. 
18-27 punkti – arukusest Teie puhul 
rääkida ei saa. Tegelikult olete Te täitsa 
napakas. Hommikul jäid sinised pillid jälle 
võtmata? 
27-36 punkti – olete etnoloogi/folkloristi 
musternäide. Sotsiaalteadlased võivad teie 
üle vaid kadedusest lõhki minna.  
 

Testis: Pea Hobu 
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Põhjamaiselt karge kitarrimuusika või 

soojad Brasiilia bossarütmid? 

Teise advendi õhtupoolik. Sean sammud 

Niguliste kirikusse Jõulujazzi kontsertile. 

Mängib kitarriduo Oleg Pissarenko-Ain 

Agan. Jazzkaare koduleht kirjutab: 

„Muusikutena on nad mõlemad 

omanäolised loojad, lüürilise 

väljenduslaadiga ja tehniliselt väga 

võimekad. Olegi muusika on 

minimalistlikum, Ainil avarama 

haardega.” Pole neid varem kuulnud ja 

olen ootusest põnevil. 

Tallinna Niguliste kirik on pühitsetud 

kaupmeeste ja meresõitjate kaitsepühak 

Nikolausele.  Väga õige koht, kus üks 

meeldiv jõulueelne kontsert korraldada, 

Püha Nikolaus on ju jõuluvana 

prototüübiks. Kirikus asuval Herman Rode 

altaril on tema elust kujutatud ka kaheksa 

pilti. Lava oli just altari ees ning 

Pissarenko-Agan sobitusid üldpilti väga 

kenasti. Olen kindel, et Nikolauski kikitas 

kõrvu ja piilus samal ajal publikut. 

Päkapikud ei jõua ju kõigi akende taha 

vaatama, kas kingitused on hea 

käitumisega välja teenitud.  

Kiriku õhustik erineb tavalisest 

kontsertsaalist ja loob hoopis teistsuguse 

meeleolu. Publikuga oli muidugi veidi 

keerukas suhelda, kuna kõik kajas vastu. 

Agan samas ütles, et ega rääkida ei ole 

keeruline, aru saada on raske. Seepärast 

h ä ä l d a s i d  k a  a r t i s t i d  k õ i k  

s õ n a d  a e g l a s e l t  j a  k o r r a l i k u l t  

v ä l j a . Lugude vahepeal rääkisid nad 

kordamööda mõne loo. Ja Oleg viipas 

käega Aini poole, ütles: „Ain Agan“ ning 

Ain tegi Olegi suunas samasuguse žesti. 

Värvimuusikaga anti gooti stiilis kiriku 

sisemusele veidikene salapärane ilme. 

Seinad muutusid kollaseks, roheliseks, 

siniseks, punaseks, siis jälle kollaseks, 

roheliseks jne. Jäin altarit jälgima ja 

muusika oli justnimelt selline, mis pani 

mõtte jooksma nii, et vahepeal oli tunne, 

nagu kaoksin iseenda mõtetesse ära. 

Publiku aplaus lugude vahepeal sundis aga 

reaalsusse, Niguliste kiriku puupingile, 

naasma. Olin algul sellest veidi häiritud. 

Miks mul ei lasta endaga olla? Aga eks 

tegelikult oli hea, et maa peale tagasi toodi.  

Kontserdil oli külalisi ka Venemaalt ja 

Kanadast ning muusikud tutvustasid 

mõndasid lugusid kolme keeles – Kaamel. 

Верблюд. Camel. Mind ajas see kohutavalt 

naerma. Meenus juhtum, kui ma üritasin 

vene keeles seletada, et nägin kaamlit. 

Ilmselgelt arvasin, et vene keeles on 

kaamel ikka kaamel, lihtsalt tuleb hääldada 

veidike teistmoodi ja sõna lõppu 

pehmendada. Ise veel imestasin, miks 

minust üldse aru ei saada. Eks sain siis 

lõpuks teada, et tegelikult neil ikka on selle 

jaoks oma sõna. Natuke tobe tunne oli, aga 

mis siis ikka. Kõik see veider olukord tuli 
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meelde ja tükk aega ei saanud naeru 

pidama. Nii peabki kontsertil olema – 

muusika  loob kuulaja jaoks ehk veidraid 

seoseid ning meenutab varasemalt kogetut. 

Tuttav tunne ja head mälestused elustuvad 

taas. Järgmine kord, kui loomaaias kaamlit 

näen, mõtlen ka Duole Pissarenko-Agan 

ning tahan maheda kitarriloo saatel 

naljatades enda rumalust meenutada.  

Oleg Pissarenko ja Ain Agan 
(foto: http://www.jazzkaar.ee) 

 

Järgmisel päeval viis kontsert mind Vene 

Teatrisse, esinesid Sergio Bastos & Raivo 

Tafenau kvintett feat. Ricardo Padilla. Saal 

oli uhkelt kuldne ja punasest sametis 

toolidega, mis kõik olid ka inimestega 

täidetud. Anne Erm tervitas kõiki 

jõulujazzi kontserdil. Hääldas muidugi 

jats. Iik. See sõna tekitab minus külma-

värinaid. No ei ole ju tegemist jats-

muusikaga ikka džäss ju? 

Enne kontserti kartsin veidi, et järgnevad 

poolteist tundi mööduvad liialt bossa nova 

rütmis. Algul olin aga meeldivalt 

üllatunud. Laval olid vaid Raivo 

TAFENau (kas AFENa esindaja 

jazzimaastikul?) saksofonil ja Meelis Vind 

klarnetil. Mängisid mõnusalt 

eksperimentaalseid lugusid. Seejärel 

lisandus neile tšiili päritolu Ricardo 

Padilla, kes mängis erinevaid löökpille. 

Kolmekesi jätkasid nad veel 

eksperimentaalsel lainel. Siis aga tulid 

lavale Tafenau kvinteti ülejäänud liikmed 

(Jürmo Eespere – klahvpillid, Virgo 

Sillamaa –kitarrid, Mihkel Mälgand – bass, 

Eno Kollom – trummid) ja muusika kohe 

muutus. Põnevad helid asendusid n-ö 

laiatarbe jazziga, mis üritab olla 

samaaegselt väga „sügav“, kuid seejuures 

mitte liialt keeruline. Kujutan ette, et sellist 

muusikat mängitakse enamasti mõnes 

peenes lokaalis, kus inimesed istuvad 

pehmetel diivanitel, rüüpavad veini ja 

räägivad eksistentsiaalsetel teemadel. Mind 

hakkab see aga väga kiiresti häirima. 

Tapeet noh! Viimaseks 40 minutiks liitus 

teistega ka Sergio Bastos kitarri ja 

vokaaliga ja siis läks asi täiesti bossaks 

kätte. Kuigi see toob võib-olla meie külma 

talveilma veidikene päikeselisemaid noote 

ja paneb diivanil istuvatel jazzinautlejail 

jala tatsuma, sobib see minu arvates siiski 

pigem päikese ja palmi alla. Kaua ei suuda 

kuulata seda olen-nii-mõnus-ja-mahe-

lõõgastuge-nüüd-ometi muusikat ning ma 
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ei jõudnud ära oodata, millal kontsert 

viimaks läbi saab. Tahaks veidi 

huvitavamaid ja uudsemaid rütme oma 

kõrvu paitama! Kui pidin enne lisalugu ära 

minema, et Tartu bussile jõuda, ei olnudki 

mul sellest väga kahju.  

 
Raivo Tafenau ja Sergio Bastos 

(foto: www.ohtuleht.ee) 

AFENa kontsertreportaaži võistluse 

„Pissarenko-Agan“ vs „Sergio Bastos & 

Raivo Tafenau kvintett feat. Ricardo 

Padilla“ võitjaks jäi minu jaoks esimene. 

Nad suutsid mind üllatada! Kombineerides 

erinevaid stiile oli tulemuseks midagi 

mõnusat ja nauditavat. Nagu mu ema ütles 

kontserti lõpus kokkuvõtvalt, olid väga 

hingeminevad helid. 

- Reporteeris J.J. 

 

Ei osanud esialgu oma murega kuskile 
pöördudagi, ent kuuldes millestki sellisest nagu 
kalandusleht AFEN, tundus see õige koht. Ei 
teagi kohe, kuidas alustada. Ahvenad 
maitsevad mulle väga. Eriti hindan neid 
värskest peast pannil praetuna, ent samavõrd 
pean lugu heast kalasupist. Nüüd oleme juba 

mu murele tibake lähedamale jõudnud. Mainin 
enne veel, et mu riidekapis on alati aukohal 
olnud pisut võidnud madrusesärk, 
kalarasvaplekid strateegiliselt paigutatud ning 
kala armastab ka mu kass Vigri. Võib-olla 
peaksin veel lisama, et suurimaks eeskujuks on 
mulle juba poisipõlvest säga – vuntsid õige 
mehe näos on miskit ületamatut. Ehk taipate 
vaikselt, kuhu ma tüürin? Minu suur mure on 
neljapäevaste kalapäevade vähene 
väärtustamine meie väikese vabariigi pinnal. 
Kuhu on kadunud see nii kasulik traditsioon? 
Mäletan hästi, kuidas siis, kui mul vuntsidki 
õieti ei kasvanud, võis neljapäeviti veel enne 
silmade avamist teada, mis päevaga on tegu. 
Õige õrnalt nuhutades oli tunda, kuidas kõikide 
sööklate supipajad uhasid uhhaad keeta ning 
pannidel särises see viisakam osa kaladest, 
mida ei sündinud ometigi niisama leeme sisse 
pista. Olid meil siis tugevad luud ja säravad 
naeratused! Mere ääres pärit sõber Matil 
lasime öösel koju kõmpides alat kõige ees 
minna – tema hambad särasid pimedaski. Nüüd 
aga... sellest, et Matil õieti hambaidki pole, ei 
tasu praegu rääkida. Ehk oleks needki suus, kui 
kalapäevi poleks unarusse jäetud! Teie 
toimetuses paistavad ühed ärksad noored koos 
olevat – kaanel on nii kena kalapilt. Rõõmsalt 
turritavad luud näivad viitavat sellelegi, et kala 
söömine Teile võõras pole. Seega leian, et Teie 
püha kohus ja õnnis võimalus on oma 
tagasihoidliku žurnaali veergudel pühendada 
mõned lõigud ka kalapäeva 
populariseerimisele, kui mitte riiklikul tasemel 
kampaania algatamine. Ühiskonna 
parendamine on iga ärksa kodaniku auasi! 

 

Lugupidamisega 

Alfons Viidikas 

PS: Kui mu kirja juhtus lugema mõni daame, 
kel samuti kalapäevad südamelähedased, siis 
pangem uimed-sabad ühte patta ja seiskem 
koos kalasöömise eest. Toimetusel on luba 
aruka järelepärimise korral mu kontaktandmeid 
jagada. Mõrdadel mitte tülitada. 

Lugejate kirjad 



Dishain 

Tänases kodukujunduse ja „teeme ise“ nurgas 
heidame pilgu võimalikele Tartu Nefa logodele, 
mis konkursil auväärse teise koha said: 

 
Ürgsed veelinnud, kelle sulestikku on tahutud 
sõnad „Tartu“ ja „Nefa“. Dünaamiline, samas 
arhailine kujutis sisendab kindlustunnet. 

 
Sõled on alati nii folkloristide kui etnoloogide 
meelisehteks olnud. Isegi, kui nende sisse on 
midagi kribatud. 

 
Pilt sellest, kuidas „märsilohistaja“ Tartu Ülikoolile 
pähe istub, mõjub üsna ambitsioonikalt. 

 
 
 
 
Tartu Nefa –  
Tõusva 
Päikese 
Maa. 
 
Tartu Nefa –  
Uppunud 
Kuu  
Maa.

 
Ilmselt on siin mõne etnoloogi karvane käsi mängus 
olnud, kes selle arhailise tööriista paberile pani ja 
siis tihedalt „Tartu Nefa“ kirjaga ümbritses. Huh. 

 
Tartu Nefa on heast toidust alati lugu pidanud.  Ka 
on nefistidele omane kiindumus lõkkesoojuse ja 
suitsu vastu, nii et logo igati paslik. 

 
Tartu Nefa – kompass, mis näitab kurssi sinu 
sisemise rahu poole. Tuule suund on nord. 
 
 
Tartu Nefa praegune logo 
kujutab kohtlase ilmega 
ussikuningat, kes pugib 
omaenda saba.  
Tuntud ka Ouroborosena. 
                                    

 
 



Järjejutt 

Jätkub... 

 
 
Õilis baltisakslane Donner von Wetter jätkab oma jutustust „Seitsme moosese raamat“. 

Eelmine osa tõi meieni autori mõtisklused pärisoriste vanaeitede revolutsioonilisest jõust, mis 

ei kujuta ohtu ainult talle enesele, vaid kogu Liivimaale. See viis ta meeleheitliku otsuseni üles 

otsida „Seitsme moosese raamat“. Paraku viis saatus ta keldris kokku eidega... 

...Ent isegi sellises ootamatus olukorras ei kaotanud ma pead. Nagu minu esivanemad ikka on 

ütelnud: „Wir haben Sauerkraut in Unserem Lederhosen !“. Niisiis haarasin käeulatuses 

olevalt riiulilt purgi maasikamoosi, kopsasin eidele kergelt vastu pead, nii et ta uimasena 

kartulikuhilale vajus ja lippasin oma armsat raamatukest vastu rinda suurudes trepist üles. 

Süda rõõmsalt tukslemas, nii rõõmsalt kui viimati lapsepõlves vanaisa mõisas kanu taga 

ajades. Viipasin isegi ühele juhmile talupojale, kes mu veranda lähedal reipalt rehitses. 

   Oma kabineti vaikuses ja rahus, ukse enese järel sulgenud ja paksud kardinad ette 

tõmmanud, liginesin aukartlikult laual lebavale nahkköitele. Meelde tulid minu vanaisa 

viimased sõnad surivoodil: „Aga seda „Seitsme moosese raamatut“, poiss, annaks jumal, et 

sul seda oma elupäevil vaja ei läheks. Oma ägeduses kasutasin seda kord ja...“ seda, mis 

vanaisaga siis oli juhtunud, ma teada ei saanudki. Vanaisa vaid puristas mõned korrad, nagu 

noor sälg, ja siis heitis ta hinge. Niisiis lõpuks ometi raamatuga kahekesi. 

   „Härra, härra auuu... No kus te ometi olete?“ kostis koridorist. 

Krimpsutasin nägu ja peitsin raamatu sohva alla. „Siin, kabinetis olen. Kus mul ikka olla on, 

kui natuke rahu ja vaikust tahta,“ vastasin pahuralt. Ukse vahelt vaatas sisse noore teenijanna 

Kareti elevil nägu. Panemata tähele minu märkust vaikuse ja rahu kohta, astus ta 

südamerahuga sisse ja hakkas midagi seletama. Algul olin liiga häiritud sellest ootamatust 

katkestusest, et ta jutule pikemat tähelepanu pöörata. Ehkki ta üsna talutavalt saksa keelt 

rääkis, pikkis ta sinna sisse kohalikke sõnu ja muidki, läti- ning venepäraseid väljendeid, nii et 

kokku tuli üks jõle mudru, millest asjalikuma väljasõelumine hea hulga aega võttis. Lõpuks 

hakkas üks väljend siiski mu kõrva kriipima: „katk“. 

   „Nu ja siis tuli juba Teedu ka sinna ja ütles, et ei, mõisniku jutule küll ei saa. Ja Iivan tuli 

veel põõsa tagant ja ütles, et on ikka karauul küll, kui ristiinimesel päeva ajal magada ei lasta. 

Aga kui oli asjaloo ära kuulanud, sülitas korra maha, ja et olgu siis, viime härra juurde 

pealegi, kui juba sedapsi on. Ja siis nad Teeduga praegu tulevadki ja see noorhärra Katk ka, 

siuke pikk volask, tea mis tal teie juurde asja peaks olema...“ 

Tundsin, kuidas mul ihukarvad püsti tõusevad. 

 

Seitsme moosese raamat, II jagu 
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Läheneva aastalõpu (ja võibolla ka maailmalõpu) ootuses toob tuntud astroloog Pea 

Hobu teieni AFENa Suure Aastalõpuhoroskoobi. Pangem vaim valmis! 

 

Jäär 

Marsil aset leidvad tuletormid ennustavad Sulle halba. Aasta alguses kohtud mustades 

maskides meestega, kes varastavad keldrist ära Su talvise moosivaru, sodivad autole inetuid 

sõnu ning panevad su koerale jala taha. Pärast kohtumist maskides meestega öisel tänaval 

ning anonüümset peapesuähvardust, satud Saturni mõjusfääri, mis soosib Su mõttetegevust 

ning nii tõmbad õhtul kodust lahkudes ka ise musta maski pähe. 

Sõnn 

Jaanuari alguses näed ülemust, Tallinnas elavat tädi ja kurja hundikoera. Kui Sa intensiivset 

kohvitarbimist ei lõpeta, võid aprillis näha politseinikku, päkapikke ja Pätut. 

Kaksikud 

Järgnev aasta pakub Sulle hulgaliselt võimalusi: kord on kongi võtmed Su käeulatuses, kord 

satud lahtise aknaga tualettruumi, kord variseb kokku kambri välissein. Kasuta neid võimalusi 

kindlasti, sest tähtede seis ennustab Tartu arestimajale varinguterohket uut aastat. 

Vähk 

Oled täielikult Kuu mõju all. Esimesed kuud mööduvad tervenisti külmkapi, wc ja voodi 

vahet uimerdades. Võibolla õnnestub Sul järgmise horoskoobi ilmumise ajaks kassiahastusest 

välja tulla, kuid praegu pole küll mõtet Sinust rohkem kirjutada. 

Lõvi 

Pluuto mõju toob Sinu huviorbiiti ärialased suhted. Sulle tulevad katust pakkuma Tšetseenia 

grupeering, Krasnodari kamp ja Permi punt. Veel saad pakkumisi autojuht Vassililt ja 

kojamees Maksimilt. Võta nende pakkumine vastu, sest kaua Sa ikka teadustööst elatud. 

Neitsi 

Sinu käitumisele avaldab tugevat mõju Veenus. Jaanuari algul flirdid kojamehe ja iga viienda 

vastutulijaga. Kuu lõpus Helsingisse lennates üritad võita piloodi tähelepanu, mis Sul osaliselt 

ka õnnestub ja mille tulemusena lennuk mitmel korral Soome lahe lainetele ohtlikult lähedale 

sööstab ning paljud reisijad infarktieelsesse seisundisse satuvad. Õnneks toob uus kuufaas Su 

ellu rahulikuma perioodi. Kuniks... 

Kaalud 

Allud Uraani, Saturni ja moonisaiade mõjule. Tõenäoliselt möödub aasta algus Sul kassidele 

lendamist õpetades, Emajõest kuldkala ja mööduvatelt inimestelt täisid otsides. Siiski võid 
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mõne aja möödudes hakata mõtlema, kas Sinust õppetooli juures puudust ei tunta ja nii 

saabud sinna kauni lillebuketi ja nelja Päikesega taskutes. 

Skorpion 

Nagu vanasõnagi ütleb: „Iga asi tuleb omal ajal või pisut hiljemini“ (Häädemeeste). Nii ei 

tasu Sulgi end heidutada lasta aasta alguses ettetulevast ebaõnnest. Ehkki jaanuaris-veebruaris 

ohustavad Sind nii liikuvad kui liikumatud objektid, avatud ja suletud ruumid ning pimedad 

nurgatagused ja –esised, teevad selle siiski tasa hiljemalt märtsis puhkevad krookused. 

Ambur 

Võiksid saada kuulsamaks kui Stallone ja Willis kokku. Kirjutada surematuid teoseid nagu 

Mozart või Stravinski ning vallutada tippe veel avastamata mägedel. Paraku pärsib Sinu 

teovõimalusi kiuslik kamp valgetes kitlites onusid. 

Kaljukits 

Aasta algus toob kaasa sügavaid muutusi Sinu hingeelus: silitad hulkuvaid koeri ja kasse, 

toidad tuvisid, varblasi ja kodutuid kaasa võetud võileibadega, jagad tasuta piima. Öösel 

pesed puhtaks oma naabri uue Audi, pühid õuelt prügi ja ilmud hommikul ta ukse taha aurava 

kohvitassi ning Postimehega. Õnneks normaliseerub olukord juba 2. jaanuari hommikuks ja 

järgnev aasta möödub suuremate viperusteta. 

Veevalaja 

Ilmaruumis ringlevad tumedad jõud, mille mõju alla võid Sinagi sattuda. Taolises olukorras 

tasub esitada enesele kolm küsimust: Kust ma tulen? Kuhu ma lähen? Kus on lüliti? 

Kalad 

Kooliteed võivad takistada kõrvalepõiked Pirole, Zavoodi või Kassitoomele. Kuna inimene on 

vaid väike tolmukübeke Kosmose riiulil, siis süüdista kõiges tähtede seisu ja Suure Vankri 

ahistavat rakendust. Ega kool jänes pole, et eest ära jookseb! 

 
 
 

Nagu kaks tilka vett:  

Muhv – naksitrall                              Jaak Johanson - muusik  
 

AFENa printimist toetas: 


