töölisklass,

vabade, rõõmsate ja kommunistlike päkapikkude

päkapikud, on ärkamas. Jõulu-AFEN teeb

toodetud tööriistu, kirjatarbeid ja realistlikku

juttu

kirjandust.

Maailma

arvatavasti

suurim

päkapikkude

radikaalvasakpoolse

liikumise ühe juhi Regulus Regulusega.

K:

K: Tere, Regulus, nagu ma aru saan, on

Kuidas see

moodustatud Päkapikude Kommunistlik parteid

arvanudki, et päkapikud killustunud on.

„Päk-Komm“. Mida te sellega õieti taotlete?

R: Ja kuidas veel. Vaadake, harilikult teatakse

R:

õiglasema

neid punamütsilisi, kes vaid jõulude ajal ringi

ümberjaotamise rindel. On moodustatud 500-

lippavad ja kes praegu moodustavad peamise

pealine partisanirühm, kes tegeleb Jõuluvanale

revolutsioonilise jõu. Kuid peale nende on veel

lojaalseks jäänud päkapikkude toodud kommide

terve hulk mehikesi, kes polegi end ehk ühtsete

tagasivarastamisega laste sussidest. Plaanis on

päkapikkudena tunnetanud, kuid kes ometi meie

käivitada

ridadesse võiksid kuuluda. On kaevandusega

Esialgu

tegutseme

vara

propagandakampaania,

et

haarata

Mainisite ka

„päkapikkude“ ühinemist.

välja peaks

päkapikud,

nägema? Ma ei

laiemaid päkapikkude hulki – aiapäkapikke,

tegelevad

Eestis

kaevanduspäkapikke (vt ka „Lumivalgeke“ –

mõningates

toim.) ja kääbuseid.

kääbikud või mäepäkapikud, noh, need, kes

K: Aga kas lastelt kommide äravõtmine pole

näiteks „Sõrmuste isandas“ olid, kuid need

kuidagi alatu? Tegu on ikkagi traditsiooniga?

eelistavad FIE-dena töötada ja pigem ise

R: Julm aeg nõuab julmi meetmeid. Tulevikus

Jõuluvanaks saada kui teda kukutada. Ja siis

kavatseme kingivahetuse uuel, reformitud kujul

loomulikult aiapäkapikud, kuid need on ühed

taastada. Pole vajagi neil komme, mis hambaid

tumedavõitu kujud ja, ausalt öeldes, ma ei usu, et

rikuvad ja paksuks teevad. Anname hoopis

neist suurt tolku on.

Ida-Virumaa

leidub

piirkondades.

neid
On

K: Kuid kas see pole veidi riskantne? Võite
kaotada oma teenistuse Jõuluvana töökojas,

Kommunistlikke päkapikkude avalik kiri
Jõuluvanale:

kuid edasine elatiseteenimine on kahtluse all.
R: No kuulge, meil on palju andeid! Ega
praegugi pole mingi meelakkumine. Tegu on
peamiselt hooajalise tööga. Suvel vaata ise,
kuidas hakkama saad. Osad meist on juba
praegu lahku löönud ja tegelevad näiteks
haldjatele katuse pakkumisega. Teised peavad
läbirääkimisi Aasia jalatsitööstusega. Jalatsid
on midagi, millest meie, päkapikud ühtteist
teame.
K: Kommunistlikud liikumised saavad tihti
alguse tugevatest juhtfiguuridest, mõtlejatest
ja revolutsioonilisest kirjandusest. Kas oli

R: Jah, tegelikult ei tulnud algimpulss sugugi
päkapikkude seast, vaid see oli Punanina
Rudolf, kes meile esmase lektüüri pihku
pistis. Alustuseks muidugi klassikuid, Marxi
ja Trotskit. Aga ka kommunistlikku luulet.

Rudolfi

neile mänguasju, raamatud, maiustusi – kõike,
mida nad soovivad. Kuid sealjuures on ta
keeldunud kinkimast meile, päkapikkudele seda
kõige

hinnalisemat

ja

elementaarsemat

–

vabadust. Nii see enam kesta ei või!
Meie töötingimused ning -riistad on endiselt
sajanditetagusel

tasandil.

Puudub

automatiseeritud

tootmine

ja

elekter,

ventilatsioon.

Samas on laste nõudmised kasvanud. Katsuge
teha Playstation mängukonsooli naaskli, kruvi-

punane

nina

tähtaegadest, olematust töötasust ja pidevalt
suurenevatest nõudmistest!
Seepärast

kutsumegi

teid,

päkapikud-

kaaskannatajad tegema lõppu sellele iganenud
olukorrale, hakkama iseenda peremeesteks ja
töötama kus, millal ja kuidas meile endile sobiv

Eluard ja Vares-Barbarus olid ta lemmikud.
Kas

miljoneid kirju lastelt üle kogu maailma, kinkides

keeraja ja saega! Rääkimata naeruväärsetest

teilgi eeskujusid?

K:

Igal aastal näeme, kuidas Jõuluvana saab

on

on! Elagu Revolutsioon! Elagu Päk-Komm!

revolutsioonilisuse märk?
R: Ei, see on kokkusattumus. Kas Leninil oli
punane nina? Ei olnud.
K: Lõpetuseks siis veel – mida soovite
AFENa lugejatele jõuludeks ja uueks aastaks?
R: Kutsuksin üles kõiki loobuma päkapikkude
tööjõu

tarvitamisest,

nende

toodud

maiustustest ja kinkidest ning loodetavasti
astume üheskoos uude, võrdsemasse ning
vabamasse aastasse.
Regulus Regulust intervjueeris Valve Öö

Vaade Jõuluvana töökoja ebainimlikele töötingimustele.

XXI sajand pildis:
Päkapikud revolutsioonikeerises

Propagandafilmi „Päkapikk Poolas“ võtetel.
Operaatoriks filmiga „Karumsi süda“
tuntuks saanud Helleka Koppel.
Põhjapõder Rudolf sirvib Lenini elulugu.

Päkapikk partei postrit üles riputamas.

Karmid ajad nõuavad karme meetmeid.
Maskiga ja relvastatud päkapikk valmistub
lastelt komme tagasi nõudma.

„Ära lobise!“
Hambuni
relvastatud
päkapikk
revolutsioonilise
postriga. (<-)
Päkapikk kirjutamas „Rudolfi memuaare“ –
päkapikkude revolutsioonilise juhi biograafiat.

Lapsed kingivad
postkaardi.

päkapikule

lilledega

Päkapikkude
vastu suunatud
süüdistused
spionaažis võivad
osutuda tõesteks.
(->)

Päkapikkudele meilt!

Väike jõulusalmik
„Unistades punastest jõuludest...“

Nüüd õnne, vabaduse nimel
Las algab, põdrad, teie lend!

Tulevikus ei ole enam kingituste andjaid

Kõik päkad, kindel lootus hinges,

ega saajaid. Samas on kingitused kõigil -

On teie poole pöörand end.

nendeks

Sõjatuli kui puhkema peaks,

on

Vabadus,

Võrdsus

ja

Vendlus. Seni aga, kuni kinke tuleb veel

Sõbrad, liitkem siis ühte me read!

salmide

Las põder siis lendab, ta lennus on hoog,

vastu

igaühel

endal

välja

lunastada, olgu teile abiks see salmik.

Me allkirjad lehel ta toob.
Meilt, põdrad, kaugusesse jõudke

Laul Rudolfist

Ja hüüdke kõikjal: päkapikud nõudke

Laul pilvisse randub, laul päikseni kandub,

Vaid rahu, õnnelikku tööd!

Täis armastust rind, seda laulame me.
Ja võitluste teedel ja tarmukail teedel

Jäljed lumel

Suurt Rudolfi geeniust ülistab ta.

Kelle jäljed valgel lumel?

Su kabja all, Rudolf, on võitluste leegis

Keda näevad lapsed unes?

Saand tugevaks suur päkapike partei.

Kes siin istus,

Ees lipuna leegib su nina, suur Rudolf.

Kes siin astus?
Lenin.

Võidulaul
Siis, kui päkapike loit

Päkapikkude laul

Võimsalt paiskus orjaöösse,

Me päkapikud oleme

Hüüdis Hellik: „Meie võit

Ja paksus metsas elame,

Kasvab kommunismiks töödes!“

Hei-hoo, hei-hoo,

Päkapikud helgel teel,

Käib töö ja vile koos.

Õilis eesmärk silme ees,

Eh, laulame enesepetteks,

Sammume läbi tormihoo,

Ehk ununeb troostitu aeg.

Uljas päkapike rühm,

On meile vist määratud ette

Võitlev-teraskindel, võidu meile toob!

Me sünnil see needus ja vaev.
Laul raskelt ja venivalt kajab,

Lennake, põdrad!

laulab päkapikkude rood.

Nüüd, põdra, lendu tõuske kiirelt, ei ükski

Neil otsatu vaev hinge on laskund,

tõke hoia teid!

Neist mõtetest lahti ei saa.

Ja tervitusi kaasa viige

