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Kuidas on võimalik, 
et Sa aastatega 
aina ilusamaks 
lähed?

See on geenides. (Merca 
naerab oma tuntud, 
femme rebelle’i kähedalt 
seksikat naeru.) Mu ema 
ja isa nägid üllatavalt head 
välja ka vahetult enne sur-
ma. Nad mõlemad surid 
vähki. Isa tuli pärast sur-
ma, päev enne oma matu-
seid, kui ta keha juba kirs-
tus lamas, minu juurde, 
ajas mu üles ja ütles, et too 
Herne tänava poest rum-
mi. Panin kamina küde-
ma ja paps ütles: “Kuule, 
viska naps tulle.” Eks tema 
sai napsi läbi tule kätte, 
mina jõin otse. Istusime 
siis kamina ees ja ta rää-
kis mulle kõige tähtsa-
ma tõe, kuidas elus terve 
ja õnnelik olla. Ta ütles, 
et ei tohi asju lasta sees-
miselt närida, vaid peab 
andestama. Andestada 
tuleb teistele, ja mis kõige 
tähtsam – iseendale! Kui 
hoiad asju enda sees, kan-
nad inimeste ja enda vastu 
kauna, süüdistad ümb-
rust, ennast ja teisi, tege-
led enesehaletsusega, siis 
lähebki kõik tuksi ja tule-
vad jamad. Andesta ja lase 
vabaks! Kui vanematest 
rääkida, siis isa suri 1999. 
aastal, kui ma sõjaväkke 
läksin. Tal oli eesnäärme-
vähi asemel hoopis pära-
kuvähk – imelik, ise veel 
heteroseksuaalne. Ema 
suri mõned aastad varem, 
tal oli ikka korralik rinna-
vähk, nii nagu peab. Eks 
vähid tulid asjade endale 
hoidmisest, enesesüüdis-
tusest, enesehaletsusest. 
Naiste puhul lisandub 
sageli veel kontrollimeh-
hanism. Kui asjad ei allu 
kontrollile, kuigi tahaks, 
siis tekib jube stress. Min-
gitest asjadest tuleb liht-
salt lahti lasta.  
Naiseks olemine on kohati 
raske jah, sest emastel on 
sotsiaalne surve olla ilus, 
kasvatada üles viis last, 
olla hea naine ja perenai-
ne, erialal ka tubli. Ühis-

kond nõuab naiselt sada 
korda rohkem kui mehelt. 
Aga emased tegelikult 
survestavad ennast ise. 
Tegelikult on ju pohl, kui 
tolmukübe on riiulil. Kui 
mehe sokid maas vedele-
vad – no las nad vedele-
vad! See pole oluline, kui 
mingi tross ei suuda oma 
sokke kokku korjata, see 
pole minu mure, sel-
le peale pole 
mõtet elu rai-
sata. Tol-
murull las 
olla nur-
gas, hoo-
pis täht-
sam on, 
et meel 
oleks kerge 
ja tuju hea. 
Ma ise vihkan 
koristamist. Just 
seda asjade süsteemi jär-
gi ritta ja “oma kohtadele” 
seadmist. Ma ei leia mitte 
midagi üles, kui asjad on 
“koristatud”. Mulle meel-
dib hoopis organiseeritud 
kaos. Samas pesen vet-
su ja nõusid vahel lausa 
perversse mõnuga. Liiga 
steriilne jälle ka ei tohiks 
olla. Kui sa ikka vetsupoti 
valge marmori peegeldu-
selt üliselgesti oma per-
fektse raseeringu roo-
sat peegeldust näed, siis 
hakkab imelik. Kui majas 
elavad lapsed, aga nen-
de mängutegevusest pole 
kusagil märkigi ning kõik 
on puhas ja korras nagu 
mööblipoes, vaat see teeb 
murelikuks. Vanasti olid 
meil kuivpeldikud ja sõi-
me otse peenrast pool-
mullaseid porgandeid ja 
inimesed olid elu ja tervi-
se juures. Liigne steriilsus 
tekitab lõpuks allergiaid, 
nagu teame.

Millega Sa oma tervist ja 
head tuju üleval hoiad?

Käin Wing Tsuni tren-
nis. See on teadaolevalt 
ainuke võitluskunst, mille 
on välja mõelnud naine. 
Wing Tsun treenib sisuli-
selt sisefileed. Pärast tren-
ni avastad oma kehas sel-

lised liha-
sed, mille 
olemasolust 

sul varem 
polnud aimu-

gi. Jube mõnus! 
Peale üldise õnne-

tunde treenib Wing Tsun 
koordinatsiooni, liigutuste 
kiirust ja tasakaalu. Lisa-
boonus on see, et oman-
dad enesekaitseoskused, 
sest Wing Tsun on ju võit-
luskunst, natukene nagu 
Tai Chi. Kui keegi kallale 
tuleb, saad tast jagu. Wing 
Tsuni põhiidee on vastase 
kineetika ärakasutamine – 
ise oled hästi ökonoomne, 

rabeled võimalikult vähe, 
aga pöörad vastase iga lii-
gutuse enda kasuks. Kui 
piltlikku näidet tahad, siis 
vaata Steven Seagali fil-
me, neis kakeldakse Wing 
Tsuni kasutades. Igati 
naiselik ju. (Merca itsitab 
heatujuliselt.) Lisaks on 
Wing Tsun sama lõbus kui 
seks.

Kas Su orgasmid on veelgi 
paranenud?

Absoluutselt. Jube mõnu-
sad on. Aga kui spordist 
laiemalt rääkida, siis mulle 
ei meeldi tühikargamine! 
Ilgelt nõme on, kui kulu-

See pole 
oluline, kui 
mingi tross 

ei suuda oma 
sokke kokku 

korjata.


