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Tippkokkade poolt kiidetud rohkes ürdi- ja 
tomatimarinaadis broileri kintsulihast taskud on 
mõnusalt mitmekülgse maitsega. “Tippkoka retsepti”
märgistusega liharoad on säilitusainete vabad ja 
valmistatud värskeimast toorainest. Valikus on 
kaheksa hoolikalt maitsestatud liharooga. 

Tekst: Tiia Nightingale
Fotod: Lilian Marie Merila

Isaks sain ma kui-
dagi nii, et otsustasin võtta 
vastutuse. Või mis otsusta-
sin. Elu otsustas. Ja ma ei 
võtnud, see lihtsalt kuk-
kus nii välja. Ma ei tea ka 
täpselt. 
Aga isa olla on hea. Uinu-
tav tegelikult. Lastega koos 
olles on nii hea, et mitte 
midagi muud ei taha eriti 
teha. Kui mul oleks mõni 
miljard rohkem, siis ma ei 
teeks muud mitte mida-
gi, kui mängiks nendega 
videomänge, käiks Lego 
tehases, kondaks möö-
da Eminemi kontserte ja 
vedeleks. Ise tööl ei käiks. 
Kooli laseks neid ainult 
siis, kui Wolfenstaini kõi-

ge retsima tasemega läbi 
mängivad. Paradiiso, kas 
pole?

Mida lapsed Sinu kohta 
arvavad?

Nad arvavad, et ma peaks 
räppi tegema. Et palju 
rohkem inimesi kuulab 
räppi kui loeb raamatuid. 

Nad käituvad, nagu nad 
armastaksid mind. 

Ma täitsa usun, et 
nad armastavad 
mind. Aga mida 
nad arvavad? Ei 
kujuta ette.

Kas oled oma 
laste jaoks 

iidol või jääd 
alla arvutimängu-

tegelastele ja Eminemile? 
Ma olen lastele sõber. Ja 
ma ei oska neid ka kui-
dagi muudmoodi võtta 
kui oma kõige nooremaid 
sõpru. Ma ei ole tähelda-
nud, et neil iidoleid oleks. 
Nad on sellised don’t-give-
that-much-as-two-shits-
about-anything-tüüpi 
kutid. Lisaks ei paista nad 
ka idioodid, et ei tee män-
gul ja päriselul vahet. Kui 
seitsmeaastane vahel ka 
ütleb, et äge oleks super-
marketisse minna Michae-
li, Trevori ja Frankliniga, 
siis vanemad meenutavad, 
et GTA on ainult mäng 
(GTA on videomängusee-
ria mootorsõiduki varas-

tamisest – toim.). Seits-
meaastane vastab: “Aga 
inimene ometi unistada ju 
võib!”

Kas oled kodus seesama 
karm Kender, keda 
avalikkus teab?

Et kas ma saadan kodus 
ka inimesi p***i? Kas ma 
ropendan? Ma olen lap-
sik, jah, vahel sajaga. Ja no 
me laulame Eminemi lau-
le lastega koos ka. (Tsitee-
rib siinkohal üht Eminemi 
laulu – autor.) 

Milliseid enda omadusi Sa ei 
taha oma laste juures näha? 

Mul on nii ülisüvapohui 
mingis mõttes, mida nad 
teevad. Peaasi et õnneli-
kud on. Ja uudishimuli-
kud. Ma ei usu eriti min-
gisse arendamisse. Läheb 
nagu läheb.

Kas näed oma lastes Kaur 
Kenderit?

Kaur Kender on vist poo-
lenisti fassaad isegi minu 
jaoks. Vahel küsin, kui 
palju Kaur Kenderit ma 
ise endas näen. Vahe-
peal kirjutati ajalehtedes, 
et minu tekstid ei olevat 
kenderlikud. Saad aru? 
Nagu mina saaks teha 
midagi sellist, mis ei ole 
kaurkenderlik. See pani 
mõtlema.

Mida oled oma lastelt 
õppinud?

Oh, mida ma ei ole. Üks-
kõiksust, üleolevust, huu-
morit, hoolivust, ausust, 
valetamist – kõike. Lisaks 
muidugi cool’i. Noored on 
need, kes on orgaaniliselt 
cool’id. Ja siis olen õppi-
nud seda, et kui õigesti 
elad, võid ka vanuses 40+ 
cool olla. Sest õigesti ela-

Kaur 
Kender on 

vist poolenisti 
fassaad isegi 
minu jaoks.
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