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mine tähendab seda, et neljakümne-
selt elad nagu Trevor ja Michael. Rel-
vad, narko, tšikid ja palju varastatud 
autosid. See kõik on muidugi video-
mäng. Või kas ikka on?

Millised olid lapsepõlves Sinu suhted 
vanematega?

See on väärt romaani. Olen mitu 
korda mõelnud. Aga üldiselt olen ma 
vanematele suht tänulik. Ei olnud 
kõige hullem. Kui ma vaatan mõnda 
oma tuttavat, kes maadleb retsilt või-
mukate vanematega, siis oskan isegi 
veidi kummaliselt tänulik olla, et nad 
mõlemad oskasid ära surra. 

Mis on isaduse ja emaduse suurim 
psühholoogiline vahe?

Kust mina tean. Ma ei ole ju ema 
olnud. Isegi kui ma teeksin soova-
hetusopi, siis ei saaks ma emaks. 

Ma saaks vana-
emaks, though. 
Selle mõtte panin 
pätsu ühest Neil 
Tennanti interv-
juust, kes arvas, 
et temast saaks hea 
vanaema. 

Kes on Su lemmikisane? 
See on nüüd gayish küsimus? 
Et millist meest ma mehena tahak-
sin? Mulle meeldivad väga paljud 
inimesed. Väga paljud mehed nen-
de hulgas. Elusad ja surnud, kusjuu-
res. Tõelised ja väljamõeldud samuti. 
Kõige lemmikum on ilmselt ikka-
gi Prometheus, ja siis tema jätku-
vad reinkarnatsioonid, millest just 
õnnestus veidi lugeda Tarmo Jüristo 
doktoritöö hullult huvitavast käsi-
kirjast. 

Mida soovitad kaasinimestele? Mis on 
Sinu viis jutupunkti/käsulauda?

Ma olen see mees, kes ei ole ju oma 
eluga väga hästi toime saanud. Mida 
mul on soovitada või käskida? Tehke 
nii nagu mina ja olete kaose pool-
vend? Ärge võtke midagi liiga tõsi-
selt. Ärge põdege. Vaadake telese-
riaale, need on kõvad USAs, mängige 
palju videomänge, need on mõnu-
sad. Lugege romaane, pikka narratii-
vi (mitte tingimata suurt) – on endi-
selt kogu kaasaegse maailma selg-
roog. 

Millised on Sinu arvates hetkel 
maailma suurimad probleemid? 

Ma arvan, et suurimad probleemid 
on sõjad, vaesus, nälg, haigused. 
Ja see, et ma ei oska kolmeni luge-
da. Kõik muu, k.a kliimasoojenemi-
ne, reostus, keelte kadumine jne jne 
on vähetähtsad, kuni inimesed kogu 
aeg surevad. Lahendust mul ei ole. 
Ainus, mis ma saan teha, on inimes-
te tuju loominguga veidi paremaks 
teha. 

Kuidas saaks Eesti kõikide etnoste 
esindajad üksmeeles ja sõpruses 
elada? Mida teha, et seisu parandada? 
Või paraneb see ajaga ise, kui noored 
on ühisele – inglise keelele üle läinud?

Robert Kurvitza romaan “Püha ja 
õudne lõhn” maalib muu hulgas sel-
lise maailma, kus maailmakeeleks 
on eesti keel. Loed seda ja mõtled, 
et aga äkki. Võib-olla ehk. Aga miks 
ka mitte. Seal romaanis on palju asju 

veel, mis seda tänast seisu mõis-
ta aitavad. Rahvusküsimused 

ei ole kõige tähtsamad või 
ka keerulisemad. Klassi-
võitlus on päris. Sellele 
tuleb otsa vaadata. See 
romaan aitab seda teha. 

Kas Sul endal on ka 
praegu mõni raamat 

käsil?
Mononäidend “Kaurita”, 

mille raamatuna avaldasin, on 
minek täiesti uues suunas. Algul 
mõtlesin seda edasi teha. Õnneks 
tuli ka teisi mõtteid. Praegu kirjutan 
põhiliselt lühikesi lugusid NIHILIST.
FMi. Aga raamat on alati käsil. Õige-
mini peas. See on ajuehituse bugi. 
Kirjanik esitab seda maailmale aga 
kui feature’t. 

Kas Sul on plaanis enda elust film 
teha?

Ei ole. Maailm on pornofilme täis. 

Ärge võtke 
midagi liiga 

tõsiselt.  
Ärge põdege.
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