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päikesega võidu. “Ma armas-
tan ja austan naisi, vot selline 
eriline mees olen! Mu armas-
tus korjab praegu Pääskü-
las õunu,” itsitab Leonhard 
rõõmsalt. “Mina armastan 
naisi teistmoodi, mulle meel-
dib nende armastus, koos 
olemine, metsas jalutamine, 
meeldib neile süüa teha. Olen 
gurmaan – vaata kui kogukas 
ma olen,” naerab Leo. Ta lisab 
kohe, et teeb söögid loomu-
likult ise. “Naisi ei lase mina 
liha ega kala ligidalegi. Nai-
sed tellivad ja mina valmis-
tan. Nemad võivad mulle siis 
omakorda kooki teha.”

Erootilised naised

“Suhtun naistesse suure lugu-
pidamisega, kõik on ilusad, 
fotograafid ja juristid ja oi 

jumal kui head veel on ars-
tid!” naljatleb kunstnik noo-
ruslikult. “Naine on kõige ilu-
sam loomulikuna, eriti kui ta 
on karvane. Kolm kõige ilu-
samat asja naise juures ongi 
seks, armastus ja headus,” 
kinnitab Leonhard veendu-
nult ja tõstab selle terviseks 
toosti. Küsimuse peale, kas 
budistlikul ja kristlikul seksil 
on ka vahe, hüüatab kunstnik: 
“Totaalne!”, lisades: “Kristlu-
ses on seks patt, budismis aga 
on seks püha. Naise armasta-
mine on püha, ja see, kui nai-
ne sind armastab.”

Räpinast pärit kunstnik 
alustas kohalikus kunstimaa-
ilmas möllamist 1960ndatel 
ning piiride avanedes siru-
tas oma graafiliselt graatsili-
sed tiivad välismaalegi. Ta on 
töötanud õppejõuna Soomes 
ja nagu siin, olnud ka seal 

armastatud mõttejuht. 
Kuna Leonhard on 

maailmas palju rei-
sinud ja oma tera-
va kunstnikusilma-
ga ringi vaadanud, 
uurin, kus elavad 
kõige ilusamad nai-

sed. Vastus on kõhk-
lematult : “Eestis! 

Eestis on kõige ilusam 
loodus ja kõige ilusamad 

naised. Sellest arusaamiseks 
läheb aga aega. Räägitakse, et 
eesti naised on tuimad. Ei ole 
ju! Tegelikult on eesti naised 
väga kelmikad ja erootilised. 
Nad tuleb lihtsalt üles leida,” 
naerab Leo mahlakalt.

Armastus on tervisele 
vajalik
Kuidas kunstnik aru saab, kas 
naine on korralik või mitte? 
Leo kinnitab, et mehed saa-
vad vahel kohe aru. “Ma liht-
salt vaatan peale ja näen. Nii 
nagu naised vaatavad mehe 
tagumist poolt, aga mida nad 
sellest küll välja loevad, mina 
aru ei saa...” naerab Leo ja 
soovitab, et üksikuks jäänud 
naine peaks endale uue kaas-
lase leidma. “Mingu kasvõi 
Nõmme turule,” soovitab ta 
heatahtlikult.

Kui naistemehed kurdavad 
vahel, kuidas naised on nen-

Eestis on 
kõige ilusam 

loodus ja kõige 
ilusamad 
naised.

Lapin esitleb: “Euroopa majanduskriis”.


