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de elu ära rikkunud, siis Leol seda muret 
pole. “Mul on vastupidi,” tunnistab Leo 
ohates, rüüpab lonksu veini ja meenu-
tab midagi mõtlikult kaugusesse vaada-
tes. Istume veidi aega vaikides. Kohvi-
kulaual on vaas lilledega, vaasi kõrval on 
silt “Reserveeritud” ning laua kohal sei-
nal asub plaat nimedega, kellele see laud 
on püsivalt reserveeri-
tud. Leonhard on üks 
nendest. 

Mõned loomingu-
sõbrad astuvad meie 
vestluse ajal kohvi-
kust läbi ja kui näe-
vad, et Leonhard annab 
intervjuud, tõmbavad 
tooli ligi, kuulavad jut-
tu, annavad nõu, patsu-
tavad õlale, rüüpavad 
naiste terviseks klaasi-
kese veini ja sammuvad 
siis taas oma teed, kusa-
gile midagi looma. “Mul oli just võte 
“Kirjandusministeeriumis”,” rõõmustab 
noor kaunis luuletajanna. “Tulin korra 
siit raamatut võtma, pean seda homseks 
arvustama,” ütleb teine. Mõni tormab 

näituse avamisele, mõni 
on just välismaa kultuuri-
reisilt tagasi jõudnud. Võrra-
tu sumin üsna vaikse pealispin-
na all.

Pöördume kunstnik Lapini elu ja 
tegemiste juurde tagasi. Orientaalses 
tundes meenutame Linnart Mälli, Tartu 

ülikooli, ka dalai laama 
ja Umberto Eco visii-
te. Kuna Leonhardil on 
värskelt ilmunud raamat 
“Siin Tallinn”, meenu-
tab ta: “Eco ütles mulle, 
kui Eestis käis: “Leo, kui 
tahad hea romaani kir-
jutada, peab algus ole-
ma huvitav, aga lõpp 
veel eriti huvitav.” Minu 
romaanis “Siin Tallinn” 
toimuvadki hämmasta-
vad asjad,” soovitab Leo 
seda lugeda.

Paljunäinud kunstnik meenutab tei-
segi suurmehe sõnu. “Dalai laama õpe-
tab, et olge parem head kristlased kui 
kehvad budistid,” ütleb Leo. “Budismis 
öeldakse, et vaata tõele näkku.” Aga mis 
on tõde? “See, millele sa näkku vaatad,” 
vastab Leo ja lisab: “Armastus, empaa-
tia, kaastunne. Kui sa neid valdad, siis 
oledki budist.” Istume korraks heldinud 
nägudega ja pöörame siis jutu tõsisema-
tele teemadele. 

Maailmamuredest rääkides ütleb 
Leonhard: “Mu ema on Romanov, Sofi a 
Romanova, aadlik, kelle isa ehitas Tve-
ri linnale õigeusu kiriku. Mu ema ütles 
alati nii: “Leo, kõige hullem asi maail-
mas on sõda!” Nii kahju on Ukrainast.” 
Leonhard ohkab ja ta silmanurkades 
helgivad siirad kurbusepisarad. “Teine 
kõige hullem asi on üksindus. Iga ini-

mene vajab natukene teisi. Inimeste ja 
rahvaste vaheline viha on väga halb asi. 
Armastus on tervisele vajalik. Kui olin 
siin vahepeal üksi, läks tervis käest. Aga 
kui armastan, on korras,” kinnitab Leo. 

Avatust eestlastele

Leonhard ütleb, et on sisemiselt seotud 
arhitektuuri, kunsti ja kirjandusega, aga 
arhitektuur oli kõige alus. Küsin seepea-

le suurelt isemõtlejalt, kes on Ees-
ti parim kunstnik. Leo vas-

tab lõbusalt: “Vaieldama-
tult Lapin! Teiseks tuleks 

Lembit Sarapuu ja siis ... 
Jaan Toomik näiteks.” 
Leo tervitabki samas 
rõõmsalt lauale lähe-
nevat Jaan Toomikut. 
“Miks Eesti filmid nii 

depressiivsed on?” küsib 
kunstnik endalt ja vas-

tab: “Mina ei tea, aga minul 
on küll väga ilus elu olnud, mit-

tedepressiivne. Minu meelest on prob-
leem Lars von Trier. Tema fi lme ei vaa-
ta mina enam kunagi,” teatab Lapin ja 
võtab kindlakäelise lonksu head veini. 

Meeldimistest rääkides arutame ka 
maailma erinevate paikade üle – Leon-
hardile meeldivad enim Lõuna-Eesti ja 
Barcelona. “Olen käinud Hispaanias, 
New Yorgis, Londonis, paljudes muu-
des paikades, aga kindlalt on kõige ilu-
sam ikka Lõuna-Eesti! Mul tekkis kuna-
gi harjumus üle järvede ujuda, veel hil-
juti püüdsin üle Räpina järve ujuda, et 
naisterahvale muljet avaldada, aga 500 
meetrit ikkagi, enam pole seda jõudu, 
tead, pidin äärepealt ära uppuma, nii 
ilus oli,” naerab kunstnik. 

Leonhard räägib seitset keelt, loetle-
des neid ise järgmiselt: võru, eesti, saksa, 
regulaarvene keel, mida rääkisid Puškin 
ja Dostojevski, armee vene keel, soome 
keel ja inglise keel. Tema lemmikvärvi-
deks on punane ja must, avangardivär-
vid, mitte kommunistlik punane. 

Eesti rahvale soovib ta avatust. “Eesti 
rahvas pole kunagi ajaloos nii hästi ela-
nud kui praegu. 1930ndatel rabati elu 
eest tööd teha, et lapsi koolitada. Praegu 
on palju silmakirjalikkust, inimesed viri-
sevad, et elu on s.... Tegelikult on kõik 
väga hea ju!” kiidab Leo ja lisab: “Eest-
lastele soovitaksin avatust. Eestlased on 
vinge viikingirahvas. Minu üliõpilased 
on avatud, tulevad ja kallistavad. Ajakir-
ja Naised lugejaile aga ütlen: naised, ma 
armastan teid!” Niisuguse hüüatuse järel 
ütlemegi nägemist ja rõõmus kunstnik 
jääb minust kohvikusse koos sõpradega 
maailma parandama. 

N|teine plaan

Armastus 
on tervisele 

vajalik. Kui olin 
vahepeal üksi, 

läks tervis 
käest.

Leonhard oma ateljees: “Minul on küll 
väga ilus elu olnud, mittedepressiivne.” 
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