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aluseks võttes on meie vald-
jad ilmselgelt ülemakstud.

Mis tundub uue töö juures 
kõige keerukam, mis kõige 

naljakam? 
Esiotsa tundub kõige hirmuta-

vam enese harjutamine spetsiifi li-
se lugemisoskusega. Et saada 
üheselt aru, mis mõtet 
üks või teine tähtis 
dokument eneses 
tegelikult peidab. 
Riiklikud hetke-
olukorras tehtud 
naljad mõjuvad 
paraku liiga küü-
niliselt, ja sellised 
pisikesed, muhe-
dad n-ö privaatnük-
ked hakkavad ehk alles 
tulema. 

Ühes intervjuus pärast esimest 
tööpäeva muretsesid, et sel tööl luubi 
all olles võib ühe hetkega kaotada hea 
maine, mis aastakümnetega ehitatud. 
Kas nüüd tundub teisiti?  

See hirm ei saa kaduda. Kollektiiv-
ne vastutus paljudes asjades just-
kui uinutaks, aga see võib puhuti 
tähendada enda südametunnistu-
sega pahuksisse minekut, kui mitte 
midagi hullemat. Näiteks kui keegi 
kõrvaltvaatajana sedastab, et kuule 
mees, sa ei ole enam sa ise!

Kuidas pere Su uude staatusesse 
suhtub? 

Tundub, et mu perekond ei langenud 
sellest elumuutusest masendusse. 
Selleks et Eestis fi lmi teha, peab nii-
kuinii paari muud ametit lisaks pida-

ma. Arvutasin kok-
ku, et viimase nelja 
aasta vältel olen 
teinud umbes neli 
tundi fi lmi. Tasu 
selle eest võrdus 
rahvasaadiku viie 
kuu palgaga. Juba 
see fakt ei lase nen-
de tujul langeda.

Kas Sulle 
lähedased 
kultuuriinimesed 
viskavad nalja 
või arutlete 
nüüd peamiselt 
tõsipoliitilistel 
teemadel?
Nemadki suhtuvad 
sellesse mõistvalt, 

olgugi et see leebus on pikitud kerge 
iroonia ja kaastundega. Tõsipoliiti-
listel teemadel arutletakse neis ring-
konnis ju tegelikult intensiivselt. 

Olete bändikaaslase Mihkel Rauaga 
nüüd mõlemad riigikogus. Nagu oled 
öelnud, on see ainus bänd maailmas, 

kus üks kolmandik liikmeist on 
parlamendisaadikud. Istute 

saalis ka üksteise taga. 
Kuidas tunne on? 

Tunne tänu sellisele sel-
jatagusele on teadagi 
kindlam, olgugi et tun-
nen mingit osa sellest 
seltskonnast ka vara-

semast. Muide, kes on 
meie kontsertidel käinud, 

ehk mäletab, et olen meid 
viimased 20 aastat tutvusta-

nud kui riiklikku tantsu- ja laulu-
ansamblit – nüüd on see käes! Sõna 
on saanud lihaks.

Kas oled juba uue ameti tarbeks uue 
ülikonna ostnud?

Minu viimane ülikond pärineb 15 
aasta tagant ja naine on tõesti juba 
teinud vastavasisulise märkuse. Ma 
ei ole lipsuinimene ja kuna minu töö-
leping seda ei sätesta, siis eeldan, et 
pean lihtsalt ametlikku etiketti jär-
gima pisut tihemini kui seni. Sellega 
kaasneb paratamatult oma garderoo-
bi täiendamine ka näiteks ühe kor-
rektse valge särgiga.

Kas uus töö on toonud kaasa ka 
mingeid muutusi argielus? 

Minu hommikusi rutiine ei ole see 
muutnud. Äratuskella pirinaseier 
seisab sama koha peal, aga tööpäeva-

sisene eristub oluliselt. Mõtlen hir-
muga hoopis sellele, et varsti peab 
kilode viisi dokumente lugema hak-
kama ja keegi ei määra, mis ajal seda 
teha.

Kuulud riigikogus rahanduskomisjoni. 
Kuidas tundub, kas see töö on 
kontimööda? 

Rahanduskomisjonil on olnud siia-
ni üks koosolek ja sellega kogu minu 
kogemustepagas piirdub. Seetõttu ei 
oska miskit asjalikku vastata. Raha-
ga tegelemisest ei pääse meist keegi, 
aga pisut kummastav on küll, et mul-
le just selline koht sattus. Teisalt olen 
ma ka rahvusooperi nõukogus.

Kas selle ajaga on midagi ka Su 
vaadetes muutunud? Kas Eesti tulevik 
tundub lossist vaadates pisut helgem 
või tumedam kui all-linnast või 
Muraste kandist? 

Demokraatliku riigi poliitik on para-
tamatult diplomaat, kelle vastasmän-
gija on rahvas. Olgugi et ideaalis on 
ju kõige aluseks nn ühishuvi. Aga et 
rahva enamus ei taha kuulata hir-
mu- ja õudusjutte, aga poliitik peab 
võimul püsima, et midagigi ära teha, 
peab ta paraku tegelikkust lakeerima 
ja ilustama. See omakorda võib teki-
tada tema enda ümber tihke roosa 
udu. Möönan, et minu senine vaade 
Eesti tuleviku suhtes võib muutu-
da, kui minuni jõuab näiteks salasta-
tud informatsiooni asjade tegelikust 
seisust. Tegelikult loodan ma nüüd, 
lähedalseisjana, saada kinnitust loo-
tusele, et asjad ei olegi ehk nii hullud 
kui seni, Muraste panga päält vaa-
dates.

Mille pärast Sa Eestis kõige rohkem 
südant valutad?

Võtan endale voli vastata ühe sõna-
ga, justkui Gribojedov – VAESUS!

Mida soovitad neile, kes isekeskis 
mõtlevad, et peaks kah nelja aasta 
pärast riigikogusse kandideerima? 

Kinnitaksin neile, et natukene tren-
ni ei teeks paha. Olen ise harjutama 
sattunud Tallinna volikokku ja kodu-
valla volikokku.

Kas riigikogust ka punklaulu kirjutad 
või fi lmi teed? 

Jah, laul sünnib kindlasti. Esimesed 
stroofi dki on juba olemas:
Kus on, kus on riigi kodu?
Kodu on tal riigikogu.
Tema kodu on ta kindlus... 
jne. 

Mu pere 
ei langenud 
sellest elu-
muutusest 

masendusse.

Hetkel loodab 
Hardi, et uus 
töö muudab 
tema suhtumise 
Eesti tulevikku 
helgemaks, kuid 
möönab, et see 
võib minna ka 
vastupidi. 
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