
14  

N|teine plaan

Sinu kirjutatud on ka 
monoetendus “Brüsseli 
kapsas”, kus räägid 
huumori võtmes, 
kuid murelikult Eesti 
majandusest. Millist 
lahendust pakud? Kuidas 
Eesti majandus õitsema 
lüüa?

Kui me oleme e-riik, siis 
kasutame seda! Mitte 
ainult valimiseks ja tulu-
deklaratsiooni esitami-
seks, vaid kogu elu edu-
kamaks ja säästlikumaks 
korraldamiseks – ostmi-
seks, müümiseks jne. Kui 
müüjad koonduvad kor-
poratsioonideks, peak-
sid seda tegema ka ost-
jad. Selleks ongi internet. 
Kõigi maade tarbijad, 
ühinege!

 
Tarbimise teemal 
jätkates... Kas valid oma 
riided ise?

Jah. Seda lõbu ei lase ma 
küll endalt ära võtta. Ma 
lasen endale siiski nõu 

anda. Minu abikaasa 
Annika kujundab 

mulle riideid 
ja rätsepad 

valmista-
vad neid. 
Asi on sel-
les, et mul 
on väga 

eriline 
keha. Mitte 

lihtsalt paks, 
vaid ka ilus. See 

ilu tuleb esile tuua. 
Päris keeruline ülesanne 
ning kohati nõuab aega ja 
kannatust. Aga ma olen 
seda väärt. 

Kui Sul oleks miljon eurot, 
mida sellega teeksid?

Mõtlen sellest tihti õhtu-
ti voodis. Aitab ärevuse 
vastu, saab uinuda. Mak-
saks laenud, kindlustaks 
peret, ostaks uue auto, 
ostaks maja, mille kor-
tereid pensionieas välja 
rentida, blablabla. See on 
nii igav, nagu lammas-
te lugemine, sellepärast 
rahustabki ja aitab maga-
ma jääda. Täiesti ebaeru-
tav mõte.

Mis on Sinu meelest 
praeguse maailma 
suurimad probleemid? 
Kuidas neid lahendada?

Maailmal ei ole problee-
me, inimestel on. Neid 
inimeste probleeme saab 
lahendada iga inimene 
ise.

Kuidas saaksid inimesed 
üksteist paremini aidata?

Sellega on nagu armas-
tusega – et teist armas-
tada, peab õppima kõi-
gepealt ennast armas-
tama. Kui me suudaks 
ennast aidata, armasta-
da ja endale andestada, 
tuleb kõige selle teiste-
le tegemine juba iseene-
sest. Kui asuda ennast 
teostama teiste aitamise 
kaudu, on kergesti või-
malik ka eksiteele sattu-
da, isegi kurja teha. On 
selline ütlemine: põrgu-
tee on sillutatud parima-
te kavatsustega.

Kas Sa jumalat usud?
Muidugi usun! See on 
elementaarne. See on nii 
elementaarne, et küsi-
mus asetub minu jaoks 
hoopis nii: kas jumal 
mind usub? See on mui-
de üks minu põhikü-
simusi üldse. Päriselt. 
Jumal on kindel, mina 
olen ebamäärane. Samas 
puudub mul usutunnis-
tus, kiriklik ja ka muu 
religioosne kuuluvus. 
Ent ometi on religioon 
minu keskne teema. 
Ma olen ise kirik. Kui 
inimeste jaoks on püha-
koda kirik, siis juma-
late jaoks on pühako-
da inimene. Inimesed 
kummardavad juma-
laid, jumalad kummar-
davad inimesi. Ma olen 
ei midagi muud kui suu-
remate jõudude võitlus-
väli. 
Minu lemmikluuleta-
ja Rumi on kirjutanud: 
“Inimteadvus on võõras-
temaja.” Inimene on ime! 
Palun kõigil seda arvesse 
võtta ja valida vastavalt 
sobiv suhtumine. 

Kahe poja isa Rein: “Mulle meeldib mõelda, et lapsed on 
meie külalised. Nad on iseseisvad isiksused, keda tuleb 
kohelda lugupidamisega. Ega see ju alati õnnestu, sest 
tihti on nad külalised, kes jäävad liiga kauaks ja nõuavad 
igasugu asju.”

Rein abikaasa Annikaga Tartu 
kodu rõdul. Mul on 

väga eriline 
keha. Mitte 

lihtsalt paks, 
vaid ka ilus.

Rein vanema poja Borisiga 
Sri Lankal Ahungallas.
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