N|esimene
ma. Vaatan oma pere noorte pealt, et haridust võetakse
kui elu loomulikku osa, ja see
ongi kõige parem.”

Hingelt hipi

Poja Madise plaadipood Biit Me Record Store
pole juhuslikult pildistamiseks valitud – kui
vaid saaks, kuulaks Eiki muusikat päevad otsa.

le vast kõige hingelähedasem
seetõttu, et oskab eri muusikastiile huvitavalt sünteesida,” kiidab Eiki, kes on kirjutanud Juhkami plaadile “T” ka
arvustuse alternatiivsesse kultuurilehte Müürileht. Noorematest kuulsustest meeldivad Eikile näiteks Vaiko Eplik
ja Jarek Kasar. “Eesti muusika
on väga võimsal tasemel,” on
Eiki uhke. Ta kiidab Tallinn
Music Weeki, Jazzkaart ja teisi muusikaüritusi. “Igal aastal
võid leida uusi andekaid artiste.”

Käbid ja kännud
Ütlus käbide ja kändude kohta iseloomustab eriti hästi just
Nestorite perekonda. Muusikaarmastus on Eiki poegadele Madisele ja Siimule sama
omane kui huvi ühiskonnas
toimuva vastu. Eiki ütleb, et
tema pojad on poliitiliselt
aktiivsed inimesed, kel on
kindlad arusaamad, mis siis et
nad ühtegi erakonda ei kuulu.
“Minu teada ei ole nad kunagi ka oma maailmavaadet
varjanud. Eks nad ema-isaga ühte punti on kukkunud,”
nendib Eiki ja lisab, et ühiskonnas on olnud teemasid,
mille puhul on Eiki poliitikuna ja poeg Siim ajakirjanikuna ühena esimestest suu lahti teinud. “Kogu kooseluseaduse temaatika näiteks. Pojad
on juba ammu aru saanud, et
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inimesed ei pea kannatama vilistlased. Pojapoeg lõpeselle pärast, kui nad on teist- tab selle kooli järgmisel aassugused,” selgitab Eiki. “Võib- tal,” loetleb Eiki, kes ei nimeta
olla siis, kui ma pinsile lähen, GAGi eliitkooliks, vaid “meie
tekib neil suurem huvi veel- kooliks”. “Kui poistele ütlegi otsesemalt poliitikas kaasa sin, et sa lähed nüüd kooli,
lüüa, aga praegu nad mõtle- siis seda ei olnud vaja seletavad aktiivselt kaasa ja ütlevad da, sest see on meie peres isaavalikult oma mõtteid välja. de kool, kõik on selge. See on
Neid on kasvatatud vaimus, järjepidevus, austus selle maja
et tehke seda, mis teid huvi- vastu, austus hariduse vastu,
tab, siis on vahvam elada. Nii austus õpetajate vastu. Laste
nad ongi käitunud. Üks kir- poolt on austus see, et mul ei
jutab muusikast ja teine peab olnud kunagi vaja sundida, et
väikest plaadipoodi. Vahel õppige. Nad ise õppisid. Meie
mängivad muusikat, elauues Eesti elus, kus on asju,
vad selle sees ja tunmis rohkem, mis
nevad sellest rõõvähem vaimusMul
mu. Elavad ära.
tavad, ja asju,
Mõni kindlasmille peale
ei olnud
ti ütleks, et
hing läheb
kunagi vaja
vabakasvahaledaks, on
poegi sundida,
tus on ohtüks asi, mis
et õppige.
lik, aga mis
mulle hulluteha,” naepööra
meelNad ise
rab Eiki, “nad
dib – see,
õppisid.
on kasvatatud
kuidas noored
nii, et elamine ei
tänapäeval õpipeaks olema sunnivad! See pole vägisi
töö, vaid inimene peab leidtagaajamine, nad õpivadki
ma võimaluse ennast teosta- sellepärast, et targemad olla.
da – teha seda, milleks hing, Kui meie põlvkond vaatab
mõistus ja oskused vastavad.” lapselaste silmaringi ja võrdEiki mõlemad pojad on leb seda nõukogude ajaga,
käinud isaga sama kooliteed. siis selles vanuses olime öö
Tegelikult on Gustav Adolfi ja päev. Rääkimata sellest, et
gümnaasiumi vilistlasi Nesto- Eesti on vaba riik ja saame siin
rite suguseltsis kohe eriti pal- elada, nagu tahame. See on
ju. “Mina, mu vend, mu kaks nii ilus! Selle, mis täna noortel
poega, minu venna kolm poe- olemas on, pidime meie ei tea
ga ja vennanaine oleme kõik kust välja urgitsema. Elasime
Gustav Adolfi gümnaasiumi eesriide taga ja pidime piilu-

30 esimest eluaastat elas Eiki
Kalamajas, praegu ülimoodsat piirkonda mäletab ta aga
teisiti. “Tollal elasid seal pensionärid, noored insenerid ja
bibliograafid nagu meie ja siis
joodikud ning mõned tublid
tööinimesed, kel ei õnnestunud mujale korterit saada.
Seal oli elu nii, et postiljon
tõi pensioni, aga tundis inimesi nii hästi, et joodikutele ei andnud kogu raha korraga kätte, muidu oleks see
maha joodud. Andis jao kaupa iga päev rubla, et hing sees
püsiks,” meenutab Eiki. “See
oli Kalamaja. Mis siis, et igasuguse seaduse vastu, aga
inimlik.”
Selline inimlik ja veidi hipilik mentaliteet sobib ka Eikile, kes kannab ülikonna asemel hea meelega lillelisi särke.
“Kui just lipsuga ei pea olema,”
muigab Eiki ja lisab: “Suurem
osa särke, mis mul on ja naine mulle ostab, ongi kõik lillelised hipisärgid. Tänasel päeval pean palju lipsus olema,
aga ega ma sellest ümber kah
kuku. Kui pensionile lähen, on
selline mõte küll, et kasvatan
juuksed pikaks. Pean ainult
vaatama, et see kole välja ei
näeks ja kasimata vanainimese muljet ei jätaks,” muheleb
ta. Eiki on veendunud, et küllap tulevad peagi moodi ka alt
laiad püksid. “Vaatasin siin
just, et hipimood on vaikselt
ringiga jälle käes. Igal pool ju,
muusikas, kirjanduses, teatris, moes, on uued asjad algul
alternatiivsed, seejärel kõiguvad kusagil alternatiivse ja
peavoolu vahepeal ning siis
muutuvad peavooluks.”
Muusika ja paragrahvid,
lillesärgid ja ülikonnad, Tallinn ja Hiiumaa – just sellist
tasakaalu peab Eiki elus vajalikuks. “Ma ei ole maailmarändur. Saan samas reisihimulistest inimestest hästi aru, inimesel peab tekkima igapäevasele tööle mingi tasakaalustav

