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ESIETENDUS KOLMAPÄEVAL!
Maailma kuulsaim tsirkus on tagasi uue lavastusega

vastukaal. Riik, kuhu mina igal vabal het-
kel kohe reisin, on Hiiumaa. Iga päev ja 
tund, mis saan seal veeta, on kulda väärt. 
Hiiumaal saan siinset elu tasakaalusta-
da kadakate vahel olemisega. Võib-olla 
kaks ajakirjanikku helistab päeva jook-
sul, aga ülejäänud aja elan oma elu. 
Kahjuks on seda aega nii vähe.” 

Tigedus ajab tigedaks

Oma Tallinna kodu Õismäe 
tornmajas jagavad Eiki ja Anu 
kahe kassiga. Missi on briti 
lühikarvaline tõukass ja Murkat 
nimetavad nad Jõelähtme lume-
hange- ja laudakassiks. “Murka 
tuli meile ükskord enne jõule, kui 
ta leiti pisikese ja nälginuna lume-
hanges karjumas,” meenutab Eiki 
kurb-õnnelikku päeva. “Üks tub-
li inimene, kes ta leidis, helistas mu 
naisele ja tõi kassikese meile. Kuni 
nad teel olid, jõudsin ma tunni aja 
jooksul loomaarsti juures ära käia ja 
ussirohtu tuua. Nii need kaks kassi-
kest meil nüüd elavad, suvel on Hiiu-
maa kassid ja talvel toakassid. Oleme 
perega kõik loomausku, loomaarmas-
tajate selts.” 

On ju teada, et kassid-koerad, üldse 
lemmikloomad, hoiavad inimeste mee-
leolu üleval. Eiki tundubki hästi rahu-
meelse inimesena. Kas ta millegi peale 

vahel vihastab? “Maailma statistikud 
ja sotsioloogid kinnitavad – mida 
optimistlikum on inimese meel, 
seda paremini tal elus läheb. 
Mina olen ikka väga-väga harva 
vihastav inimene,” kinnitab Eiki, 
“ja see ei tule tuimusest, ma 

loodan.” Eiki püüab inimestest 
aru saada, aga asi, mis teda jätku-
valt imestama paneb, on tigedus. 
“See ei aita ju mitte kuidagi,” on 
ta kindel. “Võib ju mõista, kui ini-
mene on millegi peale pahane, aga 
miks teiste vastu tige olla? See on 

arusaamatu. Tigedus ei vii elu eda-
si!” Eiki soovitab halva tuju korral näi-
teks raadiot kuulata. “Kellel rohkem 
irooniatunnetust, võiks kuulata kasvõi 
saadet “Rahva omakaitse”, kus Juur ja 
Kivirähk asju arutavad. Noor inimene, 
nagu ma olen, meeldib mulle Raadio 2,” 

itsitab Eiki ja lisab, et ka Vikerraadio ja 
Kuku on heal tasemel. “Muidugi on ala-
ti rahustav hea raamat ning alati tasub 
meeleolu parandamiseks vaadata mõnd 
head fi lmi, küll siis asjad laabuvad.” 

Poegasid Siimu ja Madist on Eiki 
nahutanud vaid foto jaoks.  
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