N|esimene leedi

Muutustest

“M

uutumist takistab või
soodustab see, millised
on inimesed su ümber.
Nad kas mõistavad, toetavad ja
inspireerivad sind või on valed inimesed, kes nina vingus sulle kaikaid kodaratesse loobivad. Ma ise
ju astun ka vahel ämbrisse ja kukun
ninali, aga ei maksa jääda selle
juurde toppama. Kahetse pisut, õpi
sellest ja liigu kähku edasi.
Muutu!”

armumised jäid ka õpilasmaleva aegadesse, olid küll pigem sellised kerged
suveromansid. Elus on kohtinguid palju
olnud, nii et kes neid kõiki enam täpselt
mäletabki,” puhkeb Anu rõõmsalt naerma.
Oma kogemustest ei hakka Anu siiski teistele kohtinguteks soovitusi jagama. Küll tundub talle, et tänapäeval on
inimesed ainult netis ja seal ka kohtuvad. “Ma ei teagi, kus noored peale sotsiaalmeedia kohtuvad? Kinos ja kohvikus ikka käiakse nagu vanasti, ma eeldan, aga loodan ikka, et noored leiavad aega ka niisama jalutamas, rannas
ja metsas käia. Mulle näib, et seda vana
õpilasmalevaaegset netivaba kurameerimist enam eriti pole. Noored on vist ka
aremad. Nad on endale asjad maru lihtsaks teinud. Internetis on ju nii mugav
jätta endast just selline lahe mulje, nagu
ise parasjagu tahad. Võib muidugi ka lollima mulje jätta, kui kirjavigadega vehkima kukud või labaseid pilte postitad. Kokkuvõttes on aga inimesed netis
suheldes palju vähem häbelikud kui silmast silma kohtudes,” on Anu veendunud.

Mehi ei saa muuta

Anu vastus paljudele küsimustele on reisimine, olgu selleks siis
vajadus muutuste järele või leevenduse otsimine südamevalule.
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Kui nüüd paluda Anul kirjeldada üht
tõeliselt lahedat meest, vastab ta kõhkluseta: “Kindlasti ajudega mees!” ja lisab
vajalike omaduste loetellu ka viisaka käitumise, huumori, taktitunde. “Kõik need
klassikalised asjad on olulised. Huumorimeel on vägagi oluline, sest nii tore on
koos naerda ja vahel ka lollusi teha. Lai
silmaring peab olema, natukene lapsemeelsust ja suur himu elamise järele.
Kindlasti ei meeldi mulle kergesti solvujad ja tühja-tähja pärast nina krimpsutajad. Mulle meeldib vimkasid visata ja igasugu pööraseid asju ette võtta ja siis on oluline, et mees mind ära ei

blokiks, rääkimata kritiseerimisest. Ta
peab olema avatud, valmis üllatusteks
ja julge peab ta kohe kindlasti olema. Ei
tohi olla kuri ja kitsarinnaline ega kinni oma dogmades. Kui ma veel noor ja
loll olin, arvasin, et mehi saab muuta,”
naerab Anu ja kinnitab, et ega saa küll.
“Tegelikult ei saa kedagi muuta. Naised
muidugi on leplikumad ja allaheitlikumad, muudavad end mehe soovide järgi nagu kameeleonid, sest kardavad üksi
jääda, kui mehe tahtmise järgi ei talita.
Aga see pole õige. Loomulikult arvestavad naised rohkem pere vajadustega,
aga kurb küll, kui paarkümmend aastat
mööda läheb ja naine järsku avastab end
mugandununa ja käest lastud vormis,”
arvab Anu. “Pole ime, et mehed tüdinevad ära, sest lihtne on naine sinnapaika
jätta ja uutele põnevatele radadele minna. Kahju, et meile ei õpetata neid eluliselt väga olulisi asju juba koolis! Räägitakse ergonoomiast, kommunikatsioonitehnoloogiast, küberkaitsest… Aga
reaalsest suhteelust ei räägita.”
Feministi tiitlit Anu endale külge ei
kleebi, kuigi on veendunud, et kõik inimesed peaksid saama võrdselt oma elu
elada. “Kui kodutööd üle pea kasvavad,
tuleb panna need professionaali õlgadele, et ise rohkem tegelikesse väärtustesse, näiteks peresuhetesse investeerida.
Vastukaaluks vanadele ühiskonnamudelitele on samas paljud meie naised isekaks muutunud ega tahagi enam traditsioonilise peremudeli järgi elada. Siis on
mehed hädas ja kurjad, et naised ei taha
sünnitada, trügivad poliitikasse, teevad karjääri... Tuleks leida sobiv, kõiki
osapooli õnnelikuks tegev tasakaal. Ma
ise pole mingi eriline feminist ja võin
nurisemata neid klassikalisi naistetöid
teha, aga see, kui naine kõiki kodutöid

Alastusest

“K

a seda võib teha maitsekalt. Miks nimetatakse
osa alastusest kunstiks,
teist, suhteliselt analoogset, aga
pornoks? Seepärast, et väärikus
kiirgab seestpoolt. See kas on või
seda pole. Kahjuks või õnneks pole
see õpitav. Võime panna kaks pilti
kõrvuti, kus on kaks samas poosis alasti naist, ja sa adud sekundi
murdosa jooksul, et üks on väärikas ja teine labane.”

