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 Milline on tõeliselt ilus naine? 
Kui teinekord olen näinud, millistele “hirmsatele” naistele on mu sõbrad 
vesise suuga järele vaadanud, siis tänan õnne, et maailmas on tasakaal 
ja meeste maitsed on erinevad. Mina ei taha oma maitset üle täht-
sustada. Aga siiski, minu šovinistlik arvamus: ilusad naised on need, 
kes tahavad paremaks saada. Neil on juba praegu eneseväärikust ja 
seepärast mõtlevad nad ka oma väljanägemisele... Ja ikkagi on see 
keeruline küsimus, sest ma tean päris mitut naist, kes kindlasti ei 
ole ilusad, aga nad kuuluvad kirkaimate inimeste hulka, keda olen 
kohanud.
'
 Mis on naistega suhtlemisel kõige  
 olulisem, mis kõige keerulisem? 
Inimene on tagasiside-loom. Nii tahavad ka naised tähelepanu 
ja seejärel selle kordumist. Kõige keerulisem on meeste 
ja naiste erinevus. Poisse kasvatatakse iseseisvamaks, aga 
kui nukkudega traditsioonilisi hoolitsemismänge mänginud 
tüdrukud kasvavad suureks, tundub iseseisvus neile õudsem 
perspektiiv kui jahimeesteks kasvatatud poistele. 

 Mis on kolm asja, mida naised  
 peaksid kindlasti meeste kohta teadma? 
Esiteks: mehed on erinevad. Neid ühendab ainult surm elu lõpus ja 
looduse poolt etteantud soojätkamise mehaanika. 
Teiseks: ka meestel on väljaütlemata mõtteid, ja las olla.
Kolmandaks: 72aastane Goethe armus 18aastasesse tüdru-
kusse. Kas ta soovis endale seda õnnetut armastust? 
Ei, aga ühel hetkel oli ta oma mõtete lõksus. See 
tähendab, et ka mehed ei oska juhtida oma 
tundeid. 

 Kas seksuaalne truudus on võimalik,  
 ja miks või miks mitte? 
Ma olen kuulnud, et vist isegi on. Aga ma ei teagi, 
mis on hullem, kas olla õnnetult truu või kanna-
tada kõigi truudusetuse tagajärgede käes? Lõpuks 
on oluline eelkõige see, et inimene oleks õnnelik ja 
teeks samal ajal teistele võimalikult vähe haiget. 

 Mida peaks tegema,  
 et armastuses mitte haiget saada? 
Kuidas me üleüldse suudaksime elada teadmisega, et kõikidest asjadest 
on meile kindlalt garanteeritud vaid surm elu lõpus? Kui ma suudaksin 
end kontrollida ja elaksin armumata, siis võib-olla ma isegi mõtleksin 
selle peale. Paraku on aga nii armastus kui ka haiget saamine minust 
sõltumatud protsessid. Umbes nagu lume sadamine või äikesevihm. 

“Ilusad naised on need, kes 
tahavad paremaks saada.”

Meie uues rubriigis, kus mehed vastavad viiele küsimusele naiste kohta,  
räägib seekord suu puhtaks filmirežissöör Ilmar Raag (46), kelle uus film “ 

Ma ei tule tagasi” on nüüd kinodes. Eelmistel aastatel nägime tema  
naisekäsitlusi filmides “Kertu” ja “Eestlanna Pariisis”.
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