Hea lugeja,
See alljärgnev kirjatükk sündis ajendatuna Eesti Energia poolt saadetud uudiskirjast (vaata lõppu), milles olevad
kirjutised ajasid mul järjekordselt kopsu üle maksa. Nii nõmedalt roosat udu ajada!? Nojah – rahvas reeglina on
loll, või kui mitte loll, siis ajab oma asja ja eluspüsimispüüdluse saginas ei süüvi eriti sellese roosamannasse, mis
talle vägisi nina alla topitakse ja mis tegelikult ei sisalda väheselgi määral mannat, küll aga ohtralt õhku ja värvi.
Seetõttu ongi minu kirjutis rohkem suunatud ajakirjanikele ja valitsevale nomenklatuurile, et juhtida
tähelepanu mõningatele asjadele, mida peavoolumeedia ja suured juhid pole eriti, kui üldse, julenud mainida.
Jah – ma saan aru, et ka ilmselt praegune minupoolne sõnadevool läheb lihtsalt vett vedama, sest paraku on
enamus nende alade inimesi kas arad ja seetõttu julgevad torkida ainult nõrku ning väeteid, lollid ja seetõttu
*
kiidavad takka kõike, mida nendest „kõrgemal positsioonil“ olevad olendid väidavad või lihtsalt jätised , kes
hoolivad ainult enda heaolust ja on selle nimel valmis tegema mida iganes. Aga mis seal ikka – kuidagi tuleb ju
ennast välja elada ja siit see nüüd tuleb. Ütlen juba ka ette ära, et ei vabanda, kui keegi ennast solvatuna peaks
tundma, sellel lihtsal põhjusel, et minu ees pole keegi vabandust palunud selle eest, et suudetakse ja koguni
*
tehakse kõik selleks, et elu nii mõttetult keeruliseks elada (olgu, mõte selles on, aga ainult jätiste jaoks). Ootan
huviga selle kirja päises olevate saajate isikute või institutsioonide tagasisidet, sest ainult nii on võimalik teada
saada, kas te tõesti kuulute nende kolme eelnimetatud kategooriate alla, või mitte. M.O.T.T.
Tagasiside puudumisel jätan endale õiguse paigutada teid kindlalt nende kolme kategooria alla. Millisesse just,
polegi eriti tähtis, sest ebameeldivad on nad kõik.

Õõvastavalt kurbloolise kodumaise tõsieluseriaali järjekordne osa koos
ähmaselt aimatava õudse lõpu või lõputa õudusega.
Seekord seiklevad peaosades Don Quixote
(osatäitja kogenud ja ka Ameerikas laineid löönud ning kodurahva poolt palavalt armastatud näitleja Eesti Energia)

ja tema kannupoiss Sancho Panza
(osatäitja väidetavalt NATO lõa otsas istuv marionettnukk Eesti Kaitseministeerium).

Kaitseministri esimesel aprillil käesoleval aastal vastu võetud 26. juuni 2015 määruse
muutmise määruse valguses (https://www.riigiteataja.ee/akt/107042016005) on äärmiselt
kummaline talupojamõistusega aru saada Don Quixote (edaspidi lihtsuse huvides nimetatud
kui Eesti Energia, ehk EE) üleskutsest liituda aktiivsemalt „Rohelise Energia“ paketiga. Ei ole
ju see uus määrus lihtkeeles seletatuna mitte midagi muud, kui igasuguste teiste rohelise
tuuleenergia tulijate turule tulemise elimineerimine peale EE enda. Ja seda kõike lihtlabase
väitega, et vastavalt NATO direktiividele ning ääretult suurele vene ohule ja lisaks veel
kümnetele salastatud teguritele on tuulegeneraatorid väga suureks turvariskiks Eesti
julgeolekule!? Appikene! Lubage naerda. Igal pool mujal maailmas elavad siis idioodid, kes
odava ja keskkonda säästva tuuleenergia nimel on oma kodumaa ohtu seadnud? Tegelikult
pole siin tegemist mitte millegi muuga, kui lihtlabase riigisisese korruptsioonihõnguga. Aga
alustame natuke kaugemalt.
Kõik me teame, et peame tasuma mingit kummalist taastuvenergia maksu, mida küll
hellitavalt nimetatakse tasuks ja mis lihtsal rahval, kes oma ajusid eriti analüüsimiseks ei
kasuta, tekitab paratamatult viha „tuule-“ ja ka „päikeseenergeetikute“ vastu. On väga
kummaline, et eksisteerib üldse mingi taoline „tasu“, sest miks peaks mingit taastuvat asja
maksustama? Jah, kui me kaevandame kivisütt või põlevkivi või ammutame naftat, siis see
on kaduv väärtus ja selle kaevandamise eest küsida korvamatute tekitatud kahjude eest
mingit lisaraha oleks ju mõistusega aktsepteeritav. Tegelikult oli ja on ka praegu laias laastus
algne taastuvenergia tasu mõeldud tõesti toetuseks neile entusiastidele, kes hirmkalli raha
eest on püstitanud taastuvenergial töötavaid elektritootmisüksuseid. Et see asi vähegi

kiiremini ära tasuks ja need püstitajad ka oma elutsükli jooksul sellest mingit rõõmu saaksid
tunda, loodigi see nõndanimetatud taastuvenergia tasu. Paraku on ajad läinud edasi ja
energia tootmine nii tuulest kui ka päikesest on läinud odavamaks ja toota praegusel ajal
börsihinnaväärilist tuuleenergiat pole probleem. Seega sellist maksu küsida pole enam kuigi
otstarbekas. Kui just? Jah – siin tuleb nüüd mängu üks „kui just“.
Kui just elektri tootmine põlevkivist poleks mitte ligikaudu kolm korda kallim, kui seda on
elektri börsihind. Just – seesamune põlevkivist elektri tootmine on EE jaoks tegelikult
kahjumlik tegevus. Seda enam, et põlevkivi väärtustades ja temast näiteks kasvõi õli ja selle
baasil muid tooteid valmistades oleks selle põlevkivi, mida me juba vapralt sada aastat oleme
oma maapõuest välja toonud, väärtus kordades suurem, kui teda lihtsalt ahju ajades.
Ja nüüd ongi tekkinud olukord, kus seoses tuuleenergeetika arenguga tahaksid ka teised
tegijad turule tulla, aga sellega kaoks EE-l ära teatud tuuleenergia mahtude täitumisel see
eelpoolnimetatud tasu, mis siiamaani aitas tal põlevkivienergia kallist omahinda natuke
siluda, sest enamik tuuleparke kuuluvad EE-le ja seega ka enamus saadavast „taastuvenergia
tasust“ jookseb hetkel EE-sse. Muideks vahemärkusena veel – seesamune aastate tagune
„elektribörsile minek“ tehtigi ju selleks, et saaks „võrdselt kohelda“ kõiki elektritootjaid. Mis
sellest võrdsest kohtlemisest nüüd selle eelpoolnimetatud määrusega on saanud, jäägu
elektribörsi maaletoojate ja määruse sünnitajate südametunnistusele. Aga noh – rahvalt on
ennegi kooritud lugematul hulgal nahku, ei jää nad koorimata ka edaspidi.
Kuid eesmärk pühitseb abinõu ja nii võetaksegi võitlusesse tuuleveskitega appi Sancho Panza
(edaspidi nimetatud Kaitseministeerium, ehk lihtsalt KM), kes olles surmkindel, et rahvas on
loll ja närigu muru, rakendab omakorda vankri ette sõja- ja venehirmu ning käitudes noore ja
ennast lõbustava karjapoisina, hakkab karjuma – „Hunt, HUUUUNT“. Ja rahvas, teades väga
hästi, kes see hunt on ja mida ta korda saata võib, haarabki kohe hangud ja liitub koorina
KM-iga. Me kõik teame ka, mis edasi sai. Hunti polnud, aga mingi hetk, kui rahvas lihtsalt oli
tüdinenud sellest karjase laulust ning hangud varna puhkama riputas, tuli hunt karjapoisi
pasundamisele vaatamata ja tegi puhta töö. Ma siin ei väida, et hunt üldse peaks tulema,
sest teadupärast ta tavaliselt kodu lähedalt ei murra, aga see selleks. Nurka aetuna ja teda
pidevalt ärritades on igasugune liikumisvõimeline olend ettearvamatu.
Kuid nagu sellest hundikarjumisest oleks veel vähe, on EE nõuks võtnud taastuvenergia
tasudest aina rohkema väljapigistamiseks hakata koos põlevkiviga ahju ajama ka puitu, mis
teadupärast liigitub ju ka taastuvenergia allikaks. Just – puhast puitu - mida väärindades
järjekordselt saaks rahaliselt kordades rohkem tulu - ahju, mitte puiduhaket ega puidujääke.
See omakorda aga tähendab seda, et niigi kalli põlevkivielektri omahind tõuseb veelgi.
Rääkimata puidu hinnast. Aga noh – kuna nüüd saab selle kombineeritud põletamise eest
taastuvenergia tasu küsida, siis…
Eesti valitsejatel näikse nende käitumise põhjal üldse olevat arvamus, et pigistame aga kõiki
ettevõtjaid võimalikult rohkem ja võtame neilt igasuguse isu midagi teha, sest mida
viletsamad on Eesti majandusnäitajad, seda suurem on meie julgeolek. Mis sellest vaesest
maast ikka tahta ja rünnata. Paraku – kui neil peakski olema selline arvamus (kui ei ole, siis
ma ei saa aru, miks nad nii käituvad), on see vaid vesi kasvõi Venemaa veskile. Riigi kaitsejõu
paneb paika ikkagi rahva soov oma maad kaitsta, mitte NATO kohalolek või
tuulegeneraatorite võimalikult väike arv. NATO jah heameelega müraks siin liivakastis ja
katsetaks oma uusi relvi, aga pühendumist neilt rohkem, kui raha suudab anda, loota küll

pole. Samamoodi nagu ei ole läinud ka ükski meie praegusaja „veteran“ pühendumisest
kusagile kellelegi appi. Ikka ainult raha jutt ja mõnede puhul ka huvi sõjanduse ja „reaalsete
sõjamängude“ vastu on see, mis siin kaasa räägib.
Ma küsin praegu möödaminnes nii uitmõttena ja mitte selleks, et kedagi või midagi sildistada
või hukka mõista või õigustada või mida iganes muud, et eestluse seisukohalt võttes
(rõhutan – just eestluse seisukohalt, mitte inimeste vastu toime pandud füüsilise ja vaimse
vägivalla osas) - mis on olnud hullem, kas Stalini terror koos sundemigreerumisega Siberisse
või see juba aastaid kestev eestlaste „vabatahtlik“ emigreerumine üle suure palli?
Vastust ma sedapuhku ei anna, sest pole minu asi kedagi õpetada, mida tegelikult ju vägisi
teha ei saagi. Kui ma suudaks luua natuke avarama maailmapildi ja anda lugejatele pisut
laialdasemaid teadmisi, mille baasil te otsustusi loogikale tuginedes ise teha saate, on niigi
hästi läinud.
Veel ühe kõrvalpõikena soovitan lugeda praegusel hetkel viimases, laupäevases Õhtulehes
ilmunud arvamusartiklit noorelt Georgia neiult Lizilt, kes valutab eestluse pärast rohkem
südant, kui meie ilvesed, kallased, savisaared ja kes iganes valitsevas nomenklatuuris kokku.
Kummalisel kombel ilmub Õhtulehes maalähedasi ja kainet talupojamõistust sisaldavaid
arvamusi kordades rohkem, kui ennast peavoolumeedia lipulaevadeks tituleerinud
Päevalehes või Postimehes. Vahet muidugi pole, sest ega Kadrioru Jumalaid ja nende juhitud
ministeeriumikaarikuid ei huvita mingid muud arvamused peale nende endi omade.
Aga nüüd tagasi tulles selle eelmainitud kaitseministeeriumi määruse muutmise määruse
juurde, ja tuues mängu ka meie energiajulgeoleku, ei saa ma üldse aru, kuidas need kaks asja
omavahel kokku sobivad?
Me keerame kinni kraanid, millega välistame sõltumatute tuuleparkide tekke Eestimaa
pinnale, teades samal ajal, kui kergelt haavatav on Eesti Energia põhitoodangut andev
elektrijaam. Piisab väikesest tshikiprikist Narva veehoidlaga või lihtlabasest raketist-pommist
selle elektrijaama pihta ja me oleme sisuliselt põlvili selle ees, kes seda tshikiprikit teeks
(teadagi, kes ainukesena praegu ehk teoreetiliselt, aga tulevikus lihtsalt sõnade ja hirmude
täideviimise huvides - tuginedes meie enda valitsuse väljaütlemistele - sellisest asjast
huvitatud oleks) ja peame imema just sealt ja seda, mida see teo kordasaatja heaks arvab.
Tõsi, me ei ole võidetud – kaugel sellest – eks siis üks õige partisanilahing alles algaks nende
väheste abil, kes pole veel kodumaa mulda jalgelt pühkinud, aga ikkagi? Elektrita jäämine –
seda eriti talvel – vähendaks meie vastupanuvõimet kordades. Jah, on olemas ju kaks EstLinki
ja mingi ühendus ka Läti suunas, aga need EstLingid tunduvad just siis rivist välja minevat, kui
börsihind on eriti odav ja Läti pool vaevleb pidevas energianäljas, saades seda hetkel pigem
meilt. Ja jälle väike kõrvalepõige – ka Venemaa saab meilt arvestatavas koguses alla
omahinna elektrienergiat, mis on kummaline, kui arvestada asjaolusid, et enamus maailmast
boikoteerib teda, aga meie ikka toidame, vaatamata sellele sõimule ja siunamisele, mis
nende aadressil koos selle elektriga sinnapoole läheb. Kaksikmoraal? Ei tea. Ilmselt midagi
muud.
On asi, mille eest ma tahaks vabandada. Kuna olen veel õppimisvõimeline, siis kasutasin
meie peavoolumeedia kübaratrikki ja panin oma jutukesele pealkirja, mis väga otseselt pole
seotud jutus sisalduvaga. Nagu isegi lugesite, ei mingit seiklust, ainult õud, aga noh seda
viimast sai vähemalt lubatud. Tegelikult oleks mul nii mõndagi öelda ja soovitada, sest palju

asju saaks teha siin ilmas hulga teistmoodi ja efektiivsemalt, kui seda meie esivanemad või
kallid naabrid või kaugemad iidolid, kelle poole alt üles vaatame, teevad. Aga kuna
loosungite, ehk lühikeste hüüdlausetega neid asju mõistlikult lahti ei seletaks, siis las see
praegu jääda.
Lõpetuseks tahaks ainult loota:
·

·

·

·
·

et ehk ükskord saabub ka aeg, kus inimesed julgevad asju nimetada õigete nimedega,
kui valus ja ebameeldiv see ka ei oleks, sest probleeme lahendada saab ainult
nendega tegeledes, mitte neid ümber nimetades või nende nimede mainimist või
nendest rääkimist keelates;
et ükskord saabub aeg, kus seadusi ja käske ka põhjendatakse nii, et iga keskpärase
IQ-ga inimene neist ja nende otstarbekusest aru saaks, mitte ei klopita nende
seaduste ümber vahtu arusaamatutest sõnadest, jättes tõlgendamisvõimalusi pea
kõigile, kes rääkimise ära on õppinud;
et ükskord saabub aeg, kus loogika pääseb koos õiglusega võimule ning õigus ja õiglus
oleksid sünonüümid, mitte pahatihti tänu eelmainitud sõnadevahule vastandid nagu
praegusel hetkel pahatihti kipub olema;
et ükskord saabub aeg, kus KM ütleb, et: „Me tegime lihtsalt nalja selle määruse
muutmise määrusega – esimene aprill ju ikkagi. Kuidas te tobukesed aru ei saa?“;
et ükskord saabub aeg, kus midagi head ja mõistuspärast ei pea enam lootma, vaid
kõik ongi nii;

Üllar Kruustik, Valgas, 15. mail 2016. aastal.
Mullist väljapoolevaegnägija, -mõtleja, Eesti vabariigi kodanik, kes on väsinud olemast
Inimene ja kaalub tõsiselt jätiseks* hakkamist, kuid ilmselt see eluks kaasa antud lastetoa
tõttu ei õnnestu. :(
_________________________________________________________
*

Jätis – Homo Sapiens Sapiensi liiki kuuluv suhteliselt laialt levinud jäänuk, kellel puuduvad
enamasti inimlikud omadused ja kelles domineerib ainult omaenese vajaduste rahuldamine
teiste arvelt. Reeglina võtab tuhandetes kordades rohkem, kui ise annab. Mitte segamini
ajada sõnasid „saab“ ja „võtab“. Kes saab rohkem kui annab, ei pruugi olla veel jätis.
_________________________________________________________

P.S.
Psühhiaatrite ja kõigi teiste jaoks, kes ehk peaksid või võiksid huvi tunda, et kas ma selline
idioot olen, lisan mõned lingid enda mõningatele varasematele kritseldustele, ning mainin
ka, et Delfi peldikuseinal olen oma mõtteid avaldanud kasutajanime Gunnar Ling all ning
selle anonüümses sektsioonis viimasel ajal ka hüüdnimega Bragdig.
http://goo.gl/C7tufN
http://goo.gl/5wJP5d
http://goo.gl/GAxKLr

Loodan samuti, et see aitab KaPo luurajatel kõvasti minu arvelt aega kokku hoida nende
aastaraamatute genereerimise tarbeks, sest sellest tegevusest neil juba niikuinii ei jää aega
tõsisemate – kasvõi Eesti majanduslikku ja energeetilist julgeolekut õõnestavate suursobingute uurimiseks. Aga noh – me kõik ju teame, kui oluline on koera jaoks
peremehele saba tõstmine ja liputamine tänutäheks rammusa ninaesise ja hea äraelamise
eest. Selle eest võib tänutundega lisaks aastaraamatu koostamisele ka vanurit kiusata ning
silmi kinni pigistada riigi rahvast ohustavate märksa mastaapsemate mahhinatsioonide ees.
Ah et miks mul nii kõvasti KaPo hambus on? Ehk sellepärast, et nad raiskavad koos
prokuratuuriga oma ressursse mingite tegelikult olematute ja ainult tänu ületähtsustamisele
või sisalduvatele kuritööepisoodidele võib-olla eksisteerivate riigisaladuste kiivaks
kaitsmiseks ja ka mingi linnapea tarvis, kelle poolt juhitud asumisse on pool Eestit
vabatahtlikult kokku jooksnud, selle asemel, et tegeleda põhjustega, miks sellest ülejäänud
poolest pea pooled (väike liialdus küll, aga samas ehk prohvetlik liialdus) Eestist jalga on
lasknud.
P.P.S.
Ja nagu sellest kõigest veel vähe oleks, siis nädalavahetusel sattusin ühe viimase aja
absurdseima netireklaami otsa:

Karistamine ei kasvata!? Milleks meile üldse siis kohtud ja vanglad? Sinu laps ei karistaks
sind kunagi füüsiliselt! Halloo! Ja kuidas veel hammustavad ja peksavad isegi need, keda on
hoitud nagu sitta pilpa peal. Muidugi mitte kõik, nagu ka mitte kõik ei ole nii lollid, et selliste
väidetega lagedale tulla.
Kallid debiilsed teoreetikud! Juba see on karistus lapsele, kui ta on näiteks sündinud
alkohoolikute perre. Räige füüsiline karistus. Ja tõesti pole laps selles süüdi, aga kuidas
karistada teid, kes te ei tee vahet karistusel ja füüsilisel vägivallal? Nojah – üks on kindel - see
karistus tuleb aastatega teie omaenda „töö“ viljade näol. Kahjuks puudutab see karistus ka
kõiki teisi asjasse mittepuutuvaid. Raisata aga sellise tuleviku peale meie kõigi ühiselt
panustatud raha, on kuritegu, mis vääriks kohest karistust. Sellise ila genereerimise asemel
võiksite tõesti teha midagi kasulikku. Ma hea meelega väitleks teiega sellel teemal. Aga
hetkel olen lihtsalt õnnetu, et niivõrd palju juba valituse poolt mahitatud, genereeritud ja
ületoidetud idioote ning valetajaid meie seas on.

Kui kiri ei avanenud korrektselt, saate selle sisuga tutvuda siin »
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Hea Üllar Kruustik
Rohelise Energia elektripakett – kas ökotrend või
elustiilivalik?

Maikuus tähistame rohelise energia kuud – pöörame tähelepanu keskkonnasõbralikule
energiatootmisele ja julgustame ka Sind Rohelise Energia elektripaketti proovima. Juba praegu
eelistab mitu tuhat Eesti
sti Energia koduklienti ja mitusada äriklienti elektripaketina Rohelist Energiat.
Loe lähemalt, mida Roheline Energia tegelikult tähendab ja kuidas see klientide kodudesse jõuab.
Vaata lähemalt, mis on Roheline Energia »

Kas Sinu kontaktandmed on oluliste teadete saamiseks uuendatud?
Kutsume Sind e-teenindusse
e teenindusse oma kontaktandmeid ja volitusi üle kontrollima. Ajakohased andmed on vajalikud selleks, et Sinu
elektrilepinguga seotud oluline info ja SMS-teavitused
SMS
jõuaksid Sinuni õigel ajal. Soovitame Sul üle kontrollida ja vajadusel
uuendada nii oma elektrilepinguga seotud e-posti
e posti aadresse kui ka telefoninumbreid. Kui Sinu lähedased ei kasuta arvutit, siis
ole ka neile kontaktandmete uuendamisel abiks!
Kontrolli elektrilepinguga seotud kontaktandmeid »

100 aastat põlevkivi kaevandamisest
Tänavu juunis möödub põlevkivi kaevandamise algusest sada aastat. Vestlesime sel puhul Eesti suurimas
põlevkivikaevanduses Estonia staažika mäemehe Aleksandr Roboneniga, kes meenutas oma 45-aastase
45 aastase tööelu jooksul
toimunud
oimunud muutusi kaevandamises.
Loe meie mäemehe meenutusi »

Põnevad sooduspakkumised Eesti Energia kliendile!

Kutsume Sind osalema Narva Energiajooksul »

Kevadine energialaeng Helsingist alates 19
€/reisija »

Tulge koos perega Kohtla-Nõmme
Kohtla
Kaevandusparki »

Eesti Energia uudiskirjas jagame päevakajalist infot meie ettevõtmistest, aga ka praktilisi näpunäiteid elektrilepingute ja energiasäästu
energiasäästu kohta. Kui te ei soovi edaspidi uudiskirju oma e-posti
e
aadressile
saada, loobuge kirjadest e-teeninduses või saatke oma loobumissoov e-posti aadressile teenindus@energia.ee.

M.O.T.T.
Eelnev kiri sai saadetud järgnevatele meiliaadressitele:
teenindus@energia.ee; eurokomisjon@riigikogu.ee; rahanduskomisjon@riigikogu.ee; valiskomisjon@riigikogu.ee;
keskkonnakomisjon@riigikogu.ee; majanduskomisjon@riigikogu.ee; riigikaitsekomisjon@riigikogu.ee; oiguskomisjon@riigikogu.ee;
pohiseaduskomisjon@riigikogu.ee; korruptskom@riigikogu.ee; EKREfr@riigikogu.ee; keskfr@riigikogu.ee; vabaerakond@riigikogu.ee;
marko@koda.ee; vpinfo@vpk.ee; ak@err.ee; annely.adermann@tv3.ee; aripaev@aripaev.ee; bns@bns.ee; ekspress@ekspress.ee;
etv24@err.ee; info@tallinnatv.eu; info@tuningnews.net; media.ee@sputniknews.com; ingrid@kanal2.ee; jyrgen@kanal2.ee; kuku@kuku.ee;
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Paraku ei tulnud mitte üheltki neist nädala jooksul vastust, näidates selgelt, et kuigi riik annab erakondadele
ja igasugustele juhtfiguuridele oma asjade ajamiseks raha, ei jagu sellest ometi niipalju, et mõnigi neist võtaks
vaevaks uurida ja suhelda, mis ideed kasvõi nende inimeste peas ringi uitavad, kes on nõus omi mõtteid ka
teistega jagama. Seega on meil juba ainuüksi erakondade puhul tegemist pelgalt kõigusoojaste madudega,
kes kogu energia, mis nad ümbritsevast keskkonnast saavad, kulutavad lihtsalt enda olelemiseks ära, ise midagi
kasulikku vastu andmata.
Seetõttu, kuna ilmselt ükski erakond ei tunnista avalikult, et nad tahaksid, et kaaskodanikel
halvasti läheks, vaid vastupidi, väidavad ennast tegutsevat ühise helgema tuleviku nimel, pole
ju ilmselgelt selline hulk samaotstarbelisi erinimelisi moodustisi absoluutselt otstarbekad. Ja
kui me juba algselt parema elu nimel ei suuda otstarbekalt tegutseda, siis mis paremast
tulevikust me sellisel moel paigal tammudes ja väljateenimata leiba luusse lastes üldse räägime?
Jah, erakonnad tunnevad aegajalt “eestlaslikult” huvi, mida matsid neist arvavad, ehk kui suuri rahvahulki nad
kõnetavad, aga uurida seda, mida rahvas tegelikult mõtleb, selleni pole küündinud neist ükski veel. Nagu juba
öeldud - kuna neist väidetavalt ükski ei soovi, et elu halvemaks läheks, siis üles-alla pendeldavast
poolehoiuprotsendist ei saa kahjuks välja lugeda seda, mida naised ja ülejäänud rahvas tegelikult tahavad.
Kahjuks on praktika näidanud, et haugi, luige ja vähi kombel ellu viidav “demokraatia” ei ole edasiviiv jõud
ja seetõttu ei peakski elu edendamiseks just väga palju rahva käest küsima, aga seda sellisel juhul, kui tegu
oleks tõesti rahva elu edendamisega, mitte valitsejate endi isiklike ambitsioonide rahuldamisega.
Rahval oleks isegi märksa kergem hakkama saada ühe ainuvalitseja ambitsioonidega, olgu ta siis hea või halb,
kui praeguse suure karja mõttetute “juhtoinastega”, kes nagu teevad midagi, aga kelle aur suures osas kulub
“konkureerivate” liigikaaslaste peedistamiseks, et oma positsiooni ja ninaesist vähemalt säilitada.
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