
1405EPP ANNUS
Asuandmisest, Mustamäest ja „Sügisballist”

Olla inimolend tähendab elada maa peal.
See tähendab asu anda.

Martin Heidegger

Siin räägitakse tegelikult Mustamäest. Kui Mustamäed ka alati otse ei
nimetata, siis peaks lugeja selle all ometi mõistma Mustamäed. Täpse-
mini, Mati Undi romaanis „Sügisball” kirja pandud 1970. aastate Musta-
mäed.

Heinakuhjade asemed.
Pea ase padjas.
Tegi asemed üles.
Tegi lehmale kuiva aseme.

See luuletus asemest leidub eesti keele sõnaraamatus. See on rahulik ja
lahke luuletus. Aseme-sõnast õhkub headust ja rahu, kooskõla ümb-
ritsevaga ja soovi, et see kooskõla kestaks. Ase on hoolitsuse sõna, ta
kannab hoolt selle eest, et lehmal, peal ja heinakuhjadel oleks hea.

Kõik aseme-näited ÕS-is kuuluvad teise aega, millega meil enam õiget
kokkupuudet pole. Kes ütleb tänapäeval, et tegin asemed üles? Tegin
voodi ära, mitte asemed üles. Kes räägib veel pea asemest padjas? Tegi
lehmale kuiva aseme. Aset saame siiski ka tänapäeval peaaegu lakkamatult
teha asetamisega: mis tahes asja asetamisel leiab aset mikroskoopilise
ulatusega asemevalmistamine, iga asetamisega paneme asetatu kujutel-
davale asemele. Eriti selgesti võib aseme-aspekti tunda siis, kui asetad
midagi kellegi kätte, sest käsi on ilmselgelt ase.

Aseme sõber on asu, asu on aga selles suhtes imelik sõna, et teda saab
öelda ainult pead raputades. Asu on samuti hea sõna, ÕS ütleb — püsi,
rahu. See on siis enam-vähem seesama mis ase, teen oma lehmale kuiva
aseme, et lehm saaks asu. Aga enam-vähem seesama mis ase on ometi
midagi hoopis teistsugust: ase on eneseküllane sõna, ei pane meid
mõtlema millelegi muule. Asu aga tähendab küll püsi ja rahu, ent paneb
mõtlema pigem nende puudumisele.

ÕS ütleb kõigepealt: mure ei anna asu. Ja lisab siis: tal pole kuskil, ta
ei leia kusagilt pikemalt asu. Ja täpsustab: hingeasu. See on juba hoopis
teistsugune luuletus! Tahaks need kaks kõrvuti panna:

Heinakuhjade asemed.
Pea ase padjas.
Tegi asemed üles.
Tegi lehmale kuiva aseme.
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1406 Mure ei anna asu.
Tal pole kuskil,
ta ei leia kusagilt pikemalt asu.
Hingeasu.

Kes ei leia asu? Ilmselgelt see, kes on kaotanud aseme. Võib-olla see,
kelle ase on muutunud asuks? See tähendab asemeks, millel pole enam
püsikindlust. Selline on aga juba koht, kus me elame: ase on liiga piiratud,
et selle peal elada, asemel mahub küljelt küljele pöörama ja ka üles-alla
hüppama, aga seal ei saa teha midagi edasiviivat.

Asemel võib puhata ja jõudu koguda, aga niipea kui lööd silmad lahti,
seisad vastamisi asuga. See on asupaik, paik, kus sa parasjagu asud. Ase-
paika ei ole. Kui tahta rohkem ruumi, nii palju ruumi, et seda võiks
nimetada paigaks, siis tuleb kolida asusse. Aga asus on alati midagi laokil
või rikkis, seal on alati tarvis midagi teha, et seda paremaks muuta. Ase
jälle võib olla segamini, aga sellegipoolest on seal täiesti mõnus.

Kas poleks siiski võimalik ka asule rahu tuua, hingeasu? Ei anna asu,
see on lihtne ja arusaadav, kuigi kurb. Aga kuidas saab asu anda? Nii, et
asu sees lahvataks ase ja u ununeks? Asuandmine on Martin Heideggeri
järgi inimolemise tuumaks. „Olla inimolend tähendab olla maa peal
surelikuna. See tähendab asu anda,” ütleb Heidegger. Inimolemisest ei
tuleks mõelda abstraktselt, ei, inimeseks olemine on konkreetne, maine
tegevus. Olla inimene tähendab olla maa peal ja maa kaudu. Maa peal
asumist saab mõista asutamise ja asuandmise kaudu.

Ka asutamine on asuandmine. Asutamine kui asuandmine toimub
alati maa peal, mingis asukohas. Aga mitte ainult maa peal: maa pole
kunagi üksi. Maa kohal on taevas. Maa ja taeva vahel on silmapiir.
„Pind, millel me seisame, taevas meie pea kohal ja silmapiiri piirdejoon,
need kolm loovad meie kohakogemuse,” ütleb Christian Norberg-Schulz.
Võime ka öelda, et meie asukoha kogemuse loovad maa, taevas ja ini-
mene. Maa, taeva ja silmapiiri juurde või vahele kuulub asupaik, kodu,
maja — inimese koht. Maja on see paik, kust me leiame aseme, see on
koht, kus viibida, puhata, olla kaitstud ja rahus. Maja on samas asupaik,
aseme ja asu erinevus ei luba majal ainult rahupaik olla. Seda enam, et
hetkeks, mil asutamine on aset leidnud, on ase ja asu omavahel nii
lootusetult segi läinud, et ase on asu ja asu on ase. Asemerahu on liikunud
asumisse, aga asusaamatus on heitnud ka asemele. Ase on jäänud millegi
muu asemele, aga asendamisega on reheahi toast välja lõhutud ja
Mustamäe liiv kinni kaetud. See segimineku hetk on aga alati juba juhtu-
nud ja nii saame aseme ja asu vahel selget vahet teha vaid ÕS-i laual
avali hoides. Niipea kui paned ÕS-i kinni, hakkavad tähendused segu-
nema.

Maja on inimkätega tehtud, see pole osa loodusest sellisel viisil nagu
maa, taevas ja silmapiir. Aga maja on olemas maa ja taeva suhtes. See
tähendab ennekõike, et maja asub alati mingis kohas, maa ja taevas ei
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1407ole mitte ainult maja peal ja all, vaid ka ümber. Majast saab vaadata
maad, taevast ja võib-olla ka silmapiiri.

Maja on suhtes maa ja taevaga ka selles mõttes, et maja vormid
joonistuvad välja maa ja taeva suhtes. Terve Eesti on ikka veel täis
viilkatusega maju, ütleb modernist. Ta peab sealjuures silmas maja suhet
taevaga. Mina tahan vaadet merele, ütleb romantik. Tema peab silmas
suhet silmapiiriga. Ikka veel tuleb astuda üle selle ukseava ette löödud
laua, mis ei lase sigadel tuppa tulla, mõtleb Krõõt. Tema peab silmas
suhet maaga.

Maja on suhtes maa ja taevaga ka sel viisil, et maja koosneb maast ja
taevast. Maja on maast tehtud ja seest on ta täis taevast. Materjal tuleb
maast, õhk taevast. Majaruum täidetakse maa ja taevaga.

Ent maja pole lihtsalt maa ja taevas. Maja on maa ja taevas pluss
asutamise tegu — inimlik asuandmine, mis loob paiga asemele.

Asutamise lõpus leiab midagi aset (leiab mõni inimene aseme). See on
lohutav mõte. Niivõrd kui ase suudab jääda asumise keskmeks, on
asuandev elamine kooskõlas kõige ümbritsevaga. Muidugi, me mõtleme
siin ennekõike talumaja, mille eluruumid avanevad lõunasse ja sahver
jääb põhja poole. Viilkatus peab vastu lumekoorma all ja kogub
päikesesooja, mets kaitseb põhjatuulte eest, lõunasse jäävad põllumaad.
Asuandva elamise juurde kuulub rahu, eemalolek hädast ja ohust, mõistev
koosolu kõige ümbritsevaga, kõige ümbritseva kaitsmine selle loomuse
kohaselt, sellel olla laskmine. See on asu andmine, mis on vahel hool,
ent vahest ka lihtsalt eemalehoidmine.

Asuandvast asutamisest sünnib asupaik, koda, kodu. Et olemise juurde
kuulub lahutamatult kodu, seda tajume eriti selgelt negatiivsel kujul:
need, kel pole oma kodu, nende nimi ongi kodutu — see, kes nad on, on
määratud kodu kaudu, selle puudumise kaudu.

Me tavatseme mõelda kodust mitte ainult kui asupaigast, vaid ka kui
pelgupaigast, teistmoodi ruumist, kuhu väline maailm ei ulatu, millestki,
mis seisab lahus meie elust väljaspool kodu. Tõsi, kodu võib olla
eraldumise ja asemel lebamise paik. Ent kodu kui seesmus on samas ka
välise peegeldus, aseme ümber talitab asu. „Maja laulab sellest, kuidas
tema elanik saab oma ümbrusega hakkama; ta kiirgab seda, mida on
maailmas olemisest ammutatud. Mõned majad on tummad, mõned karj-
uvad. Mõned laulavad, ja me kuulame nende laulu. Elamine asuandmise
tähenduses on inimsuse alus,” ütleb Norberg-Schulz.

Asumise ja kodu kaudu me pühendume ühele kindlale maailmas
olemise viisile, aga asumise all ei saa mõista vaid oma kodumajas
viibimist. Asumine toimub põlluharimise algusaegadest peale tavaliselt
asustuses: külas, asulas, linnas. Asustuse mõistmisel räägib alati kaasa
algne asutamisakt, see hetk, mil kasvav asustus asus suhtesse talle eelneva
maa ja taevaga.

Mustamäe kohta ütleb eestikeelne Wikipedia: Mustamäe asub Harku
tasandikul, mida põhja poolt piirab Mustamägi. Mu isa armastab öelda,
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1408 et Mustamäe ehitati liiva peale. Harku tasandik või liiv, kumbki neist ei
mängi Mustamäel enam mingit rolli. See rollimängimatus on osa Musta-
mäest. Mustamäe on see, mis jääb üle, kui võtta ära Harku tasandik ja
liiv. Mustamäe ei asu mitte Harku tasandiku peal, vaid selle asemel.
Mustamäed ei ehitatud mitte liiva peale, vaid Mustamäe võttis liiva
ära. See on täpselt vastupidine viisile, kuidas asuandmine võiks välja
näha. Sest asuandmine peaks, vastupidi, olema selline asutamine, mis
eelneva, maa esile tõstaks, asuandmisse aitaks.

Kas linnaasutamine on siis asendamine, mitte asuandmine? Asendama
on reetursõna, loogiliselt peaks see tähendama mis tahes asja asemeks
muutmist, aga tegelikult on vastupidi: asendades võtad aseme ja muudad
selle millekski muuks. Võtad liiva ja tasandiku ja katad selle asfaldiga.
Asfalt on asemeks liiga kõva.

Norberg-Schulz küsib: mida lisab asustus maale, taevale ja silmapiirile?
Asustus, linnaehitus peaks midagi maa ja taeva kooslusele lisama, mitte
vähemaks võtma. Asustus peaks andma asu koosolule ja pakkuma võima-
lust kokkusaamiseks. Linnaruum ei pea tingimata olema asendamine,
kuigi loodusega kokkukasvanud talumajal pole just palju ühist mustamäe-
liku kõrghoonetest asumiga.

Norberg-Schulz pakub välja kolm linnaruumi positiivset võimalust:
esiteks, linnavorm on miski, mis seisab maa peal ja sirutub taeva poole.
See peaks väljendama ühist olemist maa peal ja taeva all ning looma
esmase kokkukuuluvustunde. See kokkukuuluvus ühendaks omavahel
linnaelanikke, aga ka maad, taevast ja inimkonda: inimeste kogum leiab
oma koha maa ja taeva vahel.

Teiseks, argisemalt, linnaruum pakub võimaluse ühiseks tegutsemiseks,
lihtsaks koosoluks teiste inimestega. Kolmandaks, linnavorm oma esile-
tõusvate osadega võib omandada nii sügava sümboolse väärtuse, et näib
olevat otsekui kogu maailma kese — Norberg-Schulz toob siin näiteks
Rooma Kapitooliumi.

Linn kui koosolu ja linn kui maailmas olemise vorm? Norberg-Schulz
kirjeldab linnaruumi kui variatsioonide ja samasuse, keskmete ja sellest
hargnevate radadega tervikut, milles leiduvad elumajad ja ühiskondlikud
hooned. Selline asustus on nii topoloogiline kui geomeetriline; topo-
loogiline aspekt (mis vastandub geomeetrilisele korrale) väljendab koosolu
ja geomeetriline avalikku korda. Asustusel, mis on kavandatud geomeet-
rilise struktuurina (Mustamäe), varjutab pealesurutud käsk koosolu kui
inimestevahelise lepingu.

Ent iga koht kannab endas oma meeleolu, meelestab meid teatud
viisil. Samamoodi loob meeleolu ka kirjandusteos. Tavaliselt me ei mõtle
sellele, mis õieti on meeleolu. Argielus näib meeleolu olevat tühine pin-
navirvendus, mis ei kuulu asjade olemuse juurde. „Sa oled täna halvas
tujus,” ütleme, ja mõtleme sealjuures, et sina ise oled seal meeleolu all
peidus, oma päriskujul, ja loodame, et sa peatselt oma halva meeleolu
alt vabaks saad. Nii me mõtleme argipäevas, et sina ise oled ikka seesama,
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1409aga meeleolu võib sul olla päevast päeva teistmoodi. See tähendab siis,
et me kasutame meeleolu kui kattemõistet, mille alla peita teadmine, et
me oleme iga päev natuke isemoodi. Ja me unustame, et meie „pärismina”
ei saa meeleolu alt kuidagi välja tulla, sest ilma meeleoluta ei saa olla.

Kirjandusteose („Sügisballi”) või koha (Mustamäe) meeleolu näib
olevat midagi teistsugust, midagi jäävamat — mis küll muutub, aga
milles on siiski oluline jagu püsimist. Selline koha või kirjandusteose
meeleolu on lähedane fenomenoloogilisele arusaamale meelestatusest
kui maailmas olemise viisist.

Heideggeri sõnul avab meie meelestatus võimaluse maailma ilmne-
miseks. Meelestatus on maailma kogemise eeltingimus, meelestatus teeb
maailmakogemise võimalikuks. „Lihtsalt tajumine ei paneks meid ühel
või teistsugusel viisil tundma, kui meelestatus seda ei võimaldaks. Ka
kõige suurema surve all ei tekiks meil mingeid afekte, ärritusi, kui me ei
oleks eelnevalt meelestatuse kaudu lasknud endid maailmasisestest asjadest
hoolida.” Meelestatus võimaldab meil kogeda seda, mis läheb meile korda.
Ja vastupidi, maailm läheb meile korda siis, kui me oleme selleks
meelestatud. Heidegger toob näiteks hirmu: ainult see, kes on hirmuks
meelestatud, tunneb hirmu; ja vastupidi, see, kel niisugust meelestatust
pole, ei karda.

Rõhutagem veel kord: meelestatus eelneb kogemisele, on selle eeltin-
gimuseks, mitte vastupidi. Meelestatus on alati juba avanud maailmas
olu kui terviku ja on sel viisil teinud võimalikuks meie pöördumise
maailma suunas. Me oleme maailmale eksistentsiaalselt avatud
meelestatuse kaudu ja abil.

Niisiis, maailmasisestest asjadest peab hoolima, selleks et neid kogeda.
Meelestatuse toeks on hoolimine. Meelestatus ja hoolimine on omavahel
ringseoses: me oleme meelestatud hoolima, meie meelestatuse põhjaks
on hool. Me avame oma meeled maailmale, sest me hoolime sellest.

Siit edasi huvitab mind kaks küsimust.
Kõigepealt, kuidas on see äsjanimetatud algmeelestatus, enda maailma

poole avali keeramine seotud koha kui meeleoluga ja asustuse kui
koosoluga? Või vahest oleks õigem küsida vastupidi: kuidas on koht kui
meeleolu ja asustus kui koosolu seotud selle algse meelestatusega? Ühelt
poolt on vaja meelestatust, et koha eripära tunda, et koha meeleolu
endasse lasta. Kujutlegem stseeni: küünlad põlemas pidulikult kaetud
laual, hämar valgus, mahe muusika — see on kujundatud meeleolu. Ja
nüüd kujutlegem kedagi lähenemas, kes pole nõus teda ootavasse meele-
olusse sisse astuma. Linna või linnaosaga on sama lugu. Võib juhtuda,
et õismäelane ei leia Mustamäega kontakti, ei saa sellest kohast aru.
Algstruktuur on siin sama: koha meeleolu avaneb hoolimise kaudu.
„Sügisballis” kinnitab Eero just sedasama: „Eero ei põlastanud linna kui
niisugust. Ta leidis linnas oma veetlevalt ängistava rütmi, oma ahistava
võimsa pinge, oma mõrkjad rõõmud. [---] Oli tarvis vaid veidigi tundlik
olla, natukenegi end avada sellele maailmale, mis sind ümbritses. Oli
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1410 tarvis aknale minna.” Eero saab akna peal Mustamäega kontakti, sest ta
suudab ennast ümbritsevale avada.

Ainult et väljas, tänavatel ringi käies kaob see kontakt käest. Linna
veetlevalt ängistav rütm, ahistavalt võimas pinge ja mõrkjad rõõmud ei
avalda Eerole enam muljet või lihtsalt ei jõua temani. Tänaval kõndides
tunneb Eero Mustamäed kui puudujääki: „Kuid väljas polnud midagi
teha. Üksainus supermarket, inimesi ja makarone täis. Ei pargipinke ega
baare, ei muuseume ega kinosid. Raske oli aega veeta. Ta kõndis ja unistas
paremast maailmast.”

Me teame, et „Sügisballis” hoolib Mustamäest kõige rohkem arhitekt
Maurer. Maurer näeb linna elavana: „Kord avanes kuu, kord kadus,
nagu esimese armastuse päevil, Maureri ees oli hingestatud maastik, rüt-
miline ja dramaatiline ka inimesteta.” Maurer tajub linnas ka koosolu
võimalust: XIII sajandil „olid inimesed üksteisele võõrad, sest nad ei
kohtunud omavahel. Aga nüüd pole nad võõrad, vaid tajuvad pidevalt
mingit kummalist, erutavat ja julgustavat küünarnukitunnet.” Maurer
jalutab öösel läbi Mustamäe kodu poole, tema öine Mustamäe-joovastus
kulmineerub hetkel, mil ta jõuab ristteel vilkuva valgusfoorini: „Ja nii
oli Maureri arvates ilus, ja oli imeline, et öösel, tühjal ristteel funktsioneeris
valgusfoor ja hoiatas kõiki inimesi, sealhulgas ka teda, võimaliku häda-
ohu eest. Selles peegeldus inimeste hoolitsus üksteise eest.” Ent me teame
ka seda, et Maureri hoolimisel on piirid. Sellesse ei mahu inimene kui
indiviid; selliseid mõisteid nagu individuaalne ja intiimne ei tohiks
Maureri meelest linna kohta kasutada.

Nii näib, et linna meeleolu võib nautida, ilma sealjuures ennast selles
linnas hästi tundmata. Meeleolu põhjaks on hoolimine, aga linna
meeleolukus ei aita linna inimlikustada, muuta seda koosolemise paigaks.
Võib-olla on Maureril õigus, et sellises linnas võib pidevalt tajuda erutavat
ja julgustavat küünarnukitunnet. Ent küünarnukitunne ei vii veel inim-
liku läheduseni, ollakse küll hulgakesi lähestikku, aga kuidas leida sellest
hulgast seda õiget? Eerole tuleb viimaks appi juhus, ent ahel ei katke,
Laura, see oletatav õige, ei osutu eriti õigeks. Üksindus jätkub.

Aga kuna meil on „Sügisballi” puhul tegu kirjandusliku linnaga, peame
ka küsima, milline on kirjutuse, asutamise ja asuandmise, meeleolu ja
hoolimise suhe. Ühelt poolt on seesama hoolimine ka kirjanduse eel-
tingimus: sest mis muu paneks kirjaniku kirjutama? See on hoolel põhinev
meelestatus.

Teiselt poolt, kui kirjandus on kirja pandud, siis on see juba midagi
muud, see on tükk elust pluss hoolimine. See tükk elu tuuakse lugeja ette
koos autori meelestatusega. Siit peaks edasi küsima, missuguse meele-
oluna autori meelestatus teosesse kandub. „Sügisballi” meeleolu võiks
nimetada ängistuseks postmodernistlikult distantsilt. Me võime ette ku-
jutada sellist ahelat: meil on Mati Unt 1970. aastate Mustamäel, kohal,
kus puudub asuandev linnaruum. See asuandmise puudumine ei anna
kirjanik Mati Undile asu, juba sellepärast, et selline ongi asuandmise
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1411struktuur. Tuletagem meelde eespool esitatud tsitaati: „Maja laulab sel-
lest, kuidas tema elanik saab oma ümbrusega hakkama; ta kiirgab seda,
mida on maailmas olemisest ammutatud. Mõned majad on tummad,
mõned karjuvad. Mõned laulavad, ja me kuulame nende laulu. Elamine
asuandmise tähenduses on inimsuse alus.” Teeme sellest tsitaadist uue
versiooni: „Romaan laulab sellest, kuidas tema elanik saab oma ümbru-
sega hakkama; ta kiirgab seda, mida on maailmas olemisest ammutanud.
Mõned romaanid on tummad, mõned karjuvad. Mõned laulavad, ja
me kuulame nende laulu. Elamine asuandmise tähenduses on inimsuse
alus.” Kirjutamine on samuti hoolel põhinev asuandmine; nii annab
asuandmise puudumine asu millelegi muule. Ehk teisisõnu, Mati Undile
ei anna Mustamäe asu, ja ta kirjutab „Sügisballi”.

Nüüd oleme vastanud ka ühele siiani esitamata, aga kindlasti õhus
rippuvale küsimusele. Nimelt sellele, et kas on mõtet rääkida asuandvast,
maa ja taeva vahele kinnituvast olemisest ühenduses Mati Undiga, kel
vähemalt maaga erilist sidet polnud? Kas ei tähenda see, et kogu
asuandmiste ahel oleks pannud teda vaid õlgu kehitama? Ei, vastasime
eelnenu kaudu. Sest muidu poleks ta „Sügisballis” Mustamäele asu
andnud.

Paneme siia kõrvale taas ühe luuletuse. See on Bernard Kangro „Ajatu
mälestus”.

Laman selili ja olen
enda meelest reheahi.

Üle minu käivad parred,
minu päratumas keres

lõõmab, õhkub tulekahi.
Partel vanad ahtevarred

levitavad vänget suitsu.
Mehed, mustad nagu tondid,

pihus vanad ahepuud,
käivad mööda ahjusuud.
Ja kui valgus langeb neile,

tunnen äkki kõiki ära:
juba eile, tunaeile

juba üle-üleeile
töötasid ja käisid siin.

Need mu mustad isaisad
mineviku rehetares

olles väsimatult visad,
teevad lõppemata tööd.
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1412 Mina olen reheahi,
minu päratumas keres

hõõgub lõõmav tulekahi
keset pikka ööd.

See luuletus on üks meeleolu, üks maailmas olemise viis: laman selili ja
olen enda meelest reheahi… Reheahi on ajaloo ase, see on paik, kus saab
ühendada aseme ja asu: see on massiivne, kivist ase, mis õhkab soojust.
Tulease, kus pole ohtu, et tuli pääseb kontrolli alt, ja töö asupaik, koht,
kus ikka tehakse leiba, minevikus, täna, tulevikus.

Kas me saaksime midagi samasugust kirjutada Mustamäe kohta?
Midagi n.-ö. igavikulist, aga samas ka tõsiseltvõetavat, mitte paroodilist?
Ja kui mitte, siis miks? Kas sellepärast, et kirjeldatu viitab üleajalisele,
sidemetele eelnenuga, sajanditetagusele samasusele, ja seda Mustamäel
ei ole? Või sellepärast, et Mustamäe asemeil puudub massiivsus ja
sisemine soojus? Sest asuandmine on seal pöördunud asenduseks? Väga
raske oleks Mustamäe korteris lamada selili ja olla enda meelest reheahi.

Aga võtkem midagi argisemat. Toome teise näite, Wimbergi luuletuse.

Vanaema pesi väikses alumiiniumkausis
kolinal nõusi. Vanaisa istus samas kõrval
ja lõpetas hommikusööki. Ta surus leivapätsi
vasta rinda ja nüsis viilaka. Siis võttis ta
moosipurgi. See oli peagu tühi. Ikkagi urgitses
vanaisa sealt leiva peale natukese. Vana-
ema sirutas käe purgi järele, et see panna pesusse.
„Oot-tot-tot,” ütles vanaisa.
Ta läks purgiga veeämbri juurde ja
valas purgi külma vett täis. Siis istus ta tagasi
laua äärde ja segas lusikaga
purgis, et tekiks selline moosivesi.
Ja siis ta muudkui jõi seda aeglaste
sõõmudega ja hammustas leivatükist peale.
Kui purkk juba tõesti tühi oli, siis ütles vanaisa:
„Nähh, pese nüüd” ja lükkas
purgi vanaema ette. Mina olin
sealsamas ja vaatasin pealt.

Jätame ära alumiiniumkausi ja ämbri ning see stseen võinuks põhimõt-
teliselt aset leida ka Mustamäel. Võinuks ju? Põhimõtteliselt võinuks,
vanaemad ja vanaisad elavad ka Mustamäel, moosivett on joodud ka
Mustamäel. Proovime:

Vanaema pesi kraanikausis
kolinal nõusi. Vanaisa istus samas kõrval
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1413ja lõpetas hommikusööki. Ta surus leivapätsi
vasta rinda ja nüsis viilaka. Siis võttis ta
moosipurgi. See oli peagu tühi. Ikkagi urgitses
vanaisa sealt leiva peale natukese. Vana-
ema sirutas käe purgi järele, et see panna pesusse.
„Oot-tot-tot,” ütles vanaisa.
Ta läks purgiga kraani juurde ja
laskis purgi külma vett täis. Siis istus ta tagasi
laua äärde ja segas lusikaga
purgis, et tekiks selline moosivesi.
Ja siis ta muudkui jõi seda aeglaste
sõõmudega ja hammustas leivatükist peale.
Kui purkk juba tõesti tühi oli, siis ütles vanaisa:
„Nähh, pese nüüd” ja lükkas
purgi vanaema ette. Mina olin
sealsamas ja vaatasin pealt.

Nüüd pole luuletuses enam ühtegi asja, mis Mustamäel puuduks; panime
luuletusse veevärgi sisse ja midagi väga hullu ei juhtunud, kuigi päris
endine see enam ei ole. Ent kas asetasime sellega luuletuse ümber Musta-
mäele? Tegelikult mitte, ikkagi mõjuks see stseen kui Mustamäe vastand.

Mõlema luuletuse puhul tekib meeleolu arhetüübi tabamisest, sellest
teadmisest, et on tabatud midagi olemuslikku, elule olemuslikku, midagi,
mis kordub ja mis puudutab inimese suhet oma olemisse. Kangro suhe
käib läbi ajaloo, Wimbergi suhe läbi moosipurgi. Samas on Wimbergi
moosipurk samuti ajalooline, kuigi argi-ajalooline. Miks vanaisa purki
vett valab, miks püüab taldrikult kätte saada viimast koogipuru, olgugi
et terve roatäis naudingut on juba seljataga? Just nii on meie vanaisad
viimast võtnud, kanakonti lutsinud, leivatükiga taldrikut puhastanud,
moosisegamise kausist maasikat-piima joonud. Mis oleks parem näide
hoolel põhinevast eluhoiakust kui see lugu moosipurgiga, kus mitte
keeleotsatäitki moosi ei visata koos pesuveega minema?

Aga kas Mustamäel elatakse siis teisiti? Sealgi süüakse iga päev, pestakse
nõusid ja lamatakse selili. Ometi tundub, et Mustamäele on kohane
kirjutusviis, mis rajaneb ainulisusel, mitte korduvusel. On see nii selle-
pärast, et Mustamäel endal, eriti veel Mati Undi 1970. aastate Mustamäel
pole veel ajalugu? Sest Mustamäe rajati eelnenu asemele? Ja sestap me ei
kujuta seal veel ette aegade kordumist. Või on see sellepärast, et „Sügis-
balli” Mustamäel puudub side maa ja taevaga, asuandva olemisega? Või
sellepärast, et hool ei leia seal olemisõigust?

Romaan annab asu ka sellele, mis ise ei põhine asuandmisel. Ent kuidas
saab mitte-asuandvale asu anda? See toimub asuandmise puudumist esile
tuues. Nii on asuandmise puudumisest saanud selle puudumise poetiseeriv
asutamine kirjandusteoses.
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