EESTI MEELELAHUTUSTÖÖSTUS ESITLEB:
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VANA EKA
VIIMANE LEND
EHK TUDENGI
SOHO FOND
LÕPUTÖÖ

WWW.SOHOFOND.COM
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2 SISUJUHT
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NSVL

EESTI VABARIIK

• Merivälja algkool
• Viimsi 8 klassiline kool
• Tallinna Ehitus- ja Mehaanika Tehnikum
(tsiviil- ja tööstusehitus)
• A.L.M.V.Ü. Tallinna Merekool, tuuker III k.
• 3. Toitlustustrus, kelner III k.
• 3. Ehitustrust, puusepp III k.
• Leningradi Tööstuskool Nr 136, kingsepp

CV 20 SAJ

SISUJUHT 3

• Studio Sulengo, Tallinn (arhitektuuribüroo litsents), kunstnik.
• Restoranid Carramba, Võitlev Sõna, Cathedral, Hot Rock Cafe
jpm. kõrtsmik
• Tuleviku Kultuuri Arendamise Sihtasutus Sohofond
(asutajaliige, visionäär, Soho-Tallinn)
• Ajaleht Võitlev Sõna, vastutav väljaandja, kunstnik
• OÜ Eesti Meelelahutustööstus, asutajaliiige, produtsent

S O H O FO N D I H A R I D U S

PROGRAMM

SOOME

21 SAJ
• New York School of Visual Arts, interior design 2000
• EKA tootedisain, vabad kunstid
2002-2009

• Vabakutseline kunstnik
• OY Sulenco Ltd Show Room Finland
• (jeanswear import, Thai, Russia, Finland)
• T:mi Sulengo (ehituseksport, Finland, Russia)
• Reklaami- ja filmistuudio Art Pictures Group,
Moskva-Helisngi-Tallinn (asutajaliige, produtsent, kunstnik)

VAIMNE
Sulengo oma
vanamehe
Jawaga (tsikkel mis osales 60-ndatel
legendaarses
jalgratturite
filmis).

NÄGEMUS

NÄITUSED, PROJEKTID

2000
• ??? haigla, Tallinn / Tervenemine, grupinäitus
2003
• Alastkivi loss / grupinäitus
2004
• Valga linnagalerii / Happy vol. 2, grupinäitus
• Y-galerii, Tartu / Happy vol. 3, grupinäitus
2005
• Disaini- ja arhitektuuri galerii, Tallinn /
BA-BAH, grupinäitus
2006
• Carramba, Tallinn / püsinäitus
• Radisson SAS Hotel / Kujund. Image, grupinäitus
2007
• Deco galerii, Tallinn / Rüütliristi kavalerid
• Patarei vangla, Tallinn / Jõuluks koju, grupinäitus
2008
• Kullo galerii, Tallinn / Let’s talk about, grupinäitus
• Soo Soo galerii, Tallinn / AK, grupinäitus
• Patarei vangla, Tallinn / isikunäitus
• Love Sex Money galerii Club / Love Sex Money
• Soo Soo galerii, Tallinn / disainvalgustid,
grupinäitus
• EKA galerii / Raha hais 2011, grupinäitus
• Viru Keskus / Panga öö – performance
koos Martin Rattasega
• Eesti pank / Panga päevad, grupinäitus
2009
• Rotermanni kvartal / Territoorium, grupinäitus

FÜÜSILINE

HINGELINE

HOBID:

Milleeniumi
vastuvõtt
New Yorgis.

• Šamanism
• Võitluskunstid
• Bisnes

EMOTSIONAALNE

PUBLIKATSIOONID

Nägemus
Nägemuse oma potentsiaalist saame vanematelt ja
püha puu õpetusest. Püüdes elada selle kaemuse
kohaselt ja katsudes elada nii, nagu inimesed, keda
me imetleme, me kasvame ning areneme. Ettekujutus sellest, kelleks me võime saada, on nagu tugev magnet, mis meid enda poole tõmbab.

• Noorte Hääl
• Võitlev Sõna
• KesKus
• Seura (Turun Sanomat)
• Kroonika
• Just
• Seitsemän Päiva
• Ekspress
• Päevaleht
• Äripäev
• Saldo
• Seltskond
• Diivan
• Deko
• Stiil
• Kunst ja Kodu
• Lutšije Interjerõ
• Maja
• Sirp
• Eesti TV
• TV2
• TV 3
• Soome TV 4
• Erakogud: Ameerikas, Venemaal, Euroopas.
• Soho Fondi Ruumikunsti Muuseum

EKA ÕPPEJÕUD
EKA ÕPPEAINED
abstraktsioon, aktikursus, arhitektoonika, arvutigraafika, arvutiõpetus, digitaalgraafika, disaini metoodikad, eesti kunsti ajalugu, eksperimentaalgraafika, esteetika, etnograafiapraktika, etnoloogia, figuur, filosoofia, fotograafia, graafika, illustratsioon, installatsioon, joonistamine, kollaaž, kompositsioon, krokii,
kultuuriajalugu, loovkursus, maali tehnoloogia, maalimine, monumentaalmaal, näituseprojekt, projekteerimise algkursus, projektikursus, rakurss, realism,
sissejuhatus kaasaegsesse kunsti, skulptuur, skulptuur, sügavtrükitehnikad, tehnoloogia alused, vaatluspraktika, videoõpetus, vormiõpetus, värvusõpetus,
üldkunstiajalugu,

Potentsiaal
Seemnes on potentsiaalselt peidus võimas puu.
Meie loomuse neli aspekti (füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja hingeline) on nagu seemned. Neis on
potentsiaal kasvada võimsaiks anneteks.

Malle Antson, Nikolai Atonen, Maarin Ektermann,
Jaan Elken, Deneš Farkas, Jarõna Ilo, Aleksander
Jakovlev, Triin Jürves, Margus Kadarik, Katrin Kaev,
Esta Kamsen, Erki Kannus, Dagmar Kase, Flo
Kasearu, Erki Kasemets, Margot Kask, Eve Kiiler,
Aimar Kristerson, Agur Kruusing, Riin Kübarsepp,
Ene Lamp, Heldur Lassi, Kaia Lehari, I.Lillemägi ,
Indrek Meos, Mare Mikof, Marge Monko, Maarit
Murka, Krista Mölder, Marko Nautras, Naima Neidre,
Viive Noor, Mall Nukke, Allan Nurkse, Tiiu Pallo-Vaik,
Kaisa Puustak, Arvo Pärenson, Marian Raisma, Ave
Randviir, A.Raud, Alvar Reisner, Mari Roosvalt, Lembe
Ruben, Peete Rudaš, Sirje Runge, M.Rõõmus,
Angelika Schneider, Jaak Soans, Hannes Starkopf,
Tiina Tammetalu, Kaspar Torn, Anna-Stina Treumund,
Toomas Tõnissoo, Maria-Kristiina Ulas, Eveli Varik,
David Vseviov, Kaarel Vulla

4 RÜÜTLIRISTI KAVALERID

Identiteet

soholife
Inimese identiteet koosneb järgnevast:
• Keha teadlikkus: kuidas sa tajud oma füüsilist olekut.
• Enesekonseptsioon: mida sa arvad endast ja oma
potentsiaalist.

soholife

RÜÜTLIRISTI KAVALERID 5

„Sinimägede
lahing I, II ja
III“.

• Enesest lgu pidamine: mida sa arvad enda ja oma
võime kohta kasvada ja muutuda.
• Vaba tahe: sinu võime kasutada oma tahet viimaks
ellu oma füüsilist, vaimset, emotsionaalset ja hingelist potentsiaali.

Juhendaja:
Alvar
Reisner.
Tahvelmaal,
segatehnika,
160x55cm,
2006.

Eetikakoodeks
„Ingrid,
miks sa ei
naerata?“
Juhendaja:
Tiina
Tammetalu.
Akrüül papil,
180x120 cm,
2006.

„Legendaarne vabadusvõitleja ja metsavend
Vendo Saks“. Sulejoonistus, 12x8cm. 2009

Lisaks asjade olemust puudutavatele pühadele õpetustele ja nelja ilmakaare andidele on Püha Puu
õpetuste hulgas ka eetikakoodeks, millega kooskõlas peavad kõik inimesed elama, kui nad soovivad
leida õnne ja heaolu. See koodeks kirjeldab, mida
tähendab tarkus inimestevahelistes suhetes, perekonnaelus ja kogukonnaelus. Need on kõikide põlisrahvaste kogemuste säravad pärlid. Nad tähistavad turvalist rada ümber taiaratta ja üles suurest
mäest Püha Järve juurde. Järgneb kokkuvõte mõnedest tähtsamatest õpetustest, mis on ühised kõikidele hõimudele.

„Vanaisa“. Akrüül lõuendil, 100x55cm, 2006.

6 MAHTRA MEHED
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Tahe
Me võime kasutada oma tahet, arendamaks oma
loomuse nelja aspekti. Tahe on see jõud, mis aitab
meil teha otsuseid ja siis tegutseda neid otsuseid ellu viies. Me saame õppida oma tahet teostama, astudes viis sammu:
1) Tähelepanu (konsentratsioon)
2) Eesmärgi püstitamine
3) Tegevuse alustamine
4) Püsivus
5) Tegevuse lõpuleviimine

Respekt
Respekt tähendab tunda või
üles näidata austust või lugupidamist kellegi või millegi vastu;
arvestada kellegi või millegi
heaoluga ning kohelda teda aupaklikult ja viisakalt. Austuse
ülesnäitamine on elu põhiline
seadus.
Kohtle kõiki inimesi kõige
väiksemast lapsest kuni kõige
eakama vanemani alati austusega.
Hõimuvanemate, vanemate, õpetajate ja kogukonna pealike suhtes tuleb üles näidata
erilist austust.
Sa ei tohi ühtegi inimest
panna tundma end sinu poolt
alandatuna; väldi teiste südamete haavamist nagu surmavat
mürki.
Ära puuduta ilma loata või
vastastikuse arusaamiseta midagi, mis kuulub kellelegi teisele (eriti pühasid esemeid).
Austa iga inimese privaatsust. Ära kunagi tungi inimese
vaikusehetkedesse ega tema
isiklikku ruumi.
Ära kunagi kõnni vestlevate inimeste vahel.
Ära kunagi katkesta inimesi, kes vestlevad.
Kõnele tasasel häälel, eriti
vanemate, võõraste ja erilist
austust väärivate isikute juuresolekul.
Ära räägi koosolekutel, kus
on kohal vanemad, kui sind ei
paluta seda teha (välja arvatud
selleks, et kahtluse korral küsida, mida sinult oodatakse).
Ära kunagi räägi teistest
halba, on nad kohal või mitte.
Kohtle maad ja kõiki selle
aspekte samasuguse austusega
nagu oma ema. Näita üles sügavat austust mineraalse, taimse ja loomse maailma vastu.
Ära saasta õhku ega mulda. Kui
teised peaksid meie ema hävitama, kasuta oma tarkust tema
kaitsmiseks.
Näita teiste uskumuste ja
religiooni vastu üles sügavat
austust.
Kuula viisakalt, mida teised
räägivad, isegi kui sinu arvates
on see, mida nad ütlevad, tähtsusetu. Kuula südamega.

Kuna tahe on kogu meie inimliku potentsiaali arendamisel esmane liikumapanev jõud, on ta paigutatud taiaratta südamesse.

Järjekordne meeleavaldus „vastupanuvõitluse päeval” (22.09.2005), ehk lugu kuidas linnavalitsuse valgekraed kunstnikult 6 hektarit
väärtuslikku vanalinna maad ärastasid.
Fotod: Urmas Koort

„Respekt“. Juhendaja: Marko Nautras. Gräffiti seinal, 210x140cm, 2009
Pildil Soho Fond ja Martin Rattas. Foto: Kalle Veesaar

VÕITLUS MAA EEST 7

8 FOTOREALISM
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SKULPTUUR 9


Võta võõraid ja mittepühendatuid vastu armastava südamega nagu
inimperekonna liikmeid.

Inimesed võivad alati omandada uusi andeid, kuid nad peavad selle nimel võitlema. Arad
võivad saada julgeteks, nõrgad
vaprateks ja tugevateks, tundetud võivad õppida teiste inimeste tunnetest hoolima ning
materialistliku mõttelaadiga
inimene võib omandada võime
enesesse vaadata ja oma sisemist häält kuulata. Protsessi,
mida inimesed kasutavad, arendamaks endas uusi omadusi,
võib kutsuda „tõeliseks õppimiseks“.


Kõik maailma rassid ja hõimud on nagu ühe niidu erinevad, värvilised
lilled. Kõik nad on ilusad. Looja lastena tuleb neid kõiki austada.

„Trooja hobune”. Kips, riie, traat, 2008.

„Südamest tänu“. Foto, 2007.


„Tõelisel õppimisel“ on neli
mõõdet. Need iga inimese loomuse neli aspekti peegelduvad
taiaratta neljas põhipunktis.
Neid meie olemuse nelja aspekti saab arendada tahte rakendamise läbi. Ei saa öelda, et inimene on täiesti ning terviklikul
ja tasakaalustatud moel õppinud enne, kui sellesse protsessi on kaasatud tema loomuse
kõik neli aspekti.

„Muusa”. Savi, 2009. Juhendaja: Jaak Soans
„Reklaaminägu maasikamaitselise odekolonniga“.
Õli, lõuendil, 90x60cm, 2007.

„Märter”. Segatehnika, A4, 2008
„Püha joomaaeg”. Kips, riie, 2008.

Juhendajad: Maarit Murka, Margot Kask, Viivi Noor, Flo Kasearu
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10 MAAL
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„Clint”.
Juhendaja:
Flo Kasearu
Akrüül,
lõuendil,
160x180cm,
2007.

Püha puu
sümbol

Püha puu kui eluandva tähendusega sümbol on elulise tähtsusega kõigi maailma põlisrahvaste jaoks.
Lugematute põlvkondade jooksul on ta andnud paljudele hõimudele ja rahvastele tähendust ning inspiratsiooni. Püha puu on sümbol, mille ümber on
organiseerunud elud, religioonid, uskumused ja
rahvad. Ta on mõõtmatu sügavuse sümbol, mis on
võimeline andma tähenduse terve eluea pikkusele
mõtlusele.
Püha puu tähistab elu, aja tsükleid, maad ja ilmaruumi. Püha puu tähendused peegeldavad taia
ratta õpetusi. Selle taiaratta keskpunkt on loomise
ja hõimu sümboolne kese.


Siis seisin ma kõige kõrgemal
mäel ja kõikjal allpool minu
ümber oli maailmaratas. Ja kui
ma seal seisin, nägin ma rohkem, kui ma suudan öelda, ja
ma mõistsin rohkme, kui ma
suudan öelda, ja ma mõistsin
enam, kui ma nägin; sest ma
nägin, pühal moel kõikide asjade kuju ja kõikide kujude kuju
ja nende üksolemist. Ja ma nägin, et minu rahva püha ring oli
üks paljudest, mis moodustavad ühe suure ringi, mis on
suur kui päevavalgus, tähevalgus, ja selle keskel kasvas võimas, õitsev puu, mis varjas ühe
ema ja isa kõiki lapsi. Ja ma nägin, et see oli püha.
BLACK ELK

„Vanamees”.
„Powwow”. Juhendaja: Tiina Tammetalu. Akrüül papil, 120x70cm, 2005.

Juhendaja:
Alvar
Reisner.
Akrüül papil,
122x122cm,
2007.

„Mort”.
Juhendaja:
Alvar
Reisner.
„Lamav akt”. Juhendaja: Alvar Reisner. Akrüül papil, 87x170cm, 2007.

Õli lõuendil,
80x170cm,
2007.

12 RAAMAT


Teisi teenida, tuua
kasu perekonnale,
kogukonnale, rahvale või
maailmale
on üks
peamisi
eesmärke,
mille jaoks
inimesed
on loodud.
Ära täida
end oma
enda toimetustega
ega unusta
oma tähtsaimat
ülesannet.
Tõeline
õnn tuleb
ainult nende juurde,
kes pühendavad
oma elu
teiste teenimisele.
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„Indiaanilaager.ee“.
Juhendaja: Maria-Kristiina Ulas, Viivi Noor.
Joonistus paberil, 2008/2009.

ILLUSTRATSIOON 13

14 LA BIENNALE DE VENEZIA

Taiaratas
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See on igivana sümbol, mida on kasutanud pea kõik
põlisrahvad. Selle põhimõiste väljendamiseks on palju erinevaid viise: neli esivanemat, neli tuult, neli põhilist ilmakaart ja palju teisi suhteid, mida saab väljendada nelja kaupa. Nagu peeglit saab kasutada ta-

soholife
valiselt nähtamatute asjade nägemiseks (näiteks selja taha ja ümber nurga vaatamiseks), aitab taiaratas
meil näha ja taibata asju, mida me arilikult ei näe või
ei taipa, sest et nad on ideed ja mitte füüsilised objektid.

„Dessant 1“ ja „Dessant 2“. Juhendaja: Anna-Stina Treumund. Fotofilm, 2008.

„Territoorium“. Juhendaja: Dagmar Kase ja Erki Kannus. Installatsioon/muusikavideo, 2008.

EKA vabade kunstide lõputöö „Sitta kah!”. Juhendaja: Maarit Murka. 3-liitrine purk, plastik, „Snickers” šokolaad, 2008. Foto: Kalle Veesaar

TERRITOORIUM 15

16 FOTO / GRAAFIKA
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JOONISTAMINE 17


Tunne
neid asju,
mis viivad
su heaoluni, ja ka
neid, mis
viivad sinu
hävinguni.


Järgi kõigis
asjades
mõõdukust ja tasakaalu.

„Emake maa”. Juhendaja: Margus Kadarik. Süsi,
värviline pliiats, papile, 144x105cm, 2008.
„1999”. Juhendaja: Krista Mölder. Foto, 30x20cm, 2009.


Kuula ja
järgi oma
südamele
antud juhiseid.
Oota, et
need juhised tulevad mitmesugusel
kujul: palvetes, unenägudes,
vaikse üksinduse
hetkedel ja
tarkade
vanemate
ning sõprade sõnades ja tegudes.

Illustratsioon luulekogu ainetel. Juhendaja: Naima Neidre. Mezzotinto, 27x20cm, 2008.


Ole igal ajal ja igas olukorras
tõearmastaja.


Kohtle oma külalisi alati austuse ja tähelepanuga. Anna külalistele parimat toitu, parimad
tekid, parim osa majast ja teeni
neid kõige paremini.


Ühe haavamine on kõikide haavamine. Ühe austamine on kõikide austamine.

„Isake taevas”. Juhendaja: Kaisa Puustak. Pastapliiats paberil, 21x30cm, 2007.

soholife
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SOHO
&
SULENGO

Sisustusajakiri „Lutšije Interjerõ” nr. 36 (04.2005). Sulengo oma kratiga kunstniku
ateljees.

Tipi

A

egade algusest on meie planeedile ehitatud tsentraalse plaaniga kultuseehitisi.
Need on kiviringid, püramiidid, stuupad,
pagoodid, templid, katedraalid ja kirikud.
Arvatakse, et koos kõiksusse kulgevate
loodudlike “väravatega” reguleerivad need ehitised Maa
energeetikat. Reeglina lähtuvad nad ringist, ruudust ja
võrdkülgsest hulknurgast – ühesõnaga mandalast. Sellistest mandalaehitistest on kergeim ja mobiilseim indiaanlaste tipi.
Tipi, milles viiakse läbi spirituaalseid riitusi, ehitatakse ainult tseremoonia tarvis. Peale tseremooniat võetakse see uuesti lahti. Võib öelda, et tipi püstitamine on osa
tseremooniast. 13 ümarpuidust ritva seatakse koonusena roadmani poolt valitud maalapile. Reeglina on see
koht vertikaalne energiasammas. Varraste ümber tõmmatakse spetsiaalse kujundusega present (vanasti nahkadest õmmeldud kate). Ukseava sätitakse ida suunas.

Sulengo Usas. Gila River indiaani reservaadis hõimupealiku
Dallas DeLowe majavärvimistalgutel, 2000.
Ruumi keskele rajatakse tulekoht ja ehitatakse liivast elukaar, mis tähistab altarit. Koonilise tipi maht meenutab
emaüsa. See on ka pelgupaik, mis on seotud emakese
maa energiaga. Laes on naise pilu meenutav avaus – sealt
väljub lõkkesuits ja palved jõuavad otse loojani.
Puitvarraste tipud koonusel moodustavad omakorda tagurpidi koonuse. See on kui antenn, mis varustab
tipit kosmilise energiaga.
Ei ole võimsamat vaatepilti kui koidueelne tipi, milles toimub peyote tseremoonia. Trummipõrin, laulud,
osalejate ranged varjud, keskne tuli, valge koonus, varrastest antenn ja pilust väljuv suitsuspiraal moodustavad
erakordse energiaaparaadi, mis õnnistab tervet planeeti
positiivse energiaga.
Tipi on mobiilne, täiuslik, universaalne, ilus ja harmooniline. Tipi on sakraalne ja geniaalne.
VILEN KÜNNAPU

Sümbolid

Sümbolid väljendavad ja tähistavad tähendust. Tähendus aitab inimolendite ellu tuua mõtet ja arusaamist. Tõesti, elada ilma sümboliteta tähendab kogeda eksistentsi ilma selle tähenduseta. Tähenduse väljendamise ja tähistamise viiside hulka kuuluvad matemaatiliste sümbolite süsteem, suuline ja kirjakeel ning kunstid.

Indiaanilaager Jumindal 2007.

Kohvik-klubi „Võitlev Sõna”
häppening „ War is over”,
9. mai 1999. Linnaisad keelasid ürituse ja kutsusid politsei (sellele vaatamata viidi
performance edukalt läbi).

Ajalehe
„Võitlev
Sõna” viinakuu number,
2000.

„Soho Collection”, 2008: Muslimi penthouse Peterburis.

20 SISEKUJUNDUS

soholife

soholife
„Hot Rock
Cafe I”,
1998.

TOOTEDISAIN 21

Kokkuvõte
Püha Puu mõistmine on igavene teekond. Nagu igal
ränakul, peab ka siin olema aega nii tegevuse kui
puhkuse tarvis. Meie sügav palve on, et Suur Vaim
õnnistaks ja juhiks iga sinu sammu sel teekonnal
veelgi suurema ilu, tõe, armastuse, tarkuse ja õigluse nägemisele, ja et sa ühineksid meiega taas Püha Puu veelgi sügavamaks mõistmiseks.

„Soho Collection”, 2009: „Noa Laev”. EKA tootedisaini lõputöö.
Juhendaja ja koostööpartner: skulptor Kalle-Priit Pruuden.


Uks, millest kõik peavadläbi astuma, kui nad rahavad saada
enamaks või teistsuguseks, kui
nad on praegu, on tahte uks.
Inimene peab otsustama, et võtab selle teekonna ette. See rada on lõpmata kannatlik, ta on
alati olemas nende jaoks, kes
otsustavad teda mööda minna.

„Hot Rock
Cafe II”,
1999.


Igaüht, kes asub teele, s.t. Võtab endale kohustuse ja siis tegutseb sellele vastavalt enesearengu rajal, aidatakse. Sel rajal ilmuvad juhid ja õpetajad ja
hingelised kaitsjad, kes rändaja järele valvavad. Pole kindel,
et rändajal juba pole piisavalt
jõudu, et katsumustele vastu
astuda.

„Opium Room”, 2002.


Ainus ebaõnnestumine, mis
võib teelolijat tabada, on tema
enese võimetus järgida Püha
Puu õpetusi.

Meister-kunstnik Urmas Tõnissoo.

22 KUNSTNIKU PORTREE
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Soho Fondi lugu
J
uku-Kalle Raid portreteerib oma head sõpra Fond
Sohot, endise nimega
Margus Sulengot ning
teeb huvilistele ekskursiooni Fondi kordumatusse elukäiku.
Ajakirjanik Priit Pulleritsu
(kes on oma olemuselt kiunuv
eit) tähelepaneliku austajana
olen tänaseks välja uurinud, et
riigialam Margus Sulengo sündis
millalgi 1960ndatel. Pikemad ja
lühemad väljasõidud ja lõputud
komandeeringud toimumispaikadesse pole siiski andnud muid
olulisi tulemusi, kui et võin kindlalt väita: Sulengo õppis kunagi
Merivälja algkoolis ning pärast
seda Viimsi 8-klassilises koolis.
Viimsis oli sel ajal maa, lollide
majade asemel vaheldusid seal
lehmasitased põllud vildakate
puidust kolhoosisuvilatega. Sulengot hoiti maal seepärast, et tema vanemad olid ettenägelikud:
pole vaja rahutu ent uduse loomuga noort inimest suurlinna
lasta, kuna tegelikult puudub
reaalne võimalus tema tegevust
seal mingilgi määral kontrollida.
Edasine aeg näitas, et Marguse
paljukannatanud emal oli jälle
õigus. „Minu poeg“, ütles väikese Marguse ema naabrile, „on
piimamannergu suurune pooleteistliitrine psühhopaat!“
 Kuidas noor Sulengo sattus
Ehitusmehaanika tehnikumi,
toonaste tobedate lühendite kohaselt TEMT, õppima silmapaistvalt tähendusrikka nimega
ala „tsiviil- ja tööstusehitus“ , pole kahjuks teada. Toonane dokumentatsioon ajalehe Noorte Hääl
näol aga annab 1979. aastal Sulengo tegevusele Eesti Õpilasmaleva Orava rühmas hävitava hinnangu, süüdistades teda koerapöörirohu söötmises korda ning
tööd armastavatele särasilmsele
noorsoole ning kritiseeris Sulengo ja tema kolme malevakaaslase lakkamatut kommet peksta
kõblastega puruks esimene ettejuhtuv telk.
„Haista paska“, mõtles Sulengo kõblast keerutades, „see on
minu kuulsusrikka kunstnikutee
esimene performance!“
Kunstiprojekt kõblastega
oleks ehk alla neelatud, aga kui
Sulengo joonistas maleva piirkonna komissarile suhu Lenini,
algas nutt ja hala.
Sulengo üritas tulutult tõestada, et ta on kümnevatine psühhpopaat.
Kõik neli aktivisti said eluaegse malevakeelu.

 Nagu vanemad olijad mäletavad, koosnes oluline osa Nõukogude Liidu meessoost noorte
ajast mõtiskeludele, mil moel
pääseda sõjaväest ning kuidas
mitte sattuda sõtta Afganistaani,
moone kasvatavate metsikute
eesrindlaste isamaale kompartei
üritust läbi suruma.
Sulengo üritas tulutult tõestada, et ta on kahekümnevatine
psühhopaat.
Järjekordse läbipõrunud katse järel kangastus riigialamale, et
tulevikus surmavalt haavatud
noorsõdurit võib päästa vaid merekool. Paraku tehti merekoolis
selgeks, et neil on vaja purjetajaid, mitte purjutajaid. Elu raskemail hetkel meenus ühele Sulengo sõbrale, kelle nime enam keegi meenutada ei suuda, ALMAVÜ merekool.
Nii sai Sulengost tuuker.
„Võtke oma paberid“, ütles
ALMAVÜ mees, kui oli tuukrile
umbes kaks minutit otsa vaadanud. „Kolmas järk“, solvus tuuker, „haista paska!“
„Mul võib pahandusi tulla,“
ütles inimene ALMAVÜ tuukrite osakonnast.
„Autokooli ei saanud“, mõtles tuuker, „nüüd sukeldun otse
ellu!“
 Tööd ei ole Margus Sulengo
kunagi au sees hoidnud, ent 1980.
aasta, olümpiaaasta, leidis ta eriti veidrast ja piinlikust situatsioonist: kahelt töökohalt korraga,
millest üks asus ühel ja teine teisel pool Pirita jõe silda. Linna
pool silda teeskles Sulengo TOPis madrust, teisel pool silda, avalikus rannas, vetelpäästjat.
Asi tuli avalikuks ning vastsel
tuukril keelati inimeste päästmine ära.

 Umbes samal ajal sattusid Sulengo kätte õhtukooli lõpetamist
tõendavad paberid, ent edasise
hariduse laiad perspektiivid osutusid vähetõmbavaks, kuna selleks puudus soodne aegruumiline situatsioon. Sulengo oli ammu
märganud, et ühiskonnas austatakse hoopis teisi jõude: taksojuhte ning kelnereid. Sel ajal vormis
inimesest kelneri 15. kutsekool,
mille direktor johmas peaga Sulengo klassiuksest sisse lubas.
Kõik lõppes veel palju hullemini, kui oli alanud ning, nagu
ütles põrandaalune kirjanik Jerofejev, saabus ristilöömine praktiliselt kohe pärast ülestõusmist
ning paradiisi jõudmist. Õnnis
seisund kestis kuni oktoobrikuise kartulivõtuni, mil põllul tolk-

nev Sulengo sai veelkord aru, et
ta ei soovi kohe üldse tööd teha.
Sulengo proovis tõestada, et
ta on sajavatine psühhopaat ja
hankis kusagilt isegi vastava
tõendi. Tõend osutus võltsituks
ning teekond kelneriks katkes
peaaegu veel enne kui oli alanud.
„Haista paska“, virises direktor.
Ilma pikema diskussioonita
visati läbikukkunud kelner koolist välja.
 Nüüd meenus Sulengule loll
olukord vetelpäästja ja madrusena. Ent Pirital oli veel asutusi.
Tänu oma eksimatule ninale leidis Sulengo aega kaotamata üles
Pirita restorani ja mahitas ennast
sinna kelneriks, tõestades veelkord igivana tõde, et paber kliendile viina ette ei kanna.
„Kolmas järk“, ütles vahetuse
ülem põlglikult, kui nägi Sulengot kliendile viimas seda, mida
too tellis.
„Mis mõttes“, õiendas Sulengo, „haista paska!“
Vahetuse ülem aga ütles: „Nii
need asjad ei käi“ ja ohkas.
Peagi sai andekas Sulengo vahetuse ülema otseste näpunäidete varal selgeks, kuidas Jeesus
imesid tegi: ühest kartulisalatist
kolme tekitamine või mustast
gruusia teest ja torustiku puhastamiseks ettenähtud piiritusest
viietärnise Belõi Aisti tootmine
muutus noore kelneri käes igapäevaseks rutiiniks.
 Umbes samal ajal sattus Sulengo esimest korda kesklinna ja
nägi seal Viru hotelli. „Kurat“,
mõtles laia profiiliga tuukerkelner, „kõrghoone“. Ümber kõrghoone tiirlesid moodsalt riietatud inimesed, ajastu kombe kohaselt kammitud vuntsid ees
ning peente kirjadega kilekotid
näpus. „“Marl-poro“, veeris Sulengo ning otsustas ühineda ärikate eliitse massidega. Esimesest
hetkest oli talle selge, et selline
lähenemine võimaldab tööst kõrvale hoida ning samuti ei pea kohe hommikul üles ärkama.
Juba teisel nädalal jäi Sulengo
miilitsale vahele 300 soome marga ebaseadusliku omamisega.
Järgmisel päeval lasti ta töölt
lahti ja pandi kinni.
 Kinni ei pandud hangeldajaid
toona mitte vanglasse, vaid neile
määrati sundtöökoht ja -õpe Pae
tänaval, kohas, mida kodumaine
folkloor „keemia“ nime all teadis.
Pae tänaval üritati Sulengost inimest kasvatada; esimest korda
elus tutvustati teda höövlile.

Nii sai kelnerist puussepp;
Jeesuse isa.
„Võtke oma paberid“, ütles
„Keemia“ mees, kui oli puussepale umbes kaks minutit otsa
vaadanud. „Kolmas järk“, solvus
puussepp, „haista paska!“
„Mul võib pahandusi tulla,“
ütles inimene „Keemia“ puusseppade osakonnast.
Järjekordselt lõppes kõik veel
hullemini kui oli alanud: Sulengo suunati tööle. Peale kolmepäevast ikaldust mõtles puussepp välja uue süsteemi: brigadir
sai tema kuupalga, aga selline lähenemine võimaldas puussepal
tööst kõrvale hoida ning samuti
ei pidanud ta enam kohe hommikul üles ärkama.
Asjal oli ka positiivne pool.
Puussepp seletas, et ta on üheksatihumeetrine psühhopaat ning
karistust kandva seltsimehena ei
pidanud ta sõjaväkke minema.
 Kuna brigadir sai puussepa
käest iga kuu palka, jäi puusepal
aega üle ja nii siirdus karistatud
höövliööbik uuesti Viru hotelli
ette. Eneselegi ootamatult leidis
ta sealt ühel päeval õrnema soo
esindaja, äärmiselt targa ja ilusa
soome naise, kes oli grupi juht.
Grupi juht tagas Sulengole edasiselt äärmiselt mugava elu: järgmised kolm aastat oma elust tolknes Sulengo grupi juhi kannul
mööda Nõukogude Liidu inturisti hotelle ja vaatas, kuidas soome
pässid viina viskavad. Antud perioodil sattus Sulengo korra Leningradis isegi muuseumisse.
Esimest ja viimast korda elus.
 Vahepeal oli Sulengole tulnud
hea mõte: kui grupi juhiga abielluda, võib Soome elama sattuda.
Sulengo pani ülikonna selga, läks
grupi juhi juurde ning palus tolle kätt. Nii tark ja ilus grupi juht
ei olnud, et plaani läbi oleks närinud, vaid võttis kosjad vastu.
Nõukogude Liidu seaduste
järgi pidi Sulengo nüüd oma armastuse tõestamiseks grupi juhiga koos elama hakkama, tõsi
küll, Eestis, ja veel neli aastat.
Muidu Soome ei saa.
Mingil hetkel nägi aga Sulengo unes, et kangelaslinnast Leningradist antakse luba abiellumiseks Soome kodanikust grupi
juhiga lihtsamalt kätte.
„Te olete vaskratsaniku mõõtu psühhopaat“, ütles grupi juhi
vene sõbranna.
 Kohe kui Sulengo häälega Leningradi jõudis, ütles üks tark
joodik talle juba esimeses puhve-

„Võtke oma tööluba“, ütles
neeger kuu aja pärast, kui oli selge, et Sulengo ei varasta oluliselt
rohkem kui teised neegrid.
„Kolmas järk“, solvus kelner.
„Haista paska!“
tis, et kangelaslinnas on eelkõige
vaja sissekirjutust. Joodik osutas
telefonipostile, millel oli kuulutus, kus omakorda nõuti tungivalt, et head inimesed tuleks ja
õpiks kurat teab mis kutsekoolis
kingsepaks.
Nii sai puusepast kingsepp.
„Võtke oma paberid“, ütles
kingsepa kooli mees, kui oli kingsepale umbes kaks minutit otsa
vaadanud.
„Kolmas järk“, solvus kingsepp, „haista paska!“
„Mul võib pahandusi tulla,“
ütles inimene kutsekooli kingseppade osakonnast.
Kingsepa isiklikuks rekordiks
jäi 20 paari kingi päevas, enne kui
tuli miilits ja juhatas töökotta seltsimehed sõjakomissariaadist.
„Nüüd on nii,“ ütles inimene
sõjakomissariaadist, „et sa kas
tõmbad kangelaslinnast uttu või
me topime sulle mundri selga.“
„Haista paska“, mõtles kingsepp ning hääletas juba samal
õhtul Tallinnasse.
 Elamise võimalus Soomes
koos grupi juhiga ei andnud noorele kingsepale asu ning ta otsustas välja kuulutada näljastreigi.
Et meede on imelik, selle peale ta
ei tulnud – sellel ajal, kohe peale
Gorbatšovi võimuletulekut, elas
näljastreigi tingimustes kolmveerand ENSV kodanikkonnast.
Kingsepp muretses hoopis, kuidas ta läheb, pohmas peaga, plakat käes Tammsaare kuju ette.
Nii sai kingsepast näljastreikija.
Juba hommikul helistati talle
julgeolekust.
„Võtke oma paberid ja kaduge Soome!“ ütles näljastreikijale
mees julgeolekust, kui oli umbes
kaks minutit vait olnud.
„Kolmas järk?“ solvus näljastreikija, „haista paska!“
„Te ärge laamendage“, vastas
mees julgeolekust, „mul võib pahandusi tulla. Esimese järgu paberid on!“
Nii sai näljastreikijast alalise
Soome elamisloa omanik.
 Helsingi šokeeris streikijat
oma ebaloogilisusega. „Mis mõttes, et tossud maksavad sama
palju kui pitsa?“ küsis streikija
grupi juhilt.
Aga grupi juht hakkas lõugama: „Mine tööle, mine tööle!“
Nördinud Sulengo võttis lahti esimese ettejuhtuva ajalehe, luges sealt kuulutust, läks kohale ja
leidis kabinetist neegri, kelle restoranil oli vaja miinimumpalga
eest kelnerit.

 „Tuleb muuta suhtumist“,
mõtles kelner, kui oli neegri kabineti ukse selja tagant pauguga
kinni löönud, „vaja on hakata ärimeheks“.
Järgnevad kaks kuud veetis
ärimees ukselt uksele tolmuimejaid müües.
Tolmuimejaid müüa oli vastik, valus ja alandav.
„Haista paska“, ütles ärimees
mehele, kes varastatud ja kataloogidest kokkukühveldatud tolmuimejaid vahendas. „See on
hullem kui kolmas järk!“
 Kui ärimees bussijaama õllekasse olim jõudnud, kohtas ta
seal, nagu ikka oma elus, tarka
joodikut. „A sa hakka töötuks!“
soovitas tark joodik. „Ainult et sa
ei tohi öelda, et sa oled tuuker,
vetelpäästja, puussepp, kingsepp,
kelner ja ärimees, muidu nad panevad su kuhugi tuukriks, vetelpäästjaks, puussepaks, kingsepaks, kelneriks või ärimeheks!“
Multifunktsionaalne tööpõlgur näris õlleka leti ääres pastakat, kaalus korraks, kas poleks
targem öelda, et ta on kuuetuhandese kubatuuriga psühhopaat, aga kirjutas siis oma elukutseks: „Multifilmide joonistaja“.
„Soomes pole kindlasti sellist
kohta, kus oleks vaja „multifilmide joonistajat““, mõtles ta.
Ametnikud vangutasid päid ja
kirjutasid Sulengo töötupaberite
vastavasse lahtrisse: „taidelija“.
„Kolmas järk?“ mõtles kunstik. „Haista paska!“
Nädala pärast sai ta samas õllekas kokku kellegi kaupmehega,
kes, olles kuulnud, et tema vastas istub kunstnik, elavnes paugupealt: „Kunstnik! Oo, see on
tore! Ega te ei saaks mulle maalida naisi ja hobuseid?“
 Naiste ja hobuste maalimine
oli lihtne ning elu oli meeldiv ka
siis, kui grupi juht kunstniku
koos hobuste- ja naistemaalidega välja viskas. „Sa oled üks igavene tropp“, ütles grupi juht sealjuures, „haista paska!“
Naiste ja hobuste maalid aitasid kõvasti kaasa edule naiste
juures, lisaks millele avastas
kunstnik ka odavad Aerofloti piletid, mida tema kui Nõukogude
Liidu kodanik rublade eest osta
sai.
Kunstnikust sai proovireisija.
Ainuüksi Tais käis ta umbes 50
korda ning avas juba poole aasta
pärast Turusse teksapoe. Seal
müüdi asju, mille olid kokku õmmelnud väikesed Taimaa kollased robotid.

Kamraadiga otsustati minna
veel kaugemale ning moodustati poekett. Paraku sai kamraad
asjast valesti aru ja arvas, et kett
seisneb eelkõige järjepidevas
suitsetamises.
„Sa oled 56-milligrammi nikotiinisisaldusega psühhopaat“,
ütles proovireisijast ärimees
kamraadile.
 Vahepeal mõeldi välja, et oleks
vaja piraatteksade tootmine lähemale tuua – nii poleks tarvis
Taist pükse tassida. Pärast lühikest koosolekut otsustati Levise
teksaseid hakata tootma Venemaal. Venemaal toodetud Leviseid müüsid ka Eesti poed.
„Kui nii edasi läheb, olen ma
varsti miljonär“, mõtles vabrikant.
Korraga tuli aga lama, asjaolud läksid segaseks.
„Haista paska“, mõtles vabrikant.
Turu linnast tuli koos järelejäänud pükstega lahkuda ööpimeduse katte all ning hakata
uuesti töötuks kunstnikuks, tõsi
küll, selliseks, kes teeb Venemaal
euroremonte.
Euroremonte tegev töötu
kunstnik hakkas ennast peagi nimetama „disaineriks“.
 Samal ajal hakkas Buriaatias
üks tuntud maffiagrupeering linna ehitama. Maffiabossi agent oli
sattunud Leningradi, näinud seal
plastikaknaid ning sattunud vaimustusse. „Just seda“, karjus
agent telefoni, oma peremehele,
„meil Ulan-Udes vaja ongi“.
Disaineri laual helises omakorda telefon. „Lähen kohale,
mõõdan plastaknad üle“, mõtles
disainer peale agendiga suhtlemist, „ikkagi kolmas järk, haista
paska!“
Ulan Udes avanes disaineri
silmadele huvitav pilt: linna ainsas Stalini-aegses majas askeldasid puhvaikades vennad, kirved
käes.
„Mehed lammutavad“, mõtles disainer.
Lähemal uurimisel selgus
muidugi, et mehed hoopis ehitavad.
 „Boože moi“, arvas disainer.
„Kas niimoodi siis ei ehitata?“
küsisid puhvaikades kirvestega
vennad.
„Ei, teistmoodi käib“, vastas
disainer.
Aga agent ütles: „Kui sa seda
nii täpselt tead, siis on vaja meil
veel palju teha!“ Kõigepealt oli
vaja bensujaama, siis kaubamaja, siis ööklubi, panka ja hotelli.
Ning viimaks ka kabinetti härrale maffiadirektorile isiklikult.
Siin tegi disainer vea ja otsustas kujundada kabineti minimalistlikus skandinaavia stiilis.
„Ahuijeeli, sajebaali!“ karjus

härra direktor, „u vas štoo? Treti
rasrjaad što li?“
Ning direktor kuulutas välja
kümne tonni taalase konkursi disainer Sulengo mõrvamiseks.
„Haista paska“, mõtles disainer, kui Ulan Ude pori oma taldadelt maha kraapis.
 Tükk aega oli disaineril disainimisest ja ka kõigest muust siiber
ees. Kuni hetkeni, mil ta leidis
Soomest kellegi naisterahva, kes
oli otsustanud lauljaks hakata. Et
liha oli küllaltki värske, sai disainerist paari minutiga mänedžer.
Laulva liha nimi oli Muija. Muija
oli kaveri korras sisse laulnud
Diana Rossi loo, mille nimi kellelgi kunagi meeles ei seisa.
Mänedžeril oli samal ajal
kamraad, kes oli õppinud Moskvas GIK-is koos vana Bondartšuki pojaga ja nii otsustati aega viitamat lennata Moskvasse Muija
laulule videot tegema. Sel eesmärgil müüs mänedžer maha kunagi osade kaupa salaja Soome
veetud uunikumist mootorratta
„Indian“.
Kahe nädala pikkuse jooma
lühikestel vaheaegadel tehti
Moskvas video valmis. Kui võttegrupp kaineks sai, avastati ootamatult, et Muija lugu on 5 minutit pikk, samas kui uus video
kestab vaid 3 minutit.
Mänedžer sai aru, et kolmas
järk ja et video tuleb siiski käepäraste vahenditega kuidagi lõpetada, muidu ei saa hästi Muija ette ilmuda. „Pohmas peaga on ikka jõle sitt kunsti teha“, mõtles
mänedžer ja saatis valmis video
Rumeeniasse vastavale festivalile. Video võitis Rumeenia festivalil teise koha, jäädes alla Alla
Pugatšova toonase boifrendi
omale.
„Nõrk“, mõtles mänedžer.
„Ikkagi kolmas järk. Jälle“.
Videoteost jäi Moskvasse järgi mänedžeri asutatud firma „Art
Pictures Group“, mis on tänaseks
kasvanud üle Venemaa suureks
kompaniiks ja toodab kõikvõimalikke videosid ning filme,
neist ainsatki Rumeeniasse saatmata. Juba aasta pärast kustutasid Vene kamraadid mänedžeri
nime firma omanike listist ära.
Mänedžer püüdis kamraadidele tulutult selgeks teha, et ta on
sajadetsibilline psühhopaat.
Kamraadid aga klõbistasid
vaid oma kuldkette ning tõmbasid naahui, nagu nad mänedžderile abivalmilt selgitasid.
„Haista paska“, mõtles mänedžer nukralt ja sõitis Eestisse.
 Eestis tuli mänedžerile meelde neeger Soome restoranist, keda ta orjanud oli. Mälestus neegrist ja orjatööst oli kibe. „Ma olen
ikkagi valge inimene“, arutles
mänedžer, „tänasest päevast hakkan kõrtsiehitajaks ja palkan en-
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dale ise neegri.“ Mänedžer korjas
kokku kõik oma kolmandate järkude teadmised, laenas ühelt targalt joodikult sae ning ehitas
Kadriorgu kõrtsi „Carramba“.
Kusagil helesinises tulevikus
kangastus kõrtsiomanikuks saanud Sulengol kolmas toitlustustrust. „See oli omamoodi toitlustuskett“, ütles kõrtsiomanik siinkirjutajale. „Koheselt on vaja
moodustada sarnane kett, mis
koosneks restoranidest. Ja ei
mingit kolmandat järku!“
Peale restorane „Catedral“ ja
„Võitlev sõna“ oli tingimata tarvis ehitada Lasnamäele spordisaali suurune puhvet „Rock Cafe“, mille konseptsioon nägi ette
nõukogude-aegset Paz-bussi,
kust saab janusele sootsiumile
õlut müüa.
Sobiv buss vedeles trammipargis. „Köki-möki“, seletas kõrtsiomanik, „kolmas järk! Toome
bussi ära ja keevitame pooleks!“
Nüüd aga juhtus ootamatu
asi: kui kõrtsiomanik koos siinkirjutajaga bussi keevitas, vajus
bussi alt ära sinna toeks sätitud
pehkinud kasepakk ning buss
kukkus kõrtsiomanikule peale,
sealjuures niimoodi, et kõrtsiomaniku vasak ajupoolkera jäi
bussi ja kasepaku vahele.
„Haista paska“, vandus kõrtsiomanik.
 Hommikul ärgates kõrtsiomanik oma nime enam ei mäletanud, küll aga leidis ta tagataskust
passi ja kehtetute juhilubade vahelt Soho fondi asutamise paberid. Soho fondi nime all oli Sulengo eelnevalt andnud välja ajalehte „Võitlev sõna“ ning teinud
muid lollusi, kuhu läks kõik tema
kõrtsidest teenitud raha, hiljem
ka kõrstid ise.
Nii näiteks tuli edasilükkamatu mõte teha Tallinnasse, tänasesse Rotermanni kvartalisse
Soho kvartal. Kindlasti oli vaja
raadiojaama. Televisiooni vastuvaidlematult samuti. Paha poleks
ka linn ehitada. Soho fondi nime
alt kirjutas Sulengo projekti.
„Võta tala“, soovitasid ametnikud, „see on kolmas järk“.
„Kolmas järk“, solvus arhitekt, „haista paska. Ma olen seitsme tellisevirna suurune psühhopaat!“
 Arhitekt vihastas ja sõitis
Ameerikasse. New Yorgis metroos ajas arhitektile ligi paks
mõõdulindiga naine, just selle
posti all, kus seisis kuulutus „NY
School Of Visual Arts“.
„Mida-mida“, mõtles arhitekt
hinnakirja silmitsedes, „interier
design 600 dollarit? Ja mina veel
mõtlesin, et õppimine on kallis!“
Juba järgmisel hommikul
tolknes arhitekt Sulengo kooli
ukse taga ning õppis seejärel
koolis terve pika päeva.

„Kolmanda järgu saab vä?“
küsis interjööridisainer kooli
rektorilt.
Rektor aga vaatas interjööridisainerile vaikides otsa ja pilgutas silmi. Sõna „järk“ ei öelnud
talle paraku mitte midagi.
„Haista paska“, mõtles rektor
endalegi ootamatult soome keeles, kui oli kaks minutit interjööridisainerit silmitsenud, „intresting, what does that mean?“
Päevane õppeprogramm väsitas ära. Interjööridisainer lendas tagasi Eestisse, müüs kõik
oma kõrtsid maha ja sai 2000
dollarit.
„Kes ma üldse olen“, mõtles
interjööridisainer, „ega ometi
mitte saalisuurune disainitud
psühhopaat?“ Siinkohal meenusid interjööridisainerile indiaanlastest sõbrad Arizonast. Ta sõitis kohale, ronis tipisse ning küsis ühelt vanalt pässilt: „Näiteks,
mis sinu nimi on?“
„Normaalne Mees“, vastas
päss ning osutas järgmisele pässile: „ Ja see on Rahulik Inimene.“
„Juba on aasta 2000“, mõtles
arhitekt. „Ja moodsa inimesena
ei astu mina vana nimega enam
sammugi“.
 Kuna kodanikunimi interjööridisaineril meeles ei seisnud ja
ka firma oma kippus ununema,
otsustas arhitekt ühendada ebameeldiva kahjulikuga ning võtta
endale nimeks Fond Soho.
Perekonnaseisuametis tehti
suured silmad: „A mis Sulengo
nimel viga on?“
„Narrivad“, vastas arhitekt,
„mulle öeldakse kogu aeg, et pidavat olema kolmas järk!“
„Meie niimoodi uut nime ei
anna“, mõmisesid ametnikud.
„Ma olen seitsmegigane ning
kilomeetrise bürokraatliku teksti pikkune psaiko ja majakõrgune patakas aa-nelja“, väitis interjööridisainer vastu.
„Võtke siis oma paberid“, ütles ametnik, kui oli kaks minutit
interjööridisainerile otsa vaadanud ja ulatas passi Fond Soho nimele.
„Haista paska“, mõtlesin mina, kui olin Fondi dokumenti
näinud, „see on ebaõiglane“. Paar
päeva varem olin saanud Sven
Kivisildnikuga perbüroost eitava
vastuse, kui üritasime oma nime
muuta Coca-Cola Raidiks ja
Coca-Cola Sildnikuks.
 Praegu lõpetab Fond Soho
Kunstiakadeemiat. Ma näen teda akadeemia ukse ees iga päev
– kui sealt mööda lähen.
„Kuidas läheb, Soho?“
„Ei tea, kolmanda järgu peaks
kätte saama!“
Ja ma tean, et ma peaksin olema pintslikujuline psühhopaat,
kui seda ei usuks.
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