
Kõik on hästi 

 

 Tervist austatud koolipere! Mina olen Karl. Olen lihtne ja positiivselt meelestatud 

kolmeline õpilane, kes kannatab samamoodi koolist tuleneva stressi ja magamatuse käes. Olen 

oma positiivse elu jooksul näinud nii mõndagi huvitavat ja harivat. Lihtsate näidetena võin ära 

mainida sellised sündmused: "Pühasibulate ülestõus" 2007. aastal Tallinnas, mida võidakse 

tunda ka nime all "Ühe mõttetu ja sobimatu kuju ära viimine, millest algas mäss". Järgmisena 

võin nimetada "Püha Reformierakonna kiusamine" 2012. aastal ning ka seda tuntakse teise ja 

huvitavama nime all - "Suvaliste pleikarite skeemindus ja Silver Kuninga ülestunnistus". Neid 

sündmusi, mida minu noored silmad on pidanud nägema, on veel ja küll, kuid tänane päev ei 

ole selleks, et rääkida meie kangelasliku rahva kannatustest, vaid sellest, mis on meie 

pisikeses ja kokkuhoidvas riigis hea. 

 Me oleme oma ühe koma millegi miljonilise rahvaarvuga individuaalselt kõik väga 

olulised ning seda oskab meie valitsus ja riigimees kõrgelt hinnata. Seetõttu loetlen mõned 

positiivsed küljed teile.  

Esiteks: Vaatamata sellele, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Sven Köögimikser 

soovib tõsta alampalga 800 euroni, andmata selgitusi, kuidas ja mismoodi tekib selline raha 

ning millist mõju võib see avaldada hiljem, (pidades silmas raha väärtuse langust, hindade 

kerkimist ) on siiski kõik hästi.  

Teiseks: Vaatamata sellele, et Savipäts, kes armastab vabal ajal uisutada ja laristab ühe klipi 

peale koguni 35000 eurot ning tehes seda maksumaksja raha eest, on rahvas rahulikult 

diivanil ning kõik on hästi. 

Kolmandaks: Vaatamata sellele, et 2014. aasta sügisel rööviti meie pool prügiselt ja 

hooldamata riigipiirilt kodanik nimega Eston Kohver, ärkas alles siis mingi osa uinunud 

seltskonnast ja teadvustas, et piiri oleks vaja puhastada ja sedagi hakati tegema teokiirusel, 

kuid mis te nüüd, me oleme ju noor riigike ja kõige suurem probleem valitseb Tallinna 

auklikes tänavates, mitte ohus, mis tuleb ida poolt. Kõik on ju ikkagi päris hästi. 

Neljandaks: Vaatamata sellele, et Juku-Nuku Raid kirjutas räigema teose, kui oleks olnud 

sobilik, löödi mees kohe selle peale risti, ilma et laiem üldsus oleks proovinud mõista tema 

teksti ja öeldut, kuid milleks? Me oleme demokraatlik riik, kus rahul ollakse ainult siis, kui 

endal on hea ja kui saab kellegi hukka mõista, ilma et oma ajujubinaid natukenegi pingutada 

ja üritada näha, mis varitseb meid selle ohtliku päriselu barjääri taga. Kuid ei, me paneme 

kellegi paika, kuna kuskil keegi ütleb, et nii oli väär ja võib-olla tal on ka õigus, aga me ei 

mõtle enam ise. Me täidame masinlikult kellegi kõrgema isiku käsku, saamata aru, et see oli 

käsk. Ja päeva lõpuks, kui raske mitteteadlik käsutäitmine lõpetatud, saame öelda, et kõik on 

hästi. 

Viiendaks: Vaatamata sellele, et oleme kõva e-riik ja et juba iga 7-aastase taskus huugab mõni 

ibläd ja iföön, ühendatud tasuta wifiga, käib pidev sotsiaalne suhtlus ainult läbi 

lõustaraamatute, piuksude ja instapsühhogrammi fotode ning kõik see muudab tegelikkuse 

tunduvalt kurvemaks: inimesed on tõrjutud, masendunud ja enesekesksed. Keegi ei aita neid, 



kuna kõigil on kiire, kõigil on töö või raha või meigi taha peidetud mitte kõige ilusam 

näolapp. Kõik te, nad ja eelkõige meie oleme valedes arusaamades kinni ja kannatame. Kõige 

rohkem kannatavad aga noored, kes otsivad elus oma kohta, oma väljundit! Ja siis te imestate, 

kui noored, kellele ei pöörata tähelepanu, kes vajaksid abi, hoolt, suunanäitamist ja eelkõige 

armastust (mitte ainult vanemlikku armastust, vaid armastust, mis peaks kiirgama meist 

kõigist ja kõikidele), hakkavad nad valimatult tapma, pussitama ja vägistama seda katki 

kasvanud ühiskonda, kus puudub mõistmine. Isegi selle matame me kiiremas korras maha ja 

ütleme vaid, et tänapäeva noored peaksid mängima vähem arvutimänge, mitte olema nii laisad 

ja keskenduma tähtsale! Sellise pinnapealse lausega piirdub kõigi arvamus, mis ei vii 

reaalsuses kuhugile ja rõõmsalt võime hüüda: "KÕIK ON HÄSTI!!!" 

Kallid inimesed, kes te siin olete! Ma siiralt loodan, et te mõistate neid häid asju, mida just 

eelnevalt loetlesin ja oskate ka ise vaadata asju teise pilguga. Ehk on just need viis punkti 

need, millele rohkem tähelepanu pöörata, millega rohkem tegeleda ja ehk tulevikus on ka meil 

midagi, mis päriselt on hästi. 
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