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ˇ"Konflikt luules“
Igor Kotjuh
„Konflikt luules“ on lai teema, mis võimaldab erinevaid interpretatsioone. Arvamuste
rohkus on selle teema üks peamisi voorusi, mida seminari jooksul ka ära kasutatakse.
Seminaril loetakse ja analüüsitakse uuemat eesti luulet - tekste selge konfliktse
joonega. Autoriteks on Kristiina Ehin, Jürgen Rooste, Igor Kotjuh, Elo Viiding ja fs.

Kristiina Ehin, luulekogu „Luigeluulinn“ (2004)
***
mu laps sündis ilmale mobiiltelefon käes
me ei osanud teistmoodi suhelda
olen mõistuseinimene - ei usu
südametuksete teooriasse
verekohinasse mis kõlab nagu keel
olen arukas inimene - ei usu mõtetelugemist
ega horoskoopi
mu laps sündis ilmale keemilis-bioloogilisel teel
see on teaduslikult tõestatud kuidas ta tehti!
mu laps sündis ilmale mobiiltelefon käes mul oli vaja ju talle teatada, et nüüd pööra pea ette
hakka sündima
lisaks korralikud keeletunnid telefoni kaudu
tahtsin et ta hakkaks kohe mõtlema,
ei raiskaks aega - kuude viisi minu ja iseenda kallist aega
silmadepilgutamise ja pöidlaimemise peale
tahtsin et ta juba väga varakult
tunneks jalgade all
karjääritee magusat maitset
ega raiskaks aega - kuude viisi minu
ja iseenda aega aga
mu laps tuli ilmale südaöösel
ja ta ei liigutanud
tal puudus miski
tal puudus see seletamatu mittemiski
mis teeb lapsest väikese karjuva puntra
ema rampväsinud süles
telefon ta tillukeste käte vahel
plinkis punast
olime ikkagi karile jooksnud

Jürgen Rooste, luulekogu „Rõõm ühest koledast päevast“ (2003)
Eesti Küla
normaalses külas elab kaksteist meest
kellest üksteist on padujoodikud
kellele kohalik saevabrik sageli
unustab palka maksta
sest sorry poisid läks vist meelest eks
järgmine kuu jälle vaatame
vat too üks too karsklane
veidrik vanapoiss kes kitarrega
heleda häälega ilusti
uno loobi lugusid laulab
mis värvi on armastus
kes seda teab
mis värvi on armastus
kui teaks siis oleks hea
vat tolle valivad naised
vallavanemaks

Igor Kotjuh, luulekogu „Teises keeles“, 2007
VALIKU PROBLEEM
Vaatad ja valid:
kahest kurjast – väiksema,
kahest tõest – parema,
sõbrannade seast – naise,
sõprade seast – isa.
Üksnes Ivani ja Jaaniga on häda,
Kalevipoja ja Dobrõnja Nikititšiga.
Kui oled lusti täis – laulad tšastuškasid,
kui kurb – mediteerid setu leelode saatel.
Kõige sagedamini aga
resoneerid
kuskil vahepeal.

Elo Viiding, luulekogu „Teatud erandid“ (2003)
Eraelu erakordne tähtsus
Mees läheb tööle. Vastu tulevad rinnad, kõht,
vaimne tervis, sääred, tuharad, sõjakurjategijate
ülesostja, perekeskuse uued perspektiivid,
kõht.
Naine läheb tööle. Vastu tulevad
kõht, sääred, kõht, rinnad, tuharad, erapooletus,
sääred.
Mees tuleb töölt. Vastu tulevad rinnad, rinnad, kõht,
sääred, tuharad, pööbel.
Naine tuleb töölt. Vastu tulevad
rinnad, ühe teraga mõõk, sääred, tuharad, sääred,
kõht.
Mees läheb tööle. Vastu tulevad tuharad, rinnad,
pension,
sääred, tuharad, sääred, suursaadik, eraelu
erakordne tähtsus.
Naine läheb tööle. Vastu tulevad rinnad, rinnad,
kõht, tuharad,
sääred, sääred, tuharad, intellektuaali roll
ühiskonnas, küsitlus: kas teie arvates on mõtet teha
ülearuseid liigutusi?, tuharad, rinnad, sääred, kõht.
Mees tuleb töölt. Vastu tulevad tuharad, tuharad,
sääred, kõht, sääred, rinnad, kõht, kõht,
maksumaksja raha, kõht.
Naine tuleb töölt. Vastu tulevad sääred – tuharad –
kõht – rinnad – sotsiaalabi. Sääred, sääred, sääred.
Mees läheb hauda. Vastu tulevad tuharad (?), rinnad (?),
priimula (?), sääred (?), kõht (?), 2 vakla,
politseinik (?), kõht.
Naine läheb hauda. Vastu tulevad mees (?), sääred (?),
tuharad (?), okas (?), rinnad (?), (??), mees, kõht (?),
naine?
Hauast, oma sügavusest, tulevad tuharad, rinnad,
sääred, kõht (ajakirja „Monument“ toimetajad),
lähevad hetkeks hingusele.

fs, luulekogu „Alasti ja elus“ (2008)
patrioot
armsad eesti inimesed
head vene inimesed
ärge andke mind välja
lubage hulkuda veel
Kristiine kaubanduskeskuse
Prisma toidupoe
kodukollases valguses
suure heleda
veidi porise
plaatidest põranda peal
punaste krõpsupakkide
täpiliste sokkide
eksootiliste viljade
mitut sorti salatite
pottide ja pannide
Eric Claptoni plaatide
sibula ja leiva
õlle ja suitsude
vahel
ärge tõstke tänavale
lubage teha veel mõni tiir
tänaval on pime
kohe kui sinna jõuan
heliseb taskus mobla
tydruk Šotimaalt
nutab toru otsas
lubab ennast ära tappa
või hävitada minu elu
palub yhte võimalust
näidata mulle midagi ilusat
give me a chance
it would be beautiful
tahab minuga suhet
seega on tegemist hulluga
head eesti inimesed
armsad vene inimesed
ärge andke mind talle välja
lubage jõlkuda poes
see pood on mu kodumaa
siis kui rynnatakse
saab igayhest patrioot

