Ilmar Vananurm
Oleks Eesti esireas vaimsuselt!
Raha  on muutunud hullupööra tähtsaks, selle järgi hinnatakse inimeste "tarkust": miljonär, miljardär... Mis on aga vaimsuse mõõdupuuks? Küllap inimlikud suhted, eelkõige läbinisti ausad. Kuid jälle näen valimiste eel samu petulubadusi, mis viisid parlamenti lihtsalt enesekeskseid. Samamoodi nagu siis, kui Eesti Kongressi juhid lubasid taastada Eesti Vabariigi oma õigetes piirides. Kuid kõnele nüüd veel nondega - mõni neist EV parlamendis ja mõni europarlamendis – kohe hakkavad musta valgeks pesema!
Usaldust ei saa tekkida ka selliste vastu, kes eelmisel korral siin Kagu-Eestis kandideerisid ja nüüd juba hoopis mujal. Nad ise saavad ka aru: siin enam neile, läbisõitjatele, piisavalt hääli ei anta. Nüüd ilmuvad uued nimed: Aunaste, Kersna, Pevkur... Ei tea, ei tunne (ehk sellepärast, et TV-d ei kae). Seevastu üht uut tunnen. Tuli Moskvast ajakirjanik Taro Igor ja kohalikud võimupoliitikud panid ta kohe "Setomaa" ajalehte toimetama. Samaaegselt töötas "Postimehes", hiljem Setomaa-lehe kõrvalt rahvusringhäälingus. Tema  ringhäälingutöö hindaja ma ei ole. Ent mäletan, kuis ma lahkusin tema toimetatud "Setomaast". Häiris uue peatoimetaja formalism ning asjatundmatus kuukirja (mitte päevalehte!) teha. Tarot huvitas, et ülipikkade artiklite ja laiutavate piltidega täidetud leht lohvkalt kokku panna. Ent sellestki ei piisanud ajalehe õigeaegseks ilmutamiseks: Seto Kuningriigipäevade kavaga lehe said Meremäe valla elanikud koguni kahe aasta jooksul nädal peale kuningriigipäeva.... 
Ühes ammuses intervjuus tunnistas Igor Taro, et tahtis tegelikult õppida juristiks, sest jurist teenib hästi. Ta ei öelnud, et tahtis juristiks, et kaitsta õigust ja õiglust, kaitsta ka nõrgemaid, neid, kes ennast kaitsta ei suuda.
Raharikkusel poleks viga, kui enamusel seda jätkuks. Paraku eelistab raha võimu taskusse pudeneda!
Kas soovime, et riigikokku saavad inimesed, keda ei huvita teiste inimeste arvamus, kes on iseteada nii targad, et rahva arvamust ei küsigi. Mainitud toimetaja ei tundnud huvigi, mida ütlevad lugejaküsitlused. Ning selle noore mehe võitlust ebaõigluse vastu pole ma ka mitte kusagil näinud: nii Taro kui kõik tema parteikaaslased taunivad Ukraina separatiste, aga  "Setomaa" leht okupeeritud Petserimaad  ei kajastanud enam üldse. Petseri rajoon tehti mitte peale sõda nagu asjatundmatud arvavad, vaid sõja ajal (1944) – juba see näitab, et tegu on – siiamaani – ikka ääretult räige rahvusvahelise õiguse rikkumisega ning pea keerab kõrvale vaid silmakirjateener.
Kreeka on küll võlgades ja võlg teatavasti võõra oma, ometi ei lase sealsed inimesed teiste tahet endale peale suruda, vaid näitavad, et otsustajaks on nemad, mitte võõrad. See püstipäisus on mulle ääretult sümpaatne! Olen oma märkmetesse kirjutanud nii: "Küll tahaksin, et Eesti oleks just vaimsuselt esireas nii Euroopas kui terves maailmas. Raharikkuselt esireas olemine ei anna tulevikulootust. Ma näen, et rikkaid on Eestiski küll, ent nii vaimsus kui rahvaarv langeb aina. Millal küll näevad Eesti riigi valitsejad meie - oma rahva - tõelisi väärtusi ja seega ka lootusi?"
Samas võime ja peame küsima iseenda käest: millal me ometi oskame valida õigeid inimesi? Selliseid, kes mõtlevad mitte iseenda hüvedest, vaid tänasest ja homsest Eestist ning tegutsevad püstipäiselt oma rahva hüvanguks. 

