PILDIMASIN

Ivar Sild

PILDIMASIN

(teine raamat, luuletusi ja poeeme 1996/98)

LauaPealne 2001

© - Ivar Sild, 2001
Toimetas Marakratt
Kujundas Erni Kirss
Trükkis Gutenbergi pojad
www.gutenbergipojad.org

SISUKORD
OBJEKTIIV
9
10
11
12
13
14
15
16

arvan et korstnale
väike teetas tormab ehmunult tuppa
kuuskede alt imelik kolin kostub
ööd venivad alati pikaks
öölind on tõusnud klaasilt lendu
kiiresti kiiresti üle sügisporise nukra maa
inglid nutavad
sosistan jäälille su kõrva

SUBJEKTIIV
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

mõtlesin su aknale
Meeri eile riietasin end just lahti
ja meist kõnnibki mööda
ämblik merirohelisel seinal
ühel tänaval jalutas poeet
oo l´amour võtab kevadest hõngu
räpane Emajõgi
mu juuksed on täidetud
kolm metalselt läikivat ronka
sõnade jaoks pole aega
seisan

ÜLIOBJEKTIIV
33
34

need kes üle jäid
ühest laternapostist kasvab välja kraana
5

35
36
37
38
39
40
41
42
43

peotäie juukseid lasin autode kiirtuulde
buss kihutab kihutab
solberdan sõrmedega
kannikeste voog
vana ja väsinud Memphise vaarao
valgetes tuunikates roomlannad
tütarlaps
imhaledusest läbi
dromedaride

RETROSPEKTIIV
47
47
48
49
51
52
53
55
56
57
59
60
62
65
70
73

6

Aiad
proloog
võõras aed
tuberkuloos
vaikne aed
metsistunud
luule
talv
kujud
rippaiad
tagasi linnas
epiloog
Hieronümus paradiisis
Saatana märkmed
Kuus
Narr Nigrum Circuses

OBJEKTIIV

x-x-x
arvan et korstnale
mõjuksid köhatilgad vihmapiiskadest paremini
sestap saidki jänes ja traktor katusel kokku
et punatellistest korstnale
ööbikutekoori saatel üle anda graniiditükk
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väänleb üks käsi ja jalalaba
mõlemad ühendatud raske kuldketiga
mis kolisebki kui nad vabaneda püüavad
teineteisest
nõnda tantsides
igatseb käsi üht vart
jalg üht säärt
ning teist kätt jalga ja keha
seda kõike liitma
haug veabki vetikatest
ronkade abiga
inimese kohale ja paneb ta kokku
kuid käsi jalga ei kuula SÕNA
vaid lähevad ära
nad on erinevate inimeste osad
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AIAD

PROLOOG
läbi une ja elu ning vaimuvälgatuste
läbi kõige mis mul on jooksevad tarad
voolavad plangud ning hüplevad müürid
läbi minu on kangastumas imelised paigad
aiad mille eest hoolitsevad inimesed või
saatan või jumal või siis aiad iseendast
kes küll ütleks miks läbi ja mitte üle
kas kaltsudes teadjanaine selgitab šamaanitrummil
mis tähendab see tuhandemiililine rännak
rännak mida päriselt miilides mõõta ei saa
kui kaua võiks kesta teekond kui elada
kui sirutada jumala kingitud tiivad ning lennata
kes teab kes tuleb minuga kaasa või
üksi ja alasti pean minema siit
mitte miskit ei tea kuid tahan ma teada
sest läbi mu elu ning une ja vaimuvälgatuste
läbi kõige mis mus on kangastuvad aiad
ma aiman mu kallis et vaid põgus huulteviiv
ning ma lähengi siit teele jalas Hermese sandaalid
ma aiman su siniste silmade sära jääb minuga
nukker minnalubav igatsev ja võõristav
iga ajahetkega üha võõristavam kaugem pilk
jääb minuga kaasa sinu ja samas jumala suudlus
47

ma ei tea kas kohtun igavikus sinuga kordki
kas ristuvad tuisustel tormistel radadel mõtted
või istume koos päikselises Heliose aias
ma ei tea mu kallis ja sinagi ei tea
näen su pilku mis räägib ehmunult
mine mu armsam kuni selleks on aeg
mine mu arm enne kui jääda palun sind
sa suudled mind viivuks leek lahutab hinged
ma tõusen üha kõrgemale valgesse uttu
tagasiminekut ei ole kaasas vaid su pilk

VÕÕRAS AED
linnakivide soojal ja pehmel sametil
astub üks pisike nukker ja vabanev poiss
määrdunud rusikad surumas taskutesse aukusid
silmad vilamas näljaselt toidupoe vitriinil
nii ta astub räpase jopega külmetav hulgus
ta seisatab hetkeks vaid hetkeks rohelise tara taga
maailm piiride taga helgem ja kirkam
teisel pool tara on väikene maja ja lilled
õunapuud on ja palliga tüdruk
üks linnuke õunapuu oksal on laulmas
ja tüdruk naerab
naer ja laul
laul ja naer
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äkki ta seisab otse aia taga
kaks kirgast silma puurimas hulguse nägu
eemal veereb vaibudes punane pall
miks nii nukker oled võõras poiss
ja nüüd aja tagant tunnen su ära
tunnen ära su kaks kirgast silma
selle igatseva pilgu
ma tunnen et rohkemat ma ei vaja
ei mingit sööki jooki magamisaset
ma sulen laud ja võtan vaikides selle pilgu
astun kohmakalt taarudes sügavamale linnahallusesse
ikka ent kuulen seda küsimust
miks nii nukker oled võõras poiss
võõras poiss
võõras poiss
mina lähen ja vaikin
ei tea veel miks olen nukker

TUBERKULOOS
tuhm tubakasuits ja sudu
mässivad pruuni plangutaguse enesesse
helepruunides beežides öösärkides haiged
pead tudisemas
käed värisemas
49

plärud viltu hammaste vahel
kollased lõhenenud viltused tüükad
vaimukesed ujuvad sulnis rahus ümber
purskkaevude ebajasmiinipõõsaste maja
labori roosa seina ääres prügikastide taga
nirakad halli musta valge kirjud triibulised
kassid kõutsid kassipojad
vaikselt lämbuvad kräunuvad hääletult
roosad keeled limpsavad läbi halli pilve
rohelised kiirgavad silmad tantsivad
kui virvatulukesed kuurialusel
valge helge pilvena vajub halli pilve sisse
räpakast köögist toidu kuum aroom
ei tea mis eilsust ja sumbust on siin maailmas
kes saab see haigutab
kes võib see sureb
nüüd aimab hallis ürbis hulguspoiss
piiludes tänavaservas üle kõrguva tiheda plangu
võõrasse aeda
see süngus peab rabama
miks on ta nii nukker
kuid sulle ei saa ta seda öelda
sest lämbuvate kassisilmade rohelises kumas
ei ole sinu kirglikke silmi
sinu igatsevat pilku
sa ei tea ikka miks olen nii kurb

VAIKNE AED
mis tunne on topaasi jäikusest sukelduda vaiksesse
merre
sa ei tea
tule mu kalleim ma haaran su käed ja hüppame
kas tunned kui kerge on liigutada käsi
jalgu
pead
mõtted tungivad läbi suvehommikuste ämblikuvõrkude
haldja hääletu hingus puudutab sireleid
kollast marmorpinki ja liivatatud teid
kõik saab maheduse ja haruldase sädeluse
linnud vaikivad hardusest
õrnkumedalt laulab haige sirel
laulab kiusakast kuradikesest kes tammus aias
kuhu ingleidki ei lubata
murdis oksi ja rebis õisis
kuuma hingusega kõrvetas lehed
haige sirel laulab nukralt ohates
udu summutab ohked ja ravib värske paitusega
sirel ei laula enam
aed on vaikne
looridest astuvad lavale baleriinid
tipivad lendlevad põõsastest üle
ja kaovad jälle
51

vaimulised roosad ihud ühinevad murul
lainetava udu rütmis liiguvad
maigutavad sädemed hüplevad silmist
hellitavad sireleid ja linnukeste sulgi
valgus kumab üha suuremana läbi hinge
hõbevärelus muutub mahekuldseks säraks
ja ikka keegi ei ütle ühtki sõna
meiegi vaikime
sina ei kuule mu huultelt ikka veel vastust

METSISTUNUD
mu ees lennates rebid oma rüü servad
metsistunud turris karusmarjapõõsastes
nad vaevu paistavad heinast mis rinnuni sirgunud
õunapuud on mattunud habesammalde alla
mudamulin üksikust laukasilmast aianurgas
nahkhiired lauglevad pimedas riivates tiibadega nägu
piiksatuste vahele kuskilt kostub
öiselt melanhoolse paaniflöödi heli
kime ja mahe kaigub pilliroo hääl
kostab krigin ja kolksatus
läbi aia tormab süngeilmeline hirv
sarved murtud ja sõõrmed puhevil
aiapostid maas ja murdunud
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rohtunud aias sünged on mõtted
sünge on pilk
sünged on teod
mõtted vihisevad peas
üha räsitum see paistab
kuskilt nopid hapu tikri kuskilt toore sõstra
tilgub piisku lehtedelt
puhtaid kristallsäravaid külmi piisku
metsistunud kassipoeg aia nurgas nutmas
nälg kisub krampi kõhu ja saba sorgu
kuid süda ei luba
ei luba tappa tillukesi vallatuid valgeid hiiri
kel kodulabürint kasteheinas
ühtäkki näeme hirmunud piigat
pea kohal rippumas mõõk
jooksmas puude vahel alasti
nukra naeratusega vaatad
ja õrnalt tõmbad mind käisest
lahkume äkki

LUULE
selge ja kirkana laotub aed meie ees
selge ja kirgas on pilk su silmis
helge ja kaunis flöödiviis Tagorelt
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allikas väikesest kaljurahnust
tungib elu südamesse voolab ojana
rõõmsaviisilise ojana läbi Aedniku aia
vaata seal magnooliate juures ta seisab
seal seisabki valge särava habemega Aednik
ta hoiab käes ühte rulli
papüürusel satori sinetavad värsid
sammaldunud kivi kõrval liiliad
tõstavad koidupunas värinal päid
tiu liu tüüu tiu
Ajolai mu sangarlik vend
Elenaa mu vooruslik õde
et taevast te ometi leiaksite õnne
kuldsõrgadega roosa ninaga talleke
kepsutab kivistel nõlvadel
jah mäed mäed on kaitsmas Aedniku maad
kevadveed pesevad kõik
Tagore värsid kingivad kirkuse
selge ja kirgas on Aedniku luule
selgeks ja kirkaks saab aed
tantsime tallates roosimuru
meil kepiga põletab turjasid haldur
me peame lahkuma
kahvatuil palgeil häbi
ja koidupuna
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me lahkume
kuid meelde jääb
selge ja kirgas aed
mis luulena laotub me ees

TALV
üks värv toonib ilma
süütust ja õilsust peab kätkema see
raevu ja vallatust peitma eneses
veider et ilu mis lummab nii võimsalt
vaid friigiidsusest kõneleb
kas tean kuhu kadusid elujanus sõdurid
jaa nad seisavad kuusemetsa servas
seisavad ja ootavad millal ma tulen
et viia sest aiast frigiidsuse põhjala
ootavad tahtes mind tappa
nad seisavad metsa ja niitude piiril
katelokkide rammus supihõng
vareseparv
ründab vastutuult üle kuusiku
ma vaatan aeda raiun värblasi surnuks
miks miks ometi ei näe ma jäneseid
valgeid jäneseid kiiremaid kui põhjatuul
salalikumad kui Põhjaeit Lapu nõid
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vareseparv kaob
seisan lumevalli peal ja vaatan
kuidas metsaservas istuvad sõdurid
nüüd näen ka jäneseid
kogu aeg on nad olnud niidu peal
näksinud jäälilli lumeheina
tuisuga tiirutanud võidu üha tiirutanud mu ümber

KUJUD
pronkskujud puukujud marmorkujud
silmadeta saatusteta mõteteta inimesed
hekikäikude labürindis eksleb vaim
kaltsudes pikkade juustega naine
vaim jookseb ringi käes trumm
vana naine vana naine
mõttetu tümin elutuile
kas sa ei näe on su silmad nokkinud kotkas
nad ju elavad väänlevad karjuvad
ajan neist tõbe rabelustõbe
mille saatan neile on põletanud verre
käin ja puurin
kujud on kujud
siledad seisvad pronksist või puust või marmorist
silmadeta ja saatusteta maailm

äkki kesk pruune kogusid sina
su roosa valevus kumab kui ehmunud päike
ja naeratab
siis ärkab ka tardunud maailm
kujud tõesti liiguvad oigavad ootavad
nägudesse ilmub saatus ja juhus
mina seisan ja mõistatan
kes on see räbalais naine
ta pea lõheneb kirvehoobist ja pooltest
veereb välja kollane muna mis särab
üle taastardunud ilma
see naine oli teadjaeit
mina ent uskusin liiga hilja

RIPPAIAD
kui kiigelaual vahel taeva ja maa
on niitidega rippumas aiake
vaevu linnusulest suurem lapike
vaevu kiratseb üks taim
kuldkiirejuuksed ta pea ümber hõljel
Passaat ja Mussoon kaks vallatut venda
eriti armastavad sasida neid
sõrmeotsaga tipin ringi ümber kullerkupu
ja kaks sinu pisarat jäävad voolama sinna
hõbedane ring ümber planeedi
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siit ülevalt võin vaadata maailma
ülevalt võin tunda alamate valu
ja äkki mõista
mina olen alamast alam
kuigi ülal
ülevalt võin veeretada värsse
ja alamalt nautida pisaraid
pisaraid sinu kahvatuist silmist
ja nad voolavad voolavad voolavad
kraavike ajab üle kallaste
maalapp upub suurvees
tin nin ninnn nn
katkevad niidid
ja aiake vahel taeva ja maa
langeb alla kullerkupp närtsib
sinu pisarad on rasked
sest maailmavalu ei kannata ülevust
ise on ta liigagi ülev
all maa peal tallan jalgadega
ümber hiigellilleväljade oma rännuringi
sinna kraavi sinu pisaratest ei piisa
ja maailmavalu ei tule
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TAGASI LINNAS
sain teada et šamaanieit
keda nägin kujude aias
olen tegelikult mina
kõnnin räbalates Tallinna
ravitsen inimesi müün kuldkalu
näen rõõmsaid nägusid
näen kurbasid ka
salalikke madusid tunnen lähedal
kuid hambutud mürgitud on nad
korraga aga seisan riidal
posti külge seotuna
lahvatavad leegid ja saatanlik naer
mässab mu kurgust end välja
kas mõistate inimesed kelle te tapate
minu
kes ma nõidusest miskit ei tea
sajad tuhanded noad rebivad ihu
hing seda tugevam on
hing aina paisub ja paisub
kuid keha närbub
vaid vaim hõljub veel te kohal
imestan kust ometi võtsite mürgi
salvasite hambutud maod
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ja siis näen su silmi
näen su silmi küürus selgade taga
silmad on saatana omad
imelik mu Linn ja Sina
te mõlemad reetsite minu
ja nüüd tean ka
miks olen nii kurb
kui su kirglikud silmad ja suudlus
seda praegu ei mõista
siis ei saagi nad seda mõista

EPILOOG
rännanud läbi leekide aia
läbi kodu võõra tiisikuse
läbi vaikuse metsikuse
läbi luule talve ja kujude
läbi rippumise läbi aedade
olen nüüd surnud
siin Tartarose pimedatel nõlvadel
mõistan ma mis leidmata jäi
ei aidanud suudlus
ei pilk
ei jumal
saatan
ega inimenegi
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üks hea kaalub üles sada kurja
sestap ongi kurja sada korda rohkem
istutad puu
mets raiutakse maha
ning hingelagedal hakkavad möllama tormid
möllake keerutage lõhkuge
mis minul sest enam
olen väsinud kõigest
ka sinust mu saatanlik arm
me kõik kuulume jumala sisse
ja jumal meisse
meile kuulub maailm
ja aiad mida käia läbi elu
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HIERONÜMUS PARADIISIS

1.
kallis Margariita
võta mu hall kuub
ja püksid
laota voodile laiali
ja suudle püksilukku
su pikki
kastanpruune
otsekoheseid juukseid
näen
embamas halli riiet
mul on lõbus
kahju et inimesed ei tea
kui lõbus on surm

2.
paradiisis nüüd rändan ja elan
Jehoova nimetab mind sõbraks
heidab nalja inimeste üle
aga tema silmadest näen
et ometi ihkab ta nende poolehoidu
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jumal oo issand
ütle miks hoolid neist
miks tahad et nad sind
ainult sind austaksid
Hieronümus
ole vait
kuula parem kuis inglid laulavad
halleluuja
au olgu jumalale kõrges

3.
äkki kesk kloonitud Eedeni aeda
näen Lutsiferi
neitsi Maarja ja Eevaga
lõbusalt vestlemas
haaran kantsiku
ning astun ligi kui
sa Hieronümus
oled ikka naiivne küll
kas sa tõemeeli usud
mida räägib JHVH
ta pole ju ainus jumal
nagu mina pole ainus
tagane saatan
tagane
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peksan piitsaga lõukoera aiast
häbistan Maarjat ja Eevat
ning ise imestan endas
miks ometi saatan on jumala aias
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SAATANA MÄRKMED

1.
vanadest tähtedest klopsiti kokku aeg
inglid tõusid üle mu spermase pale
ma tõusin ja tõusin kuni tõusin kuningaks
ja pimedus sai minu haledaks riigiks
kroonimispidustus vaikselt algas
kuni hääbus

2.
minu määratus laotuses võib leida kõike
mis vähegi loob inspiratsiooni ja sunnib
kannatus lein ahastus süngus pimedus
PIMEDUS on maailma algprintsiip
kõik luuletajad on mu lapsed teenrid
ja mõni kunstnik
helilooja ka

3.
riigipiiridel lendavad nahkhiired
kaelas kõigil haaknõeltest ketid ja käppades
elavhõbeda luminestseeruvad lambid
piir pimeduses valgete ristvälkude mäng
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teraselt vaikust kuulates võid märgata
et ultra ei olegi vaikne
piir ongi ainuke valgus mu riigis
elavhõbe on mürgine

4.
pole veel maganudki kui juba
saabus küllakutse
oi keda ma näen siin saalis
vend JHVH oled kosunud pärast inglikooli
paks ja särav oled ning su habe
mina näe karvutu ja tõmmu
huvitav sa ei vasta ei räägi
vanasti olid minust suuremgi
lobamokk
tegelikult oledki üsna puuslik
ma lähen nüüd koju

5.
liigun läbi aedade
läbi lasen endast voolata algainel
samas olen ise algaine
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ma sulan ja sulan
kes ma olen
kas saatan
või pimedus
või

6.
eile külastasin Maad
käisin ristirahva tantsupeol
vilgutasin tulesid
krigistasin orelisonaatide plaate
silitasin naiste rindu
ja pigistasin meeste kubemeid
nad vaatasid üksteist naljakalt ehmunult
nad vaatasid
ja püüdsid mõtelda
hämmeldunult kiskusid riided ült
läks orgiaks
mees mehega
naine naisega
ha ha haa

7.
käisin jälle steriiliku juures
ta rääkis
mõtelge
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siunas ja põrkis
võltsteemandid pöörlemas peas
ime et need maha ei kukkunud
miks ma lavastust segan
ei tea

8.
Allahi ja Buddhaga kõrtsus
leppisime kokku
et jätame JHVH maailmast ilma

9.
kosmilise valitsemise eksamitulemused
Saatan
10p
Buddha
10p
Allah
5p
JHVH
0p

10.
meie kolime nüüd teise dimensiooni
dimensioonide muut
JHVH jäi kursust kordama
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minu noorema vennaga ühte klassi
head aega luminestsentsed hiired
MEIE ISA
KES SA OLED TAEVAS
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KUUS

1.
kogunisti on kummalised need kogemused mis sain
mägiküla väikeses Buddha templis
tean mille pärast on maailm nii tige
miks vaatab hirvepoeg hirmunud silmil kõike
kaste on langenud maale valgus pärlites
nopin ja purustan hiiglaslikke kärbsemune
pruuni maa võbelevalt seljalt kahe sõrme vahel
pigistan puruks mu jõud voolab üle mäe rahutult
ja koiduahetuses mu ees kummardavad rahvad
aga mina
muutun kuldseks valguseks ja hajun
sest ei mõista mis minuga on rahu see küll ei ole

2.
nüüd ma puhkan vahkvihast väreleva maa kohal
ja linnud lendavad rõõmsalt mu ümber
rõõmsalt
ei ei
ei
iselaadne sädin tuleb nende nokkadest
räägivad midagi TEMAST kuskil perifeerias
kus mustade habemetega ja kongninalised mehed
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elavad
karmid sõjakad seaduse raiujad
sääl kõnnib ja paimendab meeli üks leebe mees
üsna minu moodi olevat aga mina olen ju METSIK
tal on kummaline nimi Jumala Poeg JEESUS
ma lähen TEDA siis otsima

3.
kuigi hulkunud ma juba mitu aastat
ei ole raugenud ind
TA on ju siin ma tunnen et TA tuleb mulle vastu
rohtunud künka ümber istub kaltsakate kamp
minugi rõivad on närud lähen ja istun teiste sekka
juba viiendat hommikut käime mina ja teised kaltsakad
istumas selle rohtunud künka ümber
juba viiendat hommikut udu niisutab meie näod
paneb kohmetuma sõrmed ning keeledki
siis tuleb künkaküürule ei tea kust TEMA
ja räägib
tõesti ütlen ma teile et ei anna ma teile leiba
tõesti ütlen ma et teie ei näe särjepoegagi
vaid mõõga toon ja küsin miks
miks ometi istute siin mäe veeres
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tõesti hakkasin mõtlema et tarvis tõusta
mina tõusen ja mõned teised kaltsakad veel
sest saime aru
vähemalt seekord
ATHENA

4.
maailm on techno elektro ja ankeet

5.
kui on siis on kui pole siis pole või võrdsus
kuuendal hommikul ootan trammi
rõskust meelitan kontidesse et kohe ta hüljata
ootan vaid trammi tulebki üks vale numbriga
number ei ole vale aga mina ei sõida sinna kus tema
läbi kahvatu kollase suure liiliaõie kostab kolin
sellest tulebki värisedes möögides tramm
kaks tühja vagunit ehk siiami kaksikud
nõnda suurele trammile ei jätku hommikul sõitjaid
aga õhtul või mingil muul lõpueelsel ajal liialtki
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NARR NIGRUM CIRCUSES

1.
narr nuttis hinge seest
triibuliste sukkadega kuningas
lõi ta minema karjudes
you are fired

2.
narmendavas valges brokaatkuues
ta tuli
läbi öökakarde puhkemise
metsviinapuu viljakusest
jõudis meie aega
meie rohuaeda
kus püsti seisis mustav telk
tsirkus

3.
Nigrum Circus oli hubane koht
enamus artiste olid mustad või
moorlased
harva hispaanlased
ja nüüd tuli tema
lubikahvatu narr
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4.
hoiamegi grimmi pealt raha kokku
klouni meil polegi
või arlekiini
hüüatas hõreneva habemega direktor
musjöö olge nii lahke ja vahetage riided
5.
ta tuli areenile
lilleõilmetest õmmeldud kirjus trikoos
aga ilme oli nukker
mees te rikute ju peaproovi
hädaldas direktor
lavameister hoidis pead kinni

6.
ärge muretsege
jumestaja pani Beethoveni CD
sonaadid mängima
miks just tema
küsis arlekiin
muusika meenutab teid
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7.
paksu Max Factory
huulepulgaga
kirsipunase
ülespidise kaare
vedas ta tuhkja tooniga
valgele poorsele nahale
mida rohkem mossi vajus
narri suu
seda teravamalt taeva
kiskus punane kaar

8.
ta rollid
triibuliste sukkadega kuningas
ruuduliste pükstega poodu
täpiliste sokkidega armuke
ja viimane
ülbe cocat kaaniv nooruk

9.
sirelid kasvasid areeni rinnatisel
arlekiin miimitas
rahvas möirgas
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klounistunu hüüdis
visake nüüd mulle Coca-Colat
kõigil olid plekkpurgid
kõik täitsidki ta palve

10.
järelhüüe ajakirjanduses
narr kes ütles tõde
kuningale
ja klounina valetas
rahvale
hukkus
tuhande kilo plekkpurkide all
ta ihu ei leitud
jäägitult kadunud
areeni rohekasse liiva

11.
vigane
ühe jalaga
karkudel karglev
poiss
leidis garderoobi peegli
eebenipuust raami vahelt
päevapildi
kus seisis pea viltu
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keegi valgetes rõivastes
kolmeharulise mütsiga mossis kuju
mis-sa-tuhnid-siin
liks laks
ta jooksis läbi kevadise vihma
pilt kõvasti põue surutud
valge mees
kapi tagant kes tuli
ja lükkas kahvatuva direktori tugitooli
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