
See teeb ühe kalli ja kolm pikka paid

Raha paneb rattad käima, samas võib ta kiiluda kodarate vahele kinni. Kas poleks mitte
idülliline, kui raha või sellelaadseid tooteid üldse ei eksisteeriks? Ahjaa, seda nimetati vist
kommunismiks – mina paigaldan sulle valgustust, sina lõikad mul vastutasuks juukseid, keegi
midagi maksma ei pea, aga mõlema vajadused saavad rahuldatud. Minevik näitab, et selle
süsteemi katseüllitised ei kukkunud just kõige libedamalt välja.

Pole aga mõtet möödanikust heietada, vaid heita pilk tulevikku. Kas raha oma abstraktses
mõistes omab enam mingit tähtsust?

Raha, valuuta, papp, sull, plekk, kena kopikas, kõlisev.

Maailm on jõudnud juba mitmes mõttes utoopiasse ja tundub kuidagi nii intensiivsena, et
rebeneb peagi tükkideks, saab otsa. Kõigis aspektides liigume ülehelikiirusel tuleviku poole ja
tekib küsimus: mis hetkest tuleb lagi ette ning pole võimalik enam edasi areneda? Kas rahaga
pole me mitte seda lage juba puudutanud (krüpto näol ma mõtlen) või on paarikümne aasta
pärast mõni uus üllatus varuks? Varsti on krüptoraha hellitusnimed meie jaoks ürgaeg ja
vanainimeste släng. Kuhu me niimoodi jõuame?

Selles tulevikumaailmas on kindlasti sada muud häda – jääb väheks loodusvarudest, energiast,
intelligentsetest inimestest ja kultuurist, päris reaalsus on asendunud virtuaalreaalsusega,
enamiku töökohti on vallutanud robotid… See paistab pisut hirmutav, milleks inimesi üldse
vaja on. Äkki on aeg järgmistel loomadel oma võidukäik teha ja maailm üle võtta? Koertel
näiteks. Sellisel juhul võib valuutaks saada hoopis Pedigree Dentastix.

Kui kõik meie ümber on nii ülekeemise äärel, siis järsku tuleks päris kiviaega tagasi pöörduda
– porgand kartuli ja hammas hamba vastu. Puhast vett jääb järjest vähemaks. Kullaga ju kõhtu
täis ei saa, aga veega saab nii mõndagi korda saata. Vahetamise süsteem pole aga piisavalt
vettpidav, sest raske on asjadele kindlat väärtust määrata. Siin tulevad mängu sentimentaalsus
ja isiklikud eelistused. Materiaalsus on pealegi kaduv trend.

Natuuras maksta on ka variant, seda nimetatakse vist prostitutsiooniks.

Millega siis maksta? Tarkade ja andekate inimestega? Võib ju juhtuda, et defitsiidiks saavad
rikkumata geenid ja arukad inimesed. See viiks meid tagasi inimkaubanduse juurde.

Praeguses infoühiskonnas võib ka infost endast saada oluline ressurss. Sina valmistad mulle
lõunasöögi, mina pakun sulle head ja paremat Kaja Kallase eraelust. Tegelikult selline
lähenemine on praegu juba kehtiv, lihtsalt me ei mõtle sellest kui rahaühikust, vaid kui
metoodikast „käsi peseb kätt“.

Ehk on maailm varsti nii kalk, et lähedus, armastus, soe käepigistus ja paar kaunist sõna on
kõige haruldasemad nähtused. Ühe kallistuse eest võiks uue telefoni küll osta, et siis
sinnasamasse kalki maailma tagasi suunduda.

Võimalik, et teeme varsti sekundites ja minutites äri. Ajal on piisav väärtus, et seda valuutana
kasutada. Paari tunni eest ostaks küll endale võidu sellel konkursil…


