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Aasta algus
Hongkongis
Eero Elenurm,
Hongkong

Hiina kuukalendri järgi tähistasid Hongkong ja Mandri-Hiina mõne nädala eest uue – hobuseaasta algust. Aasta number
ei oma kohalike jaoks tähtsust.
Pidustused kestavad üsna pikalt
ja mitmed ametiasutused on suletud terve nädala.
Hongkongi ülikooli majandusüliõpilasena pidasin koolivaheaega ja nautisin võimalust tutvuda selle maa kontrastidega.
KINGITUSED. Uue aasta alguse
puhul jagatakse Hongkongis lai
sii’d – raha, mis pannakse väikesesse punasesse ümbrikusse.
Kindlasti on see üsna praktiline ja lihtsam kui kinkide otsimine ja ostmine. Lai sii’d annavad
abielus olevad inimesed neile,
kes abielus ei ole, või lihtsalt
sõpradele.
Annetuse suurus sõltub inimese positsioonist ühiskonnas
ja tema sugulusest selle saajaga.
Summad kõiguvad müntidest
kuni mitme tuhande HKD-ni (1
Hongkongi dollar = umbes 3
EEK-i). Minagi sain ühe lai sii
paki – 20 HKD koolikaaslase
isalt, keda ma küll kahjuks ise
kohanud pole.

Hongkong on valinud hüüdlauseks “Hong Kong – The City of
Life” – see vastab ka tõele – tundub, et see linn ei maga mitte
kunagi.

SOOVIDA TULEB RIKKUST. Aas-

ta alguses võib kõikjalt leida
häid soove sisaldavaid silte, pabereid, kleebised, rippuvaid vanikuid jms. Enamasti soovitakse edu äris või palju raha. Kõige
tavalisem ”head uut aastat”
kõlab Hongkongis “Gung Hay
Fat Choy”, mis otsetõlkes eesti
keelde tähendab ”soovides Sulle rikkust”.
Aastavahetust tähistatakse
pürotehnilise tulevärgi ning
“paugukatega”. Viimased on
ametlikult linnas küll keelatud,
kuid sellest hoolimata on nad
aastavahetuse populaarseks
osaks. Hiina legend räägib, et
paugud hoiavad eemale pahasoovlikke vaime ega lase neil
uude aastasse halbu mõjutusi
edasi saata.

Rahvatants: Oh-keeruta-lennuta.... Linalakk-neide sellest
maailma osast otsida ei tasu.

PARAAD JA ILUTULESTIK. Vana-aasta viimastel päevadel toimub hiigelsuur lilleturg, mis on
lahti 24 tundi ööpäevas. Turul
müüakse lisaks lilledele ka
kõike muud – enamasti on kaubad kuidagiviisi seotud uue aastaga. Hiina uue aasta võtsingi
vastu lilleturul draakonite tantsu vaadates.
Aasta esimesel päeval oli

Hongkongi kesklinnas paraad:
kanti draakonite kujusid, erinevate maade folkgrupid kõndisid
ühises rongkäigus läbi linna ja
esitasid tantsunumbreid või
tantsitasid draakoneid. Suuremad ettevõtted ja linnajaod olid
esindatud selleks otstarbeks
spetsiaalselt ehitatud paraadsõidukitega. Rongkäigus
osalesid ka soomlased (kuigi

pooled sellest grupist olid küll
kahtlaselt kohaliku välimusega).
Ilutulestiku vaatamiseks valisime Hongkongi saare kõrgeima tipu Victoria Peak’i (556
meetrit), kust avanes vapustav
vaade Hongkongi kesklinnale:
säravad pilvelõhkujad värve vahetavate tuledega; tohutu hulk
paate Hongkongi saare ja Kow-

looni vahel asuvas Victoria Harbour’is; taamal Kowlooni poolelt paistvad mäed ja valgustatud rannapromenaad; elurajoonide pilvelõhkujate sajad tuhanded valgustatud aknad.
Ilutulestik toimus laevalt Victoria Harbouris: palju langevaid
tähti, pauke, valgust ja heli.
Üksikud tuuleiilid tõid meieni
kaugeid katkeid muusikast.

Peak’ilt ühes suunas vaatavate
inimeste meri tekitas meeliülendava tunde.
Varasematel aastatel on ilutulestik olnud kuni 5 korda kallim
ja võimsam. Selle aasta vastuvõtt oli majanduslangusest
mõjutatuna tagasihoidlikum,
kuid siiski piisavalt suurejooneline.

