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olnud üliõnnelik, kui olek-
sin saanud laval olla koos Mil-
vi Laidi, Els Vaarmani ja Meta 
Kodaniporgiga. Metat õnnes-
tus mul näha. Ääretult inim-
lik ja heasüdamlik, sõna otse-
ses mõttes daam, mitte tehtud 
daam. Tema oli daam ka metsas. 
Mul on vedanud, minu peaaegu 
alaline partner on olnud Helgi 
Sallo, samuti Katrin Karisma, 
Anu Kaal, Margarita Voites ja 
Urve Tauts.

Jagasin garderoobi Endel Pärnaga. 
Ta oli operetilegend, ääretult huvitav 
inimene. Kui sain oma esimesed rollid, 
siis arvasin, et mida rohkem ma ilmestan 
ja tuuleveski moodi vehin, seda vägevama 
mulje jätan. Küsisin Endlilt, mida tegeli-
kult tegema peaksin. Ta vastas, et ära tee 
midagi. Ole nii loomulik, kui saad. Seal 
on väga sügav tõde. Sellisele arusaamise-
le jõuame sageli üsna hilja. Ehkki Kaarel 
Ird armastas öelda, et mida tühjem pea, 
seda paremini kõliseb, peab kahe kõr-
va vahel tegelikult ikka miskit olema ka.
Olen töötanud koos Georg Otsa, Tiit 
Kuusiku, Hendrik Krummi, Eri Klasi 
ja Neeme Järviga. Tänu Erile ja Neeme-
le oli meil toona väga huvitav repertuaar, 
sest maailmas ringi rännanud inimestena 
oskasid nad värskeid tuuli tuua.
Lavapartnerid on teil olnud võrratud, 
teiega eluteed jagav partner samuti. 
Kui vastupidav peab olema teatrime-
he naine?
Oleme Kaiega 52 aastat kõrvuti käinud. 
Teatriinimese abikaasa peab olema väga 
arusaaja inimene. Kui tegemist oleks 
armukadeda tüübiga, siis läheks elu lõhki 
esimesel kuul. Paratamatult olen pidanud 
mängima ka roosamannalikke armastaja-
rolle. Seal on ju piisavalt lembestseene, 
mis annaksid armukadeduseks põhjust 
küll ja veel. Kaie on olnud arusaaja.

Eks ta on minu veidrustega ära harju-
nud. Lauljana on alati vaja natuke häält 
lahti laulda ja õiget tämbrit otsida, eri-

ti kui tervis pole korras. Ikka kontrollid 
häält, aga ise ei pane seda tähelegi. Teen 
seda vahel ennastunustavalt ka tänaval, 
trollis, autoga sõites või seltskonnas.
Kuidas hääle lahtilaulmisega on, kas 
päris iga ruum selleks ei sobi?
Tänapäeval on kortermajad ehitatud nii, 
et need kostavad tohutult läbi. Olen plaa-
di peale mänginud mõned hääleharjutu-
sed ja saan keldris, autos või suvilas hää-
lepaelad valla päästa. Uues kodus Pär-
namäe kalmistu lähedal polegi ma vist 
korteris laulnud.
Kas naabrid kaunite viiside kuulmise 
pärast pahaseks ei saa?
(Muigab.) Vanasti ootasid inimesed piki-
silmi järjekorras, et saaksid endale soeta-
da telefoni. Telefonipanija oli mu ülemi-
se korruse prouale minust juttu teinud ja 
öelnud, et teil elab all ju selline huvitav 
laulja. Proua oli vastanud: „Mis? Laulab 
ja häälitseb muudkui ruaaa-ruaaa!” (Imi-
teerib värvikalt hääleharjutust.) Pärast 
seda püüdsin korteris hääleharjutusi mit-
te teha. Olen ise sama kogenud, kui viien-
dal korrusel elas tšellist, kes kodus pilli 
harjutas. Pärast muusikakooli tuli koju ja 
mängis klaveril „Lady Madonnat”. Hom-
mikul kell kaheksa hakkas tšellot harju-
tama. Elasime kolmandal korrusel, aga 
poognatõmbed olid nii hästi kuulda ja 
tunda, justkui oleks pilli harjutatud ukse 
taga. See oli küll natuke õudne. Kuju-
tan ette inimesi, kelle korterinaabrid on 
pillimängijad – see võib olla kohutav. 

Räägime praegusest Eestist. 
Kas midagi kriibib hinge või 
ajab närvi mustaks?
Vahel liikluses olles mõtlen, kui 
palju on ikka platnoiliku sõi-
dustiiliga autojuhte. Telgjoont 
ei eksisteeri, sõidetakse prauh 
ja prauh. Vahel on tunne, et 
kas tõesti on nad kõik juhiloa 
ostnud. See on kõige elemen-
taarsem lugupidamatus, selli-
ne vanglalik mentaliteet. Väga 
palju on noori jumbusid kalli-
te autodega. Julmalt pressitak-

se vahele, aga teisi vahele ei lasta. Auto-
juhtidevahelist viisakust on varasemaga 
võrreldes vähe. Toon näite. Sõitsime abi-
kaasaga kunagi ammu Lõuna-Eestisse ja 
Kärevere metsa vahel lõppes bensiin otsa. 
Tuli üks auto, hääletasin, kimati mööda. 
Mõne aja pärast see auto peatus, autos 
sees õiendati ja siis sõideti meie juurde 
tagasi. Kohalik mees ütles: „Mina oless 
mööda pannu, aa mu nanne tuntse su 
ärra.” Ükskord Tartus esinedes tuli see 
mees minu juures ja küsis, kas ma teda 
ära ei tunne. Tema olevat see mees, kes 
meile bensiini andis. Kui sa ikka tee äär-
de jäid ja hädas olid, peatuti. Nüüd koh-
tab seda üha harvem.
Aga näiteks suhkrumaks ja Rail Baltic 
pole ärritanud?
Seda lapsikust ja lollust on nii palju, eriti 
enne valimisi. Sellistel puhkudel tahak-
sin… Loen teile teenimatult märkamata 
jäänud August Kitzbergi Mulgi murdes 
kirjutatud luuletuse.

Küll jooseve ja sõidave na ringi
ja kuluteve rahva raha, suud ja kingi.
Ja igaüits püüd puru silma aia,
et muku esi jälle pukki saia!

Kik kiitve ennast, laitve tõisi vahvast,
ja keski see ei hooli maast ja rahvast.
Las minna krooni kurss ka nulli pääle,
kui iki neile oma ääle!

Mis kasu on nüüd kennigi tost saanu,
et nuu om rahva vastakuti aanu?
Et üits on sots ja tõine enamlane
ja kolmas – kuri tiid mis nimeline.

Väga vähe on neid, kes on tõelist poliiti-
kat tehes ausaks jäänud. Paljud arvavad, 
et see ongi elukestev amet. Vähe on neid, 
kes tõesti tagasihoidlikult kõnnivad, käi-
vad ja tegutsevad. Nüüd saadakse pukki, 
uhked masinad kätte ja las aga minna. 
Aga kas isiklikus elus kriibib midagi 
hinge või on vaevama jäänud?
Võib-olla vaevab see, et sain lastega vähe 
aega tegeleda. Teatavasti ei ole meie 
amet ju palgaliselt väärtustatud. Sel-
leks et pereasjad oleksid majanduslikus 
mõttes enam-vähem korras, tuli kõrvalt 
üsna palju rabeleda. Võtta vastu esine-
misi ja ettepanekuid. Pärast teatrieten-
dust on Lõuna-Eestisse esinema sõide-
tud. Varahommikul jõudsin tagasi, paar 
tundi puhkasin ja juba läksingi proovi. 
Seetõttu ei saanud ma laste kasvatami-
sega tegeleda. See on võib-olla üks lünk. 
Lastega käis koolis Kaie.

tänada neid inimesi, kes sulle on head tei-
nud.” Mulle tundub, et tänutunde mõiste 
hakkab paraku hääbuma. Nüüd on nii-
viisi, et tänusõnu peame inimestelt tan-
gidega välja sikutama.

Võin öelda, et olen rikas inimene: 
mul on kuus lapselast. Oma pensionist 
ja mõnest esinemisest jõuan igaüht neist 
kasvõi 15–20 euroga toetada. Kui nad 
ütlevad „Aitäh, Vaari!”, siis on see ääre-
tult tore ja armas. Tõeline tänu.
Millal te viimati enda ümber tänutun-
net märkasite?
Mõtlesin, et kui see suur sünnipäeva-
trall läbi saab, siis lähen sanatooriumis-
se. Olen pikemat aega olnud tihe sana-
tooriumikülastaja. Helistasingi aja bro-
neerimiseks sanatooriumisse, kui sealt 
kõlas vastuseks: „Teate, tahtsime teile just 
helistada ja juubeli puhul kinkida näda-
lase sanatooriumikülastuse.” Vaat niisu-
gune tähelepanuavaldus võtab sõnatuks! 
Arvan, et olen küll võimeline aialipi otsas 
naeratava näoga istuma, aga see võttis 
silma märjaks. Võib-olla on mul pidurid 
juba läbi, et tikun väga emotsionaalseks 
kiskuma. (Muheleb.)

Teine märkamise hetk oli augus-
tis Uderna kooli õuel. Üllatusena ava-
ti Uderna kooli seinal minu auks mäles-
tustahvel kirjaga „Voldemar Kuslap õppis 
Uderna koolis aastatel 1949–1953”. See 
tegi samamoodi tummaks ja kontserdi 
andmiseks pidin end veidi koguma. See 
on tõeline märkamine, mida ei oska kui-
dagi sõnadesse panna.
Kas kunagi muusikatunnis kolmesid 
saanud poisil, kes Estoniasse 47 aastaks 
pidama jäi, oli elukutsevalik teadlik või 
oli tegu pimeda õnnega?
Meie peres lauldi alati, aga lauljatee valik 
oli juhuslik. Töötasin Tõrva kultuurima-
jas ning laulsin koorides ja meeskvarte-
tis, aga ma ei tulnud selle pealegi, et teha 
laulmisest endale leivateenimisamet. See 
kõik juhtus tänu sellele, et puutusin kok-
ku väga huvitavate inimestega, eeskätt 
fantastilise Mari Kulli ja Juhan Simmi-
ga. Simm oligi see, kes mulle laulmise 
õppimise mõtte pähe istutas. Mäletan, et 
marssisin väga enesekindlalt Lätte mäest 
(praegune Tartu Lossi tänav – toim) üles. 
Olin ju enda arvates ikkagi Tõrvas teatava 
populaarsuse saavutanud. Elleri kooli ees 
jäin aga kuulatama. Kevadine aeg, aknad 
olid lahti. Laulis huvitav bariton, kanges-
ti Georg Otsa häälega. Siis sain aru, et 
siin on veel kõvemad vennad kui Tõrvas.
Kui mõtlete korraks lavapartneri-
te peale, siis kellega ihkaksite taas 
lava jagada?
Hakkan kohe fantaseerima. Oleksin 
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