
Hiljuti lugesin, et meil on puudu 
juba 12 000 töökätt. See teeb nukraks. 
Inimestel puudub töötegemise tahe. 
Kuhu riik niimoodi jõuab? Ega kõik ei 
saagi olla pankurid-mänedžerid, aga see 
vahendajate töökohtade tegemine peaks 
lõppema. 

Tunnustama peaks hoopis seda, kui 
kõrgharidusega inimene läheb kutsekoo-
li õppima.
Homme algab teil Eesti linnades väi-
ke kontserdituur. Pakute rahvale ikka 
oma kuulsaid hitte, mida nad piletit 
ostes kuulama on tulnud?
Meie kamp on nii erinevatest kollektiivi-
dest, et saime kava ainult ühe korra läbi 
proovida, aga koos keelpillidega esita-
tav kava on ikka uhke küll. Samamoodi 
olen tänulik, et mu kõrval on Vanemui-
se juhtsopran Karmen Puis, mees nagu 
orkester Henn Rebane ja asendamatu 
Urmas Lattikas.
Teie kontserdikavva kuulub tihti ka 
särtsakas tšaardaš. Kas sama tantsu 
näeb ka algaval kontserdituuril?
Ikka näeb, sest jalg veel tatsub ja suu mat-
sub. Võib-olla mõne aasta pärast tuleb 
suust ainult sooja auru välja. Olen sel-
liseid jumalavallatusi ja improvisatsioo-
nimomente ikka teinud.
Kontserdikava kannab pealkirja „Siin 
on see laul”. Milline on Voldemar Kus-
lapi laul?
Minu veregrupp ei ühti rokkarite ega sel-
lise repertuaariga. Olen leidnud oma niši: 
ooperid, operetid, muusikalid ja estraadi-
klassika. Seda kuuleb raadiost väga har-
va, ometi on mitu põlvkonda sellega üles 
kasvanud. Nüüd tuleb küll jälle selline 
vanainimese kius, aga sageli tundub, et 
meie raadiotes algab ajaarvamine 2005. 
aastast. Aga muusikat tehti ka enne seda. 
Arne Oidi, Uno Naissoo ja Valter Ojakää-
ru loomingut Elmari raadiost ikka kuuleb, 

aga harva. Samamoodi ei paita kuigi tihti 
kõrva Frank Sinatra või Nat King Cole. 
Ei saa ju päevast päeva ainult makarone 
süüa, vahepeal tahaks nagu kartulit ka.
Järgmisel nädalal saate 80. Kuidas te 
tavaliselt sünnipäevi tähistate?
Kuna mul on tore sõpruskond, siis 
enam-vähem alati püüame sünnipäeva-
del kokku saada. Vahepeal muidugi ei 
tahaks üldse tähistada, vaid selle kõige 
eest põgeneda. Praegust juubelit korral-

dades tekkis vahepeal sama tunne. Kuid 
siiski, kõige toredam on, kui sul on sõb-
rad ja nad sind meeles peavad.
Olete öelnud, et üks kaunimaid laule, 
mida olete esitanud, on Frank Sinatra 
„Kui su hing on noor”, kus  kõlavad read 
„Su jaoks veel uut toob kaasa iga möö-
duv päev”. Kas ja kui palju iga mööduv 
päev teile uut pakub?
Kindlasti pakub. Annaks jumal, et uued 
päevad tooksid ainult rõõmsaid sõnu-
meid! Maailm meie ümber on ju nii 
hulluks ja keeruliseks läinud. Kõik need 
rändeprobleemid, pagulased, hullud rii-
gipead lähedal ja kaugel, kohutavad tor-
naadod… Tooksid päevad ainult rõõm-
said sõnumeid! 
Voldemar Kuslap esitab justkui möödamin-

nes sellesama laulu read. Hääl heliseb ja 
ruum saab muusikat täis. 
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SOODNE 
AEG 

SISUSTADA!
Lehtede langemisega langevad ka hinnad. 

Tule tutvu meie sügiseselt heade 
pakkumistega ja sisusta oma 

kodu soodsalt!

Sõnapidaja Vaari
Katrin Helena Kuslap
(23), Voldemar Kuslapi pojatütar

Vaarile mõeldes kangastuvad 
mu mõtteis esmajoones kaks 
märksõna: töökas ja tänulik. 
Ilus kombinatsioon! Meile, Vaa-
ri lastelastele, on tema usinus 
alati väljendunud parimal vii-
sil, tema tegude kaudu. Ta mit-
te ainult ei mõtle ja ütle, vaid kui 
ta midagi ütleb, siis ta seda ka 
teeb. Vaari on sõnapidaja mees.

Olen aja jooksul kõrvalt näi-
nud, kuivõrd oluliseks peab ta 
inimsuhteid. Ta püüab alati lei-
da hetke, et kohtuda lähemate 
või kaugemalt, ookeani tagant 
tulevate sõprade-tuttavate-
ga. Ka siis, kui mõni praktili-
ne mure, näiteks Muraste suvi-
la katuse parandamine, tundub 
kogu vaba aja endasse neela-
vat. „Head inimesed meie 
ümber on suur õnn ja kingitus!” 
ja „Ära kunagi unusta tänada 
neid inimesi, kes on sulle elus 
abi osutanud ja head teinud” on 
mõtted, mis minu jaoks seostu-
vad alati Vaariga.

Möödunud aastal, kui Esto-
nias aeg-ajalt kohtusime, oli 
tore nalja visata ja teineteist 
kolleegidena tervitada. Mina 
töötasin saaliteenindajana 
ning tema mängis ja mängib 
siiani tsirkusedirektorit ope-
retis „Tsirkusprintsess”. Meie 
kohtumised algasid tavaliselt 
Vaari küsimusega: „Katuke, 

kui tore sind näha! Küll sa näed 
hea välja! Kuidas sul läinud on?” 
Tema siiras rõõm kohtumisest ja 
kasvõi mõneminutisest jutuaja-
misest olid minu jaoks samuti 
kuldaväärt. Imetlen meie kal-
list Vaarit ning alati tema kõr-
val seisvat ja toetavat memme 
Kaiet väga. Nad on lahutama-
tu paar, olles oma alatise tähe-
lepanu ja hoolivusega suureks 
eeskujuks. Soovin neile mõle-
male palju helgeid aastaid!

Kroonika meelelahutusauhinnad 
2015. Voldemar Kuslapi duetipartner 
on Liis Lemsalu.

Voldemar Kuslap 2012. aastal Peeter 
Sauli 80 aasta juubeli kontserdil Vene 
teatris

Sageli tundub, et 
meie raadiotes algab 
ajaarvamine 2005. 
aastast. Aga muusikat 
tehti ka enne seda.

„Tsirkusedirektor” Voldemar 
Kuslap oma pojatütrega
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