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kus me umbes 
telgime, ja sõitsid 

autoga meid otsima. Nägin tuttavat masinat 
juba kaugelt ja jooksin neile rõõmsalt vastu, 
kui siis ema ütles, mis on juhtunud. Tõnule 
oli see teade loomulikult tõeline šokk,“ peab 
Aivar siinkohal pika pausi.

„Hetk hiljem tormas Tõnu metsa. Alles poo-
le tunni pärast söandasin järele minna, et ehk 
saan teda kuidagi lohutada. Juba eemalt nä-
gin, et ta oli puude alla vorminud liivast väik-
se hauakääpa ja torganud selle peatsisse puu-
okstest tillukese risti. Tõnu oleks ju võinud 
mu vanematega tagasi linna sõita, aga ta loo-
bus sellest plaanist. Mõistsin teda siis ja mõis-
tan teda tänagi,“ kinnitab Aivar. „Ema oli ju-
ba maamullas ja mida rohkemat oleks ta te-
ha saanud. Võtsime napsu ja mõtisklesime 
eluolu üle. Mäletan, et just sel päeval sai meie 
sõprus uue ja sügavama tähenduse.“

Tõnu juubelitõotus:
jätan maha kõik pahed

Aivar ütleb, et ühelt poolt ema varajane 
surm, teisalt varietee, ööelu ja naised veda-
sid Tõnu vägisi voolusängi, kus kindel koht 
oli alkoholil. „Õnneks sai ta ühel hetkel ka 
ise aru, et tal tekkisid napsiga päris tõsised 
probleemid. Ei tea küll, et tema pärast oleks 

jäänud ära mõni etendus, aga võib ju oleta-
da või eeldada, et mõne proovi võis ta va-
hele jätta. Kuigi ta mulle isegi kui väga hea-

le sõbrale nendest asjadest väga ei 
rääkinud. Aga probleeme tal oli ja 

seda ta ei eitanud.“
Sõbrale meenub Tõnu esi-

mene juubel. „Mul on sel-
gelt meeles ta sõnad: „Nüüd 

jätan maha kõik pahed.“ 
Kõikide pahede all mõt-
les ta eelkõige napsita-

mist, aga ka suitsetamist. 
Minu üllatuseks, tuleb tunnista-

da, lubas ta loobuda ka kasii-
nodes käimisest. Samas sain 
kohe kergendusega aru, et seal 

mängimine polnud talle suur ja 
koormav probleem, ta polnud kunagi kelle-
legi midagi võlgu. Võttis lihtsalt klaasikese 
või paar ning läks siis tunniks-paariks pok-
kerilaua taha. Mäletan väga hästi, millega 
ta pööret oma elus ennekõike põhjendas: 
„Ma ei taha, et lapselapsed näeksid purjus 
vanaisa.“ Ilus põhjendus,“ tõdeb Aivar.

Oma pahedega lõpparve tegemiseks ja-
gus Tõnul tahtejõudu, kurja haiguse selja-
tamiseks tahtejõust paraku ei piisanud. Ai-
var ütleb, et kuna neil Tõnuga ei olnud ku-
nagi peaaegu ühtegi tabuteemat, rääkis ta 
sõbrale ka oma haigusest avameelselt. „Esi-
mene näpuotsasuurune tükk kopsus andis 
Tõnule endast märku umbes poolteist aas-
tat enne ta minekut. Me ei olnud umbes kuu 
aega trehvanud ja kui siis kokku saime, rää-
kis Tõnu, et oli just käinud korralises tervi-
sekontrollis, kuhu ta Estonia teatrist oli saa-
detud, ning et kõik näitajad olid korras. Ku-
na ta oli aga juba mõnda aega tundnud, et 
laulmise ajal on halb hingata ja ajab köhi-
ma, oli ta seda tohtrile kurtnud, mille pea-
le arst oli öelnud, et kopsud on puhtad.

Tõnu oli siis ise palunud arsti saata teda 
uuringutele ja nii leitigi kopsus väike tükk 
või sõlm, nagu ta seda võõrkeha nimetas. 
Igatahes oli ta siis ise veel väga optimistlik 
ja läkski kohe operatsioonile, mis ta sõnul 15

agilisemaks episoodiks sai see,
näitleja Ellen Kaarmamatustele

„Mul juhtus kolm aastat tagasi 

Las Palmases purjekal seilates 

seljaga päris korralik õnnetus, 

nii et olin esimesed päevad ko-

halikus haiglas erakorralise me-

ditsiini osakonnas lausa liiku-

matu. Just Tõnu oli see, kes iga 

päev helistas, et uurida, kuidas 

mul läheb.

Tõnu ei olnud nagu mesi, mis 

määrib, vaid oli nagu puhas vesi. 

Ta oli lihtsalt toetav ja siiras sõ-

ber,“ tõdeb Tõnu eluaegne sõber 

Aare Kembre, kes koos temaga 

lõpetas Heino Elleri muusikakoo-

li, kuid sukeldus hiljem ärisse.    

„Astusime muusikakooli koos 

Tõnuga 1972 ja viis aastat hiljem 

selle koos ka lõpetasime,“ mee-

nutab Aare nende tutvuse algust. 

„Tõnu õppis laulmist ja koorijuh-

timist ning mina löökpille. Kuna 

luuletajad on juba sajandeid kuu-

lutanud, et maailma edukuse alus 

on edevus, siis julgen ka täna il-

ma valehäbita kinnitada, et olime 

mõlemad piisavalt edevad. Mul 

olid õlgadeni pikad valged juuk-

sed ja Tõnu oli lihtsalt hästi kolo-

riitne kuju. Saime väga headeks 

sõpradeks. Kuigi ennekõike tõm-

bas meid teineteise poole vaim-

sus, polnud meile võõrad ka 

hommikuni kestvad peod.“ Aare 

mäletab, kuidas pärast järjekord-

set varahommikusse veerenud 

pummelungi olid nad Tõnuga 

jäänud koolimaja ees pargipingile 

tukkuma, kus siis õpetaja Heino 

Kostabi neile õrnalt õlale koputas 

ja uuris: „Poisid, kas te täna kooli 

ka tulete?“

Kooliaastad ja samas sõna 

„sõprus“ toovad Aarele silme ette 

ka ühe kurva mälupildi. „Käisime 

Riias rokifestivalil ja plaanisime 

tagasiteel astuda läbi mu isako-

dust Valgamaal, kus mind justkui 

reaalsesse maailma tõi tagasi tõ-

demus, et isa pole enam. Nimelt 

jõudsime koju just isa matuse-

päeval. Riiast meid ju kätte ei 

saadud ja nii oli see kõik mulle 

vägagi ootamatu. Õnneks oli vä-

ga palju tuge sõber Tõnust, kes, 

nagu ma mäletan, matuserong-

käigus risti kandis.“   

Aare sõnul oli Tõnu juba muu-

sikakooli päevil kui voolitav plas-

tiliin. „Äärmiselt andekas, samas 

mäletan ta kõhklusi, et millist ra-

da mööda edasi minna – kas va-

lida peasuunaks teater või muu-

sika. Aga nagu hilisem elu näitas, 

suutis ta väga hästi kõndida mõ-

lemat teed pidi.“

Pärast muusikakooli lõpeta-

mist Tõnu ja Aare teed enam iga 

päev ei ristunud.

Seda kuni 2014. aastani, kui 

just muusika sõbrad taas tiheda-

malt kokku viis. „Olin juba paar-

kümmend aastat elanud koos 

oma abikaasaga, kui me korraga 

otsustasime laulatada. Mõtlesi-

me, et kes see teine võiks seal 

laulda kui mitte Tõnu, ja klaveri 

taha kutsusin Riho Lilje, kes nagu 

minagi on pärit Valgast. Nende 

esituses kiriku võlvide all kõlanud 

Joe Cockeri „You Are So Beauti-

ful“, mis minu meelest on üks ilu-

samaid armastuslugusid üldse, 

oli sedavõrd hingestatud ja sa-

mas nii fi ligraanne, et pärast tä-

namist oli mul Tõnule lisada vaid 

üks lause: „Nüüd ei ole muud, kui 

bänd kokku kutsuda“.   

Ostsime Tõnule korraliku 

akustilise kitarri ja korraga saime 

aru, et tahe muusikat teha oli 

meil mõlemal meeletu. Lisaks 

kinkisime Tõnule kitarristatiivi, li-

sades selle juurde õpetussõnad: 

„Selle paned endale voodi ette ja 

nii pole sul pääsu. Nii kui üles 

tõused, komistad kitarri otsa,“ 

muigab Aare, kes oli jõudnud va-

hepealsetel aastatel mängida 

kutselises puhkpilliorkestris Tal-

linn ning fi lharmoonia tiiva all tii-

rutanud koos Vello Orumetsaga 

isegi mööda Venemaad. „Sain 

aru, et see jäi minu laeks, pealegi 

tuli disko peale ja nii otsustasin 

sukelduda ärisse. Nüüd aga tõi 

muusika meid Tõnuga uuesti 

kokku ning et ka mina olin vahe-

peal trummid kitarri vastu vaheta-

nud, hakkasime uuesti kahekesi 

otsast minema. Repertuaari otsi-

des komistasime hästi paljude 

eeskujude otsa ja nii me vaikselt 

krõbistasime. Peagi hakkasid tu-

lema pisikesed pakkumised, pea-

miselt maakultuurimajades,“ üt-

leb Aare ja näitab samal ajal pla-

katit, kus kirjas, et teatrikuul tule-

vad külla Tõnu Kilgas, kelle nimi 

on plakatil hästi suurelt, ja mille 

all seisab kirbukirjas: „Aare 

Kembre.“

„Pea meeles“ jäi
Tõnu luigelauluks

„Olnuks vastupidi, poleks tul-

nud ühtegi inimest. Tõnu Kilgase 

nimi tõi rahva saali,“ naerab Aare. 

„Mida veel mäletan ja Tõnule võlg-

nen – ta piitsutas mind enne igat 

esinemist, et teeksime korraliku 

proovi. Paar korda püüdsin vastu 

vaielda, et me ju teame neid lugu-

sid, aga sain aru, et see pole vaid-

luskoht. Tõnu oli perfektne ja hästi 

professionaalne, elas alati enne 

kontserti oma rolli sisse, et siis la-

val vaid särada. Fantastiline anne. 

Ta oligi lavainimene.“

Mehi tiivustas edu ja kokku 

kutsuti juba suurem bänd, mille 

nime Klann ristiisaks said Tõnu ja 

tema tütar Ellen. Klanni lugu „Pea 

meeles“ Üllar Priksi sõnadele, kus 

solistiks oli Tõnu, kõlas aasta ta-

gasi ka Kaarli kirikus, kust Tõnu 

viimsele teele saadeti. Aare mäle-

tamist mööda tuli Tõnu bän-

diproovidesse ja selle liikmete sa-

longiõhtutele ka siis, kui ta teadis 

oma saatust juba ette. „Aga ikka 

võttis ta kätte pilli kätte ja laulis. 

Mäletan, tal oli hinge peal „Nae-

rata“, mida Jaak Joala esituses 

teame. Selle loo sõnu teab ju iga-

üks: „On arm meil möödunud ja 

ees on lahkumine.“ Tõnu teadis, 

et talle pole enam palju aega an-

tud ja meie saime talle vaid toeks 

olla. „Pea meeles“ jäigi Tõnu lui-

gelauluks, sest linti me rohkem ei 

jõudnudki midagi teha.“

„Tõnu teadis, et talle pole
enam palju aega antud.“

ei olnud midagi erilist. Paar päevakest oli 
haiglas ja tuli sealt tagasi äärmiselt heatu-
juliselt. Kuigi teadis, et tal lõigati vähki. Kor-
das vaid, kui hea, et ennast uuringutele pa-
lus saata, sest nüüd saadi sellele kurjale hai-
gusele õigel ajal jälile ja õnneks polnud ka 
siirded jõudnud kuskile edasi minna.

Ent kolme või nelja kuu pärast tuli kõne, 
kus ma esimest korda tajusin, et Tõnut ala-
ti saatev optimism on kadunud. „Kahjuks on 
metastaasid läinud maksa ja ajju,“ teatas ta 
ilma pikema sissejuhatuseta. „Asi on peh-
melt öeldes jama“,“ meenutab Aivar ärevaks 
teinud telefonikõnet.

„Aga paar-kolm nädalat hiljem, enne uue-
le opile minekut, oli ta taas optimistlik ja 
mina ka veel julgustasin teda takka, sest tõe-
poolest, üks mu tuttav oli kolm-neli aastat 
tagasi halvaloomulisest ajukasvajast puh-
talt välja tulnud. Mistõttu täiesti siiralt kin-
nitasin, et arstiteadus on selles vallas just 
viimastel aastatel uskumatult jõudsalt eda-
si arenenud. Mäletan täpselt, mida talle üt-
lesin: „Tõnn, meditsiin teeb tänapäeval imet.“

Silmast silma kohtusid kaks sõpra eelmi-
se aasta aprilli algul. „Kevad, nagu tänavu-
gi, oli jäänud vinduma ja oli jahe. Sõitsin 
Õismäele, kus Tõnu elas, ta tuli alla, oli soo-
jalt riides ja ma märkasin kohe, et ta kõnd 
ei ole enam endine. Vahetasime mõned rep-
liigid, lahkudes vaatas mulle korraks mõtli-
kult otsa, siis nagu embas ja pigistas üle 
huulte: „Ka sul on habe halliks läinud.“ An-
des justkui mõista, et oleme mõlemad juba 
vanad mehed, mille peale mul polnudki mi-
dagi öelda.“ Samas leppisid sõbrad kokku, 
et kui ilm vähegi lubab ja soojemaks läheb, 
võtavad nad koos ette pikema jalutuskäigu. 
„Lubasin, et võtan Tõnu auto peale ja läh-
me Piritale mere äärde kõndima. Paraku see 
jalutuskäik jäi meil tegemata,“ ütleb Aivar 
korraga väga vaikselt ja silmi maha lüües.

Mulle tundub, et veeklaasi suu äärde tõs-
tes ta käed veidi värisevad. Aga vist ainult 
tundub. Hetk hiljem tuleb ta korraks eksel-
nud pilku tagasi helgem toon. „Omal ajal oli 
elu nii kiire, et ma „Õnne“ tegelaste tege-
misi suurt ei jälginudki, aga nüüd, vaadates 
vanu osasid tagantjärgi, kohtun Tõnuga iga 
argipäeva õhtupoolikul. Öeldes iga kord mõt-
tes: „Tere, Tõnn!““

SALONGIÕHTU: Sõprade juures Nõmmel 2020. aastal. Tõnu Kilgas, Avo Aas ja Aare Kembre. 

Aare Kembre Tõnu Kilgase surma-aasta-
päeval. „Tegime sõbrale kummarduse Metsa-

kalmistul ja sellele järgnenud salongiõhtul, 

kus Tõnu vokaali asendas Pütu ehk Guido 

Pütsepa fl ööt ja oboe,“ postitas Aare FBs.
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Jana Kembre
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SÕPRUSEST 

SÜNDINUD 

DUO: Aare 

Kembre ja Tõ-

nu Kilgas esi-

nemas esime-

se eestlasena 

üksi ümber 

maailma pur-

jetanud Uku 

Randmaa 55. 

sünnipäeval 

2018. aastal.

„ Mäletan väga hästi, millega ta pööret oma elus ennekõike põhjendas:
„Ma ei taha, et lapse lapsed näeksid purjus vanaisa.“ Ilus põhjendus.“
Tõnu Kilgase sõber Aivar Ennok meenutab, miks Tõnu Kilgas alkoholist loobus


