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sest saati. Teiste 
inimeste naerma 
ajamine on minu 
jaoks nagu hapnik. 
Ma tunnen ennast üli-
hästi, kui olen suutnud 
kedagi naerma ajada. Harva juhtub 
niisugust asja, kui ma ei ürita keda-
gi naerma ajada. Mulle meeldib, kui 
inimesed tänaval vastu tulles pal-
jalt minu nägemisest naerma hakka-
vad. See teeb südame soojaks. Ei taha 
küll päikselt au ära võtta, aga mulle 
meeldib ennast tänaval sellise päik-
sekiirena tunda. Loodan, et päike ei 
pahanda. 

Sul on olnud elus rõveraskeid aegu, 
aga naljategemist pole Sa sellele 
vaatamata pooleli jätnud. Kust võtad 
selleks jõu ja kütuse?

Kütust võtan Olerexist. Jõudu saan 
kodust – lähedastelt. Lähedaste hul-
ka loen ma ka kogu oma publiku. Nad 
annavad mulle määratu hulga jõudu. 

Lugesin Sinu plaanidest end Londonis 
kõnetehnika ja lavalise liikumise 
alal koolitada. Kas oled seal juba ära 
käinud või alles lähed? 

Alles lähen, aga ma ei pea seda ise 
nii tähtsaks. See on minu jaoks 

sama nagu autol rehvivahe-
tus. Lähen lihtsalt oma häält 

paika sättima. 

Mis on Su suurim 
unistus?
Lennoni laul “Imagine” 

räägib minu kõige suure-
mast unistusest. Kuigi see 

laul on Eesti vabariigi põhi-
seaduse esimese punktiga vas-

tuolus… Oh jah.
(John Lennon julgustab oma ajaluk-
ku läinud laulus “Imagine” kujut-
lema maailma, kus poleks paradii-
si ega põrgut, oleks vaid taevas me 
kohal, inimesed elaksid hetkes, poleks 
riike, mille nimel tappa või surra, 
poleks religiooni ja rahu oleks majas, 
poleks vaja omandit, poleks ahnust 
ega nälga, kogu maailm oleks üks ja 
inimesed oleksid vennad – toim.) 

N|esimene

Kuidas Sul praegu isiklikus elus läheb? 
Kas oled endiselt õnnelik ja rahul? 
Kuidas Su päev algab? Öö kohta pole 
vist viisakas küsida, kuigi tahaks… 

Olen tõesti väga õnnelikus ja rahu-
likus eluperioodis. Päev algab mul 
tavaliselt vara, esimese asjana siir-
dun kohe metsa ja hulgun seal paar 
tundi. Siis tegelen proovide ja teksti 
õppimisega ning õhtuti on tavaliselt 
etendus. 

Kas oled kodus ka naljamees või 
naerutad ainult laval?

Ma olen eluaeg naljamees olnud, lap-

TELLI AJAKIRI

ja võida 
57%

Igale aastatellijale 
kingituseks parfüüm!

Olen 
tõesti väga 

õnnelikus ja 
rahulikus 

eluperioodis.

Naljatades läbi elu – sel suvel nägi 
Jani koos Piret Kaldaga etenduses 
“Liblikad siseorganites”.

Abikaasa 
Gerliga.
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