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mingid loomakesed, vist 
nugised, öösiti krabinal üle 
katuse ja lae jooksma ega 
lase magada. Varahommi-
kul kella kolme-nelja paiku 
hakkab hirmus müdistami-
ne, nagu Budjonnõi ratsa-
vägi. Helistasin siis näriliste 
tõrjesse, aga sealt öeldi, et 
ärge mürki küll andke. Kas 
ma pean siis neile komblus-
loengut hakkama pidama 
või? Helistan ehk looma-
aeda Mati Kaalule ja uurin, 
äkki tahavad omale. (Nae-
rab.)

Milline on Teie suhe 
nutimaailma ja internetiga?

Meie kodus tegeleb interne-
tindusega mu naine, minul 
endal ei ole isegi e-aadres-
si, olen täiesti interneti-
väline inimene. Mobiiliga 
oskan ka ainult helistada, 
ei mingeid sõnumeid. Olen 
täitsa erandlik nähtus, teh-
nikakauge inimene, ehk-
ki autoga sõidan juba varsti 
nelikümmend aastat. Mind 
internetindus ei huvita ka, 
olen püüdnud sellest eemal 
seista.

Millised probleemid Teile 
praeguses maailmas silma 
torkavad?

Kindlasti saastatus. Eestimaa prob-
leem on mahajäetud paigad, vae-
sus. Eestis ringi sõites vaatad, mil-
liseid imelisi kohti on, ja näed seal 
mahajäetud, sisselangenud katustega 
maju. Eriti kui sõidad mööda kõr-
valisi teid, on pilt üsna valuline. Siis 
kuulad valimiste eel kõiki neid luba-
dusi…

Aga millest Te rõõmu tunnete?
Olen õnnelik, ja tunnen suurt rõõ-
mu, et olen olemas, et olen vaba ini-
mene. Mul on lapsed ja kuus lap-
selast, kellest tohutut rõõmu tunnen. 
Ja naine on mul mõistev, selline napi-
sõnaline, ei koorma mind liigse loba-
ga, mis on naiste puhul vahel harul-
dane. Liigselt jutuka naise kõrval 
hakkab nii mõnigi mees kella vaata-
ma. (Naerab.) 
Ma ei ole vist kunagi nii väikeste 
muredega elanud kui praegu. Mui-
du ärkasin hommikul murega üles, 
et õhtul on raske etendus, pole tervis 
korras või pole vokaalselt parimas 
vormis, endal õhtul väga raske par-

tii laulda. Olin nähtamatute sideme-
tega teatri küljes kinni. Nüüd olen 
vaba. Jumalale tänu ei ole eesti rah-
vas mind unustanud ja mul on endi-
selt palju esinemisi. Mul on oma nišš, 
laulan opereti-, muusikali- ja nii Ees-
ti kui ka maailma estraadimuusikat, 
räägin sinna teatrinalja veel juurde. 
Mulle meeldib see töö, tunnen sellest 
tõelist rõõmu.
Rõõmudest ja muredest rääkides 
peab ütlema, et inimesed võiksid 
vähem viriseda ja rohkem elu nau-
tida. Vahel kohtad noort tervet ini-
mest, kes vingub: “Ei tea, kuidas 
ma selle etenduse küll ära teen, mul 
jäi sõrm öösel teki alt välja.” Issand 
jumal! Mida siin viriseda? Sealsamas 
mõni imeline kooriliige, kes toidab 
suurt peret, rabeleb mitme töökoha 
peal, on alati elurõõmus, ei too oma 
igapäevaseid muresid proovi, ei viri-
se. Sellepärast mulle meeldivad Eri 
Klasi intervjuud, et ta on positiivne, 
räägib, kuidas ärkab igal hommikul 
rõõmutundega, et näe, jälle üks päev 
nagu kingitus. Nautige elu! Pole vaja 
hädaldada ja kaastunnet norida. 

Mis või kes on Teid elus kõige 
rohkem mõjutanud?
Oi, neid inimesi ja asju on pal-
ju, aga loodus, muusika ja ema, 
mu lähedased. Üldse on ju ime, et 
ma olen olemas, sest nii palju on 
võimalusi, et ma ei oleks olemas. 
Mind on mõjutanud paljud inime-
sed, kellele olen suuri tänusõnu 
võlgu. Muidugi on oluline, et sat-
tusin just lauljateele, sest muusika 
kaudu olen mõjutatud kogu kul-
tuurist, tunnen huvi kunsti, kirjan-
duse vastu. 

Suur suvi on käes, milliste 
plaanidega eesootavatele 
kuudele vastu astute?
Olen maal kasinates oludes kasva-
nud ja nüüd, kus mul on oma suvi-
la, naudin seal olemist kogu hin-
gest. Ma ei viljele seal ohjeldama-
tult põllumajandust, aga natukene 
on meil maitserohelist, maasikaid, 
marjapõõsaid ja puid. Tunnen, 
et see koht on minu jaoks praegu 
maailma keskpunkt. Ma ei kipugi 
kuhugi mujale ega kuhugi reisi-
ma. Igatsen sinna juba vara-vara 
kevadest, kui ilmastik vähegi lah-
kem on, nagu mu armas memme-
ke armastas öelda. Tal oli üldse 
häid ütlemisi, nagu “Täna on ilm 
lahke” või kui miski oli vastumeel-
ne, ütles: “See on nagu üle igeme-
te.” (Naerab.) Ma pole kedagi teist 

kuulnud nii ütlemas. 
Suvel on mitmeid olulisi verstapos-
te. Vanasti olid meil suured suguvõsa 
kokkutulekud, kui mu tädipojad ela-
sid, nüüd on väiksemad, aga proovi-
me ikka kokku saada. Muusikakooli 
kursusega koguneme igal aastal või 
vähemalt üle aasta. Muidugi ka minu 
armas Uderna algkool, sealtkandi 
rahvaga on meil suviti kokkutulekud. 
Ootan alati suvelt mitut sündmust: 
jaanipäeva oma ürituste ja esinemis-
tega, siis muidugi kooli kokkutulekut 
ja suve ärasaatmispidu muinastule-
de ööl. Meil on mere ääres kaljukese 
peal koht, kuhu teeme lõkke ja ole-
me oma väikese seltskonnaga, see on 
peaaegu sama harras kui jaanipäeva 
tähistamine. Tunnen rõõmu sõpra-
dest ja toredatest inimestest. Õnneks 
neid sõpru ikka jagub. Elus ongi olu-
line sõbralik läbisaamine. Maal on 
eriti oluline seltsielu alalhoidmine. 
Suurepärased inimesed teevad väga 
tänuväärset tööd, et meie kultuuri-
elu säiliks. Oleks vaja, et neid fanaa-
tikuid jätkuks, kes igapäevasesse halli 
ellu kõikjal rõõmu toovad. 

Enda sõnutsi ei harrasta Voldemar põllumajan-
dust, aga loetledes suvilas kasvavaid taimi, kuju-
neb see nimekiri siiski uhkeks: maitseroheline, 
marjapõõsad, maasikad, moonid jne.


