
Sa hoiad käes raamatut, mille kaante vahel on palju lugusid. Neis 

on esikohal perekond, lapsed ja lähedased inimesed. Meenutame võtme-

sündmusi, mis on kujundanud saatusi. Ja püüame selle käigus mitte 

unustada omavahelist läbisaamist, kooskasvamist, sidemeid põlv kondade 

vahel. 2017. aasta veebruaris esimest korda eetrisse jõudnud raadiosaate 

pealkiri on „Käbi ei kuku ...”. Salvestus eelses vestluses külalistega laien-

dan seda aga palvega rääkida, kuidas on nad siia jõudnud ning missuguste 

tugevamaks teinud väljakutsetega sel teekonnal silmitsi seisnud.

Inimese aju on ehitatud nii, et pigem jääb meelde hea. Ma ei imesta 

enam ammu, kui näiteks sõjaõudusi näinud emad-isad ütlevad vest-

luses, et traumadele vaatamata oli nende lapsepõlv õnnelik. Tõsi, on 

olnud valusaid erandeid. Paluda pimedasse peidetud haavu uuesti avada 

tundub ülekohtune, aga mu tänutunne on piiritu, kui seda söandatakse 

siiski teha. Vahel välja üksikasjadeni, mida oma lapski esimest korda 

kuuleb. Kõneleja ja kuulaja silmis meeleliigutusest läikivad pisarad, 

enda kogumiseks vajalik salvestuspaus – sõnu jääb väheks, kui külaline 

isiklikud hetked sulle ja saatekuulajale niimoodi usaldab.

Olen endalt küsinud, miks on juba ligemale kahesaja pere lugu vahen-

danud saatesari endiselt eetrijõuline. Ja leidnud kaks vastust: harva-

esinevalt soe tagasiside kuulajatelt ja vestluste teraapiline mõju küsijale. 

Loodan, et kuulaja/lugeja ei pahanda, et ajan suure pere isana isiklikku 

asja: kuidas end mitte kaotada, kui silme ees läheb mustaks; missugune 

on usaldusväärne suhe vanema ja lapse vahel ning kuidas selleni jõuda; 

kas ja kuidas lapsi karistada, kasvamine või kasvatamine?

Ja üllatun endiselt, kui sarnased me oleme. Ja kui erinevad.

Sten Teppan

„Käbi ei kuku ...” saatejuht
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Vestlussaade „Käbi ei kuku ...” läks Vikerraadios esimest korda eetrisse 

pühapäeval, 5. veebruaril 2017

Saates vaatavad üksteisele sügavalt silma laps ja lapsevanem. Ühe 

perekonna kaks põlvkonda.

Kuhu on käbi kukkunud? Miks just sinna? Ning milline on ema või 

isa roll lapse jäljeraja kujunemises? Need on mõned küsimused, mida 

saatejuht Sten Teppan külalistele esitab. Esitab siiani, sest saade on 

jätkuvalt populaarne ja igal pühapäeval Vikerraadio eetris.

Raamatus on viisteist intervjuud ligi kahesajast, mis on saatesarjas 

läbi aegade kõlanud. Räägitakse lõbusatest juhtumitest ja lapsepõlve 

iludest-valudest. Aga sekka ka karmidest oludest ja valedest valikutest. 

Kuigi rääkijad on meile tuntud inimesed, on lood tihti sellised, mida 

varem pole kirja pandud. Ehk avanevad nad lugejale hoopis ootamatust 

küljest ning annavad meile võimaluse neid paremini mõista. Kindlasti 

jutustavad kõik oma arenemisloo ehk selle, kuidas neist sai just see 

inimene, kes nad täna on.

Intervjuud ei ole saadete sõnasõnalised üleskirjutused. Suuline tekst 

ja lugemiseks mõeldu on tihti kaks erinevat asja. Rääkiv inimene teeb 

mõttepause, kasutab oma mõtte edastamiseks intonatsiooni ning vahel 

isegi püüab mõne inimese häält järele teha. See aga kirjasõnas ju ei 

kajastu. Seega tuli räägitu loetavaks muuta nii, et sellest saaksid kõik 

ühtmoodi aru. Intervjueeritavate mõtteid pole muudetud ning nende 

kõneviisi samuti mitte. Parandusi pole tehtud ka selles, mis puudutab 

inimesi, kellest räägitakse olevikus, kuid kes on tänaseks meie hulgast 

lahkunud. Juttu on räägitud ju kindlal ajal ja olud ning inimesed on olnud 

siis just sellised.

Kõik küsimused on esitanud saate autor Sten Teppan, seetõttu 

ei pidanud ma vajalikuks tema nime iga küsimuse ette kirja panna. 



Intervjueeritava täisnimi on vastuse ees vaid esimesel korral, hiljem on 

selle asemel eesnimi. Nad kõik on oma intervjuusid lugenud ja andnud 

oma nõusoleku nende avaldamiseks.

Vikerraadio arhiivis on kõik saate „Käbi ei kuku ...” salvestused järel-

kuulatavad. Seega on kõigil võimalus raamatule vahelduseks ka teiste 

paaride intervjuusid kuulata. Soovitan soojalt!

Ene Ojaveski

koostaja



     Hendrik Toompere
            Hendrik Toompere

Saade oli eetris 19. märtsil 2017

Isa ja poeg Toompere räägivad oma elust ja vaatenurkadest. Mõlemad 

kannavad eesnime Hendrik ja teistmoodi tõttöelda Toomperede 

perekonnas ette ei kujutagi. Hendrikutest noorem pälvis hiljuti 

filmi ja teleauhindade jagamisel parima meesnäitleja tiitli rolli eest 

filmis „Päevad, mis ajasid segadusse”. Ta on noor isa ning jätkab 

teatritraditsiooni suguvõsas, kelle üks sümboleid on hunt Kriimsilm. 

Hendrikutest vanem ilmus suurde pilti kaheksakümnendate kultusfilmis 

„Naerata ometi”, ja ehkki ette on tulnud muudki, ajab ta näitleja ja 

lavastajana ikka teatriasja.
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Olukord on minu jaoks erakordselt harjumatu. Ma eelistaks selles jutu-

ajamises tiitleid juunior ja juunior juunior mitte väga kasutada. Mis teie 

enda nõuanne oleks? Kuidas me kuulatajatega peaksime vahet tegema, 

kes räägib?

VANA HENDRIK: Küll saab aru, kes räägib. Aga sa võid pöörduda 

meie poole noor Hendrik ja vana Hendrik. Varem oli minu isa vana 

Hendrik. 

Alustame vanast Hendrikust. Kas sa mäletad aega, mil pidid langetama oma 

elu ja tuleviku suhtes kõige tähtsamad otsused, mis või kes sinust saab? 

Ma viitan ühele hästi toredale episoodile sinu CV-s: sa olid ansambli Rock 

Hotel transamees. Sul ikkagi on mingisuguseid teelahkmeid elus olnud? 

Bändinduse ja kontserditegevusega sa end ometi ei sidunud, vaid läksid 

näitlejaks. Kas oli tõsiselt võetavaid alternatiive?

VANA HENDRIK: Pidi mõtlema ju selle peale, sest ega see teatrikooli 

sissesaamine ei olnud ju üldse kindel ega garanteeritud. See oli kõik 

väga juhuslik. Mulle meeldisid millegipärast a-tähega algavad elu-

kutsed, näiteks arst ja arhitekt ja advokaat. B-täheni ma ametitega 

nagu ei jõudnudki. Et nende hulgast tuleks mingi alternatiivvariant 

valida. Vaevalt minust arst oleks saanud, vaevalt et arhitektki, sest 

see tehniline pool on mulle võõras. Ma kujutan ette, et mingi sugune 

sõnaväänaja advokaadiniru oleks saanud küll. Aga tol ajal ei isuta-

nud see nõukogude juuravärk ja õppimine ka väga. Kunstiasi tun-

dus mulle nagu loomulikum. Võib-olla ma oleks siis ajakirjandusse 

läinud. 

Transamees olin ma väga lihtsal põhjusel: selle eest maksti jube 

head raha. Harry Kõrvits oli Nukuteatris näitleja ja me käisime tihti 

läbi. Ta oli mul noorest peast suur eeskuju ka. Tema siis pakkus välja 

selle variandi. Tegelikult oli see superasi, sest ma nägin igasugust 

huvitavat elu üsna noorest peale. Me sõitsime põhimõtteliselt terve 

Eesti risti-põiki mitu korda läbi. Küll olid seal viljakoristus kolhoo-

sides, aastapäevaüritused, ehitusettevõtete peod, KEK-id ja MEK-id, 

lõikuspeod. Selles mõttes oli see küllaltki karm elukool, ega seal 

halvale teele ei saanud minna. Ümberringi oli kõva kärakapanemine 

loomulikult, aga me kahekesi teise transamehega pidime öösel kogu 

stafi kokku korjama. Terve buss oli seda täis – rasked kõlarid, või-

mendid, kilomeetrite kaupa juhtmeid. Inimesed, kes on juhtmeid 
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käes hoidnud, teavad, kui rasked need võivad olla. Meie lõpetasime 

siis kella nelja ajal öösel oma tööpäeva. 

Kas Rock Hoteli laulud, näiteks „Kikilips” või mõni muu, käivad sind hili-

semas elus endiselt kummitamas?

VANA HENDRIK: Ei kummita nad väga midagi. Aga selge on see, et 

kogu see repertuaar oli mul kontideni, üdini sisse tambitud. Ausalt 

öeldes oli sellest ikkagi täiesti siiber. 

Sa oled öelnud, et teatrikooli saamine ja näitlejaks õppimine oli sinu jaoks 

vedamine. Kas teatrikooli saamist saab ja tuleb võtta kui vedamist?

VANA HENDRIK: Õnnenimeline aspekt on neis asjades kindlasti 

olemas. Esiteks peab sobima õppejõud, veregrupid peavad kattuma. 

Oluline on, kes parajasti kooli vastu võtavad, kes on kursuse juhen-

dajad. Teine asi on see, et ... Vaat inimesel on elus perioode, kus ta on 

loomingulisem, lahtisem, ja teinekord jälle kinnisem. Need perioo-

did peavad sattuma õigesse aega, tähed peavad olema õiges asendis, 

siis on see asi lihtsam. Ja ikkagi on see täiesti prognoosimatu asi 

küll. Kui ma nüüd hilisemas eas olen ise üliõpilasi teatrikooli vastu 

võtnud, siis on mul aina süvenenud veendumus, et see on tegelikult 

suuresti õnne küsimus. Selge see, et annet peab inimesel olema – 

oskust kohaneda, teiseneda, muutuda. 

Valikute tegemise kohti oma teatud eluetapil sa kirjeldasid. See toimus ju 

nõukogude ajal, aga sinu poisil mõnevõrra hiljem, kui ühiskondlik olukord 

oli hoopis midagi muud. Kui sa vaatad noore inimese valmisolekut neid 

otsuseid langetada, siis kas sa näed enda ja poja vahel erinevusi?

VANA HENDRIK: Nõukogude ajal oli palju karjääritegemist ja ametid 

olid siiski, noh, rahvuslikus plaanis selgelt negatiivse maiguga. 

Mina eestlasena, noore inimesena ei oleks mingil juhul tahtnud 

teha mingit sõjaväelist karjääri, miilitsa karjääri. Mitte mingil 

juhul ei tahtnud ma kuuluda kuskile linnavalitsusse, mingisse 

ministeeriumiametnike ritta. Nüüdseks on see kõik muutunud. 

Need on kõik lugupeetud ametikohad. Sellel ei ole sellist ideoloo-

gilist miinusmärki küljes. Loominguline pool oli selgelt vabadus ja 

vastu töötamine, nii-öelda resistance. Praegusel ajal on noortel palju 

võimalusi, kaasa arvatud välismaa ülikoolid ja kõik see, et otsuseid, 

mida langetada, on palju-palju rohkem. Üldiselt on vist inimene 

ehitatud kuidagi sedasi, et ta selekteerib intuitiivselt enese jaoks 
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välja kolm-neli varianti ja siis nende seast valib. Ei ole nii, et on 

24 varianti, kuigi näiliselt on neid rohkem. 

Kõrvalt vaadates, aga samal ajal ikkagi ka lähedal olles – kui palju poiss 

teadis sel hetkel, mida ta tegelikult teeb või mis maailma ta sukeldub?

NOOR HENDRIK: Teater on minu ümber olnud praktiliselt terve mu 

elu. Võib öelda, et enne teatrikooli olin ma asjaga kokku puutunud, 

näinud seda nii eest kui tagant. Aga sootuks teine asi on hakata seda 

ka ise tegema. Üldiselt on päris mõnus vaadata, kuidas meisterkokk 

fileerib kala, aga kui sa esimest korda ise asja käsile võtad, ükskõik 

kui palju sa seda oled vaadanud, läheb see sul ikka korralikult nässu. 

Sa pead seda kümneid ja kümneid kordi tegema, enne kui asi sul 

korralikult välja tuleb. Ja näitlemine on veel keerulisem. 

Hendrik, luba soovida õnne. Sa oled saanud värskelt ühe tiitli*, milleni 

paljud näitlejad, enamik nendest, ei jõua mitte kunagi. 

NOOR HENDRIK: Aitäh! Loomulikult on see suur au. Ja mul on hea 

meel ennekõike sellepärast, et sellel filmil on tervikuna hästi läinud. 

Minu auhind ei olnud ju ainuke, mille see film sai. Film on üle-

üldiselt publikule korda läinud ja see on minu arvates kõige suurem 

tunnustus.

Sa ei ole näitlejate dünastias esimene ega ka mitte viimane, kes on vali-

nud oma isa või vanaisa elukutse. Ma imetlen väga neid noori, kes tulevad 

tagant ja söandavad võtta ette sellesama tee, mis on nii ägedalt ja nii süga-

vaks tallatud, et sealt varjust välja tulla, iseennast tõestada – see nõuab 

kõva pealehakkamist. Juba sellepärast, mõtlen ma, võiks valida mõne teise 

elukutse, et sind jumala eest ei pandaks isaga kunagi kõrvuti ja keegi ei 

söandaks väita, et ta on parem, katsu järele teha. 

NOOR HENDRIK: Kindlasti võrdlusmomendid tekivad, aga see on 

rohkem teiste, kõrvaltvaatajate asi. Mina ise sellega ei tegele. Teatri-

kooli astumine pole kunagi olnud minu jaoks eesmärk omaette. See 

lihtsalt läks nii. Loomulikult mõjutas ka see, et olen palju teatri-

ringiga kokku puutunud, aga mingit survet või tõestamisvajadust, 

et ma pean kellelegi järele püüdma, pole ma küll kunagi tundnud. 

Ennekõike tundus ikka, et see võiks olla tore ja huvitav elukutse, 

millega tegeleda. Sellest hetkest peale, kui ma sinna kooli astusin, 

* 2017. aastal võitis Hendrik Toompere jr jr EFTA parima meesnäitleja auhinna Allari 
rolli eest mängufilmis „Päevad, mis ajasid segadusse”.
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nägin, et nii see ka on, ja ausalt öeldes pole ma hiljem kordagi mõel-

nud, et oleks pidanud midagi muud tegema hakkama. 

Sa oled kunagi ammu ühes intervjuus rääkinud näitlejapisikust või -bakte-

rist. Me võime nimetada seda ka geeniks. Kas sa usud, et see on olemas?

NOOR HENDRIK: Sellest rääkis rohkem üks ajakirjanik. Ei, ma ei usu, 

et on olemas näitlejageen. Ma usun, et see tuleb lihtsalt paljuski 

sellest, millises keskkonnas keegi üles kasvab. Kõik see on koduse 

kasvatuse, maailmatunnetuse või siis keskkonna küsimus. Ma olen 

teatrimaailmas palju viibinud ja sellega harjunud.

Sa oled Reaalkooli poiss. Reaalkool – pigem viitab see muule maailmale, kui 

võiks olla loomingulisus, teater, kino jne. Ometi tegeled sa pigem humani taar  - 

valdkonnas.

NOOR HENDRIK: Ma arvan vastupidi. Reaalkooli teadmised, süste-

maatiline mõtlemine on selles töös äärmiselt vajalikud. 

Mil moel?

NOOR HENDRIK: Kui võtta lavastamine ja lavastajatöö, siis see on 

maailma loomine, puhas matemaatika. Seal on väga palju vaja kasu-

tada loogikat. Teatritöös üldse ja ka näitlejana on vaja väga palju 

loogiliselt mõelda, mõtestada suhterägastikku, milles tegelased 

viibivad. Absoluutselt kõigil on oma motiivid, tahtmised, hirmud jne. 

Et see oleks lavalt loetav, tuleb luua süsteem, mis aitab ka vaataja 

järele. Loomeprotsessis on üsna palju sellist külma ratsionaalselt 

kaalutletud mõtlemist. Kõrvaltvaatajale võib teinekord tunduda, et 

teatritöö on selline, et saame kokku ja hakkame tundma, otsima, 

lõbutsema, lihtsalt tuleme ja oleme. Tegelikult on proov reaalselt 

süstemaatiline töö. Töö tegemine, kogu materjali pulkadeks lahti 

võtmine ja selle siis mingisugusesse süsteemi asetamine. Kui endal 

süsteem puudub, ei saa ka vaataja midagi aru.

Mõned klišeed või stereotüübid mul on. Ma pöördun nüüd Hendrik vanema 

poole ja pean tunnistama, et iga kord kui sinu nimi või pilt meedias ette 

tuleb, siis meenub mulle üks film lapsepõlvest. Ja lapsepõlves nähtud ja 

läbielatud asjad, ka teleekraani vahendusel, jätavad ikkagi terveks eluks 

jälje. Ma räägin filmist „Naerata ometi”, kus sa kehastasid ühte eriti nilbet 

tegelast. Ta oli ikka tõesti jõle kuju. Kas selliseid on huvitav ja äge mängida? 

VANA HENDRIK: Minu arust oli klaverimängija palju nilbem. 
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See on liiga primitiivne, et lasta sul valida kahe vahel. Kas sa isikuna ja 

inimesena olid pigem see või klaverimängija? 

VANA HENDRIK: Ma ei ole kunagi olnud selline, kes suudab nii-

öelda paigal istuda ja viisakalt käed laua peal olla. Temperament on 

natuke teistsugune olnud, samas ei ole ma mingeid sigadusi teinud. 

Mul puudub selline pätigeen täiesti. Mulle pole kunagi meeldinud 

konflikti olukordadesse sattuda, mulle pole kunagi meeldinud kedagi 

provotseerida lihtsalt niisama ja mulle pole kunagi meeldinud füü-

siline asi, nagu näiteks kaklus. Sellepärast mulle ka sellised spordi-

alad noores põlves nii väga ei sobinud. Korvpalli mängisin küll, aga 

üldiselt sellised, kus higised kehad üksteise vastu nühivad, see oli 

kuidagi väh ... Ma mängisin sulgpalli, see on selline aristokraatlik 

spordiala. Valged püksid ja valge särk. 

Sa olid noortekoondises? 

VANA HENDRIK: Olin. 

See tähendab, et sportlasekarjäär oleks ka võimalik olnud, aga jäi ära?

VANA HENDRIK: Ei. Sportlasekarjääriga oli siiski sedasi, et kui ma 

läksin üheteistkümnendasse klassi, siis lõpetasin mängimise päeva-

pealt. Ma tegin seda, et ei tekiks sellist kiusatustki. Mulle tegelikult 

sobis see spordiala väga hästi. Mäng ja füüsilised eeldused olid päris 

head ja ma suhtusin sellesse üsna korralikult, tegin piisavalt hästi 

trenni. 

Kelle idee see üldse oli, sest see tundub nii imeliku spordialana. Keegi 

kunagi ei ütle, et ta käis sulgpallitrennis.

VANA HENDRIK: Ma tahtsin hirmsasti minna korvpallitrenni. Ma 

käisin 7. keskkoolis, seal kossutrenni ei olnud, aga kodu vastas 

20. keskkoolis oli. See kooliskäimise aeg oli kuidagi tobe. Kuni 

kuuenda klassini käisin koolis õhtu poole. Kella kahest läksin alles 

kooli, ja mina olin siis koolis, kui hakkas kossutrenn. Aga 7. kesk-

koolis olid hommiku poole sulgpallitreeningud ja sealt see tuli. Ma 

lihtsalt tahtsin mingit trenni teha. Õues lihtsalt jalkatagumisest 

mulle ei piisanud. Sellepärast ma sattusin sinna. Nii et see oli ka 

juhus. 

Kes sulle lähedastest inimestest – ma ei mõtle praegu sinu perekonda – 

päris lapsepõlvest meelde tulevad? Paarile asjale oled juba viidanud: 

Hendrik Toompere ja Hendrik Toompere



  |  Käbi ei kuku38

pätigeeni sul ei ole ja jalgpalli niisama togida ka ei tahtnud. Aga õuemän-

gud ikka olid ja kellega?

VANA HENDRIK: Jaa! Meid pidi ikka kaikaga tuppa ajama, et kooli-

tööd ja asjad ära teha. Praegu on vastupidi. Ma vaatan kasvõi oma 

õepoega, nooremat just, ninapidi kogu aeg iPadis ja arvutis, ja õues ei 

taheta üleüldse käia. Aga meie sõitsime ratastega, jooksime mööda 

katuseid ja puukuure ja üle aedade. Mingeid luureka moodi mänge 

mängisime, rääkimata spordist. Talvel oli hoki. Seal oli siis eestlaste 

mansa ja venelaste mansa, vahel läksime segamini ka. Venelastega 

sai kakeldud küll. Mõnikord tekkisid mingid seisud, aga valdavalt 

saime omavahel päris hästi läbi. Aga erinevad maailmad olid küll. 

Kui sa isale-emale mõtled, siis millised kodupildid sulle silme ette tulevad?

VANA HENDRIK: Minu esimesed pildid on üldse hoopis maalt, Väike- 

Maarjast, sest ma olin kuni kuuenda eluaastani jutti maal vanaisa- 

vanaema juures. Linnas käisin väga harva. Isa-ema pidid linnas 

tähtsat tööd tegema, oma loomingulist nukuteatritööd. Ma praegu 

mõtlen selle peale, kui ma Heintsi tütart Herminet aeg-ajalt ka ise 

saan hoida, kui mulle see õnn naeratab. Ta on praegu pooleteist-

aastane ja kui ma üksi teda hoian, siis pean kogu aeg jälgima, mis ta 

teeb ja kuhu läheb. Mul ei ole hetkekski seda momenti, et ma võiksin 

teda niisama jätta, nii et ma teda ei näe. Mind paneb imestama, 

kuidas minu vanaema kõige sellega hakkama sai. Vanaisa käis ju ka 

tööl. Vanaema oli kodune, aga tal olid sead, lehmad, lambad, kanad. 

Kolm korda päevas käis lehmalüps ja sigadele tuli kolm korda päevas 

süüa anda jne, jne. Kus ma siis olin kogu see aeg? Kuidas see võimalik 

oli? Ma ei kujuta seda absoluutselt ette! Siis äkki hakkad aru saama 

esivanemate pingutusest, mida tegelikult on selle heaks tehtud, et 

minusugune saaks praegu mööda lavalaudasid lakk-kingadega ringi 

kõndida. Tegelikult on see päris karm pingutus. Sa viskad ju lehma-

laudast sõnnikut välja, siis lüpsad. Kusjuures kõigele lisaks oli mu 

vanaema ka küla õmbleja. Ma olin ilmselt nööripidi voodijala külge 

kinni seotud, et ma eriti möllama ei pääseks. Ilmselt see nii käis.

Kas sa jõudsid enne maalt ära põgeneda, kui kael piisavalt kandma hakkas, 

et ise oleks pidanud sõnnikut viskama?

VANA HENDRIK: Ma tegelikult tegin seda maatööd suurima rõõmuga, 

senikaua kui vanaemal loomad olid. Ma mäletan, et ma olin ikka 
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16-aastane veel, kui olin suviti maal ja tegin vanaemale heina. Vana 

inimesena ei jõudnud ta ka enam, kuigi eesti inimene on erakordselt 

sitke. Ma mõtlen nende kõikide muttide ja eitede peale, kes seal 

ümberkaudu olid. 

NOOR HENDRIK: Nagu rannakadakas, kes kõik tuuled ja tormid ära 

kannatab. 

VANA HENDRIK: Just. Ei vigise ka, mõnikord nutab ainult. Suviti 

käisin spordilaagris. Mäletan, et vanaema keelitas alati, ära ikka 

mine, ära ikka mine, jää ikka siia. Terve augustikuu oli Viljandis 

spordilaager. Aga heinad olid kõik tehtud. Kahju oli küll, mulle meel-

dis maal olla. Ongi naljakas, ma ei käinud üheski malevas. Ma isegi 

natuke igatsesin mingil ajal, just EÕM-i ajal malevasse minekut. Aga 

sellest ei tulnud midagi välja, sest ma pidin maal olema, vanaema 

aitama. Hiljem EÜE-sse ma ei viitsinud enam minna, see mind enam 

ei huvitanud. Huvitav on just see, et ma olen teatriinimene, kes peaks 

olema selline seltskondlik ja üritustel esinema, aga ma olen oma 

loomult täiesti eraklik inimene. Mulle meeldib üksinda maal olla, 

mulle meeldib, kui ei pea inimestega eriti suhtlema, selles mõttes, 

et ma ei otsi seda, ma ei tunne selle järele mingit vajadust. 

Kas sa olid Väike-Maarjas kohalike tüdrukute jaoks nii-öelda oma jope, 

oma küla poiss või vaadati sind ikkagi kui linnakutti, kes tuli külla?

VANA HENDRIK: Ega mul väga palju mängukaaslasi maal ei olnudki 

ja mu vanaema ei lubanudki mind mitte kuskile. Mulle oli ette näh-

tud piirkond – 0,6 hektarit aias ja puude ümber. Ma mäletan ühte 

lugu. Vanaema õmbles ja naabritüdrukud tulid emaga meile, tahtsid 

jalgratastega Porkunisse sõita. Ma olin umbes 12-aastane. Kutsusid 

ujuma. Ma ütlesin, et ei tea, kas vanaema laseb. Vanaema õmbles 

keskendunult, oli kiireks läinud nende asjadega, ja ma siis küsisin, et 

tüdrukud tulid siia, kas ma võin nendega Porkunisse minna. Ja-jaa, 

mine-mine, ise õmbles. Ma sain aru, et ta polnud küsimust kuulnud. 

Küsisin uuesti, kas ma võin Porkunisse minna. Ja-jaa, mine-mine. 

Ma oleks võinud minna, sest ta ütles mulle: mine-mine. Aga ma 

sain aru, et ma ei saa talle seda teha. Siis ma küsisin kolmas kord: 

kuule, halloo, kas ma võin Porkunisse minna? Misasja, Porkunisse? 

Ei lähe kuskile. Okei, selge. Kuulge, mind ei lubatud Porkunisse. Jäigi 

minemata. Oleks ma läinud, oleks see olnud jokkskeem. See oleks 


