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SISSEJUHATUSEKS ehk KUI MA VIITSIKS ...
Hugo Raudsepp sündis 10. juulil 1883. aastal Tartumaal Vaimastvere mõisas ...
Just nii algaks „Vedelvorsti“ kavalehe esimene jutt,
kui ma viitsiks seda kirjutada. Aga ma ei viitsi, sest väljas on nii ilus ilm ja eks ole neid kavasid elus tehtud
kah. Ja tegelikult on kõik oluline – kes selle lavastuse
tegid ja kes mängivad – siin eespool juba kirjas.
Laiskusel on edasiviiv jõud, öeldakse. Kes teab, ehk
ongi. Kui ma viitsiks, siis võiks kavas kirjutada ka
sellest, et Raudsepa isa oli aednik ja viinameister ja
et tegelikult oli Hugol kolm eesnime – Viktor, Paul ja
Hugo, mis pandi tema vaderite järgi ja millest kaht
esimest tegelikult kunagi eriti ei kasutatud. Aga ma
ei viitsi sellest kirjutada ja tegelikult leiab selle info
üles ka internetist või kirjandusõpikust või entsüklopeediast või Raudsepa lapsepõlvemälestustest
„Minu esimesed kodud“. Ja tegelikult ei ole sellel
kõigel lavastuse kontekstis mingit erilist tähtsust.
Kui ma viitsiks, siis võiks kirjutada ka sellest, et „Vedelvorst“ oli Raudsepa üheteistkümnes näidend ja
et selleks ajaks (ning suuresti tänu mõned aastad
varem kirjutatud „Mikumärdile“) oli temast saanud
eesti tunnustatuim komöödiakirjanik, kelle uus
näidend oli nii oodatud, et see kohe viies Eesti teatris lavale toodi. Aga ka sellest võivad huvilised vaid
sõrmeotste kaugusel olevast internetist lugeda. Kui
ma viitsiks, siis võiks kirjutada ka sellest, et tegelikult
on Raudsepa lapsepõlvel „Vedelvorsti“ kontekstis
siiski niipalju oluline roll, et ta just lapseeas kuuldud
ja kasutatud mahlase, värvika ja vaimuka keelekasutuse selle näidendi tarbeks elustas, lugedes
enne näidendi kirjutamist 1890ndail aastail kirjutatud teoseid, millest eriliselt tänulikku materjali olevat pakkunud Rudolf Kallase jutluseraamat „Saaroni
valge lill“ ning et unustusse langenud sõnu ja väljendeid leidis Raudsepp Oskar Looritsa kogudest.

Aga ma ei viitsi sellest kirjutada. Sest tegelikult on
internetis digar.ee-s kättesaadavad ka kõik need
1930ndate alguse Rahva- ja Uudislehed ja muud ajakirjandusväljaanded, mille reporterid „Vedelvorsti“
valmides kirjanikku tema Elva kodus külastavad
ning näidendi saamisloo kohta iga viimse kui detaili
välja uurivad. Kui ma viitsiks, siis võiks kirjutada ka
sellest, kuidas needsamad ajakirjanikud salaluurajate
kombel mööda Elva külje all asuva Käärdi talu õue
ja hooneid luusivad, et sellest „Vedelvorsti“ inspiratsiooniks olnud endise esindustalu räämalastud
majapidamisest apokalüptilisi mõõtmeid võtvaid
reportaaže kirjutada ja lagunenud taluhooneid lehelugejateni toomiseks üles pildistada. Võiks kirjutada
ka sellest, kuidas Käärdi talust pea kümne aasta jooksul nii rahvasuus kui ajakirjanduses vaid kui „Vedelvorsti“ talust räägitakse ning et talu peremehest Karl
Arnold Eisenschmidtist ka tema matuste puhul vaid
kui „Vedelvorsti“ prototüübiks olnud laiskurist kõneldakse.
Aga ma ei viitsi. Sest väljas on ilus ilm ja eks ole neid
kavasid elus tehtud kah. Ja õnneks ütles lavastaja, et
seekord võiks kavasse panna hoopis luuletusi, mida
tema ja „Vedelvorsti“ trupi liikmed erinevatel aegadel
kirjutanud on. Nii saavadki järgmistel lehekülgedel
sõna Ingomar Vihmar, Sander Rebane, Fatme Helge
Leevald ja Lauri Mäesepp. Head lugemist!
Anne-Ly Sova
Endla dramaturg

Teie ilmumine on ülim
Panete ukse kinni
Istute – ÜLIM
Silmapilgutus – ÜLIM
Nina puudutamine käega
Nina riivamine käega – ÜLIM
Lava pöörlemine – ÜLIM
olen lavatööline Tolm
kellel on kolm pikka
hästi pikka paid
saamata veel sellest ajast
kui oldud sai laps
nii virk ja kraps
olen Ülimalt Õnnelik
imelik nimi
isa tahtis tegelikult panna Lembit
aga ema tahe jäi peale
ja nüüd olengi Ülimalt Õnnelik
siin Küprosel on ikka päris soe ja mõnus
ütles Tõnu
istun lennukis
ma olen ikka päris kõrgel
peaks mainima
lennuk sõidab neli ja pool tundi
see on ikka päris kaua
tagumik jääb valusaks
peaks mainima

ingomar vihmar

jõuluvana on tavaliselt tavaline inimene
jõuluvana on tavaline inimene kellel on lihtsalt
jõuluvanariided seljas

sander rebane

Kas ma pole mitte loll
et üritan mõelda
sellest
kuidas
üldse mitte mõelda?
Täna on
tõepoolest
kõigil seljad
nii uskumatult
sirged.
Mina olen aga
löntsus
nagu kottpersega ader.
Liigutage
end
nüüd
natukene
kiiremini!
ütleb muutust eitav ema.
Ta ütles:
Kunst on 10% inspiratsiooni ja 90 protsenti higi
Ja ma lasin veidi püksi.
Elu on nagu kook.
Põhjas on kuiv ja tihe tühjus.
Keskel on kreemjas voolamine.
Ja peal on valge glasuur, mis valgudes kõigest
läbi, loob pettekujutlusi, et miski midagi on
väärt.

Kas tead kui vaikne on?
Lausa nii vaikne
et kuuled
			 kuidas
				
värske
					piss
						lund
							sulatab...

Ma kardan...
mida?
Et miski kaob?
Saab otsa?
Või kardan seda, kuidas alustada taas?
Kuidas teistkordselt lasta ligi?
Hirmust tilgub higi ja
tühjus
tikub
ligi.

sander rebane

Võõras mees
õluga
küsib minult,
kas olen
näitleja.
Teda huvitab see...
Miks küll, küsin.
Sest teil on mitu elu.
ja kas tead sa oled ilus poiss...
Tahad äkki mingit jooki?
Ma võtan klaasi vett,
kui sa sinna midagi sisse ei pane.

Vabaduse ja vabaduse vahel on piir,
Väike ja hõre, nagu valguskiir.
Valged on uksed, valged on aknad,
Kui kõik on õige, miks see siis lakkab.
Miks on ustel ees lukud ja riivid?
Eraldab meid vaid mõttejõu küünis.

lauri mäesepp

fatme helge
leevald

väikene tibuke
on minu tee peal ees
no mis ma teen
no mis ma teen
kui tibuke
on minu tee peal ees
ma võtan tibu ülesse
pistan tibu
oma sinise
Levise tagi
taskusse
hästi mõnusasse taskusse
ja nüüd tibu
on mu taskukeses

Rahvaleht 7. veebruar 1940:

„VEDELVORST“ POLNUD VEDELVORST
Miks jäeti Elva linna piirimail asuva Käärdi talumaad sööti –
on kindlasti probleem, millest mõni kirjandusteadlane võiks
kunagi magistritöö kirjutada. Talu on üsna tihedas ühenduses
kaasaegse näitekirjandusega. On ju meie silmapaistvam näitekirjanik H. Raudsepp loonud selle talu motiividel oma kuulsa
„Vedelvorsti“.
Inimestel, kes seda näidendit tunnevad, jääb mulje, nagu oleks
Käärdi Eisenschmidt olnud ääretult laisk, kes oma elupäevad
selles talus vegeteerides mööda saatis ja lõpuks sauna suri.
Varises ju ta elamu kokku, millest praegu ainult varemed püsti.
Samuti oli lugu lauda ja teiste hoonetega.
Ometi on talul rohkesti metsa, aga peremees ei liigutanud
näppugi hoonete parandamiseks. Talul on üsna head põllu- ja heinamaad, kuid kõik jäeti kasutamata. Töötati vaid nii
palju, kui hädapäraseks äraelamiseks tarvis läks.
Isegi naist ei „viitsinud“ peremees võtta. Elas talus oma virtinaga, keda abistas veel teinegi naine. Kui virtin koos oma
lapsega suri, jäi teine perenaiseks. Räägiti, et Eisenschmidt temaga pidavat abielluma, kuid ei tulnud sellest välja midagi ja
virtin ühes tütrega jäi niisama pärijana tallu.
Praegugi elab Ella Luiga Käärdi talu saunas. Saun moodustab endast kaks ruumi, esimeses on köök, teises elutuba. Süsimustadel, pooleldi läikivail saunamaja palkseintel
kadunud peremehe pilt ning selle kõrval joonistus väikesest
„peretütrest“. Nad pidavat sarnased olema – selle kohta on
tulemas omamoodi keerukas kohtuprotsess.
Ella Luiga elab oma tütrega seni talus edasi, kuni selgub, mis
talust saab. Ühel kevadpäeval on ta lähedal asuva Illi veski
juurest, ilma, et vanemaile sõnagi oleks lausunud, kellegi nägemata ja teadmata siia tulnud – ning siin on ta saatus. Käärdi talu, mis endise peremehe elu hukutas, kipub isegi ta järglastele sama saatust kujundama. Ja nii võiks veel ehk teinegi
kirjanduslik teos lagunevaist taluvaremeist üles kerkida.
Kuid sellel vedelvorstlikkusel, mida Raudsepa näidend kujutab, on ka teine pale.

Peremees Eisenschmidt ei olnud laisk laiskuse mugavuse
pärast, vaid võõrale koguni tähelepanematud põhjused olid
temast teinud säärase mehe – kuigi kirjanik on temast hoopis
isemoodi pildi loonud. Sellel tüübil pole midagi ühist reaalsuses askeldava Käärdi Arnold Eisenschmidtiga, ja seda pole
autor tahtnudki. Näidendi nägijail võib ainult tekkida säärane arvamine.
„Vedelvorsti“ lähtekuju oli sootu teistsorti inimene. Ta oli targim mees kogu külas – erksa vaimuga filosoof, omamoodi
boheemlane. Oli juhus kohata meest, kes tema juures käis
kord sulasekaupa tegemas. Terve päev kulunud meestel aega
selleks, kuid kaup jäänudki tegemata, sest tekkinud nii palju
muud juttu, et kaubategemisest ei saanud rääkidagi.
Põhjused, miks Käärdi peremees mingit huvi ei tundud töötamise ja oma talu kohendamise vastu, olid lihtsad: Käärdi
talu polnud õieti tema peremehe oma.
Oli küll, kuid ei olnud siiski. Peale Eisenschmidti oli talul veel
kuni kakskümmend omanikku-pärijat. Oleks talust mingisugust saaki loota olnud, oleksid kõik kaaspärijad ujunud jaole
oma osa kätte saama. Nendest lahtisaamine oli juba seepärast võimatu, et ei olnud võimalik välja maksta, kuna väljamaksu hind oleks talu kallimaks teinud tema ostuhinnast.
Tuli siis töötada ainult enda tarvis, et mitte anda saksa soost
pärijaile võimalust saagi saamiseks. (Eisenschmidti sugulased
olid abielus sakslastest naistega.)
Nii kasvas see jagunike ilmahoidmine pikapeale laiskuseks,
millest peremees niisamuti lahti ei saanud nagu talu osanikud üksteisest. Selle asemel, et heast talust korralikku sissetulekut saada, tuli peremehel talu peale võlgu teha. Võlaprotsendid olid ka kaaspärijate maksta ja võlad olidki tehtud
nende eemalepeletamiseks.
Talu seisab aga praegu poolmetsistunud ja inimesed elavad
samuti metsistunult, olgugi, et linna külje all. Pärijate arv kasvab alatasa ning vaevalt keegi saab selle talu tõeliseks omanikuks. Kes aga talus sees elab ja ümbruskonnale esineb talu
omanikuna, kannab paratamatult vedelvorsti pitsatit otsa
ees, kui tal vast ei oleks paras jagu egoismi, et mitte muutuda
oma kaaspärijate palgata orjaks. Need võiksid ju teda siis
idioodiks pidada. Nii nagu ta on, näib ta jälle ümbruskonnale
paratamatult totakana – ja selles nõiaringis hääbub talu.

Rahvaleht, 7. veebruar 1940
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