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MÄNGIME „VÕLUFLÖÖTI“!

eestikeelne libreto/AD 2022

Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto: Emanuel Schikaneder
Lühendatud tõlge: Leelo Tungal
Lavastaja ja moderaator: Edmund Emge
TEGELASED NB! Järjekord+seletus!?
*PAPAGENO (vanuigi), SARASTRO (ka Preester), bass
*PAPAGENO (noorena), bariton
*TAMINO, tenor
*PAMINA (ka 2. DAAM), sopran
*ÖÖKUNINGANNA, koloratuursopran
*1.DAAM (Öökuninganna õuedaam), sopran
*PAPAGENA (ka 3. DAAM, VANA NAINE), metsosopran
*MONOSTATOS, kontratenor
*3 POISSI (Papageno lapselapselapsed, ka haldjapoisid) vanuses 9 – 13 a.
*MUUD TEGELASED (HIIDMAO liigutajad, LOOMAD, ORJAD ja PREESTRID)
(animeerivad publikut ja aitavad läbi viia stseenimuudatusi; on praktiliselt
kogu aeg olemas) 6 – 7 noorukit vanuses 15 – 20 aastat (3 poissi, 3 – 4 tüdrukut)
*****
PROLOOG

NB! AVAMÄNG taustaks!?

EAKAS PAPAGENO istub koos lapselapselastega eeslaval – võib-olla
küdeva kamina ees, võib-olla laua taga, küünlad hubaselt põlemas.
(Lapsed võiksid ehk olla samad poiss-vaimud, kes hiljem Papagenole ja Taminole nõu
käivad andmas?)

I POISS: Vanavanaisa, mida me siis nüüd teeme?
II POISS: Elekter läks ära ja keegi ei tea, millal ta tagasi tuleb.
III POISS: Täitsa maailma lõpp!
I POISS: Telekat ei saa vaadata, arvutit ei saa kasutada, telefoni ei
saa laadida…
VANA PAPAGENO (naerab): Mis maailma löpp see ka on!
Ammuks see elekter leiutati!
I POISS: Kas sinu lapsepõlves kadus ka vahel elekter ära?
VANA PAPAGENO (muiates): Kui mina veel poisike olin, siis ei
läind elekter ilmaski ära!
POISID: Kas tõesti?
VANA PAPAGENO: Jah, elekter ei saandki siis ära minna, sest teda
pöld veel olemaski!
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III POISS: Õudus kuubis!
I POISS: Ahaa, siis oli dinosauruste aeg! Kas sa neid ei kartnud?
II POISS: Pidid vist jalgadele valu andma, kui need sind kooliteel
kimbutasid?
VANA PAPAGENO: Ei, saurustega põld mul üldse tegemist – ma
olin ju lapsest peale linnusöber, neid ma vaatlesin ja püüdsin,
paar kuldnokka kinkisin oma söbrale Wolfgangilegi. Öieti oli
Wolfil väegade pikk nimi: Joannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus Mozart, ja vahel kasutati Theophiluse asemel saksa
nime Gottlieb või öeldi itaallaste kombel Amadeo ja Amadeus.
Heal lapsel mitu nime!
III POISS: Ja sihukesele pika nimega poisile kinkisid sina
kuldnokki! Mis ta sulle vastu andis?
VANA PAPAGENO: Oi, Mozarti-poiss armastas samuti linde, peale
kuldnokkade olid tal veel kanaarilinnudki kodus! Aga mulle kinkis
tema oopistükkis ooperi! Jajaa, ta pani mind oma ooperi sisse ja
seepärast ma nii köbus olengi! Mozart oli ju keenjus!
I POISS: Mozart – see kõlab moodsalt!
VANA PAPAGENO: Jah, vaadake, ta mängis juba titest peale
klaverit nagu mõni suur pianist, kuueaastaselt söitis ta koos isa ja
vanema öega külalisesinemistele, ja seitsmeselt vöttis koos
perega ette kolmeaastase ringreisi mööda Euroopat. Esineda oli
muidugi tore, aga pikad söidud jahedates ja hämarates töldades
olid lapse jaoks ikka väga tüütud. Autosid, ronge ja lennukeid
tollal polnud! Wolfgang mötles reiside ajal igavuse peletamiseks
välja oma muinasjutumaailma. Ja suureks saades kirjutas ta ühe
mönusa muinasjutuooperi, mille sisse ta minugi pani.
II POISS: Kas ta tegi sinust kuninga või printsi?
VANA PAPAGENO: Kus sa sellega! Papageno peab jääma ikka
Papagenoks, printsid on teinekord üsna hädised kujud. Näe, läks
kord üks prints nimega Tamino mägedesse jahti pidama, aga eksis
ära ja kaotas takkapihta veel kõik oma ammunooled ei tea kuhu…
Keikse hullem oli, et mingi roomav koletis vöttis nöuks ta enda
saagiks teha. Mine vöta kinni, kas oli see draakon, madu-uss vöi
viimane dinosaurus…
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Eks näis, mis ütleb kuninganna, kui talle sellest teada annan,
et leidsin printsi mägiteelt – ehk trööstib see ta kurba meelt?
(Läheb templiväravast sisse.)NB! TEMPLIVÄRAV?!
TAMINO (toibub, vaatab ehmunult ümbrust): Kus ma olen? Ahaa,
orust läheneb mingi mehekuju. (Läheb puu taha peitu.)NB! ?!
I POISS: Vanaisa, mis siis juhtus?
II POISS: Kas prints on veel elus?
III POISS: Ma ei suuda seda vaadata!
VANA PAPAGENO: Rahu, kutid, ärge pabistage! Sest siis tulin
mina ja päästsin prints Tamino.
2. pilt. Papageno LK 27-29
PAPAGENO tuleb teerada mööda, kandes seljas suurt mitmesuguste
lindudega puuri, mis ulatub kõrgele ta pea kohale; ta hoiab kahe
käega paaniflööti; vilistab ja laulab. Vana Papageno on varustatud
ka kaameraga, millega pildistab linde. Pilte saame näha ekraanilt.
Ta läheb läbi publiku ja jõuab lavale esimese salmi lõpus.
VANA PAPAGENO:

Rööm olla linnuvaatleja, käin laantes lauldes, hopsassaa!
Mind, vahvat linnuvaatlejat, teab terve maa – nii noor kui ätt!
Sa näed mu kauneid kiharaid ja veel mind vilest tunda vöid. (Vilistab.)
Vaid lust ja rööm on täitmas mind, sest mulle kuulub iga lind. (Vilistab.)

Aga tollal olin ma muidugi üksjagu noorem! Kena löbus poiss.
(Ta toob noore Papageno lavale, patsutab teda õlale ja taandub
aeglaselt oma lastelaste juurde. Siitpeale laulab noor Papageno.)
NOOR PAPAGENO:

Rööm olla linnuvaatleja, käin laantes lauldes, hopsassaa!
Mind, vahvat linnuvaatlejat, teab terve maa – nii noor kui ätt!
Kui saaks veel söukseid püüniseid, mis kinni hoiaks tütrikuid… (Vilistab.)
siis vörgud üles nüüd ma seaks ja köiki neide kalliks peaks. (Vilistab.)
Kui kuuluks mulle iga neid, ma sukkurt tooks ja toidaks neid.
Ja see, kes köikse kallim seal, sööks sukkurt siis mo pihu peal.
Kui örna musu talt ma saan, ta oma naeseks nimetan. (Vilistab.)
Kui last ma teda suisutan ja hellast unne suigutan. (Vilistab.)
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Finaal 15.pilt Nr 8 (taktid 1 – 38). (Zum Ziele führt)LK 73-75
Tulevad TAMINO ja kolm haldjapoissi, kes juhivad Tamino teekonda,
igaühel hõbedane palmioks käes.
POISID:
Sa, noormees, liigud õigel teel,
meid kuula, sihile siis jõuad,
sest vaprust, vaikust, kindlat meelt,
see teekond seekord sinult nõuab.

TAMINO:

Kas võite, poisid, öelda ka,
kas saan Paminat päästa ma?

POISID:

Ei saa veel seda öelda me.
Jää vapraks, kindlaks ja vaoshoituks.
Sa enda eest võitle kui mees,
:,: võid ainult siis sa loota võitu.:,:

Haldjapoisid lahkuvad.
TAMINO: Otsin ja otsin Sarastrot – võimsat kurja maagi, kelle
küüsis on imekaunis Pamina.
VANA PAPAGENO: Mille daamid sulle andsid?
TAMINO: Võluflöödi!
VANA PAPAGENO: Noh, eks sa siis võid seda ju mängida!
(Vana Papageno ja kolm poissi lõbustavad end Tamino arvel ja
vaatavad järgmist stseeni.)
Taktid 160. – 225. (Wie stark ist nicht den Zauberton) LK 87-91
Mitmesugused metsloomad tulevad Taminot kuulama. Kui ta lakkab
mängimast, siis nad põgenevad. Linnud vilistavad kaasa.
TAMINO (võtab flöödi ja alustab mängimist):
Mu lummav flööt, su kaunis toon näib nõidust loovat. /maagiat loovat?/
Flöödihääled siia toovad nüüd võluväel ka metsaloomad.
Mu lummav flööt, su kaunis toon näib enda ümber rõõmu loovat,
võlujõudu kaasa toovat, teeb rõõmsaks metsaloomad…
Ah, vaid Paminat, vaid Paminat ma ei näe, vaid Pamina ma ei näe.
Pamina! Pamina! Kuuled, kuuled sa!
Ei siin! Ei seal! Kus? Kus? Kus? Ah, kuis sind leida saan?

(Papageno vastab oma flöödiga.)

Haa! See on Papageno viis! Kes teab, näen ehk Paminat siis?
Kes teab, ehk siia tõttab ta? Kes teab, kes teab, ehk flöödi abil ma
võin lõpuks leida ta, võin lõpuks leida ta, võin leida ta. (Lahkub lavalt.)
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I POISS: Oh, ei! Kuri deemon!
II POISS: Nüüd on kõik läbi.
III POISS: Ma kardan! See Sarastro on kindlasti kohutava
väljanägemisega!
VANA PAPAGENO: Õnneks üldse mitte! Ma näitan sulle, mis tunne
oli, kui me teda esimest korda nägime.
(Riietub muusika ajal ja muutub Sarastroks.)
SARASTRO ilmub lavale. Kõik kummarduvad tema ees.
Kõrvaltegelased kehastuvad rahvaks ja preestriteks.

18. pilt (371 – 394) Es lebe Sarastro LK 103-105
LAVASTAJA: Muusika algab „Herr, ich bin zwar Verbrecherin.“396 Järgmise (Kiitkem Sarastrot) soovib välja jätta.

NB! AIN aktsepteerib allolevat varianti (374-379 lauldakse).Muusika jätkub!

KÕIK LAVALOLIJAD:
Nüüd kiitkem Sarastrot, Sarastrot nii vahvat!

PAMINA: Auväärne Sarastro, anna mulle andeks, et sinu templist
põgenesin! Monostatos, see vastik valvur, kimbutas mind nii
pealetükkivalt ja ma tahtsin oma ema kuningriiki tagasi pageda.
SARASTRO: Seda ei tohi sa, Pamina, küll teha! Sestpeale, kui su isa
siitilmast lahkus ja ema, Öökuninganna, troonile asus, sai sinu
kodumaast pimeduseriik, kus sündisid kurjad teod ja õelad mõtted.
Tõotasin sinu isale enne ta surma, et kannan sinu eest hoolt ega lase
pimeduses hukkuda! Sinu koht on siin, valguseriigis, päikesetemplis!
(Tuleb Monostatos, kes tõukab enda ees Taminot).
MONOSTATOS: Kätte sain! Kinni võtsin! (Sarastrole.) See mees
luuras siin ringi – ta tuleb vangikongi heita!
PAMINA: Tamino!
TAMINO: Pamina! (Leiavad teineteist ja tunnevad end õnnelikuna.)
MONOSTATOS: Vangi panna! See kahtlane kuju kolab siin ringi
koos koleda lind-inimesega! Mõlemad tuleks kinni panna! Ära hukata!
SARASTRO: Rahu, rahu, Monostatos! (Monostatos viiakse ära.)
PAMINA: Hea Sarastro, kas ei võiks ka Tamino siia sinu templisse
elama jääda?
NOOR PAPAGENO (vahele trügides): Tegelt me oleme koos, äkisti
võtad mind ka ametisse?

15

19

ootab minu langemist? Vaata, siin on vahe pistoda, mis on
teravaks ihutud just Sarastro jaoks. Sa tapad Sarastro ja tood
vägeva päikeseringi mulle!
PAMINA: Aga armas ema…
ÖÖKUNINGANNA: Suu kinni!
Nr 14 Öökuninganna aaria (Die holle Rache) LK 145-150
ÖÖKUNINGANNA:

On hing täis raevu, kättemaksu põrgut,
surm, meeleheide, surm, meeleheide seal lõid leekima.
Ja kui sa vaid Sarastrot tapmast tõrgud, Sarastrot tapmast tõrgud,
sind enam hüüda tütreks ma ei saa.
Sind hüüda ma enam tütreks eal ei saa, aa-aa-aa-aa-aaa…
Ei sind pea siis tütreks ma, aa-aa-aa-aa…Sind enam tütreks hüüda ma ei saa.
Siis tea, et sind ma põlgan, siis tea, et sind ma hülgan, ja jäävalt maha
salgan, et meid saatus ühte seob.
Sind põlgan, sind hülgan, maha salgan, et meid saatus ühte seob,
et meid saa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-tus, et meid saatus ühte seob,
kui sa ei saa Sarastrolt elu võetud.
Tea, tea, tea, kätte makstes, tea, sind ema neab!

(Vajub sügavusse. Või pimedusse?)
VANA PAPAGENO (Sarastro) ilmub koos poistega.
I POISS: Vanaisa, kas Pamina tõesti tapab Sarastro?
II POISS: Ma ei saa aru. Alguses arvasin, et Sarastro on kuri, aga
nüüd selgub, et hoopis Öökuninganna on nii õel!
III POISS: Ole ettevaatlik!!!
Pamina läheneb, pistoda käes.
PAMINA: Tappa? Oo, jumalad, seda ma ei saa teha, seda ma ei
suuda ! (Seisab rasketes mõtetes, pistoda ikka peos.)
MONOSTATOS (hiilib võidurõõmsana peidust välja, kõrvale):
Näikse, et Sarastro Päikesering on üks võimas värk! Ja selle
kättesaamiseks peaks see kena plika ta tapma! See on vesi minu
veskile!
PAMINA: Oh jumalad, kas ema mind tõesti hülgab siis, kui ma ei
suuda nuga Sarastro vastu tõsta? Mida ma küll tegema pean?!
MONOSTATOS: Usalda mind, mis muud! (Võtab talt pistoda.)
PAMINA (karjatab ehmunult): Ah!
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Nr. 16 TERTSETT (Seid uns zum zweiten Mal willkommen)
LK 155-158

Kolm poissi saabuvad mingi roosidega ehitud sõiduvahendiga.
Sellega tuuakse kohale kaetud söögilaud. Ühel poisil on käes flööt,
teisel kellamängukastike.
3 POISSI:
Noormehed, teistki korda lahkelt tervitab teid Sarastro maa.
Flöödi ja kellamängu uhke tagasi teile saatis ta.
Kui teil on soovi juua-süüa,prii on siis söök ja joogisõõm.
Kolmandal korral jõudes siia, ootab teid ees siis võidurõõm!
Tamino, vait! Ees ootab võit! Jää, Papageno, vait, kui võid!
:,:Vait, vait, vait, kui võid!:,:

17., 18. pilt
NOOR PAPAGENO (suupistetega tegeldes): Tamino, kas sina ei
tahagi süüa?
TAMINO (puhub oma flööti).
NOOR PAPAGENO: No mängi sina siis pealegi oma flööti, mina
mängin toidupalakestega. Isand Sarastrol on hea kokk, kui aus
olla. Kui kogu aeg nii hästi süüa-juua saaks, siis hoiaks ma oma suu
kinni küll! (Maitseb veini.) Oo, ja vein on ka jumalik.
PAMINA (tuleb): Helded jumalad! Tänan teid, et te mind siia
juhatasite! Kuulsin, Tamino, su flöödihäält… Aga sa oled nii kurb?
Kas sa ei lausu oma Paminale ainsatki sõna?
TAMINO (ohkab): Ah!
PAMINA: Kas see tähendab, et sa ei armasta mind enam?
TAMINO (lööb käega): Ah!
PAMINA: Kas ma solvasin sind mingil kombel? Oh, ära piina
niiviisi mu südant. Sa ei armasta mind, jah?
TAMINO (ohkab).
PAMINA: Papageno, kas sina tead, mis mu armsaga juhtus?
Papagenol on suu täis toitu, mida ta püüab kahe käega varjata ja
lehvitab hüvastijätuks.
PAMINA: Öelge mulle vähemalt, miks te vaikite?
NOOR PAPAGENO: Pst! (Näitab žestiga, et neiu lahkuks.)
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Keik mu ümber tuim ja külm. :,: Nüüd head ööd, sa völts maailm! :,:
533 – 576 EI OLE EDOARDO NIMEKIRJAS, AGA VÕIKS VIST OLLA LK 218-221
3 POISSI:
Pea nüüd! Pea nüüd! Kas, Papageno, aru said,
üksainus eluke sul ongi vaid, üksainus eluke sul ongi vaid!
NOOR PAPAGENO:
Te vöite naerda ühtevalu, kuid piinaks teidki armuvalu,
ei näeks te muud kui neiut siis, ei näeks te muud kui neiut siis!
3 POISSI:
Sa oma kellamängu proovi – see täita võib su pruudisoovi.
NOOR PAPAGENO:
Ma, narr, veel pole teinud proovi!

KLINGET GLÖCKCHEN (576 – 744) LK 221-231
NOOR PAPAGENO:
:,: Kellahelin, kaigu, siia too mu neid!
Kellahelin, kaigu, naist ma ootan vaid!:,:
Kellahelin, kaigu, naist ma ootan vaid!
Kus mu neid? Ma ootan vaid, Naist ootan vaid!

POISID:
Nüüd, Papageno, pööra pead!

PAPAGENO pöördub.
PAPAGENO: Pa-Pa-Pa… PAPAGENA: Pa-Pa-Pa…
PAPAGENO: Pa-Pa-Pa-Pa…PAPAGENA: Pa-Pa-Pa-Pa…
PAPAGENO: Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Paa…
PAPAGENA: Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Paa…
PAPAGENO: Pa-Pa-Pa-Paa… PAPAGENA: Pa-Pa-Pa-Paa…
PAPAGENO:Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-gena!
PAPAGENA: Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-geno!
PAPAGENO: Soovid mulle naiseks tulla?
PAPAGENA: Soovin sulle naiseks tulla!
PAPAGENO: Sa mu naine, sa mu päike! Mu naine väike! Mu naine väike!
PAPAGENA: Sa mu hinge turteltuike! Mu turteltuike!
PAPAGENO: Oi, mis rööm see olla vöiks…siis, kui meie armuönne
krooniks toatäis lapsepönne!
PAPAGENA: Oi, mis rõõm see olla võiks…
PAPAGENO: … siis, kui meie armuönne
PAPAGENA: …siis, kui meie armuõnne
PAPAGENO; PAPAGENA:… krooniks toatäis lapsepõnne, krooniks
terve toatäis põnne! Nii kallid jöngermannid kõik…
Kallid keik, kallid keik! :,: Nii kallid jöngermannid keik! :,:
27

29

ÖÖKUNINGANNA: Ma ju ütlesin seda juba mitu korda! Saad
Pamina endale kohe, kui oleme Sarastro tapnud, päikeseratta kätte
saanud ja päikesetempli pihuks ja põrmuks teinud!
MONOSTATOS: See juhtub varsti!
ÖÖKUNINGANNA: Kui mul on päikeseratas, siis olen võitmatu!
DAAM: Oo, Öökuninganna!
MONOSTATOS: Ja kui sul on võim, siis võid kõigile kätte maksta!
ÖÖKUNINGANNA: Jah, tule ja mõõgaga võtan ma võimu enda
kätte!
Kostab kõuemürin, välguvalgus lõhestab pimedust.
ÖÖKUNINGANNA: Mis see siis oli?
MONOSTATOS: Appi, maapind avanes!
DAAM: Maa neelab meid alla!
ÖÖKUNINGANNA: Ma olen purustatud! Ma vajun igavesse öösse!
Vajub pimedusse.
Kohe särab kogu lava heledas päikesevalguses. Sarastro seisab täies
suuruses ja hiilguses, tema kõrval on preestrirüüsid kandvad Pamina
ja Tamino. Neid ümbritsevad mõlemast küljest egiptuse preestrid.
Kolm poissi hoiavad lillekimpe.
I POISS (Sarastrot vendadele näidates): Vaadake, suur võlur on
meie vanaisa moodi!
II POISS: Minu meelest ka! Täpselt vanaisa nägu!
III POISS: Mina arvasin tegelikult juba ammu, et meie vanaisa pole
mitte ainult vana naljahammas, vaid ka suur võlur! Kas või
vahetevahel – siis kui tal on hea tuju!
Die Strahlen der Sonne... (taktist 822) LK 239-241 jne
SARASTRO:
Nüüd päikesekiirtes on taandumas öö,
ka kurjuse võimu teeb maatasa see.

KÕIK TEGELASED:
Au ja kiitus, võitjad! Au ja kiitus, võitjad!
Nad ööst võitu said! (Nad ööst võitu said!)
Au! Au! Jumalaidki kiitkem! Au! Au! Nad aitasid meid!
Et Õiglus on troonil, see rõõmu teeb vaid – nii Ilu kui Tarkus nüüd kroonitud said!
Et Õiglus on troonil, et Õiglus on troonil, see rõõmu teeb vaid, see rõõmu teeb vaid –
nii Ilu kui Tarkus nüüd kroonitud said, nii Ilu kui Tarkus nüüd kroonitud said!
Et Õiglus on troonil, see rõõmu teeb vaid – nii Ilu kui Tarkus nüüd kroonitud said!
Nad krooni said! Nad krooni said!(Või: Nad võidu said! Nad võidu said!)
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Eesriie.

