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Ma ei taha seotud olla pahas 
tujus ja vihaste inimestega.” 

Abielus pinginaabriga

Oma praeguse ja, nagu ta 
ütleb, kõige armsama abikaa-
sa Viktor Nazaratiyga tutvus 
Jelena juba koolis, kus nad 
olid mõnda aega isegi pingi-
naabrid. Viktor tegi esimest 
korda Jelenale abieluettepa-
neku kuuendas klassis. Jelena 
keeldus, öeldes, et talle meel-
dib üks teine poiss. “Viktor 
teatas selle peale, et küll sa 
näed, me saame koos olema, 
sest ma ei loobu oma soovist. 
See sai tõeks neljakümne aas-
ta pärast, kui me mõlemad 
olime vahepeal abielus olnud, 
mõlemad üle viiekümne aasta 
vanad ja üksi jäänud. Me pol-
nud teineteist aastaid näinud. 
Kohtusime juhuslikult täna-
val ja jäime juttu ajama, läk-
sime kohvile, kohtusime veel 
ja nii õige tunne oli, et lõpuks 
abiellusime,” meenutab Jele-
na. Nüüd saab neil Viktori-
ga varsti juba 14 aastat koos-

elu. “Meil on ühesugused 
maitsed, arvamused, mäles-
tused, armastame samu raa-
matuid jne. Viktor armastab 
väga süüa teha, otsib huvi-
tavaid retsepte ja katsetab 
neid. Minu jaoks on ta road 
alati ülimeeldiv üllatus,” kii-
dab Jelena ja lisab, et oluline 
on seegi, et Viktor loeb alati 
ta kirjutised üle. “Tal on per-
fektne grammatika.”

Armastusest rääkides jul-
gustab Jelena: “Ärge and-
ke alla, armastuse võib leida 
ükskõik millises eas!” Ta rää-
gib ka loo oma 65aastasest 
sõbrannast, kes leidis hiljuti 
armastuse kunagise kursuse-
vennaga ja on nüüd pulma-
reisil Tais. “Käivad üliõnne-
likult käest kinni ja säravad 
nagu noored armunud. Kui 
õigesti vananed, siis näed, 
mis on elus tähtsaim. Minu 
elus on kõige tähtsamad mu 
moeteadlasest tütar, kes on 
mu parim sõbranna, operaa-
torist lapselaps Grigo ri ja mu 
mees. Teine kõige olulisem 
on looming.” 
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04.04 PÄRNU KONTSERDIMAJA kl 15
03.05 JÕGEVA KULTUURIKESKUS kl 19
09.05 TARTU ATEEN (Athena Keskus) kl 18
11.05 TAPA KULTUURIKODA kl 19
12.05 VILJANDI PÄRIMUSMUUSIKA AIT kl 19
17.05 TALLINN SALME KULTUURIKESKUS kl 19
24.05 RAKVERE TEATER kl 19

07.06 TÜRI LAULULAVA kl 15
07.06  ELVA LAULULAVA kl 20
08.06  KILINGI-NÕMME LAULULAVA kl 19
11.06 TOILA LAULULAVA kl 19
14.06  PÕLTSAMAA LAULULAVA kl 15
14.06  PÕLVA INTSIKURMU kl 20
17.06  KEILA LAULULAVA kl 19

LISAETENDUSED:
VABAÕHUETENDUSED: toimuvad
iga ilmaga, väljas või sees!

Aina enam hindab 
Jelena inimeste oskust 
nalja visata ja  tuju 
üleval hoida. “Ma 
ei taha olla seotud 
pahas tujus ja vihaste 
inimestega,” ütleb ta.


