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T
eid on nimetatud Eesti 
Frank Sinatraks, kas see 
võrdlus meeldib Teile?
Muidugi meeldib ja teeb au, 
sest Frank Sinatra oli suur 

isiksus, üsna terava ja terase ütlemi-
sega mees. Uhke tunne oli meele-
lahutusauhindade üleandmisel, kui 
esitasin tema repertuaarist laulu 
“Kui su hing on noor”, Heldur Kar-
mo fantastilises tõlkes. Sain seal üle 
hulga aja suure orkestriga musit-
seerida, see on ikka midagi muud 
kui kahe-kolmeliikmelise pundi-
ga. Frank Sinatrast olen juba varem 
meenutanud, et tal oli uksekella juu-
res silt “Helistage ainult siis, kui ole-
te kindel, et teid oodatakse” (If you 

haven’t been invited, you better have 
a damn good reason for ringing this 
bell!). Vaat selline vägev vend oli. Kui 
minu hüüdnimedest rääkida, siis 
mind on aastakümneid hüütud mee-
letuks rüütliks. See tuleb muusika-
koolikaaslaste Harri Tarvo ja Kalju 
Kassiga lauldud ühislaulust “Meele-
tu rüütel”. Ma ei tea, kui palju minus 
meeletust või rüütlit on, aga loodan, 
et mõlemat ikka veidi. (Muheleb.) 
Paar aastat tagasi kolasin Los Ange-
leses mööda surnuaedu, mis on juba 
pikki aastaid üks mu hobi olnud, 
ja otsisin Frank Sinatra hauda, aga 
kahjuks ei leidnudki. Seal on nii 
meeletult palju haudu jube suurtel 
territooriumitel. Küll aga leidsin näi-

Voldemar Kuslap: Voldemar Kuslap (78) on 
mees, kelle laulu saatel 
on üles kasvanud mitu 
põlvkonda romantikuid 

ning kelle õpetajaoskustel 
ja näitlejaandel on palju 

imetlejaid. Kohtume jutu-
ajamiseks Estonia teatris, 

kus ta hämmastab oma 
noormeheliku kepsakuse-

ga, kui korruste kaupa trep-
pidest üles jookseb. “Juba 
51 aastat olen neid treppe 
kulutanud,” imestab ta ka 
ise aja kiiret möödumist.  

Kroonika meelelahutus-
auhindade jagamisel säras 

Voldemar Estonia laval 
kõrvuti Liis Lemsaluga.
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1969. aastal 
võlus noor 
Voldemar 

samal laval 
publikut 

koos Helgi 
Toomiga.

olen väga õnnelik, et   olen olemas


