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HEIMAR LENK, 
ajakirjanik

„Ükskord tegi ta mulle Kadri-
oru pargis värvilistest lehte-
dest seeliku. Punus lehtede 
varred omavahel läbi ja tuli
uhke seelik välja,“ jutustab
lapsepõlves suure osa ajast
Estonia teatris veetnud Ülle 
Malken soojalt oma isa
Georg Otsaga tehtud ühis-
test jalutuskäikudest.

Hakkasin selle aasta alguses Vi-
kerraadio nostalgiasaates „Kuld-
randevuu“ eetrisse tooma Georg 
Otsa unustatud laule. Need oma-
aegsed hitid, mida on viimastel 
aastatel harva mängitud, on noo-
remate seas täiesti tundmatud. Kui 
eetris oli kõlanud Georg Otsa ja 
Veera Neluse 1956. aasta menulu-
gu „Bajon Carioca“, helistas mul-
le kuulsa laulja tütar Ülle Malken.

Ta tänas isa laulude mängi-
mise eest. Ajakirjanikuna olin 
mina omakorda väga tänulik te-
lefonikõne eest ja tegin proua 
Üllele kohe ka ettepaneku koh-
tuda. Et tuttavaks saada, isa mee-
nutada ja need meenutused raa-
dio tarvis salvestada. Ta nõus-
tus minu ettepanekuga. Tunnis-
tan, et läksin kohtumisele para-
ja ärevusega. Südame põksudes 
ja lilledega. Nagu kohtamisele. 
Ikkagi Georg Otsa tütar!

Isa oli vaikne, aga
kergestisüttiv

Saame kokku vaikses kohvi-
kus. Esimesest pilgust peale jä-
tab Ülle hästi sooja ja lahke ini-
mese mulje. Ta teeb kohe ka et-
tepaneku sina peale minna. Nii 
sinatavad teineteist kaks elus esi-
mest korda kokku saanud inimest 
ka Vikerraadio mikrofoni ees.

Ülle räägib kõigest, mis meel-
de tuleb. Lapsepõlves ei osanud-
ki ta endale aru anda, et elas vä-
ga kuulsas perekonnas. Mängi-
sid Estonia teatris ju mõlemad, 
nii ema Asta (balletitantsija – 
toim) kui ka isa Georg. Nende 
kodus käis hulk hästi tuntud ja 
tolleaegsesse eliiti kuulunud ini-
mesi. Ülle sõnul elas perekond 
siiski üsna lihtsalt. „Tol ajal ei 
saanud ma sellest eriti aru, et 
meil on eriline perekond,“ nen-
dib ta ja lisab: „Isa oli üldiselt 
vaikne inimene, aga kui teda suu-

deti välja vihastada, siis üsna 
pöörane. Läks põlema!“

Pereelu jaoks jäi kuulsal lauljal 
loomulikult vähe aega. Palju aas-
taid järjest oli tema koormus üli-
suur. Näiteks õppis ta 1949. aastal 
selgeks seitse uut rolli. Lisaks tu-
deeris laulja konservatooriumis, 

sõitis ringi ja andis kontserte ning 
tegi järjest uusi lindistusi Eesti Raa-
dios, rääkimata proovidest ja eten-
dustest Estonias. Ka Ülle lapsepõlv 
möödus teatris. „Ema ja isa garde-
roobid olid teatris üsna lähestik-
ku. Jooksin ühest garderoobist tei-
se,“ meenutab ta. „Hullasin möö-

da Estoniat vabalt ringi, nii et üks-
ki nurk ei jäänud avastamata. Lap-
sed võeti ju tööle kaasa.“

Soe sünnipäevamälestus

Suuremaks kasvades armastas 
Ülle isaga jalutamas käia. „Kui va-
ba aega juhtus, läksime kohe ja-

lutama. Isale meeldis väga Kadri-
org, eriti sügisel. Ükskord tegi ta 
mulle Kadrioru pargis värvilistest 
lehtedest seeliku. Punus lehtede 
varred omavahel läbi ja tuli uhke 
seelik välja. Panin selle kauni le-
hepõimiku kohe endale ümber ja 
tundsin ennast siis väga uhkena.“

Oma 14. sünnipäeval sai Ülle 
kingiks ilusa punase külaliste-
raamatu. „Esimese lehekülje pea-
le kirjutas ema, soovis kogu eluks 
õnne, usku ja armastust,“ räägib 
Ülle. „Isa kirjutas pikemalt. Et 
suuremad numbrid trügivad ik-
ka ette. Mina sain siis 14 ja isa 
oli 41. Samad numbrid, aga vas-
tupidi. Ka koolis peavad suure-
mad ees olema, et ikka neljad ja 
viied,“ näitab ta palju aastaid ta-
gasi kirjutatud ridu.

Ülle meenutab ka vend Ülot, 
kellel oli nõrk tervis – tal oli raske 
käia. „Aitasin teda ikka. Sidusin 
kingapaelu korralikult, et jalanõud 
hästi jalas püsiks,“ räägib ta. „Sõi-
dutasin venda hästi palju jalgrat-
taga. Ülo istus sadulas ja mina seis-
tes muudkui väntasin pedaale. See 
oli naistejalgratas. Olin nagu tak-
so, viisin Ülo sõprade juurde ja siis 
ootasin ära, kuni ta nendega juttu 
ajab. Siis sõidutasin venna koju ta-
gasi. Saime Üloga hästi läbi.“

„Kaua sa ikka porgandeid
kastad?“

Vanemad püüdsid ka lastest 
muusikainimesi kasvatada, tun-
nistab Ülle, aga vilja see püüdlus 
ei kandnud. „Ema tahtis mind kan-
gesti laulma sokutada. Võttis mul-
le isegi lauluõpetaja. Aga mina 
jooksin tema juurest minema,“ 
naerab ta. „Isa pani mind klaverit 
mängima, aga mina aina nutsin. 
„Kaua sa ikka porgandeid kas-
tad?“,“ meenutab tütar isa sõnu. 
„Lõpetas piinamise ära. Mul oli 
nii hea meel.“ Ülle tõdeb, et ven-
nal läks muusikaga paremini. „Te-
ma õppis trompetit ja akordioni. 
Ka mina proovisin akordioni. Se-
da klaveripoolset osa oskasin, aga 
basse ma kätte ei saanudki.“

Selline oli kohtumine Georg 
Otsa tütrega enne suure laulja 
100 aasta juubelit. Proua Ülle ar-
vab, et ehk on Paul Keres tema 
isast kuulsam eestlane. Ülle on 
tagasihoidlik, nagu tema isagi. 
Igal juhul peab nõustuma selle-
ga, mida kirjutab laulja elulooraa-
matus „Saaremaa valss“ autor 
Kulle Raig: „Georg Ots kuulub 
nende väljavalitute hulka, kes 
on oma tegevuse ja isikuga kõi-
ge rohkem mõjutanud Eesti ja 
eestlaste elu 20. sajandil.“

Kui võtta aastakümnete lõi-
kes, on minu arvates Georg Ots 
kõige kuulsam eestlane.
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HEIMAR LENK LÄKS KOHTUMA SÜDAME PÕKSUDES
JA LILLEDEGA: „Ikkagi Georg Otsa tütar!“
Eesti kuulsaima laulja tütar meenutab seiku 100 aastat tagasi, 21. märtsil sündinud lavalegendi pereelust

RADADEL:
Georg Otsa tütar Ülle 

Malken annab interv-

juud Vikerraadio 

nostalgiasaate „Kuld-

randevuu“ juhile 

Heimar Lengile.

ISA KIRI TÜTRELE: Georg Ots kirjutas tüt-

rele 14. sünnipäevaks kingitud külaliste-

raamatusse õnnesoovi.

Repro / Heimar Lenk

ÜHESKOOS: Beeži värvi Pobedas istub kogu Otsade pere. Eesistmel isa Georgi kõrval 

poeg Ülo, tagaistmel ema Asta, kelle kõrval piilub koera tagant aknast välja tütar Ülle.

Repro / Heimar Lenk

LAPSEPÕLVE-

RRLektus AS, Kauba 3, Tapa 45106

           tel. 32 50 960 meie@meietoidukaubad.ee

12 maakonnas, üle 60 kaupluse

piltidel on illustreeriv tähendus

Rehe rukkileib 600g ( 0,98 kg )
Valla suitsusardell 500g ( 2,38 kg )
Lihapihvid juustuga 400g ( 4,23 kg )

Wõro Võileivavorst 800g ( 1,49 kg )
Mahe grillvorst juustuga 600g ( 4,65 kg )
Toidukoor 400ml ( 2,23 l )

Delish biskviitkook 34g ( 11,47 kg )
Metsmaasikarull 300g ( 7,00 kg )
Britta kook 300g ( 7,00 kg )

Martsipan šokolaadis 100g ( 9,90 kg ) *
Küpsis Vital 300g ( 4,97 kg )
Micropopcorn 3 x 100g ( 2,63 kg )
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SOODUSPAKKUMISED 19. - 22. märts 2020.a. või kuni kaupa jätkub Tärniga tähistatud tooteid ei ole kõikides üksustes saadaval

www.meietoidukaubad.ee

Heimar Lenk


