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sellest, et sa ikka veel seisad, liigud, räägid ja 
mõistus töötab. Ma nii õudselt tahtsin, et Ka-
ti saaks sedasama tunnet kogeda ja siis ma 
mõtlesin, et kurat, ma lähen temaga kaasa 
sellele teele ja me teeme selle asja valmis. Ku-
na oleme mõlemad Lõvid, siis kui me mida-
gi kätte võtame, haarame hammastega kinni 
ega lase lahti.

Tundub, et see lavalugu oli teie jaoks siis-
ki see kõige õigem, kui sääraseid emot-
sioone tekitab.

Helgi (muheleb): No paremat materjali ei 
pakutud.

Katrin: Hannes Villemson selle tõlke tegi 
ja on selles süüdi tegelikult.

Helgi: Üks lugu, mis tal oli, näitas, et meie 
intelligentsi tase sinnani ei jõua. «Hollywoo-
di fi lmitähtedega» tundus aga, et hakkame 
pusima ja lähme.

Katrin: Ega see meil lihtsalt ei tulnud, au-
salt öeldes.

Helgi: Ega see pole praegugi veel meil kä-
pas. Mina ütlen ausalt, et ega mina sellest nai-
sest, Joan Crawfordist, aru küll ei saa.

Mulle on jäänud mulje, et diivad Crawford 
ja Davis, keda Komöödiateatri lavastuses 
praegu mängite, on kaks parasjagu kõva 
kivi, mitte mingid pehmed diivakesed.

Helgi: Väga sarnaste elusaatusega naised. 
See, millest see vihavaen teineteise suhtes, jääb 
mõistatuseks. Miks ometi pakkus Joan oma 
partneriks Bette Davist ega võtnud kedagi teist, 
ehkki Hollywoodis on ju ometi näitlejaid jalaga 
segada? Aga ta valis just selle naise välja.

Katrin: Mäletan, kui koolis käisime, siis õpe-
tati meile, et kui sul on üdini positiivne või üdi-
ni negatiivne tegelane mängida, siis pead otsi-
ma vastaspoolust, et saaksid selle rolli endale 
käppa. Nende naiste puhul me kogu aeg otsime 
kokkupuutepunkte. Mis asi see on, mis neid 
ühendab ja miks nad vastastikku niimoodi käi-
tuvad, kuid ometi tahavad olla üksteisega koos.

Helgi: Mulle on kogu aeg tundunud, et see 
Crawford on natuke lihtsameelne. Bette Da-
vis aga, nutikas ja tark, kiusab ning provot-
seerib Joani. Lõbustab ennast sellega, et ajab 
Joani hulluks ning naudib, kuidas teine läheb 
endast välja. See on nagu mäng!

Katrin (itsitab): Tüki lõpuski on nii, et kee-
ran jälle ühe käraka ja vaatan, mis näo see 
mutt homme siis teeb.

Helgi: Seal on nii mõnigi koht, kus Craw-
ford hoiab ennast tagasi, aga siis ei pea vas-
tu ning röögatab. Bette siis naudib, et sai jäl-
le ta glamuurist välja tõmmatud.

Katrin: Bettel on kohe tekst: «Näita, näita 
mulle oma hambaid!»

Teil endil, ma kujutan ette, nii markant-
set suhetedraamat teatripäevil omavahel 
pole leegitsenud.

Katrin: Ei, sest meil ühiseid mehi ei ole ol-
nud.

Helgi (naeratab): Ei ole jah, paraku!
Katrin: See meesteteema viib ju naised en-

dast välja ja tülli.

Ühiste lavastustega olete kenasti hakka-
ma saanud?

Helgi: Operetis oli meil nii, et Kati oli sub-
rett ja mina niinimetatud primadonna. Muu-
sikalides oleme kogu aeg dubleerinud. See 
kõlab võib-olla ülbelt, aga eks me kumbki 
tundsime, et oleme omas asjas head. Ma ei 
hakka teise maale trügimagi, sest mul ei ole 
neid omadusi, kuigi oleme tähtkujult Lõvid, 
mõlemad peame viisi ja mõlemal on hea rüt-
mitunne. Aga näiteks hariduse poolest ole-
me erinevad: Kati on ikkagi akadeemia lõpe-
tanud, mina ainult teatristuudio. Sealt võiks 
ju intriigi arendada, aga …

Katrin: …see ei olnud probleem meie jaoks.
Helgi: Kuna ma olin Estonias varem, siis 

olin ma juba jala maha saanud ja vao sisse töö-
tanud. Tuli uus põlvkond ega olnud nii, et pri-
madonnal olid vana aja maneerid. Tuli inim-
likult mängida. Kati tuli sedasama rada pidi.

Toona, kui teie mängisite, oli operett nii 
populaarne žanr, et ilmselt olnuks teil 
raskegi üksteiselt tööd ära võtta.

Katrin: Miks te arvate, et me tunnetame, 
missugused me laval oleme? Meie ju seda ei 
tea ega näe, vaid anname selle, mis meis sees 
on. Kõik räägivad, et olete nii toredad, aga ei 
tea Helgi, missugune ta tegelikult on, ega tea 
mina, missugune ma tegelikult laval olen. Te-
ma teab, milline mina olen ja mina seda, mil-
line tema on. Helgi on vägev naine, elu täis! 
Kuidas ta tantsis ja laulis, kõik see oli nii loo-
mulik, et maksa kinni või tee järele! Aga sa po-
le võimeline seda tegema, sest sina pole tema. 
Muidugi, me ei mänginud samu rolle ka, aga 
kui ma, noor ja loll inimene, tulin teatrisse so-
listiks ja nägin enda kõrval sellist inimest na-

gu Helgi – siis ainult ahmisid õhku ja vahtisid, 
suu lahti. Äge, ta oli elav inimene laval!

Helgi teeb selle jutu peale nägusid, nagu 
ma näen.

Katrin: Las ta teeb!
Helgi: Kati puhul on mind alati rabanud 

tema erakordne võime olla positiivne ja igas 
asjas kõigepealt head näha. Kui ta poliitikas-
se läks, siis mõtlesin, et seal võiks olla roh-
kem temasuguseid inimesi, kes kõigepealt 
näevad head ja kokkupuutepunkte ning alles 
siis hakkavad vigu vaatama.

Katrin: Ma ei pääsenud üldse löögile seal 
poliitikas!

Helgi: Ja proovis oli Katiga nii, et ta korra 
ütles: mispärast sa mind lükkad alati esime-
sena tegema.

Katrin: Ta tahtis näha kõrvalt, kuidas on!
Helgi: Tahtsin jah näha, kuidas see kulgeb. 

Tegin asja, sügasin siit-sealt, otsisin midagi. 
Kati vaatas aga ahnete silmadega lavastaja 
poole, kes ütles kohe: «Palun, tule!» Ta on ala-
ti valmis kõike tegema ja kõike proovima. See 
on jumalik omadus, et tal ei ole seda «nii ma 
ei saa» ega «nii ma ei tee» hoiakut. Ta on val-
mis kõik läbi proovima. Seda on labane öel-
da, aga kui talle oleks öeldud, et võta end la-
val paljaks, ta oleks seda südamerahuga tei-
nud. Juhul, kui see olnuks tüki huvides.

Katrin: Kuule, kui see oleks hästi maks-
tud, ju ma oleksin teinud ka.

Helgi: Tema valmisolek alati kõigeks on 
hämmastav. Mitte ainult laval, vaid ka elus. 
Niisuguse inimesega on hea proovis olla! Kui 
tuleb proovi selline, kes ei taha üht ega teist 
teha, lähed kohe konfl ikti. Aga Katrinil ei ole 
seda. Tal on vastupidi – anna ainult kõike te-
ha ja proovime kohe! Väga kihvt!

Katrin: Aga elu peab ju huvitav olema! Kee-
gi ei tee su elu huvitavaks, kui sa ise ei tee.

Kui Katrin on julge katsetaja, siis Helgi 
ilmselt ei ole?

Helgi: Ei ma ole. Olen isegi mõelnud ja ana-
lüüsinud seda, miks see niimoodi on. See ei ole 
pelglikkus, aga tõenäoliselt ma kardan lolliks 
jääda, sest mul siin kahe kõrva vahel eriti ei 
hiilga (muigab). Kuigi ma ei mäleta, et mind 
oleks lapsepõlves maha surutud või öeldud, et 
ära sa niisugust lollust tee. Vastupidi, ema hoi-
dis mind hullupööra. Mu isa võeti juuli lõpus 
sõtta (mina sündisin alles augustis), aasta hil-
jem sai isa surma ja mina pole oma isa kunagi 
näinud. Ema abiellus uuesti alles siis, kui ma 
olin viieaastane, kuid emale olin ma tema suu-
rest armastusest alles jäänud maine olevus. 
Ning kasuisa oli mulle puhtalt isa eest. Ma olin 
perekonnas väga tehtud tegelane.

Olen mõelnud, et ilmselt ma kardan ruma-
laks jääda. Mul peab olema aluspõhi nii läbi 
nämmutatud, et teised on juba tüdinenud, et 
mida sa pärid nii palju. Tavaliselt on lavas-
tust tehes küsimused «kes», «kus», «miks», 
«millal» ja «kuidas», aga minul on see «miks» 
tavaliselt kõige esimene. Mul peab kõik ole-
ma nii õudselt selge ja alles siis ma julgen ha-
kata minema. Marsruut peab olema kindlalt 
maha pandud. Katil on suva: tal võib kuristik 
ees olla, aga ta läheb julgelt, sest lavastaja on 
ütelnud, et niimoodi on õige.

Ühtaegu on teie natuurid väga erinevad, 
teistpidi kuidagi aga sarnasedki.

Katrin: On-on, aga tegelikult on nii, et 
mulle on väga oluline, kui Helgi midagi ütleb. 
Kui hakkasin tegema oma hullumeelset pro-
jekti, maja ehitamist, oli Helgi esimene, kel-
le juurde läksin ja ütlesin, et näe, mul on pä-
randuseks saadud maa, siin on selline pro-
jekt, aga kas ma hakkan seda tegema? Helgi 
ütles, et hakka. Võtsin seda tõsiselt ja sain 
sellega valmis. Olin vahepeal ta peale tige ka, 
kui oli selline periood, mil arvasin, et ei saa 
hakkama sellega: mõtlesin, et kurat, ta mee-
lega tegi seda, et ma pean nüüd seda maja ehi-
tama! (Taustaks kõlab Helgi naer.) Aga lap-
sed tulid appi ja sain valmis küll. Nüüd ta pil-
kab mind nimega «majaomanik», aga see on 
ju Helgi nali! (Katrin puhkeb laginal naerma.)

Helgi: Nii ongi, et me oleme ühtemoodi 
huumorisoonega ja meie naljad on sellised, et 
paljud ei saa aru: «Issand jumal, mismoodi nad 
üksteisega räägivad!» Nad ei saa aru, et see on 
sõbralik nöök, me ei solvu üksteise peale. Me 
teame, kuhumaani võib minna ja mida öelda.

Vägisi tundub, et pärast nii pikka tutvust 
teate teineteist peast.

Helgi: Kui meil oli lavastus «Väljaspool 
hooaega», istusime kogu aeg ninapidi koos ja 
Ines Aru alati imestas: «Issand jumal, te ole-
te 40 aastat koos laval olnud, aga ikka te is-
tute koos ja räägite jutte!» Meil oli lõputult 
jutte! Olime ainuke paar, kes bussis rääkis, 
teised olid vait ega saanud magada.

Katrin: Mulle loeb, mis Helgi ütleb.
Helgi: Ma ju vanem ka – nagu vanem õde.

Katrin (kavalalt): Keda me praeguses tü-
kis mängime, õdesid? Sa oled ikka päris segi 
keeranud, nagu meil tekst ütleb.

Helgi (laenab repliigi Bette Daviselt): Sõi-
da sitale oma viisakusega! Õudne! Paneb esi-
mese laksu kohe ära!

Tekst paistab teil olevat leebelt öeldes 
vägagi lahtine – üks vandesõna ajab teist 
taga!

Helgi: Oi, Kati nägi vaeva nagu hirmus sel-
le ropendamisega.

Katrin: Algul ei tulnud kuidagi.
Helgi: Algul käis see nagu piitsaga kõrva 

peale ja nägin, et tal oli nii raske. Aga nüüd 
pole mingit küsimust.

Katrin: Harjub ära! Nüüd on juba elus ka 
nii: juhin autot, vaatan teisi autojuhte ja ro-
pendan omaette. Usun, et see läheb ka lõpuks 
üle, nii nagu kõik asjad lähevad.

Te ei olnud ju väljaõppinud solistid, kui 
sattusite Estonia lavale tähtrollidesse?

Katrin: Helgi oli esimene, mind võeti te-
ma järgi, kuna ta tõestas ennast väga hästi 
«West Side’i looga». Mõeldi ilmselt, et ühest 
on vähe ja on vaja kaht inimest, kes hakkak-
sid seda vedama. Mind leiti lavakunstikateed-
rist, kui tegime lavastust «Humalakorjajad». 
Üht etendust tulid vaatama peadirigent Nee-
me Järvi ja direktor Rene Hammer. See oli en-
ne suunamist. Pärast etendust tulid nad lava 
taha ja küsisid, kas ma ei tahaks Estoniasse 
tulla. Mina ütlesin, et olen abielus ja siis võe-
ti mees – Peeter Jakobi – ka Estoniasse. Kü-
sisin, mis ma siis palka saan – tollal said draa-
mateatrisse minejad 75 rubla kuus. Aga Esto-
nias oli esimene palk 110 rubla! Selle peale 
ütlesin, et tulen kohe.

Helgi: Loomulikult oli Estonias kõrgem 
palk, muusikateater ju!

← ALGUS PÖÖRDEL

« Kui ma pean kunagi 
oma elutöö eest vastust 

andma, siis ma olen jah 
sündinud lavale. Kuidas see 
Joan Crawford ütlebki: ma olen 
selleks sündinud, see on minu 
elu! Tõepoolest, seal võid sa 
kõike teha, mida muidu eluski 
ei tee. Ma tunnen ennast laval 
hästi ja see on ka põhjus, miks 
ma üldse veel seal kooserdan.»
Helgi Sallo

KREHVTISED FILMITÄHED: Vastses Komöödiateatri lavastuses «Hollywoodi fi lmitähed» astub 
Helgi Sallo lavale Joan Crawfordi ja Katrin Karisma Bette Davisena. 

Selles kirglike diivade loos näitavad Sallo ja Karisma üksteisele hambaid ning loobivad vandesõnu imetlusväärse 
kergusega. Karisma tunnistab sulnilt: «Ega see meil lihtsalt ei tulnud, ausalt öeldes.»


