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see olnud, ja kokku on ju kõik üks hea 
õppetund ning inimesed arenevad edasi 
ja aina paremuse poole,” usub Kärt, kelle 
praegust eluperioodi ilmestavad märksa 
positiivsemad noodid. “Hakkan vaikselt 
jälle loodi saama ja see on suurepärane 
tunne,” ütleb ta selle kinnituseks. 

Kärt on õnnelik ja tänulik, et tal on nii 
palju häid sõpru. Lapsi ja sõpru peab ta 
üldse inimese elus suurimaks varandu-
seks, lausa luksuseks, ja õiget elukaaslast 
õnnistuseks. Lapsevanema rollist on Kär-

di sõnul hea õppida kannatlikkust ja alt-
ruismi. “Lapsed on esmaklassilised õpe-
tajad ja vanemate egotaltsutajad,” kinnitab 
Kärt. “Minu suurim soov on, et mu lap-
sed oleksid õnnelikud ning et neist kasvak-
sid vastutustundlikud ja eluterve psüühi-
kaga inimesed. See viimane tundub täna-
päeva ühiskonnas aina defi tsiitsem oma-
dus. Erialased valikud usaldan laste endi 
teha. Püüan neist kasvatada õnnelikke ja 
toredaid inimesi. Vanemate lahutus ei ole 
lastele kunagi kerge, aga aidata saab vaid 
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kaua, varsti pea 30 aastat. 
Oleme kõik need aastad tihedalt 
suhelnud ja olnud koos nii õnnes 
kui ka õnnetuses. Armastan Kärti 
väga. Kohtusime filmivõtetel ja 
sel ajal erines Kärt üsna sellest, 
kes ta on praegu. Ta oli siis hästi 
julge ja võitlusvalmis, nii et mina 
flegmana lohisesin tal pigem 
järel. Astusime koos ka lavakasse 
ja minu meelest oli see suur viga, 
et Kärti vastu ei võetud. Ta tahtis 
sinna ikka väga sisse saada. Kõi-
ge kiuste on ta ikkagi näitlejaks 
saanud ja päris heaks. Kärt sai 
ka noorelt oma esimese lapse 
ja alustas intensiivset pereelu. 
Kärt on missiooniinimene, tema 
jaoks on perekond ja lapsed alati 
esikohal. Ta on teinud palju ise-
enda arvelt. Ma ei tea hullemat 
kanaema kui Kärt. Alati vaatab 
kella, et kohe koju tormata, et 
last vannitada või võileibu teha. 
Pean Kärti väga andekaks ini-
meseks, tal on terav mõistus, 
hea huumorimeel ja omapärased 
tähelepanekud. Ka väga vaimukas 
jutustamisoskus. See teeb temast 
ägeda kaaslase ja sõbra.
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