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“Elamusi on olnud väga pal-
ju. Mõned on märgilised. 
Kõige tugevamad neist on 
seotud kõrgema taju koha-

letulekuga, kui saan äkki aru, kui suur 
on ruum mu ümber, kui palju teavet sel-
les on ja kuidas see kõik kokku jookseb,” 
võtab Kärt oma elu elamused kokku. 
Üks suuremaid ja märgilisemaid nen-
dest tabas teda palju aastaid tagasi ühel 
suvepäeval oma kodus ja täiesti oota-
matult. “Olin oma eluga tõeliselt süga-
vas mustas augus. Juba paar aastat 
oli kõik läinud allamäge, kuni 
täieliku põhjatundeni välja. 
Telefon ei helisenud, tööd 
ei olnud, suhted olid 
halvad, kõik oli pahasti. 
Süüdistasin selles tei-
si, kogu maailma, isegi 
oma sõpru. Päeva, mil 
kõik muutus, mäletan 
kirka selgusega. Oli suvi 
aastal 1994, elasime tollal 
Pirita-Kosel. Vaatasin aknast 
puude oksi ja triikisin viimast 
tahtejõudu kokku võttes pesu. Siis see 
lihtsalt juhtus – järsku avanes kõik. Min-
gi energia tuli igalt poolt korraga. Kor-
raks kadus mul kehast jõud täiesti ära, 
kukkusin põrandale ja hakkasin nutma. 
See ei olnud kurbuse nutt, vaid otsatu 
tänu, tänu kõige eest, mis mulle antud. 
Seda kõike tundus kohutavalt palju, 
hingematvas külluses. Tõmbasin jalga 
mingid suvalised täpilised retuusid, sel-
ga suvalise pluusi, võtsin millegipärast 
kaasa tühja kilekoti, millesse panin suu-
re vana mobiiltelefoni – kuna oli 90nda-
te keskpaik, siis olid mobiiltelefonid 
väga suured, see konkreetne polnud ise-
gi minu oma –, ja sõitsin bussiga linna. 
Jalutasin seal siis ringi, kilekott tuulest 
punnis, ja lõpuks lihtsalt jooksin möö-
da tänavaid, tahtes inimestele öelda, mis 
minuga on juhtunud, jagada seda põhja-
tut õnne ja tänu. Öelda kõigile, et maa-
ilm on imeline ja mina olen kõige õnne-
likum inimene. Kujutage ette, selsamal 
päeval seal linnas niimoodi täpilistes 
retuusides ringi tuisates tuli mulle täna-
val vastu üks tuttav inimene, kes ütles, 
et mind otsitakse taga, sest üks kuulus 
lavastaja tahab mind kutsuda konkursile 
Soome. Läksingi, sain selle rolli ja võib-
olla ka oma elu suurima erialase õppe-
tunni,” meenutab Kärt rõõmsalt päe-
va, mida ta nimetab oma elu viie suu-
rima elamuse hulka kuuluvaks. “Sama-
laadselt võimsaid on aga veel olnud. Ma 
ei tea, kust need asjad tulevad või miks 
nad juhtuvad, aga järsku oled täidetud 
tänutundest. Kõik muutub su elus päe-
vapealt! Telefon hakkab helisema, päe-

vapealt saad tööd, päevapealt oled kõi-
ge õnnelikum inimene maailmas. See oli 
hetk, kui järsku hajusid kibestumus, viha 
ja tume energia, või nagu Evald Herma-
küla armastas öelda: “Vana Elmar pani 
kuvaldaga vastu pead.””

Infomüras on oht end kaotada

Kärt on veendunud, et kõige olulisem 
on see inimene, kellega just sel hetkel 
koos oled. Aga kes on talle veel täht-

sad? “Kõige tähtsam on ikka see, 
kellega parasjagu hetke jagad, 

need, kes su ümber on. Muidugi on pere 
ja sõbrad tähtsad. Samal ajal on tähtsad 
kõik inimesed, aga ka loomad, putukad, 
linnud, lehed, kõik mis elab ja hingab.” 

Selle kõige kõrval on Kärdi jaoks mär-
giline universaalne tähelepanu ehk kõik 
see, mis ei tule silmade kaudu. Näiteks 
tulid sel suvel Kärdi juurde üle pika pau-
si uuesti laulud, millest kõige värskem 
on sellise refrääniga: 

Igal hetkel, armas Looja, 
tajun sinu karget hoolt, 
kõik, mis elab, kõik, mis hingab – 
mina kummardan ta pool.

See oli 
hetk, kui 

järsku hajusid 
kibestumus, 
viha ja tume 

energia.

Tundeline laulja, näitlejanna 
ja pedagoog Kärt Tomingas 

(4�) tegeleb kirglikult juba 
kolmandat aastat kodaniku-

algatusega “Elamusaasta”, 
mille raames käivad 

loomeinimesed koolides 
laste inspireerimiseks 

oma elu elamustest 
rääkimas. Kärdi 

elus on selliseid 
võimsad elamusi 

olnud mitu. “Kõik 
muutub su elus 

päevapealt!” 
võtab ta nendest 
kirkaima kokku. 

Materiaalsete asjadega on 
Kärdil omalaadne suhe – kui 
varem võisid kadunud võtmed 
teda nutma ajada, siis viimased 
pool aastat on ta suutnud 
selliseid olukordi targalt ja 
huumoriga võtta. 


