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olema tugev, et hakkama saada. Iga asja 
nimel tulebki tohutult vaeva näha. Kui 
tõmban paralleele oma elust, siis kui 25 
aastat laval tantsisin, pidin kogu aeg vor-
mis olema ja meeletult pingutama. Täp-
selt samamoodi on igal alal, igal pool – 
pead meeletult vaeva nägema, kui tahad 
paremini elada. Niisama laisalt logeledes 
ei saa ju head elu. Kui oled aus, kor-
ralik töötav kodanik, näedki 
paratamatult ränka vaeva, 
et elustandard kõrgem 
oleks. Loomulikult on 
inimesi, kellele tuleb 
raha kergemini kätte, 
aga neil on jälle teised 
probleemid. Ei ole nii, 
et väljast vaatad – oi 
kui hästi elavad, uhke 
maja, uhke auto, tähen-
dab on õnnelikud. See 
tähenda mitte midagi! Väljast 
ei saa hinnata, kui kerge või hea nen-
de elu on. Ükski asi ei tule kergelt. Kõr-
valt võib tunduda, et mis see tantsimine 
ära ei ole, tõstab seal jalga ja keerutab… 
Tegelikult on see ränk töö. Esitantsija 
on võrreldav olümpiavõitjaga, kogu aeg 
peab tippvormis olema.”

Valehäbist tuleb üle saada

Kaie usub, et vahel tuleb aeg maha võtta 
ja puhata, sest vaim, hing ja füüsis kulu-
vad. “Inimene, kes oskab hästi tööd teha, 
oskab ka hästi puhata,” usub Kaie, kes 
ootab juba suve ja puhkust. “Kuigi mulle 
tohutult meeldib Hispaanias ja Itaalias, 

sealsed elurõõmsad inimesed ja soe 
päike, kavatseme enamiku puh-

kusest veeta hoopis kodus. 
Sel aastal on meil plaanis 

perega ka Lätis ringi sõi-
ta. Seal elab poiste teine 
vanaema. Samuti tee-
me ettevalmistusi koo-
liminekuks. Laste jaoks 
peab kindlasti aega leid-

ma. Vahel puhkepäeval 
koristades mõtlen, et tuleks 

veel seda või teist teha, aga 
siis mõtlen, et jätaks selle kõik 

sinnapaika ja läheks hoopis lastega õue. 
Nad tihtipeale kutsuvad, et emme, tule 
mängima, ja mul on nii kahju, et pole 
aega. Loomulikult tuleb toimetusi teha, 
aga aastad mööduvad nii kiiresti ja vahel 
oleks parem jätta tolm kapi pealt pühki-
mata ja selle asemel lastega mängida.”  

Armastust, hellust ja heatahtlikkust 
kõige olulisemaks pidav Kaie soovi-
tab pideva rassimise kõrval positiivset 
meelt säilitada. “Isegi kui on väga-väga 
raske, on tegelikult kõikidest olukorda-
dest väljapääs. Käega ei maksa lüüa isegi 
siis, kui tundub, et enam ei ole kuidagi 
võimalik edasi minna. Alati on võima-
lik. Kui ise ei saa hakkama, tuleb julgesti 
nõu ja abi küsida. Eestis on nii palju lah-
keid inimesi, kes ulatavad abikäe. Nõr-
kus ei ole häbiasi ja haige ei ole piinlik 
olla. Nõukogudeaja valehäbidest tuleb 
üle saada. Teatud põlvkonnad häbene-
vad siiani inimliku elu normaalseid kül-
gi. Tuleb leida tuge, hoida sõpru ja olla 
hea inimene. Heatahtliku naeratuse ja 
ühe hea sõnaga võib pool maailma pare-
maks muuta,” usub Kaie.

Balletikoolist lahkudes palun Kaie tei-
se kursuse õpilastel Carolinal ja Alice’il 
õpetajat kirjeldada. “Kaie on mõistev,” 
arvab Alice. Carolina ütleb, et loomin-
guline. Küsimuse peale, kas tüdrukud 
tahaksid saada selliseks priimabalerii-
niks nagu Kaie, hüüatavad nad siiralt 
säravate silmadega ühest suust “Oo jaa!” 
ning lippavad tantsutunniks balletikingi 
jalga panema. 

Kui oled 
aus, näedki 

ränka vaeva, 
et elustandard 
kõrgem oleks.


