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Kirmas: Eks järgmisel nädalal olegi mure, kui keegi kõrval ei
norska
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Rahvatantsurühm on pere.
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Tallinna Kalevi staadioni kohal oli murepilv: murelikud näod ja sünge

vihmapilv. Juba esimese tantsu ajal põlvitavad mehed murule, surudes

kogu keharaskuse tundide viisi ve� saanud väljakule. Aga täpselt

siis, rõhutan: täpselt siis, kui üle staadioni kõlas esimene akord, sirutas

päike oma kiire maani, valgustades just vajalikku murulapikest.
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Kui meeste tants lõppes, puges päiksekiir pilve taha tagasi. Ja just täpselt sel

hetkel! Nii ru�asid mehed taas trepist üles, otsimaks varju oma rühma pesas. 

Harjutusplats ehk vaid kaheminutilise jalutuskäigu kaugusel läänetribüüni

väravast asuv piduliste peidupaik on eriline. Mõni rühm on sinna seadnud püsti

telgid, teised on otsustanud lihtsalt maha pikali heita. Igaühele oma. 

Küll pakkus palju nalja, kui tantsumees pea telgist välja pistis. Enne paistis telgiuksest vaid taguots.
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Väljaku keskelt lehvitab seltskond pidulisi. Need on Kirmase naisrühma tantsijad,

kes külalist oodata oskasid. Just need naised said osa ajaloolisest sündmusest,

mis endi sõnutsi peo üks tipphetki ja millest lastelastele tulevikus pajatada.

Esimest korda ajaloos tantsisid naisrühmad kaasa „Tuljakut“ ja seda platsi keskel.

„Kuna meie oleme üldse esimest korda suurel tantsupeol, on see eriti magus

ja jääb pikaks ajaks meelde,“ ütles rahvatantsija Tiina Kallas, mille peale poetab

kaastantsija pisara. 

See ei ole esimene pisar.

Kirmase naisrühm läbis väga pingelised e�etantsimise proovid. Nagu kõik

teisedki. Sestap oli peole saamine veel emotsionaalsem. Pool aastat ootamist ja

kahtlemist. „Eks ikka ole madalhetki ja aegu, mil tunned, et enam ei jaksa,“

tunnistas Kallas. Saadi „emalt“ ehk juhendajalt Sülvi Möldrilt riielda, „isalt“ Raivo

Ermilt pai. Aga kõik asja eest. Praegu astuvad naised staadionile, võ�es varnast

kõik, mida õpetati, ja tõstes jala just nii kõrgele, kui peab. 

„Mina istun siin platsi kõrval ja vaatan, mis nad teevad,“ märkis Mölder. „See on

tegelikult raskem.“ Tallinnast võeti kõik, mida võ�a andis. „Oleme kõrbenud,

saanud tormilaadset tuult ja vihmagi. Ka oleme pidanud kahte sünnipäeva.“ Kui

küsin, kuidas tähtpäevi peo ajal peetakse, vastab juhendaja seepeale: „Küll me

peame. Me ei lähe siit veel kuskile.“ Selle peale puhkeb kogu naiskond naerma. 

Nädal pealinnas on olnud omamoodi seiklus. Uinutud ju külg külje kõrval,

harjutud teineteise magamisharjumustega. „Eks järgmisel nädalal hakkabki olema



7/9/2019 Kirmas: Eks järgmisel nädalal olegi mure, kui keegi kõrval ei norska - Uudised - Pärnu Postimees

https://parnu.postimees.ee/6723729/kirmas-eks-jargmisel-nadalal-olegi-mure-kui-keegi-korval-ei-norska 3/3

mure, kui keegi kõrval ei norska,“ naljatas Mölder, sest tantsurühm on kui pere.

Nii kirjeldavad oma rühma siseelu paljud tantsijad. 

Tantsijate keskel on pere süda: "ema" ja "isa".
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„Meil on väga lihtne vastus: „Minu arm“ on Kirmas. Seda mõlemas tähenduses,“

jutustas õpetaja. „Vahel ajavad nad mind vihale, teinekord aga naerma.“ Sest sõna

„arm“ viitab nii haavadele kui armastusele. Igas peres on mõlemat. 

Täna õhtul näidati end viimasele publikule, mis ühtaegu tekitab nii tühja kui hea

tunde. „Me saime hakkama! Aga see õige tunne jõuab alles hiljem kohale,“ arvas

Mölder. 

Kirmase rahvatantsijad naudivad töö vilju, visates jalad üles, lipates kiirelt Raua

tänava sauna ja jagades kogutud mälestusi. „Rahvatants on elustiil. Ega ükski

rahvatantsija ole päris normaalne,“ mõtiskles „ema“. „Aga kes on?“ 

Nii näeb tantsijate silmis pisaraid ja võidujoovastust, sest see siin ja praegu on

samal ajal ilus ja valus just nagu „Minu arm“.


