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V õ t a m e  k o r g i  m a h a

Venekeelsed raadiod mängivad sinu 
bändi Lotos lugu „Paha tüdruk“. Kas see 
räägib sinust?
Jah, võib ka nii öelda. Natuke on see 
minust küll. Kui nüüd inimesed Egerti 
tehtud fotosid näevad, siis peavad vist 
paljud mind pahaks tüdrukuks. Aga 
südames olen hea tüdruk, armastan 
oma perekonda ja sõpru, kui võimalik 
aitan inimesi ja püüan maailma natuke 
paremaks ja ilusamaks teha. Niisugune 
väike Napoleon!

Mis seal paha on, kui ilusast tüdrukust on 
ilusad pildid?
Ma ei pea ennast ilusaks. Olen tavaline 
tüdruk, kes oskab ennast hästi näidata. 
Mõnikord jääb silma selline tüdruk, 
kes on hall mis hall, aga kohe näed ära, 
et kui teeks kena soengu ja hea meigi, 
võiks ta olla selline staar, et oi-oi-oi.

hea südamega 
paha tüdruk
hea südamega 

Alexandra
Olgem ausad, keskmine 
eestlane ei tea meie 
venekeelseist kaas-
maalastest ikka mitte 
halligi. Di kui sotsiaalselt 
kohusetundlik väljaanne 
peab enda ülesandeks 
lähendada kahte kogu-
konda, seepärast lubage 
tutvustada vene kogu-
konna säravaimat pärli 
– poplaulja Alexandrat!

TEKST LAURI 

LINNAMÄE

FOTOD EGERT 

KAMENIK

MEIK ALEXANDRA

TÄNAME HOTELL 

KOLM ÕDE
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Ega ometi süütus kooli ajal kaota-
mata jäänud?! „Ei jäänud, poistega 
hakkasin juba noorelt tegelema.“

Näiteks varem põdesin, et mul on 
väikesed rinnad. Mul hakkasid rinnad 
esimesena klassis kasvama, aga esime-
sena jäi ka kasv seisma. Siis olin küll 
nördinud, et kuidas nii. Aga palusin 
ühel sõbrannal minust topless-pilte teha 
ja ta pidas neid pilte väga ilusateks. Siis 
mõistsin, et tegelikult ongi niimoodi ilus 
ja rohkem ma suuri rindu ei igatsenud.

Nii et midagi muuta ei taha? Di toimetuse 
hinnangul on see hea valik.
Ei taha muuta jah. Vist ... jah, kui järe-
le mõelda, siis ei taha. Ma võin lihtsalt 
meigiga ka saavutada selle, et ühel õhtul 
olen leedi ja teisel õhtul selline ... huli-
gaanist plika.

Kui sul klassis esimesena hakkasid rinnad 
kasvama, siis järelikult sattusid üsna 
varakult poiste tähelepanu alla?
Tegelikult oli mul koolis natukene staa-
rihaigus küljes ja mind ei sallitud eriti. 
Ma hakkasin ju väga varakult laulma ja 
nii see staaritunne tekkis.

Ega ometi süütus kooli ajal kaotamata 
jäänud?!
Ei, ei jäänud, poistega hakkasin juba 
noorelt tegelema.

Kui noorelt siis? Enne 16 eluaastat ikka?
Ei ütle! No ütleme nii, et see oli vara-
kult. Selline oli mu valik.

Lotos laulab vene keeles, peamiselt selle 
pärast eestlased sind ei tunnegi. Kas 
näiteks inglise keeles ka mõni laul tuleb?
Ma olen mõelnud selle peale. Aga muu-
sikal pole rahvust, pole vahet, mis keeles 
laulda. Aga eesti keeles ma ei laulaks, 
ma ei taha aktsendiga keelt rikkuda. 
Kui ma teeks eestikeelse loo, siis ma ei 
laulaks seda nii hästi välja kui vaja. See 
oleks lihtsalt kommerts.

Aga millal sa muusikaga tohutult 
kuulsaks ja rikkaks saad?
Eks mind natuke siinsed venelased tun-
nevad. Aga rikkaks pole veel saanud. 
Netis meie kodulehel noored plikad 
aeg-ajalt kommenteerivad – Saša, sa 
oled saavutanud kõik, millest unistanud, 
meil on nii hea meel! Tegelikult pole neil 
aimugi, millest ma päriselt unistan.

Aga pihi meile.
Muusikas tahan tippu jõuda.

Mida see tähendab? Eurovisionile 
minekut?
Eurovisioni konkursil ma ei osaleks. 
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„Arvan, et eesti mehed on ilusad, 
hästi organiseeritud, kuumad, 
oskavad armastada ja töötada. 
Ja kui puhkavad, siis hästi.“

Mulle meeldib teha oma asja, mitte nii, 
et tulevad mingid tädid-onud ja kukuvad 
seletama, kuidas ja mida pean tegema.

Pärast Di ilmumist saad endale 
lugematult austajaid juurde. Kus oleks 
neil kõige suuremad šansid sinuga 
kohtuda?
Ega ma eriti väljas pidudel ei käigi. Va-
hepeal meeldib istuda Lasnamäel sel-
lises kohas nagu Alien Club. Kui tahad 
süüa, saad seal hästi süüa. Juua ka. Ja 
tantsida. Aga kohata võib mind ka in-
ternetis, käin palju igasugustes suhtlus-
portaalides. Damochka.ru ja hamster.ee 
näiteks. Ja muidugi meie bändi kodukas 
www.lotos.ee, kus on palju pilte.

Miks?
Seal võib huvitavate inimestega kohtu-
da. Aga on ka selliseid, kellest on pildi 
peal ainult suguelundid. Selliseid tege-
lasi ignoreerin.

Rate.ee-s ka oled? Kõik popid ja noored 
inimesed peavad ju rates olema.
Jah, olen mõelnud küll, et registreerin 
ennast rate kasutajaks.

Aga kas sind eesti soost austajad 
huvitavad? Eesti beibed teavad küll 
rääkida, et eesti mehed on külmad ja 
aeglase taibuga.
Vale jutt. Tean paljusid eesti mehi, kes 
on vägagi kuumad. Arvan, et eesti me-
hed on ilusad, hästi organiseeritud, 
kuumad, oskavad armastada ja töötada. 
Ja kui puhkavad, siis hästi.

Muide, Lätis Jurmala veepargis on 
isegi selline kokteil müügil nagu „Kuum 
eesti mees“. Täpselt nii oligi, eesti kee-
les! Vot nii populaarsed on eesti poisid 
maailmas! Seal on sees absint ja džinn 
ning teab mis veel, ühesõnaga üks väga 
tuline naps. Mulle meeldis!

Nüüd peaks sul olema palju ilusaid pilte 
ka, mida endast ratesse riputada.
Di fotosessioon oli mul esimene kord 
niimoodi professionaalse fotograafiga
erootilisi pilte teha. Aga tegelikult on 
mul kodus selliseid fotosid väga palju. 
Kohe väga avameelseid fotosid on. Aga 
olen palju kurje keeli tunda saanud, 
inimesed on õelad, sellepärast ma neid 
ei näita. Kindlasti saab neid kurje keeli 
tunda ka pärast Di ilmumist.
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„Mulle meeldib väga Playboy’d 
vaadata, sest seal on kõik nii ilus 
ja kallis – selle keskel ilusat tüd-
rukut vaadata on väga meeldiv.“

Selline ju staari elu ongi.
Mina pole staar olnud, ma ei tea, milline 
on staaride elu.

Millal sa laulma hakkasid?
Koolis laulsin juba lapsest saati kooris. 
14aastaselt tegin sõbrannaga esimese 
bändi, nimi oli Sweet Lips. Ise kirjuta-
sin sõnad ja muusika ning arranžeerisin 
laulud arvutis.

Lotoses kirjutan kõik lood ise, teen 
tantsutüdrukutele meigi ja endale ka, 
liikumise teen bändile, mõnikord teen 
ka kostüüme...

Sinu pilte Lotose kodulehelt vaadates 
jääb mulje, et bänd pakub silmarõõmu 

samapalju kui kõrvarõõmu?
Esinedes püüan pakkuda ilusat ja eroo-
tilist show’d. Mulle meeldib erootiline 
stiil, näiteks nagu teeb Madonna. Kõik 
meie esinemiskostüümid on seksikad, 
nagu ka tantsud. Võib-olla sellepärast 
arvavadki mõned, et ma olen paha tüd-
ruk? Mulle meeldib väga Playboy’d vaa-
data, sest seal on kõik nii ilus ja kallis 
– selle keskel ilusat tüdrukut vaadata on 
väga meeldiv.

Ilusad tüdrukud siis meeldivad?
Ma ei ole lesbi, see on kindel! Ma vaatan 
seda rohkem kui kunsti.

Kus su esinemist näha saaks?
Ma ei esine nii tihti kui tahaks, sest 
inimesed, kes korraldavad venelastele 
pidusid, ei taha raha maksta! Neile on 
palju lihtsam leida noor ebaprofessio-
naalne kollektiiv, kus poisid ja tüdrukud 
on õnnelikud, et neil lastakse tasuta esi-
neda. Mulle see ei meeldi ja sellepärast 
jäävad paljud ettepanekud vastamata. 
Muusika tegemisele läheb niigi liiga 

palju raha, energiat, aega ja jõudu.

Kas sa välismaal ka esined?
Mulle meeldib niisama reisida, olen 
käinud Jaapanis, Inglismaal, Soomes, 
Rootsis, Lätis ja muidugi Venemaal. 
Venemaal käin igal aastal, mul on seal 
vanaema – see on ilus, aga kummaline 
maa. Jaapanis meeldis ka väga, elasin 
kolm kuud Tokios. Inimesed on seal ab-
soluutselt teised, kui meie, eurooplased. 
Neist ei saanud sageli aru.

Ühes klubis suhtlesin seal Steven 
Seagaliga.

SELLE Steven Seagaliga?
Jajah, selle maailmakuulsa näitlejaga! 
Kui ei usu, võin pilte ka näidata! Suht-
lesin temaga võib-olla tunnikese, ta 
püüdis minuga flirtida, aga andsin talle
mõista, et eesti tüdrukutega see nii liht-
salt ei käi.

Aga ikkagi on ta huvitav inimene ja 
see oli uskumatu tunne nii suure staari 
kõrval istuda ja temaga rääkida! Nagu 
teisel planeedil!



veebruar 2006  13  www.di.ee


