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supertubli olnud ja ise hakka-
ma saanud, mitte nagu pal-
jud, kellele emad-isad võima-
lused ette söödavad. Hend-
rik on teinud pühendumu-
sega oma asja ja niivõrd häs-
ti, et ka teised said aru, kui 
jube hea ta on!” kiidab Anne. 
Annel on siiralt hea meel, et 
side lastega on soe ja tihe.  

Emal erilised võimed

Esoteerika juurde tagasi tul-
les meenutab Anne, kui-

das tema ema rääkis 
kunagi loo ühest 

nägemusest. “Ju 
olid emal eri-
lised võimed. 
See juhtus 
enne sõda. 
Mu vanema 
õe isa, kes 

oli tore, pikk 
ja ilus mees, 

käis pidudel pilli 
mängimas – bajaa-

ni, akordionit. Ta oli samal 
ajal ka taksojuht, kuigi palju-
kest neid taksosid tollal üldse 
oli, vast paar tükki, ja armas-
tas ka napsu võtta. Ükskord 
ei tulnud isa ööseks koju. 
Ema ootas ja muretses, noor 
naine, süda valutas. Hom-
mikul pidi ema minema rät-
sepa juurde mantlit proovi-

ma. Kalamajas elaval rätse-
paproual oli toas suur läikiv 
kahhelahi. Proov sai tehtud ja 
ema oli juba minekule sead-
mas, käsi ukselingil, kui äkki 
ehmatusest kivistus. Rätse-
paproua küsis: “Proua Her-
ta, mis teiega juhtus?” Ema 
ütles: “Teate, minu mees oli 
praegu siin.” Kuidas ometi? 
Ema oli näinud kahhelahju 
pinnal selget pilti, kuidas isa 
istub laua taga, viinapits ees, 
bajaan kõhu peal, ja naeratab 
laialt. Ema nägi täpselt seda 
kohta, kus isa oli, kuigi ise 
ei olnud seal käinud. Kui isa 
koju tuli, selgus, et ema oli-
gi täpselt samal kellaajal näi-
nud isa nii, nagu ta seal täp-
selt istunud oli. Ju nad olid 
nii lähedased, et infovahetus 
käis neil sedamoodi,” naerab 
Anne mälestuse juures.  

Meie vestluse ajal on 
hakanud väljas vihma tibu-
tama. Maksame arve ja jäta-
me nägemist. Anne on täp-
selt selline inimene, kellega 
tahaks veelgi kohtuda ja liht-
salt niisama juttu puhuda. 
Äkki peaks ta omale maale 
külla kutsuma marjapõõsas-
tele head asukohta pendelda-
ma, mõtlen, kui Lasnamäelt 
linna poole sõidan ja paeki-
vikarjääris õitsvaid põõsaid 
imetlen. 

teine plaan|N

heade tegijatega kokkupuu-
teid. Näiteks ükskord aas-
taid tagasi, kui olin oma elu-
ga peadpidi karidele jooks-
nud, nagu inimestel vahel 
ikka juhtub, läksin ühe tore-
da ja targa naise, selgeltnä-
gija ja elunõustaja Mai-Aga-
te Väljataga juurde nõu küsi-
ma. Selgus, et mul olid ener-
giakanalid täiesti kinni jooks-
nud. Mäletan nii selgelt, kui-
das Mai koputas mind oma 
väikese õrna haamrikesega 
sinna-tänna ja kolmandasse 
kohta. Samal ajal ma midagi 
eriti ei tundnudki, aga kui ma 
järgmisel hommikul ärkasin, 
oli tunne, nagu oleks kümne 
poksija käest klohmida saa-
nud, kõik koputatud kohad 
valutasid. Tähendab, mul olid 
kanalid nii kinni olnud. Päev-
selge on, et kanalid on olemas 
ja sellest koputamisest läksid 
nad lahti, sain abi ja hakkas 
palju kergem. Selline tunne 
oli, nagu oleks raske seljakoti 
seljast maha pannud. Üks tei-
ne kord aitas Mai mind veel, 
kui tervis kehv. Olin käinud 
ühe ja teise arsti juures, aga 
analüüsid midagi ei näida-
nud. Läksin Mai juurde. Istu-
sime, ajasime juttu, ta vaatas 
mulle otsa, pani silmad kinni, 
vaatas mu “sisse” ja ütles: “Aa, 
muidugi – sapp.” – “Oi kui 
tore,” hüüdsin, “siis saan ju 
terveks.” Nii läkski,” meenu-
tab Anne toredat mälestust. 

Elu täis kive, kände 
ja päikest
Maailma parimateks paika-
deks peab Anne oma kodu 
ja suvekodu. Välisriikidest 
meeldivad Annele küll pal-
jud, aga enda sõnul ta iga-
le poole ei kipu ka siis, kui 
raha poleks probleem. “Igal 
paigal on oma tunne ja tun-
netus ja kui see minu oma-
ga ei harmoneeru, siis pole 
vaja punnitada, et iga hinna 
eest ära käia sellepärast, et 
kuulus või tähtis paik,” arvab 
Anne ja lisab, et reisimisega 
on palju nalja saanud. “Mul 
on kõva kõrgusehirm ja olen 
ka geograa� line idioot. Üks-
kord nägin tänaval sõber Jaa-
nus Orgulast, kes suur reisi-

sell. Ta otsis kedagi, kellega 
Kreekasse reisida. Mõtlesin, 
et oi kui tore, Kreekas ei olegi 
käinud ja piletihind ka sood-
ne – läksingi. Oh sa poiss! 
Need mägiteed olid sellised, 
et enamiku aega istusin bus-
sis vetsu ees kägaras, süda 
paha. Terve bussitäis rah-
vast sai mu üle naerda,” mee-
nutab Anne itsitades. “Ütle-
sin siis Jaanusele, et sa igave-
ne pätt oleksid võinud mulle 
öelda, et Kreeka on mägine 
maa,” naerab Anne ja lisab, et 
samal põhjusel ei ole 
ta Norrasse jul-
genud minna 
ja Eiffeli tor-
ni ei roni ta  
iialgi. 

O o t a -
m a t u t e s t 
s i h t k o h -
tadest rää-
kides ütleb 
Anne, et vahel 
võib olla üllatus 
nina all. Nii taasavastas ta 
enda jaoks hiljuti Vilniuse ja 
Riia võlud. “Jube kihvt!” kii-
dab Anne säravi silmi. “Vaa-
tasime, et odavad bussirei-
sid, ja läksime. Eelmisest käi-
gust oli mitukümmend aastat 
möödas. Käisin siis nagu laps 
ringi, silmad imestusest suu-
red – kui ilusasti seal kõik on 
korda tehtud. Järgmine idee 
on bussireis Varssavisse, see 
linn olla väga kaunis.”

Kust see naine küll oma 
elurõõmu võtab? “Mul on 
ilus elu olnud, täis kive, kän-
de ja päikest, nagu enamikul, 
aga mul on imelised lapsed. 
Hendrik on juba ise pereisa, 
armsa naisega abielus ja kas-
vatab ülivahvat poega. Tüt-
rega oleme lähedased nagu 
sõbrannad. Eks pojad peavad 
pärast ema juurest lahkumist 
rohkem oma naist kuulama ja 
armastama, see on normaal-
ne evolutsioon, tütarde ja 
emade suhe on teistsugune, 
meil on sellised omad tüdru-
kute jutud,” on Anne laste üle 
uhke ja õnnelik. 

Anne lastel on 19 aastat 
vanusevahet. Noorem laps 
Jana, keda Anne kutsub Jän-
kukeseks, sündis siis, kui 
Anne oli 38. “Hendrik on elus 

Sellest 
koputamisest 
läksid kanalid 
lahti ja hakkas 
palju kergem.


