
6  

N|esimesed

Kulla Erkmann: 
Ajakirja Kroonika peatoimetaja Krista Lensin (44) kasutab 
oma ema Kulla Erkmanni (73) kirjeldades vaid ülivõrdeid. 
Ema ja tütre tandem on koos pidanud läbi elama palju 
raskeid katsumusi, kuid tulnud alati mureaegadest 
välja sirge seljaga ja veelgi lähedasematena.

Tekst: Tiia Nightingale
Fotod: Kätri Beljajeva, erakogu

Hoop hoobi järel
Pere elaski ilusat elu ligi 20 aastat, siis 
aga lahutasid Kulla ja Villi abielu. “Läk-
sime sõpradena lahku ja suhtleme siia-
ni normaalselt. Villi on mu laste isa ja 
minu põhimõte on see, et ükskõik mil-
lised on vanemate omavahelised suh-
ted, ei tohi need laste elu rikkuda. Ka 
Villi uue naise jaoks olen mina meie 
ühiste laste ema ja ta aktsepteerib seda. 
Meil on nii head suhted, et käime pere-
konniti sünnipäevadel. Villi ongi selline 
härrasmees, kes oskab naisi lugupida-
valt kohelda, ta on viisakas ja galantne, 
avab uksi, kingib lilli, teeb komplimen-
te, paneb end hästi tundma. Tema lõu-
namaine veri on kuum ja eks ka meie 
vaidlused olid vahel ägedad, aga iial ei 
kaotanud me teineteise suhtes lugu-
pidamist. Seda siiani. Selline on meie 
sõbralik kärgpere,” on Kulla õnnelik. 

Lahutuse järel leidis Kulla enda kõr-
vale uue kaaslase, kuid siis tabas naist 

uus hoop. Suri ta ema Nancy Jaanus, 
kellega Kulla oli terve elu väga lähe-
dane olnud. Kulla ei olnud ema leina-
misest veel toibunud, kui kaotas aas-
ta pärast abiellumist õnnetuse tagajär-
jel oma teise abikaasa. Tundus, et saa-
tus on teda nüüd piisavalt nuhelnud, 
kuid selgus, et kaugeltki mitte. 1992. 
aastal tabas perekonda taas kohutav 
löök. Kulla poeg Enrico sai 29aastasena 
Prantsuse võõrleegioni väljaõppelaag-
ris surma. 

Kulla lapsed Enrico ja Krista olid 
väga lähedased. “Meil oli vennaga sel-
line kokkulepe, et meie lapsed mängi-
vad kunagi koos,” räägib Krista unistu-
sest. “Ma ei suuda siiani uskuda, et me 
vennaga enam kunagi ei kohtu, vahel 
mõttes räägin temaga.” Krista oli venna 
surmast nii löödud, et käis ringi nagu 
unes, juuksed ja riided sassis, sõi mis 
kätte juhtus. Ta võttis endale märka-
mata mõne kuuga kümme kilo juurde. 
“Ühel päeval tiris ema mu käekõrval 

Astume koos Kristaga tema ema 
Kulla valgusküllasesse korterisse. 
Kulla tervitab meid nii soojalt, et 
tekib tunne, nagu me ei kohtuks 

esimest korda. Istume kenasti kaetud koh-
vilaua taga ja Kulla meenutab elusündmusi. 
Tema elu on olnud nii hullumeelselt kirju, 
et vaheldumisi naerame, peidame pisaraid 
ja siis naerame jälle. 

Kulla ellu tuli armastus, kui ta 21aasta-
sena sai sõbra sünnipäeval tuttavaks Gruu-
siast Bathumist pärit Valeri Salikoviga, 
keda hüütakse Villiks. “Olin millegipärast 
kindel, et see ilus tõmmu noormees on abi-
elus. Oi, kuidas ta naistele meeldis,” mee-
nutab Kulla naerdes. Kulla oli loomulik 
blondiin ja sel ajal olid naistel moes pikad 
juuksed, tema lõikas aga nagu kiuste oma 
juuksed lühikeseks. “Ma ei saanudki aru, 
miks ta minu valis. Arvan, et see tõmme 
oli sisemine. Igatahes läks nii ja saime ka 
ilusad lapsed.” Kulla ja Villi poeg Enrico 
sündis aastal 1963, Krista 1970. “Krista sai 
Gruusia-poolselt vanaemalt oma krussis 
juuksed ja sealtpoolt ka rohelised silmad, 
aga eks sõbralikkus ja optimism on loode-
tavasti meie mõlema poolt,” naerab Kulla. 
“Meil oli ilus elu, olime hoitud, nii majan-
duslikult kui ka muidu, saime palju reisida, 
käisime lastega suviti Gruusias puhkamas. 
Ka sealne suguvõsa hoidis meid.”

Krista vanemad Villi ja Kulla 
pulmapäeval.

ei tohi unustada, 
et elul on alati mõte


