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riidepoodi ning valis mulle sobiva pluu-
si ja seeliku,” meenutab Krista. “Venita-
sin need hajameelselt proovikabiinis sel-
ga. Siis alles vaatasin peeglisse. Ka väljas 
seisjad kuulsid mu karjatust. Olin kaota-
nud venna, mu maailm oli tühi ja leinas, 
olin õnnetu ja üksik – nüüd siis ka paks. 
Olin sunnitud end kokku korjama.” 

Kulla jaoks möödus see eluperiood 
kui musta loori all. “Pärast poja surma 
käisin aastaid ringi juureldes, miks see 
just meiega pidi juhtuma ja kas oleksin 
kuidagi saanud saatust muuta,” räägib 
Kulla, kelle meelest võib inimene kohu-
tavate elusündmuste epitsentris kerges-
ti reaalsustaju kaotada. Kulla meenutab, 
kuidas just Krista oli see, kes ema leinast 
maa peale tõi, öeldes: “Ema, aga sul olen 
ju mina! Kas mina siis ei loe?” 

“Meil kõigil oli pilt eest ära, aga Kris-
ta oli tegelikult see, kelle õlgadel me 
pere seisis – ema ja isa olid šokis, kõik jäi 
tema kanda. Me rollid olid järsku vahe-
tunud, olime Villiga nagu lapsed ja tema 

meie vanem,” mõtiskleb Kul-
la. 

Ühel päeval jõudis Kullani äratund-
mine ja ta ütles Kristale: “Aitab! Ole 
pai ja mine sellest kurvast keskkonnast 
kuhugi rõõmsamasse paika.” Õnneks 
kutsus Krista Ameerikas elav sõbranna 
ta endale külla. “Soovitasin Kristal elu 
sealtpoolt vaadata. Eks pärast mõtleme, 
mis edasi saab.” Krista läkski USAsse, 
kus kohtas Tarmot ja neil sündis tütar 
Simone. 

Põgenes Tallinnast Noarootsi

Kulla seisis silmitsi olukorraga, kus 
kõik, mis tal oli olnud, järsku kadus – 
alles jäid vaid üksindus ja lein. “Vaata-
sin kodus tühja pilguga ringi, et milleks 
mulle need potid ja pannid, äkki peaks 
endale hoopis nukunõud ostma… Iga-
sugu imelikud mõtted võivad sellises 
seisus pähe tulla,” teab Kulla. Õnneks 
meelitas Kulla sõbranna Laine Belo-

vas, Noarootsi gümnaasiumi direktor, 
ta Noarootsi elama. “Laine ütles, et tule 
Tallinnast ära, sa ei saa tänavalgi käia, 
ilma et keegi sulle õnnetusi ei meenuta,” 
jutustab Kulla. “Tõepoolest, iga maja, 
iga nurk, iga põõsas ja leheke puul tegid 
mälestustega kohutavat valu. Läksin siis 
Noarootsi õpetajaks, esialgu aastaks, 
jäin aga kuueteistkümneks.” 

Kullale meeldib tohutult noorte ini-
mestega töötada. 1980ndatel oli ta õpi-
lasmaleva huvijuht, oma malevalaste ja 
Noarootsi õpilastega suhtleb ta tänini. 
“Paljud on täiskasvanud inimesed ja ise 
juba emad-isad, aga ikka kirjutavad-he-
listavad ja käivad mul külas,” on Kulla 
õnnelik. “Mulle tõesti meeldib noorte-
ga tegeleda. Noored ei virise, ei kurda, 
teevad julgelt plaane, vaatavad lootus-
rikkalt tulevikku. Kui mul on valida, kas 
omavanustega haigustest rääkida või 
noortega juttu ajada, valin teise varian-
di,” naerab Kulla. “Milleks kurta para-
tamatuid vanaduspiinu, kui turule on 
tulemas uued ja huvitavad äpid, ilmuvad 
raamatud, lahedad fi lmid, käib action, 
elu keeb! Mulle väga meeldib teatris 
käia. Teeme ühe sõbrannaga alati aas-

taks penskarite piletid,” naerab nai-
ne, kes 73aastasena töötab endi-

selt lasteaias. “Oi kui armsad, 
vahvad ja tublid nad kõik on! 
Meil on kolmeaastaste rüh-
maga nii palju tegemist, 
nii põnev ja värviline maa-
ilm, et kõik muu ümber-
ringi lihtsalt ununeb. Viri-

semiseks ei jää aegagi,” nae-
rab Kulla.

Anna ja sulle antakse

Noarootsi elust kaheksa aastat reisis 
Kulla edasi-tagasi Ameerika vahet, käies 
jõudumööda Kristal külas. Kuigi tütar 
kutsus ema sinna ka elama, ei tahtnud 
Kulla päriseks Eestit maha jätta. “Tol 
perioodil olid emadepäevad mu jaoks 
eriti kohutavad. Kuna tegin koolis ka 
huvijuhi tööd ja korraldasin südamlikke 
emadepäevakontserte, tundsin end kui-
dagi eriti üksi, ilma lähedasteta,” mee-
nutab Kulla nukralt. Krista oskas ema 
meeleolu aga üllatustega üleval hoida. 
Näiteks ilmus ta kord Kulla sünnipäeval 
lihtsalt ema ukse taha. 

Kui Krista tütar Simone oli paariaas-
tane, purunes Krista suhe Simone isaga 
ning Krista kolis tütrega tagasi Tallinna. 
Mõne aja pärast kolis ka Kulla tagasi Tal-
linna, et tütrele ja tütretütrele lähemal 
olla. Kui Kulla Noarootsis ameti maha 
pani, lubas ta, et enam lastega ei tööta. 
Vaevalt oli ta aga jõudnud kolm kuud 
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