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kodus pensionäri mängida, kui 
leidis end Viimsi lasteaia abi-
kasvataja kohalt. “Ma ei oska 
niisama istuda,” tõdeb Kulla 
ja lubab ka koju jäädes jätkata 
lastele keeletundide andmist. 
“Elu on ilus, kui on lapsed ja 
lapselapsed, ja üldse, mida 
rohkem on su ümber rõõm-
said inimesi, seda toredam ja 
väärtuslikum on elu. Eks ise 
peab seda soovima ja panus-
tama. Anna, ja sulle antakse,” 
usub Kulla. “Ei tohi unustada, 
et elul on alati mõte! Olenema-
ta vanusest peaks edasi püüd-
lema, mitte nurgas vinguma 
ja virisema. Saan oma koge-
musele toetudes aru, et süga-
vas mustas augus on raske loo-
tust tunda ja lahendusi näha 
või üldse midagi näha. Vaat 
siis tuleb julgeda abi küsida,” 
tõdeb Kulla. “Tuleb ka märga-
ta neid, kes su ümber on. Vahel 
on mõned palju kehvemas sei-
sus kui sa ise. Siis aita parem 
neid, mitte ära kurda, ja kõigil 
läheb kergemaks,” arvab Kul-
la, kes peab elus oluliseks häid 
inimsuhteid. “73 eluaasta jook-

sul on mul palju sõpru-tutta-
vaid tekkinud. Nagu olen aga 
Kristalegi öelnud, võib inime-
sel elu jooksul olla kohutavalt 
palju tuttavaid, aga ikka on 5–7 
sellist lähedast inimest ja tõe-
list sõpra, keda endaga läbi elu 
kaasas kannad.”

Taevane üllatus 
Elu ilusamat külge kinnitab ka 
üllatus, millega saatus Kullat ja 
Kristat õnnistas. Poja Enrico 
eluajal unistasid nii ema kui 
ka tütar, et Enrico endale naise 
leiaks ja lapsed saaks. Kahjuks 
tundus, et saatus tahab teisiti. 
Ühel päeval juhtus aga mida-
gi totaalselt uskumatut! Kulla 
nägi juba mitu päeva, et Kristal 
on mingi mure südamel, tütar 
oli ebatavaliselt vaikne ega 
jaganud muret, nagu neil tava-
liselt kombeks. Siis ühel päe-
val ütles Krista emale, et ema-
le-isale on vaja korraga midagi 
tähtsat öelda. “Krista siis tea-
tas, et istugu me isaga diivanile 
ja pangu vaim valmis. Mõtle-
sime, mis nüüd siis lahti on…” 

Ma armastan oma ema nii 
väga-väga!
Mu ema on lihtsalt kõige vapustavam naine, keda iial 

on olnud au kohata... Olen olnud alati väga hoitud ja 
armastatud. Minu ema, tegelikult minu kallis, kallis emme, on 
igal sammul toetanud mu tegemisi, alati jaganud mu rõõme ja 
muresid. Ema on minu parim sõber! Ma armastan oma ema nii 
väga-väga! Olen temalt väga palju õppinud. Mõistmist, julgust 
elada kirglikult, veidi pööraselt ja vahel ka täiesti vales suu-
nas, aga ise oma vigadest õppides. Me oleme olnud kogu elu 
väga lähedased – pole vist ühtegi hetke, millest mu ema ei 
teaks. Nii on olnud lapsest saati. Ta on olnud kogu elu sõber 
ka minu sõpradele. Ikka käisid kõik just minu emaga jagamas 
oma esimesi armumisi, hetki, mis vajasid kinnitust või selgi-
tust. Naine, kes on elanud nii kurba ja keerulist elu, on alati 
suutnud südamest naerda, kogu hingest armastada, siiralt 
hoolida. Ema on mind õpetanud: usalda jäägitult oma tütart, 
ära isegi kontrolli, sest ta on nagunii hea laps! Lapsele tuleb 
anda otsustamisõigus, jäädes ise vaid vaikseks soovitajaks ja 
kaudseks nõuandjaks. Sel juhul tunnevad lapsed, et nad on 
isiksused, keda vanemad ei piira. Sel juhul ei tee nad ka vigu, 
sest austavad oma hoolivaid vanemaid. Nii kasvasin mina, nii 
kasvab minu tütar. Olen ääretult õnnelik ja elurikas inimene, 
sest mul on minu ema!
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