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PALJUD
SUVETOOTED 

kirjeldab Kulla. Siis ulatas 
Krista emale-isale ümbriku, 
millest tuli välja foto. Kullal 
ja Villil jäi hing kinni. Fotolt 
vaatas vastu Enrico teisik. 
“Mul hakkasid käed värise-
ma. Siis teatas Krista: “Kallid 
ema ja isa, teil on tütretütar 
ja nüüd ka pojapoeg – tuleb 
välja, et Enricol on poeg! Ma 
mõtlesin: appi, 23 aastat 
pärast poja surma 
kingib elu mei-
le pojapoja. 
Milline ime! 
Pühkisime 
heldimuspi-
saraid,” kir-
jeldab Kulla. 

E s ime st 
k o h t u m i s t 
p o j a p o j a g a 
mäletab Kul-
la tänini. “Lõi väl-
ku, sadas vihma, oli tohu-
tu torm. Oli tunne, et see on 
tervitus Enricolt. Siis astus 
uksest sisse mu poja täpne 
koopia. Neil on isegi üks esi-
hammas täpselt samamoodi 
veidi viltu. Mul läksid jalad 
nõrgaks ja nutt tuli lörinal. 
Lootsin sisimas, et ma kal-
list pojapoega ära ei ehma-
ta. Kaisutasime tervituseks, 
istusime diivanile ja rääki-
sime poole hommikuni jut-
tu. Ma ei julgenudki tal käest 
lahti lasta. Sellest ajast pea-
le suhtleme tihedalt. Robert 
on väga tore inimene ja sügav 
kummardus ta emale selle 
eest, kui hästi ta kasvatatud 

on. Mis aga eriti tore – Krista 
tütar Simone ja Enrico poeg 
Robert on väga lähedased ja 
hoiavad kokku just nii, nagu 
Krista ja Enrico kunagi unis-
tasid,” räägib Kulla, silmad 
veekalkvel. 

Krista meenutab venna-
poja leidmist enda vaatevink-
list. “Sain ikka vapustuse, kui 
kadunud venna koopia koh-

viku uksest sisse 
astus,” meenutab 

ta. Selgus, et 
Roberti ema 
oli arvanud, 
e t  p e r e -
kond teab 
poisi ole-
m a s o l u s t . 

Kui Robert 
oli suuremaks 

kasvades isa järe-
le pärinud, oli ema 

talle isast rääkinud, aga 
mitte palju tema suguvõ-
sast. Poja huvi aga aina kas-
vas ja ükskord poetas ema 
talle Krista juhitud telesaadet 
vaadates, et näe, see on sinu 
tädi. Robert pani pusle kokku 
ja palus emal uurida, kas isa 
pere oleks huvitatud temaga 
tutvumisest. Muidugi tahtis 
isa pere teda otsemaid näha. 
Kui Robert oma Gruusiast 
pärit vanaisa Villiga kohtus, 
ütles ta temperamentselt žes-
tikuleerides: “Nüüd saan aru, 
miks ma äkiline olen.” 

Krista on Robertile rää-
kinud ka Enrico matustest. 
Enrico oli maausku, selline, 

kes käis ja kallistas puid. Ta 
kallistas ka Prantsuse võõr-
leegioni laagris puid, nagu 
oleks koduses männimet-
sas. Ta sai nii jõudu. Kui tema 
matustel kristlik pastor kabe-
lis urni kõrval seistes hurju-
tas, et Enrico oli maausku, 
mitte “pärisusku”, ja eks selle-
pärast õnnetused juhtuvadki, 
ei suutnud Krista seda krii-
tikat taluda. Ta rabas altari 
eest urni venna tuhaga, teatas 
pastorile, et mingu põrgu, ja 
tormas koos urniga kabelist 
välja. Kogu kabelitäis noori, 
Enrico ja Krista sõbrad, järg-
nesid talle. Sellega oli matus-
te jubedaim osa läbi.

Kangete naiste vägi
Kulla teeb vahepeal uue kan-
nutäie kohvi ja meenutab 
naastes Krista lapsepõlve. 
“Krista on lapsest saadik loov 
ja andekas, õppis Otsa-nime-
lises muusikakoolis muusika-
teooriat, nooremana kirjutas 
muusikat ja laule. Kahjuks on 
need teosed kolimiste käigus 
kaduma läinud. Ta on selline, 
kes leiab igas inimeses posi-
tiivset, ei salli kiusu ja annab 
eksinud inimesele uue või-
maluse,” kiidab Kulla tütart. 

Nii Kulla kui ka Krista 
jaoks on elus esikohal las-
te areng ja heaolu. Kõik muu 
on kõrvaline, usuvad nad. 
“Oleme lastega ausad ja väga 
lähedased,” kinnitab Kulla, 
kes kasvas samuti vaid ema-

ga. “Meil oli hea ja usalduslik 
suhe. Oleme Kristaga samu-
ti terve elu väga lähedased 
olnud, nüüd on omakorda 
Kristal soe ja lugupidav suhe 
oma tütrega,” on Kulla õnne-
lik. “Simone on minu armas 
Ritsikas, kes nüüd juba prei-
liks sirgunud. Soovitan nii 
kaua kui vähegi saate laste 
ja lastelastega koos olla, sest 
see aeg on kahjuks imelühike! 
Hoian hinge kinni, et täna-
päeva lastel oleks kergem elu 
kui meil omal ajal.” 

Kulla isa viidi Siberisse, 
kui ta ise oli kahene. “Mu elu 
esimene mälupilt ongi isaga 
seotud. Mööda Mustamäe 
kallast viidi kolonnis vange. 
Ema näitas näpuga kolon-
ni poole ja ütles: “Näe, isa 
on seal.” Hakkasin kallakust 
üles ronima. Üleval seisid 
vene sõdurid püssidega, üks 
neist karjus, et korjake see 
laps ära, ja ema viis mu mine-
ma. Isa ma ei näinudki, ta oli 
kusagil kolonnis. Rohkem me 
temalt elumärki ei saanud. 
1950ndatel tuli kiri, et isa oli 
surnud sunnitööl kaevandu-
ses Siberis. Mul ei olegi elus 
isaga olemise tunnet olnud. 
Vist sellepärast ei ole ma osa-
nud ka abielus olla, sest ma 
ei suuda alluda. Hindan väga 
meeste sõprust. Saan nen-
dega kõigest rääkida ja nõu 
küsida. Eks head partnerit 
ongi jube raske leida ja parem 
elada üksi kui vale paarilise-
ga,” on Kulla veendunud. 

Milline 
ime, 23 aastat 

pärast poja 
surma kingib 

elu meile 
pojapoja.


