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üksi teeb, lapsi kasvatab ja takkaotsa ka 
remonti teeb ning täiskohaga tööl käib, 
pole õige. See, kui ka mees end haigeks 
peab töötama, et perele talutavat elu 
tagada, pole samuti õige. Kui rahaliselt 
arvutada, tuleb kokku odavam palga-
ta lapsehoidja, koristaja ja aednik ning 
elada täisväärtuslikku elu. Muidu on nii, 
et rügad puhkamata ja ülejäänud elu 
maksad arstidele ja rohtude eest, keha 
ja vaimne tervis untsu keeratud, heast 
tujust rääkimata.”

Naine, armasta ennast!

Anu kohta võib öelda elukunstnik – ta 
kujundab oma elu enda soovide jär-
gi. Seda teravamalt torkab talle silma, 
kuidas eesti naised teevad põlvkonda-
de kaupa samu vigu ja siis imestavad 
põlvkondade kaupa sama tulemuse üle. 
“Naised on meil ju ülitublid, aga kipuvad 
sageli iseennast tagaplaanile jätma. Mis 
siis juhtub? Oled hea naine ja armastav 
ema, rassid ja rügad, kasvatad lapsi, käid 
tööl, koristad, keedad, pesed pesu, teed 
aiaööd, müttad ja mässad, ohid ja higis-
tad… Enda peale mõtlemata ohverdad 
kõik teiste heaolu nimel. Siis ongi ühel 
hetkel lapsed suured ja lähevad oma elu 

elama, ise avastad, et oled 45, mees aga 
leiab uue, noorema ja värskema ning 
pühib tüütuks muutunud argimured 
sussidelt. Miks? Sellepärast, et sa pole 
taibanud armastada ennast sama palju, 
kui oled armastanud teisi. Oled ennast 
prioriteete mujale seades käest lasknud. 

Olete ju isegi märganud, kuidas alles 
siis, kui mees kodunt minema kipub, 
hakkavad naised järsku paaniliselt tren-
nis, ilusalongis ja eneseabikursustel käi-
ma. Kus nad varem olid? Siis on juba hil-
ja. Kogu aeg tuleb ennast rea peal hoida. 
Kust sa siis kedagi uutki enam leiad, kui 
keha ja vaim käest lastud? Ennast nullist 
uuesti tagasi vormi ajada on väga raske. 
Tasub end ikka kogu aeg väärtustada. 
Naine lihtsalt peab leidma aega elu nau-
tida, trennis käia, poodelda, end hellita-
da, nurruda...” on Anu veendunud. “Sel-
le mõistmiseks läheb ilmselt veel aega ja 
see nõuab vaeva, aga see on õnneliku elu 
võrrandi osa.” 

Anu tõdeb, et eesti naisel on küll 
“ise”-vorm tugevalt sees, aga isekust 
jääb vajaka. “Naine peab olema isekam! 
Muidu on varsti lontis, vesi ahjus ja laev 
põhjas. Naised võiks abiväena ära kasu-
tada ka vanavanemaid. Usaldage lapsed 
vahel neile ja tegelege iseendaga. Kui 
vanavanemaid pole, leidke lapsehoid-
ja. Aga ei! Meil, eesti naistel on ikka see 
kõige  i s e  tegemine ja  i s e  hakkama 
saamine nii veres ja oluline, sest alati on 
ju niiviisi tehtud. Tegelikult ei hoia selle 
pealt kokku, vaid hoopis kulutad ja rais-
kad energiat, suhe läheb tuksi, kui oled 

ja. Kogu aeg tuleb ennast rea peal hoida. 

jääb vajaka. “Naine peab olema isekam! 

Ristomattist

“Ristomattiga kohtudes jõu-
dis minuni arusaam, kui 
olulised on elus intelli-

gentsus ja haritus. Vaatasin ennast 
ja mõtlesin: issand, kust pärapõr-
gust mina küll tulen! Kui piin-
lik! See mees avas minu jaoks ukse 
uude maailma. See oli nii hämmas-
tav ja samas nii vinge. See on üks 
paremaid asju, mis minu elus on 
juhtunud. Ilma selleta poleks ma 
praegu see, kes ma olen. See, et ma 
vahel alastusega olen õrritanud ja 
vimkasid visanud – võtke või jätke, 
aga ma pole teinud seda labaselt. 
Pärast mind on olnud kümneid nai-
si, kes on püüdnud Anu Saagimit 
mängida, aga kahjuks on see neil 
üsna odavalt välja kukkunud.” 


