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FADE IN: 

INT.ANNI PRAEGUNE KODU. ÖÖ.  
(Tavaline tuba, toas on palju mööblit ja elatiseks nõutavat 
kola, aga toas on ikkagi hubane. Tuba asub samasuguses 
kahetoalises korteris. Toas seisab kaks voodit, kahekohaline, 
selle vastas ühekohaline voodi. Seal magab tütarlaps,ta oli 
korteris üksi,pere sõitis maale, pimedas pole näha tema nägu. 
Vaatamata sellele, et õuelambi valgus hüpleb okstevahelt läbi 
akna otse tema näkku, see ei sega teda, kuna näo peal nagu 
tavaliselt „vedelevad“ käed, ja tüdruku juuksed segapidi 
katavad ta näo ja valged, pehmed käevarred.)  

Sügavalt hingav keha nägi und:  

EXT/INT.SÜNNITUSMAJA KANT. PÄEV. 

(Oli tavaline tuiskav ja karge jaanuari päev. Ühtäkki kostis 
kuskil Rakvere sünnitusmaja kandist kopsupuhastav karje. 
Sündis inimene.Kogu maailm ootas, et sünnib poiss nimega 
Jüri, aga sündis hoopis tüdruk nimega Anni. Täpselt 3 
kilogrammi, 100 grammi, täpselt 50 cm. Niipea sattus ta ka 
ema rüppe).  

ANNI(mõtleb): Ema tissi maitse suus – parim maitse, eks?  

(Üsna varsti kuulis ka uus inimene nii tuttavat baritooni, 
mis vanasti kumas, nagu seina taga, aga nüüd oli väga 
selge... nii huvitav... . Iga kord kui lapse vanemad 
rääkisid, laps jäi vakka ja kinnisilmi kuulas oma vanemaid 
pealt.) 

(Tüdrukpõnn kasvas kiiresti.)  

                                                                            
EXT.PARK. PÄEV.(. Iga kord kui Anni käis emaga pargis 
jalutamas, jah, just Anni emaga, siis väga vähesed möödakäiad 
suutsid endas vastu panna soovi teha kompliment surmarmsale 
beebitüdrukule roosas kübaras, või siis vähemalt mitte 
naeratada armsuse doosist.) 

JUHUSLIK MÖÖDAMINNEV EIT:“ Oi! Kui ilus tüdruk! 

 Anni(mõtleb): Päris lahe, kui sind kiidavad selle eest, et 
sa potil nii glamuurselt istud, või kuidas põrandaharjaga 
kolgid põrandat, või kuidas kaselehtedest suppi keedad. Päris 
tore iga. Jah. 



3	  
	  

 

INT.UUS KORTER. PÄEV.(Noorpere kolis Rakvere vanast 
üürikorterist teise üürikorterisse, korter oli üsna pisike, 
aga see eest sugulastele lähedam.) 

Anni(mõtleb)  Trepikoda haises nii nagu mitte ükski trepikoda 
selles maailmas. Kunagi Anni ei unusta seda lõhna.  

(Teine korrus, trepikoja plats, vasakul on kaks korterit, 
paremal üks. Eespool kuivkäimla alasti naise posteriga.)  

Anni(mõtleb): Pole seal kunagi käinud, ema millegi pärast 
alati käskis potti häda ajada.  

(Vasakul poolel teine korter oligi see uus kodu.         
Tume, isegi must uks, ja selle peal korteri number, mida Anni 
juba ei mäleta.)  

Anni(mõtleb): Teed ukse lahti, seal avaneb peaaegu et pime 
koridor punase tapeediga, mis viib tuppa. Toa lagi oli 
samasusgune nagu Rakvere Gümnaasiumi aulas, aga 
tagasihoidlikum. Seinad... päris vastik tapeet... 
põhimõtteliselt seinad  olid valged. Toas avanes, sealse Anni 
meelest lihtsalt HIIGLASLIK aken. 

(Annil olid head vanemad, Isa sai Isaks 19 aastaselt, Ema 
Emaks 21 aastaselt.)  

Anni(mõtleb): Anni Isa oli väga kena. Mustajuukseline, pikk, 
suurte silmadega ja suure suuga. Kõige kaunim mees maailmas. 
Ema oli ka kõige ilusaim naine maailmas.  

(Antiik ilu iidol – Kurvikas, slaavi näojoontega ja sirgete 
jalgadega.Või see ei ole vist antiik ilu iidol...) 

Anni(mõtleb): Keegi ei osanud emmata nii nagu ema oskas. 

(Anni istus oma voodis ja lõikast kollasest sokist barbiele 
kleiti.)  

Anni(mõtleb): Aga nii, et vanemad ei näeks, muidu löövad 
maha, sokk ju uus.  

(Nägu oli tüdrukul väga asjalik, põsekesed ja huuled olid 
õhku täis ja turris, pilk väga asjalik ja pea alla pole 
laskunud, ühesõnaga, nagu ta oleks nurka pandud, aga... 
asjalikult... .)  
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Anni(mõtleb): Isa kavatseb sõbra Kaupoga jahile minna, isal 
peale jahipidamise oli veel hobi – tema rõvedalt-oranž 
siguli. Ning väga tihti ta need hobid sobitas ühte – sõitis 
siguliga jahile! Ja seekord ka.  

 

INT.UUS ÜÜRIKORTER.PÄEV. 

EMA: Millal sa tagasi jõuad? 
ISA: No ma ei tea, Kaupost sõltub, no õhtupoolikul olen 
kindlasti kodus. 

Ema: Sa süüa võtsid?  

Anni(mõtleb): Ema tegi Isale alati kaasa HÄSTI SUURE ja 
pikliku võileiba, ühesõnaga lõikas saia pikipidi pooleks ja 
selle vahele igasugust nämma kraami. 

Isa: Jaa... 

Ema: Aga termos? 

Isa:(rahulikult) Kuule, ma pean juba minema. (Kavatseb juba 
minna.) 

Ema: No olgu, mine mine. (Teeb Isale musi.) 

 

EXT.MINGI MAANTEE.PÄEV 

Isa sõidab Kaupoga sigulis, tavaline eesti maastik maantee 
ääres –laudad, kuldne põld, paar puud punaste lehtedega, 
kauguses on mets. 

SUUR PAUK. KÕIK ON PIME. 
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INT.HAIGLA.PÄEV. 

(Haigla. Haigla lift. Lifti uks avaneb. Liftis on see 
kollane, kumav valgus, need pruunid seinad, kõik vist teavad 
millised Rakvere haigla liftid on. Anni silmis, ainuke asi 
mis erines meie vaates liftile, oli see, et lift oli väga 
pikk ja ülimalt müstiline. Lifti pistsid ennast kohe kõik 
Anni pereliikmed.)  

Anni(mõtleb): Päris nõme on olla pressitud näoga vastu 
tädide/onude perseid.  

(Jällegi Anni silmis - VÄGA SUUR palat. Palatis on palju 
voodeid. Mõningates on mingid vanamehed pidžaamades, Isa 
voodi juures on mingi haige mees, kes on nagu Mick Jagger, 
aga juuksed on pikemad. „Mick Jaggeri“ voodi juures on tumba, 
tumba peal on klaasist siiber, Anni oli väga vaimustuses 
sellest klaasist siibrist)  

Anni(mõtleb): nii läikiv, nii ümmargune,nii läbipaistev.  

(Läbi siibri aeglaselt läbis päikesevalgus, aknast. Anni 
istus Isa voodi peal ja lasi seebimulle)  

Ema: Lõpeta ära! See on ju haigla!  

(Anni pani kurjalt mullitaja ära.) 

Anni(mõtleb): Isa miskipärast polnud enam nagu Isa... nüüd ta 
oli lihtsalt... isa.  

(Tegelikult juhtus nii, et avarii pärast muutus Isa 
invaliidiks, ta ärkas hiljuti paaripäevasest koomast, ta ei 
suutnud rääkida,liikuda, midagi ei suutnud, isal oli väga 
ränk ajukahjustus, mis muutis mitte ainult tema füüsist vaid 
ka vaimset olekut. Kaupo suri.) 

(Tema juures sehkendasid igasugused inimesed, ninas tal oli 
sama toruke nagu filmides, isa oli ärkvel, aga peale 
ebatavalise mõmisemise ta midagi ei teinud,sanitarid tulid 
isale mähkmeid vahetama.) 

Anni(mõtleb): On isa alles laisaks läinud!  
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(Anni pere tõi isale puuvilju ja mahla, Anni tahtis mahla 
juua.)  

Ema: Ei tohi! See on isale! 

 

 

 

 

 

INT.KODUKÖÖK.PÄEV. 

(Isal oli järjekindel otsus hakata kõndima, ta tõesti arenes, 
aga praegu veel ratastooli-karkude astmele) 

(Köök kodus. Aken on laialt lahti, sealt tuleb värsket suve 
õhku. Seisab süsimust ahi, lumivalgeks värvitud laud,laual 
nõme, roheline vakstu puuviljade ornamendiga, laua all on 
taburetid, vana,pisike nõukogude külmkapp, mis on Anni 
kleepse täis. Tumba söögitegemiseks, tumba peal on kõige 
odavamad noad-kahvlid plastkäepidemedetega ja vanad, puust 
lõikelauad. Gaasipliit, mida Ema imekombel viitsib pidevalt 
küürida, sinine ämber jääkülma veega, oranži kopsikuga.    
Laua taga istub Ema ja isa. Mustvalge kass siblib käppedega 
mööda aknalauda ja jälgib õues linnukesi-putukaid. isa ja Ema 
söövad.)  

Anni: Emme, Kass ju kukub! 
Ema: Ei kuku. 

(Anni võttis isa kargud ja hakkas nendega mängima.)  

(Isa muutus seepeale väga vihaseks ja hakkas tüdrukut 
riidlema... nii nagu sai... ema oli passiivne. Annil oli väga 
valus, et isa riidles sellise pisisasja pärast, ja Ema veel 
oli tema poolel.)                                              
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EXT. KODUÕU.PÄEV. 

(Anni läks õue jalutama, kodu õu oli päris mõnus. Paremal oli 
veesammas,päästikule vajutades, hakkas jääkülm vesi jooksma, 
vesi tuli väga tugeva voolusega ja saades kokku betoonist 
pinnaga pritsis igale poole!!! Vasakul kasvas VÄGA SUUR 
kastan, Anni alati püüdis selle otsa ronida, aga see ei 
tulnud tal kunagi välja. Ka see kord.)  

 

INT.KODUKÖÖK.PÄEV. 

(Hiirelõksu kokkulöömise heli. Koduköök. Anni istub küürus 
laua all, kuigi ta võiks seal ka sirge seljaga mahtuda.    
Laua all on hiirelõks hiirega, kass. Kass mängib hiirega 
lõksus, Anni aitab.)	  	  

Anni(mõtleb): Hiir on külm, aga pehme ja seda on mõnus 
sõrmega torkida, aga mitte kõvasti muidugi, hiirel võib ju 
valus olla.  

 

INT.TUBA.PÄEV. 

(Sellel ajal teisest toast on kuulda heli ja hääle. Anni isa 
ja Ema riidlevad. Helisid on tõesti palju, kukkumis 
lööke...mööbli nihutamine...Ema karjub...midagi karjub. Ja 
isa ka... karjub midagi. Lõpuks on kägistamishelid. Ema 
kägistamishelid. Anni läheb tuppa. Löögiheli.  

Anni(mõtleb): Kõik läheb pimedaks.  

 

INT.PRAEGUNE KODU,PRAEGUSE KODU KÖÖK.ÖÖ. 

(Tütarlaps ärkab üles. Istub, kallutab selja peaga vastu 
seina,silmad kinni,teda pole eriti näha, kuid ligemalt 
vaadates, on näha tema paistes silmi, tedretähne... sassis 
juukseid. Toas on kott pime, ainult õue tuli tanstib 
tütarlapse rinnal ja vahest isegi jõuab lõuani. Tütarlaps 
istus jalad vastu põrandat, umbes viie sekundi pärast tõusis 
voodist. Läks kööki, pani tule põlema. Tütarlaps oli   
ketšupi-majoneesi-segu värvi maikas ja valgetes trussikutes . 
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Valgus lõi vastikult silma. Veidi sõrmedega silmi vajutades, 
vaatas ta kella -  väike osuti oli viie ja kuue vahel, suur 
kuskil nelja kandis. Tüdruk ohkas hääletult ja vajutas 
veeketja nuppu. Tuluke veekeetjal süütas punaseks, tüdruk 
võttis tooli ja istus otse selle tulukese vastu, millest 
tütarlapse nägu läks ka mürgiselt punaseks. Umbes viis 
sekundit selle ees istudes, pani ta silmad kinni ja tundis, 
et on vaja muusika tööle panna. Tütarlaps tõusis energiliselt 
pani tooli tagasi ja hingas kiiresti välja, ning otsis oma 
telefoni üles. Pärast mitmet sõrmega üle ekraani libistamist 
hakkas tal Janka Djagileva mängima. Tütarlaps pani mobla laua 
peale ja hakkas mune praadima.                             
Sel ajal me saame näha kohta kus tütarlaps elab. Kahetoaline 
korter, euroremondiga, peab märkima, et väga ilus ja moodne 
tapeet on igal pool. Kõikjal on laminaat. Kola on igal pool 
tõesti palju aga nagu varem öeldud, on siin tõesti hubane. 
Elutuba on täiesti tavaline, veidi väike elutuba kohta, aga 
ilusa punakas-oranži diivaniga, selle vastas on sektsioon, 
sektsiooni riiulitel on pildid, vananenud ema, mingi mehega, 
väikse poisipõnniga ja meie tütarlapsega, ning veel pildid 
iga ühest eraldi ja koos, jne. Kõrval on tavaline köök, üsna 
mahukas, meeldiva helerohelise tapeediga. Tumbad, pesumasin, 
keraamiline elektripliit, ventilatsioon, mikrolaineahi, suur, 
valge, läikiv külmik kahe uksega. Siis on teine tuba. Selles 
toas ongi kõige rohkem kola, võib olla selle pärast, et seal 
käib väga vähe külalisi, kuna toa „omanik“ neid lihtsalt 
sinna ei lase.  

Toas on ka ilus hele lilla tapeet, aga poolik seintelt on 
tapeet ära rebitud pisikeste kätekestega. Seina peal on 
kirjutatud kommunistlikud loosungid, ema nimega Stalini nime 
asemel, nende all, on joonistatud paks punakarvaline kass 
Vahtang, maikas ja rohelistes pükstes, ja tumepunastes 
ketsides.  

Kommunistlike loosungite ülal on A4 pilt beebiAnnist 
lillelises kleidis ja suure punase tutiga.Kõrval ripuvad kaks 
ikooni, üks tütarlapse oma üks väikevenna oma.  

Teisel seinal, rippus Elvis Presley pilt, ja selle all 
tütarlapse pildikogu.  

Igasugused süžeed olid piltide peal. Toores šašlõkk. Pisike 
poiss, kes teeb nägusid. Tütarlaps gaasimaskis. Paks kass 
pärslane. Tütarlaps gaasimaaskis vananenud isa süles, isa 
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pildil täiega naerab, pudel Sakut käes, tütarlaps näitab 
sõrmedega rokkarimärki. Tütarlapse voodi vastas on see sama 
kahekohaline voodi vana pleediga peal, voodi vastas on 
kirjutuslaud sülearvutiga, ülekuhjatud õpikutega, 
prahiga,kommipabritega, laua taga on neiu riietuskapp, mis ei 
lähe juba kinni.) 

(Tütarlaps praeb mune, pani panni soojenema, natuke õli, 
lõikas pooliku tomatit kuubikuteks ja viskas pannile, läks 
kärisema, siis lõi pannile kolmandast katsest kaks muna 
pannile. Natuke soola peale, ja siis kaas peale.) 

(Tütarlaps istus laua taha... pilk oli nagu kadunud... kuskil 
kaugel. Kogu Anni une tükid lendasid tal silme ees... kõige 
ebameeldivamad tükid... . Anni hakkas nutma.)  

 

EXT.AUTO.PÄEV. 

(Auto. Autos on Anni pere. Rooli taga onu, esiistmel vanaema, 
tagaistmel isa, keskel Anni, onu girlfriend.) 

(Isa pole saanud terveks, ta saab käia, äga väga raskelt, 
kuna oma liikumist ta ei saa kontrollida, sama ka kõnega ja 
muuga.) 

Onu kuulab magnetoolast gangsta räppi ennasttäis 
afroameeriklaste esitluses, käib sellega vanaemale närvidele, 
millega teeb isale ja Annile nalja. Nad sõidavad tegelikult 
Narva-Jõesuule,sugulastele külla, aga tee peal oli Kuremäe 
klooster,seltskond otsustas seal ka jalutada. Õigeusuliste 
pühamud on väga ilusad.) 

EXT.KUREMÄE KLOOSTER.PÄEV. 

(Kõik käivad oma rada. Vanaema ise, onu ja tema tüdruk oma 
rada, isa oma ja Anni ka. Lõpuks Anni märkab isa pingi peal 
ja istub tema juurde, paneb pea isa õlale, mõlemad vaatavad 
kuidas mingi munk lund koristab. Annil on see nägu...nagu elu 
oleks läbi... aga silmad vaatavad tulevikku.)  

 

LÕPP.              

   


