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 Anni oli oma vanuse kohta üsna väi-
kest kasvu, kuid väga armas ja terane 
tüdruk. Tal olid suured sinised kristall-
selged silmad, mis sarnanesid kirka su-
vise taevaga.
 Tema pikad heledad juuksed ümbrit-
sesid õrna näolapikest ning tal oli alati 
varuks soe ja heatahtlik naeratus igaühe 
jaoks, keda ta kohtas. Anni vanaema oli 
talle kunagi õpetanud, et tuleb armastada 
kõiki, kes elavad Jumala loodud Maa 
pinnal. Ja vanaema õpetussõnu Anni jär-
gis.
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 Vaatamata sellele, millised olid ini-
meste uskumused, olenemata sellest, 
kas nad olid rikkad või vaesed või mis 
värvi oli nende nahk – Annil jagus 
sõbralikke tervitussõnu ja naeratusi 
kõigile. 
 Oma südames tundis Anni kogu 
loodud universumi vastu midagi väga 
erilist – ta armastas taimi, puid ja lilli, 
linde, loomi, putukaid, isegi kive ja 
kaljusid. 
 Anni pere oli aga väga vaene. Tema 
isa oli juba mitu kuud haige olnud ega 
saanud seetõ�u tööle minna.
 Kuna Anni ema oli hiljuti pisikese 
beebi ilmale toonud, polnud temalgi 
võimalik endale tööd otsida. Seega 
põhinesid pere sissetulekud purkidel 
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ja klaaspudelitel, mida Anni isa kogus 
ja kohalikus taarakogumispunktis raha 
vastu vahetas. Anni oli tihtipeale isale 
seltsiks, kui too oma kogumisringile 
läks. Annile meeldis isa aidata nii palju, 
kui see võimalik oli.
 Ema teenis lisaraha õmblustöödega, 
mida mitmed linnaelanikud temalt telli-
sid. Annile meeldis oma ema aidata, lõi-
gates välja kujundeid või pannes kokku 
värvilisi lapikesi.
 Neil oli küll väga vähe raha, kuid sel-
le eest jagus nende peres kõigile küllaga 
armastust. See korvas ka puudujäägi 
materiaalse vara osas.
 Anni perekond elas luitunud ääre-
linnas, mis paiknes raudtee lähedal. 
Suurem osa linnaelanikest suhtus selle 
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asukatesse põlglikult.
  Seda linnaosa isegi häbeneti. Linna-
inimesed kutsusid Anni perekonda ja 
tema naabreid “vaesteks”, pidades en-
did paremaks, kuna omasid ilusaid 
maju, uhkeid autosid ja hulgaliselt kalli-
hinnalisi esemeid.
 Linnainimesed ei hoolinud „vaeste“ 
linnaosa vajadustest ega mõistnud, et 
sealgi elasid head inimesed, kellel oli 
oma elu parandamiseks vaja vaid veidi 
rohkem armastust, mõistmist ja tuge. 
Paljudel inimestel Anni naabruses ei ol-
nud töökohta, seetõ�u ei suutnudki nad 
endale paremat eluaset muretseda.
 Nagu teisedki majad sealses linna-
osas oli ka Anni kodu vana ja oleks vaja-
nud põhjalikku remonti.
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 Suurem osa värvist oli viimase paari 
aasta jooksul justkui iseenesest seintelt 
maha koorunud.
 Katkised aknad aga olid paigatud 
kileko�idega – selleks et pakane ja tuul 
sisse ei pääseks.
 Oma otsimisretkedel leidis Anni isa 
tihtipeale sobiva suurusega minema-
visatud lauajuppe ning kasutas neid os-
kuslikult ära selleks, et läbilaskvat katust 
ja põrandas olevaid auke parandada.
 Kuigi nende tilluke maja nägi välja 
üpris räsitud ja armetu, oli tema sisemus 
täidetud rohke soojuse, armastuse ja 
sõbralikkusega.
 Anni ema hoolitses selle eest, et kodu 
oleks puhas ja kena. Ta kaunistas tube 
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mitmesuguste “aaretega”, mis olid 
ostetud odavatelt väljamüükidelt, 
ning esemetega, mida ta valmistas 
oma õmblustöö jääkidest.
 Ema oli väga loominguline ja 
üllatas väikest Annit tihtipeale iga-
suguste riidelappidest valmistatud 
kaunite asjakestega.
 Maja oli soe ja hubane – kaminas 
põles alati vilgas tuluke, mille valgus 
täitis kogu ruumi ning rõõmustas 
toasolĳaid oma maagilise kumaga.
 Ema, isa ja pisivend magasid 
kõik ühes toas ning Annil oli alati 
tunne, nagu oleks tema päralt maja 
kõige parem magamistuba. 
 Täpselt kamina kõrvale, elutoa 
ühte nurka, oli Anni ema asetanud 
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väikese kulunud madratsi, mis oli kaetud 
rõõmsavärvilise, paksu ja sooja lapitekiga. 
Selle oli valmistanud Anni vanaema veidi  
aega enne oma surma. 
 Seinal aga rippus pilt, millel oli kujuta-
tud üksainus punane roos. Ka see oli vana-
ema kingitus.
 Vanaema oli kord öelnud, et roos süm-
boliseerib armastust ja kaastunnet. Just ni-
melt sellist armastust ja kaastunnet, mida 
meil kõigi elusolenditega siin Maa peal 
alati jagada tuleks.
 “Armastus on Jumala kingitus. See on 
väga eriline kingitus, mida tuleb jagada 
kõigiga, keda kohtame, ükskõik, kuidas 
nad meisse ka ei suhtuks,“ oli vanaema 
öelnud. “Tõeline armastus tuleb puhtast 
südamest. Kui armastame tingimusteta, ei 
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oota me midagi vastutasuks.”
 Vanaema oli olnud Anni parim sõber. 
Ja vanaema sõnadel oli Anni jaoks väga 
oluline tähendus. Ta pingutas kõigest 
väest, et olla vanaema moodi – heatahtlik 
ja sõbralik kõigi vastu, alati rõõmsameelne 
ja naeratav.
 Kuna nende pere oli väga vaene, ei 
olnud Annil ilusaid riideid ega uhkeid 
mänguasju, kuid Anni ema oli tütrele 
valmistanud ühe väga erilise riidest 
nuku.
 Anni pani oma nukule nimeks Lea. 
Leal oli armas väike ümar nägu ja kuldsest 
lõngast juuksed.
 Kaks hästi suurt nööpi olid nukule 
silmadeks. Kui päris aus olla, siis oli Lea 
üpris Anni sarnane.
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