
Neljateistkümneaastasena avastasin, et ma ei ole lihtsalt hetero, nagu  

koolis ühiskonna- ja inimeseõpetuses tollel ajal õigena promoti. Mitte  

kordagi ei maininud ei õpetaja ega mainitud ka õpikus, mis on  

homoseksuaalsus, pan, bi ja nii edasi. Mida rohkem aeg edasi läks, tundsin 

 end kindlalt, et olen bi. Ma sain internetist palju rohkem infot enda nii- 

öelda konditsiooni kohta, kui ükskõik kellelt päriselus, sest eestlaste  

jaoks on kõike muu kui hetero olemine justkui tabu. Mulle jäi tunduma, et ma 

olen üksi, teistsugune, minu ema naeris mu üle, kui olin kuusteist ja talle 

tõtt rääkisin. Ta oli alati unistanud, et kord olen ühe Itaalia mõisniku poja 

koduperenaine kahe lapsega, ja mõte sellest, et mu partner võiks olla hoopis 

naissoost, tundus talle absurdse ja naeruväärsena. Kuna ma ei saanud stressi 

muudmoodi leevendada, olin aastaid segaduses ja üksi. Hakkasin endale haiget 

tegema. Minu enesevigastamine oli lisaks küünte katkitõmbamisele pikalt 

sessioonid juustekitkumisega. Ma kitkusin aastaid juukseid peast. Mul tekkis 

tugev trihhotillomaania, mille tõttu narriti mind koolis kiilakaks, sest mul 

olid juustest tühjad laigud, ning ma olin sunnitud oma juukseid kas hobusesa-

bas kandma või müts peas ringi käima. Tundsin end lõksus olevat. Olin korraga 

kooliõpilaste seas narrimisobjekt, keda kutsuti nimedega kiilakas, küürakas, 

väärakas, lesbo, saamatu, haige, junn…

Tänaseks ma enam juukseid ei kitku, küüntele haiget ei tee ja seda tänu enese 

aktsepteerimisele. Ma võtsin end kätte, lasin 2 aastat kunstküüsi teha, et  

sõltuvusest lahti saada. Annan neile, kes mind narrisid, muidugi andeks,  

kuid loodan, et nad aastaid hiljem said aru, kui vale oli nende tegu mind 

halvustada.

Ema süda
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Nüüdseks olen endale sisestanud, et kui mu oma ema mind ei armasta ega  

keegi teine mind ei toeta, siis olen mina ise see, kes mul alati olemas on.  

Mina saan kontrollida, mis mulle korda läheb. Sedasi sain enesele haiget 

tegemisest lahti. Mul on olnud suhteid nii toredate naiste kui ka armsate 

meestega ja loodan, et mu lugu annab julgust ja tugevdab iga hinge, kes  

tunneb end madalamana kui muld. Lõpetuseks. Nagu kuulus gei-ikoon ja  

Drag Queen Rupaul sõnab: “If you can’t love yourself, how in the hell  

are you gonna love somebody else?” 
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