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N|esimene leedi

rema kesklinnakorteri vas-
tu. Teeme maja paraadukse 
ees pilti. Ene näeb veidi sar-
nane välja samas majas asuva 
suširestorani Sushi Cat rek-
laamkassiga, selline vallatu. 
Aga ta hääl on neid aastaid 
meenutades tõsine: “Kõik oli 
valusam, kui oleks ette arva-
nud. Käisime pojaga Gonsio-
ri tänava telefonikeskjaamas 
Pariisi kaugekõnet ootamas. 
Ootasime seal 4–5 tundi jär-
jest, poeg istus kannatlikult 
nagu tõeline mees, teadis, et 
süüa ega pissile ei saa, isegi 
kui väga tahaks, sest kui meie 
kord tuleb, aga meid kohal 
pole, tuleb jälle kuu aega uut 
võimalust oodata. Eks KGB ja 
nõukogude võimud meelega 
kiusasid meid, lootsid, et väsi-
me ära. Kui lõpuks kõne tuli, 
ütles poeg alati: “Isa, tahan 
sinu juurde!” Teadsin, et KGB 
kuulas pealt, aga last ei haka-
nud keelama, ta võis isale rää-
kida, mida ise tahtis.” 

Ene taotles viis aastat luba 
Prantsusmaale elama asuda. 
“Käisin oma palvet pidevalt 
Hobuse tänava viisade osa-
konnas meelde tuletamas. 
Kuni lahkumiseni kiusati 
mind nagu katkutõbist, näit-
lejana oli keelatud mulle tööd 
anda. Ainukene inimene, kes 
mind aidata riskis, oli Leida 
Laius. Ta kutsus mind assis-
tendiks fi lmi “Kõrboja pere-
mees” juurde. Need mõned 
kuud võtete ajal Aegviidus oli 

ilus hetk sel raskel perioodil,” 
meenutab Ene magusnukralt. 

Üks kõne muutis kõik

Lõpuks anti neile viisa. “Oli 
10. jaanuar 1981, laupäevane 
päev. Ma ise ei olnud kodus, 
kui viisade osakonnast helis-
tati. Üks tuttav võttis kõne 
vastu. Öeldi, et kui Rämmeld 
koju tuleb, öeldagu talle edasi, 
et nüüd on juba Brežnevi tase-
mel käsk, et Rämmeld peab 
Nõukogude Liidust kaduma!” 
meenutab Ene. “Mul tekkis 
siis trots. Helistasin nei-
le tagasi, et lähen 
küll, aga mitte 
kohe. Lõpuks 
l e n d a s i m e 
31. jaanuaril 
1981 Soome 
kaudu mine-
ma. Meid oli 
Helsingi len-
nujaamas vas-
tu võtmas üks 
eesti perekond, 
mu sõprade sõbrad. 
Nägin elus esimest korda, 
mis asi on Interfl ora, kui tal-
vel lumehangede vahel tuldi 
meile vastu värskete sirelite-
ga, mida ju talvel põhjamaa-
des ei kasva. Pere viis meid 
enda poole koju ja pereisa oli 
pisarateni liigutatud, kui mu 
poeg söögilaual esimest kor-
da banaane nägi ja neid isu-
ga sõi. Kõlab nagu anekdoot,” 
naerab Ene. 

Äkki ikka ei läheks…

Vahetult enne ärakolimist oli 
Ene jaoks hästi tore “Kuku 
klubi aeg”, nagu ta seda nime-
tab. “Sattusin sõprade kaudu 
Kuku klubisse tööle, perenai-
seks-direktrissiks, kohe pärast 
Erika Haggit. Seal käis nii äge 
möll ja seltskond, et mõtlesin 
korra – äkki ei lähekski ära...” 
naerab Ene. “Korraldasin seal 
Peeter Toominga aktifoto-
näituse, esimese Nõukogude 
Liidus. Tol ajal ei olnud koh-
vikutes tantsimine normaal-

ne, aga Kukus lasti mul 
diskosid korralda-

da ilma suurema 
pahanduseta, 
sest kõik toi-
mus kinnis-
te uste taga 
ja ainult klu-
bi liikmete-

le. Aasta oli 
1980. Keegi 

veel ei teadnud, 
et ma juba järgmi-

se aasta jaanuaris lah-
kun... Pidasin Kukus suure 
uusaastapeo ja veel jaanua-
ri keskel oma sünnipäeva. 
Sõpradele ei hakanud igaks 
juhuks ütlema, et ärge lil-
li tooge, et lähen kohe varsti 
minema, närtsivad ära. KGB 
vaatas seda pidu, imestas ja 
neil tekkis tõsine kahtlus, et 
ma ei tahagi enam kuhugi 
minna. Olin just Kukus leid-
nud vinged sõbrad ja mõtte-

kaaslased, kellest lahkumi-
ne tundus kurb. Oma mehe 
peale olin aga mõnikord päris 
pahane, et ta meid aastateks 
maha jättis. Olin jõudnud 
juba kahtlema hakata, kas 
me enam üldse kokku saame. 
Nende aastatega oli minust 
saanud raskustes karastunud 
iseseisev naine. Kui lõpuks 
pojaga Pariisis maandusime, 
jätsin mehe sealsamas lennu-
jaamas maha. Ütlesin, et ela-
me edasi ka eraldi. Nii jäigi, 
aga me suhtleme siiani väga 
tihedalt. Vovka ja Tarah ela-
vad mõlemad Pariisis minu 
praegusest elukohast mitte 
väga kaugel,” on Ene rõõmus.

Kolm naist ühes

Enne pensionile jäämist kahe 
aasta eest töötas Ene 17 aas-
tat Pariisi Pompidou kul-
tuurikeskuses, päeval info-
letis külastajatele Pompidou 
ja Pariisi kultuurisündmuste 
kohta teavet jagades. Õhtuti, 
vahel ka varahommikul enne 
muuseumi ametlikku ava-
mist, võttis ta erikülalistena 
vastu kuulsaid kultuuritege-
lasi ja poliitikuid, kellega sai 
kätt suruda ja viisakuslauseid 
vahetada. 

Prantsusmaal elades on 
Ene saatnud palju korda 
ka Eesti kultuuri tutvusta-
miseks, näiteks on Théâtre 
Essaion de Paris’s etendunud 
Marie Underi mälestuskava; 
Pariisi La Guillotine’i teatris 
valmis tema käe all koos näit-
leja Claude Merliniga kaks-
keelne luulelavastus “Che-
min terrestre”, mis tugineb 
Karl Ristikivi kogumikule 
“Inimese teekond”. Selle tõl-
kis spetsiaalselt ema etendu-
se jaoks prantsuse keelde Ene 
poeg Tarah, luuletajanime-
ga Tarah Xaintorxare, foto-
graafi na Tarah Montbélialtz. 
Ka on Ene eesti luule kavade-
ga esinenud mujal Euroopas, 
Ameerikas ja Austraalias. 
“Olen nii tallinlanna, parii-
sitar kui ka türilanna. Need 
kolm osa minus täiendavad 
üksteist. Esimene on analüü-
tilisem, teine kergemeelsem 
ja kolmas looduselembene,” 
ütleb ta naerdes. 

KGB 
vaatas pidu ja 
imestas, et ma 
ei tahagi enam 
kuhugi minna.

Ene kunagises kodumajas 
Roosikrantsi tänaval asub nüüd 
sušikoht, mille vallatu reklaam 
oleks kui Enest inspireeritud.


