sama ei ületa. Mõned ei räägi kellelegi, kui raske neil on,
ja siis jäävad suurest pingest
raskelt haigeks.” Viivi sõnul
puutuvad eestlased välismaal
sageli kokku klassivahedega,
millega pole harjutud. “Tuleb
eesti tüdruk säravate silmade
ja suurte unistustega, saabki
tööd, aga siis tuleb šokk, sest
klassivahe näitab koha kätte.”
Rootsi, kus Jaak ja Viivi viimati viibisid, on diplomaadi sõnul omamoodi “parajusühiskond” ehk tasalülitatud ühiskond, mis alguses
tundub kõikide võimalustega marjamaana, aga ka seal
ei liigu välismaalane niisama
lihtsalt rikka elu juurde. “Igas
ühiskonnas on omad redelid,”
tõdeb Jaak. “Ka lääneriigid
on väga erinevate kommete ja suhtumisega. Inimesed
lähevad naiivselt ühe mütsiga lööma, olgu see London,
Rooma või Helsingi, aga kui
ühiskonna eripäradega ei
arvesta, tulevad tagasilöögid.
Lääs kui selline on palju kirevam, kui keskmine eestlane
ette kujutab. Paradiisi pole
kusagil. Kuigi Eestis on paljudel raske, on siin ikka hämmastavalt palju maailmatasemel saavutusi: IT-maailm,
disain, muusika, sõnavabadus
ja palju muud, mida ei osata
vääriliselt hinnata, kui see on
pidevalt olemas.”

Viisakas inimene
ei purjuta
Kuigi elatud on väga erinevates riikides, pole Viivi ja Jaak
pidanud kodust elukorraldust
palju muutma. Kliima mõttes
olid siiski erilised Itaalia-aastad. Kui suvepäeval on Roomas sageli ligi 40 ja isegi öösel
kuni 30 plusskraadi, on selles
palavuses raske nii töötada
kui ka magada.
“Konditsioneeri ei saanud
toona maksumaksja raha eest
soetada, eks siis hoiadki päeval aknad kinni, luugid ees, ja
öösel magad lahtise aknaga,”
kirjeldab Viivi. “Külla tulnud
eestlastest mõni kannatas
palavuse käes rängalt, mõnele aga meeldis see niivõrd, et
lippas päevade kaupa kõr-

vetava päikese all õnnelikult
ringi,” naerab Jaak.
Kulinaarsetest kogemustest rääkides selgub, et sõltumata asukohariigist ei muutnud paar oma harjumusi palju, sest Viivi sõnul armastavad nad Jaaguga mõlemad
lihtsamaid toite ega viida
aega köögis. Maailma köökide seast valiksid mõlemad
lemmikuks Itaalia, laiemalt
Vahemere köögi, ja ühiseks
lemmikroaks spagetid küüslaugu ja oliiviõliga. Selles
mõttes sobis neile elu Itaalias hästi. Lähetusriikide köökidest kiidavad Viivi ja Jaak
mõneti üllatuslikult ka Läti
toite, mis on sarnased Eesti omadega, kodused ja eriliselt maitsvad. Veini ja üldse alkoholi tarbimise poolest toovad nad aga taas esile Vahemere maid, kus purjus
inimest naljalt seltskonnas ei
näe. “Eestis jääb liigne alkoholipruukimine kahjuks kohe
silma. Võrdlusena – kui Soomes võib kirvesmies ehk n-ö
metsakoll endale purjus olekut lubada, siis viisaka inimese purjus pead ei peeta heaks
tooniks. Erand on vappu ehk
volbriöö.”
“Eestisse tulles jääb silma
ka suur valik Eesti oma puhta maitsega leibasid, mis on
head ja keemiavabad. Õnneks
saab värsket leiba külmkapis
säilitada. Tänapäeval on poodides head õli saada ja meie
taluturud on toredad,” kiidab
Jaak. “Need hakkavad näiteks
Rootsis ära kaduma.”
Paljunäinud ja -käinud
paari käest lemmikpaiga kohta küsides kiidab Viivi Berliini ja Roomat, kuid laiemalt
meeldib talle kodune Euroopa
koos kõigega, mida see sisaldab. “Tunnen end eurooplasena,” ütleb Viivi. Jaagu lemmiklinn on aga Veneetsia.
“See on haruldane linn, kus ei
ole võimalik kiirustada,” kiidab Jaak. “Seal käiakse jala
või sõidetakse vee peal, aeglaselt. Raudteejaama juures
lõpeb kiirustamine otsa ja
ongi kõik.” Jaagu ja Viivi lemmikpaik on ikka Euroopa ja
Eesti kuulub kindlalt Euroopa kultuuriruumi. 


