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N|teine plaan

Eesti naised on ilusad, targad ja kangekaelsed
Oleme kõik kuulnud juttu, 
et eesti keel olevat maailma 
ilusaim keel (või teine itaalia 
keele järel) ja eesti naised 
maailma ilusaimad naised. Kas 
see on ka välismaalaste meelest 
nii või arvame nii vaid me ise? 
Uurisime üheteistkümne Eestiga 
seotud välismaa mehe käest, 
mida nad eestlannadest arvavad 
ja milline oli nende elu esimene 
kohtumine eesti naisega.

Enamik mu õpilasi on eesti nai-
sed või tüdrukud ja olen neid 
näinud nii kõvasti tööd rüga-

mas kui ka südamest nalja heitmas. 
Nad ei talu lolle ega anna alla, kui 
asjad karmiks kisuvad. Eesti nai-
sed on kannatlikud, kirglikud ja jär-
jekindlad. Need omadused võlu-
sid mind ka minu naise juures, kui 
esmakordselt kaheksa aastat taga-

si Inglismaal kohtusime. Meie esime-
ne “kohting” oli kinokülastus. Ütlen 
“kohting”, sest mul polnud sel hetkel 
aimugi, kas see on kohting või mitte, 
kuigi väga lootsin, et on. Ma ei saa-
nud selles kindel olla, kuna tema eest-
lannadele omane legendaar ne pok-
kerinägu ei reetnud midagi. Õnneks 
nõustus ta minuga ka teisele kohtin-
gule tulema.

Vello Vikerkaar 
(49, kanadalane)
kirjanik ja kolumnist, 
elanud Eestis 23 aastat

Eesti naised on Eesti ühiskon-
na salarelv. Nad on ühiskon-
na tugevus ja järjepidevus. 

Nad teevad ära enamiku tööst ja siis 
võtavad mehed tehtud töö eest au 
endale.

Esimesed Eesti naised, kellega ma 
tuttavaks sain, olid keeleõpetajad. 
Oli aasta 1992. Neile öeldi, et nad 
riskivad oma õpetajakarjääriga, sest 
see, mida nad teha kavatsevad, on 
võimatu – on täiesti loodusseadus-
te vastu, et välismaalased suudaksid 
eesti keele ära õppida. Nad näitasid 
aga, et on loodusseadustest tugeva-
mad.

James Ramsden (41, inglane)
käsitööõllebaari Pudel 
kaasomanik ja mänedžer, 
elanud siin kümme aastat

Ma ei tea, kas see tuleneb klii-
mast, aga Eesti naised tundu-
vad vahel üsna jahedad ja hal-

lid. Olen ise väga kuumavereline ja minu 
jaoks oli tõeline väljakutse leida nai-
ne, kes jagaks minuga elus samu kirgi. 
Õnneks olen leidnud kaaslaseks naise, 
kes täidab mu päevad päikesepaistega. 

Kohtusin esimest korda eestlannaga 
ühes Tallinna ööklubis, kui võõras tüd-
ruk tuli minu juurde ja ütles: “Sa oled 
James Ramsden.” Olin veidi üllatunud. 
Ta ütles, et ta oli minu juhiloa taotlusega 
tegelenud ja tundis mu foto järgi ära. Sel 
hetkel sain aru, kui pisike koht on Ees-
ti. See, et ta mu nime mäletas, oli veidi 
hirmutav. 

Michael Keerdo-Dawson (33, inglane)
inglise keele õpetaja Eestis, elanud siin kaks aastat
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Fotod: erakogud

Vahendas: Tiia Nightingale


