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N|teine plaan

Eesti naised on õrnad, kanged, 
ilusad, seksikad, hoolitsevad, 
töökad ja loodussõbralikud.

Mu esimene kohtumine oli unus-
tumatu! Kohe kui ma teda lennujaa-
mas nägin, ütles mulle süda, et see 
on minu elu armastus ja minu nai-
ne. Samal õhtul pärast kontserti ütle-
sin talle ilma kahtluseta: “Sina oledki 
minu naine.” Oli täiskuu, minu süda 

oli täis armastust esimesest pilgust. 
Mina laulsin ja tema vaatas mind oma 
suurte siniste silmadega ja mina olin 
kõige õnnelikum inimene maailmas, 
nagu lind, kes lendab taevas päike-
se poole. Uskuge või mitte, aga juhu-
se tahtel oli see täpselt 14. veebruar 
2004 – see on unustumatu. Siiamaa-
ni on iga kord teda vaadates jälle nagu 
esimene kord.

Davide Pino (35, itaallane)
müügijuht ja ettevõtja 
turismi alal, elanud siin ligi 
kümme aastat

Minu mulje eestlannadest 
on üldiselt väga positiiv-
ne. Peale eestlannade häm-

mastava ilu hindan nende malbust, 
kõrget haritust, iseseisvat loomust 
ja veidi unistavat olekut, mille tõt-
tu vahel tundub, nagu nad ei oleks 
pärit reaalsest maailmast. Kriitika 
poolelt võiks ehk mainida eestlan-
nade kangekaelsust, vahel aga sellist 
tagasihoidlikkust, mis võib kohati 
justkui ebaviisakusena tunduda. 

Esimest korda elus kohtasin eest-
lannat lennul Tallinna. Hakkasi-
me juttu rääkima ja meist said kohe 
sõbrad.  

Gilberto Pulga (59, itaallane)
meditsiinidoktor, massöör ja refleksoloog, toitumis- ja 
tervisenõustaja, elanud siin kolm aastat

Eestisse saabudes oli esimene asi, mida märkasin, et eesti naised on 
väga ilusad. Paljud neist oleks mõnes teises riigis kuul-
sad modellid, siin on nad tavalised inimesed. Nende 

silmad on imelised, on kerge end neisse kaotada. Palju-
del on ka väga ilusad pikad juuksed – tumedad, punased, 
blondid. Mulle väga meeldivad pikad juuksed. Ühesõna-
ga, eestlannad jahmatavad oma kaunite silmade ja juus-
tega, ja kui taas hingata suudad, märkad, kui pikka kasvu 
nad kõik on. Pole haruldane kohata üle 170 cm pikkust 
naist – itaallastel on vaja redelit, et nendega jutule saada. 
Õnneks minul seda muret pole, olen ise 189 cm pikk. 

Paljud neist räägivad paremini inglise keelt kui välismaa-
lased, noored räägivad täiesti vabalt. Eestlannad on sõbra-
likud, isegi kui esimene mulje pole selline. Jah, nad on reser-
veeritud ega ava oma südant kergesti, aga kui nende usalduse 
võidad, on kõik perfektne. Kui aga kaotad, siis igaveseks. Sa 
pead nad vallutama sammhaaval. Lõpuks tahavad nad ju 
vaid head meest, huumorimeelega, sellist, kes suudab 
nende eest hoolitseda jne. Eesti naised on lojaal sed ja 
truud, aga neid ei tohi ignoreerida, seda kahetsed elu 
lõpuni. 

Mu esimene kokkupuude eestlannaga oli positiiv-
ne, kuigi see suhe ei kestnud kaua. Õnneks ei kaota 
ma lootust leida uus naine. Õpin eesti keelt ja oskan 
juba öelda: “Eesti naised – ma olen vallaline!”

Ruslan Trochynskyi (38, ukrainlane)
laulja ja muusik, elanud siin üle kümne aasta
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