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silmatorkava kleidiga pime-
das bussi oodata,” kirjeldab 
Liisi, kes puutus Londonis 
kokku ka tõelise kõrgklassi 
glamuuriga, mida tänaval ei 
näe. “Ülirikkad seal niisama 
linna peal jala ei käi, sõidetak-
se autojuhi või taksoga uksest 
ukseni. Mis siis viga pidevalt 
pidukleidis olla,” naerab Liisi, 
lisades, et samas tulid mõned 
isegi Royal Albert Halli oope-
rit kuulama dressides ja tos-
sudes.

Lõhub kombeid

Kui eestlasi, rootslasi ja ing-
lasi võrrelda, on Liisi jaoks 
suurim suhtlemist ja sotsiaal-
set olemist puudutav erine-
vus viisakus, mis jääb silma 
eriti Inglismaal, aga ka Root-
sis. Liisi toob näiteks kasvõi 
kombestiku, kuidas inime-
si üksteisele tutvustatakse ja 
suhtlusesse haaratakse – Ees-
tis unustatakse sageli kaasas-
olevat inimest üldse tutvus-

tada ja räägitakse omi jut-
te edasi, nagu teist inimest 
polekski kõrval. “Olen ise üri-
tanud seda kombetust lõhku-
da ja üritan ikka kõik vestlu-
sesse kaasata. Võib-olla tule-
neb see sellest, et eestlased on 
sotsiaalselt vahel kohmetud, 
aga meil ei küsita kohe võõra 
inimese käest, millega tege-
led. Tahetakse võimalikult 
vähe suhelda. Kui linnas tut-
tavat näed, tahetakse pigem 
plehku panna kui kraest võtta 
ja küsida: tere, kuidas läheb,” 
võrdleb Liisi erinevaid kom-
bestikke. 

Rootslased on Liisi mee-
lest inglaste ja eestlaste vahe-
pealsed, küll väga viisakad, 
aga reserveeritumad ja liig-
selt end võõrastele ei ava. 
“Inglased kardavad piinlik-
ku vaikusehetke ja räägivad 
igal juhul pausid täis,” iseloo-
mustab Liisi. “Nad oskavad 
suurepäraselt nalja visata või 
kui vastus küsimusele ei vii-
nud eriti kuhugi, on kohe uus 

küsimus varnast võtta. Ingla-
sed on üldse hästi oskuslikud 
suhtlejad, juba väga noorelt – 
see tuleb neil perest ja koolist 
kaasa.”

Paarisuhtes on õrnus 
oluline 
Tulevikuplaanidest rääkides 
ütleb Liisi, et elu ette ei tea, 
aga kui läheb laste saami-
seks, on lihtsam nad Eestis 
üles kasvatada. Siin on roh-
kem ruumi ja parem elukva-
liteet, loodus on lähemal ise-
gi Tallinnas. Praegu naudivad 
mõlemad väljavaadet tegele-
da sellega, mis on südame-
lähedane. “Meil on kohane-
misperiood. Tunneme rõõ-
mu Eesti elust, alustame 
uusi projekte, mina kirjutan 
uut muusikat. Mulle on kõi-
ge tähtsam, et Christian end 
siin hästi tunneks, sest tema 
on ju võõras riigis ja eesti keel 
asub keerukuselt tabeli tipus,” 
on Liisi veidi murelik. Kodu-

ne keel on Liisil ja Christianil 
inglise keel, aga austusest kal-
lima vastu õpib Liisi ka rootsi 
keelt. “Kui Christian ei olnud 
enne minuga kohtumist üldse 
eesti keelt kuulnud, siis mina 
lapsena ju televiisorist nägin 
Rootsi lastefi lme, kuigi tõlke-
ga, aga midagi jäi kõrva.” 

Liisi usub, et paarisuhtes 
on oluline teineteisele vahel 
õrnusi öelda, ideaalis ema-
keeles. Nendel tuleb üsna 
tihti ette, et nad Christiani-
ga ütlevad teineteisele päevas 
mitu korda “Armastan sind”, 
Liisi Christianile rootsi keeles 
ja Christian Liisile eesti kee-
les. Maitsetult ei kõla ka ing-
lise keeles vana hea I love you, 
nagu Liisi särades kirjeldab. 
“Mulle meeldib, et Christian 
ei karda olla õrn,” kiidab Lii-
si. “Vahel mehed häbenevad 
avalikus kohas õrnust välja 
näidata. Ei pea olema piin-
lik oma kallile kaaslasele kätt 
põlve peale panna ja uhkuse-
ga näidata, et oleme koos.” 
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