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nid kõik võivad olla,” meenutab Margit. 
“Varem ei olnud ma seda nii selgesti 
tähele pannud. Nüüd on aga ka eestlased 
palju sõbralikumaks läinud, isegi võõ-
ra inimesega saab vahel poes või täna-
val paar sõbralikku sõna vahetada. Või 
siis olen lihtsalt mina selle kombe ing-
lastelt üle võtnud ja nüüd peavad koha-
likud mind veidrikuks,” naerab Margit, 
kes usub, et muutus Inglismaal elades 
avatumaks.

Ühiselt veedetud aastate jooksul on 
Margit avastanud, et tegelikult on eestla-
sed ja inglased sarnased nii oma olemu-
selt kui ka huumorimeelelt, kuid esineb 
ka üllatavaid erinevusi. Näiteks üllatas 
Margitit, kui vähe oli Leedsis lillepoo-
de. “Mitte et ma suur botaanikahuvili-
ne oleksin, aga seal ei ole erilist kommet 
lilli kinkida. Inglasi üllatab alati meie lil-
lepoodide hulk, eriti see lillemeri Viru 
väravate juures. Eestis toimub ka mee-
letul hulgal kultuuriüritusi, aga Leedsis 
on vist ainult kaks teatrit, samas on linn 
enam-vähem Tallinna suurune. Seal on 
paar muuseumi ja paar galeriid, nii et 
erilist valikut polnud,” kirjeldab Margit.

Õnneks on Margitil ja Mike’il mit-
meid ühiseid hobisid – fotograafia, kir-
jandus, loov kirjutamine. Ja filmikunst. 
“Meil on riiulis hulk filme, mis kurvalt 

vaatamist ootavad, sest oleme viima-
sel ajal telesarjadest sõltuvuses,” naerab 
Mike. Üllatavalt pole aga kahe filmihu-
vilise kodus telerit. “Mõni reageerib stii-
lis “Ega ma ka eriti vaata”, mõnele aga 
ei mahu see üldse pähe,” imestab Mike. 
“Televisiooni funktsioon on info, hari-
dus ja meelelahutus. Kui need mujalt 
kätte saad, pole telekat vaja. Meil on 
monitor ja DVD-mängija. Uudised saa-
me raadiost ja internetist. Mar-
git vahel vaatab internetis 
saateid – “Kirjandusmi-
nisteerium” jms –, aga 
isegi nende jaoks ei jät-
ku sageli aega.” 

Elu täidavad raa-
matud ja filmid 
Inglise keele õpetaja 
ametit pidav Mike tegeleb 
ka ilukirjutamisega. Mõnede 
tema teoste tegevus toimub Eestis 
ja peategelasteks on Eesti detektiivid. 
Üht valminud teost tõlgitakse praegu 
eesti keelde. “Mu loomingut stimuleerib 
keskkond, eriti just uus ümbrus. Eestis-
se kolimine asetas kõik hoopis teise val-
gusesse. Üks mu peategelastest on ees-
tikeelne ja tüüpiliselt lakooniline naiste-

rahvas, kes oskab tõeliselt hästi saladusi 
hoida ning üllatab oma ootamatu süga-
vusega. Teine on venekeelne eestive-
nelane, kes avab end kergemini ja ütleb 
oma arvamused välja. Erinevus on nagu 
tuli ja vesi ning duaalsus annab tegelas-
te suhetele hea aluse, kuna pidevalt on 
põhitegelaste vahel loomulik vastuolu.”

Margiti elu on seotud eelkõige filmi-
ga. Tema sõnul on Eestis vähe stsenaris-

te ja needki jäävad teenimatult 
tähelepanuta, kuigi teevad 

sisuliselt sama tööd mis 
näitekirjanikud. Meedia 
tõstab esile peamiselt 
režissööre. “Enamik fil-
mihuvilisi tahab režis-
sööriks saada,” arutleb 
Margit, “aga keegi peab 

loo ju ka välja mõtlema. 
Eestis on stsenaristideks 

sageli olnud kirjanikud või 
režissöörid ise.” Stsenaristi eri-

ala ei osata Margiti arvates veel pii-
savalt väärtustada. 

Margit õpetab stsenaristikat Balti fil-
mi- ja meediakoolis, selle kõrvalt toi-
metab ta ka teiste autorite stsenaariume 
ning arendab omi lugusid. “Olen palju 
teiste materjaliga töötanud, näiteks fil-
mi “Klass: elu pärast” järjega, filmiga 

Margit ja Mike on 
loomingulistes küsi-
mustes teineteise 
jaoks nii nõuandjad 
kui ka inspiratsioo-
niallikad.   
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