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“Nullpunkt” ja mõne teisega, mis ei ole 
veel ekraanile jõudnud,” räägib Margit. 
“Nüüd olen siiski kalendri puhtaks löö-
nud, et omi lugusid arendada, ise otsast 
peale kõik välja mõelda.”

Mike hakkas Tallinnas pakkuma 
alternatiivset portreefoto teenust, tehes 
pilte vanade fi lmikaamerate ja -varus-
tusega. “Külastan inimeste kodusid ja 
kasutan loomulikku valgust või siis lähe-
me mõnda muusse huvitavasse paika ja 
pildistame seal. Portreed tulevad väga 
erinevad sellest, mida inimesed eelda-
vad. Kuna kasutan pigem fi lmi-, mitte 
digikaamerat, saavad mu kliendid tohu-
tu hulga digipiltide asemel kümmekond 
tõeliselt ilusat fotot.” 

Taimetoitlastest loomasõbrad
Margit ja Mike on elanud nii Ühendku-
ningriigis kui ka Eestis. Keskkondi võr-
reldes on selge, et Eestis on taimetoitlase 
elu palju raskem. “Uitasime mullu Pär-
nus, otsides taimetoidukohta. Lõpuks 
leidsime ühe, mis reklaamis menüüs ka 
taimetoitu, aga lähemal vaatlusel selgus, 
et neil on kaks varianti: kala ja kana,” 
meenutab Mike ja Margit lisab: “Ühe 

lennureisi ajal üritas tee-
nindaja Mike’i veenda, et 
kana on taimetoit! Mike 
on lapsest saati taimetoitla-
ne olnud – lihtsalt ise otsustas 
nii, peres ei olnud neil keegi teine tai-
metoitlane. Mina avastasin alles pärast 
aastaid kooselu järsku ühel päeval, et ma 
isegi ei mäleta, millal viimati liha sõin,” 
naerab Margit. 

Mike kiidab siiski, et ka Eestis läheb 
taimetoitlase elu üha lihtsamaks, palju 
uusi lahedaid kohti on avatud ja poodi-
deski on toiduvalik suurem. Aeg-ajalt 
käivad nad ka turul. “Müüjad on meie-
ga seal harjunud ega imesta enam meie 
puuviljakoormate üle,” naerab Mike.

Margiti ja Mike’i kodus elab viis 
merisiga ja kass. “Olime alati koduloo-
mi tahtnud, aga Inglismaal keelas seda 
rendileping. Kuu pärast Eestisse koli-
mist ostsime kaks merisiga. Siis sel-
gus, et üks neist ootas poegi, ja nii sai-
me ootamatult neid viis. Kass on meil 
juba vanem. Loomad saavad üksteisega 
läbi, aga omapäi me neid ei jäta,” räägib 
Mike. Margiti sõnul kiusab Mike teda 
sellega, et iga kord kui loomapoes meri-
sigu näeb, ähvardab ta neid juurde osta. 

“Kodus on hoopis teine atmosfäär, kui 
lisaks mõni elusolend seal ringi kõnnib,” 
on mõlemad eluga rahul.

Soovitused eestlastele, 
kuidas rõõmsam olla
Mike räägib, et tema arvates on Ees-
ti elamiseks suurepärane maa – siin on 
rahulik ja lihtne elu ja palju, mille üle 
õnnelik olla. Laiem perekonnatunnetus, 
suurem lojaalsus pere ja sõprade vahel, 
korralikud aastaajad, ilus puhas metsik 
loodus. “Eesti on Euroopa hästihoitud 
saladus,” arvab Mike. 

Margit ja Mike ütlevad, et ei tülit-
se kunagi. “Me pole iial üksteise pea-
le karjunud, ka näägutamise kommet 
pole. Oleme mõlemad rahulikud tüü-
bid,” ütleb Mike. Margit ütleb, et ei talu 
näägutamist. “Sageli inimesed ütlevad 
mingi täiesti neutraalse asja ja hääletoon 
on ainus, mis selle negatiivseks muudab. 
Kui elad koos kellegagi, kellest hoolid, 
siis miks tema elu raskeks teha? On või-
malik ka rahulikult suhelda. Meist saaks 

väga igava fi lmi, ei mingit draamat,” 
muheleb Margit. Ta lisab kohe, 

et neil on koos väga lõbus. 
“Kui koos lollitame, võiks 

kõrvaltvaataja arvata, et 
oleme veidi hullud.” 

Inglismaal tek-
kis Margitil meeletu 
koduigatsus. “Inimes-
tega saad kontakti hoi-

da, aga tundsin puudust 
füüsilistest asjadest, koh-

tadest – loodusest, randa-
dest. Viimastel aastatel muu-

tus mere äärde sattumine suureks 
sündmuseks, samuti oli iga pisemgi 
lumesadu sündmus. Jah, tundsin aas-
taaegadest puudust. Inglismaal on neli 
sügist – kord natuke soojem, kord jahe-
dam. Leedsi linn on merest kaugel, ise-
gi kohalik looduskaitseala meist mõne 
minuti kaugusel oli nii osavalt elektri-
jaamade ja kõrgete tarade taha ära pei-
detud, et mitu aastat läks mööda, enne 
kui selle avastasin. Yorkshire’i maakon-
nas on väga ilusaid paiku ja maastikke, 
aga linnast väljasõit oli aeganõudev ette-
võtmine. Tallinn on ise juba nii pisike, et 
oled kohe hopsti linnast väljas.” 

Margit kinnitab, et hakkas ära olles 
kodu rohkem hindama. “Inimestel on 
vahel komme keskenduda sellele, mida 
neil pole, aga samal ajal võib rahu ja rõõ-
mu leida millestki, mis on kogu aeg ole-
mas. Et õnnelik olla, pole vaja midagi 
keerulist teha. Rõõmsaks võivad teha 
väga lihtsad asjad. Tuleb osata neid mär-
gata.” 

Kui 
koos 

lollitame, 
võiks arvata, 
et oleme veidi 

hullud.

Mike ähvardab merisigu veelgi juurde osta. 


