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I

Ö Ö N A I S E D :  Ü L E ST U N N I ST US

Mina olen M. Olen 43-aastane. Olen aastate jooksul lugematutel öödel 
naistest mõelnud – ja seksiga pole see mitte kuidagi seotud. 

Olen mõelnud naistest neil unetutel öödel, kui elu/meestevärk/enese-
hinnang on rööpast väljas ja see hirmus hunditund ei lõpeks nagu iial. Sää-
rastel öödel olen enda ümber kogunud ajaloolistest naistest koosnevat nähta-
matut ihukaardiväge, kaitsepühakuid, kes mind edasi juhiksid.

Nende inspireerivate öönaiste elu ei ole traditsioonilist teed mööda kulgenud. 
Nad on üle piiri läinud ja teinud asju, mida neilt pole oodatud. Mitmed neist 
on kunstnikud ja kirjanikud, need, kelle töö on üksildane ja sissepoole pöö-
ratud. Enamikul ei ole olnud peret ega lapsi ning meessuhted on neil olnud 
isevärki. Mitmed on reisinud või kolinud uude kultuurikeskkonda ja teinud 
veel küpses eas suuri elumuutusi. Mõned on kogu elu koos emaga elanud, 
mitmed on kannatanud haiguste ja vaimse tervise probleemide all, kuid nad 
kõik on kuulanud oma südamehäält ning langetanud otsuseid ajastu ootusi 
trotsides. Need musternaised oleksid mu tagavaraplaan – see, mille võtaksin 
kasutusele, kui kõik muu peaks untsu minema.

Üks neist naistest on tuhat aastat tagasi Kyōtos elanud õuedaam ja kir-
janik Sei Shōnagon, kellest kirjutasin oma esimese raamatu. Kuid neid on 
teisigi. Mõtlen öösiti Frida Kahlost, kelle elulugu ma 18-aastaselt lugesin ning 
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kes muutis mu arusaama naiseks olemisest. Mõtlen Georgia O’Keeffe’ist, kes 
sattus üksi New Mexico kõrbesse pühvlikoljusid maalima ja tegi oma esimese 
ümbermaailmareisi enam kui 70-aastasena. Mõtlen jaapanlannast Yayoi Kusa-
mast, kes otsustas kunstnikuks hakata ja kirjutas nõu küsimiseks Georgia 
O’Keeffe’ile ning kes hiljem, pärast 1960. aastate New Yorgi kunstimaailma 
raputamist, naasis Tokyosse ja palus luba psühhiaatriahaiglasse elama asuda. 
Mõtlen Karen Blixenist, kes läks mehe kannul Aafrikasse ja pidi lõpuks üksi 
farmi juhtima. Mõtlen Jane Austenist, kes uuendas romaanikunsti, ehkki elas 
Inglise maakolkas vallalisena oma vanemate pööningul. Mõtlen Edo ajajärgu 
Jaapanis elanud luuletajast ja kunstnikust Ema Saikōst, kelle tasadus toob 
mulle hunditunnil viimaks une.

Arutan endamisi, kust need naised julgust ammutasid. Mis nõu nad mulle 
annaksid, kui me kohtuda saaksime? Ja ennekõike: kas ma võiksin nende 
jälgedes uurimisreisile minna?

Nüüd on see reis mul juba mõnda aega kestnud. Meeli erutavaid, unustatud 
öönaisi tuleb aga aina juurde ning mu peas tiirleb üha laienev võrgustik eri 
sajanditel ja maailma eri otstes elanud naistest. Nad on Maryd, Karenid, Idad, 
Nellied, Marthad, Alexine’id, Sofonisbad, Battistad – nad on kirjanikud, 
kunstnikud, maadeuurijad, depressioonis vanatüdrukud, sõjakorresponden-
did, renessansiaegsete aristokraatide naised. 

Nad on naised, kellest ma öösiti mõtlen. Algselt mõtlesin neist unetutel 
öödel jõudu, inspiratsiooni ja elu mõtet otsides – nüüdsel ajal istun ööde 
kaupa üleval nende pärast, neist erutatuna. Miks nad on end mulle ilmu-
tanud, minu külge klammerdunud, mind endaga kaasa viinud? Miks olen 
oma töölaua nende piltidega ümbritsenud, miks neist rääkivad raamatud 
mu põrandal vedeledes aina kõrgemaid virnu moodustavad, miks ma kogun 
nende kohta üksikasju otsekui talismane?

Nüüd hakkan ma otsast pihta, pilt pildi haaval.
Aga esmalt pakin kohvrid, sest mu lend väljub varsti.

�������
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[ K I R I  S A LV R ÄTI KU L ]

Kallis Karen,
kirjutan siin sulle KLMi salvrätiku peale kiiruga sõnumi. 

Istun lennukis teel Kilimanjarole ja kardan. Kardan nii, et 
värisen. Mõtlen, kuidas kurat ma end jälle säärasesse olukorda 
pannud olen – miks ma küll pidin Aafrikasse sõitma, kui mul 
nii suur hirm on? Oleks ehk lihtsalt võinud kodus istuda ja 
„Avarat loodust” vaadata?

Kõige hullem on see, et mul pole oma reisisihist aimugi. 
Lähenesin kirja teel ühele Tansaanias elavale soome mehele, 
keda ma üldse ei tunne, ja too saatis kutse tulla ükskõik millal 
tema koju öömajale. No nüüd ma siis lähengi. Loodetavasti 
on ta mul Kilimanjaro lennuväljal vastas, sest ma ei tea isegi 
seda, kus ta elab.

Karen, see on sinu süü. Kas oleksid nii kena ja saadak-
sid mulle natuke oma kuulsat julgust, sest praegu kuluks see 
marjaks ära.

Sinu M
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II 

VA LG E  U D U,  TA LV– K E VA D

Kui nüüd pikemalt rääkida, on mu olukord järgmine.
On eelmise aasta november. Leban Kyōtos oma jääkülmas tatami-

põrandaga toas ja mul pole tegelikult mingit viitsimist oma futonilt üldse 
üles tõusta. Paar kuud varem on ilmunud mu debüütraamat ja olen tulnud 
siia juurdlema, mida järgmiseks teha. Olen mulle kalli linna kitsastel tänavatel 
ringi uidanud, sõpradega kohtunud, teetubades istunud ja sügiskullas oranžilt 
hõõguvates templites hulkunud, aga mõte ei tööta.

Mulle tundub, et see on absoluutne nullpunkt.
Olen 42-aastane. Mul pole meest, last ega tööd. Olen oma korteri maha 

müünud, olen oma esimese raamatu valmis saanud ja endisest töökohast 
lõpparve võtnud. Olen astunud valgesse uttu – olen vaba ja kõigest prii. 

Kuid see udu paistab olevat nii paks, kui üldse saab olla, ja tõesti ei tea, 
mida järgmiseks teha. Kuhu minna? Kelle kannul käia? Mida võiks üks nelja-
kümnendates aastates ilma pereta, töö ja kodu hüljanud naine oma eluga 
peale hakata?

Tegelikult on viimased aastad olnud mu elu ilusaim aeg. Olen elanud kohvrite 
otsas, veetnud aega Kyōtos, Londonis, Tais ja Berliinis ning elanud Soomes 
olles kord sõprade majavalvurina, kord vanemate pööningul. Olen kirjutanud 
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raamatut ja hõljunud vabaduses, selles arusaamatus tundes, et võin oma ajaga 
teha, mida ise tahan.

Kui vaatan läbipõlemise piiril vankuvaid sõpru, tunnen ebamäärast süüd-
laslikkust. Ei mingit töögraafikuorjust, ei koostöönõupidamisi, ei kodus 
ootavaid ülalpeetavaid – mul oleks nagu õnnestunud Alcatrazist põgeneda 
ning nüüd hulbin ma alatul kombel kummimadratsil ja vaatan teiste rüh-
mamist pealt. Oma elu üle otsustamine tundub lausa häbematu. Elu ju ei 
saa ometi selline olla?

Põhimõtteliselt on kõik hiilgavas seisus, aga miski pakitseb sees.
Ma nagu läheksin oma eluga täiesti teises suunas kui mu sõbrad. Nemad 

sisustavad kodu, küpsetavad koos lastega kooli heategevusmüügi jaoks 
Tosca kooke, jooksevad maratone, soetavad suvilaid ja poputavad end 
nädalavahetus reisiga Kesk-Euroopasse. Mina olen neljakümnendates elu-
aastates naasnud kahekümnese eluolusse – mul pole ajakavasid, kohustusi, 
töökohta ja iseäranis mitte raha ning olen kolinud nii väiksesse ühetoalisse, 
et säärases koerakuudis pole ma isegi õpinguaastatel elanud. Olen vaba, kuid 
samas kõrvaline. 

Mustadel hetkedel on selline tunne, et ma pole suutnud kahekümne aas-
taga mitte kui midagi saavutada.

Helgetel hetkedel on tunne, et olen suutnud sellest kõigest lahti rebida. 

Ja nüüd siis tuleks mul leida sellele uurimisretkele – kogu neljakümnendates 
eluaastates naise elule – uus suund ja tähendus. Kyōto futonil ärkvel lamades 
on mu pähe hakanud hiilima suurushull mõte: ehk peaksin hakkama oma 
musternaiste kannul käima, nende kannul, kellest ma öösiti mõtlen? Hak-
kaksin kirjutavaks maadeuurijaks, reisiksin nende kodukanti Aafrikasse, 
Mehhikosse, Polüneesiasse, Hiinasse, New Mexico kõrbe, ümber maailma. 
Aga kuidas see küll võimalik saaks olla?

Siis aga olen ühes maagilises teetoas, mille leidsin, õhtul liiga hilja tassi 
kanget ererohelist matcha’t joonud ja mu aju töötab täistuuridel. Tulen mõt-
tele, et paik, mis mind just praegu kõige rohkem huvitab, on Aafrika. Ja et 
Aafrika on paganama hirmuäratav. Aga just sellepärast sinna tulebki minna.

Kyōtost Soome tagasi pöördudes otsustan Sei Shōnagoni postiga Tan-
saaniasse saata. Paki peale kirjutan netist leitud aadressi Box 10, Arusha, 
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Tanzania. Saadan oma debüütraamatu ühele soome metsloomauurijale ette-
käändel, et teda on mu raamatu 26. leheküljel möödaminnes mainitud, ja 
lisan kirjakese, milles räägin oma unistusest savannis ringi reisida. Mõtlen 
unelemisi (ja täiesti absurdselt), et Sei, mu saadik, piilur, eksootiline peibutus-
lind võib mindki lendu tõmmata.

Ja seda ta teebki.
Vana-aastaõhtul saan metsloomauurijalt SMSi: „Aitäh raamatu eest! 

Kirjutan e-kirjas pikemalt, aga kui tahtmist on, oled siia iga kell teretulnud.”
Kui olen oodanud mingit märki, siis siin see nüüd on. Kõhus keerleb 

õud, aga pagan võtaks, kui ma nüüd ei söandaks minna, ei andestaks ma seda 
endale ilma pealgi. Ma ju ei tunne seda Ollit mitte üks raas, me pole kunagi 
kohtunud, aga ta on mulle oma Tansaania loodust käsitlevate raamatute 
ja kolme aasta taguse telefonikõne põhjal jätnud kuidagi siira (ja iseäranis 
jutuka) mulje. Loen netist, et tal on kuskil Arusha lähistel maal maja – kas 
ta sinna mind nüüd kutsubki? (Näen vaimusilmas jakarandaalleesid, kokki 
ja aednikke, aga tegu võib olla tont teab mis savikonkuga.) Ja ega ta ometi 
arva, et mul on mingeid romantilisi plaane, kui ma kord juba sinna niimoodi 
sisse pressin? (Mu eks: „Kuule, kui mingi valge mees Aafrikas elab, vaevalt 
siis keskealine soome naine tema jaoks mingi pöörane tõmbenumber on.”)

Nüüd oleks ehk õige aeg kasutusele võtta Karen Blixeni nimeline 
konto – säästukonto, kuhu olen oma unelmate reiside jaoks aastaid raha 
kogunud. Nende reiside jaoks, mida ma siis kas söandaksin või ei söandaks 
ette võtta.

Karen Blixen esindab minu jaoks peale tundmatute mandrite ja Aafrika 
metsiku looduse ka järgimist väärt julgust. 

Olen Aafrikas kaks korda käinud: mõlemad reisid on tähendanud unistuste 
täitumist ja mõlemal korral oleksin äärepealt hirmu kätte surnud. Kuigi 
ma tõesti ei tea, kuidas inimene saab organiseeritud grupireisil karta, need 
ju lausa nüristavad – Lõuna-Aafrika reisil istusime nii pikalt mikrobussis 
(vahepeal sõitsime 700 kilomeetrit päevas), et kui ma viimaks nagu auru all 
Svaasimaa looduse keskel jalgu sirutama ja jalutama tõusin, ei viitsinud ma 
isegi täispuhutavat reisipatja kaela ümbert ära võtta. Ja kartsin ikkagi. Kui ma 
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savannis esimest safariööd magasin ja esimest korda lõvi möirgamist kuulsin, 
kartsin nii, et hambad plagisesid. (Enne ma ei teadnudki, et hambad võivad 
hirmust tõesti plagiseda.)

Karen Blixen seevastu kindlasti ei kartnud. Ta juhtis Ida-Aafrika kiltmaal 
farmi ning pidas nädalaid ja kuid kestvaid jahisafareid, mille laagrilõkke ääres 
nauditi teenijate valmistatud õhtusööke, joodi kristallpokaalist šampanjat ja 
kuulati grammofonilt Schubertit. Mu vaimusilmas paistavad pikas seelikus, 
valges pluusis ja pahkluuni ulatuvates nöörsaabastes Karen Blixeni taustal 
nii kaugele, kui silm ulatub, kollase rohuga savann, vihmavarjukujulised 
akaatsiapuud, sebrad, kaelkirjakud ja kirjutusmasin. Kui oled näinud filmi 
„Minu Aafrika”, võib pildil paista ka küünarnukkidele nõjatuv nägus mees, 
kes on sidunud kaela safarirätiku. 

Karen Blixeni mälestusteraamatust „Aafrika äärel” ilmneb, et Karen oli 
julge, elav, tarmukas ja tark ning et tal olid kadestamisväärsed ellujäämis-
oskused. Vahel paistab Karen lausa võitmatu supernaisena, peaaegu mehena. 
Juba raamatust kogutud üldine teenete nimekiri on muljet avaldav:

1) Karen kasvatab Aafrikas kohvi.
2) Karen on osav kütt. Kord paluvad masaid tal maha lasta karja jälitava 

lõvi ja vahel laseb ta farmirahva pühapäevalõunaks maha sebra või kaks.
3) Karen käib ise matkamas. Ta matkab üksi koos kikujude ja somaalidega 

ning ratsutab oma koerte seltsis keset antiloobikarju.
4) Karen on nimekas arst, kes võtab igal hommikul patsiente vastu. Pat-

sientidel on katk, rõuged, tüüfus, malaaria, haavad, põrutused, murtud jäse-
med, põletushaavad ja maohammustused, ning raskemad juhtumid toimetab 
Karen Nairobi haiglasse või misjonijaama. Kord võtab Karen ise kogemata 
üledoosi arseeni, kuid taipab abi otsida Alexandre Dumas’ romaanist ning 
tal õnnestub arseen piima ja munavalgega neutraliseerida.

5) Karen on ka õpetaja, kohtunik ja heategija. Ta on asutanud oma farmi 
territooriumile kooli ning tegutseb kohalike tülides kohtunikuna. Hommi-
kuti korjab Karen koos oma töölistega, keda ta armastab, kohvi. Pühapäeviti 
jagab ta vanadele naistele nuusktubakat.

6) Kord leiab Karen teerajalt vana Knudseni surnukeha ja tassib laiba koos 
päriselanikust poisiga Knudseni osmikusse. Erinevalt kohalikest (ja minust) 
ei karda ta surnuid. Ta ei karda üldse midagi. 
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7) Karen on võrratu kokk. Ta on saanud õpetust peene Taani restorani 
prantsuse peakokalt ja tema õhtusöögid on üle kogu Ida-Aafrika kuulsad.

8) Kui vihmahooaeg tulemata jääb, kirjutab Karen õhtuti jutustusi. On 
ütlematagi selge, et ta oskab kirjutada. Tema hääl on rahulik, selge ja mahe. 
See naine on tugev, ta teab, kes ta on. Ta saab aru, ta oskab ja teda ei kõiguta 
miski.

Oleks ma ometi Karen.

Aga ilmselgelt ei ole. Istun KLM-i lennuki istmel paanika veerel. Peaksin 
Kilimanjarole jõudma kell üheksa õhtul, mil Aafrikas valitseb pimedus. On 
see nõndanimetatud Olli mul üldse vastas?

Olen Ollilt meili kaudu uurinud sääsevõrkude ja „rõivaste kapitaalse 
permetriintöötluse” kohta, mida reisijuhid kaitseks malaaria eest jõuliselt 
soovitavad, kuid Olli on käskinud mul maha rahuneda: kui kasutan profü-
laktilist ravi, võin tema väitel kogu mure unustada. Võin siiski vanduda, et ka 
tervisekeskuse arst oli malaariaravimi retsepti välja kirjutades mureliku moega.

Vägisi tabab mind mõte, et kogu läänemaailma arusaam Aafrikast ongi 
nii ühekülgne ja moondunud, nagu näiteks väitis Tšiili kunstnik Alfredo Jaar 
näitusel, mida ma äsja Kiasmas nägin. Tema kogutud ajakirja Time kaaned 
näitasid rabava selgusega, milliseid kujutluspilte meile Aafrikast pakutakse: 
metsloomi, näljahäda, haigusi ja sõda. Seevastu linnad, kultuurielu ja üli-
koolid – kogu haritud Aafrika keskklassi tavaelu – on kujutluspiltidest põhja-
likult peletatud. Ja seesama segapuder valitseb ka minu peas: Aafrikale mõel-
des mõtlen haigustest, hügieeniprobleemidest ja terrorirünnakutest. Paljaks 
röövimistest, vägistamistest, inimröövidest, liiklusõnnetustest. Sääskedest, 
madudest, tsetsekärbestest. Amööbidest, skistosomiaasist, ajumalaariast. 
Kõhulahtisusest, ülekuumenemisest, kollapalavikust, koolerast, HIV-ist ja 
ebolast. 

Või mis veelgi hullem: mõtlen millestki sellisest, mida pole enam ole-
maski. Kui küsin paarilt Nairobis töötavalt tuttava tuttavalt reisisoovi tusi, 
mõistan, et elan täielikes petteunelmates. Nad räägivad Kibera hiidslum-
mist ja pagulas organisatsioonide tegevusest, sest nende jaoks on iseene-
sestmõistetav, et Keeniasse minnakse töötama arengukoostöö, põgenike -
laagrite ja tänava laste asjus. Söandan vaevalt öelda, millest ma ise unistan: 
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koloniaalstiilis safaritest ja kadunud maailma lummast, sellest, et võiksin 
lennata väikelennukiga savanni kohal, hakkaksin aru saama elevantide kee-
lest ja vaataksin lõvile otse silma sisse, istuksin õhtuti telgi ees matkatoolil 
ja kirjutaksin vanaaegse kirjutusmasinaga või loeksin nahkköites raamatut, 
kristallpokaal käeulatuses. 

Lisaks reisiettevalmistustele ja Kareni-uuringutele on kevad ka muidu 
erakordselt imelik. Veebruaris satun tõsisele tarkusehambalõikusele, misjärel 
ei saa kolm nädalat suud avada. Laman vanemate pööningul ravimiudus, söön 
kõrrega ema tehtud hautisi, loen Akseli Gallen-Kallela „Aafrika raamatut” ja 
kadestan telekast paistvaid jõehobusid, kes on suutelised oma lõugu 180-kraa-
dise nurga all avama. Märtsis jälle olen kurguhädade tõttu hääleteraapias, kus 
teen üliveidraid hääleharjutusi ja näiteks laulan veeklaasi torgatud klaastorru 
puhudes koos terapeudiga kahehäälselt riigihümni. Kõige absurdsem on 
siiski hääle registri kaardistamine, millest tuleb välja, et väidetavalt räägin 
ma oma kõige madalama võimaliku häälega, ehkki tegelikult olen sopran. 
Sopran! Naeruväärne. Kogu mu minapilt põhineb sellel, et olen madala 
häälega, morn ja flegmaatiline alt, aga nüüd olen väidetavalt hoopis keegi 
teine – keegi rõõmus, kirglik ja energiline inimene, kes on 42 aastat vale 
häälega rääkinud!

Sümboolsus on läbilõikav, olen ju sellele reisile minemas just nimelt sel-
leks, et otsida uut häält: mõne sellise julge naise häält, kes kulgeb läbi elu 
sundimatult naeratades.

Esialgu pole ma seda leidnud.
Kirjutan Karenile salvrätiku peale sõnumi. Ma ei tea veel, et minu suhe 

temaga kujuneb üllatavalt vastuoluliseks.

Karen
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Mine Aafrikasse.
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öönaine nr 1:  Karen Blixen, sünd Dinesen.
tege vus:  Kohvifarmer, hiljem kirjanik. Saabus Aafrikasse 
1914. aasta jaanuaris 28-aastasena. Veetis Aafrikas kohvifarmi 
pidades kokku kaheksateist aastat. Lahkus viimast korda Aafrikast 
juulis 1931, 46-aastasena, olles puruvaene, depressioonis, süüfilises ja 
kõigest ilma jäänud. Kolis lapsepõlvekoju ema juurde ja hakkas oma 
esimest raamatut kirjutama.

Kui Karen 1913. aastal 28-aastasena Aafrika poole teele asus, mõlkus 
temagi mõtteis üksainuke asi: elumuutus. Ta oli surmani tüdinud kõi-

gest sellest, mida tema maailmas noorele naisele pakkuda oli, ning Aafrikasse 
emigreerimine oli tema tagavaraplaan.

Karen Dinesen sündis 1885. aastal jõukas taani peres ning veetis lapse-
põlve Kopenhaageni lähistel Rungstedi rannakülas vanas maamõisas. Karen, 
pereringis Tanne, oli issitütar, ja pole ka ime – isa oli vabamõtleja, kes oli 
Ameerikas ringi reisinud ja indiaanlaste juures elanud, ning Karen tundis 
selle kirgede, vägitegude ja kaugete kõnnumaade maailmaga hingesidet. Isa 
aga tegi veidi enne Kareni kümnendat sünnipäeva enesetapu ja sellest hoobist 
ei saanud Karen elu lõpuni üle. 

Ema ja tädide esindatud naiste maailma Karen seevastu vihkas. Naiste elu 
paistis toppama jäävat koju, kus ema õed aina istusid ning vooruslikkuse ja 
seksuaalmoraali küsimusi vaagisid. Naisi ei valmistatud tolles maailmas ette 
mitte elatise teenimiseks, vaid meheleminekuks. Nõnda sai ka Karen kõrg-
klassi tüdrukutele paslikku koduõpet, kus loeti luuletusi, õpiti ilusa käekirjaga 
kirjutama ning inglise ja prantsuse keelt rääkima – ning lükati kõrvale sellised 
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naiste jaoks kasutud õppeained nagu matemaatika. Elu Rungstedlundis oli nii 
kaitstud ja peaaegu klaustrofoobne, et hiljem väitis Karen, et sinna naasmisel 
tabab teda alati samasugune läpatis, mis sulle täistuubitud rongivagunisse 
astumisel vastu paiskub: õhk on lõpuni ära pruugitud. Sellesse rongivagunisse 
ei tahtnud Karen jääda ning tal polnud vähimatki kavatsust hakata elama 
„seisusekohast” tegevusetut, perele ja heategevusele pühendatud elu. 

Umbes kahekümneselt otsustas Karen kunstnikuks saada ja alustas Kopen-
haagenis Kuninglikus Taani Kunstiakadeemias maaliõpinguid. Ülejäänud 
ajal lõbutses ta aadliringkondades, kus harrastati hobuste võidujooksu, lasti 
linde, mängiti golfi, joodi viskit, korraldati tantsupidusid, osteti autosid ja 
lennukeid ning söösteti tulistesse suhetesse. Samas seltskonnas liikusid ringi 
ka Kareni nõoksed, aadlikest rootsi vennad Bror ja Hans von Blixen-Finecke. 
Bror oli heatujuline, laristav ja vastutustundetu hedonist, kelle elu peaeesmärk 
oli lõbutsemine, ning intelligentsuse ega rafineerituse poolest polnud ta just 
kuulus. Ja ega Karen armunudki temasse, vaid Brori venda Hansu.

Hans aga ei tundnud Kareni vastu huvi ning 1910. aastal pages Karen 
südamevalu eest Pariisi. Seal lihvis ta oma suhtlusoskusi ning temast sai 
nutikas, terava keelega ja oma intensiivsuses veidi hirmuäratav noor naine, 
kes suitsetas sigarette, rääkis madala häälega ning hakkas oma nime Tanne 
hääldama vene moodi Tania. Ning kui Bror von Blixen talle paar aastat hil-
jem abieluettepaneku tegi, võttis Karen selle vastu. Nimelt oli tal võimalus 
teha koos Broriga midagi hoopis teistsugust: minna Aafrikasse. Karen oli 
27-aastane.

Kui Kareni ja Brori kihlus 1912. aasta detsembris välja kuulutati, ei rõõmusta-
nud see uudis Kareni lähikondlasi – Brori maine polnud kuigi hea ning paar ei 
paistnud isegi armunud olevat. Kuid Brori onu ärgitas neid Aafrikasse kolima: 
see maa pidi kuulu järgi olema ääretult ilus ning „fantastilise majandusliku 
potentsiaaliga”. 1895. aastal oli loodud Briti Ida-Aafrika Protektoraat ning 
Euroopast voolas koloniste asustama seda viljakat mägismaad, mida Briti 
valitsus neile naeruväärselt madala hinnaga müüs. Põliselanikud – kikujud, 
masaid ja teised hõimud – olid oma asualadelt minema aetud.

Raha maa ostmiseks saadi Kareni sugulastelt ning Bror läks ees Aafri-
kasse kaupa tegema ja maja sisustama – neil oli plaan abielluda, kui Karen 
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1914. aasta jaanuaris Mombasasse jõuab. Kuid Bror lasi Aafrikas olles hoopis 
safaritel luuslanki ning otsustas nende algsest karjakasvatusplaanist loobuda. 
Ta müüs juba ostetud krundi maha ning ostis asemele palju suurema kohvi-
istanduse, kuna oli veendunud, et kohvis peitub tulevik.

Samal ajal tegi Karen reisiks ettevalmistusi. Ta pakkis kaasa mööbliese-
meid, nagu näiteks söögilaua koos toolidega ja kaks komplekti magamis-
toasisustust, kastide viisi lauahõbedat, kristallklaase, portselani, voodipesu, 
maale, raamitud fotosid, kalliskive, vaipu, Prantsuse kappkella, kogu oma 
vanaisa raamatukogu, kirstutäie ravimeid ning oma lemmikpulmakingi, šoti 
hirvekoera Duski. 1913. aasta detsembri algul sõitis Karen ema ja õe seltsis 
rongiga Kopenhaagenist Napolisse, kus ta mõne nädala pärast astus auru-
laevale Admiral, mis pidi ta Aafrikasse viima. Laev sõitis Napolist mööda 
Vahemerd ja Suessi kanalit Punasele merele ning seejärel India ookeanile, 
kulgedes piki Somaalia rannikut lõuna poole Mombasani välja. Laevareis 
kestis üheksateist päeva.

Mida Karen oma reisisihist teada võis? Mõistagi oli ta näinud kehva kva-
liteediga trükipilte Aafrikast, lugenud raamatutest ja ajalehtedest ja Brori 
kirjadest kirjeldusi, kuid ta oli hoopis teisiti teel tundmatusse kui mina. 
Millisena ta neil üksildastel öödel oma tulevikku kujutles? Või kust ma võtan, 
et Karen üksildane oli – laev oli täis Aafrika idaranniku emigrante, lõuna-
aafriklasi, britte ja sakslasi, kes kergitasid oma šampanjaklaase ja tantsisid ja 
mängisid laeva salongis bridži.

Admiral saabus Mombasasse 13. jaanuaril 1914 ning järgmisel hommikul 
Karen ja Bror laulatati. Tseremoonia kestis kümme minutit ning seejärel 
kandis Karen ametlikult nime paruness von Blixen-Finecke. Siis alustasid 
nad rongisõitu Mombasa kuumalt ja niiskelt rannikualalt Nairobi ning selle 
avara, viljaka ja lauge kiltmaa poole, kus pidi asuma nende tulevane elupaik. 

Mina saabun Aafrikasse sada aastat ja neli kuud hiljem, mais 2014. Kui 
maandun Kilimanjaro lennuväljal, lahutavad meid üksnes Kilimanjaro vul-
kaan, Tansaania ja Keenia noolsirge piir, napid 300 kilomeetrit ja need eel-
mainitud sada aastat. Tean, et selle aja jooksul on muutunud vähemalt üks 
asi: Kilimanjaro tipu jääkattest on kadunud 82 protsenti.

Oleks muidugi ideaalne, kui saaksin enne öömaja poole sõitma asumist 
kellegagi abielluda, aga see on äärmiselt ebatõenäoline. 
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III

A A F R I K A ,  M A I

Esimene päev Aafrikas. On hommikupoolik, istun aialaua taga ja söön 
Olli abikaasa Flotea tehtud Tansaania putru. Taevas on pilvine ja õhk on 

värske, niiske, kuid meeldiv. Eksootilistes värvides linnud laulavad ja banaani-
puud kohisevad tuule käes – hommikul pidasin nende kahinat vihmaks. 
Kusagil aia taga ammub lehm, ilmselt seesama, kellelt Flotea käis Michellile 
hommikust piima toomas (Flotea küsis, kas ma tahaksin ka, aga ütlesin viisa-
kalt ära). Uskumatu: olengi siin.

Jõudsin kohale hilisõhtul hirmunult, surmväsinult, poolsöömata ja 
migreenis. Mind võttis vastu niiske leitsak, õhtupimedus, Aafrika veidike 
suitsune ja vürtsikas lõhn, mis tuli mulle eelmisest korrast kohe meelde. 
Kilimanjaro lennujaam oli ainult üks imepisike lagunenud hoone, viisa-
järje korras higi voolas, ööliblikad platsatasid vastu särisevaid laetulesid. 
Järje korras seisid reipa olekuga Ameerika tudengid, kes huilgasid rõõmsalt 
we’re gonna see some li-i-ons, ning ilus somaali tüdruk, rätik peas, kes oli 
lennukis mu kõrval istunud. Ka temal polnud lennukis jututuju, vaid ta 
kaevas YSLi rätikusse mähitud Vuittoni kotist välja nahkkaantega iPadi ja 
kuulas kogu tee kõrvaklappidest Muslim Pro rakendust.

Olli ootas lennujaama uksel. Ta ütles kohe, et ma ei näe üldse selline 
välja nagu mu raamatu kaanefotol (muidugi mitte), ja sama võin öelda ka 
tema enda kohta. Kuid kohe oli selge, et mu mälestuspilt paari aasta tagusest 


