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Saatesõna 

Jutt on kirja pandud haige inimese poolt ja räägib haigetest inimestest, kellega  samastumiseks 

tuleks lugemist jätkata peale seda kui olete oma kehatemperatuuri tõstnud vähemalt ühe 

kraadi võrra. Kaasnevad sümptomid (köha, nohu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, 

kopsupõletik jne) võite vabalt valida ise. Tekst on seda kõike arvestades aeglane, ilma 

keeruliste mõttekäikude ja topeltkiillauseteta (rindlausete moodustamist limiteeris juba reisi 

sündmustik ise).  

Teksti koostamisel on refereeritud Tervemõistuslike Inimeste Assotsiatsiooni aastakongressi 

materjale, mis peaks looma laiema akadeemilise tausta toimunule. Oli ju selleaastane 

kongresse pühendatud paradoksaalse käibetõe „Lollid õpivad oma vigadest, targad teiste 

vigadest“ ja sellest tulenevate järelduste „Targad õpivad lollidelt. Lollid on targad, nad 

mõtlevad asju välja (vahel muidugi ebaõnnestuvad, kuid saavad tasutud kogemusega)“ 

analüüsimisele.  

Ja kui tõepoolest jaksate kõik järgneva läbi lugeda, siis võite endid auga pidada spetsiifiliste 

vaimsete vajadustega inimeseks. Ja kui seejärel mägedesse tikute, siis peate tunnistama ka 

enese spetsiifilisi füüsilisi vajadusi. 

 

Esimene päev: algatuseks siis hetkenäidud: 37,8°C. 

 

 

Proloog 

Maila väitis, et ma ei tea, millega ma teda seekordsele mägirännakule, mis diivanilt ette 

kujutades talle adrenaliinipahvakuid verre pritsis, kaasa võttes riskin. Pakkusin enesekindlalt, 

et mitte millegagi ei riski. Maila näost oli näha adrenaliinitulva asendumist muude ainetega – 

ilmselt oli vastus vale.   

Nagu viimastel aastatel juba tavaks, osaleb Einar matkal seni kuni see on veel virtuaalses 

teoreetilises faasis. Kõrgelennulisusest tal puudu ei ole, välja käiakse ekspeditsiooni kava: „Po 

leninskim mestam“. Alar laseb plaani googlel ära tõlkida ja sõidabki Poola. Eksitus ei ole 

siiski letaalne ja ta jõuab õigeaegselt tagasi Dushanbe lennukile.  

Muidu läksid ettevalmistused nagu viimastel aastatel tavaliselt: Talvised jääõppused 

Beefeeteriga, jaanieelne liha sublimeerimine, mis tühjendas Kohila searasvast ja köietöö 

Karulas, kus MeelisW vertikaalsel köiel jalad ees taaskord teiste jaoks püüdmatule kõrgusele 

tõusis. Kirjavahetus kohaliku teenusepakkujaga sujus samuti. Lubati kindlustada nii autod, 
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eksoskeletid, öömaja, kõiksugused registreerimised. Nii hästi ja täpselt pole me oma retki veel 

kunagi ette planeerinud ja etteruttavalt võib öelda, et saavutatud ebakõla tegelikkusega saab 

olema tulevikus väga raske ületada. 

 

5. juuli 

Lennukis võttis MeelisW välja paberi. Sellel oli nimekiri asjadest, mida lennukis teha. 

Esimeseks oli magamine. Paraku oli meie selja taga varuväljapääs ning istmete asendi 

muutine võimatu. Mis teha, tuli magada uhkelt sirge seljaga ja pea püsti. Eelmine päev oli 

olnud karm: ehitustööd hilisõhtuni ja siis veel saun poole ööni. Sauna lõõgastavat mõju ei 

saanud nautida kuigi kaua, sest kella ühe ajal öösel meenus talle, et tegemata on lumevaiad. 

Tuli vihalehed tagumikult maha pühkida ja minna rauatööd tegema. Päike oli juba kõrgel kui 

meister sõba silmale sai.  

Istanbulis oli kõik juba tuttav. Järgmise lennu algust hakkasime ootama oma tuttavas baaris. 

Oli mõnus ja kodune tunne, aga me 

tulime ju ometi seiklusi otsima. 

Kõndisime jaama otsast lõpuni läbi, 

aga midagi huvitavat leida ei suutnud. 

Tagasi minna tundus ka liiga lihtsa 

loobumisena. Läksime ära Dushanbe 

lennu väravasse, ostsime kohvi ja saia 

ja ajasime kohvi põrandale. Väga hea 

tuline kohv oli ja mul andis ennast ikka 

valitseda, et näpule loksumise peale 

tassi instinktiivselt mitte rahva hulka 

visata. MeelisW oli just rüübanud suure lonksu ja kurtis nüüd mõru näoga suulae põletust. 

Külma õlle järele minekuks meil aga enam aega polnud. Juba hakkas „businessklass“ väravas 

tunglema ja turistiklass ootas püsti tõusnult oma võimalust kõrvalolevad väravad maha joosta. 

Laseme kohvil sobiva temperatuurini jahtuda ja rüüpame seda eemal istudes ja melust 

statistidena osa saades. Mingi mees käib rahva hulgas ja lööb piletitele templeid. Vene 

noorhärrad on hädas tunglevas rahvamassis oma õllepurkide tühjendamisega. Ei saa ju 

nautida kui keegi sinu küünarnukki nügib või külge müksib ja siis vedelik purgist välja 

voolates mööda lõuga triiksärgi kaelusest sisse niriseb. Kui melu vaibub, läheme samuti 

liikvele, erinevalt Tallinnast ei tunne siin viisa vastu mitte keegi mitte mingit huvi. Lennuki 

juures bussist väljudes teeme kogemust pakkuva valeotsuse ja siseneme valest otsast. Pikalt-
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pikalt tuleb kitsas käigus tungida vastuvoolu. Uni tuleb praktiliselt kohe kui pea patja puutub 

ja seda jätkub kuni maandumiseni.  

 

6.juuli 

Sorbon on meil vastas sildiga „Vertikal“ ja teatab, et meil on nüüd väga kiire. Linnast väljuv 

tee pandavat tunni aja pärast kinni, sest Emomali pidi koos teiste piirkonna presidentidega 

kokku saama ja arutama ühe suuremat sorti hüdroelektrijaama rajamist. Plaan, et käime suures 

linnas poes, vajab seega muutmist, sest pole mingit tahtmist oodata õhtuni, kuniks org lahti 

tehakse. Pakime kotid katusele, minu oma koos väikeste seljakottidega mahutatakse sisse. 

Taha istmele mahutatud matkajad kurdavad ruumipuudust ja demonstreerivad, kuidas 

äärmistel pool perssi ukse vahelt välja ripub. Olukord paraneb kui uksed kinni lüüakse. Algul 

ei ulatu kõigil taguots istmeni, aga raskusjõud teeb oma töö nihutades kehad istmel vaheliti 

ette ja tahapoole. Kui auto liikuma hakkab, on paras aeg hakata sulejopesid ja fliise seljast 

võtma. Kogenud ja kaua kokku töötanud seltskonna eelis on ilmne ja protsess lõpeb 

suuremate vigastusteta. 

Sorbon saadab meid kuni linna piirini ja meie kotte laadinud noormees paiktakse tema autost 

ümber meie džiibi pakiruumi. See siis oligi põhjus, miks esmapilgul ebaloogiline 

katuseatraktsioon üldse püstitati. Hiina tehnoloogiaime SsangYong on nüüd siis täislastis. 

Kodulehel rangelt reglementeeritud koormusvahemikud erinevate transpordivahendite korral 

omavad reaalses elus oluliselt laiemaid piire. Seda kogeme veel ka edaspidi, eesleid tellides. 

Kohe linnast väljumisel jõuame järgi sõjaväekolonnile, millest haruteede otstele ja sildadele 

patrulle maha jaotatakse. Iga natukese aja tagant on kontrollpunktid,  mille luugist meie juht 

raha sisse ulatab. Tee maks on ilmselt efektiivseim viis maksude kogumiseks, ilmselt mingite 

lubade saamisel kasseeritavad lõivud ka. Aga arutelu, et maksta tuleks iga müüdud muna või 

tomatikilo pealt, on siinmail ilmselt võimatu.  

Nõelume sõjaväekolonnist mööda. Juht on silmnähtavalt unine ja pronokib. Möödasõidud 

aitavad adrenaliini üleval hoida. Miilitsad on ka juba väljas. Korra käib juht miilitsate juures 

kui need sauaga vehivad. Ilma illusioonideta, kahekümnene näpus. 

Enne päris mägiteele pööramise kohta käime söömas. Hommikusöök on tavaline idamaade 

väljakutse- omlett/härjasilm, juurde kanada viinerid. Aga kohalik külm kompott on ülihea. 

Kohv on 3 in 1 või 1 in 1, kuidas keegi soovis. Teeristis asuva küla poed on veel kinni ja tuleb 

oodata. Bensiini aga saab juba osta. Selleks tuleb katusele pakitud kotid lahti harutada, sest 

hommikuses rüsinas polnud kaasavõetud plastpudelite väljavõtmise üle mõtlemine vaeva 

väärt. Aktsioon lõpeb kõigile märja särgiga, sest päike on juba kõrgel. Üllatuslikult on kohalik 
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tankur täpselt pudeliavaga sobivas mõõdus, mitte nagu Venemaal, et mahub ainult ämbrisse. 

Nii jääb ettenägelikult kaasavõetud lehter ja kanister kasutamata, ehk läheb siis edaspidi 

millekski vaja. 

Poe juurde kogunenud rahvahulk sumiseb üha valjemalt. Tegemist pole aga monoliitse 

massiga, vaid selgelt kaheks jagunevate huvigruppidega. Seni kuni üks grupp ootab poeuste 

avanemist, püüab teine grupp neile kõikvõimalikku kraami, mida poeski leidub, poe ukse taga 

maha müüa. Esimeses poes saame enamuse vajalikust kätte. Juustu on siiski liiga vähe ja 

pähkleid ning kuivatatud puuvilja ei õnnestu üldse osta. Seepeale helistab poemees kuhugi ja 

meie pakiruumis reisinud noormees tuleb teejuhiks. Läheme jõe teisele kaldale, kus on mitu 

poetänavat, mille olemasolu suure tee äärest pole võimalik aimatagi. Kõige tagumises otsas 

on päris viisakas konditsioneeritud pood, kust saame puuvilju halvaaga asendades vajaliku 

energia kätte. Väga omapärane olukord, kus riigis ometi puuvilju kasvatakse ja kuivatatuna 

eksporditakse, aga kohapeal ei müüda. Rosinaid küll müüdi, aga need olid sabadega ja kastis 

siblisid ringi miskid mardikad. Võtame veel värsket ja saamegi minema. Kindel on aga see, et 

kui me poleks kodust suuremat osa sööki kaasa võtnud, oleksime olnud üsnagi plindris. 

Tee keerab kohe jõuliselt 

ülesmäge ja muutub džiibile 

kohaseks. Põnevamate kohtade 

peal tuleb korduvalt mingi 

aeglusti sissesaamiseke 

masinaga kallaku peal edasi 

tagasi nõksutada, et reis ikka 

ülesmäge jätkuda saaks. On 

palav. Juht pronokib jätkuvalt, 

pidevalt saadaolev võimalus 

vabalangemiseks on muutunud 

rutiiniks, millest 

väljasaamiseks puistab juht 

kilekotist miskit rohelist pastat 

enesele põske. Loodetavasti ei 

tekita see tunnet, et ta juhib 

lennukit ja kurvid on otse üle 

kanjoni läbitavad. Enne Vertikali laagrit küsitakse meilt mingis kontrollpunktis metsamaksu 

ja tahetakse meie olemasolu orus registreerida. Võimalik, et midagi on tadžiki keelest vene 



6 

 

keelde tõlkimisel kaduma läinud, kuid ümbrust vaadates on tegemist täiesti kohatu 

maksunimetusega. Registreerimise vastu pole meil midagi, aga maks ise jääb siin maksmata. 

Küsitu on suurusjärk kõrgem kui see summa, millest alpilaagri Aleksandriga meilis juttu oli. 

Jälgime saadud instruktsioone ja otsime välja meilivahetuse, kus Aleksandri jutt kirjas. 

Olukord laheneb ja maksu maksame Vertikalis vastavalt kokku lepitule. Ilmselt sobib see ühe 

päeva tasul põhinev hinnakiri tõesti vaid nädalavahetuse veetjale, kuid kolme nädala summa 

oleks igas riigis ilmselt ebareaalne. 

Kohal oleme juba kell kaksteist. Asjatame paberitega, maksame ära kokkulepitud hulga 

dollareid siiasaamise, ärasaamise ja ööbimise eest. Saame kahese ja neljase toa, mis 

loomulikult kujuneb kohaks, kuhu kõikide kottide sisu toidu pakkimiseks laiali puistata. 

Teeme süüa, kaalume aineid. Esmapilgul tundub sööki väga vähe, aga lõppeks siiski kõike 

jagub. Keeruliseks teeb järjepidamise vajadus pidevalt konverteerida: menüüs kirjas olev 

aprikoos,  must ploom, rosin pidid leidma oma vaste datli või halvaa kujul. Kuivikuid 

kompenseeris suur kott barankasid, lisaks muidugi ettenägelikumate poolt kaasa veetud 

kodused krõbinad. Lisaks ununenud lumevaiadele, mis ennast õigeaegselt küll meelde 

tuletasid, ilmneb aga MeelisW jaoks veel üks tegemata jätmine. Nimelt teeb MeelisW fotokas 

pildistamise käsu peale ainult tuledega kurvalt plink-plink ja vile asemel kostub sulguva 

katiku kahin. Aku on jäänud laadimata. Targad inimesed räägivad ikka vaid seda, mida 

teavad. Vaikus seltskondlikul koosviibimisel on sageli piinlik, kuid meeldiv on märkida, et 

siinse juhtumi puhul midagi seesugust ei teki. Kõik kohalviibijad on vaieldamatult oma ala 

spetsialistid. Olevi mõningase nikerdamise peale võtab fotokas siiski akupanga omaks ja tuled 

lähevad õrna muusika saatel jälle särama.   

 

7. 07. 1. päev 

Plaanis on aklimatiseeriv tõus Alaudini kurule. Hommikul saame kaheksast minema ja pool 

kaksteist olime üleval. Mõnus 1,1 km tõusu – pole üldse paha. Üleval kurul on levi, ja külm 

tuul, nii räägivad laskuvad kohalikud. Täitsa inglist rääkisid. Vaatame üle ääre ja kulgeme 

mööda harja. Lõuna tegemiseks ronime allapoole nuki taha ja magame pool tunnikest. Olev 

tuhnib enne veel ringi, et geopeituse aare kätte saada. Allapoole minnes tormavad MeelisW ja 

Alar tempokalt minema. Meie tagapool harjutame tasa ja targu liikumist. Kõigepealt esitab 

Olev pantomiimi „Matkaja rusus“, seejärel vaktsineerib Maila end tulevaste äparduste vastu, 

kukkudes küünarnuki korralikult puruks. Kleebime ja puhastama, pisut on veel vett järel, aga 

kuna minna on veel pikalt, siis ei raatsi väga laristada. Samal ajal võtavad Alar ja MeelisW 
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allpool päikest ja kahtlustavad meid eksimises. Kokkuvõtteks kuivame laskumisel kõik 

korralikult läbi, Maila saab veel Alari põiest viimased tilgad.   

All Alaudini järve ääres avatud suvekohvikus teeme õlle, koka, lagmani ja palju rohelist teed. 

Kohalikud vanamehed lebavad lavatsile laotatud vaibal. Kui päike peale keerab, lohistatakse 

ennast järgmise puu alla. Saabuvad Sorbon ja Vertikali laagrielu korraldav tütaraps. 

Tervitame ja saame teada, et ka Aleksander on laagrisse jõudnud. Samuti seda, et väikese 

järve vesi olevat ujumiseks sobilikult soe. Me 

muidugi automaatselt eeldasime, et tegemist on 

Alaudini väikese järvega (suures pole ujumine 

lubatud) ja seadsime sammud ujuma. No ülemises 

kihis oli ehk 17 kraadi, alumises kindlasti poole 

vähem. Ei tohi vett segada, aga proovi sa nii 

supelda. Tagasiteel eksime teelt  valides otsetee. 

Tegelikkuses tähendas see seda, et kuiva jalaga 

hüplesime üle nirede kohas, kust Alaudini järvede 

vesi läbi moreeni välja kiildub ja mõnesaja meetri 

pikkusel lõigul arvestatava jõe moodustab. Meie 

satume olema paraku valel kaldal kui olukorrast 

arusaamine tekib. Proovin sügavamasse kohta suurt kivi uputada, et ehk õnnestub üle pääseda. 

Kivi upub sulpsuga ja rohkem me seda ei näe. Lootusetu lugu. Mis muud kui tuleb tagasi üles 

kõndida. 

Vertikali laagris teeme tutvust pealikuga. Enamus aastast resideerib Aleksander Riias ja 

suvised paar kuud korraldab mägedes turismi. Kontrollime ära satelliittelefonide ühildumise. 

Suhtlemisprotokollide ühildumine on ca 50 %, mis tähendab seda, et Aleksandri telefon saab 

sõnumi kätte, Olev tema vastust mitte. Selline side on siiski vajadusel aktsepteeritav. Erilist 

heameelt teeb aga mehele tellimus viie eesli saamiseks. Niisugust kogust pole seni keegi 

tellinud. Jälle kord ei oska me õieti arvutada. Jagades kaasasoleva kraami kaalu  kodulehel 

eesli kohta antud piirkaaluga, oleksime pidanud saama hoopis kolm. Noh mis teha, oleme 

alles algajad eeslikasutajad. Juba eelnevalt üleval Alaudini välirestoranis kohatud eesliajaga 

kokku lepitud start kell kaheksa hommikul saab õhtul veel korra üle kinnitatud. Eeslite arvu 

jätame tema otsustada.  

Aga eeslite kasutamise planeerimine pole miski lihtne ülesanne. Asjad on vaja pakkida nii, et 

eeslid saaks sobivalt koormatud. Tegelikult on päev mõjunud karmilt. Oma Iraanis kasutusel 

olnud pikad õhukesed kilepüksid ja orienteerumissärgi olin seekord koju unustanud. 
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Tavaliselt on nahk ikka paar kolm päeva päikest vastu pidanud, ilma et tüsistusi tekiks. 

Nendes mägedes nii ei ole ja jalad saavad mul ikka tublisti  kannatada. Aga võrreldes 

MeelisW-ga on olukord veel väga hea. Alar on puna-valge vöödiline ja nahal joonistuvad 

selgelt välja kohad, millele ei olnud piisavalt kreemi jagunud. Täitsa nagu naivistid esimest 

korda mägedes. Ainult Olev ei kaeble millegi üle, veel.  

Kotipakkimine ei edene eriti. MeelisW jalgade olukord segab tööd silmnähtavalt. Lisaks 

selgub, et tsinksalvi määrimine kätele ei aita, sest kuidagi on tekkinud hoopis lihasvalu. 

Asjatult pealemääritud kreem aga takistab asjalikult kotti pakkida, asjad lupsavad MeelisW 

käest ja see tekitab stressi. Lõppeks jätamegi pakkimise pooleli, ehk on hommik targem.  

Eile maja alla jaheda(ma)sse viidud bensiinipudelitele järele minnes hakkab silme ees 

jooksma NG termokaamera video sellest, kuidas kõiksugused roomajad pidavat inimest 

nägema. Mäletasin küll täpselt, millise posti taha pudelid said, kuid praegu kottpimedas seal 

käsikaudu sobramise vastu tekkis tõrge. Ikkagi lõunamaa ja igasuguseid bensiinisõltlastest 

elukaid võib olla pudelite vahele elu nautima pugenud. Ronin välja tagasi ja toon pealambi. 

Ühtegi sõltlast kotis pole, või olid nad siis juba doosi kätte saanud ja magasid kusagil 

kaugemal nurgas.  

Päris pimeda hakul kui õues süüa teeme, ilmuvad välja kaks kohalikku kutti tossus ja 

lühikeses särgis ja uurivad kui palju aega võtab järve äärde minek. Arvan, et alla tunni. 

Mehed jääva umbusklikult otsa vaatama, sest neile olla öeldud, et 20 minutit. Nõustun, et pool 

tundi ongi reaalne. Aga pimedas ilma lambita on see põnev rännak isegi siis kui nad teavad, 

millise järve äärde nad täpselt minna plaanivad. Sellid löövad käega ja kaovad pimedusse. Et 

siis varsti naasta.  

 

 

8. 07. 2. päev 

Hommik on ilus nagu senini ikka. Aleksander teeb keset õue laiutava rahnu peal hommikusi 

laskumisharjutusi. Varahommikul õnnestub kõik palju paremini. Träna pillutakse sordi järgi 

lisaks seljakottidele ja seljakoti ümbriskottidesse ja kõik on rahul. Piiritust ja bensiini eeslite 

selga me ei usalda, eesel võib põlema minna. Ja seejärel teeb päikesekreemi tuub vurts-vurts 

ja ongi otsas Kõik kogunevad lõkendavate nägude ja kuumavate reitega ümber tühja potsiku. 

Selline kogus on tavaliselt vastu pidanud kaks matka, nüüd siis vai üks päev. Alar kui kõige 

ohustatum istub väga mõtliku näoga. Lähen kontorisse uurima, et ega nad ometi ei taha meile 

päikesekraami müüa. Taheti küll, isegi eestikeelne kasutusõpetus oli peal. Paraku ei olnud 
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seal midagi kirjas mägedes sobiva riietuse kohta ja nii jätkas Alar matka lühikeses pükstes. 

Teised korrigeerisid käitumist ja mina rekvireerisin Mailalt varuretuusid. 

Kui ettevalmistustööd tehtud ja eesleid ei paista, viskame endid vooditesse külili. Isegi saapad 

võtame ära. Varsti ilmubki tuttav eeslijuht ja uurib, et kas juba läheme ka või. Ta koduaknast 

juba mitu korda vaadanud, kas kotid on keset platsi veetud. No hea et raatsis küsima tulla. 

Tirime kotid õue hunnikusse. Vana kõnnib teisele poole jõge, kus asub kohalik karjaküla. See 

on selline kividest ja mätastest hoonetega taimestikuta ala, mis valdavalt tundub olevat kaetud 

kariloomadelt pärineva viljastava ollusega. Eemalt on kuulda, kuidas eeslid käima  

tõmmatakse......   iiiiaaaaa, iiiiaaaaa kajab mäest vastu mitu minutit. Varsti on teiselt poolt 

jõge näha kahte eeslit tulemas ja üks kõmbib siitpoolt kallast ise kohale. Meile soovitatakse 

minema hakata, Alar siiski jääb, et eeslipakkimisega sügavamalt tutvust teha.  

Tõus läheb leebemalt kui 

eile, aga päev on palavam. 

Istume teiselpool Alaudini 

järve kui Alar meile järgi 

jõuab. Varsti ilmuvad ka 

tuikuvad ja koperdavad 

eeslid. Nii jätkame tõusu 

kuni Mutnõi järveni välja. 

Kord on eeslid ees, siis 

jälle meie. Tõusul 

kohtume kohalike noortega, kes tulid Mutnõi järve vaatama, aga pidid pettuma, sest järv jäi 

Vertikali laagrist oodatust kaugemale. Vestlus sujub nii inglise kui vene keeles. Seejuures on 

huvitav tähelepanek, et noored lasevad ringi kõik lühikestes pükstes, ilma nähtavate 

tüsistusteta. Ja käiakse suvalise jalanõuga, mis noorematel on pigem tossulaadsed aga meie 

eesliajal on jalas täiesti tavaline kontsaga king, mis parematel päevadel oleks võinud isegi 

parketile sattuda.  

Laagrisse jõuan koos eeslitega, teised tulevad tagapool. Laadime koormad sobivas paigas 

maha ja arveldame ära. Kolme eesli raha eest saab viie eesli töö ilusti tehtud ja raha juurde ei 

taheta. Ise ma ka pealetükkiv pole. Kaasaveetav lumelabidas pidi siinmail küll täiesti tarbetu 

vidin olema. Vihma ja lund pidi siinkandis praegusel aastaajal tulema üliharva. Teised 

jõuavad samuti järele ning toovad alt järvest vett ja kustutavad janu.   

Sööme lõunat, jube palav on. Õhukeses riides olla ei kannata, eilne palja taguotsaga 

mäkkelippamine hoiab alakehas pinget. Tuleb panna paksud püksid, et päike läbi ei kütaks. 
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Kui nii jätkub, siis on see siin ikka masendav paik laagerdamiseks küll. Õnneks tõstab kergelt 

tuult ja ilmuvad pilved.  

Peale lõunauinakut teeme teed. Aga enne veel osutame Olevile psühholoogilist abi ehmatusest 

toibumiseks. Nimelt on ta suikunud päisese käes müts näo peal. Mütsi õhuavad aga satuvad 

olema valgustundlike prillide kohal ning silmi avades paistab kogu maailm ehmatavalt 

täpiline. Olukord paraneb alles siis kui prillid eemaldame. 

Alar keerutab mõtliku näoga pada, ega suuda tuvastada, missugune mõlk see täpselt tila 

ülesannet täitma on mõeldud. Väike juhendamine metoodilise analüüsi tegemiseks ja 

valamine õnnestub suuremate kadudeta. Ja siis teeme veel kaks korda teed. Nüüd on 

enesetunne märksa parem ja poeme tagasi telki, et hakata mõtlema õhtusöögile. Esimese paari 

päeva kokkuvõttena tuleb tõdeda, et neerud oleks võinud vabalt koju jääda. Kogu manustatud 

vedelik väljub nagunii naha kaudu.  

Kui ärkame ja MeelisW koos Oleviga köögi käivitavad, hakkab kõvasti sadama. Oleme 

õnnelikud toimuvast  haruldasest sündmusest osasaamise üle. 

 

9. 07. 3. päev 

Plaan on ärgata 6.00, kuid magame sisse. Potid hakkavad kolksuma alles 6.40 ja minema 

saame kahe tunni pärast. Hommikul avastavad MeelisW ja Olev, et pudruvees sipleb ussike, 

kes kuumas vees hukkudes kättemaksu tõotab. Tekib kerge hirm eile joodud vee pärast ja 

rohkem järvevett toorelt ei kasuta. Kurutõusuks vajaliku joogi võtame juba teele jäävast 

külgoru ojast. Pudeleid täites arvan sobilikuks küsida, ega keegi juhuslikult lõunatoidu pakki 

kaasa ei märganud võtta. Juhuse hooleks ei ole keegi midagi jätnud ja nii oleme suundumas 

Mazati kuru õppepäevale ilma toiduta. Sellistes oludes toimimine on ka muidugi harjutamist 

väärt, aga Alar arvab, et tema on nõus küll välejalg olema ja laagrisse tagasi minema. Paari 

peatuse pärast on Alar suuremaid väsimusemärke ilmutamata meid kinni püüdnud.  

Tõusuradasid on mitu ja need hajuvad korrapäraselt moreenis ja lumekeeltel. Varsti oleme 

päris lumel ja tuleb otsustama hakata, kas panna enne kasse ka vööd kohe peale. Kuru lumega 

kaetud visang tundub eemalt vaadates väga sein. Ähkides sellele vaadates ei ole tahtmist sinna 

minna, jube jõuetus on kallal. Riputame ka kõliseva külge ja läheme asja uurima. Internetis 

reklaamitud jääõppusi siin ei korralda, kõik on kaetud paksu lumega. Kolmes taktis saaks 

ilusasti üles, aga see poleks siis enam miski täisväärtuslik õppepäev. Paneme ikka köied välja, 

harjutame riiulite rajamist ja kirkajaamade tegemist. MeelisW ronib ees, mina jään sappa ja 

korjan kokku alla pudenevaid asju. Kaks köit saamegi välja vedada, siis ei ole köie jaoks 

enam ühtegi põhjust ja olemegi Mutnõi järvest 500 kõrgemal. Päris asjata köis muidugi 
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polnud, sest alumise nõlva kalle oli ca 40..45 kraadi, nõlva ülemine osa ca 50 kraadi juures. 

Hari on kivine ja kuru teine nõlv on täiesti kivi, kus saaks laskuda mitmest kuluaarist Üleval 

teeme hommikust järele jäänud batooni ja datli söömise, lõuna kulus jooksvalt kasse ja vöösid 

peale sättides juba jalamil. MeelisW saab tagasi ka oma joogipudeli, mille kadumist ta polevat 

märganudki. Hakkab sadama. Kohalikel on haruldastest sündmustest meist ikka oluliselt 

teistsugune arusaam.  

Laskume kolmes taktiks nii 

nagu internetireklaam 

võimalust ette nägi. Allpool 

proovime teha ka laskumisel 

väljatõmmatava kirkaga jaama, 

aga see ei õnnestu. Laskun 

pooleks lapatud köiega, mis 

pritsib ennenägematus koguses 

vett välja ja püüan siis kirkat 

lahti saad. MeelisW ja Alar 

jäävad jaama, et vajadusel 

kõike parandada. Alguses on ebaõnne põhjuseks lihtsalt vale tehnika. Kui aga see viga saab 

parandatud ja MeelisW järgmisel laskumisel ise tõmmata proovib siis lepime kokku, et 

süüdlaseks on liiga lauge nõlv. 

Alla liigume erinevalt tõusust pikalt mööda lund ja jõuame nii üsna lihtsalt päris oru serva 

peale kui rada sumbub. Ukerdame üle moreenivallide tagasi oma hommikusele tõusurajale. 

Täiesti tagasihoidliku surveavalduse peale arvab seejuures üks minu matkakeppidest plõksuga 

pooleks minna. Kurat, seda nüüd küll poleks tarvis olnud. Ühe kepiga saab olema ikka väga 

raske minek ja talvel opereeritud põlv seda kindlasti heaks ei kiida. Ka laskumine on kuidagi 

väga raske, selg tõmbub krampi. Püherdan kividel ennast masseerida kui teised laagri tarbeks 

ojas pudeleid täidavad. 

Tavaliselt soovitan inimesele, kes armastab ennast igapäevaselt kraadida, vererõhku mõõta 

jms isikuseiret teha, et võimalikult varakult enese haigestumisest teada saada, mõõta igal 

hommikul eelnevalt ka pea  ümbermõõtu. Laagris on aga enesetunne juba selline, et 

kraadimisest alustamine tundub kohane. Minu tulemuseks on 38,5°C. Alar küll kahtleb, kas 

alustada pea ümbermõõdust või kehatemperatuurist, kuid tulemus 37,2°C on siiski väärt 

tähelepanu. Teistel midagi ülesmärgitavat ei ilmne, kuid profülaktika mõttes saava kõik 

hobuseannuse piiritust. Paraku on moslemimaade bakterid alkoholi vastu resistentsed..... 
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Viskiga ei ravi isegi mitte airaanist tulenevat kõhulahtisust, rääkimata siis karmides oludes 

elava Mutnõi fauna poolt tekitatut. 

Kindel on see, et Mirali liustik ja Doni kuru jäävad meil homme üle vaatamata. Poen telki ja 

sellel õhtul ma õue enam nägu ei näita. Ravimitest keeldun kategooriliselt, senini on 

paranemine toimunud alati kõige paremini nii, et organism kütab ennast nii kuumaks kui 

jaksab tuues kaasa pahade pisilaste vältimatu huku. Öö on vaheldusrikas – selili, kõhuli, 

vasakul küljel, paremal küljel ja siis uude tsüklisse. Ära kulub liiter vett.  

 

10.07. 4. päev 

Hommikul on enesetunne helgem, ainult pea kumiseb. Ronin telgist välja. MeelisW tuleb 

eemalasuvate suurte kivide poolt näoga nagu oleks kogu käik asjata olnud. Tema 

kehatemperatuuri mõõtmine annab tulemuseks 38,2°C. Alar lebab telgis ja köhib koledal 

kombel. Palavikku küll enam pole. Köharohtu Maila patsiendile siiski veel ei anna, see 

hoitakse tõsisteks juhtumiteks kui patsiendi olukord juba tõsine ja ravimi mõju selgelt 

tuvastatav. Olev väidab samuti telgis külitades, et tema kõhule oleks loperamiid hea enne kui 

telgis leviv nakkuslikuks läkaköhaks osutuv haigus temani jõuab. Praegu pidavat isegi 

väiksemad, külje keeramisega kaasneva sisikonna põrutused olema riskantsed. Maila lohutab, 

et temal oli niisugune tunne juba esimesel päeval auto tagaistmel. Ühesõnaga, mingi 

köharaviga esialgu ei alustata, 

sest oluline on ravida õigesti ja 

kindla peale. Ja köharohi on 

ikkagi kopsupõletiku, mitte 

kõhulahtisuse vastu. 

Loperamiid läheb siiski käiku. 

Kõigil toimub aklimat ja 

loodetavasti saab see kõigil ka 

korraga läbi. Loobume järvevee 

kasutamisest ka nõudepesu 

tarvis, aga ilmselt on juba liiga 

hilja nagu järgnevad päevad näitavad. Seedetrakti sattunud amööbid on jõudu kogunud ja 

suudavad nüüd juba täiesti sõltumatult kõik sissesöödava virtsaks muuta. 

Alustuseks on kohv, siis kissell, siis puhkepaus ja siis hommikusöök. Kõik see on muidugi 

vabatahtlik ja seltskond on täna hommikul kuidagi eriliselt valiv.  



13 

 

Kuivõrd tänane tõus Doni kurule ei toimu ja ilmselt ei ole ka Zamoki tipu alla tõusu 

alustamine homme reaalne, siis järgmiseks asjaks saab ilmselt zabroska viimine Chimtarga 

kuru alla. Vaatame, kuidas enesetunne paraneb. Istume, päike on veel sellisel kõrgusel, et suur 

kivi meie laagris annab varju. Siis tuleb ära telki minna, sisse trügivaid parme tappa ja neid 

teiste omasuguste hirmuks telgist välja pilduda. Õnneks on tuult.  

Maila ja Olev tunnevad ennast koguni nii hästi, et lähevad jalutuskäigule teisele poole järve. 

Ja jäävad lõunase vihma kätte, mis algab eilsega täpselt samal ajal. Kui naasnud matkasellid 

meid äratavad, on nende optimism asendunud virila ilmega ja tarbida soovitakse vaid 

vedelikke. Maila siiski sööb pisut. Kui päevases unes jõudsin hellitada veel lootust jõuda 

Zamokile, siis nüüd võis selle mõtte ikka lõplikult järgi jätta. Halvimal juhul on meil täpselt 

kaheksa päeva aega siin laagerdada ja siis jõuaks veel teha ringi ümber Allo järve nii nagu 

plaanitud, ilma Energia ja Chimtarga tippudeta loomulikult. Kõvasti seda mõtet välja ei ütle, 

pole vaja niigi puuduvat moraali sellise aruteluga kahandada.   

Tadžikistan on eriti rikas mägedes leiduva alumiiniumi poolest. Pealelõunasel kiviringil käies 

koperdan otsa asjale, mis kunagi oli fotograafi kolmjalga, aga nüüdseks kindlasti oma 

teenistuse selles valdkonnas lõpetanud. Matkakepi parandamist maksab siiski üritada. Nagu 

ikka ei klapi niisugused osised omavahel eriti hästi kokku, aga võdisev tulemus on parem kui 

mitte midagi. Puitu üldiseks jäigastamiseks pole siin aga kusagilt võtta, hoolimata sellest et  

metsamaks sai tasutud. Mailal on suurem riidepesupäev, Olev võtab nirust enesetundest 

hoolimata ette ülekehalise kümbluse. Kõik toimub ikka sellesama Mutnõi veega. Õhtuks tuleb 

tõdeda, et tegemist on väga ühtlase grupiga, mille keskmine kehatemperatuur on 37,5°C. 

Olevi  38,6°C esindab ülemist piiri ja minu 36,6°C alumist.  Nii, Koomaklubi kogu oma 

hiilguses. Maila lubab enesele rohkem optimismi, mis väljendub tõdemuses, et oksele ei ajagi. 

Lohutan vana matkatarkusega, et mis pole möödas, on ees. Koju saadetakse sõnumid: Ilm on 

ilus, puhkame.  

 

Teine päev: 38,0°C, kõht läheb lahti 

 

 

11.07. 5. päev 

Olevil on enesetunne „lõdva“, Maila istub telgi ees kivil, näol tadžiki kannataja ilme. 

MeelisW jääb oma olukorra iseloomustamisel mittemidagiütlevaks. Kolmandat päeva 37,5°C 

on loomas organismile uut stabiilsust.  



14 

 

Läheme Alariga üles zabroskat viima. Esimesse laagripaikadesse jõuame kolme tunniga. 

Istume ja mõtleme olukorra üle. Välja joonistuvad kolm varianti. V1: MeelisW poolt kaasa 

antud kell näitab kõrgust 4100. No nii kehvad me küll pole, et 600 m peale 3 tundi oleks 

kulutanud. See kell peaks näitama vähemalt 4500, ilmselt on kell rikkis. Silma järgi hinnates 

ei ole siit Energia tippu kilomeetrit tõusu ja Chimtarga kuru on ka peaaegu siinsamas, mitte 

700 kõrgemal. Oleme kindlasti õige koha peal tiputõusu alustamiseks, võime asjad kivi alla 

panna ja alla jalutada. V2: Me siiski oleme alumises laagripaigas, kell ei ole katki ja meie 

oleme  viletsas seisus. Kuna ülevalt ajab peale suuri musti pilvi, siis koos kottidega me enne 

saju algust kindlasti ülemisse laagripaika ei jõuaks. Läheme ilma kottideta ca 350 m ülespoole 

kulutades ca 40 minutit. Hakkab kõvasti sadama. Tuleb rahet ja paugub äike, põgeneme alla. 

Ülemise laagripaiga nägime 

siiski ära. Alaril on laskumisel 

tuntav eelis. Tal on jalas 

lühikesed püksid ja nendega saab 

rahe- ja lörtsisajus palju 

kiiremini mäest alla kui pikas 

riides. Alla jäetud seljakotid 

lebavad sajus ilma katteta, selg 

ülespidi. Kivi allagi ei viitsinud 

nügida. Nüüd on kotid 

kaltsmärjad. Tühjendame kotid 

suure kivi alla sätitud seljakoti ümbriskotti. Praegu tundub kraam saavat küll turvalisse paika. 

Vast ei ole ka närilisi selles kõrguses massiliselt. Närime kiiruga batoone ja riietume kõigesse, 

mis kaasas, kuid seda pole eriti palju. Isegi vihmakeepe ei võtnud kaasa. Hea, et Olev soovitas 

kiivrid pähe panna, sest ümber Mutnõi järve liikudes tuli minna läbi kalju alt, mis pudises. 

Ilma kiivriteta oleks rahe meil pea juba paiste peksnud. 

V3: Oleme lihtsalt laisad ja viitsi neis tingimustes zabroskat kõrgemale vedada. Nagu on aru 

saada, siis toimisime V2 kohaselt.    

Jookseme alla. Kõik kodused lubadused, et sellel matkal ei glisserda kivides ja ei suusata 

saabastega lumel, jäid möödanikku. Põlv seda muidugi ei unustanud. Allapoole liikudes laon 

kiiruga tuure, et sobilikku tõusuteed paremini leida. Enne tõusime ülemise otsa kivipudiga 

kaetud jääl, mis polnud mõnus.  
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Laagrisse jõudmise ajal sai sadu läbi. Kõik on stabiilne. Maila parandas tossu, MeelisW pesi 

pesu, Olev oli lihtsalt haige. Mingite toimunud seikade kirjapanekust pole mõtet rääkida. Kõik 

olevat kivi taga näha, Kes tahab, mingu vaadaku, rohkem pole midagi öelda.  

Olime saanud enestele ukraina naabrid, kes plaanivad lihtsalt minna Allo ringile matkama, 

ilma tiputõusudeta.  

Õhtuses kokkuvõtvas diagnoosis jääb sõelale kaks valikut: tüüfus või düsenteeria...., eh 

Koomaklubi. Aga ambitsiooni veel ikka jagub, et peale nädalast kõhulahtisust viietuhandelisi 

külastada. Homse päeva arutelu Alariga meil mingit selget plaani ei tekita, Doni kuru ei tundu 

Alarile ahvatlev. Eks siis näis mis homne toob. 

 

12.07. 6. päev 

Mäed on täis ebaõnnestumisi. Tuleb vaid osta pilet ja kohale sõita, et neist osa saada. Maila 

tahab ärgates borši ja kartuleid, mis tähendab, et olukord pole enam lootusetu. Maila 37,0°C 

ja Olevi 36,5°C on üle mitme päeva hea algus. Grupi üldine seisund muidugi endiselt nime 

vääriline. Alar istub kivil ja kirjutab koju sõnumit: Laagerdame 3500 peal, ilm on ilus ja 

enesetunne hea. Mööda tuigub näost hall MeelisW. Viimase kaheksa tunni jooksul on ta seda 

teed käinud kuus korda. Tee on tuttav, võib minna ja tulla ka kinnisilmi. Grupi toitlustamine 

läheb üle laatsareti režiimile – hommikusöögiks on tatrahelbed vee ja kerge soolaga. Meie 

Alariga peame vaatama, kuidas ise söönuks saame. Käime salaja kivi taga liha,  pähkleid ja 

batoone peale söömas. Patsientide lõhna-, maitse-, ja nägemismeelt ei tohi ju traumeerida. 

MeelisW jääb üldse ainult kuuma vee ja glükoosi peale, põhjendades seda oma  38,5°C 

kehatemperatuuriga. Seega, homme veel koos ülespoole ei liigu. Alla jäänud toidupakkidest 

jääb toitu muidugi iga kord natuke üle, aga vabalt võime olla olukorras, kus tuleb minna üles 

toidu järele, et all edasi haiged olla.  

Kuhugi minekusoovi kellelgi ei ole ja nii poeme peale hommikusööki tagasi telki. Ukraina 

naabrid on lahkunud juba varahommikul oma plaane täitma. Miskil ajal ärkan külmavärinate 

ja peavaluga. Asi on taas halb? Õnneks siiski mitte, lihtsalt telk, päike, magamiskott ja 

suusadress on koos tekitanud suure veekaotuse. Poole ühe ajal äratab meid vihm teatega, et 

kuivama pandud asjad oleks mõistlik kokku korjata. Poole kolme ajal teeme lõuna ja siis jälle 

tagasi telki. Juurde on siginenud veel üks telk. Selline matk on peaaegu nagu rongisõit. 

Mõningaste puudustega siiski. Pole restorani ega perroonikaubandust, maastik ei muutu. 

Tunne ongi nagu seisvas rongis.  

Lõuna ajal proovib Maila meelitada kõhtu paari leivakoorukesega, Olev aga tüki šokolaadiga, 

mille MeelisW telgist on välja visanud. Borši isu ei ole üle läinud. Peamiseks kõneaineks on 
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jätkuvalt ekskrementide värv ja gaasilisus, st vedeliku ja gaasi vahekord, sest konsistents pole 

enamuse jaoks veel teema. Lõunane kraadimine hommikul saadud keskmist oluliselt ei 

muuda: MeelisW 37,5°C, Maila 37,6 °C, teised alla 37 °C.  

Õhtusööki sööme Oleviga kahekesi. Teised joovad kas vett või teed, lisaks mõni kuivik või 

dattel. Minu arusaamine ütleb, et süüa tuleb toitu, mitte ravimeid, aga peale jääb 

ravimisöömise koolkond, mis on seisukohal, et baktereid ei tohi toita.  

Homme peaksime hakkama üles minema, siis oleksime veel Energia, Chimtarga ja Allo järve 

ringi graafikus..... 

Pealelõunal sajab vahelduvalt, on tuult, on päikest. Õhtul algab kerge äike ja siis saabub tugev 

vihm ja siis veel ülikõva äike. Org on valgem kui päeval. Rahvatarkus räägib, et müristamine 

teeb piima hapuks. Saab näha, kas see kuidagi ka seedetrakti suudab konsolideerida. 

 

13.07. 7. päev 

Mägedesse tule ikka minna plaaniga. Parem on kui saab kaasa võtta plaani B või isegi C. Aga 

käituda tuleb seal ikkagi vastavalt olukorrale. Ülikõva vihm jätkub öö otsa, õnneks ilma 

tuuleta. Kui valgenema hakkab, saabub ka tuul. Vihm jätkub. Üleval küll ei tahaks olla, seal 

on praegu purgaa.  

Ennelõunal kostub naabertelgist mägilaselaul, selline lõikavalt minaretikõlaline, 

harmoneerudes mägede kaja ja tuulevihinaga. Laul kuulutas, et vihm on lõppemas. 

Kehatemperatuurid langevad, õhurõhk tõuseb, olukord paraneb.... Lõuna on 13.00. Kiire 

jooksuga hangib naabertelgi välejalgseim kahe väiksema intensiivsusega sajuhoo vahel meie 

telgist tüki juustu, vorsti, ajab barankad näppude otsa ja põgeneb. Õhtusöögi ajal on 

peamiseks teemaks taas väljutatu värv ja natuke tehakse juba juttu ka konsistentsist. Selle 

aluse püütakse leida seoseid ja arvutada välja laagrist lahkumise aega. Olev helistab Edgar 

Egiptele, kuid ennustuse aluseks pakutav substants pole jälle selle maagi meedium.  

Kõht täis ja lebo jätkub. Puhkamine hakkab üle minema igavlemiseks, und pole. 

Turismiarendusega on Mutnõi ääres kehvasti. Oleks välirestoran, siis istuks jooks teed, võtaks 

naabertelkkondadega napsu. Meie napsuvaru on ennatlikult sattunud pool kilomeetrit 

kõrgemale ja jube nõme oleks nüüd üles mäkke piirituse järele kõndida. Muidu käidi ikka all 

külas järel. Nüüd konutavad kõik oma telgis ja vahel kostub vaid üksik karje, mille peale 

vihm hetkeks vakatab.  Hõredas õhus on aga mõtetel rohkem ruumi liikuda. Peas sünnib 

poliitilis-demagoogiline fotoprojekt „Aeg Seisab“. Projekt seisneks selles, et pildistada ühe 

aasta jooksul iga päev täpselt kell 12.00 Tartu Raekoja tornikella. Nii head mõtet 
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finantseeritaks kodanikuühiskonna arendamise realt kindlasti hea meelega ja aasta otsa oleks 

eesmärk vaid üks.  

Kuulame, kuidas mäed lagunevad, vihm vastu telki kukub ja mägedest valguv vesi teisel pool 

järve mägijõe kohina tekitab. Eluta looduses tekitab hääle ainult raskusjõud (külmuva vee 

paisumisega kaasnev krõks on ebaoluline ja ei kostu kaua).    

Õhtul on tulemused järgmised: MeelisW 38,3°C, Olevil ja Alaril 37,5 °C, Meil Mailaga alla 

37 °C. Mailal ainult juuksed valutavad kangesti. Maila jagab laiali paki Rehüdronoptimi. 

MeelisW ja Olev saavad ka tableti amööbse düsenteeria vastu. Alar jääb targu ilma, sest nagu 

algselt paika pandud, ravitakse vaid tõsisemaid juhtumeid arvestades patsiendi vanust. 

Ilmselgelt ei ole matkaapteek arvestatud kogu grupi nädalaid kestva kõhulahtisuse raviks. 

Pakume ka dramadooli. Soovitakse ka midagi vaimsete häirete vastu. Pakun grupiteraapiat 

Mutnõi järve veepiiril. Tuleb vist hakata otsima välist meditsiinilist abi ja edaspidi 

keskenduda koomaklubilikele linnaekskursioonidele. Siis saab olema nagu vanas heas inglise 

romaanis, kus hall major räägib veiniklaasi taga lõvijahist ja laevahukust, milles ta osaline on 

olnud.   

Laatsaretil on vesi otsas. Kivi peal on küll täis põis, aga MeelisW arvab, et tema põiest juua ei 

oska. Mis muud kui tuleb ilma olla. Õhk on veest aga paks ja see langeb pidava voona alla.  

  

14.07. 8. päev 

Öö otsa sajab tugevalt ja ei lõpe ka hommikul päris ära. Iga öö on olnud erinev, aga 

kivivaatlusteks on senisest halvimad tingimised. Plaani järgi pidime täna tõusma Energia 

tippu. Ilmselgelt ei tõsta me siit laagrist veel ka homme 

mitte jalga välja. Olev väljub hommikul telgist enam-

vähem heatujulisena. Sellel pole muidugi mitte mingit 

seost tema tervisega. MeelisW meeleolu on tema 

tervisega palju paremini kooskõlas ja ta peab pika 

loengu söögi kahjulikkusest haigele inimesele.  Jääme 

jätkuvalt eriarvamusele. Maila korraldab tavapärase 

küsitluse konsistentsi ja värvi kohta, et jagada sellele 

vastavalt ravimeid. Naabertelkkonna antavatesse 

kirjeldustesse siginevad peensused, millega vaid 

eskimod suudavad lund kirjeldada. Tundub, et täna 
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öösel ei ole keegi torni ehitanud. MeelisW on olukorrast nii hellaks tehtud, et ei julge enam 

isegi pesu järveveega pesta. Ainult sokke julgeb kergelt loputada. Vihm nüüd siis leotab juba 

mitmendat päeva..... 

Lisaks hakkab muret tegema paberi koguse piiratus. Kõiki instrueeritakse pesuesemeid 

olenemata nende seisukorrast mitte ära viskama. Varsti võivad need korduvkasutatavateks 

lappideks muutuda. 

Käime Mailaga eemal ojas vett toomas. Nähtavus on 20 m ja igaks juhuks pistan kompassi 

tasku. Vahetame paar sõna naabertelgi rootslaste või šveitslastega. Täpselt ei saanudki aru, 

kas üks oli üks ja teine oli teine võid mõlemad üks või teine. Olid enne siia saabumist tõusnud 

Zamokile, eile lebasid vihma tõttu telgis aga täna enam ei suuda. Lähevad vähemalt 

jalutuskäigule ümber järve. 

Meie püüame hakata toitumist taastama. Kohv, tee, tatar veega ja ilma lihata. Isegi Meelis W 

lubas süüa, Alar jätkuvalt keeldub olles ise üllatunud, et nii mitu päeva üldse saab ilma 

söömata olla. Keetmise lõpetan juba padusajus ja toitume telkides. Öösel on amööb mulle 

huulde ja keelde hammustanud ja toitumine seetõttu suuremat lusti ei paku. Naabertelgist 

kostub meeleolukas kuuldemäng, kuid selle sisu läbi tugeva vihmasabina meieni ei kostu.  

Igavusest õpin ära rõngakava barankaga. Baranka tuleb panna suust välja aetud keele otsa ja 

ajada seal keerlema nagu hularõngas. Proovige kodus järele, see on ohutu ajaviide ja parandab 

diktsiooni.  

PS! Keelelihaste väärarengu st keele silelihaste korral harjutus ei õnnestu. Ka suurem 

baranka ei aita.  

Maila paraneb jõudsalt. Asju tõstetakse ühest kotist teise ning sorteeritakse kuju, värvi, kaalu 

jms tunnuste järgi. Ka ravimikotis tehakse inventuur. Osa kraami on väga vähe tarvitamist 

leidnud. Üle on näiteks villide vastu aitavat alahuule määret, narmendamisse vastu aitavat 

ülahuule määret, suunurge lõhe määret. Ajaviiteks rakendab ta neid minu peal juveliiri 

täpsusega, et vältida segunemist. Pole ju teada kuidas need koos toimivad. Seedetraktile 

mõeldud pulbritest ja tablettidest aga hakkab juba suur puudus tulema. Päikesekreemi on 

kõvasti üle, aga apteek töötab siiski piirkoormusel. 

Suudame väga viletsast tervisest hoolimata edasi telgis lamada. Tegelikult on ajastus igati 

OK, sellise ilmaga nagunii mitte kuhugi ei lähe. Miks siis mitte kulutada seda aega oma 

tervise parandamiseks. Tõeline puhkus!  Nii palju pole kunagi lebanud ja maganud. 

Kolmandat päeva on selline tunne nagu oleks dušš vastu telgi seina keeratud. Pausid on vaid 

siis kui pumbajaamas on meistri vahetus või määritakse laagrit. Lebo jätkub, vihm samuti.  
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Poole viie ajal jääb sabin vastu telki ära. Teeme teed ja rootslased tulevad juttu rääkima. 

Pakume liha maitsta ja selgitame toote olemust. Kaasa nad seda siiski ei taha kuigi meil on 

juba mitu purki üle.  

 

15.07. 9. päev 

Hommikul kui MeelisW rääkis entusiastlikult oma tervisliku seisundi paranemisest, jäid 

teised oma kirjeldustes tagasihoidlikuks. Ainult möödalendav lind irvitab. Peale sööki jätkab 

MeelisW juttu vormi paranemisest ja taas kostub linnukse hääl. Loodus on aus.  

Üldiselt on aga meeleolu vapper. MeelisW teeb kükke ja kätekõverdusi jms tugevdavaid 

harjutusi. Maila kiidab tervisetadlikku patsienti, kuid mina kahtlustan bigoreksiat, mis on 

hoopis tõsisemat sorti tõbi kui seda on amööbe düsenteeria. Hospital töötab, jagatakse 

pulbreid ja antakse ülevaade koonuse püsivusest GOST’i alusel.     

Lebamine hakkab aga juba 

väga-väga koormavaks 

muutuma. Magamine tuleb 

väga halvasti välja, aga kõik 

pingutavad. Eile öösel olevat 

naabertelk üksteisele tund 

ega teeselnud, et magavad. 

Siis said kõik aru, et keegi ei 

maga.  

Naabrid rootslased panid 

hommikul mäkke plaaniga 

tõusta homme Energiale. Meie peas küpseb plaan hakata alla minema ja külastada Dušanbest 

100 km asuvat Nureki hüdroelektrijaama.  

Liha on juba niipalju üle, et teeme hommikuks kotlette. MeelisW varastab oma tuttavalt 

mägitedrelt, kelle pesa ühe kaugema kivi taga on, kaks muna ja mina teen barankadest saia. 

Maila küpsetab.   

Täna on esimene päev, kus on tunda tõelist igavust. Teha pole midagi ja pole ka vajadusi, 

mida rahuldada. Maailm ongi selline igav, märkame matka üheksandal päeval, millest viis on 

veedetud telgis või kivi taga. Varsti tekivad jälle vajadused ja elu jätkub vanas rutiinis. Grupi 

seisund ühtlustub seeläbi, et kotletid võtavad kõigil põhja alt ära. Ilmselt olid munad 

riknenud.  
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Kella kaheteistkümne ajal hakkavad alt paistma eeslid. Alguses on näha kõrvad, siis koorem 

ja siis ilmub nähtevale eesel ise. Alguses tuleb kolm, siis veel kaks ja siis veel kaks. 

Püstitatakse suur telk ja käiakse ämbritega järve ääres vee järel. Siis ilmuvad välja seitse 

sakslast. Igale ühele püstitatakse oma telk. See kõik mobiliseerib nii keha kui vaimu. Kell üks 

hakkame pakkima ja enne kolme saame minema. Enne lahkumist vestleme pisut kohalikust 

matkajuhiga, kelle jaoks kõhulahtisus on siin normaalne asi ja see pole veel põhjus järvest 

mitte vett võtta. Ehk polegi vaja sakslasi tippu viia, kõhulahtisus teeb oma töö.   Easy Money!  

Meile antaks leht mingeid vene tablett, mis toimivad suurepäraselt. Lubatakse veel Dušanbes 

meid üles otsida, et ehk tahame neile oma vana varustust müüa. Ilmselt siis selleks et 

järgmisel aastal oleks midagi järjekordsetele sakslastele jalga või pihku anda....   

Plaan on tõusta 600 m kõrgemale zabroska juurde. Kotid on 28...35 kg vahel. Mida kuradit 

me jälle tassime? No sööki on muidugi järgi ja praegu ei raatsi seda veel ära visata, aga 

ikkagi. Roomame kuidagi teisele poole järve ja teeme puhkepausi. Lihtsalt ei jõua. Ja siis 

hakkab jälle sadama. Seisame keset moreenilagendikku ja vaatame ees ootavat tõusu. Üleval 

paistab lund tulevat.  

Tsivilisatsiooni lõi inimene, kes esimesena kaika ja kivi asemel sõimu kasutas. Kõige 

kaugemale on arenenud vene oma. Alar ropendab, ajab koti selga ja pöörab otsa ringi. Tuleb 

ilmselt siiapoole järve ennast laagrisse panna. Paarsada meetrit tagasi on moreenivalli taga 

paistmas sobiv koht. Püstitame vihmas telgid ja lebame.  

Kui enam ei sabise, ilmub õue MeelisW! plaaniga minna vee järele. Olev läheb kaasa. 

Seljakott on võimas ravivahend ikka küll.   

Alt orust tõuseb lima. Maila leiab selle praegu olevat eriti kunstiline. Soovitan minna hästi ligi 

ja teha makrovõttega kohe mitu pilti. Nagu kohe selgub, ei ole tegemist õnnestunud naljaga. 

Lima on tundlik teema, nii eksternaalne kui internaalne. Igatahes on all orus võimas äike, mis 

siiski siia ennast välja vedada ei suuda. 

 Püüame teha inventuuri ja välja praakida mõnegi kilo, mida me üles vedama ei peaks. 

Näiteks pool joogipulbritest peaks teoreetiliselt olema juba kulunud ja pole põhjust arvata, et 

me peaks hakkame seda nüüd topeltkogustes manustama. Pulber on kangem kraam kui juust, 

vorst ja lihakraam ja neid ei taha patsientuur veel suu sissegi võtta. Joogipulbrid on aga 

pühad. Lõppeks saame eraldatud mitu kilo suhkrut ja lihapurke. Ära veel ei julge visata, sest 

me pole siit veel läinud.  

Õhtuks teeme üle pika aja arvesse mineva makaroniroa juustuga. Kastme ja liha lisamiseks 

konsensust ei teki ja seda sööb igaüks ise soovi korral kõrvale. Suur pott kakaod maitseb ka 

kõigile.  
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Õhtused näidud: Olev ja Alar 37,1°C , Maila 37,2 °C, MeelisW 37,3°C, MeelisV 36,6 °C. 

Olev ja MeelisW tegid hommikupoolikul järves veeprotseduure, Alar veel külmemas ojas. 

Kas siit maksab otsida korrelatsiooni tulemusega? Koonuseid ei moodustu kellelgi, aga ise 

tunnen olukorra olevat paranenud. Hommikul manustatud barankapunn on hästi pidanud.  

Igatahes vara on hakata toitu ära viskama, sest homme me ilmselt siit üles ei lähe, kui üldse.... 

Tekib plaan tellida DHL-ga 

Eestist miskit vaktsiini või 

rohtu. Selge on see, et 

Dušanbes haiglasse minna ei 

tohi – see lõpeks kindlasti 

sattumisse kinnisesse 

osakonda garantiini. Vertikal 

pandaks ka kinni ja Mutnõi 

järve saadetaks likvideerima 

sanepidjaam.  

Tundub, et matkapäevik saab 

tulema Moskva-Petuški stiilis jutustusena. Liigutakse ühes suunas ja teises suunas ja siis jälle 

õigest peatusest mööda ja siis jälle tagasi. Meil on protsess küll staatilisem, meenutades pigem 

seisvat rongi ja substants, mille üle kõik keerleb, saab olema teine. Iga kivilkäik saab 

kirjeldatud mineku ja tuleku tunnetega, teel kogetuga, väljutatu värvi, struktuuri, vere-, gaasi-, 

ja amööbide sisaldusega. Personaalse põetusperioodi lõppenuks kuulutamiseks peab aga 

igaüks esitama foto tornist. 

Olukord on ikka troostitu küll. 9. päeva õhtuks paistab ikka seesama küla, kust teekonda 

alustasime. Täna liikusime terve kilomeetri. Ja kurat, naerma ajab! Tunnistades 

tõenäosusteooria kehtivust ei ole ju võimalik küsida „kas“ vaid ainult „millal“. Ükskord pidi 

ka selline matk tulema. Kõigil teistel on ka naljakas, aga Alaril kohe üldse mitte. Tal on neid 

tuksiläinud matkasid olnud enamus. Soovitan talle siiski rõõmsat meelt, sest meil kahekesi ju 

1,5 kuru juba tehtud. MeelisW ei jäta ka olukorra irooniat märkimata: „Viirma ju ei tahtnud 

raske kotiga matka“. Igatahes on kõik toimuv halenaljakas. 

 

16.07. 10. päev 

Öösel togib Maila mind üles, et pea valutab ja vaja minna. Kui vaja, siis vaja. Ega vajadusega 

ei vaidle. Paraku on aga üks toss öösel telgi ääre alt tuulega ära nihkunud. Kiire mineku 

plaaniga on aga paanika kerge tulema. 
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Hommikul kell 7.30 mööduvad sakslased meie telkidest ja peatuvad nõlva jalamil. Tunni 

pärast talutati esimene kõhuhädaline allapoole tagasi.  

Hommikune tatrapuder on jälle tavapärane vesine. Liha sissepanekut peetakse ebatervislikuks. 

Lusikaga kõrvale söömine ei ole seda aga mitte. Segane lugu. Ennelõunal tuleb veel üks 

sakslane alla tagasi, saatjaks eesli seljas kõikuv kohalik. Peale lõunat teeme Mailaga väikese 

jalutuskäigu moreenivallil. 

Aeg on aga hakata otsi kokku tõmbama. Söök hakkab lõppema. Võiks ju veel peesitada ja 

paraneda siin liha ja suhkru peal, aga ring ümber Allo järvede Iskanderkuli äärde jääb meist 

seekord tegemata. Reaalne oleks veel püüda tõusu Energiale ja ehk ka Zamokile ning siis 

tuldud teed tagasi Vertikali laagrisse. Maila ja Olev tahavad ainult Chimtarga kurule. See 

tähendab, et meie praegust laagrit ei peaks üles võtma ning Alari ja MeelisW-ga läheksime 

üles ühe telgiga. Maila ja Olev tuleksid meid saatma ja tooksid ühtlasi ka zabroska alla tagasi. 

Kui muidugi homme tervis ikka kannatab. Tuttavad rootslased tulevad meie telkide juurest 

läbi Olid proovinud Energia tõusu, aga üles ei olevat jõudnud. Olid jõudnud jäänõlvani ja 

sealt ei julgenud edasi minna.  

Arutame veel Kaisale helistamist, aga pisut järele mõeldes jätame selle ära. Tegelikult tahame 

ju saada arsti kinnitust, et tipuplaan on väga hea plaan ja mitte saada ravisoovitusi, mis meie 

olukorras oleks ilmselt olnud edasilebamine.   

Sööki on veel järel hommiku jagu, batoone muidugi ka. Suhkur, mille eile äraviskamiseks 

kilekotti valasime, väheneb päevaga märgatavalt. Haige inimese psüühika on labiilne. Päevas 

jääb kord sööki üle, kord jääb puudu.    

Õhtused näidud: Olev 36,6°C ja Alar 36,8°C , Maila 36,6 °C, MeelisW 36,95°C, MeelisV 

36,6 °C. Sademed: 0 mm. 

 

17.07. 11. päev 

Tõuseme kell viis, minema saame kell seitse. Taas nõlva jalamile jõudnud, meenub Alarile ja 

MeelisW-le, et on maha jätnud oma joogipudelid. Mis muud kui kotid maha vudinal tagasi. 

Tõus zabroskani suuri tüsistusi ei tekita. Maila ja Olev püsisid kottideta ilusasti tempos. 

Sööme ja jagame asju, et mis alla ja mis üles. Alla lähevad mõlemad juba seljakotiga. Enne 

veel lehvitatakse pikalt meie tõusule kaasa ja lubatakse homme külla tulla. Eelmisel korral 

kivisena läbitud rada on kohati veel paarikümnesentimeetrises lumes ja mittetunnetatav. Aga 

sulamine on silmnähtav. Kell kaksteist oleme üleval laagris ja poole tunniga leiame sobiva 

laagriplatsi eemal sakslastest ja teistest laagerdajatest. Tee, kissell, vorst, batoon, lösutamine 

paja ümber ja siis telki sportlikku hommikupoolikut tähistama. Alt tuleb inimesi juurde. Üks 
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tädi tuleb otse meie telgi taha ja räägib võõramaa keeles kaks tundi vahetpidamata nii et 

magada on võimatu. MeelisW-i jutt ei puuduta ja ainult norskab vastuseks. Alar jälle püüab 

oma GOpro kaamerale homseks tõusuks macaiveri teibist rakmeid valmistada. Profülaktika 

mõttes närin barankasid, et 

üksikud elunevad amööbid 

tolmu kätte lämmatata. Jalad 

hakkavad külmetama. Peab 

need kehaosad telgist välja 

päikese kätte nihutama.  

Sakslased lähevad meie 

lõunauinaku ajal kaduma. 

Vaikselt, ilma laulu ja 

pasunakoorita. Õhtused 

ettevalmistused saame enne pimedat tehtud. Leitud plastplaat muudab Alari päevatöö 

mõttetuks – plaat sobib kaamera kõhule kinnitamise abivahendiks suurepäraselt. Alar vähkreb 

sellega veel pimedaski.  

TÄNA KA EI SADANUD JA EKSKREMENDID ON MUUTUNUD KÕIGIL 

RELJEEFSEMAKS! 

 

18.07. 12. päev 

Äratus on kell kolm. Järgneb taktikaline toitumine ja minema saame peale nelja. Nende 

taktikaliste toidupakkidega opereerimine on päris efektiivne, aga kogu matka nendest toituda 

läheb ikka väga kulukaks. Tõusurada kurule on vastik klibu. Hoogne astumine tähendab 

kohest tagasivajumist. Muidugi saab hoog peagi hapnikupuudusel otsa ja tasane samm viib 

meid aeglaselt aga kindlalt ülespoole. Ka riideid tuleb õigepea vähemaks võtta. Chimtarga 

kurul avaneb suurepärane vaade Zamokile. Ja kui nina teisele poole orgu pista, siis ka jäisele 

tuulele,  mis silma märjaks võtab. Alar siiski tunnetab paratamatust ja läheb vähegi vaiksemat 

kohta otsima. Tipp tundub siit vaadates seinana ja korraks tekib mõte, kas ehk ei peaks Alarile 

järgi minema. Külm tuul pühib mõtte peast kohe kui jope maha ajan. Liigume piki harja 

tiputõusu algusesse, kus algab lumi ja paneme kassid alla. Lumi on küll kõva, aga astmeid 

saab lüüa. Miskil hetkel muutub pehme lumekiht õhemaks ja pidamine kehvakeseks. Kirkat 

samuti sisse lüüa ei õnnestu, samas jääd ka puuri panemiseks pole. MeelisW rakendab 

esihambad töösse ja roomab esimeste kaljudeni. Julgestada pole kuidagi võimalik. Kui jaam 

valmis. lendab köis all ja Alar asutab end tõusma. Tagumisel hetkel hõikab MeelisW, et minu 
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kotis olev köis ikka Alariga kaasa saaks. Algus kujuneb pisut rabedaks, sest köietöö algab 

pisut ootamatus kohas. Edasi läheb paremaks. Alar jääb jaama lõõtsutama ja MeelisW veab 

ees köit edasi. Järgmine jaam tuleb 

juba jääpuuridel. Edasi on juba 

kasutatav statsionaarne jaam 

väljaulatuval kivinukil. Järgmine köis 

viib juba läbi kitsa kuluaari. 

Olemasolev jaama aas on ka üleval 

korralik. Edasi on lühike jalutuskäik ja 

olemegi 5120 m kõrgusel. Teeme 

kiirelt pilte, sest saabumas on suur pilv. 

Kümne minuti pärast pole enam midagi 

näha. Muidu senised ideaalsed 

tingimused jätkuvad – ei saja, päike ei 

kõrveta ja kurul olnud tuulest pole iiligi 

järel. Ainult vaade on null. Vaatame ka tuurikirja. Viimased märkmed on teinud „Firn“ 

eelmisel aastal. Tuurikiri on millegipärast pooleks rebitud. Parandame selle ilusasti 

macaiveriga ära ja lisame ka oma kommentaarid.  

Pilv hakkab hajuma, kuid 

kerge vine jääb siiski 

üles, kaitstes meid otsese 

ja tagasipeegelduva 

päikese eest. All kurul on 

näha Maila ja Olev.  

Esimesel laskumisel jään 

taas viimaseks. MeelisW 

veab alla minnes kollase 

köie lahti. Paraku on see 

pisut lühem kui must ja 

all kaljudel oleva 

statsionaarse jaamani ei ulatu. MeelisW sätib lühema köie otsas jääpuuri jaamaks ja hiilib ära 

kaljudele. Seni kuni Alar laskub, pusserdan oma varustusega kui äkitsi lipsab kaheksa käest ja 

libiseb kolm meetrit allapoole. Pidama jääb see napilt enne seda kohta, kus algaks pikk 

laskumine alla Zindoni orgu. Ronin allapoole ja teen kirka kihvaga ettevaatliku haarava 
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liigutuse. Käes! Varsti on ka Alar all. Sõidan kahe köiega jääpuurini ja proovin köit alla 

tõmmata. Ei tule! Rapsime MeelisW-ga kahekesi, aga köis on kindlalt ankrus. Pakun, et lähen 

siis tagasi, aga MeelisW tunneb end juba nii puhanuna, et tahab ise minna. Liiatigi on 

zumaariharjutus tal veel tegemata. Köis on ülemisse kaljuprakku kindlalt kinni kiilunud ja 

poleks olnud mitte mingit varianti seda alt lahti saada. Tegelikult on kuluaari all täiesti 

korralik jaam ja pikaks allatõmbamiseks tuleks hoopis seda kasutada. Siis poleks olnud vaja 

ka seda alumist jääpuuri panna ja köied oleks ilusasti kaljudele ulatunud.  

Plaan on nüüd teha kõik õigesti. MeelisW lappab kollase köie pooleks, aga sellest kujuneb 

kena kassikangas, mille ilu oli ka alt nauditav. Kostub erinevaid universaalseid vägisõnu, mis 

lõpuks pusa lahti aitavad. Edasi läheb kõik libedalt. Korrigeerime on tehnikat ja edaspidi 

laskume kõik topeltköiega. Ülevalt vaadates on ka ülejäänud statsionaarsed jaamad hästi 

leitavad. Eelviimane vahe jääb küll juba lühikeseks, aga teeme selle ka ikka ära, et hommikust 

vähese pidamisega lõiku jääks võimalikult lühike maa. Alar laskub ära alla ja liigub Olevi ja 

Maila juurde. MeelisW otsib all välja tüki jääd ja seab sisse jaama, millest koos köied kokku 

lappame. Olev ja Maila on ca 4880 pealt kogu laskumise protseduuri täiega nautinud ja 

karjuva aplodeerides Bis! Bis!  Liigume alla kurule, teeme pilte, sööme ja laskume alla telkide 

juurde. Sinna on siginenud kaks uut telki, mille ümber on sakslased, austerlased ja üks 
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iraanlanna. Grupis on ainult üks meesterahvas.  Üks proua on eriti vinge ja siblib mööda kive 

paljajalu. Ajame natuke juttu ja asume teed keetma. Tekib väsimus. Maila ja Olev panevad 

ees alla, meie pakime ja kohmitseme veel tunnikese.  

Laskumine Mutnõi äärde võtab aega kaks tundi, mis on üle ootuste hea. Arvestasime 

vähemalt kolmega. All on laud kaetud, pakutakse raviteed ja batoone, hiljem ka tatraputru. 

Lebame ja puhkame ja siis paneme kõik viiekesi üles MeelisW telki. On soe ja kuiv öö.  

 

Kolmas päev: 36,0°C, selg hakkab valutama 

 

19.07. 13. päev 

Päike äratab, õhk saab telgis otsa. Avame telglukud, MeelisW juba luusib õues. Ronime ka 

välja ja teeme kohvi, topeltpulbriga. Alt saabuvad suurte seljakottidega matkajad, kes 

miskipärast eelistavad rajal kõndimise asemel mööda moreenivalli turnimist. Rüüpame kohvi 

ja jälgime mängu. Enne järsu tõusu algust laskub grupp taas rajale, kuid võtab siis uuesti 

suuna jämedale moreenile. Üks suure rohelise kotiga vennike jookseb ees, teised üritavad ellu 

jääda. Varsti saab kõigil hapnik otsa ja võetakse poole nõlva peal istet. Alt ilmub MeelisW 

tuttav külamees, kes all oma eeslit otsis. Tundub olevat pigem afgaan, lihtsalt eristub nii 

riietuse kui välimuse poolest kohalike üldisest pildist. Kaasas on tal kamp matkajaid, kes 

osutuvad kohalikeks. Välimuse järgi pidasime miskiteks lõunaeurooplasteks. Üldse ei suuda 

õigesti tajuda neid kohalikke eripärasid. Kõiki tervitatakse kättpidi, ka Mailat, ja eeslikarjus 

laseb väikese tantsu ja laulu. „Allah Akbar vperjod“ hõiskab ta seejärel ja kogu kamp liigub 

edasi. Teeme teed ja makarone ning hakkame pakkima. Plaan on tõsta õhtuks laager Zamoki 

tippu minekuks sobivasse kohta. Eile üleval kohatud sakslased-austerlased laskuvad, olid juba 

tipus ära käinud.   

Matame hulga toitu kividesse ja immutame kaugemale ka pudeli bensiini. Seda kraami 

kindlasti enam tarvis ei lähe. Nädalast paastumist järelejäänud ajaga kindlasti tasa ei söö. 

Mutnõi järv on jaotunud kaheks ja järvede vahelt pääseb läbi. Veetase on alanenud ca 70 cm 

ja enam ei pea pudisevate kaljude alt läbi hiilima. Teekond meie vanasse laagripaika on taas 

raske. Edasi on vaja leida kivimurrus sobiv koht zabroska jätmiseks ja pilk kividesse 

suunatud, avastan end ühtäkki üksi. Teised on jäänud ilmselt heldimusega välihospitaliga 

hüvasti jätma. Kui taas kogunenud oleme, püüame zabroskat komplekteerida. Neil, kel on 

juhtunud see vajadus enne pähe turgatama, läheb asi libedalt. Kõigil mitte ja mõnigi 

mahajätmist vääriv asi on sattunud hommikuse hoolika pakkimise käigus koti põhja. Viimaks 

saame kotid kokku ja lohistame need MeelisW ja Oleviga rahnude vahele. Tagasi tulles 
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meenub MeelisW-le, et tal on siiski veel asju, mida ta ei taha Zamoki alla vedada. Äsja suure 

vaevaga pakitud kotist tehakse jälle pinnalaotus ning üleliigsed asjad kantakse ära rahnude 

vahele.  

Nii. Nüüd on kõht tühi. Teeme lõuna. Ja siis meenub MeelisW-le, et tal on kotis veel 

mahajätmiseks kaasaveetud köiejuppe,  mida Zamokil kindlasti vaja ei lähe. Eraldame talle 

lisaportsjoni juustu, et oleks jaksu kolmandat korda zabroskat viima minna. Seejärel hakkame 

vaevaliselt tõusma. Ülevalt tuleb vastu matkapaar. Mees on sakslane, naine rumeenlane. Olid 

käinud Zamoki tipus ja näitavad pilte ülemise osa põnevast läbimisest ja räägivad, missugune 

õnn oli neil kohata eile maailmaklassi naistegijat, kes eile olid Energiale liikunud. Meie eile 

tipust tulles oma õnne ära ei tundnud. Vaid Mailale tulid näod National Geographicu’st 

tuttavad ette ja õigupoolest ei ole siiani aimu kellega siis tegemist oli.  

Tõus kergemaks ei lähe. Maila ja Alar 

konfiskeerivad Olevilt osa seljakoti sisust. Olev 

lebab ja ei jaksa vastugi punnida. Alar saab endale 

kohe päris korraliku koti. Edasiminekuks on 

valikud mitmeid ja igaüks valib oma raja. Maila ja 

Olev liiguvad vasakule vallile, teised paremale. 

Alar liigub ka mingil ajal vasakule ära ja paneb 

siis nii nagu jalad võtavad oru teise otsa jugama. 

Kui moreenivallide koondumine meid taas 

ühendab, hakkab Alar oru otsast tagasi tulema. 

Head laagrikohta seal pole. Olevi geps näitab, et 

laagrikoht peaks olema 50 m kõrgemal ja 500 m 

tagasi. No siit vaadates ei paista küll muud kui 

järsk kruusane rusu. Väga ebatõenäoline on seal 

laagerdada. Pakun, et lähen kotiga luurele ja kui 

peaks midagi näha olema, siis tulevad nad järgi. 

Saan vaevalt paarkümmend meetrit tõusta kui 

teised ka koos kottidega mööda kruusa üles rühkima hakkavad. Midagi ilusat näha pole. 

Viskan ikkagi koti maha ja uitan edasi natuke ülespoole, et ehk on järgmise serva pealt midagi 

näha, aga ei. Teised on ka kotid maha pannud ja Alar matkab allpool otsival pilgul ringi. Olev 

tuleb ka ülespoole ja pakub, et laager peab ikka olema allpool. Järgmine peaks olema 100 m 

kõrgemal, aga sinna pole meil kottidega mõtet endid kindlasti vedada. Laskume alla kottide 

juurde, kus Maila ja MeelisW on just lõpetanud diskussiooni eksistentsiaalsetel teemadel ja 
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järeldused on olnud kurvastavad. Alar saab Olevi gepsu ja liigub allapoole suunas, kus kaart 

annab lootust öömajale. Varsti ongi väike riiul, kuhu, mahuks kuni 3...4 telki. Olime 

matkanud gps kaarti valeks pidades ca 80 kõrgemale.  

Alar saab väikese seljakoti veepudelitega ja teeb uuesti paarkümmend meetrit tõusu kalju 

juurde, mille praost pidi kirjelduse järgi vett nirisema. Kui ei nirise, siis on halvasti. Meie 

Oleviga istume ja lõõtsutame, Maila ja MeelisW jätkavad seisukohtade selgitamist pastelsetes 

toonides. Vesi on olemas ja hakkame telke panema. Oma telgi ette peame laduma suurtest 

kividest nõlvakindlustuse, et kruus telgi alt ära ei pudeneks. Ülevalt platsi pikemaks 

kaevamine tundub veel vaevarikkam. Teeme teed ja kartuliputru. Alar perspektiivist ei 

vaimustu, kuid liha lubatakse juba sisse panna. See ei pidavat putru enam halvemaks tegema. 

Ootamatult ilmub lihapurgist välja roheline hallitus. Sellist asja pole enne nähtud. Lõikame 

ülemise kolmandiku maha ja ülejäänu käib potti. Lõppeks muudavad krõbesibulad pudru 

selliseks, et Alar küsib suure lusikatäie juurdegi.   

 

20.07. 14. päev 

Öö on palav, mis selles kõrguses on ootamatu. Oleme taas 4000 peale rühkinud. Hommikul 

on vasakul küljel ristluule ilmunud suur muna. Miski asi on otsustanud paiste minna. Põlv on 

nii kuradima valus, et võtab ropendama. Kassi sellise jalaga kindlasti sisse ei löö, kuid peale 

diclofenakki muutub kogu enesetunne pisut helgemaks. Aga ainult pisut. 

Hommikusöögi kotist vaatab taas vastu 

kartulipuder! Kummalisel kombel on kõik 

lõppu kogunenud. Tean kindlalt, et algselt 

sai tehtud ühtlane jaotus. Korduvad 

ümbersorteerimised ja toidukülluse 

tekkimisel paremate palade valimine on 

viinud lõpuks ikka olukorrani, et makaronid 

said all maha maetud ja nüüd on meil palju 

kartuliputru. Asendame selle praegu 

tatraga. Kõik toimub hoopis teistmoodi kui 

matkaplaanis kirjas, isegi menüü on 

teistsugune. 

Alt orust kostub venekeelseid hõikeid. 

Imestame, et mida on vaja karjuda kogu aeg. Sõnumite sisu meie jaoks hajub. Varsti ilmuvad 

teisel pool orgu olevale kaljuharjale inimesed. No! Seal on põhjust hõikuda küll.  



 

Kavandatud jääõppus „arbuusil“ jääb minu jaoks ära. Ehk põlveke ikka nii palju taastub, et 

kannatab homme Zamokile minna. Mailal pole ka jääõppuste tuju, sest beefeeterit pole ja 

jaksu samuti mitte. MeelisW ja Alar võtavad aga asja tõsiselt ja Olev

niisama kaasa. Istume ja vaatame Mailaga üle oru ca pool kilomeetrit kõrgemal toimuvat 

rippumist. Natuke saab ka päikest võtta, enne kui pilv peale ujub ja kõledaks tõmbab. 

Ärkame kaaslaste saabumise peale, kui need kolinal oma asjad hunnikusse lasevad.

ööbimispaigas olevat punt austerlasi, kes homme plaanivat tippu tõusta. Nemad olid aga 

tõusnud meist erinevat teed mööda, järsemalt. Olev ronib üles vee järele ja algab 

kissellijoomine, millest eile õhtul jagu ei saanud. Kissell on hea ja põlv tundub ka enam 

vähem olevat. Selg ainult on jätkuvalt paistes. Kõik tundub kaunis kuniks ma ringi tuterdades 

haige põlvega jalga kividesse ei koperda. Ilmselt samasugune kõks kaasneks igakordse kassi 

sisselöömisega ja on selge, et selle põlvega minnakse ainult alla. Või siis ehk natuke 

ülespoole jalutama, aga kindlasti mitte Zamoki tippu.

Alar ja MeelisW hakkavad pea

kuidagi aktiivsemaks muutunud võrreldes varasemate päevadega. Isegi süüakse rohkem, või 

vähemalt püütakse. Keedetakse vett, et nõusid ja pada pesta ja tehakse muid, selle matka 

kontekstis enneolematuid liigutusi. Ilmselt on matk mõjunud kosutavalt ja kõik hakkavad 

puhanuks saama. Täitsa nagu Kivirähu Kaka ja Kevad laivis.

et senine matkamise maailmavaade „raske kotiga otse üle mägede“ tuleb ümber mõtestada. 

Näiteks „reis ümber maailma kaelakotis pass ja krediitkaart“. Ja varustust tuleks ka täiendada 

ainult krediitkaardiga. 
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Kavandatud jääõppus „arbuusil“ jääb minu jaoks ära. Ehk põlveke ikka nii palju taastub, et 

kannatab homme Zamokile minna. Mailal pole ka jääõppuste tuju, sest beefeeterit pole ja 

jaksu samuti mitte. MeelisW ja Alar võtavad aga asja tõsiselt ja Olev jalutab nendega üles 

Istume ja vaatame Mailaga üle oru ca pool kilomeetrit kõrgemal toimuvat 

harjatsirkust. Seltskonnal tundub 

olevat päris lõbus. Varsti on nad 

kõik Fagatori tipus. Jama on aga 

see, et diclofenaki mõju hakkab 

kaduma ja hom

valuasitingud seljas ja põlves 

taastuma. Lisame uue annuse ja 

lebame natuke aega telgis ning siis 

kolime  tagasi välja. Kaljuharjal 

jätkub akrobaatika, nüüd juba 

laskutakse. Arbuusil hakkab ka 

tegevus peale, peamiselt on näha 

ka päikest võtta, enne kui pilv peale ujub ja kõledaks tõmbab. 

Ärkame kaaslaste saabumise peale, kui need kolinal oma asjad hunnikusse lasevad.

ööbimispaigas olevat punt austerlasi, kes homme plaanivat tippu tõusta. Nemad olid aga 

erinevat teed mööda, järsemalt. Olev ronib üles vee järele ja algab 

kissellijoomine, millest eile õhtul jagu ei saanud. Kissell on hea ja põlv tundub ka enam 

vähem olevat. Selg ainult on jätkuvalt paistes. Kõik tundub kaunis kuniks ma ringi tuterdades 

e põlvega jalga kividesse ei koperda. Ilmselt samasugune kõks kaasneks igakordse kassi 

, et selle põlvega minnakse ainult alla. Või siis ehk natuke 

ülespoole jalutama, aga kindlasti mitte Zamoki tippu. 

Alar ja MeelisW hakkavad peale õhtusööki homseks tõusuks kotte pakkima. 

kuidagi aktiivsemaks muutunud võrreldes varasemate päevadega. Isegi süüakse rohkem, või 

vähemalt püütakse. Keedetakse vett, et nõusid ja pada pesta ja tehakse muid, selle matka 

ematuid liigutusi. Ilmselt on matk mõjunud kosutavalt ja kõik hakkavad 

Täitsa nagu Kivirähu Kaka ja Kevad laivis. Tänasega tundub saavat selgeks, 

et senine matkamise maailmavaade „raske kotiga otse üle mägede“ tuleb ümber mõtestada. 

„reis ümber maailma kaelakotis pass ja krediitkaart“. Ja varustust tuleks ka täiendada 

Kavandatud jääõppus „arbuusil“ jääb minu jaoks ära. Ehk põlveke ikka nii palju taastub, et 

kannatab homme Zamokile minna. Mailal pole ka jääõppuste tuju, sest beefeeterit pole ja 

jalutab nendega üles 

Istume ja vaatame Mailaga üle oru ca pool kilomeetrit kõrgemal toimuvat 

harjatsirkust. Seltskonnal tundub 

olevat päris lõbus. Varsti on nad 

kõik Fagatori tipus. Jama on aga 

see, et diclofenaki mõju hakkab 

kaduma ja hommikused 

valuasitingud seljas ja põlves 

taastuma. Lisame uue annuse ja 

lebame natuke aega telgis ning siis 

kolime  tagasi välja. Kaljuharjal 

jätkub akrobaatika, nüüd juba 

laskutakse. Arbuusil hakkab ka 

tegevus peale, peamiselt on näha 

ka päikest võtta, enne kui pilv peale ujub ja kõledaks tõmbab.  

Ärkame kaaslaste saabumise peale, kui need kolinal oma asjad hunnikusse lasevad. Ülemises 

ööbimispaigas olevat punt austerlasi, kes homme plaanivat tippu tõusta. Nemad olid aga 

erinevat teed mööda, järsemalt. Olev ronib üles vee järele ja algab 

kissellijoomine, millest eile õhtul jagu ei saanud. Kissell on hea ja põlv tundub ka enam 

vähem olevat. Selg ainult on jätkuvalt paistes. Kõik tundub kaunis kuniks ma ringi tuterdades 

e põlvega jalga kividesse ei koperda. Ilmselt samasugune kõks kaasneks igakordse kassi 

, et selle põlvega minnakse ainult alla. Või siis ehk natuke 

le õhtusööki homseks tõusuks kotte pakkima. Üldiselt on  kõik 

kuidagi aktiivsemaks muutunud võrreldes varasemate päevadega. Isegi süüakse rohkem, või 

vähemalt püütakse. Keedetakse vett, et nõusid ja pada pesta ja tehakse muid, selle matka 

ematuid liigutusi. Ilmselt on matk mõjunud kosutavalt ja kõik hakkavad 

Tänasega tundub saavat selgeks, 

et senine matkamise maailmavaade „raske kotiga otse üle mägede“ tuleb ümber mõtestada. 

„reis ümber maailma kaelakotis pass ja krediitkaart“. Ja varustust tuleks ka täiendada 
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Neljas päev: 36,8°C, pea ikka valutab 

 

21.07. 15. päev 

Tipugrupp rapsib enne teeleminekut mitu korda meie telgi tagaust lahti/kinni ja siis kuuleme 

sammude eemaldumist. Ise võtame rahulikult ja Olev komponeerib oma esimese taasesitatava 

muusikateose. Vee järel käies pääseb nimelt tühi plastpudel kalju alt valla ja tuleb vastu kive 

kõlksudes linnuvidina saatel ise alla laagrisse tagasi. Iga kõlks kajab mägedest oivaliselt 

vastu. Pala lõpetab Olevi glisserdamine kiviklibus, millega kaasnev heli tuulevaikuses samuti 

mägedest tagasi peegeldudes võimendub. Pala saab pealkirjaks „Vee tulemine“.  

Järgneb kohv, siis kartulipuder. Vähemvõimekad peavad sööma kartuliputru, tugevamad 

toituvad taktikaliselt. Ja siis veel kohv ning laps Maret saab juba ei tea mitmendat aastat 

sünnipäevasõnumi oma mägedesse kadunud vanematelt. Olevi juhatusel tõuseme mööda 

kivisemat nõgu, mida hea fantaasia korral võiks isegi kuluaariks defineerida, praktiliselt 

ülemise ööbimispaigani. Sealt on liustiku serva alla poole kilomeetri. Põlv ja selg on saanud 

oma topeltannuse diclofenakki ja on rahul. Tõus on nagu mööda treppi.  

Ülevalt hakkavad paistma austerlased ja varsti ka meie omad. Paneme tee üles ja asume 

vaatemängu nautima. Astutakse jalg jala ette ja lähenetakse aegamisi jalamile. Austerlased 

ees, MeelisW ja Alar taga. Äkki istuvad austerlased maha. Istuvad, ja siis liiguvad jälle edasi. 

Pärast selgub, et seongus teine oli läbi vajunud. Meie omad isegi ei olnud istumist tähele 

pannud ja läbivajumiskohta märganud, kuigi väidetavalt olid kõndinud täpselt jäljes. 

Austerlased kaovad vaateväljast kaljude taha, MeelisW ja Alar laskuvad liustiku keskelt otse 

moreenile. Moreenil kaovad ka nemad ära kivide vahele kasse maha võtma ja köit lappama. 

Samal ajal ilmuvad kaljude tagant nähtavale uuesti austerlased. Maila kutsub nad vana eesti 

kombe kohaselt teed jooma ja pakub barankasid juurde. Sellid ainult ähivad ja mõmisevad. 
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Tundub, et läheb õigesse auku. Siis ilmub välja ka MeelisW ja liugleb graatsiliselt mööda 

lumekeelt teepotini. Alar ikka veel pakib kivide taga. Väike kott saab viimaks ikka täis ja 

saabub temagi. Tee, batoonid, sportkonserv jms. Kui austerlased minekule asutavad, paneme 

veel teisegi tee üles. Siit nõlvalt tundub olevat oru parim vaade Chimtargale ja Energiale, 

Zamoki (5020)  tipust on vaade muidugi veel parem, aga seda seekord kõigile ei näidata.  

Laskume kruusaliftiga ja paarikümne minutiga olema laagris. Tundub, et kõik said päeva 

vastavalt oma füüsilistele ja vaimsetele võimetele. Meeldetuletuseks veel, et fotot tornist ei 

ole siiani veel keegi esitanud. 

Leban telgis ja päike sõna otseses mõttes paistab perse, on päris kuum. MeelisW pistab pea 

meie telki ja tahab huulemääret saada. Algatuseks pistetakse pihku niiske salvrätik ja kästakse 

nägu kasida, ja siis nina, ja mitte ainult seestpoolt. Lahkudes olid MeelisW-l ka juuksed 

korralikult kahte lehte kammitud. Natuke määret moka peale sai ta kogu vaeva eest muidugi 

ka.  

Maila kobib ära õue liivakasti mängima ja kive on kogunenud meil juba kilodes. Irooniana 

ilmub kaardimapi vahelt välja ka suur roosa kiviplaat, mille pidasime heaks koju kaasa võtta. 

Selle kilo oleks võinud rahulikult jätta ju zabroskasse.... 

Päike on jälle jõudnud Fagatori harjaga samale kõrgusele ja kaob varju. Ka eile jäi mulje, et 

päike läks laagris kuidagi liiga vara looja. Täna jälgime loodust väga tähelepanelikult. Ongi 

nii, et ca kella neljast alates laskub päike paralleelselt Fagatori ribi harjaga ja seetõttu võib 

päikese loojunuks lugeda. Mailale vaade muidugi meeldib, sest hari meenutab talle suurt 

draakonit, millele harja varjus liikuv päike annab hõbedase helgi. 

Õhtusöögi ajal mõtiskleme veel korra oma raske elu üle. Mida teevad teised teisiti? 

Austerlased magasid öö lageda taeva all magamiskottides ja sõid batoone. Meie laagerdame 

kogu kolaga nagu oleks plaan otse edasi üle kuru minna. Ehk oleks zabroska pidanud olema 

oluliselt kaalukam? Alpinism tippudesse ja matkamine on ikka väga erinevad asjad – nii 

lihtne see ongi. Homme proovime siis Alaudini järve vett juua. 

   

22.07. 16. päev 

Hommikul kell 9.30 toimub Olevi esikteose „Vee tulemine“ avaettekanne suurele 

auditooriumile. Järgneb väga aeglane laagripakkimine ja ülesse veetud toiduainete matmine ja 

bensiini immutamine kuumas päikeses. Kell üks hakkame laskuma ja kell kolm oleme 

zabroska juures. Teeme lõuna ja hakkame laskuma. Äike ähvardab, aga saame vaid mõned 

üksikud piisad. Kotid on ikka nii kuradi rasked, üle 30 kilo. Mitte keegi pole vaimustatud. 

Raske koti päevi pidi olema seitse, aga juba ühest on küll. Laskumine võtab kõigil jalad ikka 
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päris pehmeks. Minu põlv peab vastu, aga eks valuvaigistid on need, mis loomulikke reflekse 

pärsivad. Selg, raip, on nüüd veel haigem kui põlv. 

Aga Toivo Laan on ikka klassik. Liikudes mööda tuldud teed, näeme vaateid mida pole mitte 

kunagi enne näinud ja käime kohtades, kus mitte keegi meist pole varem mitte kunagi käinud. 

Teel alla kohtume vene grupiga, kes otsivad austria Oksanat. Juhatame nad Mutnõi äärde, 

austerlastel pidi täna olema vaba päev. Seepärast siis austri tüdruk inglise keelt ei rääkinudki, 

teeb MeelisW järelduse.  

Püüame leida laagrit enne esimese päeva välirestorani, aga selleks mõeldud plats on olnud 

pikemat aega lehmade käes kasutada.  

Välirestoran, kus esimesel päeval rohelist teed jõime, saab meie koduks. Alla Vertikali täna ei 

lähe, siin Alaudini ääres on mõnusam. Käime Olevi ja MeelisW-ga natuke allpool teise järve 

ääres ka kohta vaatamas, sest restoranipidaja on väga intensiivne. Ei viitsiks küll temaga õhtu 

otsa jaurata. Õnneks peremees taltub kohe kui oleme otsustanud jääda. Raskeim osa on nüüd 

tema jaoks möödas. Klient on hoovis ja nüüd tuleb lasta tal rahulikult olla. Esimese asjana 

saame külmad õlled, siis hakkame laagerdama. Teeme tatra ja peremees serveerib veel maja 

kulul juurde suppi, mingit riisitoitu ja salatit. Ilmselt ei suutnud prantslased piisavalt süüa. Me 

võtame tänuga vastu, kuigi ka peale tatart oli juba väga hea. Maila jaoks kvalifitseerub supp 

boršina.  

Peale kahte õlut ja korralikult kangestatud kakaod avastab MeelisW, et Mailal on kõrvarõngad 

kõrvas. „Oo! Maila on end viimase matkapäeva puhul kenaks teinud“, püüab ta komplimenti 

aretada. Selgub, et kõrvarõngad on olnud kogu aeg olemas, aga alkoholi kättesaadavus on 

olnud väga piiratud ja see pole võimaldanud tegelikkust näha.    
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23.07. 17. Päev 

Öösel on matused, Kim Jong Uni omad. Ja tseremoonia toimub ei kusagil mujal kui Sindi 

koolimajas. Avan silmad ja näen oma pea kohal telgivõrgus suurt hallisäbrulist kivi. Kas 

Maila plaanib selle tõesti koju vedada ja mis selles esmapilgul tavalises graniidikamakas 

erilist peaks olema? Sirutan käe, et asja uurida. Kivi hakkab krabisema ja muutub vanaks 

kulunud kilekotiks. Uhh, kott läks mitu kilo kergemaks. 

Matk on läbi. Jätkub reis ja matkajatest saavad turistid. Hommikusöögiks on praekartul ja 

liha, rohelist teed ja lahustuvat kohvi. Peremees tahtis alguses putru pakkuda, aga ei läinud 

läbi. Päris hea on toolil istuda. Prantslased on koos oma köögitelgiga juba varahommikul 

minema kolinud ja lisatoitu ei pakuta. Paar kohalikku vedelevad vaibaga kaetud lavatsil ja 

vahivad binokli ja telefoniga maailma. Elu on siin rangelt paigas. Peremees serveerib teed, 

noor kutt sööki ja tüdruk tassib jõest ämbriga vett kööki. Jõgi loomulikult läbib kõike seda 

mida ta parasjagu läbib. MeelisW oli püüdnud hommikul jalgu pesta, aga oli sooja sita sisse 

sattunud. Vahelduseks külmale veel muidugi omapärane kogemus. Aga me oleme nüüd juba 

vaktsineeritud ja sööme isuga. 

Kell üksteist saame minema ja tunni pärast olema all. Laager on täis lätlasi, kellest noorimalt 

saame tervituseks hõike „Eesti poiss“.  Edasi läheb vestlus vene keeles ja osaleb vaid vanem 

generatsioon. Hoiatame Mutnõi eest ja üks paistab olevat juba varasemast seal pakutavaga 

kursis.  

Saame Aleksandrilt tubade võtmed ja laagrit korraldavalt tütarlapselt kümme külma õlut. 

Autosid Iskanderkuli äärde lubatakse homseks. Kuigi sooja vett peaks ametlikult olema vaid 

õhul, tuleb dushist praegu leiget ja pole kedagi, kes selle ära põlgaks. Näksime natuke vorsti 

juurde ja tukastame pehmes voodis.  
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Pealelõunal tegeleme MeelisW jalgade ilusaks tegemisega. Need on hakanud omapärasel 

kombel suurte tükkidena nahka ajama ja suured valged larakad töllerdavad ebakaunilt pikkade 

karvade küljes. Näitan kuidas elegantse liigutusega tuleks naharakud tolmuna hõljuma panna 

aga MeelisW-l see ei õnnestu. Alar pakub epileerimist makaiveriga ja Olev bensiiniga, mida 

meil on ka veel ohtralt järel. MeelisW laenab oma seisukoha väljendamiseks sõnu rikkalikust 

vene kultuurist.  

Õhtupoolikul teeme päikeseloojangu jalutuskäigu piki jõge üles Alaudini järvede juurde. 

Järve taga platsil, mille eile ära põlgasime, on laulupidu. Loojangu vaated järvele on aga 

maalilised.   

Eile õhtul Alaudini järve ääres süüa tehes lõikasin lihapadruni pooleks ja teise poole viskasin 

eriliselt pakkimata käibelolevasse köögi kotti hommikut ootama. Kuna hommikul otsustasime 

kohaliku toidu kasuks, siis nii ta jäi. Seljakoti pakkimise ajaks oli see loomulikult juba 

meelest läinud ja õhtuks oli mass rasvast ollust laialivalgunud ja kleepunud kõige ettejuhtunu 

külge. Ebameeldivuste unustamiseks viskasime kogu krempli minema, sest liha on meil ju 

ikka veel nii palju, et jagub kivi alla matta või bensiiniga üle valada.    

Õhtuse õlle juures arutletakse võimaluste üle lüüa läbi karjäärialpinistidena. Lätlaste 

ekspeditsioon keskendub ainult Energiale, ei mingit matka! Saaks end ju lasta ka ennast visata 

teiselt poolt Allo järvede juurde Chimtarga alla, loomulikult on valikus veel Beluha ja härra 

Kivisalu rääkis enne ärasõitu veel midagi Leninist..... 
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24.07. 18. päev 

Lätlased juba pakivad kui meie haigutades ennast rõdule veame ja kohvi keetma hakkame. 

Hommik kulub ära ja tellitud džiip tuleb varem kui plaanitud. Ehitusmaterjal laaditakse maha, 

Maila pannakse kuuti, asjad katusele ja sõit läheb allamäge. Päris äge kanjon on! Siiasõidul ei 

saanud sellest arugi, nagu täitsa teine tee oleks. 

All teeristil käime taas turul ja külastame tuttavat 

poemeest. Varume suure arbuusi, kurki, tomatit, 

paprikat. Turumüüjad on aktiivsed ja püüavad 

kõike pakkuda. Kuniks meile neljale müügitööd 

tehakse, saab Maila kastides sobrades paremad 

palad rahulikult välja valida. Kohe peale turgu on 

lõuna. Suurepärane supp, šašlõkk, kompott. 

Peremees vabandab, et seinad on nirud ja 

paremaks läheb siis kui jälle natuke dollareid 

koguneb. Söök olevat aga tema poolt super. 

Nõustume täielikult.  

Tee Iskandrekuli äärde asub samuti päris vinges 

kanjonis. Majutume majadesse. Võtame 

standardse komplekti st 10 õlut, sest Maila on 

igasuguste muude müüdavate jookide puudumise 

tõttu hakanud samuti regulaarselt õlut jooma. 

Istume lavatsil ja tutvume olukorraga. Üle järve 

kostab jube türgi disko. Hakkab sadama ja kobime ära tuppa.  

Pealelõunal  teeme väikse matka järvest 

allavoolu asuva kose juurde. Vaatepilt on väga 

võimas! Vaateplatvorm on ka. Enne sellele 

ronimist vaatame, kuidas kohalikud 

noormehed sellel selfisid tehes hullavad ja 

veendume, et platvorm jääb paigale. Nimelt 

moodustub platvorm terasraamist, millele on 

inimestele vastukaaluks laotud maa poole 

natuke kive. Mul oli väiksena alati väga 

naljakas kui nu pogodi hunt ennast pildistas. Kes oleks küll võinud arvata.... Eeh, ei tundnud 

ma tulevikku ära! 
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25.07. 19. päev 

Öösel peab Maila sõjaväkke minema ja Olev peab minema teda saatma. Mõlemad on 

hommikul pisut roidunud, aga siiski rõõmsad, et saavad selle asemel hoopis Iskanderkuli 

kohal kõrguva mobiilimasti juurde ronida. Tarvitame ära oma viimased taktikalised 

toidupakid, sest neid ometi ei hakka minema viskama. Juba varahommik on jube leitsak. 

Õnneks on jätkunud meil mõistust mitte ette võtta esimeses tuhinas kavandatud tõusu järve 

teises otsas kõrguvale Aleksandri kaljule. Sellest oleks kujunenud vähemalt samaväärne 

rännak eelmise aasta 

Iraanis läbitud 

teekonnaga kose juurde 

ja tagasi. Ilmselt oleks 

ka tulemus olnud sama – 

me ei oleks kohale 

jõudnud. Aga tegelikult 

on siinpoolselt 

kaljuharjalt avanev 

vaade Aleksandri kaljule 

vägagi muljetavaldavad. 

Nagu Navitrolla maalil 

oleks osalised. Teeme mobiilimasti juurest veel ühe järsu nõlva tõusu, et natuke 

harjamarsruuti läbida, aga siis saab Mailal matkamisest isu otsa. Kumm on tühi. Päike kütab 

ennast säästmata ja tuul on vaid hea tahtmise korral ettekujutatav. Alar, Olev ja MeelisW 

jätkavad, meie lähema Mailaga alla tagasi. Aitab selleks korraks matkamisest küll.    

All komplekteerime kogu grupi 

jaoks õlled, käime ujumas ja 

vaevalt saame endid lavatsile 

sättida kui ka teistel on 

matkamisest isu tasa saanud. 

MeelisW  hakkab kohe külma 

arbuusi ahmima. Selgitan, et 

kõigepealt tuleb ikka juua pool 

pudelit õlut, käia ujumas, juua 

pudel lõpuni ja alles siis sööma 
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asuda. Tema on aga kõik praegu täitsa valesti teinud! Seepeale MeelisW peaaegu lämbub 

arbuusi kätte.  

Kui õlu koos arbuusiga on keha vedelikubilanssi natuke parandanud, otsime üles punase 

Englandi särgiga noormehe, kes sarnaselt müügipunkti preiliga kinnitab, et šašlõkki nad ei 

paku, aga praetud lambaliha saab küll. Väga hästi ei saa me aru, milles konkreetne toit 

seisneb, aga tellime ja lubame tunni pärast tagasi olla. Tegelikult saame väga suurepärase 

lambaraguu. Õhtuks on plaan veel teha kakaod, aga enne tuleb natuke puhata. Teised jäävad 

õue sääski söötma, me läheme Mailaga tuppa pikutama. Lõppeb see kõik unega hommikuni ja 

kakaoni ei jõua keegi. Homme kell üksteis on ette nähtud paadisõit. 

 

26.07. 20. päev 

Hea pikk hommik. Peale sööki kukuvad kõik lavatsile pikali ja ägisevad. Söömine on raske 

töö. Napilt jõuame lepitud ajaks sadamasse, kuid selgub et kiiret pole. Laagri peremehele 

olevat hommikul just külalised tulnud ja need oli vaja enne ära sõidutada. Meie probleemi ei 

näe. Võtame pakutud kohvi ja vaatame terrassilt kuidas vesi loksub. Kõrvale ilmub 

matkagrupp Moskvast, kes asutab endid pika laua taha sööma. Olid just tulnud üle Kaznjuki 

kuru Mutnõi äärest. Tunni pärast läheb ka meil sõiduks. Paadimees võtab hoogsalt kurve ja 

sõidame sisse ka Emomali residentsi lahte. Koht paistab olevat heina kasvanud, ilmselt pole 

siin ammu käidud. Kohaliku rahva seas on paadisõit ka päris populaarne. Järjekorras on mitu 

peret. Varjulisemad kohad on pikniku pidavat rahvast juba täis ja kaetud vaiba äärest käiakse 

paadisõidul.  

Laagripaik hakkab õllest tühjaks saama. 

Sügavkülmikutes on viimased varud. 

Huvitaval kombel näivad läbikülmunud on 

klaaspudelid pragudeta. Neid küll ei taha. 

Plekkpurkide sisu loksub veel. Võtame ruumi 

nurgast soojad klaaspudelid ja mõned 

purgiõlled. Mähkides need pooleks tunniks 

seljakotti fliisi sisse, saab kogu komplektist 

hea jahe joogipoolis. Asutame end randa mattidele lösutama ja käime regulaarselt suplemas. 

Ujumine on siin järves Michael Phelpsi näitel rangelt keelatud. Vahepeal sööme salatit ja 

järelejäänud maitseaineid ning šokolaadi. On väga mõnus. Proovime ära teha ka matkalõpu 

portreepildid aga see ei õnnestu. Vajaliku valguse saamiseks tuleb järve sisse jalutada, aga 
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MeelisW-l ulatub vesi enne üle pea kui ta fotogeeniliseks muutub. Jätame pilditeo õhtuseks 

ajaks.  

Õhtuks venime taas söögikoha terrassile. 

Kella kuueks olime tellinud õhtusöögi, aga 

loomulikult saab see valmis hiljem. 

Serveerimise järjekord on ka huvitav – 

friikartulid, salat ja siis millalgi hiljem 

lambaliha.   

Koduse lavatsi ääres on ette nähtud matka 

viimane kakao, et ära juua pool pudelit 

piiritust. Muidu tuleb see koos bensiiniga 

põlema panna või paadimehele sokutada. 

Mida aga ühestki kotist ei leita, on kakao ja 

piimapulber. Valearvestus?! Jälle?! Viimane 

kakao oli siis ikka see, mis lõuna ajal otsa 

sai. Liha pole meil söögi sisse panna juba 

teist päeva. See kraam sai mägedes hoolikalt 

maha maetud. Ometi sai Mutnõi ääres kõike 

nii hoolikalt komplekteeritud ja korduvalt üle 

loetud. Mis siis ikka, tuleb teed juua.  

  

27.07. 21. päev 

Tellitud suur džiip tuleb õigel ajal. Juht on pisut mugav ja sätib asjad katusele paneku asemel 

sisse. Neljakesi mahtuvat tagaistmele ilusasti ära. Ühtpidi muidugi õige, pole tolmumuret. Tee 

peal käib telefoni teel mingite varuosade tellimine. Vahepeal lupsab käigukangi nupp 

korduvalt kuhugi põrandale ja siis tuleb seda kobada. Mingis külas ootavad lapsed tee ääres 

kruvikeeraja, veekannu ja kleeplindiga. Auto tehakse kiirelt korda, pestakse käed ja sõit 

jätkub. Enne Dušanbed on küla, millest läbisõitmine ilma autot pesemata ei ole lubatud. 

Pesuplatsiks oli kujundatud tee laiendus, kuhu siis ülevalt mägedest oli vesi juhitud. Heitvesi 

läks loomulikku teed pidi edasi, all kohisevasse mägijõkke, mis kõik õliosakesed 

loodussõbralikuks hekseldas. Ise ei osanud me masinat kuidagi määrdunuks pidada, aga juht 

lasi sõidukit klanida nii, et läikis. Eriti olulise puhastuse said rattakoopad ja rattad.  

 Seejärel teeme paari kilomeetri pärast peatuse söögikohas. Tellime lagmani ja kana. Lagmani 

ports osutub siin hiiglaslikuks. Õnneks peremees tabab hoiatada, et kahest kanast peaks meile 
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lagmani otsa täiesti piisama. Ägiseme. Linna piiril laotakse meid uude autosse ümber. 

Ettekäändeks on, et meie senisel juhil puudub linnasõiduks teekonnaleht. On ikka fantaasia 

vennikestel jama ajamiseks. Anname oma uuele juhile öömaja aadressi, kuid see ei ütle talle 

suurt midagi. Olevi kepsu abil jõuame siiski ilusasti kohale, kuigi seikleme mitmel kitsal 

tänaval, kuhu tagantjärele tarkus oleks meid mitte saatnud.  

 Algul juhatatakse meid kõige kõrgemale korrusele kaheksa voodiga tuppa. Algul ei oska me 

eriti protestida ja asume lahti pakkima. Aga kui üks vennike veel meile juurde saadetakse, siis 

mõistame, et see pole meie kuuekohaline tuba, mille olime viiele broneerinud. Majaperemees 

eriti ei puikle ja saame paar korrust allpool oma privaatruumi kätte.  

Peseme, magame ja siis laseme endid viia „Public Pubi“. Tegemist on iiri pubiga, mis on 

kohalik kuum koht. Organismid on päevaga nii kuivaks tõmmatud, et esimene õlu kaob 

hetkega, teine jääb korraks poole peale ja kolmas saab siis põhjuseks laua taga istuda. Süüa 

eriti ei tahagi, ainult natuke mustika kooki iiri kohviga lähebki kaubaks. Tegemist on sellise 

„kõigile midagi“ kohaga. Mitmest telekast näidatakse jalgpalli, ühe pika laua taga peetakse 

sünnipäeva ja laivis laulab kohalik Sting. Hästi laulab! Õhtul teeme jalutuskäigu peaväljakule 

ja purskkaevude allee juurde, kus tuleb osaleda kohalike noorte keelepraktikal. Ja loomulikult 

nendega koos pilti teha. Jalutame läbi ka teisest majutuspaigas soovitatud kohast nimega 

„Bundesbar“, kuid see pole suurem asi koht. Korraks istet võtta ja jalga puhata muidugi 

kannatab. Seejärel kõnnime ära koju, kus Maila ja Alar öö otsa toa temperatuuripuldiga 

mängivad. Kõik on hommikuks higised. 

 

28.07. 22. päev 

Hommikul on ette nähtud kohaliku CYM’i külastamine, kus MeelisW annab meeleoluka 

trummikontserdi. Mitmetel müüjatel võtab jala tatsuma. Trummi meile maha müüa neil siiski 

ei õnnestu. Muud kojuvedamise nänni saame nii palju kui keegi vajab. Seejärel tuleb 
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Rahvusmuuseum. Juhuslikult on seal täna konditsioneeri hooldamise päev. Mida kõrgemale 

linna kohal kõrguvas hoones tõuseme, seda kuumemaks läheb. Eriti soe koht on presidendi 

sviit, kus kogu korrus on pühendatud Emomalile.   

Peale muuseumi otsime üles paiga, mida majaperemees soovitas külastada. Olin selle koha 

peale tõmmanud linna kaardil risti. Pidi olema ilus hoone. Matkame läbi kuumaks köetud 

linna üle jõe. Hoone ongi kohe teisel pool kaldal ja lähedal on ka ujumiskoht ja lõbustuspark. 

Vaatame natuke maja ümber ringi, 

aga organism kuivab. Aednikult 

saame teada, et tegemist on 

multifunktsionaalse vabaaja 

hoonega, kus võetakse vastu riikide 

delegatsioone, korraldatakse 

konverentse ja laulatatakse 

noorpaare. Osa hoonest on ööklubi, 

osa supermarket. Väga mitmekesine.  

Sätime endid kõrvalasuvasse 

tšhaihanaasse, mis on samuti muljetavaldava arhitektuuriga. Sööme natuke, aga pearõhk on 

ikka vedelikul. Kelner on vaatepilt omaette, teeb kniksu ja viskab kukerpalle. Isegi kätepesu 

vesi tuuakse kannukesega lauda.  

Tagasiteel käime maailma suurima lipuvarda varjus 

istumas ja siis hargneme. Alar lahkub üksi ära „Public 

Pubi“ ja lubab peale ühte õlut ära magama minna. Meie 

jätkame tutvumist vaatamisväärsustega. Järgmiseks on 

plaanis mošee.  Hoone on leitav ja tänaval kükitav 

mees annab infot, et peaksime sisse saama küll kui 

Maila enesele pearäti hangib. Mošee kaugemas nurgas 

põõnavad norinal kaks selli. Teises nurgas palvetab 

keegi. Istume ja vaatame, teenija lubab nii pilti teha kui 

filmida. Tagasiteel käime ennast jälle tšhaihanaas 

kosutamas, seekord siis selles kõige rahvuslikumas. Ja 

siis edasi „Public Pubi“, kus leiame eest Alari kahe 

ameeriklasega juba ei tea mitmendat õlut võtmas. 

Istume ja jätkame meeldivat õhtupoolikut. Pimedas 

longime kõik koos hotelli ja tukastame pisut. Hotellipidaja oli lubanud meid koos sõbra 
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autoga öösel kell üks lennujaama sõidutada, nii et mingit taksomuret ootamas pole. Chek-inni 

tegemine veebis hommikul paraku ei õnnestunud ja eks nüüd peab siis kohapeal hakkama 

saama. 

Lennujaama parklas krabavad poisikesed meie kotid kohe kärudele ja sõidutavad sissepääsu 

juurde. Alar, kes ainsana raatsib öises leitsakus  poistega sammu pidada, maksab neile 

kokkulepitud 16 somi ja läheb ära sisse. Jõuame teistega neile järele ja poisid püüavad uuesti 

raha kasseerida. Hõikame Alari tagasi ja korraldame vastandamise. Vanem saab kohe aru, et 

ei läinud läbi, aga noorem ikka püüab veel igaks juhuks natuke rääkida, et maksti küll, aga 

liiga vähe maksti. Meie meelest on proportsioon 80 som’i kahe autoga kaks kilomeetrit versus 

16 som’i kahe käruga 100 meetrit niigi poiste kasuks kõvasti paigast ära ja rohkem nad raha ei 

saa.  

Sees otsime kohta, kus olla. Istanbuli lennu hilinemine on juba välja kuulutatud. Sätime end 

kottide otsas põõnavate vanade tšehhi huntide kõrvale. Samuti viiene grupp, neli meest üks 

naine.  

Püüame oma järelejäänud som’id taas konverteeritavaks rahaks vahetada, aga see ei lähe 

sugugi lihtsalt. Saan pika kauplemise peale oma som’d ikka eurideks vahetatud, lisaks veel 

1000 rubla ja peoga som’e tagasi. Püüti ikka rublasid suruda, et eure ja dollareid on väga 

vähe.       

Olev ja Alar päeval raha juurde ei vahetanud ja neil läheb väiksema summaga libedamalt. 

MeelisW saab ka tüki jauramisega oma som’dest dollarid ja rublad. Kusjuures vahetaja püüdis 

sobivate kupüüride ettekäändel veenda teda dollareid juurde maksma, et saaks sobiva koguse 

rublasid tagasi anda. Siinne raha vahetamine tundub üsna konjunktuurne äri olevat. Ütled 

lihtsalt, et pole sobivat valuutat pole vahetada, või pole sobivaid kupüüre ja siis pika kapis 

sobramise peale teed korralikult omakasupüüdliku pakkumise. Pakkumise võib alati ka vastu 

võtmata jätta  ning oma som’d koju kaasa võtta ja põlema panna. Moskvas võibolla 

vahetatakse neid millegi vastu. Või siis plaanid uuesti tadžikkidele külla sõita. 

Tukume, külitame, istume, konutame ja võtame muid asendeid. Ühtäkki togib Maila meid 

üles, et tšehhid on juba check-inni ukseaugus. Väravas küsitakse meilt viisasid. Otsin 

seljakotist oma paberipaki ja näitan Maila oma ette, järgmisega saab läbi MeelisW. Siis saab 

ametnikul paberitelappamisest isu tasa ja ta uurib palju meid on. Vastuse peale „viis“ loetakse 

järjekorrast järgmised kolm inimest ilma ühtegi dokumenti nõudmata. Meil õnnestub siiski 

kõigil sisse pääseda.  

Tšehhid leti ees juba mäsu korraldanud. Neile püütakse selgeks teha, et seljakoti piirkaal on 

23 kg ja üle selle läheb kõik karmi maksu alla. Vaidlus on häälekas ja mõlemal pool letti 
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vehitakse erinevates keeles paberitega. Üks tšehhide paber osutub veenvaks. Misiganes paber 

see ka oli, igatahes lähevad meil küsimusteta läbi ka kotid näiduga 31 ja 32 kg. Erinevalt 

tšehhidest ei taheta meilt siin ka viisasid.  

Traditsiooniliselt tuleb mittestandardsed ja rasked kotid vedada kuhugi saali kaugeimasse otsa 

eraldi auku. Need mööda pakilinti ei sõida. Seal lastakse need teistkordselt masinasse. Kui ma 

kohale jõuan, on Maila kott vastu võetud, seega kõik suveniirkivikesed suure tõenäosusega 

jõudmas meie koduriiulisse. Samas käib tõsine vaidlus selle üle, mida teha reisija MeelisW-

ga. Tema seisab kilekott peos ja õnnetu ilme näol alandlikult härraste ohvitseride ees ja näitab 

ükshaaval oma kive ette. Seljakott on kõik ilusasti lahti harutatud. Pakutakse lahkesti 

protokolli tegemist, sest isegi tänavalt korjatud asfalditükki ei tohtivat välja viia rääkimata 

maavaraderikastest mägedest leitutest. Püüan sekkuda argumendiga, et kive müüakse neil ju 

turul ja poodides ja miks siis mitte ise midagi ilusat korjata. Ei, müümisel antavat paber, meil 

seda pole. Vahelduseks uuritakse, kust me Eestis pärit oleme, sest üks härrastest on kunagi 

Eestis käinud. Kuulame ära pika jutu merest ja liivarandadest ning kuidagi saame jutu ikka 

Fani mägede ilu ja Pamiiri majesteetlikkuse peale. Härrased ohvitserid lisavad omalt poolt 

hääldamatu nimega kaitseala, millest meie pole midagi kuulnud ja kus õpetatavat jahipistrikke 

välja. Isegi kalliskive oskavat nad otsida.  Nendega saavat turistid seal isegi jahti pidada. Kui 

oleme piisavalt selle imelise piirkonna üle imestanud, lastakse kivid kotti panna ning 

MeelisW-l palutakse südamlikult jälle Tadzikistani naasta. Lahkume ülevoolavate 

emotsioonidega ja me kõik olevat väga oodatud. Nähes saabuvaid tšehhe, uurivad kontrolörid, 

et kas need on ka meie omad. Saabuvatel tšehhidel oleks peaaegu võimalik selle emotsiooni 

harjal kontrollist läbi seilata, kuid õnnetuseks ei mõista tšehhid vene keelt ja me ei saa neid 

oma grupi liikmetena esitleda. Nii ei õnnestu meil neile eelnevat pagasi kaaluga jauramist 

kompenseerida ja peame nad jätma omi asju klaarima. Suuri muresid ei tundu neil siiski 

tekkivat. Pärast lähen igaks juhuks veel Alari ja Oleviga kaasa, et ametnikel oleks tuttav tunne 

ja nad saaksid kogu gruppi ühesuguse külalislahkusega kohelda.  

Seejärel tuleb käsipagasi kontroll. Kõik saavad läbi, vaid Maila peab selgitama kui palju tal 

raha kaasas on. Maila väidab end küsimust mitte mõistvat. Küsimus reisi eesmärgi kohta saab 

aga ametnikku rahuldava vastuse ja pikka juttu ei tehta. Mind kutsutakse aga kõrvale 

ettekäändega kotti vaadata. Kott muidugi huvi ei paku. Kõigepealt uurib ametnik, kas vene 

keelt räägin. Igaks juhuks jään tagasihoidlikuks ja pakun, et inglise keel sobiks paremini. Seda 

võimalust mees ei soovi kasutada ja uurib minu oskuse kohta numbreid loendada. Ka 

tegelikult ei saa ma selle küsimuse mõttest esimese hooga aru. Mis see siia puutub? Siis 

palutakse som’d ette näidata. Näitan kõik 34 ette. Seejärel dollarid, aga neid näitan ainult läbi 
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kilekoti. Somide vajaduse põhjendan suveniiriks viimisega, mispeale härra arvab, et tal oleks 

vaja natuke dollareid. Samuti suveniiriks. Pole  midagi öelda, kiire mõtlemisega 

professionaal. Kui arvan, et selline käitumine ei sobi ühele lugupeetud tadžiki ohvitserile 

mitte, viskab mees minu passi ülejäänud asjade juurde ja jalutab sõnagi lausumata minema.  

Suures ootesaalis on tšehhid oma õlled juba lahti korkinud, meie omad seisavad veel 

järjekorras. Tundub, et see kadalipp on selleks korraks läbitud. Aeg venib, Istanbuli lennuk 

hilineb ikka rohkem kui väljakuulutatud tund. Või siis ei saanud me õigesti aru sellest ühest 

tunnist, sest lennuk tõuseb tõesti õhku täpselt üks tund hiljem – üks tund peale päikesetõusu. 

Tuleb väga hea uni kuigi lennuk on kitsas ja eriti mõnus pole. Lisaks läheb mul kõht jälle 

lahti. 

Istanbulis on tunne nagu oleks juba kodus, vaid järjekordne kontroll tuleb läbida. MeelisW ja 

Maila saavad mõlemad üle keha pai ja Olev lahkub väravatest ühe käega rebadele kippuvaid 

pükse hoides. Kiiresti eemale! Teeme poeringi idamaiste maiustuste kogumiseks ja siis läheb 

jälle kõht lahti. Kosume starbucsis, kuid põhi mul pidama ei jää. Erutus kojujõudmisest on 

suur. Teised teevad seni aega parajaks kõrvaklappe ja CD plaate müüvas järjekordses 

poekeses. Lend Tallinna tõotab tulla väga väikese uneajaga, sest meie kõrvale satub noor pere 

ning kaasasolev väikelaps on väga häälekalt oma olukorra vastu. Aga laps on väga 

intelligentne, saab varsti aru, et ega lennukimootoritest üle karjuda ei jaksa.  

Lapik maa on ikka tore asi, laseb õhtul kell kaheksa päikesel paista. Mitte nii, et kell neli kaob 

kuhugi mäeharja taha ei ilmugi enam välja. Tallinnas on vastas on meil Liidi, Markus, 

Viivika, Kristel, Maret, Hedvig, Malle. 

 

Mõtteainet edaspidiseks 

Maal ei ole nii palju raha, et viia vett piirkondadesse, kus seda pole. Küll aga on Maal 

piisavalt raha otsida vett Kuult, Marsilt ja teistelt veelgi kaugematelt taevakehadelt. Parimaks 

tõestuseks Maavälise mõistusliku elu olemasolu kohta antud asjaolusid arvesse võttes on see, 

et nad ei ole soovinud Maalastega tõsisemat koostööd teha  -  elu on universumis olemas vaid 

seetõttu, et süsiniku aatomil on juhtunud olema teatud erilised omadused. Nüüd oleme siis 

käinud ära ka elu allikate juures. Mis edasi? Läheme paanikasse hommikustest uudistest 

pudenenud infokillust, et  vilder-jaldermanni juur on terves maailmas otsakorral ja ainult 

täiesti vastutustundetud ei muretse niisuguse katastroofieelse olukorra pärast meie igapäevasel 

toidulaual? 

 

Kui arstitädi lubab, lähen homme tööle. 
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Koosreisijad: 

Olev – side ja 

geograafia 

MeelisW – taktikaline 

toitumine 

Maila – grupiravija  

Alar -  kõige kiirem 

MeelisV – sekretär 

Amööb - amööb 


