
Alpid ja Tatrad
24. JUUNI - 8. JUULI 2008

Matkapäevik

Matkajad:
Endro
Ivar
Jaak
Karu
Kersti

1



SISUKORD

MÕTE..............................................................................................................3
MATKASELTSKOND KUJUNES VÄLJA NII:...........................................4
VARUSTUSEST.............................................................................................5
MATK.............................................................................................................6

24. juuni, teisipäev................................................................................6
25. juuni, kolmapäev.............................................................................7
26. juuni, neljapäev...............................................................................8
27. juuni, reede......................................................................................9
28. juuni, laupäev..................................................................................9
29. juuni, pühapäev.............................................................................10
30. juuni, esmaspäev...........................................................................13
1. juuli, teisipäev.................................................................................13
2. juuli, kolmapäev..............................................................................14
3. juuli, neljapäev................................................................................14
4. juuli, reede.......................................................................................15
5. juuli, laupäev...................................................................................16
6. juuli, pühapäev................................................................................17
7. juuli, esmaspäev..............................................................................19
8. juuli, teisipäev.................................................................................19

INFOT PLANEERITUD MÄGEDE KOHTA..............................................20
Gerlachovsky Stit................................................................................20
Grossglockner.....................................................................................20
Mont Blanc..........................................................................................21
Dufourspitze........................................................................................22
Vorder-Grauspitz................................................................................22

2



MÕTE

Selge  see,  et  millalgi  tuli  plaani  võtta  ka  Kesk-Euroopa  kõrgeimad  ja  tehniliselt 
raskeimad tipud.  Et mitte  lasta aklimatiseerumisel  tühja tööd teha, siis pani Karu ühe 
matka  programmi  kõik  neli  selle  piirkonna  suurt  ehk  Prantsusmaa,  Itaalia,  Šveitsi  ja 
Austria kõrgeimad tipud. Lisaks veel Slovakkia kõrgeima, kus on samuti vaja tehnilist 
staffi ja nelja kõrge naabruses asuv Liechtensteini oma ka.

Enne Euroopa südamesse ronima minemist on lähimate reiside plaanid just sellised:

KÕRGE REIS 
24. JUUNI - 9. JUULI 2008 16 päeva/6 tippu/7 matkajat
SLOVAKKIA - Gerlachovsky Stit (2655m)
AUSTRIA – Grossglockner (3798m).
PRANTSUSMAA – Mont Blanc (4807m).
ITAALIA - Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur (4748m) 
ŠVEITS – Dufourspitze (4634m)
LIECHTENSTEIN - Vorder-Grauspitz (2599m)
Sellel reisil moodustavad tiimi Kersti, Endro, Ivar, Jaak ja Karu.

SRÜ ja BALKANI REIS
7.-19. SEPTEMBER 2008 13 p/8 tippu/4 või 8 matkajat
VALGEVENE - Dzyarzhynskaya Hara (346m)
UKRAINA - Hora Hoverla (2061m)
MOLDOVA - Dealul Balanesti (430m) 
KOSOVO – Daravica (2656m)
SERBIA -  Midzhur (2169m)
MONTENEGRO - Bobotov kuk (Mt.Durmitor) (2522m)
BOSNIA-HERTSOGOVIINA – Maglic (2386m)
ALBAANIA - Maja e Korabit (Golem Korab) (2764m)
MAKEDOONIA - Golem Korab (Maja e Korabit) (2764m)
Tulemas Tiia, Kristo, Täär, Mikk ja Karu
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MADAL REIS
2009 MÄRTS/APRILL 12 päeva, 8 tippu
TAANI - Yding Skovhoej (173m)
HOLLAND – Vaalserberg (322m)
BELGIA - Signal de Botrange (694m) 
LUKSEMBURG – Buurgplaatz (559m)
MONACO - Mont Agel (140m)
SAN MARINO - Monte Titano (755m)
VATIKAN – (75m) Rooma kesklinnas.
MALTA - Ta'Dmejrek (253m)
ETNA – (3323m) Euroopa kõrgeim tegevvulkaan ka, kui ilma ja aktiivsuse poolest saab.
VESUUV – (1281m) Vulkaan, mis omal ajal mattis tuhaga Pompei
Tulemas Tiia, Aino ja Karu

ISLANDI REIS
JUULI teine pool 2009 10 päeva/1 tipp
Hvannadalshnukur (2119m)
Tulemas Tiia, Sirts, Valt, Kirsike (+1), Karu

VIIMANE REIS 
2009 SEPTEMBER 16 päeva/2+? tippu
PORTUGAL - Ponta do Pico (Pico or Pico Alto) (2351m)
ANDORRA - Coma Pedrosa (2946m) 
Sellel  viimasel  reisil  on  plaan  käia  lisaks  kahele  nimetatule  kõikidel  Euroopa riikide 
kõrgeimatel tippudel, kuhu veel mingil põhjusel tõustud pole.
Tulemas Karu
Muudatusi on muidugi varem ka ette tulnud. Eriti, mis puudutab isikkoosseisu. Seega eks 
ma annan teada. Luban.

MATKASELTSKOND KUJUNES VÄLJA NII:

Kõigepealt  mõtles  Karu  sellele,  et  kes  võiks  olla  suurte  kogemustega  ja  tehniliste 
teadmistega tõusujuht. Polnud vaja kaugelt otsida – 2007 aasta Pamiiri ekspeditsioonil sai 
tutvutud  Ivariga,  kellel  on  kõik  need  vajalikud  oskused  ja  omadused  emapiimaga  ja 
erinevate matkadega sisse imetud. Lisaks on ta Blangu ja Dufouri otsas ka varem käinud.
Pamiiri matkalt leidis Karu veel ühe tegelase, kellel Alpides käimata – Jaagu. Temale 
ettepaneku tegemine oli samuti  väga lihtne,  sest tegemist  on väga sisuka ja tehniliselt 
arvatavasti meie pundi kõige teadlikuma mehega.
Endroga on Karu matkanud ka varem ja tema sisus ei ole kahtlust. Välimus on ka ok. 
Kersti jäi silma tema kolleeg Ivarile. Nemad kahekesi on meie pundi ainukesed, kes on 
läbinud „Erna retke”. Kiidame.
Tulemist kaalusid veel mõned tegelased, kuid poolteist kuud enne minekut oli selge, et 
läheme seekord just viiekesi. 
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VARUSTUSEST

Isikliku varustuse koha pealt jagunes meie grupp kaheks – Ivaril, Jaagul ja Karul oli kogu 
kama olemas ning Kerstil ja Endrol polnud (vähemalt tehnilise külje pealt) praktiliselt 
mitte midagi. Õnneks oli Ivaril neile pakkuda karabiine, kaheksaid, haaratseid ja ta leidis 
ka vajalikud julgestusvööd ning Kerstile kassid ja kirka. Endrol tuli need viimased osta. 
Ette rutates olgu mainitud, et kirkat kaasa ta siiski ei võtnud. Noh, unustas maha või nii. 
Mõned  asjad  sai  Endro  perekond  Tiia  (kiiver,  suur  seljakott)  ja  Karu  (termos, 
magamiskott) käest.

Grupivarustusest võttis Ivar kaasa ühe pikema köie, kaks potikomplekti koos priimustega, 
ühe labida ja mõned jäävaiad. Lisaks ostis ta ära materjali telgialuste jaoks. Jaak võttis 
lühema köie ja kõik tema valduses olevad jäävaiad.

Karu  võttis  kaasa  ühe  kahele  inimesele  mõeldud  Jack  Wolfskin`i  tunneltelgi  ja  ostis 
lisaks veel kolmele inimesele mõeldud Ferrino Expe telgi. Lisaks haaras ta ühes suurema 
kastruli, kulbi, kaks jääpuuri ja teise labida.

Suurim saaga oli  muidugi  masinaga.  Endro ja Karu olid 2007 märtsis  Tenerifel  3200 
meetri kõrgusel kohanud meest nimega Marko, kellega hoiti kontakti ka pärast esimest 
kohtumist. Kuna tema üheks unistuseks on tõusta Mont Blanc'ile, siis sai ta alguses ka 
rõõmsalt  meie  matkapunti  arvatud.  Lisaks  selgus,  et  tal  on  olemas  ka  reisiks  sobilik 
seitsmekohaline KIA Carnival. Paar kuud enne reisi aga teatas Marko, et ei saa seoses 
tööasjadega matkale tulla, kuid lubas meile siiski anda oma autot. Veidi vähem kui kuu 
enne minekut müüs ta aga KIA maha. Karu küsimise peale aga ütles, et tal on plaan kohe 
endale uus buss osta ja et saab ikkagi seda meile laenata. Selle teadmisega elasimegi, 
kuni nädal enne minekut oli Marko ikka Saksamaal sobiva bussi otsinguil. Samas andis ta 
ikka veel lootust,  et  küll  ta selle  ka leiab.  Lõpuks saatis  ta 30 tundi enne meie starti 
Karule sõnumi, kus teatas, et ei leidnud endale sobivat bussi ja et ta ei saa kahjuks midagi 
muud öelda… Kui küsite, siis vastan – ei, ta ei pakkunud ka mingit muud varianti välja. 
Persse.

Karu helistas igale poole. Ka Endrole ja sealt tuligi alternatiiv – üks paljudest Endro ja 
Karu ühistest sugulastest (Priit, Priit kes muu) sai meile pakkuda Toyota Rav4-a. Olime 
nõus. Varustus koos viie inimesega sinna aga ei mahu ja seega saime võimaluse laenata 
endale  katuseboksi.  Argolt,  kellega  koos  Ivar,  Jaak  ja  Karu  eelmisel  aastal  Pamiiris 
käisid. Kinnitused boksile aga tõi Endro vend Tapalt. Ja üldse toimetas „Ravviga” enne 
reisi  Endro,  sest  Karu tegi  tööd.  Jaanipäevad ju ikkagi.  Ühe minekueelse õhtu Endro 
telefonikõne sisu oli muidugi murettekitav – auto esimesed piduriklotsid olid praktiliselt 
otsa saanud ja tegid veidikene koledat häält. Meil aga ei olnud aega vahetamisega enne 
Slovakkiat tegeleda. Sellest hiljem.

Endro  ja  Karu ostsid  ära  toidukraami.  Seekord  põhiliselt  „Selverist”.  Jaaniõhtut  peeti 
erinevates kohtades ja mõni töiselt, mõni piduselt.
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MATK

24. juuni, teisipäev
Algne plaan oli startida Tallinnast kell 4.00, kuid asjatoimetused ning pakkimine 

võttis ikkagi nii palju aega, et startisime täpselt tund aega hiljem. Endro tuli „Ravviga” 
Karu  juurde,  seal  pandi  kogu  kraam  peale  seljakottide  üles  boksi  ja  sõitsime  Rapla 
suunas, mille külje all Uuskülas elab meie kolmas matkakaaslane Jaak.

Jaak  saatis  oma  kodu  leidmiseks  sellise  kirjelduse:  „Pööra  „Neste”  juurest 
vasakule Uusküla peale.  Sõida läbi  küla,  siis  mäest  alla  ja keera esimesel  võimalusel 
peale  suurt  puud  paremale.  Lase  esimene  ristmik  mööda  ja  pärast  seda  pööra  igal 
võimalusel paremale. Maja on beežikas-roosa, punase kivikatusega”. 

Täpselt  nii  oligi.  Lisaks  Jaagule  tuli  õue  ka  tema  ema  ning  vaatas  nägude 
omavahelise  sobivuse üle.  Vist  sobis.  Jätsime suurema pakkimise  Tartusse.  Enne aga 
võtsime suuna Viljandi lähedale, Torro tallu. Talu noor perenaine Merili oli meile maja 
kotta titekäru taskusse valmis pannud GPS-aparaadi „Tomtom”. Panime selle esiklaasi 
külge ja sisestasime Ivari  aadressi  Tartus  ja Popradi  linna Slovakkias.  Geps väitis,  et 
jõuame kohale homme kell 03.27. Olgu.

Viljandist  Tartusse  sõites  ei  võtnud  roolis  olev  Karu  eriti  tõsiselt  märke,  mis 
soovitasid kuidagi ringiga Tartu minna, sest vahepeal on mingi teeehitus käimas. Sellega 
seoses saime sõita umbes 20 kilomeetrit liivas. Ei olnud mõnus.

Tartus  leidsime  üles  nii  Ivari  maja  kui  ka  Kersti  ja  Ivari.  Pakkisime  boksi  ja 
pagasniku väga tihedalt täis, kuid ikkagi jäi ruumi puudu. Siis inspekteerisime Kersti ühte 
kotti  ning selgus, et  ta oli  muuhulgas ka õhku kaasa pakkinud. Jätsime õhu Tartusse. 
Väikesed  seljakotid  tuli  siiski  panna  salongi  jalgade  alla  ja  esiistmete  vahelegi. 
Kaalusime ka võimalust keegi maha jätta, kuid see ettepanek ei leidnud piisavalt toetust.
Sõitsime. Esimene peatus oli enne piiri Lukoili tanklas Valga lähistel. Siis Lätti. Mõnus 
on ikka piiri ületada ilma passe näitamata. Pealegi ei olnud Ravvi passis ära mainitud 
mitte kedagi meist. Ega olnud ka volitust.

Kolmandaks riigiks meie teel sai Leedu ja neljandaks Poola. Leedu-Poola piiril ei 
olnud keegi meist kunagi nii vähe viibinud. Uskumatult mõnus. Nüüd siis nukrutsevad 
endised Poola piirivalvurid oma suurtes altkäemaksu eest ostetud majades ning arutavad, 
et kuidas kulusid kokku hoida nii, et maja maha ei peaks müüma. Mõne naine on juba 
ootamatult vaesunud mehe juurest lahkunud. 

Söögipausidel manustasime Tiia poolt tehtud kartulisalatit ja kooki. Head olid.
Neetud Poola läbimisel vihkasime enim asulaid ja muidugi rekkaid ka. Sest nende tõttu 
tuli  pidevalt  pidurdada  ja  meie  esimesed  pidurid  tegid  aina  jubedamat  häält.  Peale 
südaööd  olime  ikkagi  Slovakkias  ja  et  sealne  aeg  on  Eestiga  võrreldes  -1  tund,  siis 
jõudsime Tatra mägede naabruses asuvasse Popradisse kell kaks.

Miks Popradisse? 2006 aasta sügisel käisid Tiia ja Karu Ungari kõrgeimal tipul 
(Kekeš,  1014m)  ja  tulid  ka  Slovakkiasse,  et  proovida  tõusu  siinsele  kõrgeimale 
Gerlachile. Tookord kohtusime kohaliku mägigiidi Svetjoga ja saime tema kontaktid, sest 
tõusu tippu tegi võimatuks äsja maha sadanud paks lumi.
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Sel kevadel võttis Karu Svetjoga ühendust ning reserveeris Gerlachile tõusuks 25. 
juuni.  Ilma  giidita  sinna  lihtsalt  rahvast  ei  lubata,  kui  sa  pole  just  tugeva  ja  tähtsate 
paberitega alpinismigrupi liige. Svetjole helistamine enne reisi küll ei õnnestunud, kuid 
päev oli siiski kinni pandud.  Seega otsisime nüüd aadressi järgi Svetjo kodu üles ning 
andsime  alt  fonoluku  abil  kella.  Ei  tulnudki  kaua  oodata,  kui  Svetjo  alla  tuli  ja  siis 
sõitsime  juba  tema  järel  mingi  alpinistide  majakese  juurde,  kus  me  ööbima  pidime. 
Kohalike varustusega ühes ruumis. Ei olnud ei peldikut ega vett, kuid magada sai. Svetjo 
lubas meid hommikul kell 5.30. üles ajada, et kell 6.00. saaks startida.
Magama läksid viimased kell 03.30.

25. juuni, kolmapäev
Vaevu  sai  2  tundi  magatud  kui  oli  Svetjo  kord  kätte  maksta  rõvedalt  varase 

äratusega. Pakkisime vähesed vajaminevad asjad (vosem ne nada, koški toše ne nada) 
ning suundusime kahe autoga raja algusesse, kusjuures Svetjo oma juhtis tema tütar.

Peatselt (kell 6.04) oli käsklus: „Paelad kinni!“ ja vaikiv nõusolek: „Jah, kapten“. 
Esimene  lõik  kuni  maalilise  mägijärveni,  sealt  edasi  lõunapausini  ja  kaljumarsruudi 
alguseni  läks  sujuvalt.  Siin-seal  riietumist  ja  sättimist  ning  giidipärast  juttu  Tatratest 
Svetjolt.  Ronimisel  tulid  välja  grupi  esimesed  nõrkused:  Kersti  kogenematus  ja 
maiteamisprobleem Ivaril (halb enesetunne ja jõuetus). Kuigi alguses olime graafikust 
lausa ees ja Svetjo lubas meile ilusa ilma jätkumisel ka üht teist tippu, siis mõnda aega 
kaljusid käsipidi katsudes sai selgeks, et Kersti ja Ivar peavad endast palju andma, et 
kokkulepitud  ajaks  tippu jõuda.  (Ilm püsis  tegelikult  terve  päeva  täiesti  klaar.  Pilved 
terendasid  õhtuses  kauguses  ja  all  Popradis  lõõskas  ainult  päike)  Harja  peale  jõudes 
avanes sellelt kat IIa\b-III marsruudilt imeline vaade mõlemale poole Gerlachi tipu orgu. 
Rõõmutunne  võttis  osad  meist  lausa  kalpsama,  vaatamata  mõlemal  pool  laiuvale 
paarisajameetrisele kukkumisele. Poole 12 paiku olimegi ristiga tähistatud kohas, mille 
kõrguseks märgitakse 2655m.

Tipus  veedeti  veidi  mõnusalt  aega  ning 
asusime teisele  poole tippu laskumisele.  Vahepeal 
tuli  kahelda Svetjo julgestamisvõtetes  ning jälgida 
Kersti  ja  Ivari  heaolu,  kuid peagi,  kui  kalju  pealt 
maha  saadi  kahe  jalaga  kindlale  maale,  oli  kõik 
probleemid  justkui  luuaga  pühitud.  Tipus  käisime 
enam-vähem-kuidas-keegi-alla-jõudis  12  tunniga. 
Raja lõpust oma autoni tellis  Svetjo oma tuttavalt 
klassikalise  Land  Roveri,  kuhu  taha  kongi  me 
lahedalt  ära  mahtusime.  See  oli  ka  see  päev  kui 
Toyota RAV4 mõistis, et ta pole loodu ei 5 inimese, 
veel  vähem  6  inimese  vedamiseks(koos 
matkakottidega).  Svetjo  oma auto peal  Popradisse 
viidud  ja  hea  nõu  käes,  kus  pidurikettaid  saaks 
vahetada, jätsime Svetjoga hüvasti ning suundusime 
oma hotell\matkaküüni.
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Majutuspaigast  läksid Endro,  Ivar ja Kersti  poodi ning Jaak ja Karu jäid süüa 
tegema, mida nad tegelikult ei teinud, süüdlaseks oma saamatus ja julguse puudus Ivari 
kotis sorimiseks priimuste otsimiseks. Õhtul tegime veel makarone, mille ülejääke me ka 
küüni seinal ronimist harrastavatele inimestele pakkusime. Kui kõhud oli täis, järgiti Ivari 
eeskuju ning mindi vara õhtul magama.

26. juuni, neljapäev 
Päeva hakul tõusid Endro ja Karu ning veeresid Ravviga Toyota esindusse. Üks 

mehhaanik  tuli  välja,  heitis  pilgu  esimestele  piduriketastele  ja  ütles,  et  kettaid  neil 
iseenesest  on.  Siis  saatis  meid  tööde  vastuvõtja  juurde,  kes  sai  meist  aru,  kuid andis 
mõista, et aega neil eriti jälle ei ole. Tahtsime just oma veenmiskunsti esimese peatükiga 
lagedale tulla, kui ta äkki leebus ja ütles, et me tuleksime kahe tunni pärast tagasi. Sobib. 
Jalutasime  kilomeetrikese  autopoodide  ja  hulgiladude  vahel  ja  sisenesime  kohalikku 
poodi, mis pakkus süüa ja õlut. Einet võtsime suurte korrusmajade hoovis. Vahepeal käis 
üks vanem härrasmees meie lähedal kusel.

Kahe tunni pärast olime tagasi esinduses ning jõime ilusa sekretäri pakutud kohvi. 
Siis maksmise rõõm ja järgmisel ristmikul sujuv ning vaikne pidurdus. Imeline.
Meie Slovakkia stiilis  pesas toimus samal  ajal  ärkamine.  Tegime üheskoos süüa ning 
hakkasime  seejärel  Ivari  juhtimisel  telgialuseid  meisterdama.  Päikeseprillid  tuli  ette 
panna, sest ilm oli väga soe, päikeseline ning telgialuste hõbedane materjal jällegi lisaks 
soojusele ja külmale ka kogu valgust algallikasse tagasi peegeldav.  

Pakkisime  ennast  kokku,  jätsime  võtmed  õunapuu  juurde  kivi  alla  ja  võtsime 
suuna Bratislavale. Plaan oli enne Slovakkia pealinna telk püsti panna ning homme edasi 
Austriasse,  Grossglockneri  raja  algusesse sõita.  Nii  oleksimegi  arvatavasti  teinud,  kui 
äike ei oleks täiega lajatanud. Eestis sellist igal aastal ei näe. Kogu laotus sähvis. Kohati 
igal pool korraga ja vahelduseks ka paralleelselt maaga. Seega sõitsime edasi Austriasse. 
Piiril  vahetasime Ida-Euroopa tarkvara gepsus Lääne-Euroopa oma vastu.  Näitas  küll. 
Bentsu tankides astusid ligi  austria politseinik ja käskis meil  kohe osta riigi  kiirteede 
kleepsu. Olime nõus. Sest ta ütles enne, et muidu teeb meile kohe trahvi.

Lõpuks, kui vihm järgi jäi, keerasime kiirteelt maha ja leidsime mingi lapikese 
rohelist märga maad sõnnikuhunniku kõrval. Endro, Jaak ja Kersti läksid suurde, Karu ja 
Ivar väikesesse telki. Sõnnikuhunnik oli meist ülevalpool. Kui kõvasti sadama hakkab, 
siis saab nalja. Mitu nädalat hiljemgi.
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27. juuni, reede
Telkide kõrvalolevast hunnikust inspireerituna rahuldati  hommikult oma hädad, 

söödi uus lobi peale ning asuti ilma pikema jututa teele. Ilma pikema jututa olimegi juba 
Grossglocknerwegeni algusee. Ostsime Grossglockneri rahvuspargi väravatest 4 EURiga 
algelise matkakaardi ning maksime teemaksu 12 EURi. Karu ja Endro jaoks oli terve tee 
tore  meenutuste  rada,  teised  ahhetasid  Austria  oksendamaajavat  ilu.  Grossu 
vaateplatvormi  parklas  (2368m)  otsustasime  asjad  ruttu  ära  pakkida  ja  kuskile  teele 
asuda. Kuhu täpselt, seda ei asunud eriti keegi, mingi raja algus paistis ju kohe kätte.

Tunnike  mööda seda rada astutud  oli  väike arusaamatus  selles  suhtes,  kas me 
liigume ikka Oberwalderhüti  poole.  Vaatamata sellele,  et  topograafi  haridusega isikud 
(loe Kersti)  vestlusse ei  süvenenud,  kõmpisime  õiges  suunas.  Vähemalt  enda arvates. 
Kuidas  keegi,  aga  3 tunniga oli  2972 m kõrgust  võetud.  Kuna kõmpimise  lõpupoole 
hakkas veidi ka sadama, siis leidsime, et ei ole mõttekas oma telke püsti panna ja kaval 
oleks mõistliku hinnaga kuivas (ja märgasid riideid kuivatavas) hütis ööbida.

Õhtu  jooksul  püüdsime  saada  kõikvõimaliku  infot,  kuidas  Oberwalderhütist 
Austria  kõrgeimat  tippu  rünnatakse,  kuid  kulinaarse  haridusega  majutuse  staffilt  ega 
külalistelt  seda  ei  saanud.  Otsustasime  kõige  vaatamata  kiuste  siiski  järgmise  päeva 
hommikul tippu ründama minna.

28. juuni, laupäev
Kell 4 otsustati uniste peadega tunnikese veel magada. Kell 5 oli ilmakontroll OK. 

Vaikiva  nõusolekuga  pandi  kodinad  kokku,  joodi  hommikusöögiks  möödunud  õhtul 
tehtud mustikakissell,  tehti  kohustuslikud grupipildid ja astuti  teele.  Esimesel  liustikul 
selgus,  et  Ivari  kassid  ei  seisa  jalas  ning  ta  otsustas  alla  tagasi  pöörduda.  Liustikult 
kõndisime üles harjale, kus selgus, et loodetud marsruuti ümber mäe pole näha (loe: ees 
laius kuristik) ja hari paistis suhteliselt karm. Karu julgustas meid siiski ette võtma retke 
mööda harja.

Harja  peal  mingit  rada  polnudki  ning  peagi  muutus  ka  tagasipöördumine 
mõttetuks,  sest  edasi  tundus  julgem minna.  Kersti  ületas  kõik  oma  hirmud  ning  sai 
suurepäraselt ohtlikes kohtades hakkama. Järgnevaid tippe harjal, kaasaarvatud Grossut 
varjutas  pilvevari.  Sadama  siiski  ei  hakanud  ja  ilm  püsis  normis.  Edasi  rühkides  ja 
selginedes arvasime end nägevat õiget tippu. Rasketest sadulatest peaaegu sinna jõudes 
saime aru, et see tipp millest paarkümmend meetrit puudu oli, on siiski  Hofmannspitze 
(3715m) ja Grossglocknerist lahutab meid väga pikk maa. Kuna selleks ajaks olime juba 
12  tundi  käinud,  rampväsinud  ning  autoparklasse  oli  vähemalt  poole  päeva  teekond 
otsustasime laskuda kõrvalolevasse orgu Stüdlhütti (2802m).

Vähem kui kahe tunniga olimegi kohal. Stüdlhüttis selgus, et see ongi õige hütt, 
kustkohast rünnatakse tippu. Õhtu jooksul oma rahakotti ja jõuvarusid hinnates tegime 
plaani, et Endro ja Karu lähevad siiski järgneval päeval tippu ründama ning Kersti ja Jaak 
kõnnivad ohutut ja lihtsat rada pidi ümber mäe autoparklasse. Kõne Ivarile.
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29. juuni, pühapäev
JAAK
Kell  8  tegin  silmad  lahti  ja  ajasin  ka  Kersti  üles,  et  oleks  paras  aeg  minema 

hakata. Üheksaks olimegi rajal, juhendajaks foto kaardist hüti seinal. Muidu oli sildindus 
mäel täiesti korralik, aga tähtsal ristmikul seda siiski polnud ja me tegime veel suurema 
kaare sisse. Glorerhüttes saime infot, kuidas kõige lihtsamalt autoparklasse jõuda. Rada 
laskus päris sügavale orgu. Selline trekking keset rohelust ja voolavaid ojasid oli väga 
muhe ja hea vaheldus lumele ja kivile. 9 tunniga jõudsime parklasse, kust leidsime eest 
lahtise ja tühja akuga Toyota RAV4, mida kasutasime julmalt oma huvides ära.

Peagi  ilmus  ka  maruvihane  autovalvur  kapten  Ivar  Mäerand,  kes  oli  läbi 
helistanud päästeteenistusele ja naisele, kurtes oma muret grupikaaslaste puudumise koha 
pealt oodatud Oberwalderhütist. (Mina ja Kersti läksime ümber mäe teiselt poolt, sealt 
kus ei ole Ob. hüt) Peaasjalikult oli süüdi väärarusaam eelmise õhtu Karu kõnest. Enne 
hämardumist ei olnud meie teistest matkakaaslastest kippu ega kõppu, aga lootus tärkas 
taas nähes maas pikutades lähenemas (180kraadi vaade) väsinud ent õnneliku sammuga 
Karu ja Endrot.
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ENDRO JA KARU ärkasid  kell 4. Kohmitsemist oli nagu alati ja rajale saime 
poole kuuest. Studlhüttest oli Grossglocknerile vaja tõusta praktiliselt kilomeetri jagu – 
2802 oli hüti ning 3798 mäe kõrgus. Eelmisel õhtul vaatasime välja raja, mida mööda 
tavaliselt üles minnakse ning ka selle, mida mööda tavaliselt alla laskutakse. Ülesminek 
mööda ühte ribi tundus üsna tõsise ronimisena. Ja nii see oligi. Panime ennast köide, kuid 
juba mõne aja pärast olime hädas, sest kuna rajamärgistust ei olnud ning teised ronijad 
olid  alustanud  meist  tunnikese  jagu  varem ja  seega  juba  liiga  kaugel,  et  nende  järgi 
minna, siis kaldusime ribil liiga paremale ja leidsime ennast kohast, kus köies olemine 
muutus  ohtlikumaks,  kui  lahus  ronimine.  Pöördusime  tagasi  ja  pidasime  aru.  Selle 
tulemusena  laskusime  tagasi,  ületasime  umbes  1,5  kilomeetri  jagu  liustiku  ning 
alustasime tõusu teiselt ribilt, mida tavaliselt kasutatakse laskumiseks.

Aega oli meil  veel küllaga,  kuid liikusime siiski kiiresti.  Endrol avanes seoses 
kaljude  külge  pandud  trossidega  esmakordselt  elus  võimalus  harjutada  kahest 
enesejulgestust. Ja muidugi tuli teda igast küljest pildistada seda tegemas. Tõus viis meid 
Erzherzog-Johann-Hütte`ni, mis asub 3451 meetri peal. Seal puhkasid juba tipus käinud 
ronijad ja meil oli hea võimalus neilt juhiseid küsida. Võtsime einet ning tõusime mööda 
liustiku tipu suunas.

Kuni liustikul olime, tundus tõus väga mõnus ja igati  jõukohane. Kuid kui me 
jõudsime taas kaljudele, siis hakkas tõsine ronimine alles pihta, sest Grossglockneri harjal 
on  turnimist  küllaga.  Kassid  jäävad  alla,  sest  vahepeal  vahelduvad  kalju  ja  liustik. 
Kaljudesse on küll kellegi hea inimese poolt paigaldatud metallist torud, mis muutuvad 
julgestamisel hädavajalikeks, kuid palju suurem mure on tihe liiklus ja mõnede ronijate 
ülbe läbi  teiste köiskondade tormamine.  Jobud. Meie võtsime rahulikult  ja seega läks 
meil  päris kaua aega,  kuid ühel väga ilusal  hetkel seisime siiski tipus. Grossglockner. 
3798  meetrit.  Austria  kõrgeim.  Preemiaks  oma  kannatlikkuse  eest  saime  tipus  olla 
kahekesi  ning  nägime  ka  ülevalt  alla  vaadates  purilennuki  liuglemist  Alpide  ahelike 
vahel.  Endro püstitas siinkohal ka uue isikliku kõrgusrekordi,  sest  enne oli  see tal  80 
meetrit madalam – Hispaania kõrgeim tipp Pico de Teide (3718m) Tenerife saarel.

Tipus olev rist on päris võimas. Suuruse poolest Karu nähtutest Iirimaa oma järel 
teisel kohal. Ilm püsis soe ja päike piilus ka ning tuul tipus paitas meid üsna hellasti. 
Imeline.

Helistasime ka Ivarile, et veidi infot saada. Saime teada, et ta ei olnud midagi aru 
saanud, mis ma talle eelmisel õhtul telefonis olin rääkinud. Ta ei olnud Jaaku ja Kerstit 
auto juures oodanud ja lisaks sellele teatas ta, et auto aku on tühi. Persse. Hakkasime 
laskuma, sest eriti rahustav see jutt ei tundunud.

Erzherzog-Johann-Hütte  juurde  jõudes  palusime  panna  Endro  mobiili  kööki 
laadima  ning võtsime siis  kumbki  ühe austria  õlle.  No see maitses  muidugi  maailma 
parimana tollel hetkel. Tegime ka pilte ja uurisime laskumisrada. Rada algas siitsamast ja 
suundus mööda liustiku alla suure liustiku suunas.

Laskusime väga kiiresti, sest veel oli õhus lootus, et laskumise lõpuks toome ka 
veel  sinna  jäänud  kotid  Oberwalderhütist  ära.  Mingil  hetkel  läks  rada  kaheks  ja  me 
hoidsime  paremale,  kuhu  suundusid  värskemad  jäljed.  Mõne  aja  pärast  jõudsime  ka 
jälgede autoritele järele. Neid oli kolm. Saime teada, et õige rada keeras vasakule, kuid 
on väga jäine ning nemad pidasid targemaks veidi otse laskuda ja siis ületada mööda 
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liustiku väike jõeke. Nii tegimegi ning jõudsime pärast paarikümneminutilist kõndimist 
rajale  tagasi  kohas,  kust  see  järsemalt  ja  kivisemalt  allapoole  laskuma  hakkab.  Seal 
ootasid meie järel tulevat kolmikut nende kaaslased. Saime teada, et tegu on horvaatidega 
ja ka seda, et neil on autos olemas ka ämblik, millega Ravvu loodetavasti jälle käima 
saab. Laskusime horvaatidest oluliselt kiiremini, kuid siiski oli selge, et kottidele järele 
minemiseks ei jagu meil ei aega ega jõudu.

Suurele liustikule jõudes liikusime kiiresti selle praeguse lõpuni, mis asus täpselt 
meie autost ja hütist umbes 350 meetrit allpool. Kui päeval tuleb hütist alla vagun, mis 
turiste üles ja alla toimetab, siis õhtul see muidugi seisab. Nii ootas meid ees üle 600 
relside  kõrvale  valatud  kõrgevõitu  astme,  et  üles  jõuda.  Iga  saja  astme  järel  tegime 
puhkepausi.  Lõpuks raudteejaama jõudes kulus veel kümmekond minutit,  et  sealt  läbi 
hüti  ette  ülemisele  platvormile  pääseda,  sest  all  jaamas  oli  treppidele  minekut  keelav 
märk ja me ei tahtnud oma tulekut väga suurelt eksponeerida. Lõpuks sammusime siiski 
tasasel  maal  Ravvi  suunas  ning  tõdesime  rõõmuga,  et  kõik  meie  kolm kaaslast  olid 
sealsamas ja priimuse all põles tuli.

Pärast  einet,  horvaatide  abil  auto  käivitamist  ja  muljetamist  jäid  Jaak  ja  Ivar 
magama kohe auto kõrvale, Endro veidi eemale tuulevaiksemasse kohta ning Kersti ja 
Karu,  kelle  magamiskotid  olid  veel  muude  asjadega  koos  Oberwalderhütis,  ronisid 
autosse magama, mis muide endiselt töötas, et veidigi akut laadida. 

Kersti oli langetanud ka lõpliku otsuse, et mäed sellisel kujul ei ole tema jaoks ja 
ta lendab esimesel võimalusel Eestisse tagasi. Väga õige ja julge otsus, sest pole ju mõtet 
punnitada, kui asjast mõnu ei tunne, sest kogu aeg on raskemates kohtades hirm. 
Karu sõitis enne uinumist mitu tiiru Ravviga mööda parkla eri korruseid (osa aega ilma 
tulesid kasutamata, et aku rohkem laeks) ning jäi lõpuks samuti magama. 

12



30. juuni, esmaspäev
Hommik algas taas Karu ja Kersti autosõiduga mööda parkla eri korruseid. Siis 

otsustati  enesetunnete  järgi,  et  kottide  järele  lähevad  Jaak  ja  Karu.  Ega  seal  midagi 
mõelda ei olnudki – veidi vett kaasa, kerge eine ja minekut. Rada oli tuttav ja midagi 
väga erilist ei juhtunud. Veidi enne lumeni jõudmist otsustati, et Karu läheb oma tempos 
edasi ja võtab kogu kama ülevalt kaasa. Jaak järgneb talle jõudumööda ning taas kokku 
saades jagatakse seljatäis kaheks ning laskutakse koos alla tagasi.

Nii ka tegime. Üleval oli kogu meie kama alles ning Karu pani Jaagu seljakoti 
enda oma külge ning laskus tagasi  lumele,  kus Jaak teda ootas. Koos mindi autoni ja 
peale põhjalikku pakkimist  võeti  kurss Münhenile,  kus Kersti  lennukile astub.  Ilm oli 
imeilus  ja  loomulikult  olid  seda  ka  vaated  alla  sõites.  Pilti  tehti  hoolega  seni,  kuni 
mägede  vahel  kulgevad  teed  muutusid  kiirteedeks  ning  me  sisenesime  Saksamaale. 
Münhenis jätsime Kerstiga hüvasti ja jätkasime neljakesi sõitu läbi Šveitsi Prantsusmaale. 

Šveitsi piiriületus oli meie senistest kõige pikem. Lisaks oodatud ajale tuli kohe 
piirilt osta ka kiirteede kleeps, mis maksis 30 EUR-i. Kuid see-eest kehtib kuni selle aasta 
lõpuni. Et kulutatud raha ka asja ette läheks, siis sõitsimegi edasi mööda kiirteid ja ühel 
hetkel jäime ankrusse parkimisplatsi, millelt avanes ilus vaade allpool asuvale väikesele 
Šveitsi linnale. 

Sättisime ennast lageda taeva alla pikali ja tahtsime uinuda, kuid meie läheduses 
toimetasid paar noort meest,  kes üritasid jätta muljet,  et on lihtsalt  möödasõidul pausi 
teinud, kuid tegelikult olid tavalised vargad. Üks neist tuli kergelt laulu ümisedes meile 
päris lähedale ja hüppas hetk hiljem enda kohta väga kaugele meist eemale, kui Endro 
järsult  tema poole keeras.  Karu jäi  varaste  tegemisi  mõneks ajaks jälgima ning uinus 
pärast seda, kui nood oma autodesse istusid ja minema sõitsid.
 

01. juuli, teisipäev
Kiirtee ja järveäärne palavus on kaks asja, mida enne Martignyt mäletada. 

Martignys laadisime fotokate ja mobiilide akusid ning timmisime oma marsruudi 
kohaliku internetipunkti abiga Chamonix pealt St. Gervaisi peale. Üle mägede kulges 
lahe tee, aga siiski olid enamike inimeste närvid autos pingul, sest roolis oli noor, uljas, 
mõtlematu ja kogenematu juht Jaak. Õhtuks jõudsime  St. Gervaisi ning jäime linna äärde 
kämpingusse telkima. Ivar andis teada, et tema üles ei tule. Motivatsiooni vist ei ole. 
Üldse.
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02. juuli, kolmapäev
Tõusime  hommikul  varakult  ja  sõitsime  trammijaama,  et  esimeste  hulgas 

ülespoole tatsuda. Võtsime kaasa ka telgi, sest hüttides magamine tundus sellise mõttetu 
raharaiskamisena. Kas meil õnnestub ka selles ööbida? Eks paistab.

Tramm  tuli,  ronisime  kõik  peale  Ivari  sinna  sisse  ning  sõitsime  läbi  järjest 
ülevamate vaadete ülemise trammipeatuse suunas. Seal astus meie juurde keegi ametnik 
ja andis teada, et ülalpool 3150 meetrit asuvat baaslaagrit telkida ei tohi. Samas pakkus 
meile  võimalust  broneerida  kohad  3700  meetri  peal  olevas  hütis.  Tänasime,  kuid 
keeldusime.  Raja  algus  on  selline  tavaline  trekking.  Vaated  muidugi  ilusad  ja  lisaks 
muule sai ka näiteks pildistada meist allpool tiirutavat lennukit. 

3100 meetri peal baaslaagri kõrval on ka hütt, mille trepil kohtas Karu üle pika aja 
ilusat  noort  naisterahvast  koos  oma  mehega.  Vahetati  tavapärane  “Bonjour”.  Hiljem 
kõndis sama paar meie telgi lähistel ning nagu meie kõrv ära tabas – vestlesid puhtas 
eesti keeles. Kutsusime nad ligi ja ajasime 
juttu.  Nad  olid  tulnudki  lihtsalt  kuni 
baaslaagrini  jalutama,  suuremaid 
ambitsioone  neil  polnud.  Tore  mõte 
ikkagi.

Meie telk asus lumel ja et vesi oli 
kõrvalasuvas  hütis  väga  kallis,  siis 
sulatasime  vee  saamiseks  hoogsalt  telgi 
kõrvalt  kaevatud  jäiseid   lumekristalle. 
Päike  paistis  soojalt  ja  seda  lasti  ka 
ülakehadele  ning  jalgadele.  Endro  lasi 
mujale  ka.  Magati  ja tehti  ettevalmistusi 
homseks tipputõusuks.

Õhtul kõnelesime naabritega. Nad 
olid  Tšehhist  ja  teatasid,  et  homme  on 
väga halb ilm, kuid ülehomme on päikese 
tõenäosus 90%. Nende juht arvas, et meie 
aklimatiseerumine  ei  ole  tipputõusuks 
piisav. Karu võttis endale vabaduse jääda 
selles küsimuses eriarvamusele. 
Läksime pimeduse saabudes magama.

03. juuli, neljapäev
Plaanitav tipupäev kulges oodatust  igavamaks,  sest  keset ööd,  juba hilja õhtul hakkas 
kõvasti sadama, tõusis ka tuul. Hommikul oli siiski ka helgem moment sünnipäevalapse 
Jaagu  äratamise  näol  ning  toosti  jumaliku  mustikakisselliga.  Päev  möödus  tiheda 
kaardimängu tegevusega, lume sulatamisega ning lösutamisega. Telgist käidi väljas paar 
korda(teadagi milleks).
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04. juuli, reede
Varahommikune telgist pea välja pistmine andis konkreetse vihje, et ilma küll ei 

saa tuua põhjenduseks, miks me edasi magame. Kell sai 2. Naabrite juures oli ka sagimist 
ning esimesed pealampides ronijad loivasid juba vaikselt mööda mäekülge ülespoole.
Toimetasime kiiresti ja saime ennast enne kolme seongusse ning minema. 
Rada kulgeb kuni Gortieri? hütini enamasti  kaljudel. Paljud köiskonnad lasime endast 
puhkepauside ajal mööda ja samuti möödusime ise mõnedest seongutest. Hütist (3700m) 
edasi  on  aga  minek  puhtalt  mööda  lund.  Möödusime  mõnedest  lume  sisse  kaevatud 
tühjadest telkimisplatsidest ja hakkasime taas kõrgust koguma. Varsti sai pealambid välja 
lülitada ja seoses avatusega tuulele ka mõned hilbud selga ja pähe juurde panna. 

Päikesetõus  4000  meetri  peal  oleks  muidugi  varast  tõusmist  väärt,  kuid  meie 
sellest otseselt osa ei saanud, sest päikese ja meie vahel kõrgus üks mägi. Ilus muidugi 
ikkagi.  Tiksusime  rahulikus  tempos  ning  praktiliselt  kõik  ülejäänud  köiskonnad 
möödusid meist. Ei lasknud ennast sellest häirida, sest erinevalt neist oli meil tol hetkel 
veel plaanis ka Itaalia kõrgeim tipp sama tõusuga ära teha. Liikusime edasi. Veidi enne 
….. meetri peal asuvat …… hütti leidis Karu, et nüüd on viimane aeg nr. kaheks. Tõesti 
tore ajastus. Teised ootasid.

….. hüti juurest on tipp juba ilusasti näha. Tegime väikese eine ning vaatasime, 
kuidas rada edasi kulgeb. Tipust laskusid juba ka esimesed ronijad, näod naerul. Ütlesid, 
et raskem on läbi ja pange edasi. Panimegi. Harjal oli rada sadade ronijate poolt kohati 
üsna  sodiks  tallatud.  Tuli  ette  selliseid  vastikuid  järskusid  ilma  korralike  “astmeteta” 
lõikusid, kus väga hinge mattis ja eriti edasi ka ei saanud. Tugev tuul tekitas pinnatuisku, 
mis hiljem on pildilt ilus vaadata, kuid tol hetkel valus taluda.

Muidugi jõudsime me ikkagi tippu. Kulus selleks 10 tundi asjalikku trampimist, 
kuid  seal  me  seisime  –  Mont  Blanc.  4810  meetrit.  Prantsusmaa  ja  Alpide  kõrgeim. 
Pinnatuisu tõttu me ühispilti  tegema ei hakanud, vaid käisime kordamööda kõrgeimas 
kohas poseerimas. Tipp iseenesest on lauge, umbes 30 meetrit pikk harjaosa. Kunagi oli 
mingi välismaa mees suutnud seal isegi lennukiga maanduda. Kas ka pärast uuesti õhku 
tõusta – seda ma ei tea. Üks asi sai kohe selgeks – Itaalia kõrgeim jääb vähemalt täna 
tegemata, sest aega ja jõudu ei jagu. Parem laskume alla ja vaatame, mis homne päev 
toob.  Enne muidugi  nautisime  ümbrust  ja  õnnitlesime üksteist.  Endrot  ühtlasi  ka uue 
kõrguserekordi puhul, sest temal oli täna rõõm esmakordselt üle 4000 meetri piiri tõusta. 

Laskumine oli alguses meeldiv. Jõudsime ülemise hütini, kinnitasime veidi keha 
ja kulgesime siis allapoole edasi. Midagi hullu ega märkimist väärivat ei juhtunud. G. 
hüti juures tegime ka pausi ja rüüpasime ära enam-vähem viimase vee. Siis panime taas 
seongu kinni ning suundusime kaljudele. 

Kaljudel oli päris tihe liiklus, sest väga paljud tõusid vastu õhtut G. hüti suunas ja 
samas liikusid paljud ka peale tipu tegemist alla. Saime päris paljudest mööda, sest teiste 
laskumise kiirus oli üsna madal. Poole maa peal baaslaagrini oli üks kehva koht, kus tuli 
hoolega vaadata, et kividega vastu pead ei saaks ning kus me ka ise tahtmatult väikese 
varingu tekitasime. 
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Telk oli alles. Karu ronis magama, Jaak ja Endro askeldasid ringi ja mingil hetkel 
hakati  süüa  tegema  ning  vett  sulatama.  Meid  külastasid  naabruses  olevad  Leedu 
venelased, kes hakkasid lahkuma ning pakkusid oma alles jäänud sööki meile. Tänasime, 
kuid loobusime. Endalgi oli kraami pigem üle, kui puudu.
Magama läksime vara. Tegus päev ju väsitas.

05. juuli, laupäev
Ärkasime kell pool 6, et tunnikese pärast startida ja üheksaks trammijaamas olla.

(Nid d Iagle xxxm) Nii ka läks – umbes veerand 9 olime esimestena trammijaamas (kui 
kohapeal telkijad välja arvata). Teepeal kohtasime eile õhtul tutvutud ja teel trammijaama 
telkivate  leedukatega  (ja  nende  iseliikuvate  konservidega).  Ajatäitmiseks  tegime  ühe 
täärika ja sõime ülejäänud energiatoitu. Ei tulnud kaua oodata kui kolmele mehele, kes 
polnud Eestist saadik ilusaid naisi näinud, silmarõõm trammiga saabunud vagunisaatja 
näol. Oli loogiline, et piletid allamäge maksid veidi vähem kui üles – 17 EUR per nose. 
Vagunisaatja  jäi  siiski  meist  maha  ning  me  pidime  trammis  leppima  tuttavate 
leedukatega. Leedukate seas oli muideks ka salaja Eesti teatrimaastikult põgenenud Jan 
Uuspõld; ta ei olnud üldsegi rõõmus, nukker Uuspõld on väga sünge pilt (loe: naeru oli 
raske tagasi hoida).

St. Gervaisis lepiti kokku, et Jaak jääb kotte valvama ja Karu läheb Endroga meie 
vanasse kämpingusse Ivarit otsima. Jaak ei oodanudki väga kaua, nii kahe Snickersi jagu, 
kui Ivar kaugelt üle parkla taarus. Värvikatesse detailidesse süvenemata võib öelda, et 
Ivaril oli vahepeal väga igav. Ei, seda ei reetnud hulgalised sihvkakoored ja suitsukonid 
ümber  auto(mis  muideks  oli  koguaeg sealsamas parklas  alates  trio  lahkumisest),  vaid 
Ivari vaikiv olek, mis vihjas paljudele päevadele, mil tal pole olnud kellegagi rääkida. 
Toyota  RAV4  püüdis  üsna  ruttu  teepealt  Karu  ja  Endro  kinni  ning  peale  lühikest 
ümberriietumist  ja  auto  konverteerimist  üheinimese  magamistoast  neljainimese 
liikumisvahendiks  kimasime  Lichtensteini  poole.  Plangu  peal  oli  üldine  väsimus 
otsustanud  ära  Duffouri  mitteproovimise,  sest  seal  oleks  kindlasti  vaja  olnud  Ivari 
kogemusi, kuid tal ei tundunud enam mingit motikat olevat kuhugi ronida. Ma isiklikult 
ei usu, et joodud 11,6 %-ne õlu Amsterdam “Maximator” tema motikaga midagi tegi 
Sõit  viis  meid  läbi  Genfi  ja  siis  Liechtensteini.  Seal  seiklesime  veidi  ringi,  kuni  üks 
kohalik meid mingi kämpingu juurde juhatas. 

See  mingi  kämping osutus  hiljem kõige  ilusamaks,  kuhu me  kunagi  sattunud. 
Kõik oli tehtud võimalikult koduseks. Näiteks oli ühe majakese kujundusse võetud suurel 
hulgal vasknõusid, et mulje oleks kõigile üheselt mõistetav – siin elab Hans, kes kogub 
vanu vasknõusid. Naabriks oli Hansul Birgit, kellel on see suur vanaaegne kell jne.

Leidsime  administraatori  ruumi  üles  ning  vestlesime  seal  ametis  oleva  ilusa 
administraatoriga  maast  ja  ilmast  ning  nende  riigi  kõrgeimast  tipust.  Tema  info  oli 
selline: tippu konkreetset rada ei vii ja sinna saab ainult koos mõne kohaliku teadjaga. No 
tore. Samas isegi siis, kui me kindlat soovi avaldaks koos giidiga minna, oleks see kõige 
varem võimalik alles ülehomme. Samas andis ta meile häid näpunäiteid ja paljundas isegi 
ühte isiklikku mägede kaarti, et meile abiks olla. 
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Selle vestluse ajal tuli adminni juurde veel üks noor perekond. Ema, isa ja väike 
poiss.  Nad  vaatasid  meie  tegemisi  kõrvalt  pealt  ning  siis  pöördusid  otse  meie  poole 
sõnadega: “Te olete eestlased, jah?” Eesti keeles pealegi. Ennast varjata ei olnud mõtet, 
seega vastasime, et oleme jah ning ajasime nendega paar sõna juttu. Tore.

Vahepeal oli selgunud meie tänane sihtkoht mägede vahel ning auto ots keerati 
sinnapoole. Korralik mägede vahel kulgev tee viis meid kohale ning jäime laagrisse raja 
alguses järve ääres paikneva parkimisplatsi serva. Ivar magas autos, teised lageda taeva 
all.

06. juuli, pühapäev
Hommikul vara tõustes selgus esmalt tõsiasi, et Ivar ei tule ka täna meiega mäkke. 

Me ei olnud enam ei üllatunud ega pahased.
Sättisime ennast minekule, sest ilm oli ilus ja tundus mõtetu aega lihtsalt raisku 

lasta.  Rada  algab  mööda  kruusateed,  mis  viib  ühe  kõrgemal  asuva  hütini.  Meie  aga 
pidime  ühel  hetkel  otse  hoidma,  kui  tee  vasakule  kulgeb.  Nii  palju  me  teadsime. 
Möödusime peagi ühest väikesest farmist, mille juures ajasime juttu kahe töölisega, kes 
saksa  keeles  ja  ainult  Endrole  arusaadavalt  midagi  mägede,  sealhulgas  ka  Vorder-
Grauspitz`I kohta seletasid. 

Org oli kaunis ja roheline. Lehmakellad kajasid. Eemal oru põhjas paistis järv, 
mille ääres ööbinud olime. Ilus.

Ühel hetkel võtsime suuna otse üles, sest enda arvates olime juba märganud õiget 
tippu ja ka risti  selle  otsas.  Ületasime ühe jõe ning jätkasime vahepeal veel sulamata 
lumekeelel, mis meid otse ühe sadula suunas viis. Ka lumelt keerasime me varsti ära, sest 
otsem ja laugem tundus tõus mööda kive. 

Sadulal  tervitas  meid  väga  tugev  tuul.  No  mõne  aja  pärast  muutus  see  suisa 
rämedalt  tugevaks.  Jaak,  kui  kõige suurema purjepinnaga mees  meie  grupis pani  ette 
jätkata seongus. Karu, kes on veidi raskemini ära puhutav, juhtis grupi seepeale harjast 
veidi madalamale ning seal me jätkasime, kuni peaaegu tipuni välja. Lõpus tuli ikkagi 
ennast  seongusse  panna,  sest 
tuule tugevus oli parasjagu piiri 
peal  – ei  saanud enam aru,  kas 
see on veel naljakas või enam ei 
ole.

Niimoodi  seongus  me 
siis  tipuristile  lähenesimegi. 
Risti  juures  pilti  tegemas 
käisime  turvalisuse  huvides 
ükshaaval.  Ilus  oli  vaadata, 
kuidas  köis  oli  pidevalt  maaga 
paralleelne ja kui teleskoopkepid 
rihma pidi rippu lasid, siis tõusid 
ka  need  tuule  jõul  90-kraadise 
nurga alla.
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Risti küljes oli ka tipuraamat ja seda avades selgus kurb tõsiasi – me ei ole siiski 
Liechtensteini  kõrgeimas tipus, vaid 25 meetrit  madalamal tipul nimega Schwarzhorn. 
Kõrgust sellel siis 2574 meetrit. Õige tipp paistis sellise 40-minutilise harjal kõndimise 
kaugusel. Järgnes elav arutelu teemal, et kas peaks sinna minema või mitte. Kuna eemalt 
paistis väga sünge taevas ning tuul ei näidanud ühtegi taltumise märki, siis arvas Jaak, et 
tema pöörduks tagasi. Karu ja Endro olid pigem edasiminemise poolt, kuid et mitte lahku 
minna  otsustati  üheskoos  auto  juurde  naasta.  Sest  põhimõtteliselt  võib  ju  homme 
varahommikul uuesti proovida.

Laskudes küpseski plaan, et kuna Endro ja Karu liikumiskiirus on suurem ning 
meil  pole  palju  varuaega,  siis  tõustakse  hommikul  väga  vara,  minnakse  autoga  nii 
kaugele, kui saab ja sealt käivad nad võimalikult väikese ajakuluga õiges tipus ära.  Alla 
laskusime  kohe  sadulalt  mööda  lund.  Päris  hästi  sai  kohati  “suusatada”  ning  seda 
katkestasime ainult siis, kui jalad enam hästi vastu ei pidanud. Vaatasime hommikuks ka 
võimalikke tõusuteid ning tegime ilupilte. Vihma hakkas sadama. 

Farmi juurde jõudes nägime seal sees olevas söögikohas ootamatult palju inimesi, 
kes olid sinna oma päeva veetma tulnud. Noogutasime. Nemad noogutasid vastu.
Auto oli alles ja Ivar ka. Panime telgi üles ja läksime ennast kuivatama ja õlut rüüpama 
Ivari poolt vahepeal avastatud restorani. Seda pidas flandria vanapaar ning me olime sel 
päeval ainukesed külalised. Võtsime õlut ja muud ning loomulikult panime kõik asjad 
laadima.  Vanapaari  kassiga  suhtlesime  rohkem,  kui  vanapaariga,  kuigi  kohaliku  õlle 
“Schützengarten” kohta ühtegi halba sõna öelda ei ole. Neil on olnud võimalus ka 229 
aastat harjutada, sest pudelil seisis aastaarv 1779. Akud said täis ja sõnumid saadetud.
Kuna me vihma käes väljas magada ei tahtnud, panime telgi üles.

Õhtul klaaris ilma ära ja me läksime naabrusesse jalutama. See on imeilus koht – 
majad  on väga  korras  ja  majade  ümbrus  ka.  Mäenõlvad on osaliselt  metsaga  kaetud, 
osaliselt karjamaadega ning samuti väga ilusad ning puhtad. Täiesti võrreldavad Austria- 
ja Itaalia Alpide aasadega. Istusime pingile mäeküljel ning nautisime.
Öö veetsime telgis. Üsna varsti hakkas sadama.
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07. juuli, esmaspäev
Oodatud ilmamuutust ei toimunud kell 4 ega ka kell 10 hommikul. Selle tõttu ei 

olnud  meil  erilist  valikut  kui  telk  kokku  panna  ja  kodu  poole  minema  minna.  Isegi 
hommikust otsustasime kusagil hiljem süüa. Kusagil Saksamaa kiirtee puhkeplatsil see ka 
juhtus.  Järgnevad sündmused jäävad meie laenatud boksi  ellu  igaveseks.  Peagi  pärast 
starti, kiirusel ~120km\h andis boksi eest hoidev kumm järele (st arusaamatutel põhjustel 
tuli lihtsalt lahti, sest kindlalt mäletati, et see pandi kinni) ning boksi vahele pugeva tuule 
tõttu  purunesid boksi külje pealt  hoidvad lukud. Nüüd võib igaüks ette kujutada,  mis 
juhtub lahtises boksis olevate asjadega kiirusel ~120km\h. Tõmbasime paremale teeserva 
ja jäime ahhetama ja ohhetama. Väljalennanud asjad otsustasime sinna jätta. Sidusime 
boksi koormarihma ja nööriga kinni ja sõitsime ettevaatlikult edasi. Ilma jäime tegelikult 
ainult ühest telgi termoalusest.

Kui me poola jõudsime saime peagi aru, et TomTomil on Venemaaga oma diil 
tehtud, sest läbi Kaliningradi oblasti muidu üks terve mõistuse inimene ei sõidaks kui 
kinnisilmi TomTomi järgi sõites. Õnneks saime Venemaa kurjadele kavatsustele pärast 
esimest  vale  pööret  Kaliningradi  poole   järele  ja  kujundasime  oma  marsruudi  läbi 
Suwalki ümber. Ning me kimasime öö ja Leedu poole.

08. juuli, teisipäev
Leetu me öösel ka jõudsime. Seejärel Lätti. Võtsime suuna Valgale ning siis juba 

leidsime ennast Tartust. Ivar jäi koos enda ja Kersti asjadega sinna maha. Siis viisime 
gepsu Vridolinidele Viljandimaalt, sest see on nende oma.

Edasi  minnes  toimus  mõttevahetus  teemal,  kes  sõitma  peaks.  Meie  aretatud 
süsteemi järgi oli Jaagu kord, kuid Karu oli kah valmis. Selle tulemusena läks pärast paari 
repliigi vahetamist Jaak rooli ja Karu taha. Enne pandi autole peale noore juhi vahtraleht.
Ja juba olimegi Rapla külje all Uuskülas. Seal sai Jaagu ema ja Maretiga rääkida ning 
mõned tükid kooki süüa.

Ja jõudsimegi Tallinna. Karu viis Endro koju ning siis enda. 
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INFOT PLANEERITUD MÄGEDE KOHTA

Gerlachovský štít

Riik:  Slovakia 
 Piirkond: Tatra Rahvuspark
 Mäestik: High Tatras 

Kõrgus: 2 655 m
 Esimene tõus:  Ján Still - 

1834 
Nime päritolu: Gerlachovi 
küla

 Hüüdnimi: Gerlach 

Gerlachi lõunapoolne külg
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerlachovsky_Stit

Grossglockner 

Riik: Austria
Piirkond: Carinthia & East 
Tyrol, 
Mäestik: Hohe Tauern
Kõrgus: 3 798 metres   

 Esimene tõus: 28 Juuli 
1800, Sepp and Martin 
Klotz, Martin Reicher.
Kergeim marsruut: PD, 
liustik 35°, UIAA II 

Grossglockner  vaadatuna edelast
http://en.wikipedia.org/wiki/Grossglockner
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Mont Blanc - Monte Bianco

Vaade lennukilt Mont Blanc'i lõunapoolsele küljele

Riik: Itaalia / Prantsusmaa 
Piirkond: Graian Alps, Mont Blanci piirkond
Kõrgus: 4 810 m
Esimene tõus: 8 August 1786 Jacques Balmat and Michel-Gabriel Paccard 
Kergeim marsruut: Tavaline lumi/jää 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Bianco_de_Courmayeur

21



Dufourspitze 

Riik: Šveits
Piirkond: Valais
Mäestik: Penniini Alpid
Kõrgus: 4 634 m

 Esimene tõus: 1855 
Kergeim marsruut: 
kalju/lumi/jää climb 
Nime päritolu: insener ja 
Punase Risti kaasaasutaja 
Guillaume-Henri Dufour'i 
auks.

Monte Rosa massiiv. Nordend vasakul ja Dufourspitze paremal.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dufourspitze

Vorder - Grauspitz 

Riik: Šveits/Lihtenstein
Kõrgus: 2 599 m 
Mäestik: Rätikon, Alpid
Kergeim marsruut: Üle 
Schwarzhorni mööda harja.
Mäe nimi tõlkes: hall tipp 
(saksa keeles)

Vasakul Vorder – Grauspitz ja paremal Schwarzhorn idast.
http://en.wikipedia.org/wiki/Grauspitz
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