
           Nutuvõru; naerukurr / kes teise rõõmust rõõmu näeb,                                   

kes teise õnnetusest osa saab. 

 

Foto 1. Sisenemine!!! Tere! 

 



Foto 2. Suurim kordaminek ehk sel aastal oli, et osutusin intervjueeritavaks Serbia televisiooni poolt. 

Turniiri direktor, organisaator GM  Sinisa Drazic lausa ootas ekstra mind, kaamera ilmselt juba 

surises. Ja miks just mina? Tuleb välja, et see on olemuse vili. Lihtsalt eelpool mainitud isik ütles: „You 

are neatly  dressed and fluently  English“ / sa oled viisakalt, korralikult riietatud ja sorav inglise keel 

(eriti just siis, kui ma pisut närviline olen). Fotol te näete mikrofoni, kaamera kahjuks ei mahtunud 

objektiivi. Serbia keel inglise keel, inglise keel serbia keel. Ega see minu edevust ei kergitanud, küll on 

aga hea mulje igaveseks; hea väljavalitu tunne. From Estonia, from ELIL. 

 

 

 

 

 

Foto 3. Kui nüüd tulemustest, siis õnnetuseks rohkem kui tagasihoidlik. Ei ole meeldiv pugeda selle 

varju, haiguse ägenemise varju. 

Leidis ka aja???! Neuroloogide keeles tõusid mu käed varem 40 kraadi. Nüüd vaadates ülalolevat 

fotot, minu oponendiks on Lanakene – puhkev õis. Partii, mille kaotasin väga jämeda õnnetuse tõttu. 

Päev päevalt tundsin, kuidas vähem kraade mu käed tõusevad. Silmadega ju ka ei hangi 

informatsiooni. Ka mina mõtlen šabloonselt ja nii võttis see aega kuni õnneliku juhuseni, mil näitasin 

IPCA presidendile Hr. Pilimonile oma õnneks kaasas olnud mini väikest malet. Mida president nentis 

oli hea: „Käsi me parandada ei saa aga malelauda saame vahetada küll“. Vt. allpool olev foto. 

Minimale on rivistunud avalikkuse ette. 



 

Foto 4. 

 

Foto 5. Turniiri viimane partii. Ja kui oleks kauem kestnud oleks tulnud hoopis midagi muud välja 

mõelda. Pärast seda mängu tõusid mu käed vaid 10 kraadi. Ega nad ju sissepoole paindu ühtegi 

kraadi aga 10 kraadi ja meeleolu null. Siinkohal esitan teile selle partii teksti. Mõne väheste sõnadega 

laulu. Tähtsaim asi siin ilmas , oma au suutsin ma kaitsta, päästa ja säästa. 

                                  

 



 

                                                      Harry Kestlane    vs    Denis Denisov     

Event: 14th IPCA World Individual Chess CH; Site: Banja Junakovic SRB; Date: 2014.09.23; 

Najdorf Variation, Sicilian (B90)  
 

1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 a6 6. f3 e5 7. Rb3 Lc7 8. Oe3 Oe7 9. Ld2 Oe6 10. 

O-O-O Rc6 11. Rd5 Impulsiivne hüpe, rohkem ideid genereerisin g2 - g4; h2 - h4   Oxd5 12. 

exd5 Ra7 13. Kb1 Rc8 14. g4 Rb6 15. Oxb6  Sedaviisi samm ei saa kuidagi kiiduväärt olla Lxb6 

16. g5 Rh5 17. h4 Rf4 18. c4 O-O 19. Od3 a5 20. Lc2 Rxd3 21. Lxd3 a4 22. Rd2 a3 23. b3 f5 24. 

gxf6 gxf6 25. Re4 Kh8 26. Vhg1 Vg8 27. Vxg8+ Vxg8 28. Rc3 Lf2 29. Vd2 Vg1+ 30. Kc2 Lf1 31. 

Rd1 Lh3 32. b4 Lxh4 33. Re3 Le1 34. Lxa3 Lb1+ 35. Kc3 Ve1 36. Rc2 Vf1 37. La8+ Kg7 38. Lxb7? 

Kiiresti viis sihile 38.Vg2+ (Vt diagramm1) ja mustal puudub kaitse,   näiteks 38…Kh6 39.Lg8! 

Vxf3 40.Kd2 38…Vxf3+ 39. Vd3 Vxd3+ 40. Kxd3 Lf1+ 41. Kc3 Lh3+ 42. Kb2 Kf8 43. Lb8+ Kf7 44. 

c5 f5 45. c6 Of6 46. La7+ Kf8 47. Lb8+ Kg7 48. La7+ Kf8 49. Lb8+  (Lihtsalt võitis 49.c7 vt 

diagramm 2, näiteks 49…e4+ 50.Rd4 Oxd4 51.Lxd4 f4 52. c8L Lxc8 53.Lh8+ Kf7 54.Lxc8 vt 
diagramm 3) 49…Kg7 50. La7+ 1/2-1/2 
 

 
diagramm 1                            diagramm 2                          diagramm 3 

Ajust oli saanud justkui tarretis, näpud liibunud kauneima malendi vastu (Queen, Dame). Silmad, kus 

te olete? Udus oleme, roosas udus oleme. Alles olin liigutanud oma c - etturit, nüüd olin ma ta täiesti 

unustanud. Häireolukorda tekitas ka e4 e5+. Male on küllalt hull ja julm ka ilma igati puudeline 

olemata …  Kotov kirjutas kunagi sellisest asjast nagu pime täht. Mingil hetkel tulede andmise asemel 

c6 – c7 võitis. Mõtlemisajad  1.52  1.52. Ligi nelja tunnine partii. Sedalaadi lugu, et tahan lugeda seda 

turniiri kui teatavaks male seikluseks. Jah justnimelt seiklusmale see oli. Ehk siis kogu turniir, vaata 

pilte algusest peale, on olnud imeilus seiklus. Kui males on olemas õnn ja teataval määral ta ongi 

õnnemäng, vähemalt psühholoogilises plaanis. Õnn pole ilmselt mitte see, et valmistasin lõksu ja 

palun ära märka, ära märka, vaid kui leitakse end järsku võidetavast positsioonist levib igaühe näol 

naeratuse virvendus, õnne varjutus. Sedaviisi rõõmu pakkusin ma paljudel kordadel sel turniiril sekka 

mõned võidud ja 25.-30. koha jagamine. 33 osavõtjat. Ega see viimase vooru viik hinge kriipima ei 

jäänud, vaid näitas mulle, et ma ikkagi tunnen seda kunsti. 



 

Foto 6. Serbia oranz  Kit – Kurnäuhh mängib sini musta valgega. 

                                    

 

Foto 7. Orhidee minu süles ja Kit – Kurnäuhh ikka meie juures. Ilusa lillekeseta oleks minu olemine 

vägagi tuhm olnud ( televisioon ja sõprussuhted – Iisrael, India, Horvaatia, Soome). Nii hea on 

mainida, et mu tukakenegi oli igal hommikul pestud. 



 

Foto 8. Ka ratastool kandis endas murenooti. Lagunes teine veidike ja õnnestus minul maitsta ka 

ratasteta toolil istumist. Hea see oli. 

 

Foto 9. Novi Sad, ilus linnake ei olnud kaugel.  Doonau kaldal. Vaadake, milline kujukas piraat või 

meremees minu taga binokliga laiuvalt merelt maad otsides või siis röövitavat laeva … Selline kena 

kohvik -  kohakene. 



 

Foto 10. 

 

Foto 11. 



 

Foto 12. 

 

Foto 13. Ei saa ütlemata jätta, et see on tore kui mõlemal maletajal on abistaja, kes malendeid tõstab 

kui sund ja vajadus selleks ja partii protokolli täidab. Mind abistas sel aastal ja loodetavasti ka 

järgmisel Hr. Heiki Sookruus ja tegi seda väga meeldival moel. 

Äitähh Ingridile ja Heikile, aitähh kõigile toetajatele:  Mati, Eve, Martin, Triinu, Alaska Forever OÜ, 

Tiia, Jelena, Vaive – Raili, Sander , Mare, Avo, Kadrioru Maleklubi, Kairi, Marko, Karmen, USA Donna.  

Äitähh kui lugesite ja vaatasite ja ei haigutanud. 

 

Siira lugupidamisega Harry 

 


