
     Ootus kõrge – lootus luhtus.          

 

Liikumise ja liigutuste puudumise male. Head olen näinud ja paha. Mõnda jõudsin kaota, 

mõnda elus jätta maha, ei kedagi ei midagi eal unusta. Kui ei saa vertikaalselt, siis tuleb 

kindlasti mentaalselt oma olemasolu tõestada. Aga üks ei tähenda teist ja ma tean küllalt hea 

on vilistades rännata, meeli liita ja lahutada. Ingridi puudumine oli korvamatu, üks tüdruk 

tähendab ikka väga, väga palju. Seda enam, et hämmeldustunne ei tunne piire. Minuga oli 

kaasas Lauri kellega mul õnnestus tutvuda 17 päeva enne turniiri algust. Hoolt kandis ja 

andis endast palju ja hästi. Mina küsin: „Mis teed?“ „Teen seda 2 minutit veel ja siis, mis sa 

tahad, et teen?“ Superior suhtumine. Aga … malelist assisteerimisoskust võtsin lihtsalt 

uskuda, küsides vaid, et kas notatsiooni tunned. Lubas selle omandada arvutiga maletades. 

Eks tal oligi vaid kodukootud maleharidus s.t olematu. 

Lubage pisike paralleel. Kunagi teadsin ühte N rahvast, kes õmbles hästi, kudus. Õmbles 

mullegi ja kudus. 90-ndate algul läks ta ennast tööle pakkuma  õmblusateljeesse. Aga ta sai 

kuulda, et ei oska üldse mitte midagi. Nõnda palju vaid kodusest õppest. Ja nii polnud Lauril 

ka ühtegi maleturniiri olnud. Sellepärast tuli mulle tabelisse kaks nulli rohkem kui tavaliselt. 

Meie vastas valgete malenditega 1.d4 valge ettur liigub. Mina vastan mustade malenditega 

d5, valge hüppab ratsuga f3. Mina vastan mustade malenditega c5. Kõik need sammud teeb 

Lauri kenasti malelaual kaasa. Valge otsustab c3 kasuks kolmandaks ja nüüd minu c-ettur 

võtab valge etturi. Aga hämmeldus ei tunne piire saadab pähe kiirte kimpe. Nii et mul tuli 

pool turniiri alla neelata halvasti maitsvaid klimpe.  

Proovige nüüd ette kujutada, et Lauri samm ametlikul malelaual oli – ta võttis võõra valge 

etturi d4 ja lõi sellega oma /minu c5 etturi. Partner käsi püsti, kohtuniku otsus tabelisse mulle  

0. 

Väike katke Puškini Jevgeni Oneginist: „Koos oma kauni partneriga nad istuvad teistest 

eraldi ja mängivad koos maletki. Ja äkki vaat, oma etturi lööb hajameelne literaat“. 

 Ja ega meie turniiril ka krassivajatest puudust polnud. Noorukese Krassivskajaga juhtus 

Lauril sama lugu, küll aga kauges lõppmängus. Lauri võttis jälle võõra malendi ja mina olin 

kurb. Ise ta on ilma närvideta, toonitades oma vastutust minu ees. 



 Proovis nii ja naa leida konstruktiivseid lahendusi.  Kaks kolmandikku turniirist oli minu jaoks 

õuduste unenägu. Lõpp oli parem Lauri poolt. Proovisin ka ise, nüüd päästab vaid kolmest 

kolm. Aga nagu ikka pool muna parem, kui tühi koor. Poolteist kolmest tuli vaid. Mina 

säilitasin ka küll vaid välise rahu, sees aga kohati kees, kees, kees. Maletades ei ole ma 

isegi kärsitu mitte, mida muidu oskan endale alati ette heita. 

 

Malelaudki armastab päikest. 

 

 

Sõprus, sõprus, sõprus – rohkem väärt kui võit või kaotus. India poiss ja Iisraeli tüdruk.  

  



Esimene ja ilmselt ka viimaseks jääv see linn ja see maja – Novi Sad - ja meenutamist väärt 

Chess Celebration  - male olümpia toimus siin selles majas 26 aastat tagasi 1990. Oi kuidas 

tahaks korrakski olla hiiglane, et kogu maja kallistada. 

 

Maja sisevaade, lihtsalt ilus. 

Partiid: 1.                  Harry Kestlane – Zbigniew  Pilimon 

                                 Sitsiilia kaitse B90 

   1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cd4 4. Rd4 Rf6 5. Rc3 a6 6.Oe3 e5 7.Rb3 Oe6   8.f3 Oe7 9.g4 h6 10.h4 b5 

11.Ld2 Rbd7 2.0-0-0 Lc7 13. Kb1 Rb6 14. Ob6 Lb6 15. Rd5 Od5 16.ed5 Vc8 17.Oh3  Vc4 18.Ra5? 

Tahtlik või tahtmatu sassiajamine. Partiis Hachan-Ernandes PoertoRico 2004 jätkus loomulikult g5, 

mina aga kahin. Vc5 19. g5 Vd5 20. Lc3 Vc5 21. Le1   Rh5 22. Rb3 Vc7 23.Le4 Lc6 24. Lc6 Vc6 25. 

Og4 Rf4 26 Of5 hg5 27. hg5 Vh1 28.Vh1 Og5 29.Vh8+ Ke7 30.Va8 g6 31.Oc8 d5 32.Oa6 b4 33.Ra5 

 

33...Vc7  34.Ob5 Kf6  35 Va6+ Re6  36.Rc6 Od2 37. Of1 e4 38.fe4 de4  39. Vb6 Kg5 40. Re5 Kf4 41. 

Rf7 Vf7 42. Ve6 siin ei midagi muud kui taas Lauri kogemuste puudus. Viimane, mis ma kuulnud 

olin, et mul on aega 25 minutit. Piisavalt 2 etturit on mul olnud vähem, nüüd on neid taas võrdselt. 

Mind valdas rahulolu aga rohkem hakkas häirima … Lauri vajutab nüüd male kella ja vastuseks 

kuuleb -  make a move. Lausa hullus ja mu laup kattub külmaga. Tähendab minu 42.Ve6 ei ole 

jõudnudki partneri jaoks male lauale. Püüdsin Laurile seletada, mis sammu ta tegemata on jätnud, aeg 

lendab nagu lind. Võimalik, et 42. Rbertab4 oli etem g5  43. a4 ba3 44. ba3 Vb7+ 45 .Ka2 Oc3 46. a4 

Vb2+ 47. Ka3 Sama olukord nagu peale 42. Käiku. Küsimusele, kui palju on mul veel aega, sain 

vastuseks 57 sekundit. Kõik kadus kuhu, vaid tühja tuulde, ei selga ega suhu. Inertsist veel paar 



sammu ja siis vajus pea norgu. Kell näitas 0:0 peatselt   Vc2 48. Kb3 V c1 49. Og2 e3 50. aeg 0 - 

1     ilmselt partii ajal ebakõlade tõttu kadus niit peost aga     50.Ve4+  Kg3 51.Ve3+ Kg2  52 Vc3   

viik 

2.             Harry Kestlane – Mariyna Dorozskina 

                     Hispaania avang    C65 

1.e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Ob5 Rf6 4. d3 Re7 5. 0-0 Rg6 6.c3 c6 7. Oa4 Oe7 8. Ve1 Lc7 

9. Rbd2 0-0 10.Rf1 d5 11.Le2  Og4 12.h3 Of3 13.Lf3 h6 14. Re3 de4 15.de4 Rh7 16. 

Ob3 Seda väikest manöövrit Mariake kas ei mõistnud või lihtsalt alahindas. Äitähh 

talle selle eest! Rg5  

 

17.Lg3!  Re4? 18.Lg6 Rc5 19.Rf5 Of6 20.Rh6+ Kh8 21. Rf7+ Kg8 21. Rg5+ 

1 – 0 

 

Omandasin 3,5 punkti (?) ja jagasin 18. -22. kohta 28 osavõtja hulgas. 

 

Pisuke puhkehetk. Aga, et Lauri haaras fotoaparaadi oli mulle küll üllatav. 

Oli üpris omapärane male seiklus, mitmekordne närvikõdi. Ha, ha, ha 

Lõpp – aga mitte lõpp, vaid alles algus. 



Äitäh ilusad leemurid, keerlevad boad: Mati Aaloe, Triinu Tikas, Vaive-Raili Orgmäe, 

Vahter Sander, Kadrioru Maleklubi, Klement Kaimo, Auli Lõoke, Hedi Gehrke, Siil, 

Marko, Avo Kärber, Kaili Roosileht, Kristjan Sander, Tiit Kärner. ESM Ühingute Liit. 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 


