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Kolumbus Kris mängis Moskvas suursaadikule bluusi 

 
Kui Eesti bluusivanakeste ansambel Kolumbus Kris USA presidendi Bill Clintoniga 
samaaegselt Moskvas gastroleerides Blues Summiti nimelise l üritusel rokiklassiku Chuck 
Berry loo kuuldavale laskis, oli meie sealne suursaadik Tiit  Matsulevitsh esimene tänulik 
kuulaja, kes lava ees hoogsalt tantsu lõi.  
 
Suurlinnast värskete muljetega naasnud Kolumbus Krisi trummar Andres Oja tunni stab, et ei 
käinud bändiga Venemaal suurt kunsti tegemas. Pigem käisid nad teisi bände kuulamas ja 
lõõgastumas. "Enne meid olid väga tõsised bluusimehed ja pärast meid samuti. Mõtlesime, et 
kellele seda aeglast ja tõsist bluusi ikka nii väga vaja on. Tegime hoopis reipamat rokiklassikat ja 
rahvale läks see peale," kirjeldab Oja. "Venelased on ju sellised, et eriti ei häbene, tõusti püsti ja 
kukuti kohapeal tantsu vihtuma." Bändi laulja Urmas Vare vana tuttav suursaadik Matsulevitsh ja 
veel kümmekond eestlast olid samuti aktsioonis. "Mõnus koht, asjatundlik publik ja hea õhkkond," 
ütleb Oja rahulolevalt. Õhtul jämmis meie Urmas Vare ühes Moskva jazzirestoranis võidu 
zizitopiliku habemega Vene suupillivirtuoosi Petrovitshiga... "Vana mängis ikka väga hästi," kiidab 
Oja Petrovitshit.  
 
Tavalised ja kummalised Venemaa asjad  
 
On üsna tavaline, et kui juba muu ilma mees Venemaale satub, siis üldjuhul joob ta ennast täis. Viin 
on ju häbematult odav. Bluusimehed polnud ses mõttes mingi erand. "Taanlased muidugi hoidsid 
järgmisel päeval peast kinni ja vandusid. Keegi oli neile öelnud, et Vene viinast pohmakat ei tule," 
meenutab Oja. Loomulikult saadi teada ka seda, et prostituut teeb oma tööd 100 dollari eest tunnis. 
Pool liitrit kohalikku Baltika õlut maksab baaris 35 rubla, väike klaas Heinekeni aga 150 rubla. 
Kummalisel kombel on kuulus Arbat kunstnikest puhtaks löödud. Matrjoshkasid ja muud Moskvale 
igiomast müüakse jalakäijate tunnelis. "Kõige rohkem hämmastas mind aga see, et mitte üht 
kaukaaslast tänaval näha polnud," ütleb Oja. Suursaadik Matsulevitsh oli hiljem selgitanud, et nüüd, 
kui Venemaa vahelduva eduga tshetsheenidega sõdib, on sisuliselt lubatud kõik kaukaaslase 
välimusega mehed põhjenduseta vahistada ja nad vähemalt paariks päevaks pokri pista. Sügisel 
tagasi "Seesama tüüp, kes meid Moskavasse kutsus, tahtis, et me sügisel uuesti läheksime," 
lausub Andres Oja. "Muide, vana Petrovitsh oli nõus meiega mõned lood stuudios sisse mängima. 
Võib muidugi ette kujutada, kui kõrged on Moskvas stuudiote hinnad," lisab ta. Homme vahendab 
Andres Oja oma Moskvamuljeid raadio V6 eetris ning mängib taustaks vene bluusi. 


