
Mirjam Johannes  

Aeganda 

Kuum Eesti hommik virutab mulle nagu puuga pähe. Raske on oma füüsilist mina 

magamistoas üles leida. Alles eile öösel leidis lõpu minu Uganda reis ja juba täna laman oma 

kõvas voodis. Antud hetkel  on mõlemat raske uskuda. Me teame, et maakera on 

ümmargune, aga kui tihti me seda tunneme? Millised peegelmaailmad ja paralleelreaalsused 

küll eksisteerivad meie maamunal! Millised ajavööndid? Oeh! 

Kohustuslik kellakeeramisaktsioon lennujaamas lõppes rõõmsa hämmeldusega. Kodust 

kauge Uganda on Eestiga samas ajavööndis. See jäi ka ainsaks ajaliseks ühildumiseks, mida 

Eesti ja Uganda vahel leida andis. Aeg käib seal teisiti.  

Kohalikku kulgemist ei suudaks oma rütmist välja viia veeuputuski, mõtlesin alul. Pärast 

kogesime, et ka terrorirünnak pealinnale ei ajanud kannatlikke ugandalasi närvi. Elu kulgeb 

aeglaselt ja üllatusteta. Keegi ei vaata tulevikku mõttega seda parandada, inimesed lepivad 

tasakesi kõigega. Kohalikust päevalehest jäi mind kummitama üks karikatuur, mis illustreeris 

midagi kohaliku inimarengu aruande laadset. Tervemõistusega eestlase jaoks on Uganda 

tõesti omadega vihmametsas: meeletu korruptsioon, vaesus, kohutav tervishoid ja 

kanakuudi haridus. Karikatuuril tassib väeti köielkõndija seljas kogu eelpool mainitud 

kupatust ja pildi all on pealkiri „Üheksa kümnest ugandalasest on eluga rahul“. Sellise 

mentaliteedi plusside ja miinuste vahel vaagimine kujunes üheks reisi osaks. Mine võta kinni, 

kumba pidi on parem, kas rahulduda vähesega ja mitte kunagi pingutada millegi suurema 

nimel või ei iial iganes olla rahul ning lõputult ringi rapsida. Eks mõni elutark tuleks nüüd 

õpetama, et vaja on leida kuldne kesktee.  See kesktee viiks maailma rohkem tasakaalust 

välja. Kaks äärmust tasakaalustavad vaekausid. Aafriklased kiirustavad Euroopasse rikkaks 

saama. Eurooplane tuleb siia rahu otsima. Otsisklemisest pole suurt tolku, hingeõnnistus 

tuleb lihtsalt tasakesi ära oodata. 

Ootasime Lauriga juba üle tunni aja oma lõunasööki. Kõige ilusam vaade Victoria järvele 

hakkas ära tüütama. Keegi ei paistnud taipavat, et see tund lööb meie tihedalt planeeritud 

turistipäevakusse suure augu. Oli meie teine päev Ugandas. Autoriteetse reisijuhi toel olime 

eelmisel õhtul lihtsameelselt planeerima asunud. Viga! Siin ei tehta rohkem kui ühe tunni 

jagu plaane. Ühistransport on sõidugraafikust ainult õudusunenägusid näinud. Buss alustab 

oma teekonda alles siis, kui ta on juba rohkem kui lihtsalt täis. Toidu juurde tagasi tulles...kui 

minu kanavõileib, mis üritas olla väga euroopalik, priske teenindaja saatel lõpuks teosammul 

kohale veeres, olin jõudnud targast Uganda raamatust omandada teadmise, et teenindus 

„kipub olema aeglasevõitu“. Seega jätsime ettekandjaga tõrelemata ning asusime ahnelt 

toidu kallale. Tema aga teatas rahulik-emalikul toonil, et me ei tohiks nii hoogsasti süüa, see 

pole kõhule üldse hea.  



Meie Uganda kuusse mahtus nii sõda kui rahu, nii seiklus kui puhkus, nii aeg kui ajatus. Minu 

jaoks jääb Uganda alati Aegandaks. Füüsikaliselt on nii sätitud, et inimene kaalub ekvaatoril 

vähem kui mujal. Maailma raskus rõhub siin vähem me õrnu õlgu! Gravitatsioon teeb imesid! 

Maakera  tõmbab ugandalasi vähem enda poole ja tundub, et ka aja jõuväli on nõrgem. 

Inimesel on aega anda ja naeratada.  

Otsus minna üheks päevaks külakooli tunde andma sündis spontaanselt. Olime juba kolm nädalat 

Ugandat iga külje pealt mõõtnud ning otsisime nagu turistid ikka uusi vaatamisväärsusi. Me polnud 

veel  asja vaagima ja tasa sõudma õppinud. Lihtsalt oskasime nüüd arvestada, et kõigil teistel on see 

kombeks. Tol hommikul, nagu kooli puhul ikka, olime vara jalul. Olin väga närvis ja ei oleks suutnud 

pudeliski paigal püsida. Peagi avaldus minu närvilisus piinarikka kõhulahtisuse kujul.  

Meie sõber Saleh, kes kogu seda ettevõtmist vedas, oli seevastu väga rituaaliteadlik. Kohalikud 

tahtsid meid tingimata kostitada ja põlde näidata. Tervitasime traditsioonikohaselt. Kõik vanuritest 

vääksuvateni laskusid põlvede peale, kui käisid meil kätt surumas. Linnades ei tee seda siin enam 

keegi, kellelgi pole aega. (Kiirustamine on ohtlik nakkushaigus, mis võib lõppeda surmaga. Levinud 

urbaniseerunud ühiskondades.)  

Mõõdukal sammul jalutasime läbi küla kooli poole. Meist said kohalikud staarid: lapsed jooksid suure 

kisaga tee äärde: „Muzungu! Muzungu! Kuidas sul läheb?“ Mis mul viga minna, mõtleb valge inimene 

väsinult, mina ei ela muldonnis ega pea kanakuudi hariduse eest hingehinda maksma. Kui me 

koolimajja jõudsime olid tunnid igatahes lõppenud. Lapsed uitasid sihitult ümber telliskividest 

ahervare. Minu üllatuseks mahutasime kõik ennast ühika köögi suurusesse klassiruumi ära.  

Laste silmad mustas näos põlesid ootusärevalt ja vastutasuks meie, laiskvorstid, polnud viitsinud 

tundi ette valmistada. Mida nad siin koopahämaras klassitoas üldse teavad? Siin pole ju võimalik 

tähestikkugi õppida...ja ometi oli keegi tarkpea seina peale pannud pildi inimese siseelundkonnast. 

„Mul on kõht lahti...huvitav millise organvärgenduse süü see on?“ avastasin end mõtlemast. 

 Alustasime püüdlikult liitmise-lahutamisega, mõistes alles poole tunni pärast, et seitsmenda klassi 

poisid on ruutjuurimises hiiglama osavad. Katsetasime võrdlemisi ebaõnnestunult inglise keele ja 

loodusõpetusega. Elu on ikka ebaõiglane, läheb valge inimene kooli õpetama ja õpib ise sada korda 

rohkem kui tema hoolde antud neegrilapsed. Loodetavasti suutsime ennastunustava jalgpallimatšiga 

natuke oma hingevõlga tasandada. Millistes tingimustes on võimalik õppida!  

Hoolimata meie silmatorkavast andetusest õpetamisel, saatsid lapsed meid läbi küla tagasi. Kindlasti 

oleks tahtnud kõik külaelanikud meid oma õhtusöögile, aga diplomaatilisel Saleh’l õnnestus kuidagi 

nii korraldada, et käisime ainult kahes majapidamises. Kõht ube ja maisiputru täis, laekusime hotelli. 

Panin endamisi Laurile diagnoosi: väsinud aga õnnelik. Minu diagnoos: kõhulahtisus süümepiina 

tundemärkidega. 

Valget inimest hüüavad nii suured kui väikesed ugandalased muzunguks. Sellega harjub ja pisitasa 

hakkavad kutsutud ise selle üle nalja tegema. Kutsu mind pealegi valgeks inimeseks, sest seda ma 

olen! Suveniiripoodides tervitab ostlevat turisti lai valik Muzungu-sõnaga T-särke ja nii mõnigi 

patseerib sellega uhkelt tänava peal ringi. Vaene priskevõitu enesega rahulolev ameerika rändur, 

„see, kes uitab sihita.“ Muzungu etümoloogiline tähendus hakkas mind läbi nende hüüdmiste 

jälitama. Jah, mul puudub sirav siht. Miks ma rändan Ugandas ringi? Reisimine on maailma kõige 



sihitum tegevus, mida kannustab vaid inimeste uudishimu ja vallutamisvajadus. Ma ei tulnud siia 

selleks, et kodus reislugusid pajatada. Miks siis? Ajas rändamiseks pole vaja imemasinat. Tal saab ka 

lihtsamini sarvist haarata, abiks võivad olla nii lennuk, laev kui rong. Piiritagused maailmad heidavad 

ka sihituima ränduri ette kergekäeliselt kogemuslikke kordumatusi. Ugandas viibisin igas viivus 

intensiivsemalt. Kogesin, mõtlesin, tundsin rohkem. Lõpuks ometi andis aeg mulle, sihitule, rohkem, 

kui ta mult võttis.                   

 


