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Lennuki rattad puudutasid minuti eest Palermo lennujaama maandumisrada. Enne 

päikesetõusu alustatud kolme vahemaandumisega lennukisõit on lõpuks ometi läbi! Võin 

uhkusega öelda, et ma olen kõige kaugemas maailma punktis, kus ma eales käinud olen – 

Itaalia suurimal saarel, Sitsiilias. 

Süda trummeldab nii, nagu tahaks seest välja hüpata: saaks seda toredust juba oma silmaga 

näha. Kuidagi ei suuda põnevust alla suruda! Juba lennuki imetillukesest aknast paistab 

Vahemere maade lummav ilu: kõrged lopsaka taimestikuga mäeahelikud ning väikesed 

majakesed mäejalameil. 

Lennukust väljudes tundub, nagu oleksin sattunud ühe hiiglasuure hapnikuvaese mulli sisse. 

Kliima on meeletult lämbe ja niiske. Põhjamaade inimene ei ole sellega harjunud, samuti 

mina ega mu ülejäänud perekond. Tekib tahtmine hapnikku „juurde osta“, kuna siin on 

sellega küll koonerdatud. 

Meie perele ei meeldi suured hotellid mitmesuguste basseinide, baaride ja muu sellisega, 

mille eest osatakse  hinda juurde küsida. Seega majutuskoht on meil tagasihoidlik: väike 

ühekorruseline maja Palermost 10 kilomeetri kaugusel asuvas linnakeses Isolda delle 

Femmines, kus kõik tundub esmapilgul käe-jala juures olevat. Oleme küll järgmised seitse 

päeva äärelinnaelanikud, kuid keskus on vaid kiviviske kaugusel. 

Väikest elamukompleksi ümbritsevad kõrge valge raudaed, oleandrid ja potid hiiglaslike 

palmide ja kaktustega. (Mitte et neid siin looduslikult veel vähe kasvaks, aga kunagi ei ole ju 

ülearu!) Tundub, et sama aiaga piiratud kõrvalmajas elavad suured loomafännid, sest kui ma 

ei eksi, näen hetkel aias kahte koera ja … üks, kaks … üheksat kassi! Sellest võib järeldada 

ainult üht: igav meil siin küll ei hakka. 

Põhjus, miks me just sellise majutuse valisime, on selge: turismipiirkond on võlts! Sõna 

otseses mõttes. Seal on kõik üle pakutud, kõrged hinnad ja üldse mitte see „õige“, kui saate 



aru, mida mõtlen. Väljaspool turismipiirkonda domineerib naturaalsus ja seda me 

õigupoolest jahtima tulimegi! 

Laupäev, 19. Juuni. 

Vulkaan Etna 

On reisi 5. päev ja ma olen saare teises otsas, et külastada siiani tegutsevat vulkaani – 

ETNAT. 

Mulle tundub see vulkaani otsa ronimine natuke riskantne ettevõtmine, sest sellega 

kaasnevad mitmed ohud. Nendest kõige aktuaalsem on hapnikupuudus. Ja ma kardan ka, et 

Etna hakkab purskama, kuid see on suhteliselt ebaloogiline. Hoiatatakse ju mitu päeva ette, 

kui tõesti oht on olemas. Kuid inimene on juba kord selline, et ta kujutab tahtmatult ette ka 

ohte, mille tõenäosus on väga väike. 

Väikese Itaalia Fiatiga kahe kilomeetri kõrgusele sõites tundub käänuline tee olevat ilmatu 

pikk ja vaevarikas. Oleme ju harjunud mööda maapinda sõitma, mitte mööda tuhamäge üles. 

Loodetavasti peab väikese võimsusega mootor vastu, kuna oleme eelnevatel päevades otse 

kuristiku kohal seisma jäänud ja ma võin lugejale kinnitada, et see ei olnud üldse mitte tore. 

Nagu ripuks elu niidi otsas, mis võib kohe katkeda. 

Isegi kahe kilomeetri kõrgusel olevas baasis on kõik olemas: restoranid, kohvikud, 

suveniiripoed jne. see on kõik turvaline ja fantastiline küll, kuid ma ei saa oma hirmust võitu, 

millele lisandub nüüd ka kõrgusekartus. Kuristikku vaadates, kus tsivilisatsioon tundub nii 

kauge ja habras olevat, tahab mu sisikond minust väljuda. Kuid ma ei lase pead norgu ega 

anna järele. Nii juba hirmudest võitu ei saa! 

Mõne minuti pärast olen veel 800 meetrit kõrgemal. Seekord logiseva gondliga sõites, mis 

iga hetk ähvardas otsad anda. 

Kliima on märgatavalt erinev: mäe jalamil näitas temperatuurinäidik +34 kraadi, siin, 2800 

meetri peal aga ainult +15 kraadi! Ms oleksin sattunud nagu „troopilisele Lapimaale“, kuna 

lisaks tuhale võin ma ka näiteks lumememme ehitama hakata. Või veel parem mõte – võiks 

lumesõda pidada! Lumi on kõikjal! 



Mu sinised ketsid ja jalad allpool põlvi kattuvad imekiirelt tuhaga. Vallutusretk on hoopis 

raskem ettevõtmine, kui ma olin ette kujutanud. Kuid üles me jõudsime. Kaatri peal möllab 

tuul nii, et hoian isast tugevalt kinni, et alla ei lendaks. Kuid hea on tunda kaatri sisemusest 

sooja õhku minu poole voogamas. Väike leevendus! 

Suveniirid näpus, suundume tagasi maapinnale. 

Allatuleks on tavaliselt raskem, kui minna üles. Kuid vulkaani otsast alla tulla on suur 

kergendus. Vulkaan on ju niivõrd aukartust äratav, selle vastu ei saa mitte ükski inimolevus. 

Me ei saa juhendada loodusjõude, kuid loodusjõud saavad meid. 

Inimene võib olla arg nagu jänes ja ka vapper nagu lõvi. Leidsin, et me kõik oleme erinevates 

olukordades erineva käitumisega. Sain osaliselt oma tobedatest hirmudest võitu ja sellise 

elamuse kogu eluks, mida on raske asendada millegi paremaga. 

 

 


