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Moskva 2019

tamiini ja ecstasy

sotsialismileeri maades eksisteerida ainult tänu politseile ja 

ehk „kaltsakatel“ ei ole sealjuures võimalik rikkaks saada ega 





HOIATUS

Kõik, millest tehakse juttu käesolevas raamatus, on tegeliku 

inimese mälestused reaalsetest sündmustest. Autor tunnistab, 

et ta ei saa pretendeerida absoluutsele usaldusväärsusele ega 

objektiivsusele. Ammused faktid võivad olla üksikasjades eba-

täpsed. Lisaks sellele on sündmusi kirjeldatud inimese seisu-

kohalt, kellel ei olnud kaugeltki alati ettekujutust toimunu 

ulatusest ega olemusest, nende põhjustest ega tegelikest taga-

järgedest. Nende sündmuste teistel osalistel aga võivad olla 

täiesti teistsugused hinnangud, tõlgendused ja arenguversioo-

nid. Seoses sellega on kõik raamatus mainitud nimed – välja 

arvatud peategelase oma – muudetud. Kõik mainitud kirjuti-

sed muudest allikatest ja dokumendid on reaalsed.

Autor mõistab täielikult seda ohtu, mida uimastid kujuta-

vad endast nii iga inimese kui ka kogu ühiskonna füüsilisele 

ja kõlbelisele tervisele, ning peab allpool jutustatavat lugu 

veel üheks kinnituseks. Seoses rahvusvahelise ja rahvusliku 

seadus andluse soovituste ja nõuetega uimastite propagee-

rimise lubamatuse kohta on autor teadlikult jätnud vahele, 

mõnedel juhtudel ka moonutanud narkootikumide toot-

mise tehnoloogilisi iseärasusi. Kirjeldatud episoodid peavad 

vaid näitama, kui keeruline, ohtlik ja kuritegelik nähtus on 

uimasti äri.
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SISSEJUHATUS

ilmus Moskva Kaasani vaksalisse üpris tähelepanuväärne 

Mehe kitsas teravate joontega nägu oli küll küntud kortsu

maalselt oli selle kodanikuga kõik korras: ta ei olnud mingi 
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Selle reisija ilmumisele pöörasid otsekohe tähelepanu 

eluliste asjaolude ja ametikohustuste tõttu olid sunnitud 

päevade viisi tegelema neid ümbritseva seltskonna jälgimi

See reisija aga ei sobinud paljude tunnuste poolest – 

lõpuks ei ilmu välismaalased – rändajad ja lihtsalt eksootika 

ei olnud kindlasti turist ega metsiku looduse või Venemaa 
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SISSEJUHATUS

värvijääkidega ning ilma igasuguste märgiste ja tekstideta 

ning oma tegevusalast olenevalt olukorra muutustele kui

Kas ta vedas balloonid kohale rongiga? Aga see on küll vähe

usutav: milline idioot ja miks hakkaks vedama reisirongiga 

läbi kogu vaksali sadade inimeste silme all ega peida end 

vulisel kodanikul niivõrd demonstratiivse käitumise puhul 

vaevalt olnud võimalik vältida selgitusi vaksali õiguskorra 

esindajatele ning sellest oleks kindla peale kujunenud oma
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keerutanud märksa keerulisematest olukordadest ning tea

olid tema jaoks selles mõttes kõige lihtsamad ja ettearvatu

kuse töötajad ja selle külastajad – olid terroristid mineerinud 

jateks ning nõudnud Venemaa võimudelt vägede väljaviimist 

et mitte kanda vastutust ega maksta hüvitist hukkunute 

naku osalised ja vabatahtlikud kandsid sadade kaupa välja 
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SISSEJUHATUS

Kõigi nende jubedate uudiste ning selle üle peetud vaid

diiti olid saanud rahulikult Moskvani sõita ning kuivõrd 

selt käideldavad ning mida tunnevad kõik tuletõrjujad ja 

ohtlikud) ning sarnaneb omaduste poolest paljuski kloo

mõnekümnest grammist oleks piisanud keemiarünnakuks 

olnud terroristidega seotud ja kavatsenud korraldada gaa
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rast tuleb vähimagi eriolukorra puhul isoleerida ohutsoon 

on keelatud ning tingimata peab vältima ka muid tulealli

Nii et kui sel päeval oleks kummaline kodanik Kaasani 

line tohuvabohu ja välismaalgi oleks see kindla peale äre

ning sidemetes separatistide ja isegi teistest maadest pärit 

eriti tähtsal transpordiobjektil rohkem kui tsentnerit tegeli

kult juba valmis keemiarelva? „Mida? Te tegelete kunstliku 
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SISSEJUHATUS

jaama vastu tulema? Kas tunnete Movsar Barajevit? Kas 

sümpaatiat neonatside vastu? Teil Eestis püstitati sel suvel 

Mitu korda?“
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uimastikaupmeeste tegevusega olid vaid kattevarjuks või

Kuid saatus leiab vahel kõige uskumatumaid variante 

ning sündmused kulgevad kõigi asjaolude ja igasuguse 

last oma imeliku veosega keegi Kaasani vaksalis kinni ei 

Miilitsa erisalga OMON üleskrutitud närvidega võitlejad 

olemasolust hoolimata – olid nende silmis enesetapjad rõi

nud terroristide ninamees Movsar Barajev olevat saabunud 

Moskvasse oktoobri keskpaiku koos mitme enesetapjaga 

kogu Moskvasse saabunud gruppi ning ülejäänud võisid 


