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Kolumbus Krisi rokkiv sünnipäev 
 

 Üks Eesti kuulsamaid rock'n'roll'i kooslusi Kolumbus Kris 
teeb jälle suuri tegusid. Äsja ilmutati kolmikalbum „Eesti 
roki annaalid”, mis sisaldab palasid aastatest 1987–1993, 
veel avaldamata materjali ja kontsertsalvestusi. Käivitus 
ka sünnipäevatuur marsruudil Tallinn-Viljandi-Valga-
Jõhvi.  
 
Suurejooneline avapauk oma 21.sünnipäeva 
tähistamiseks ja värske kogumiku tutvustamiseks anti 11. 
aprillil rokisõprade lemmikklubis Rock Café. Peol sai 
kuulda-näha ka Eesti esimest trummarite nonstop-paraadi 
ja arvukaid üllatuskülalisi. 
 
Seda, kas tegu oli läbi aegade parima Kolumbus Krisi 
kontserdiga, ei oska öelda, kuid mehed olid esinemise 
õnnestumise nimel igatahes kõvasti vaeva näinud. Nad 
olid heas vormis ning sama reipad ja stiilsed kui 

paarikümne aasta eest, kuigi juustes praegu ehk veidi rohkem halli leidub. KK sütitas pea kõik 
kohale tulnud rokisõbrad. Eraldi kiidusõnad lähevad kitarrist Aivar Ojale, kes on tõepoolest 
omaette klass. 
 
Teadmiseks neile, kes Kolumbus Krisi toimetamistega kursis pole, et tegu on pesuehtsat 
rock'n'roll'i viljeleva neljast mehest koosneva bändiga. Punt alustas 1987. aasta aprillis ning 
samast aastast pärineb ka esimene omanimeline kassett. Vahepealsesse aega mahub LP ja 
paar CDd, viimane stuudioalbum „See on voodoo” lasti välja aastal 2005. Kokku on nendelt 
meestelt ilmunud neli või viis albumit – täpselt ei tea muusikud isegi ning see pakkuvat neile 
tõsist vaidlusainet. Nali või tõsi, kes teab. 
 
Algusaegadel võrreldi neid Bad Company nimelise pundiga, praegu tõmmatakse paralleele 
juba ZZ Topiga. Meeste endi eeskujudeks on aga hoopis Led Zeppelin, Black Sabbath ja The 
Beatles. Bassimees Jaanus Raudkats on võrdlustest ilmselgelt meelitatud, kuid nendib siiski 
äärmise tagasihoidlikkusega, et nad on ikkagi nemad ise, kõigest Kolumbus Kris.  
 
 
Kasiinoealine Kolumbus Kris 
 
Sünnipäevapidu ja ühtlasi trummar Andres Oja 50. juubeli tähistamist alustati pea 
punktuaalselt. „Me oleme nüüd 21 aastat vana, võime käia kasiinos ja tegeleda 
pornograafiaga,” tervitas laulja Urmas Vare lõbusalt publikut ja reibas rokkimine läks käima. 
Esineti piltlikult öeldes kahes osas. Esimeses domineeris vanem materjal, raskem rokk ja 
bluus. Taustaekraanilt võis näha lõbusat road-movie't Kolumbus Krisi varasematest 
tegemistest ja seiklustest USAs, kontsertkatketest ja lavatagusest elust. Esimesele osale 
järgnes trummarite paraad, mille juhatas sisse mõistagi Andres Oja ise. Varem välja 
kuulutatud eesti supertrummaritest puudus haiguse tõttu ainult Marko Atso. Eriti energilise ja 
jõulise etteastega said hakkama Kristo Rajasaare (Kosmikud) ja mitmes eesti rokkbändis 
mänginud Eimel Kaljulaid, kes hiljem ka Kolumbus Krisi laulja rollis üles astus. 
 
 
Bussijuhist akordionimees 
 
Osa trummareid viskas pärast mängu oma trummipulgad rahva hulka. Et need endale saada, 
läks lahti päris suur rabelemine. Andres Oja ja Blacky trummari Silver Ulviku eestvedamisel 
õpetati publikule, kuidas korraliku trummikomplekti puudumisel pesulauda trummi asemel 
kasutada. Teise osa keskel lisandus KK põhikoosseisule mitmeks looks veidi väsinud 

 

Rock Cafe. 
Foto: Maili Rooden 



olemisega lahe käharpeast härrasmees, kes kurvameelsel ilmel lõõtsa tõmbas. Jutud käisid, 
et akordionimeees oli tegelikult bändi bussijuht. Tõeliste rokimeeste kombe kohaselt visati 
laval viinagi, kord Andres Oja, kord bändi, kord publiku terviseks! Kui kaks ja pool tundi 
kestnud pidu öösel poole kahe paiku lõpuks läbi sai, olid kõik osalised rahul. Nii esinejad ise 
kui ka publik. Ja ei mingeid märke väsimusest.  
 
 
Pidu à la rokimehed  
 
Pärast kontserdi lõppu said õnnelikud väljavalitud aga nautida tõelist rokimeeste stiilis pidu. 
Roheline käepael andis võimaluse visata pilk bändi lavatagustesse ruumidesse, et 
muusikutega kätt suruda ja tervitustoost öelda. Külalistele, kelle hulgas olid näiteks 
populaarne telemees ja naistelemmik Andres Raid ning muusikapromootor Andreas Lukin, 
pakuti seal ka kerget sünnipäevakosti: mitut sorti Eesti viina ja ürdilikööri, janu kustutamiseks 
ning toonuse tõstmiseks energiajooke ja tomatimahla. Sakuskaks olid lagedale toodud juust, 
viinerid, küpsised ja marineeritud kurk. 


