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Første dag i Tbilisi
Posted on July 2, 2012 by admin

Nå har vi vært en dag i Tbilisi, og har hatt gode sjanser til å bli kjent med byen. Reisen gikk smertefritt, først med
en mellomlanding i Tallinn (en vakker middelaldreby vi fikk se i all sin prakt fra innsiden av transitområdet) før vi
ankom Georgia omtrent klokka fire om morgen, georgisk tid.

Fra flyplassen gikk det  i hundre over svinger og fartsdumper (drosjesjåfører i Georgia er – som mange andre
steder – gærne) til vi ankom på Soul House Hostel, et fint lite hus hvor vi akkurat klarte å presse oss inn. Et par
ledere ble sovende i hengekøyer i hagen, men de latet som at det var av eget valg – sommernettene her nede er
tross alt ganske varme.

Bare noen timer senere ble speiderne vekket til en sein frokost, bestående av det brødet og pålegget vi hadde fått
tak i. På tro speidervis var kaffe det eneste som hadde blitt tatt hånd om god tid i forveien, men maten kom på
bordet i tide, og ble nytt under den strålende middagssolen.

Tbilisi selv er en merkelig by, hvor middelaldremurer kranser de grønne åsene mens forfalne sovjet-strøk ligger
hulter til bulter med moderne 2000-tallsarkitektur. Et godt eksempel var den første posten på fot-sightseeinga
vår: presidentens bolig. En storslagen glasskuppel har blitt satt på toppen av et renovert palass, bokstavelig talt
omringet av gate på gate med forlatte hus uten vinduer.

Etter å ha kikket på presidentens hus (fra den andre siden av en seks meter høy port)  vandret vi til den 
nærliggende Sameba; en svær katedral som stod ferdigstilt i 2004, med hager, tårn og kupler i ett stort
guddomelig byggverk. Uten tvil et av Tbilisis mest storslagne konstruksjoner.
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En tur gjennom gamlebyen førte oss over den grønne men grumsete elva Kura, og på den andre siden ble det ble
tråkling gjennom smågater og smug, med cafebesøk og kortspill. Da alle speidere var samlet igjen satte vi avgårde
for å møte noen gamle venner, men på veien dit ble vi forfulgt av noen bittesmå jenter som tigget for mødrene
sine. De hadde det veldig moro med å gripe fatt i armene (og hestehalene) på rovere, til stor underholding for alle
andre enn de ufrivillige målene.

På Freedom Square møtte vi den aserbadsjanske kontigenten. Etter å ha hilst på gamle venner delte vi brød, i
form av et tradisjonelt georigisk måltid. Etter tallerken på tallerken med brød, ostefylt brød, kebab, såvel som brus
med gressmak (det stemmer – smaken fikk en noe variert mottagelse), kom endelig hovedretten på bordet.
Kinkhali er en liten pose av pasta, fylt med kraft og oksekjøtt, som spises med hendene. Aserbajdsjanerne lærte
raskt nordmennene hvordan retten skulle takles (bit hull, drikk kraften, spis), og måltidet var snart over.

Da vi forlot restauranten hadde solnedgangen allerede begynt, men likevel var det tid for enda litt flere eventyr.
Nå som speiderne var litt kjente med byen var det trygt å la dem ta den siste timen med sollys der de ønsket. For
noen betydde det å finne stedet med best mulig utsikt, mens det for de som ikke hadde satt så stor pris på
middagen betydde – hva ellers? – McDonald’s.

Til slutt kom alle vaklende tilbake i mørket etter en lang dag, klar for en like lang natts søvn.I alle fall etter et par
runder til med kortspill. I morgen går turen til det gamle fortet som vokter over Tbilisi, og deretter til byens
shoppingdistrikt, forhåpentligvis med like fint vær som vi hadde i dag!
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