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Head tulemused oliimpiaadidel
URMAS REISBERS

M00dunud kuu jooksul on
Reaalkool i  6pi laste ekipaazid
maadelnud teiste oppeasutustega
erinevates ainetes. On toimunud ka
kodusiseseid heit lusi .  Opi lastele
endile sellised 0ritused muidugi eriti
korda ei lthe, aga see-eest said paljud
pedagoogid vdimaluse valida endile
lemmiklapsi.

Eiole see ktill imelugu, et Reaalkooli
haarmed end kohalikel viktoriinidel ka
tippudesse suruvad, kuid samas oleks
toimetuse arvates natuke imelik. kui
nende endi v6i s6prade nimesid

esilehek0lje suures artiklis lra ei
mdrgiaks. On ju kool eelk6ige ik&agi
tarkuse taganoudmise koht ja n00d
siis saavad kdik realistid endale
teadvustada, kui kobe nende kool
ikkagion.

Toimetus peab erititdhtsaks seda,
et koolisisestel biolooga, geograafia
ja informaatika viktoriinidel on meie
asutuse 6pilased haaranud enda
valdusse k6ik esikolmikud. Niisiis ei
olegi raske poolaasta vddrastavais
ja vO6rustavais majades Reaalkooli
targemale poolusele teab mis
halvasti mdjunud vdi hdvitavat
hoopi andnud. TULEMUSED LK.4.

11. klassid vaatluse all

Jaanuaris toimus I  l .  k lassides
Vaatlusnddal. Vaatlusntdalal kdisid
kool i  juhtkonna l i ikmed kAisid
er inevates ainetundides, tegid
mdrkmeid ja tdhelepanekuid klassis
to imuva kohta  n ing  ves t les id
Opetajatega 6pi laste [ le.  K6ik
kirjapandu sai ldbi vdetudjaanuarikuu
vi imasel pdeval Gustav Adolf i
G0mnaasiumi ruumides toimunud
koosolekul. Kohal olid nii kooli
juhtkond, klassijuhatajad kui ka
Opilaste esindajad. Kooli kodukord ja
6pilaste omavaheline ldbisaamine
said enamuselt positiivse hinnangu
kuid suurimateks murelasteks peeti
info liikumist koolis ja probleemseid
6pilasi. Igatahes vdilrt ettevdtmine oli
ja targemaks said kdik osapooled.

Alates teisip6evast, 5. Veebruarist,
oma 75-ndast siinnipdevast alates,
on koolist puudunud Uks 0tlemata
tdhtis tegelane - garderoobionu.

Puudumise p6hjuseks on
ootamatu haigus. Kuni praeguseni
on tema t00d asendanud erinevate
klasside Opi lased. Loodame, et
garderoobionu aegsasti t00le ilmub
ja tavaline elurittm koolis taastub.

Uleskutse

Hei! Kallis realist, kes sa tunned,
et mArkasid midagi, millest "Reaali
Poisis" peaks jut tu olema. Oled
mOnes igavas  tunn is  luu le tuse
vihikukaanele kirjutanud v6i hoopis
hilis6htul oma laua taga p6neva
jt i r je jutu valmis meisterdanud?
Saada see agajulgelt "Reaali Poisi"
toimetuse poole teele. Iga r ida
m6nelt Reaalkooli elanikult on alati
teretulnud ja austust pElviv nihtus.

Vilistlaste 6htu
MAARIA IAIASTO
(r r{. tfitfD)

29. jaanuariks oli plaanitud
jiirjekordne Reaali vilistlaste
kokkutulek: spordivdistlused
pidid toimuma GAGi v6imlasja
Ohtuseks meelelahutuseks ja
kokkusaamiseks oli ette niihtud
pubiralli, mille eel kogu kamp
Reaal i  ees koguneb.
Kokkulepitud kellaks oli Estonia
puiesteel mitukiimmend
vilistasehakatist, kes k6ik ooasid
saladusliklcu inisiatiivi'edasisteks
tegudeks. Viimanejiii aga hiljaks,
mistdttu suur osa kogunenutest
j6udis selleks ajaks, kui hakkas
li ikumine vanalinna pubide
suunas,juba kuhugi tira kaduda.

Seltskond, mille hulgas mina
mOorda vanalinna ekskurseerisirl
oli algselt umbes l5pealine, kuid

aegam66da kahanes veelgi
v i i iksemaks.  Es ia lgsest
sihtpunktist @atrickusQ j alutas
meie kambake peale hetkelist
seisakut edasi George Browni
suunas, kust lootsime leida
vanemaid lendusid.  Nei le
tiksikutele, kes sisse astusid,
avanes 0pris ootamatu pilt: vaid
7 -8 ldpetanut  (ku ig i
reserveer i tud o l i  veerand
laudadest)..jne. jne. kuni meie
kambake otsustas lOpuks laiali
minra
Kokkuvdttes vdiks vist 6elda et
tiritus polnudki, kuid ega kedagi
teist kui ennast ei saa selles
siiiidistada. Loodetavasti on
j i i rgmisel  aasta l  rohkem
hakkaja id ja  huv i l is i  n ing
kindlasti on omas majas hoopis
teine turne pidu pidada kui lirnm
peale seiklusi otsima minna.
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Juhtkiri

On talv. Ja 6ues on kiilm ja kole ja sajab vihma.
V6tame suusadja liiheme metsa. Ei ole valge. On
kiilm ja koleja puu allon rebastejiiljed. Puu ise on
soe ja hea, aga lehti tal ei ole. Lume alt sulavad
nad v6lja" aga need pole need lehed, mida saaks
iikshaaval noppida" iimber s6rme keerata, aegamisi
purustada ja siis koos tuulega teele lasta.

Selge on, et pimedaks liiheb veidike hiljem.
Pimeduse aeg k6ledal pdhjamaal hakkab
mdeiduma. Varsti on suvi valrnis, siis kolime temasse
timber. Ja enam ei ole nii kiilm ja kole ja pole
talvelingi seljale r6humas. Esmaspiieval peamejiille
kooli minema. Lume alt sulavad viilja koltunud
lehed.

Muidugi proovivad nad olla paremad ja ilusamad
kui lihtsalt kOdu. Vdib-olla mdne jaoks ongi. Muidugi
tahame endast metsa jtilje maha jatta. K6ige
sirgemao k6ige puhtama, kdige kiirema. Et kui
rebased juhtuksid j i i l le m66da minema, si is
i i l latuksid ja peatuksid hetkeks, puhkamaks
igap?ievastest tegudest. Jiilib piiikese otsustada,
kauaks j iilj ed sdi I ivad.

Piirast jfllgede sulamist on k6ige peal lehed.
Kasvdi idrernise talveni. kui tuleb uus lumi.

Kiri Reaali Poisile

Mulle meeldib vdljaanne
"Reaali Poiss", selleplrast,
et see on kirjutatud igale
vanusele ja selles kirjutavad
igas vanuses dpilased. Tore
on lehes ndha, kellel on
vahepeal olnud tulemas
sUnnipdev. Hea on ennast

kurssi  v i ia 6pi laste
tegemistega ja teada saada
s0ndmustest, mis koolis
toimuvad. Soovin k6ikidele
usinatele t00mesi lastele
pal ju jdudu edasisel
l e h e v a l m i s t a m i s e l .
Kerli-Helen Oissar, II a

Kuidas ma maailma riindama
liiksin

HEINOETEU

Reaali Poiss
Nr2 (16) veebruar
Thllinna Reaalkooli aj aleht

Reaali Poiss ilmub iga kuu mahus 6-8 lk ja on tasuta

Reaali Poisi itliagar kollektiiv:

BEIALEOSEFNK

Hoolimata sellest, et ofen
vi imasel ajal  pal ju
Reaalkool iga tegemist
teinud, Uritasin kohe aasta
alguses k6ik oma j6uvarud
kokku v6tta ja pisut
koduvabariigis ringi s6ita.
Olin juba valmis kohweid
pakkimaja rooli kargama, kui
mul le korraga 0ks fakt
meelde tul i .  Nimelt  ol in
toetanud uht kool i
sajatuhandest ostu ning,
hool imata tdsisemast
otsimisest, olid mu taskud
t0hjad. Niisiis ldksin oma
vana s6bra Gunnari jutule.

Tal olid kaed-jalad tood
tltis, kuid leidis siiski vaba
hetke i ihe oma tunni
algusest.  Vdtsime ta
kabinetis istet. Hakkasin
6tri-veeri riitikima, et
tahaksin minna Eest isse
tuuritama, aga ttksi na igav
on. Ta elavdus koheja lubas
selle asja dra korraldada.
K[skis ainult tdpsustada,

kuhu ja millal tahan minna.
Kuna mul paugupealt midagi
vdlja pakkuda ei olnud, siis
leppisime kokku, et tema
hakkab lugema pihetulevaid
kohan imes id  ja  mina
karjatan, kui arvan, et ongi
nimetatud paras koht, kuhu
minna. Hutlatasin kohe, sest
lootsin sattuda mil legi
ekstreemse otsa. Tuli Tartu.
Mdngisime seda m&ngu veel
pisut aega, kuni oli vdlja
val i tud t lpne pdev ja
sihtmark. Patsutasin talle
s6bramehelikult 6lale ja tulin
tulema.

Kokkuv6ttes v6ib Oelda,
et sel l ine ekstreemselt
korraldatud s0idukene ei
ldinud mulle isiklikult midagi
maksma. Igav ka ei hakanud,
kuigi oleks v6inud. Kiisime
nimelt  teatr is.  Saal ol i
mobiiltelefone ja klekellasid
paksult ttis. Seltskond meie
selja taga hoidis samuti tuju
Uleval.  Jf ,rgmine pdev
istusin kodus ja vaatasin
televiisorit.

Vastutav toimetaja:
Toimetaja:
Kujundus:
Tark mees taskus:

Joosep Simm
Andres Kauts
J0rgen Einpaul
Urmas Reisberg

Kodulehekillg: http://www.real.edu.ee/rp/
E-mail: rp@realedu.ee

Liisa-I(aiPIHLAK
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MaTikaTENDERMANN
JaakSAUI(AS
EveKARP
Andres ANDRA
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Reaali Poisi 0liagar toimetus Onnitleb k6iki
s0nnipdevaks valrnistuj aid !
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Enne kui saabuvad rebased
Pdrast er ineva id

i l lesande id  tu l i  oma
f0t is i l ised vOimed taas
proovile panna ning kaks
kolmandikku Reaalkool i
keskkoolirahvast teisaldas
end neljanda komrse saali.
Sea l  tu l i  iga l  v6rdsus t
taot leval k lassi l  esi tada
etteantud teemal nditet0kk.

N i n g jus tku i
Ul latuskUlal isena saabus
ristimistseremooniast osa
v6tma ka Reaal i  Vaim,
ke l lega 0heskoos an t i
k 0 U n a l d e v a l g e l
rebasevanne. Sel hetkel
murdus id  raudahe lad
klasside vahel, taevas l6ks
s i n i s e m a k s  n i n g  l u m i
valgemaks. Kuudepikkune

eraldatus muutus
ilhtehoidmiseks ning kOik
ki imnendikud tunnistat i
" o m a d e k s "

KOik rebasep6evast
osav6tnud k0mnendikud
kuu luvad n0iid
t d i e O i g u s l i k e n a
keskkoolirahva hulka, nad
on teistega sama vordsed
kui Opetaja Mumma hinded
"5" ja "5".  Abitur ient ide
poo l t  soov ime te i le
tugevust ja j6udu koolitee
l6pun ikd imise l ,  ses t
6petajad teevad k6ik selle
takistamiseks. Aga kui te
rebastep6eva vastu
p idas i te ,  kU l l  s i i s  peate
Ule i66nud koo l i tee  kah!

l6hnadesse.
T6nu abiturientide mitte

l i iga  para tu le  e t te -
valmistamisele ei valmis-
tanud ka enamus katseid
rebastele pdratut raskust.
Kus t  md is tusega l i ib i  e i
saadud, saadi tihise jOuga.

L O p u k s
kogunet i  saa l i ,
kus  to imus
6p i las te  l6p l i k
rebastumine, mille
k inn  is tamiseks
jagat i  vdl ja
rebasetunnistused.
lga  k lass  p id i
soor i tama oma
eksperimentaalse
per fb rmance ' i ,
mis kukkus kSigil
vtlja ii l i-i i l i-su-

per-super... ekskremendisti.
Pdrast ristimist toimunud
afterparty'l oli Reaalkooli
pidude kohta ebatavaliselt
pal ju rahvast -  isegi
kiimmekond.'

Aga kokkuvOtteks pole
midagi viiga halba ega head
0elda.

SUTEUREISBENG -
lBM'HBIT

Tdnavune RebastepAev
m00dus jumal ikes
talvetingimustes. KOigest
mOni tund oli m06dunud
suusatamisest N6mmel - ja
juba tul i  ver inoortel
reaal ikatel  punased
kostU0mid selga ajada ning
end Vabaduse puiestee
r is t im isa l ta r i le  he i ta .

Enne r ist imist  tul i  igal
rebasel ldbida abiturientide
poo l t p0st i ta tud
rebasekssaamise kadalipp,
mis kuj  utas endast
koridoridep ikkust takistuste
ja  m6t lemispaus ide
k u n s t i t e o s t

OmaloominguOhtu

I l .  veebruari l  to imus
vt i ikses majas oma-
loomingu6htu. Seekord
koondus k6ik iihise teema
"Horro/' alla. Utes astusid
rebased oma uurimus-
t00dega satanismist,
Draculast ja Stephen
King'ist , k6ige vahele
oma luuletusi ja kirj atilkke
lugedes ning omaloodud
muusikat lastes. Esin-
datud olid ka abituriendid
oma huvitava l0hi jutu
ning luuletustega. K6ige
l6pus  Ut les  Re in
Veidemann iihtteist ette-
kantu ja omaloomingu kui
sellise kohta Uldisemalt.
Uks v66rt Ohtupoolik, mis
kindlast i  pakkus huvi-
tavat kuularnist Reaalkooli
vaimsemale poolele.

F i i i i s i ka6peta ja te
uus imeriist

T6nu Ti igr ihUppel t
saadud rahale.  mis o l i
m0e ldud  Ta l l i nna
Reaalkoolile kui fiitisika
pilootkoolile, soetati meie
kool i le  f i rma Pasco
vahend id  m i tme te
mehaanikakatsete tege-
miseks.

M66ta saab kiirendust,
temperatuur i ,  va lguse
tugevust  ja  veel  pal ju
muud  huv i t ava t ,  m is
muidu m66tmata oleks
ji i i inud. Kdik m66tmis-
tu lemused  j ooksevad
juhet mOOda arvutisse,
kus neid siis ekraanilt
erinevate graafikutena ja

kOikv6imalikes iihikutes
niiha saab.

Loodame, et  uus ja

moodne aparatuur
muudab ffitisika 6ppimise
veelgi huvitavamaks.

Siidaiiine rebustumine
E.UUUSTATA
LKNOBISTNA
BEBISED

Tol le l  v i iendamal
veebruarikuu pdeval
kogunes Reaalkooli karuse
al la terve trobikond
punase id  ja
must i  in imes i .
Jah, ki i t te ol i
j6udnud r66mus
p6ev abitu-
rientidele - ala-
m 6 6 d u l i s t e
r e b a s t e
p i k e m a k s
v e n i t a m i n e .
0 n n e l i k
ab i tuur ium o l i
rebaste jahiks
p6hjalikult ette
valmistunud - kohe mitu-
mitu kuud.

Peor6ivastuseks oli vaja
kanda punast garderoobi.
Enamus rebastest osutus
nii fiiiisiliselt kui ka vaimselt
ga rde roob i  kandmise l
j 6ue tuks ,  ses tap  pand i
selga hoopisflikkis punased

riided (usinamatel oli ndha
ka punast  ke lku  v6 i
t6ukeratast).

Kohale saabudes sai isa
rebane 6nne l iku l t
omanimelise paberitiiki oma-
nikuks, kuhu pisitasa hak-
kasid ilmuma kandilised ia

rnummulised numbrid. Seda
paberit hoidsid k6ik kui oma
ainsat silmatera, kuid tolle
eesmdrk j6i  s i iski  lOpuni
segaseks.

Kohe hakkasid peale
igasugused iiritused, mille
kiiigus mattusid rebased nii
igavusse kui ka rdmedatesse
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Talveelamus
AIITS KAASIK

4.  jaanuar i l  v6 ts id
g t i  m n  a a  s  i u m  i k l  a s  s  i d  e
Opilased ja Opetajad oma
seitse kompsu selga ja
or ienteerusid N6mme
S p o r d i k e s k u s e s s e .
Enneo lematu l t  raske is
t ingimustes sai  toimuma
suusapdev.

Alustuseks tuleb kohe
tunn is tada,  e t  enne
suusapdeva le  minekut
tuleks ka suusatama 6ppida.
Aga kuna ma ise sellest
reeglist kinni ei pidanud, siis
hi l jem on muidugi seda
toredam toimunule tagasi
vaadata.

Uritus ise oli m6nus - kool
jdi 6ra. Ilm oli ullatuslik -
juba enne keskpdeva ol i
alanud konalik lumesadu
(vast langenud lumi aga
kippus suuskade alla kinni

j d6ma ja libisemist takistama)
ja abiturientidele plaan itud
parimad suusatingimused
muutusid automaatselt
viletsaimateks. TOsi kUll,
kOigel sel lel  pole suurt
tahtsust,  kui  suusatada
sama,,h6sti" kui mina.

Suuskade laenutamisega
oli parajalt tegu. Ruumi
nappis.  Samuti  6ige
suurusega suusasaapaid ja
sobiva pikkusega suuski.
Aga muidu oli olukord hea.
Eriti tunnustan suusaraja
juures asuvat kohvikut, kus
iilihead teed igati m6istliku
hinnaga pakuti.

N00d siis s6idust endast
ka. Pdrast selgus, et parim
aeg oli veidi enam kui 8
minutit. Ise sain 3 km pikkuse
raja ldbimisega hakkama
pisut enam kui poole
tunniga. Sisuliselt ldks siis
4 korda kauem aega. See on

Kooli oliimpiaadide
tulemused

BioloogiaGeograafia
Keskkool

l.AndrusSeiman

2. HillarPeterson

3.TaaviThmkivi

9.Klass

1. Lauri Aasmets

2. Sander S6najalg

3. ArchibaldKald

8.Klass

L Kadi-ErikKadu

2. LiiviVolt

7. Klass

1. Kad-ErikAltsman

2. SiimSepman

12. Klass (Max.38p.)

1. Marko Visse 29.5

2. Aet Rahe 27,5

3. Kart Kupler 27,5

11. Klass (Max. 30.5p.)

l.JiirgenEinpaul 22,5

2. KristiTiamm 21,75

3. DagnyKoppel 20,75

9.Klass (Max.47p.)

1. LawiAasmets 38

2. Martin Kenk 35

3. Jaen Saul 32.75

pdris huvi tav, sest i lma
suuskadeta ( joostes)
kulunuks aega l ig i  kolm
kordavdhem... Aga mis siin
imestada. l isaks m6nele
6igelt  rajal t  k6rvale-
kaldumisele tuli ligi k0mme
korda ka tagumik maast lahti
kangutada. Ega kerge ei ole
see miftesuusataja el u.

Aga ise jdin toimunuga
rahule. Mitte, et ma edaspidi
suureks suusafdnniks
hakkaksin, aga niisama on
normaalne vahel teha ka
seda, mida kohe iildse ei
oska .  Arvan,  e t  i lmse l t
le idub Reaa lkoo l i s  vee l
koolijiitse, kes suusatada ei
m6ista. Paraku ei tulnud nad
suusapdevale kohale ja nii
tu l i  v i imane k i lomeeter
t6iesti i iksi pusida - k6ik
teised olid lOpetanud ja j6id
iuba baaris teed...

Reedel 18. veebruaril

toimub Reaalkooli ja

Muus ikake  skkoo  I  i

terr i toor iumi l  p idu.

Inimesi lastakse sisse

kella l9:00-st.

Reaalkooli poolsel alal,

esimese korruse

kor idor is,  to imub

undergroundpidu, kus

valdavaks muusika

stiiliksondrum&bass.

Muusikakeskkooli aulas

algab kella seitsmest

htul  Si lmar66mu

valimine ning seejlirel

kuni 22:30-ni kostub

sealt 60-ndate muusikat.

kohale!

Geograafia

9. Klass

l. Lauri Aasmets 50,5p.

2. ArchibaldKald40p.

Matemaatika 2. vooru

tulemusi ei ole veel teada
ja informaatika

oltimpiaadi piirkondlik

voor pole veel toimunud.

Reaal ipois i  t i l iagar

toimetus soovib edu

k6igile oliimpiaadidest

osav6tjatele!

Oliimpiaadi 2. voor
ehk piirkondlik voor

Fiitisika

Keskkool

1. AntsAasma

2.-4. KristiTamm

2.-4. Ants Kaasik

2.-4. ViidoNavusberg

6.-7. Jaanus Sepp

9.-l2.Urmas Reisbers

8.-9. Klass

4.-5. ErikAllik

4.-5. Lennart Kitt

6.-7. Sander S6najalg

6.-7. Saen Saul
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Minu arvamus
eurointegrabioonist
(Eesti ja
Euroopa)

Triin Allik Il a
Minu arus t  on  Ees t i

tugevam kui Euroopa. Mulle
meeldib Eesti rohkem kui
Euroopa.  Ees t i  on  k0 l l
vdiksem, aga samas ka
armsam. Mulle meeldib Eesti
sellep{rast rohkem, et ma
olen Eestis s0ndinud. V6ib-
olla on see jutt vale, aga
mulle see meeldib.

Eva Berendsen lVa
Nagu me teame, on Eesti

juba m6nda aega tahtnud
Euroopa L i i tu  as tuda.
S i iamaan i  po le  see vee l
Onnestunud.  I  lmse l t
kaheldakse, kas nii v[ikest
riiki nagu Eesti ongi m6tet
sinna vOtta. Ma loodan, et
otsustatakse <jah> kasuks,
ses t  s i i s  muutuks  n i i
mOndagi.  Ma tean, et
arvamusi on erinevaid, kuid
dryem arvakem, et need minu
arvamust muudaksid. sest

ma olen kindel, et Eestile
tuleb liitumine ainult kasuks.

T6nn Adermann lV b
(Katkend)

Ma loodan, et Eesti saab
Euroopa Liituja muidugi EL
aitab Eestit, kui Eesti sOtta
llheb. Aga k6ige parem on
see. kui illdse Eestis sdda ei
toimu.

Mina ja hobused

Ulrika Paemurru lVa
Hobune on  minu  te ine

lemmiktoom. Minul endal
hobuseid ei ole, sest meil ei
oleks hobust kuskil hoida.
Ma natuke kardan ka
hobust ,  ses t  nad on  n i i
suured.  Se l l i se  vdrv iga
hobust ,  m is  mu l le  vdga
meeldiks, ei ole vist olemas.
See vdrv  on  se l l ine ,  e t
hobune on  na tuke
hdbedaselt valgeja lakk on
kuldkollane. Vdikesed ponid
on ka armsad, kuid mulle
meeldivad hobused ikka
rohkem.

Lotta Ojaveer lV c

Minu lemmik loom on
hobune. Mul endal hobust
ei ole, sest ma elan korteris.
Kunagi ma mOtlesin k0ll, et
hobune mahuks r6dule' dra,
aga ei! Ma ei saanud siiski
endale hobust. Ukskord, kui
ma hobusega sditsin, tegi ta
vdhemalt k0mme hunnikut
daha ja tagasi tulles astus
enda hunniku otsa.

Minu arvates on hobused
vlga i lusad ja armsad
loomad, sest neil on nAiteks
saba ja enamikel hobustel
on ilus lakk.
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Lugu punktidest
komadest

M a r i a
L a i n v o o
lVc

Kord olla
0ks  mees
hukkamisele
m0istetud.
Ta oli 0ksi
o m a Sten Pjatkin

vang ikong is .  K indra l
kirjutas kirja, et see mees
hukataks. Ta kirjutas nii:
"Arm! 4nda, mine hukata."
Ta oli, tegelikult m6elnud:
*Armu anda mitte, hukata."
Mees pddses surma-
karistusest minema ja ta
rdflkis sellest oma naisele ja
naine lastele, lapsed enda
lastele ja n00dseks on see
j6udnud selleni, kes seda
lugu loeb.

Kuid punktiga oli asi nii,
et punkt oli musta vlrvi ja ta
oli vdga ilus. Teda kasutati
lausetes ja rohkem mitte. See
olijun punktist

K e4.1

Martin Haljas
Elasid kord Punh ja Koma.

Ukskord l6ks Punkt Komale
k0l la.  Ja samal ajal  l6ks
Koma Punktile k0lla. Kui
Punkt komale k0lla jOudis,
koputas  ta  ukse le ,  ku id
Koma e i  tu lnud.  Punk t
otsustas koju tagasi minna.
Thj0udis koju, aga ukse lukk
ol i  katki  tehtud. Ta ldks
uksest sisse ja pani tule
p6lema. Punkt vaatas, et see
oli Koma, mitte varas. Punkt
kt ls is,  mida Koma tema
majas tegi. Koma vastas:
"Ma m6tlesin, et  s inuga
juhtus midaii, ja muukisin
ukse lahti." Punktil oli hea
meel, et Koma tema parast
muretses ja nad tegid ukse
korda
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2-kollane. Joonistas Hendrik Ahunr
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Onnetus ei hiii ia tulles
Tllt Kuuskmie
"Lapsed, kas tejddtist soovite?" kiisis
isa viimases lootuses asja veel kuidagi
pAAsta.

Kuid mis perses see perses.
"Ei! Ei! Is4isa...me ei taha midagi...sa

oled halb...me ei taha sind enam kunagi
nliha...igavene mdrvar sihuke!" kriiskasid
lapsed nagu 0hest suust. Ja neil oli 6igus.
Vdhemalt selles osas, et see, mis oli
juhtunud, oli tdesti halb. Paha. Siidant
lOhestavalt valus. Ning lapsed olid
shokis - nad nutsid h0steeriliselrja isa oli
nende arvates loll ja napakasja kOik
iimberringi oli mustja kole ja pahaja
pime.

"Ma ei te4 ma lihtsalt ei suuda enam!"
oli isa lootusetult masendunud." ma ei
tea...ma ei tea...ma Iihtsalt enam ei
tea...proovi palun ise," lausus ta emale.

Ning ta proovis ja isa vdljus
restoranist, et kolletunud pingil kdledas
s0gistuules iiks suits teha. Lehed angesid
ning suured porilombid laiutasid keset
k6nnitee ebatasast asfaltpinda, mis oli
kaetud kdduneva lehemassi iihtlase
endasse kdike imava virtsaga. Ja ta n6gi.
Ja ta kuulis. Ja nuttis.

Mille kuradi piirast oli see loll elukas
kiill teelc hiipanud! Oli see eue mEiAratud
kolgata tee vdi selle eluka parastav
eneseohverdusakt? Seda ta ei teadnud
ning arvatavasti ei pidanudki kunagi
teada saama. Ta teadis vaid sed4 et
hoidis vflriseva niipu vahel h66guva
otsaga tubakapulgakest, mida ta puhuti
suule asetas. et sellest siis kui emarinnast
k6ike sealt viljuvat endasse imeda. Ta
tahtis uskuda et see aitab.

Kuid see ei aidanud ning tegi olukona
omamoodi hullemakski.

Kui raske oli tal olnud oma graafikut
k0iksugustest kohtumistest, erinevatest
sibitsemistest tilemuste jaoks,
dri l0unatest tennisemlingudest j a muust
tiihj ast-tiihj ast tiihjendad4 et iiks piievgi
perele ptihendada - aga kus sa sellega!

Mingi kuradi teelosattuv k6uts pidi

asja ikka kihva keerama! Ja veel millisel
kombel! Asjatult puudis ta juhtunut
unustada ning m6elda selles j ubedas
ilmas millelegi ilusale. Heinamaale.
Lilledele. P6ikesele. Kuid kOik oli asjatu.

Kui selgesti oli tal meeles, kuidas too
must kass paremalt teeddrest kui pikne
selgest taevast ilmunud oli, kuidas tema
kui pOOrane pidurit tallanud oli, kuidas
kass enne autoga kokku p6rkamist
natuke iiles h0panud ning seet6ttu
alguses vastu esituldja sealt vindiga
vastu esiklaasi sumuks lennanud oli. Ja
seda k6ike vaid iihe ainsama hetkega.
Hetkeg4 midaei saanud enam ei edasi
ega tagasi kerid4 vaid mis oli igaveseks
ajahamarustesse mattunud, et sealt enam
mitte kunagi tagasi tulla.

Ja veel milline vaatepilt! K6igepealt oli
kokkupOrkest esitu lega, mis seej6rel
muidugi purunes, selline verejuga kaarega
vastu klaasi lennanud nagu oleks keegi
tomatiga vastu akent visanud. Ja
jlrgmisel hetkel tuli muidugi kass ise.
Ning see oli muidugi veelgi jubedam, sest
kassi maandumisel vastu esiakent kiiis
sekundimurosa viiltel iiks kdva
miirtsatus, milles vaid aimamisi vdi
oletada mitmete luude kui joogik6rte
iihtlast purunemismuusikat n ing
klaasipinna kassi vere ja sisikonnaga
0htlast kanum ist, mis eemaltv aatajale
suurte punase tooniga pdikseprillide
mulje j6tta v6is.

Ja siis oli veel k6ik korras. Kuid kui
auto lOpuks peatunud oli, et loomast,
kes kapoti pealt vahepeal maha oli
libisenud veel korra 0le sdita oli nii laste
kui ka vanemate peas k6inud mingi k6ps
ja korraga nfiis nende iimber toimuv kui
suure muinasjutu v6i m6ne jubeda
filmina.

Kui jiitta arvesttrmata aeg, mis kulus
autopesulas masina klaasi ning kapoti
pesuks olid nad peaaegu, et kohe siia"
restorani saabunud, et seda koledat
siindmust igaveseks unustada. Seega oli
6nnetus ajaliselt v6ttes juhtunud
suhteliselt alles. Kuid see alles tundus
kui pdevade, kuude vOi aastatena.

Rebased meoleme,
k6iki tdid me oskame.
l-l6vid meist on kehvemad,
meie nendest paremad.
abituriendid veel paremad,
meist nad palju targemad.
Kuid kahe aasta plrast meie ka
olemesama toredad.
Aastaten4 mis olid isa juustesse taas
hallijuurde toonud ning hinge okkaid,
mil lede suhtes tdnapdeva paremadki
rohud mOttetutena ndisid, juurde
pildunud.

Ja lapsed nutsid ja ema lohutas.
Ema lohutas ja lapsed nutsid.
Kui loogilisena see isale nende viimaste

aastate jooksul ka tunduma polnud
hakanud, ei olnud tol hetkel loogikaga
midagi pistmist. Jaheinamaaja lilled ja
piiike tundusid kdik nii kaugel, nii
kaugel...

Ta nipsas ttihjaks imetud rinnanibu ehk
suitsukoni poriloiku, et see siis koos
lehevirtsaga kord 0heks mulda toitvaks
huumuseks saaks ning astus restorani
tagasi, kus lapsed tema sisenemist ndhes
tualetti lahkusid.

"Kuidas ldks," kiisis isa lootusetult.
"Mis sa ise arvad?" vastas ema

vasinult piiiidmatagi oma tegelikku
olukorda varjata ning j6tkas: "Ma arvan,
et kui see neil 0le ei lfie peaksime me
homme ps0hholoogi juurde minema.
Sellised asjad vdivad nii noores vanuses
lastele vdga halvasti mOjuda-"

Vaevalt suutis isa midagi vnstama
hakat4 kui nad tualetist ootamatult
karjatust kuulsid. Silmapilk olid nad
piisti ning jdrgmine hetk juba tualeti
juures, et siis kibekdhku rasvasest
klepidemest, mis sel hetkel kui
spetsiaalselt kinni kiilunud oli, uks
avada-

Ja pikalt ei tulnudki neil hdlilitsuse
pdhjusi otsidq sest tualeti valgel
puhtaks niihitud pOrandal vedeles kaks
moondunud kujuga verist kassi laipa.

Ja heinamaaja lilled ja paike tundusid
kdik nii kaugel, nii kaugel...

TISITAAIIID
l'Veenid tukslevad. Keegi pole praegu
sellises seisundis, et me saaks seda
kontrollida." 6p- Jiiriloo tdlkimas s6napaari
'aeinsthrob".
6'Kas te niiiid teate mis tuleb? Teate jah?
Ei tea, eks varsti teate. Niiiid ma iitlen:

66Meesterahvad on kastis ja naisterahvad
ringis." 6p. Mals lahti seletamas sugupuu
skeemi.
t'Sada grammi, ma veelkord toonitan, vett."
0p. Saukas iilesannet dikteerimas.

"Elektronid on pilves." 0p.Kuurme lahkamas
"Tere noored!"" Op. Polmat3nni alguses. aatomrtuunuL


