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Koolikotte kantakse niiiidsest kies
Oppen6ukogu v6ttis vastu uue kooli kodukorra, mis keelab maas istumise
LiliMadissoon
DeaVeeremiie

$ega,lifojq
Eelmise veerandi l6pus

v6eti vastu uued Reaalkooli
sisekorraeeskirjad, mida on
v6imalik osade klasside sten-
didelt ka lugeda. Koosolekul
osalesid 6petajad, pidi olema
ka 6pilaste esindaja, aga teda
polnud veel valitua. Uts
vastuhiiii ltest oligi sellest
tingitud. Kindlasti mtiletate
rMstumist aulas, kus seletati
uusi reegleid, mille kohaselt
peame koolikone kdes kand-
ma ja neljandale v6i esime-
sele komrsele istuma mine-
ma. K6ige suurem arutelu
tekkiski just nende ktisimuste
timber. Paljud 6petajad leia-
vad, et vahetunni ajal peala
liikuma ja on veendunud, et
soovijatel on v6imalik leida
endale istumiskoht, v6i tek-
kivad viimased liihimal ajal.
Samas arvavad m6ned, et
pikkade vahetundide ajal
6pilased ei suuda pi.isti seista.
Esialgselt isegi olid planeeri-
tud koridoridesse pingid, aga
ehituse k?iigus muudeti plaa-
ne. Op. Koidu s6nadega:

lPig:T pilulu51 ".u|"!ulltu:

kui tunni ajal niioli vihikus.
Ma ei saa n6uda, et 6pilased
terve vahetunni auvalves sei-
salisid, kui 6petajad vdivad
oma ruumis istuda ja end
m6nusalt tunda. Vahetund
on ka 6pilase puhkus." Teine
pahameelelaine tekkis, kui
selgus, et koolikotti peab
ntiiid kiies, mitte seljas kand-
ma. Opetajate arvates miiiiri-
vad seljas olevad koolikotid
seinu, aga arstide arvates
venitab kiiesrippuv raske
koolikott kiie vtilja, eriti noo-
rematel lastel. Op. Saukase
sdnul on koolikott "konst-
rueeritud seljas kandmiseks"
ja ta ei niie pdhjust, mila ei
peaks seda tegema. Kooli-
kotid ei tohtivat ka koridoris
laokil olla. 6p. Kuurme ar-
vates oleks lahenduseks
Spilased vahetunni alguses
korraks klassi lasta, et nad
saaksid kotid iira panna.

Ulekaalu jiiid siiski poolt-
h?ililed ja eeskirju enam nii-
pea muuta ei saa. Meil jiiiib
iile vaid loota, et mingiks
ajals ikkagi organiseeritakse
koridoridesse pingid, sest on
m6ttetu loota, et terve kool
mahuks esimesele ja neljan-
dale komrsele istuma.

Reaalkooli valv ab dhtuti tun/amees
1. novembril kiiivitus

Tallinna Reaalkooli <icipiieva-
ringne valve. Leping s6lmiti
turvafirmaga ESS. Koolip?ie-
va alguseks jli i tdosse 5p
Alelaander Prikh kes tunneb
kooli 6pilasi ning suudab
hommikuses segaduses v66-
rast turvamehest paremini
orienteeruda ning otsustada,
kes oma, kes mitte, ning olu-
korras, kus enamus inimesi
saabub viie minuti jooksul,
on see parim lahendus. Vaja-
dusel on tal v6imalus kutsu-

da appi ESSi patrull. Ocisel
onvideovalve - kahtlase tege-
vuse korral j6uab patrull
kohale mdne minutiga.

Uue korra kohaselt saavad
6pilased koolimajja ainult
6pilaspileti alusel (seega
k6igil 6pilaspiletid tasku!) ja
v66rad inimesed (kaasa
arvatud lapsevanemad ja
vilistlased) kooli t<i<itaja loal.
Niisiis k6igil, kellel on kooli
asja, oleks targem kohtumine
enne kokku leppida v5i siis
tuleb kohapeal keegi endale

Ifust tuleb raha?
Lapsevanemate toetus katab lepingu ESSiga
Kooli poolt malctalce 6petaja Priki palk
Parkla vilja tiiidmisest makstakse videotehnika liising

valvuri juurde vastu kutsuda.
Vajalik videotehnika sai

ostetud liisinguga ning liisin-
gu hinda tahetakse korvata
parkla iiiiriga. Juurde oleks
vaja veel tehnikat. Kogu
videovalve pilt aga liiheb
lisaks turvamehele ka ESSi
keskusesse.

Hoolekogu poolt lapseva-
nematele esitatud palvele on
reageerinud enamus pere-
dest ning raha laekumine
vastab majandusjuhataja
s6nul planeeritule. Nii kool
kui ka Hoolekogu on k6igile
peredele nende abi eestvdga
tdNUIiKUd. ANDRES KAUTS
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Nii kaua, kui me pole leidnud elu m6tet, ndib ainsa
elamise m6ttena suuremaks saamine. Nii, nagu sunnib
evolutsiooni arenemine tilimani, nii ootab iga elusolend
oma vanemaks saamist, vditku ta ise, mida tahes.

Imelik on see, et igast vanusest on v6imalik vanemaks
saada, pole olemas mingit maksimaalvddrtust, millest
i.ileminek oleks v6imatu. Uksk6ik, kui suureks me ka ei
sirguks, kui ilusaks ja targaks ka ei saaks, ikka on m6ni
vSimalus, kuidas veelgi paremana viilja niiida.
Mardipiieval said meie kooli k6ige vanemad veelgi
vanemateks, mist6ttu nad mdrgistati ja kombati liibi.
Need, kes nii k6rgele veel ei ktiiindinud, pidid leppima
vdiksemate kooli s'timboolikat kandvate meenetega v6i
teiste 6nne pealwaatamisega. Loodame igaljuhul, et
jagatud 6nn ei ole jagatud 6nn oma lihtsas matemaatilises
m6ttes.

Loodetavasti k6igi rS6muks aeti pikkade arutelude ja
dpilaste surve jdrel kiiiirid ktilge ka kohalikule ajakavale ja
hakkas toole sooklasse sisseehitatud puhvet. Opilaste
uueks hommikuseks lemmikloomaks hakkab taas pi.irgima
garderoobi ette oma pesa teinud coca-automaat. Kuigi on
jiiiinud mulje, et pole enam kedagi, kes teaks, millal algab
jdrgmine tund v6i millal v6ib sooma minna, on
muutustega suhteliselt kiiresti harjutud, mis annab
lootust, et edaspidi v6ivad siinsed v6imuesindajad
koondada oma tahelepanu teistele, siigavamatele ja
pikaaj alisematele probleemidele.

Kui juba ajarattast riiiigitud sai, siis on ka hea meel
t6deda, et hoolimata vanausuliste vastupanust, suudeti ka
Reaalkoolis toimima panna igavene voondiaeg.

Reaalkooli Hoolekogu tinab Rein Volti kooli infotehnoloogia
soetamiseks tehtud toetuste eest.

Tallinna Reaalkooli aulas 12. detsembril2000
kell 19.00

heategevuskontsert

FUffiH KNffiA
JoUT.UMUUSIKA

Reaalkooli Sihtkapitali asutamisek
esinevad:

PILLE LILL fsopran)
MAM MIKK [bass)

keelpillikvintett:
MAIU POLDMAE (viiul)

MARITA KLIMOVA (viiul)
KAIU PENT [viiul)

ANNELIIS LINDRE (vioola)
PARTTARVAS (tshello)

tuubakvartett:
TOOMAS UUSTALU
HANDO P6IPUAP

MADIS SANDER
OTT MAGAR

Pll,A PAEMURRU (klaver)
TEET 6UNAP (ltiitkpillid)

kontserti iuhib
MART MIKK

Uksed avatakse kell 8.00
Gltigi. Puhvet.

1 1O-kroonised piletid on miitigil kooli kantseleis,
avatud E-R kl 9-17, telefon 644 0678

Uus siisteem pole veel tcicile hakanud
Meie,6pilaste ja 6petajate, teine kodu

on kool. Poole oma piievast veedame
me Tallinna Reaalkoolis. Hommikul
jiitame riided garderoobi, l5una paiku
socime kohvikus k6hu tZiis. Ulejii2inud
aja veedame kas tundides istudes v6i
koridoris kodukorda j lirgides, koolimaja
korda hoides.

Kool on ki.ill m6nus koht ja k6ik taha-
vad siia tulla. Eriti paistab see viilja kui
5 minutit enne kaheksat uksest sisse
astud, ise m6eldes, et tdna ei tohiks
tundi hiljaks jiiiida. Garderoobi j6udes
pole see m6te enam viiga kindel. Ja
nagu n6iav2iel kaobki aeg jlirjekorras
seistes ning suures rahva- ehk 6pilas-

massis tri.igides. Praktika on mulle
t6estanud, et m6ned minutit enne tunni
algust koolimajja j6udes 6igeks ajaks
tundi eij6ua.

Teiseks lemmispaigaks paistab olevat
so<ikla. Socigivahetunni eel on ikka uste
ees suur tropp, kes k6ik siitia tahavad.
Il&a tnigitakse ja t6ugatalse, nagu heal
vene ajal. Selline olukord pole tingitud
meie viisakate 6pilaste kiiitumisoskuste
puudumisdst, vaid direktsiooni (eesot-
sas Gunnar Polmaga) poolt viil ja-
m6eldud uuest korrast. Ktimnendad
klassid peavad 10 minutiga oma sciogi
dra scioma, seejiirel tuleb jiirgmine
vahetus. kel  laudade katmiseks ia

socimiseks aega kokku 20 minutit.
Lisaks tropile sociklaukse ees on sellise
korraga muutunud tundide algus- ja
l6puajad. Eriliselt on realistid h2iiritud
eelpoolkirjeldatud kahekordse stiogi-
vahetunni ajal, sest osadel l6ppeb tund
10 minutit varem kui teisel.

6nneks muudel juhtudel on
Reaalkooli 6pilaskond tliiesti viisakas.
Niliteks toimus 16. novembril tulet6rje-
6ppus. Last i  hi i i resignaal i  ja k6ik
Spilased pidid majast v2ilja tormama,
kuid ime liibi mingisugust rtiselust ei
toimunud. Ei tea kas piiris tulekahju
korral  ka evakueerumine i lma
paanikata toimub? JoosEP slMM
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Kuusk "Teil on vedanud"
Intervjuu REKi endise presidendi Juri Kuusega
Kuidas sattusite REKi? gusi, siis ei tohiks need olla liellu. Siinkohal pean silmas

Sattusin REK'ki l2-ndas materiaalset laadi, vaid iirituste organiseerimist eri-
klassis. Meie klassi endised seotud m6ne traditsiooniga, nevate inimLste poolt ja kooli
esindajad ei niiidanud enam niiiteks REK'i president tdd tuwustamiit 6p-etajate
niiv6rd suurt huvi REKi vas- helistab l6pukella rrms. poole pealt. Leian, et liooli
tu-ja iiks neist oli isegi koolist Kas oli midagi, mida tahtsi- ajalehr tiiitis m6ningas osas
lahkunud. Ja nii tuligi kor- te muuta, kuid milleks aega viimast tilesannet. Ehk peak-
raldadajiilleuuedvalimised. eiiHtkunud? sid REKi liikmed, eriti aga
Mida te awate, miks teid Jah, kuid kuna tegin liihe- president liibima m6ne koo]i-
presidendiks valiti? mat nrtvust REKiga alles abi- iuse organisatsiooni too ja

Tegemist oli huvitava olu- turiendina, siis j6udsin aru- juhtimise alal, kuid siinkohal
korraga - eelmisel aastal oli saamisele puudustest kuskil tuleb rahaliste vahendite
l6petanudendinejapikaaeg- oma presidendiks oleku aja osassuheldajubaReaalkooli
ne REKi president Lauri Lug- l6pupiievil. Leian, et oleks pi- juhatusega.
na ja ka teised "vanad tegi danud viilja m6tlema kava, Kas tegitb kooli elus min-
jad"olid lahkunud. Ei olnud kuidas kaasata tavalist 6pi- geid t6elisi muudatusi?
kindlatkandidaatipresidendi last (kui niisugust vliljendit Koolielus vaevalt, selleks
kohale. Mulle oli endalegi tohib kasutada) rohkem koo- oleks REK pidanud iihiselt
til latuseks, kui Piret Otsa
mind kandidaadiks esitas.
Millised olid REK'i presi-
dendi kohustused?

Hmm, raske rielda. Ma ei
tea, kas olukord on parane-
nud, kuid just needsamused
kohustused jiiid natuke sega-
seks. I lmselt  seet6ttu,  et
REKis ei valitsenud terav po-
liitiline 6hkkond ja president
ei pidanud oma tegemistest
eriti aru andma. Nojah, olid
kiill mdned esindamiskohus-
tused, kuid neid ei tulnud
eriti tihti ette ja ei tekitanud
erilisi raskusi.
Kas teil oli ka mingeid muid
6igusi, mis teistel 6pilastel
puudusid?

Kindlasti mitte.
Kui REKi presidendi l

peakski olema mingeid 6i-

Praegune REK president Paavo Pauklin

pingutama ja m6ttetalguid
pidama. Direktsiooni poolt
v6eti vastu sisekorraeeskirjad
ja nende osas kZiisid REKi
esindajad tuliselt vaidlemas,
m6nes osas isegi edukalt.
Teatav muudatus oli koos-
torileping Reaalkooli juht-
konna ja 6pilasomavalitsuse
vahel. REKi endisel presiden-
dil Lauri Lugnal oli see poo-
leli jiiiinud. Tooksin dra tihe
l6igu: S.REK-i volitatud liik-
mel on 6igus viibida direkt-
sioonis ja hiiiile6iguslikuna
6ppen6ukogus, kus arutatak-
se 6pilastega seonduvaid kii-
simusi. Samas on tihel kooli
juhtkonna esindajal 6igus
viibida k6igil REK-i istungitel.
Tegemist on punktiga, mil-
lega antud 6igusi peaks REK
kindlasti kasutama!
Millised oleks teie soovitu-
sed praegusGle REK'i
tegplastele?

Rii?ikige REKi triost endi
kaas6pilastele ja ?irge muut-
ke REKi mingiks kinniseks
klubiks, vaid v6tke uusi ini-
mesi vastu avasiili. Kuulake,
mida te kaas6pilased riiiigi-
vad, sest nende jutust v6ib nii
m6negi viiiirt idee leida.
IGs on midagi mida soovik-
site iielda kogu kooli
perele?

Teil on vedanud. Vdib-olla
te praegu ei m6ista seda,
kuid l6petate kooli iira ja siis
saate aru, mida silmas pean.
KIISITIES LIINA REINSON

Itiri Kuusk oli REKI president
6ppeaastal 1998199. Reaali
aastaraamat kirjutas tema
kohta: "Tfulevane EV president.
Kindlasti ka tulevikus ajalehtede
esikaantel. Enesekindlus ise.
Issand kui KOVA ttAAU fui
suu lahti teeb, hakkab laest
laohvi kukkuma. SellepHrast
kool remonti liihebki.
Mitmekiilgne, raske inimene.
Uue stiili - Gsfirk ja poolo -
maaletooja"

soovib REKis kdike paremaks muuta
Kuidas toimusid REK-i
pyesidendi valimised?

Kuus juhtkonnaliiget vali-
sid presidendi, iildkoosolek
valis juhtkonna. Igal aastal
valitakse uus president.
Millega REK p6hiliselt
tegeleb?

Urituste korraldamis e ga j a
6pilaste huvide eest seismi-
sega. REKiI on oma esindaja
ka direktsioonis.
Mis on REK-i presidendi
6igused ja kohustused?

Kohustuseks on otsuseid
teha, vastutada REKi toimi-
mise eest. Uldse organisee-

rida REKi t<iod.
Otseseid 6igusi ei ole.

Millised olid sinu eelised
REKi presidendiks
saamisel?

Niiiteks hea suhtlemisos-
kus.
Oled sa varem midagi
juhtinud?

Uritusi olen juhtinud, ndi-
tel<s 6petajate pdeva, organi-
satsioone ei ole.
Mida tahakid REKis
muuta?

K6ike paremaks, nagu iga
REKi president tahaks.
Kuidas saab liht6pilane

m6jutada REKi otsuseid?
Kui on probleeme, tuleb te-

ha REKile avaldus vdi minna
rddkima, sest REK ei saa 6pi
laste kdest ise ki.isima tulla.
Gtimnaasiumi6pilased v6i
vad minna ka oma klassi
esindaja juurde REKis.
Kas oled enda teada
populaarne?

Ei tea, hea kiisimus. Mega-
staar ei ole, piiris varjus ka
mitte.
Kuidas sul koolis liiheb?

Normaalselt, alati saab
paremini.
KUSFTES LIINA REINSoN
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Thllinna Reaalkooli kodukord:
1.0pllane on koolls 6ppetiiii alguseks.
2.Koolls kantakse vahetusJalatseld,iilerllded on
garderoobls. oppettiii alal koollmaJast et vilJuta.
3,Hllinemlse pohlused teatatakse alneopetalale.
4,6pilase esmaseks kohustuseks on 6pplmine.
P6hjuseta ei puuduta.
5,POhlusega puudumlne:
.0pilase halgus
.Kodused asJaolud
.Osalemine llnnalise v6l vabadikliku tehtsusega
oliimplaadidel, konkurcsldel v6l spordiv6istlustel
(osalenine tuleb kooskolastada aineopetalatega ia
klassijuhataiaga).
6,Lapsevanema t6end p6hlendab kunl kolmepdevast
puudumlst. Enam kul kolmepievast puudumist
pohjendab halguse puhul arstitdend, Pikemaalatlsest
puudumisest tuleb lapsevanemal,organlsatsloonil
teavltada kooll varakutt vormikohase avaldusega
(p6hikooll 6pilase puudumlse p6hjendus mirgitakse
6pilaspievikusse).
?.0pllane on kohustatud kaasa vdtma igaks tunniks
Yajalikud 6ppeyahendld,
8.0pllane teldab dpetaja koratdusi ia kiiltub
iildtunnustatud kiltumisnomlde kohaselt.
LUldiuhul lahkub 6pllane vahetunnlks klassist,
giimnaasluml6pllastel on lubatud vllblda klassls
aineopetaja loal.
10.0pilane kannab hoolt puhtuse Ja korra eest
koollruumldes.Selnto, uste, akende, toatalmede ta
koolllnventarl mdirlmlsel la dkkumiset hihitab
6pilane koollle tekltatud kahlud.
11,Kooll peatrepll lllkumisel kehtib reegel - parem kisl
kislpuul, kiilgtreppidel lllgutakse: Estonia pulestee
poolsest trepist alla Ja algklasslde maja pootsest
treplst iiles,
l2,Opllane peab lalglma, etta el takistaks telste
liikumlst. Reaalkoolls p6randal ja aknalaudadel el
istuta.
13,Koollkofte el tohl asetada kohtadesse. kus nad
ilmselgelt teistele iatgu Jeeyad (nil kolldoris kul
klassls)
l4.Vahetund on puhkuseks - el hildta kaasopllasl ega
6petajald.
15.Koolls kul akadeemlllses asutuses on 6pltane
puhtalt la korrektselt illdes. Pidullke siindmuste puhul
kantakse pldulikku rlletust,
l6,Aineviliste probleemide Ja muredega piiiirdutakse
kdigepealt klasslluhataja poole.
lT.Reaalkooll 6pllane el tarvlta alkoholl ega
na*ooullsl alneld, el sultseta.
l8.0pllane on lgas olukonas vllsakas la suhtub
lugupldamisega kaaslnlmestesse (teryltab k6iki
koollt06talald)
19.Vanemate 6pllaste iilesandeks on olta eeskuJuks
noorematele ja ablks korrapldalatele.
20.Klasslkorapldaja iilesandeks on hodlltseda selle
eest, et klasslruum Fiiks lga tunnl l6pus korda.
2l.Kolges kehtib p6htm6te: UXS XotmOr n XotX
[iHE EESII

Kodukord niiib liibim6tlematuna
Toimetuse arvates on Reaalkooli

kodukord praegusel kujul pigem soovi-
tuste, mitte reeglite kogu: oleks naii',rne
loota, et Reaalkooli 6pilane k6iki selles
satestatud punkte tii idaks. Niiiteks
L4.punkt: kaas6pilaste segamise viilti-
miseks tuleks juturd2ikimist vaherunnis
piirata, kuna meie koridorid on i.ile-
rahvastatud, kuid seda seadusega
keelata ei ole mingil juhul 6ige.

Gunnar Polma
[meie kooli
direktor) saab
siiani kooli
paddas tasuta
paddda.

T6kkepuutaga
Kooli ees parkimine maksab 1000 krooni kuus
MildsRai&niie
gulesgqp.' 

kiniliiti 
"'i 

pili"i
realistid mirganud, et
Reaalkooli parkla ette on
tekkinud t6ld<epuu. Reaali
Poiss kiis uurimas mis
eesmirk ide l  on t6ke
paigutatud. Kiisimustele
vastas Reaalkooli majan-
dusjuhataja hn Pever.
Kui palju maksab par-
kimine?

Klientidele maksab
parkimine 1000 krooni
kuus, mis on sama palju
kui Kolledzi parklas.
lGs ka 6petaiad peavad

endale koha iiiirima?
6petaj atele on parkimi-

ne tasuta, nad peavad
ostma endale puldi, mis
maksab 500 EEK.
lGs 6pilastelon v6ima-
lik oma neljarattaline
s6ber kooli parklasse
paigutada?

Uldiselt suhtutalce 6pi-
lastesse kui tavalistesse
kl ient idesse, st  tuleb
maksta 1000 EEK kuus.
Ifui 6pilane ei taha par-
kida iga pdev vaid umbes
paar-kolm korda kuus?

Sellisel juhul tuleb 6pi-
lasel tuua vastavasisuline
vanema allkirjaga aval-

dus, mis vaadatakse iile ja
seejiirel otsustab direkt-
sioon, kas sooviavaldus
rahuldada v6i mitte.
l(ui paliu on plaanis
kohti vilia rentida?

1/3 kogu platsist, so
27-30 kohta.
Kuidas kasutatalce saa-
dud raha?

Esialgu on plaanis iiiiri-
raha eest tiiiustada kooli
valvesiisteeme, nditeks
on juurde vaja muretseda
kaks valvekaamerat. Hil-
jem kataks saadud 30 000
EEK enamiku kooli turva-
lisusega seotud problee-
midest.

Rahapaneb rattadkilima
Koofi eelarve on

Kooli aastaeelarve on
umbes 3,5 ;nln krooni,
mis miiiirati linnavalitsu-
se poolt 6pilaste arvu
jlirgi. Teiste koolidega
v6rreldes saame suhteli-
selt vdhe raha, sest prae-
gune koolikorraldus soo-
sib neid koole, kus on
rohkelt algklassi6pilasi ja
viihe keskkooli omi. Raha
on arvestatud k6igi peale
v6rdselt, aga keskkoolil
kulub 6ppematerjalide
peale rohkem raha. Ar-
vutitele kulub 40 000, mis
on 4 korda rohkem kui
varem. Selle raha eest

tdnavu umbes 3,5
arvuteid ei saa osta, vaid
ainult hooldada. Arvuteid
saab, kui on olemas mingi
dppeprogramm (nt. Tiig-
rihi.ipe), mille tutvusta-
misel ja heakskiitmisel
saab linnalt vajaliku raha.
Arvuteid saab ka kooli
toetavatelt sponsoritelt j a
vilistlastelt. Uudne venti-
latsioonist isteem, mis
triotab elektriga ja puhub
kindla temperatuuriga
6hku, aitab kiittekulusid
kokku hoida. Lisasoojus
tuleb ka keskkiittest. Ka
on meil endisest palju
rohkem lampe. Seega on

miljonit krooni
elektrikulud tunduvalt
suuremad. Et praegu ta-
sutalae ainult k6ige vaja-
likumaid arveid, ei ole
meil piisavalt palju prtigi-
kaste ja muid pisiasju.
Veekulud kasvavad, sest
on rohkem kraane jaWC-
sid. Palju raha liiheb tele-
fonidele, kulud on k6iku-
vad, nt septembris 10 000
ja novembris 6000 kroo-
ni. Telefoniautomaati aga
meile ei  tule,  sest ET
leiab, et koolis pole see
tulutoov. Suurem osa
eelarvest liiheb palkadele.
tItI JA DEA
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A-alagrupp:

V6idukas l2B 128 ffil(l1*h:li$ 3:1
K-tiri 11c r.3
VOlStKOnnaS iiruu;,,rffiiiiiffi

mingisid 118 fll0,H&;0i3
Loc i.s'ffiii
ron F$i'Iffi rp i*.$'#

tnargry[t 10C 1;6 fl
virsaKurcl flqltilih\flii
RavoHaivl 1OA fr{lffllii
Jaak llomets
IGlle Roos B-alagrupp:
Martin Till A.r^
Andreas Sepp 

Lzw

Sander Kiitner L2A

Reeturid tegid mingu
Heigo Plotnik ttl

108
9

5:1

TABEL: JOOSEPSIMM

6petaiad korvpalliplatsil

mdngisid meie kool i
poisid edukalt tilelinna-
listel tumiiridel, p6hikool
tuli koguni kahel korral
medalile, kuid iildiselt
oldi siiski sunnitud vene
kool idele al la jddma,
kuigi mitte alati viiljakul.
K6igi alade kokkuv6ttes
oli tollane Tallinna 2.
Keskkool aga Eesti koo-
lide seas kindel liider.

Jalgpa lliturniirif kaotas 1 2C finaali omavd r av aga
AndreasSepp
FC Reaal

Kui septembrikuus toi-
mus kooli jalgpalliviilja-
kul mitut kesklinna kooli
h6lmanud j algpallitumiir
Reaal Cup 2000, siis aja-
vahemikus 13-20. oktoo-
ber leidis sealsamas aser
pisut vdiksemahaarde-
line, kuid kindlasti mitte
viihem p6nev v6istlus-
Tallinna Reaalkooli klas-
sidevaheline m65duv6t-
mine jalgpallis. Osav6t-
vaid v6istkoni oli kokku
10, lisaks gi.imaasiumi-
klassidele oli oma esin-
dus ka pdhikoolil. V6ist-
konnad jaotat i  kahte
alagruppi, kust m6lemast
sai edasi algselt plaani-
tud kahe asemel hoopis
kolm v6istkonda. Suhie-
liselt h6lpsalt liibisid ala-
grupis6ela ning lunas-
tasid koos sel lega ka
poolfinaalpiidsme kaks

3u.rty1ie.n1i{e. e.sip{u.st;

Ule 40 aasta turniire
Loomulikult ei olnud

tdnavune Reaalkooli
klassidevaheline jalg-
pallitumiir esimene oma-
taol ine kool i  ajaloos.
Endise kehalise kasva-
tuse Spetaja ja praeguse
valvuri Aleksander priki
s6nul on jalgpall, nagu
sport iildse, Reaalkoolis
alati au sees olnud. Juba
seitsmekt imnend atel

1 2 B v 6 i t i s A a l a g r u p i
maksimumpunktidega
(12) ning ktimne punk-
tiga l6petas B grupi 12 C.
Ulej iiiinud edasipiiiisejad
juba nii lihtsalt ei selgu-
nud, kuid neljaptievaks
(19.10) sai selgeks, et
kahe iilejZiiinud poolfi-
naalikoha piirast hakka-
vad omavahel vligikai-
gastvedama 10A (A3) ja
114 (B2) ning 11C (A2)
ja I2A (B3) v6istkonnad.
Esimese miingu v6itis
iilekaalukalt 11 A (4:0),
seevastu teises valmis-
tasid paraja tillatuse 12 A
jalgpallihuvilised, kes
vastu ootusi  suutsid
alistada 11 C 2:1. Varsti
piirast seda toimunud
poolfinaalid pakkusid
vdhem pinget, kuna m6-
lema mdngu v6itjad olid
oma vastastest selgelt
iile. L2 B v6itis kindlalt
11  A tu lemusega 5 :0
ning 12 C nullis L2 A
finaalilootused tulemu-

sega 2:0. Piirast nddal
aega kestnud p6nevaid
jalgpallilahinguid j6uids
kiitte kauaoodatud fi-
naal, et viilja selgitada
antud hetke kooli parim
jalgpalliklass. Kuna m6-
lemaid finaali j6udnud
v6istkondi peeti enne
turniiri algust favoriiti-
deks, siis oli kohtumisest
oodata parajat maiuspa-
la. 72 B ja 12 C v6ist-
kondi oli tulnud ergu-
tama kenake hulk pub-
likut, kuid katrjuks tuli
neil miingus pisut pet-
tuda, kuna kohtumine
mricidus iilimalt ntirvili-
sel t  ja ei  olnud er i t i
p6nev. Umbes paar mi-
nutit enne l6ppu eksis
aga L2 C mdngija, kelle
jalast lendas pall oma
vdravasse. Kohe piirast
seda oli samal v6istkon-
nal aga superv6imalus,
kuid sisuliselt ti ihjast
vdrpvast suudeti pall
siiski mricida ltii.ia. Kooli
parima jalgpalliklassi au
ja kooli juhtkonna poolt
vdlja pandud auhinna-
tort kuulus seega 12 B
noormeestele. Kolmanda
koha v6 i t i s  LL  A 1 :0
v6iduga 12 A tile. Suured
tiinud eduka korraldami-
se ja diglase kohtuniku-
tori eest kehalise kas-
vatuse 6petajale Jaak
Timpsonile. Loodetavasti
jiitkub tal ka kevadeljdu-
du ja tahunist samalaad-
se turniiri liibiviimiseks.

Enne vaheaja algust, 2O.-ndal oktoobril
toimus suur korvpallimats - reaalklassi
abitur iendid mZingisid meie kool i
6petajate vastu.

L6una paiku alanud miingu alguses oli
kohal 5 6petajat ja -7 6pilasmiingijat.
Kurvastusega peab lisama, et pealtvaata-
jaid-kaasaelajaid kohale ei ilmunud.

Abitur ient ide kai tsestrateegia ol i
meesmehe kaitse. Kui keegi viilja vahetati
(mida juhtus piiris tihti, sest m?ingijaid
oli kdvasti iile viie), v6ttis asendaja tema
positsiooni tile. Selline strateegia andis
6petajatele nii eeliseid kui ka n6rkusi.
Pedagoogid viisisid rohkem, sest polnud
v2irskeid vaheftsmehi, kuid nad kasutasid
dra 2isja miingutulnud Spilaste ajutist
segadust.

Opetajatest sai k6ige rohkem punkte
kehalise 6petaja Jaak Timpson, 6pilaste
poolelt jagati punktid vennalikult. Kuna
tegemist oli s6pruskohtumisega, siis
punkte ei loetud ja l6ppseisu teada pole.

V6itjad olid need, kes kaasa l6id ja
sportlilil<u vaimu toetasid ! JOOSEP S I MM



Kohtumine suure saladuse ga
Puhendatud hetkef veel
TiitKntrslsrfie

koolipinki nuhkivale I l6.lennule. Edu teilel

:ules.epp.
Alguses ei saanudki aru, mis juhtus,

kuid uut lonksu v6ttes, l6i peast korraks
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"Mis on minu tdnane 6ppeti.ikk,
Vaim?" suutsin vaevalt liibi liimmatava
tossupilve ki.isida.

Vaim t6usis ptisti. "Tdnane 6ppettikk,
mu poiss, sisaldab endas k6ike seda,
mida me sinuga kolme aasta jooksul

Mustmiljon iilehelikiirust lepatriinut
lendab must iile, must mtiiida, must libi
- nad tunnevad iuustu l6hna,
sinna nad lendavadki,
murdosa sekundi jooksul
kattub kogu mu keha nendega
varbavahed, iuukse4 naba.
Kihisedes ia kriisates kriibivad nad mind
oma kOvade tiibadega
6udustundest tahaks avada suu
ia kariuda,
kuid tean, et see teeks asja veel hullemaks
virisen iile keha ja palun jumalat
et see k6ik juba tikskord l6ppeks.
- Ma ei tea, sa teed seda vist meelega...
... Sttitd iuustuv6ileiba alati kui mina lliheduses olen.

6ppinud oleme. See on t i i iusl ik
komplekt k6ikidest tilesannetest ning
kogemustest. Nimeta seda ki.ipsus-
eksamiks, kui soovid. Loodan, et oled
kohtumiseks valmis."

"Kohtumiseks kellega?" ktisisin ma,
ise ahnelt t6rvapapimaigulist tossu sisse
imedes.

"Pigem millega," parandas Vaim ning

jiitkas, "ma olen teinud selle}s k6ik, et
see kohtumine 6nnestuks. Mu poiss, sa
kohtud tdna Suure Saladuse suurima
saladusega. V6ib oelda, et sa kohtud
tdna Suure Saladuse endaga."

Pidin tohutust ehmatusest Priima kiit-tuigatus labi kiill.
"Puhas drainoi,"  i . i t les

ReaaliVaim.
Panin tobi ette ning ulata-

sin pudeli Vaimule tagasi.
T2ina oli ta kummalises tujus.
Tegelikult ei v6inud kunagi
kindel olla, mis Vaimule
j2irgmiseks piihe tuleb. Kord
oli ta shikk dzhenrelmen,
teinekord aga viimane parm
ning jubedaim jlitis.

Seda nimetas ta Suureks
Saladuseks. Saladus oli see
sellepdrast, et k6ik sellega
seonduv oli salajane.

Tssshhh... - alustas Reaali
Vaim alati, kui ta mulle taas
tiikikese Suurest Saladusest
avaldama pidi. Suure Sala-
duse punkte tutvustas ta aga
ainult neile viiljavalitud 6pi
lastele, kes oma hinge
Vaimule maha olid mtitinud.

te iira liimbuma. "Piiha Vaim!
See tiihendaks ju kogu meie
rirituse l6ppu! Ega sa ometi
taha cielda..."

"Just, just. Meie teed liihe-
vad siitpeale lahku. Kui koh-
tumine eba6nnestub, ei nde
me tiksteist enam kunagi. Kui
k6ik aga hiisti liiheb, saame
igavesti iiheks."

Nende s6nade saatel leid-
sin ennast jtirsku inimestest
tulvil tiinavalt. Avastasin, et
mul oli seljas viimase moe
i.ilikond ning jalas sharmant-
sed lakikingad. Kadunud oli
Vaim. Priima. Ja drainoi.
Tundsin ennast abituna.

Jdrsku l6bis mind aga
meeldiv drevusvdrin. Murd-
sekundi jooksul taipasin, et
k6ik millest Vaim riiiikis, oli
siindinud. Kolm aastat 6pin-

Vahelvaagisin ma pikalt ning stigavalt
antud probleemi iile. Sellistel puhkudel
tavatses Vaim mulle korrata. et olin
Viiljavalitu ning pean sellega ieppima.
Pealegi said Viiljavalituiks vaid parima-
test parimad.

"Priima. Ilma filtrita," lisas Vaim, kui
miirkas minu k<ihalainet ette pandud
sigareti peale. "Tirbli, tubli."

guid oli ara tasunud, sest eksam oli
sooritatud.

Niigin enda ees roosades kingades
ning mummulises miniseelikus nitar-
last. Tal olid rS6msad sinised silmad,
punakad juuksed ning must pusa. 6lal
kandis ta seebikas- rohelist kiiekotti.

"Ldhme," titles ta.
Tema nimi oli Armastus.

KOMMERTSTEKST

"Pudi Rea" traditsioon ietkub
ItdiltMikls
hoolekogu liige' 

i. sdpteinbrit loimu's neiaitt<obti dulai
esimene heategevuskontsert PUDI
RIDA, mi l le tulemusena kogunes
Reaalkooli Sihtkapitali asutamiseks
tervelt 47OOO krooni. Lisaks laekus
Reaalkooli Hoolekande Seltsi arvele
annetusi Iris ja Teet Koitnurmelt, Rene
Salumiielt, hr. Vahtraselt ning hr. Mutilt
tihtekokku 4400 krooni ularuses. Piirast
kontserdi j iirelkaj a Kanada eestikeelses
piievalehes Meie Elu tuli esimene toetus
ka v2i l isreal ist idel t :  Ants Virkus
Ontariost annetas tervelt 2400 krooni!
Seega on hetkel Sihtkapitali asura-

miseks vajaminevast sajast tuhandest
koos juba f3800 krooni. Et alustatud
tiritust edukalt l6pule viia, korraldab
Reaalkooli Hoolekogu teise heategevus-
kontserdi PUDI RIDA juba selle aasta
12. detsembril kell 19.00 Reaalkooli
aulas. Seoses ldheneva aastavahetusega
on kavas loomulikult j6ulumuusika,
mida esitavad Reaalkooli lastevanemad
Eest i  Ri ik l iku Si imfooniaorkestr i ,
Rahvusooperi "Estonia" orkestri ning
vabakutseliste muusikute hulgast. Ke-
vadel ootab jdrge juba kolmas Pudi
Rida, siis saab kava olema kevadiselt
operetlik.

Loodame, et selliste tulu6htute kor-
raldamine kujuneb meeldivaks tradit-

siooniks - teenib see ju meie iihist ees-
mdrki, Reaali Vaimu edendamist. Tere
tulemast PUDI zuDA j 6ulukontserdile !
Arvata v6ib, et aastal6pp kujuneb
paljudele meist kiireloomuliseks ja v6ib
juhtuda, et k6ikide soovitud iirituste
ki.ilastamiseks ei leidu mahti. Samas ei
maksa unustada, et pilet PUDI RIDA
kontserdi le v6ib ol la ka toredaks
kingituseks nditeks vanavanematele v6i
m6nele vanemale vilistlasele, kes sel
moel saaks samuti osa j6ulur66must
Reaalkoolis.

Kallist j6ulurahu Teile ja Teie l?ihe-
dastele soovides, Tallinna Reaalkooli
Hoolekogu.
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Kuhu kaob vesi?

Kuhu kaob vesi? Seda teab igaiiks
endamoodi. M6ni arvab et maa alla,
mbni aga et aurab taevasse. M6nele
tundub, etvesi lihtsalt haihtubja sajab
mdne pdeva pdrast maha. Kui aga vesi
kaob maa alla siis ju ei oleks enamjiirvi,
vihma ega lompe. Kui aga vesi lihtsalt
haihtuks kuidas ta siis paari piieva
piirast jti l le alla sadada saaks. Minu
jaoks on veel k6ige 6igem koht: vesi
kaob maa alla, siis liiheb maa aluste
kiiikude kaudu jiirve, tuleb piiike vtilja
ja vesi aurab dra. Selline oli minu jutt.

Elasid kord kolm vdikest poissi. Nende
nimed olid Teodor, Kevin ia Toomas.
Nad ol id k6ik kuue aastased. Nad
m6tlesid tihel 6htul minna i6e d2irde
kala pi.iiidma ja pdrast neid ktipsetada.
Nad otsisid endale head kohta. Kevin
htiiidis: "Vaadake, kuidas kalad seal
hiippavad!" Teodor ja Toomas liiksid
vaatama. Nad liiksid kohe sinna kala
piitidma ja juba mdne minuti pdrast said
palju kalu. Teodor iitles, et aitab ktill,
kalu onjuba niigi palju. Nad kiipsetasid
kalad iira ja s6id k6ik iira. Nad lziksid
koju m6tlesid, et homme jiille tulla. Kui
nad jirgmine piiev tulid, siis polnud vett
tildse. Nad hakkasid m6tlema kuhu, siis
vesi kadus. Nad niigid tihte vana meest
mcicjda k6ndimas ja jooksid talle jdrele.
Nad krisisid kuhu vesi kadus. Mees
vastas, et tiks mees tegi tammi j5ele ette
ja korjas k6ik kalad dra, aga rjosel oli
hiisti soe kajavesi kuivas iira. Siis liikid
poisid koju magama. MART RASMUS
PUUR II IB

Mina arvan et suurem osa vett kaob
Antartikas sest, seal jiidtub aina rohkem
ja rohkem vett sest, piiike hakkab aina
dra vdsima, see tegitab kiilmust ja iga
suvi on aina ktilmem. Selle piirastjiiiitub
rohkem ja l6pula polegi enam vett vaid
on jii2i. HENDRIK PAKOSTA tvB

Halloween
... ja kui kommilunijad olid lZiinud jiiid

Johnsonite pere pereisa koos oma abi-
kaasaga m6tlikuks, kuna neile oli he-
listanud iiks k6nehiiiretega mees kes
riiiikis nagu imik titles, et tdnane cjcj on
neile saatuslik. John ja Jane Johnson
olid oma laste Janeti ja Jacki piirast
mures kuna kell oli juba 2 ri<isel ja nad
olid mures. 84aastased vanemad ei
teadnud mida teha ja helistasid po-
litseisse. K6ik mehed tulid tagasi lutt
suus ja sonides: "Ma pean oma mdhk-
med dra vahetama. Nii kakine tunne!"

Kus elab sebra?
savannis
Aafrikas
dzunglis

troopikas
signuukariade lfiheduses

loomaaias

Trikk?
See traditsioon on toimunud liibi

aastate ja on vallutanud ka tasapisi
Euroopa. Eestis panevad juba m6ned
iiksikud isikud k6rvitsad millele on l6i-
gatud hirmus niigu ja ktirinal sisse
pandud. Kui pererahvas lastele ndnni ei
anna teevad lapsed neile mingi triki,
niiiteks sokeravad akna millegaiga
kokku. Ja palju muud ulakust.

NB! Hal loween on 31. oktoobri l .
MARIKA LOHMUS tVA

' Ta elab Aafrikas ia jookseb seal
. vabaduses ringi. Ta on kiire nagu:'--l;ij"ffi;;",;ll#:"""" : 

""tf:r:",*,lnffhaxi,tJ?#Ht;'j. . ta ei leidnud kuskilt. L6puks m6tles
Tukk. et liiheb iimber maailma reisima.' Tallinna linnale tuleb- vesi Lilemiste ' Ta kdis kdik maad ja linnad liibi, aga ta

. idruest. Sealt saadab Lilemiste vanake . ei leidnud endale kuskilt naist. Agi siis
' meile vett. ' jiii veel viimane maa kus Tukk poln t4

' kiiinud. See oli Ameerika. Ja sealt
. l6puks ometi leidis Tukk endale naise.
.  Tema nimi ol i  Nupsuke. Tukk ja
' Nupsuke elasid vZiga 6nnelikult. Neil
. stindis palju viiikseid sebrasid. Kui nad
. paar kuud olid seal i.iheskoos elanud,
' m6tles Tukk. et v6iks Tallinna minna.
. sest siin on nii igav ja palav. Ta riiiikii
. sellest Nupsukesele. Nupsuke mStles' sedasama, et siin on t6esti igavja palav
. ja, et liihme igatahes Tallinna. Jirgmine
' piiev asusidki nad teele. Kui nad juba

. Tallinnas olid, jSidsid nad auto tee

. juurde, aga nemad ei teadnud liiklusest
' midagi. Ja sellepiirast jaidki nad k6ik
. auto alla. Minu arust sellest tulidki
. sebrad auto teele. KRtsil sol

' 
Olen viiike sebra' 

;;; i"i i i ;';'n;; o',j","'i"'
miihkmetega! ? Nende valehambad olid
k6dunenud ja haisesid tii is tehtud
mZihkmete jiirele. wn

Hal loween on peaaegu nagu on
Mardip2ievja Kadripiiev, aga see toimub
Inglismaa ja peamiselt USA-s. Hallo-
weeni piihitstakse nii, et saadetakse
lapsed teiste inimeste ukse taha tontide,
n6idade ja teiste hirmsate kostiitimi-
dega niinni paluma. Kui pererahvas
avab ukse i.itlevad lapsed: And v6i

ja iitlen teile seda,
et elu mul on paha
ja sebra olla ma ei taha.

Nukker on mu tcio
ja jama pdeval oril.
Minust s6idetakse iile,
auto alla jiiiida kole!

Mul tallatakse iga pdev,
seda taluma ma pean.
Kui ise auto alla jiiiid,
siis i.itle, kas on hiiii!
RE]I LIBLIK IVA

: Sebra
Maria: Me jtiiime hiljaks liihme siit.
Angelina: Ei, ei l?ihme iile sebra, see

on liihedal.
Maria: Ei mina liihen siit.
Ja ta lZilaki.
Angelina k6mpis r66msalt rile sebra

ja jdudis turvaliselt kooli. Aga Maria ei
tulnud ega tulnud. susAN tvA
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Enamikele Reaalkooli 6pilastele on see saladus
LiiffaReifrSOn pakkuda, vaid 300/o tea- sed teada, mis koolis siin-

ge.aari fogs. 3f';:i,Hf iT':t"-lX* fti;"Tt'rTl,ii';'"',3:"ff
ReaaliPoisikorraldatud dpilane Paavo Pauklin. REK ise muretsema, et

ktisitluse tulemusel sel- Uhest ki.iljest v6iks 6pila- neist midagi teataks.
gus, et enamus Reaalkoo-
li 6pilasi seda ei teagi.
Viihe sellest, seda ei tea
ka 6petajad, Ottson ja
Pihlak pakkusid selles
ametis viil ja Andres
Kautsi, kes tegelikult on
6pilaste esindaja hoole-
kogus. Enamus ki.isitletu-
test ei  osanud kedagi

n o o r e r t a h t n u o K o K a a u t o m a a f l G - # . r a n t s u e e s K u , u | | K

n t r a a l h u U l l h e l u r $ 5 e \ - a n e a . l a l p a l g a l - G = . . ' ' ' f l . . . l # F a = ^ . * ' ' . ^ )
datud kokaautomaadi ;i;likff;"iil. i:i,11:::rr,ii'$,${*#lf$$w;M esituses

k2i is idMehisPeveris6nuldirektsioonis Ti  l .  . .  |  |  p l  a

rx:flHfl;ffiffiTfiffi?*H"tri,t l(ealrstrd reede ohtut
L6puks sai raha siiski v6itu - ni.iiidsest , 4on'k6igirn"uuu.ooiiopri"'i"r"oi*liir. I l6.lend sai 10. novembril keitte koolimargid
seitsmekroonieestendale_pooleliitrise piretseerran oodatum osa - alates sidomaosalaulugaVana-
pudeli karastusjooki osta. Soodne hind 

' svlwv'..r 
i.illatavalt hiisti liibim6el- linna kaasa, kus i6bralik

ei ole siiski kooli miiiiratud, vaid Coca- pe9 pe.repajng . . . . . . dud toostide ning jiitku_ koosviimimine l6ppes
Cola otsustada. .lURe eru EINPAUL Reaalkooli vanaks ta- des scjcjmise, fiIiemot- alles varahommikul, ning

Reaalivaimust 1_u_kl 
kyjq"enud kooli- sionaalse suguharude arvatavasti ei viinud ka

markide klitteandmine tantsu, ootamatultjulgete Spetajad oma (v?ihemalt)
. {Ybu esimesel piieval l6unase aktuse abiturientidele leidis sel niiidendite (siinkohal si*a head tuju kohe
ja 6htuse peo vahel suutsid kala abituri- aastal aset 10. novembril. kiidaksin 6petajaid, kelle koju.
enti.oma mlirgid 2ira kaotada. Uks neist Kell 14:00 toimunud pi- alguses keiiseks jiiinud peojiirgsed muljed on
leidis oma Targi iiles mcicjda tuldud dulikulaktuselsaadikit- osav6tt kulmineerur ..ru-juoitolnudptsitiiv-
teedtagasijalutadesVabaduseviiljakult, te mdrgid, kella kuueks 6igeks ajaks) ja b2indi sed, e"nimkiideti-bandija
teine, samuti tuldud teed uurides, s6i- tulid aga keskkooli 6pi- muusikaoskusie nau- suguharudetantsu, arviti
duteelt. Ei ole reaali vaim nii lihtne lased iagasi ja selleks timisega.Sellegaeiolnud ka]ethtisti olid piiguta-
kedagi maha jiitma! ANDRES KAUTS ajals oldi end lausa tund- aga piluhste etergiaveel tud peo eelarve' tii6iaa-' 

;.Jetui*r;or.i"i".uf"U"Oiirr"ii matuseni,kenaks ja shi- otsas - abituriendid v6t- gid...
minna."6petajaottson f..T 

muuoerud' Esrmesed
'{iksn/rad+i.a*nn*r=viisr!rari,,, :li#iil%1tfi?"t"ili:- Tdrvik pole piris 6ige

arvutab 6petaja Ji.iriloo. :,;'.,essa's-irid.i;;-do"ruia Jiiriloo sides (mis oli nii popu- Onv5imalik,etmdrgid, ideele taastada miirgi
u*utuuurtit-u-aiout ."l#;6d;--" laarne tegevus, et osava- mille saavad jlirgmise kunagineviilimus - mtirgi

.tuGinegraaii"ttlii"lifi""iiii,ar,, 
Tltel 

oma v6imete ndi- aasta abituriendid ei nrie alaosas olevat t6rvikut
:urrru r<fassittifa opeta:-a 5u[1u|'*-' tamiseks ruumi viiheks viilja piiris samasugused, peetakse n6ukogude-

.lMul ei ole thr;;tt" iiilmisel 
jiii). Piirast nooremate kuipraegused.Nimelton aegsels igandiks, mis on

r<ormserr.ork"'"r",";r'-irde;A; :aljliuPis:'."ib:t 6l': . I?"li.vilistlased .ryll,'.d. .oT1 iji lt: :t*yg. . . .
Koit.

"*m"n#fiff'ffi#:'tr,r Mirk v6ib muutuda
dpetaja Saaret.

('I(ui tatrab personaalselt dpetajale
lfiheneda, siis palun, praegu on
v6imalusr" meelitab 6petaja Otsman.

6'Kui te ei ole lesbid homod ega
muud nais6iguslase4', kommenteenb
6petaja Saaret meie praeguse elu
keerdkiiike.

'(See onpigemlrakane eestikeeli..',
iseloomustab 6petaja Otsman iihe
tabloidlehe viirvi.

'l{nnrtiprogrammid on teatavasti
naissoost ja kiiituvad seet6ttu
ettearvamatult D p6hjendab 6petaja
Saaret arvuti kummalist kditumist.

"Nii, poisid paneme aga kotid ta-
ha..." iitleb Jung auto tagaluuki avades.
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