
I nfokruu s atee Re aalko o I i s
funKsioon ja kuidas f iigub info?

tustest teavitatakse teisi
mdnikord liiga hilja ning
puudulikult - seda viga
riritame parandada. Siis-
ki on k6ik vajalik info
alati liikvele lasrud. Mis
aga puudutab meie koos-
olekute sisu, siis p6hi-
teemad on alati parajasti
organiseeri tavad v6i
planeeritavad iiritused.

Nagu oeldud, on REKi
iiks prioriteete 6pilaste
probleemide lahenda-
mine. See h6lmab ka
kriitikat. Kui keegi soovib
midagi muura v6i  on
tekkinud mdni mure, siis
tuleb ikka minna m6ne
REKi esindaja juurde
ning k6ik siidamelt iira
riiiikida. Uldiselt on ikka
nii, et kui sa end ise ei
ai ta,  s i is ei  ai ta sind
keegi, nii et tule julgesti
meiega rtiiikima!

Mis puudutab infot,
siis selle peamised kand-
jad on seintel asuvad
stendid. I ja II korruse
vahel isel  t repi l  asuv
stend on viiga 6iges ko-
has ja h6lpsasti leitav-
loetav, ent teised stendid
on nii ebamii?iraselt pai-
gutatud, et neid loetakse
vist ainult siis, kui siim
juhuslikult peale satub.
Ka selle vea proovime

kuidagi parandada. Vars-
ti peaks huvijuhi kabineti
ukse taha ilmuma REKi
oma stend. "Reaali Poiss"
on samuti vtiiirt infoka-
nal.

Tuletan aga k6igi le
meelde, et stendid on
selleks, et neid lugeda.
Samuti on REKi liikmed
valitud just selleks, et
nei l t  saaks infot.  Kui
keegi soovib midagi tiip-
sustada v6i niisama krisi-
da, s i is j i i l legi  oleme
meie need, kelle juurde
tuleb tulla.

Kui miigi ei tule Mu-
hammedi juurde, si is
peab Muhammed ikka
jalad selga y6tma ja mde
iuurde minema.

Pdhikooli esinduskogul vihe s6na6igusr
Nagu keskkoolil on ka

p6hikoolil oma 6pilas-
esindus "Pdhikooli esin-
duskogu", mis arutab
ilmaelu koolis ja otsib
tegevusi, mis aktivisee-
riks 6pilasi ka koolivii-
liselt. Igast klassist on
PEKis iikb liige, kes on
info post i l joniks. 9.-
ndate klasside esindajad
ei oska veel midagi esin-

duskoja tegevuse kohta
cielda, sest praegune
koosseis on kohtunud
ainult i.ihe korra. Piret
Otsa s6nul tuli P6hikooli
es induskoda es imest
korda kokku iile-eelmi-
sel aastal ja oli kiillaltki
aktiivne. Tegevus soikus
eelmisel aastal ,  kui
Reaalkool elas teises ma-
jas. Ni.itid on huvijuht

kindel, et esinduskogu
saab uue hoo sisse ia
piisib aktiivsena. Kuigi
p6hikooli 6pilastel veel
suurt s6na6igust ei olg,
tahab Piret Otsa anda
6pilastele aimu demo-
kraatia toimimisest ia
ndidata, et ka neil on
v6 imalus  oma s6na
oelda ja ki is i  mtingu
panna. cEAVEEREMAE

REKi tiiiste koosolekute vahele
mahub ka huumorit nagu igasse
nende korraldatud iiritussegi.

13000 kr heategevuseks
Reaalkooli 6pilased paistavad lisaks

oma heade le  teadmis te le  s i lma ka
iihiskondliku aktiivsusega. Eelmise aasta
maikuus miitisid neljandate ja viiendate
klasside lapsed tdnaval moodakiiijatele
plastmassist lillekesi, nendest tehtud piirgi
ja kleepse, millest saadud tulu l2iks
l i ikumispuuetega laste toetamiseks.
Kokku 6nnestus neil tervisehoiumuu-
seumist juhendatava t i r i tuse heaks
koguda 13000 krooni, parimal miii.ijal
Max Lauteril iile 800.

Sel aastal  pi i lv is ettev6tmine ka
sotsiaalministeeriumi tiihelepanu - pari-
mate koolide, sealhulgas ka Reaalkooli,
esindajad (eeswedav 6petaja (meil Piret
Otsa) ja parim 6pilane) kutsuti ministri
juurde vastuvdtule. JURcEN EINeAUL

Pildil seisab iirituse matrooni Elle Kulli
ia sotsiaalminister Eiki Nestori vahel
parim Reaalkooli lillemiiiija Max Lauter
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Mis on REK'
ttfrtr*ettcarna
?kliTst

Estonia puiesteel asu-
va teadmistetempl i
preesterkonda on neil
piievil kahjuks veidi
l6hestanud vaidlused
Reaalkooli Esinduskogu
(REK) vajalikkuse ja info
liikumise aegluse rile.
Paadunud kompromissi-
otsij ana iiritaksin asj asse
veidi selgust tuua.

REKi peaeesmiirgid,
nagu on kirjas ka selle
p6hikirjas, on kooli tradi-
tsioonide jtirgimine ja
arendamine, kool ielu
korraldamisele kaasa ai-
tamine, 6pilaste tegevus-
te aktiviseerimine ning
abistarnine sisekonflix-
tide lahendamisel.

"Uritusi v6ib ju ka ilma
REKita teha," arvab m6-
ni. Elu nditab, et iiritusi
korraldavad reegl ina
kooli peal tosinkond ini-
mest ning p6him6tteli-
selt on RXKi til<s tahk olla
aktivistide koloonia, kus
need inimesed oleksid
otstarbekalt rakendatud.

P6hiline REKi-vastane
argument on, et me ei
teavita oma tegevusest
piisavalt iilejiiiinud kooli-
peret. Tunnistan, et i,iri-
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f\ti suvi. Viilja peal oli trobikond lapsi, kes ajasid taga
t lalgpalli. Karjusid, kui kiitte said, ja kadusid, kui ei
\7saanud. Teised istusid miindide alla lohistatud pingil

ning vaatasid pealt. Ei saa oelda, et oleks jahe olnud.
Tuli siigis. Vali jai tthjaks. Ainult tuul ajas ise ennast taga,

sakutas siin-seal m6nd peenemat puuttive ja liikkas pingi
iimber. Pdike, kes suvel oli lastega koos naernud, nende
naljade peale st idamest naernud ja lohutavalt 6lale
patsutanud, tuli kiill aeg-ajalt vaatama, kas ehk midagi
muutunud ei ole, aga pidi siis pettunult lahkuma. Vahel ei
saanudki ta teisiti, kui hakkas nutma. Nii imelikult kurb oli
sellel viiljal.

Viimaks saabus talv. Pisarad jiiiitusid ning sadasid alla
6rnalt ja soliidselt. Piiike vaatas neid ja leebus. Tunne, mida
oli terve stigise endaga kandnud, lahtus. Viili taiitus lumega,
puudele t6mmati selga talveriitid, pink uppus, nagu poleks
teda kunagi olnudki. Piiike silmitses m6ne hetke seda
toredust, saatis oma peegelduse k6ikidele valge vaiba
tahkudele ning ta meel muutus r66msaks.

Ja niipea, kui ta sai tagasi oma hingerahu, tditus ka viili
uuesti lastega. Neid tuli niitid igast ilmakaarest, igasuguseid,
ning midagi kiisimata hakkasid nad lumes6da mtingima.
Pink otsiti tiles ja tiriti viiljale, nii et sellest sai tihe v6itleva
poole kindlus. Ja lapsed karjusid ja piiike karjus, sest enam
polnud vaja lugeda, mitu piieva oli suvest moodas, vaid mitu
neist oli veel puudu.

K6ige selle tralli sees piiike peaaegu unustas, mis k6ik oli
vahepeal olnud, aga pisut hiljem, stindmuste iga seika mee-
nutades, kiisis ta eneselt, mis oleks saanud siis, kui ta poleks
nutnud, kui poleks olnud lund ega ktilma. Kas oleks viili
siis ttihjaks jiiiinudki?

Viili oli taas tiihi. Piiikestki polnud enam. Aga ta surus
hambad risti ning ruttas edasi, et taas teiselt poolt maakera
tiles kerkida, sest lapsedki poleks tahtnud, et paikest poleks
olnud.

algab kuu aja piirast?

Palun kirjutage meile aadressile
reaalipoiss@hot.eet

Kooli turoamehest

Reaali Poiss vabandab:
Eelmisse Reaali Poissi

sattus palju no. "ndpu-
kaid".

Esiteks vabandame
meie reporter i  Gea
Veeremde ees, et teda Jiiri
Kuuse intervjuu tegjaks

T3'gi:u.d .r9t114, $isj

Tere, Reaali Poiss! Ta-
haksin avaldada oma
arvamust meie kooli idee
kohta palgata siia turva-
mees. Ma olen r66mus,
et temast ka kasu on: ta
t6epoolest kontrollib 6pi-
laspileteid! Alguses olin
pisut skept i l ine, sest

ka tema niigi kurja vaeva
selle valmimisel.

Teiseks vabandame
Erki Otsmani ees, kelle
stinnipiiev j iii miirkimata.
Soovime ni.iiid ka hili-
nenult talle palju 6nne!

!ri".r?i.y gn.tal 0 l-xl)

paljukiidetud turvaja
Tallinna 21. koolis ei tee
ki.ill absoluutselt mitte
midagi. Mina, Reaalkooli
6pilane kiiin seal uksest
sisse-vdlja oma tahte jiir-
gi. Hea, et meil on min-
gigi  kontrol l  o lemas.
6nune

Tdsised probleemid
Tere Reaali Poiss. Mind

vaevab mure, kuidas on
ripsmed ainsuses. N6ud-
miseni!

Kallis Reaali Poiss. Kas
te oskate mulle oelda,

fid*,."1"1{a! jpgrgal .
Kulla Reaali Poiss. Mul

tekkis selline ktisimus: kas
me elame juba uuel aasta-
tuhandel v6i see alles

Reaali Poiss aitab hea
meelega. Ripsmed
ainsuses on ripse.

See vastus ei lfiheks
tsensuurist lHbi.
Vaadake 6sist.
Gregoriuse kalendri
iSrgi algab uus aasta-
tuhat [kolmas) l.iaa-
nuaril aastal 2OOl.

L1.8. lennu rebased on vagatublid
Minu kui abituriendi kohus oleks

rebaseid lollideks, rumalateks ja lais-
kade}s nimetada, kuid seekord on seda
viiga raske teha. Nimelt ji itsid nad
ristimisel mulje kui tublidest, toredatest
ning tarkadest.

Kuni esimese detsembrini ei teadnud
ma, mida 118. lennu 6ppurid suudavad.
Tirli viilja, et paljut. Ukskdik, mida rne
neile sisse ei sootnud, piihe ei kallanud
ja teha ei lasknud, ikka pidasid nad
vasnr ega loonud kartma. Tilblid nagu
6iged Reaalkooli 6pilased.

sekutsikates, oleks vaja kogu koolile.
Niigu naerul, kiiisid nad toast tuppa, kus
neile midagi head ki,ill ei tehtud. Ma
loodan ja usun, et nad samamoodi ka
koolis kiiivad - kdikidest raskustest
kergusega liibi pressides. Sellist siira nagu
seekord praeguste abiturientide ristimise
piieval igatahes ei olnud ning sellepoolest
ma isegi kadestan praegusi kiimnen-
dikkendike natukene.

L6petuseks tahaks oelda meie arm-
satele rebastele, et hoidke oma sdra al-
les, kui mitte elu l6puni, siis viihemalt

il Reaali l6puni. JoosEPslMMSellist optimismi, nagu on meie reba-
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hakatud, niiiteks korral-
datakse juba prantsuse
keele tunde. On plaanis
ka eksamieelsed f[iiisika
j iire le ai tami skursu s e d.
Kursuste 6petajad on
soovitavalt oma koolist,
aga m6ned neistv6etak-
se fta vtiljastpoolt.

R.;;itooti i"i.*'.ii-
lehekiilg valmimas

Tallinna Reaalkooli interneti kodulehe
aadress on \ /ww.real.tln.edu.ee. Juba
m6nda aega on seal niiha uue ndoga
lehekiilge. Uue netilehe valmistamiseks
korraldas infojuht Anne Piihn 6pilaste
seas konkursi. Palju huvilisi kohale ei
ilmunud ja esialgseid plaane tuli muuta.
L6puks selgus ikkagi huvitatud 6pilane,
kes kodulehte tegema hakkas. Selleks
osutus Tarko Tikan.

Internetilehe kujundus on l6plik, kuid
sisu ja tehni l ine pool on praegu
l6petamata. Tarko Tikani s6nul v6ib see
v6ttaveel mdned niidalad. Kes meie kooli
kodulehe tegemisest head palka tahtsid
saada, aga mingitel p6hjustel endast
teada anda ei saanud, ei pea kurvastama,
sest tasuks oli vaid siirnboolne summa.

Reaalkooli kodulehe valmistamine ei
olnud eriti raske - tegija, Tarko Tikani
enda s6nul'tiiike asi". JoosEp slMM

Gt'ii,iiiaianoud ;"
kohustuslikud

K6ik peaksid kandma
koolis vahetusjalan6u-
sid, ometi seda ei tehta.
Kui inimesed tulevad
koolimajja viil isj ala-
n6udega, toovad nad
sisse tolmu ja see kan-
dub laiali. Kella ktim-
neks on maja must, l6unaks on tolmu-
rullid nurgas. Ja see ei ole koristajate siiii.
Me k6ik hingame seda tolmu sisse, see
satub ka k6rgematesse kohtadesse, kust
koristaja iga piiev ei korista. Lisaks kiiivad
majas vdikese maja 6pilased ja v56rad.
Mehis Peveri s6nul on iga kingapaar tiih-
tis. Muidugi tuleb ka akendest linnatolmu,
ventilatsioon pole alati piisav.

Koridoride kivist p6randad on puhas-
tatavad, kuid klassides on laminaat-
parkett. Kui klassi satub palju liiva, rikub
see pdranda iira ja see toimub ruttu-
parkett on liiva suhtes tundlik.

Vahetusjalan6ude kandmist kontrolli-
vad direkto4 6petajad. Korduval vahele-
jiiiimisel v6ib asi minna isegi ktiskkirjani,
nagu sellel aastal juba on juhtunud.

Mehis Peveri arvates on viilisjalan6u-
dega koolimajas sees kiiimine inimlikust
aspektist vdttes teiste inimeste solvamine.
Kui reeglid on kokkulepitud, olelc viisa-
kas neist kinni pidada. Jalan6ude vahe-
tamine on kasulik ka tervislikus m6ttes.
Opilased ei peaks neid vahetama karis-
tamishirmus, aru peaks saama ka asja
tuumast. See ei ole kellegi kiusuks, 6hust
neid reegleid ei v6eta. utNA REtNsoN

Kiimne aasta
pirast mdngivad
Reaalikad suures
spordihallis koos
TIK'i 6pilastega.

Ftiiisika lahtised v6istluse
21. detsembri l  kel l  dpi lastega ja muidugi

15.00 kogunesid inime- kogemusihankida. Taoli-
sed, kes teavad fiiiisikast ne v6istlus toimub esi-
natuke rohkem kui tei- mestkordajasellealga-
sed, kooli fi.ii.isikav6ist- taiateks olid meie kobl
lusele, et ennast v6rrelda fiilsika6petajad Saukas
teiste Tallinna koolide ja Kuurme. Ulesanded
iii iirir,u u r"ru*"ir r"i"niu r ri" i" iti" 

"ir"iru"" "irit"i,''12,klass Danlel Travln Tonlsmie Reaalkool
11.klass Jaanus Sepp Tall lnna Reaalkool
10.klass l(iirt Alas
9.klass Martln lels

Talllnna Reaalkool
GustaY Adolfl Giimnaaslum

koostasid koolide 6peta-
jad koos ja need vaatas
hiljem iile vastav komis-
jon. Oma kooli dpilastele
veel heaks uudiseks:
6petajate arvates esinesi-
te te tiiiesti ootuspiirasblt
hiisti, konkurendiks oli
ainult Tallinna T6nismiie
Reaalkool. Ttrlemused on
iileval ka netis 6petajate
vdrguvdravas. t lL l
MADISSOON

Kooli tulevikuplaanid
Parkla kohale kavatsetakse ehitada spordihoone
LililVtadisSOOn ilmselt rabamiseks,-aga s6nul v6ib raha selle
DeaVeerem.e vastutusr ollakse valmis ehitamiseks loota paari-

Reaa,ipoiss [?ffii'll9";:iTt:l$- Illn:;::L"dffi,iii:t' 
iabi'e'tboti k6t;em ruumid jiiiiksidsamasse iemonditi ja raha liiheb

v6im on ajuragistamise hoonesse, et noortele kateistelekoolidele.Ma-
tulemusena tulnud mit- juba varakult spordi- jandusjuhatajaarvatesei
metelehuvitavateleidee- vaimu siistida. Ruumi j6ua ring meieni nii kii-
dele. Hiljuti lasti kooli selle kompleksi jaoks resti.
remondi puhul ktitest v6etakse kuulsa parkla Vahepeal iiritatakse ra-
liibisuurhunnikpappija arvelr, mida juba pike- ha teha muul moel. Et
kuna niii id on raha maraegatahetakseviilja v6imaldada 6pilastele
maitse suus,leitakse aina iiiirida. Laste r66muks lisaharidust ja koolile
uusi mooduseid selle soovitakse ehitada ka viiikestlisaraha,onplaa-
kulutamiseks. ujula, eskiisplaanil seda nis korraldada tazulisi

Plaanis on maha l6h- siiski veel ei ole. Uus keelekursusi ja huvirin-
kudavdike maja ja ehita- hoone tihendatakse suu- ge, kuhu on oodatud 6pi-
da selle koha peale re majaga maa-aluse mu- lased vanuses 1-100 ais-
Inglise Kolledziga kahe tikiiigu abil, et vaesed tat, nii seest- kui viil-
peale spordikompleks. lapsedeipeals6uestliibi jaspoolt kooli. osalt on
Maja kasutamisega liiheb jooksma. Gunnar polma seda plaani juba tiiitma

Tulemas uus traditsioon
Ilmselt saame endale

uue traditsiooni - kesk-
koolil tuleb kultuuripiiev,
sest eelmisel aastal meel-
dis see k6igile. Kiiesole-
val 6ppeaastal on plaanis

vaatama minna Piirnu
Endla teatri lavastust
"Taevariik", mis teatri
s6nul olevat just m6el-
dud keskkooli6pilaste
vanustele noortele.

Lklass Matt las Llnnap 21. kool
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Kooli spordilaagrid
T?inu kunagiste 6pilaste toetusele ja

endise 6petaja (Juhan Anup1ld - toim)
vastutulelikkusele saadi kolm korda
aastas: si.igisel, talvel ja kevadel kasutada
v6imalust veeta neli piieva Haanjas
Kurgjdrve spordilaagris. Kuna koolil oli
oma buss, polnud transpordiga muret ja
nii koguti kokku 30-40 parimat keskkooli
(vZiga harva m6ni i.iksik B.-nda 9.-nda)
sportlast ja muud aktivisti, ning veedeti
see aeg t6husalt :  st ig iset i  toimusid
jooksud ja orienteerumisv6istlused, talvel
srlusahiipped, Suurelt Munamiielt tehti
kiirlaskumist, samuti toimusid sportlikud
viktoriinid ja iga6htused peod, valiti miss
ja mister Haanja.

Kuna laagritesse selekteeriti 6pilasi viiga
rangelt - kui keegi natuke viletsam oli,
siis jiieti ta jtirgmisel korral maha ja v6eti
uus asemele, tahtsid k6ik tood teha ja

|a]<\a1i{t<i.,?s.u4'.1"9 r:t"T?

Reaalkool ei toeta
praeguseid sport lasi

Piirast Aleksander
Priki kiisitlemist tekkis
Reaal i  Poisi l  huvi ,
milline on kooli prae-
gune spordi tase tegev-
6petajate arvates. Sel-
gus, et valitseb m66n.
Pole kedagi v6istlustele
saata.

Thea Tirrulinn kinnitas Priki juttu v2iites,
et kui sportlasi lihtsamate kriteeriumite
jdrgi vastu v6eti, oli Reaali olukord
soodsam. "Ni.ii.id pole seda juba kolm
viimast aastat tehtud ja nrlemused on ndha:
keskkoolis pole sportlasi! Sel aastal on kiill
olukord paranenud, kiimnen-datesse
klassidesse on tulnud m6ningaid, kuid
ainult nendega me konkureerida ei suuda."

Peale selle kurdavad 6petajad halbade
sporditingimuste piirast. "Enam pole
ki is ipal l ip latsi ,  s inna ehitat i  hoopis
parkla."  Samuti  l6hut i  i i ra j6usaal.
V6rreldes eelmise aastaga, kui 6piti
muusikakeskkooli hoones, on olukord
muidugi parem.

Varem toetas kool sport lasi  ka
majanduslikult, niiitels mindi talviti Tartu
maratonile iihise bussiga. Praegu k2iivad
suusatamas vaid tiksikud 6pilased, needki
kooliviilise initsiaatori tulemusena.

Lootus jii i ib, et kunagi saab valmis
Reaali ja Inglise kolledzi i.ihisprojektina
valmiv spordihall ja 6pilastel on v6imalusi
rohkem. Kuid kas jiitkub linnal raha ja
tahtmist iildse projekti rahastada, kui
praegu end eriti heast ktiljest ei niiidata?
V6ib-olla vaatavad tiihtsad linnaisad, et
pole m6tetjavalivad m6ne spordis parema
kooli rahastamise.

SportiaReaalkool
Sport on Reaafkoolis afati au sees
NeleThmme
AnneRand
Reaali Poiss' 

iqsb mooauititi dt<:
t i i vsemates t  10 . -12 .
klassi 6pilastest Lurich'i
nimeline kehakultuuri-
kollektiiv, eesmiirgiks
las ta  ne i l  i se  spord i -
i i r i tusi  organiseerida.
Igai.ihel oli konkreetne
iilesanne, k6ik vastutasid
ise oma too eest. Prikk
vaid suunas 6pi lased
toole ja hoidis asjal silma
pea l  suunates  ne id .
Aasta jooksul korraldati
nii sadakond iiritust, see
tiihendab, et iga niidal
toimus midagi. Niiiteks

viidi Komsomoli staa-
dioni l  (nr i l id -ne Kalev t
staadion - toim) labi
spordipiievad, kus oli
kavas 14 ala, sealhulgas
ka vasaraheide ja teivas-
hiipe.

"Nii ma siis Spetasin
seda kollektiivi tood te-
gema, ja varsti hakkasid-
ki tagajiirjed tulema",
arvab Prikk.

Kuue- ja seitrnektim-
nendad aastad oli Reaal-
kool (siis 2. Keskkool)
Eesti parim kool, juba
7962. oldi  Li idus ni i
tunnustatud, et saadi au-
diplom esimesena spor-
dis nii k6rgele j6udmise
eest.

Aleksander Prikk
Teatavasti on Aleksander Prikk

(74) olnud Reaalkool i  spordi
edasiviija juba 40 aastat. Selle aja
jooksul on ta kogunud kokku tiiht-
samad fakid ja ajaleheartiklid ning
saanud suure hunniku teadmisi,
mida ta kavatseb kasutada, andes
vdlja raamatu Reaali spordiajaloo
kohta.

Meie kooli sattus Prikk ttiiesti juhuslikult. Olnud
10 aastat riiklik suusa-, laskmise- ja jahilaskmis-
treener Vabariiklikus Spordikomitees, saabus ta
3O.miirtsil Uuralitest koju puhkusele. Teda paluti
kuuks ajaks asendus6petajala ja nii hakkas ta esi-
mesest aprillist aastal 1960 n.o suusatreeneriks.
Ntii.idseks on Prikk olnud meie kooli 6petaja juba
40 aastat.

Praegu soovib meie kooli n.o. piievane turvamees
minna Tartu maratonile, kuid niikaua kui ta jiitkab
meie valvamist,  pole sel leks v6imalust,  sest
ettevalmistuseta on m6ttetu minna tervist rikkuma.

olnud
"K6ige tiihtsam oli see,

et kooli direktor aitas
spordile palju kaasa."
Praegu selekteeritakse
6pilasi, v6ttes vastu pari-
mate tulemustega sisse-
astumiskatsete soori-
tajad. "Siis olin mina see
peaiitleja, kes otsustas,
et selle v6tame just sealt
koolist," jutustab Prikk.
Kuna Reaal oli spordis
tugev, oli teiste koolide
sport laste tung suur.
Need, kes t6esti midagi
viiiirt olid ja kolmede-
neljadega oleks viil ja
vedanud, v6etigi kergen-
datud tingimustel vastu.
"Paljud 6petajad olid ktill
sellise tegutsemise vastu,
kuid direktor otsustas
nii, nagu mina titlesin,"
meenutab Aleksander
Prikk, "ma p6hjendasin
talle iira keda millisesse
v6istkonda on vaja, et
linna iira v6ita. Ja me
l i iksime ikka kindla
vqidu peale vdlja ka."

1976. aasral oli iilelii-
duline koolinoorte spar-
takiaad Lvovis. Eesti de-
legatsioonis oli 30 tollase
II keskkooli 6pilast, neist
23 ujujat, millega oldi
suurima esindusega kool
Eestis. Siis tunnistati meie
kool N-liidus parimaks
spordikooliks, kusjuures
TSIK jai viimaseks. Meil
l6petas aastas 15 meis-
terspordasg neil vaid 1v6i
2 .  See aga po lnud
loomulik."
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Kogu t6de rebastest
Rebaste retsimisega alustati juba hommikul
PiretSeeman
abiturient' 

i.'a"ir.iniult ori' tLi
imelik pliev - kooli peal
liikus ringi suur hulk
punaste riiete ja iira-
soditud ndgudega ("Fli'
t l iht ,  t r ips-traps-tru1l
jne.) kiimnendikke, kes
markerit omavat abitu-
rienti ndhes hirmunult
minema jooksid.

V6ib-olla olen millestki
valesti aru saanud, aga
minu teada algab kool
kell 8.00. Ometi hakkas
rebaste sadu garderoobi
juba pool tundi varem
pihta ning l6ppes tiikk
aega enne tundide al-
gust. Vaevalt et tegu oli
jiirsku tekkinud kooli-
entusiasmiga, pigem
loodeti m6oda pddseda
sadist l ike ni igudega
kaheteistkiimnendikest
(mis andis hoopis vastu-
pidise efekti).

Piirast viiikest hinge-
t6mbeaega ootas iiht osa
rebastest juba sdoklas
ees igavlevate abiturien-
tide seltskond - k6ik tiiis
soovi elada end viilja.

Pikemad vahetunnid
olid samuti sisustatud.
Esimesel neist pidi iga
klassi v6istkond aja peale
jooma iira suure iimb-
ritiiie vett (k6rtega) ja
ootamatuks meeldivaks
tillatuseks kujunes asja-
olu, et enamus kooli wc-
dest oli lukku pandud.
Kes iganes nii ka tegid,

see oli teist vdga hoolit-
sev- aitiihh! Teine vahe-
tund moodus rebastel
laht i  r i ietudes ja s6l-
mides, ka siis jiitkus meie
kiitele tood. Kolmandal
vahetunnil prooviti jii-
rele t6eliselt ekstreemne
ala - golf, mis seisnes
pudel iga klotsi  taga-
ajamises. Sellega l6ppes
ka piievane retsimine.

Tagasi kool i  juurde
koguneti kell kuus 6htul
ning piirast Tammsaare
pargi vallutamist asuti
t6estama oma sobivust
rebaseks. Ruume, kus
seda sai teha, oli kuus -
igai ihes neist  pandi

proovi le katsealuste
julgus, taluvus ning
alandlikkus abituriendi
ees. Aga sellest riiiigivad
rebased ise juba pike-
malt.

Pdrast viiikest tantsu
ptihitseti uue koolimaja
esimesed rebased sisse
(kes ntigi tseremooniat,
see  teab,  mi l les t  ma
ri i i ig in,  kes kohal ei
olnud, kiisigu teistelt).

Nii l6ppeski see imelik
pi iev. Moodaminnes
kuulsin riht rebast teisele
i i t lemas: "Kui mina
iilskord 12. klassi j6uan,
ega si is mina ka end
tagasi hoidma hakka!"

Rtbisde'alatbbst
Rebaseks ristimine ja rebaste ajalugu

i.ildse sai alguse meeste organisatsiooni-
dest. Niiiteks on teada Vene kroonust, et
seal tehti esma-aastaslaste kulul nalja. Ka
Liiiine-Euroopa poistekoolides juhendasid
vanemad 6pilased rebaseid. Sealt levis
traditsioon edasi, kuni tanaste tavaliste
keskkoolideni viilja.

Tiinapiieva rebased v6ivad seega olla
6nnelikud, et neid terve aasta ei m6nitata,
nagu Vene kroonus seda kunagi tehti.
JOOSEPSIMM

Rebastepiieva iihe
peakorraldaja Kalev
Vapperi  s6nul ol i  ta
meeldivalt ii l latunud
rebaste aktiivsusest. "Ma
juba hommikul koolis
vaatasin, et  need on
head rebased." rddkis ta
Reaali Poisile. 'V2iike hirm oli, et 6htul
palju karmimate asjadega nad nii kergesti
kaasa ei tule, aga seegi oli asjatu."

Tdnavu rebastepdeval rakendatud
retsimistubade siisteemi viiljam6tlemisel
olevat olnud suur osa Jaak Saukasel. Iga
toa eest vastutaja pidi i.ildkorraldajatele
esitama ka tegewskava, mille need siis
edasi direktsioonile esitasid. Algselt oli
piiev planeeritud liibi viia koolist viiljas,
kuid ldpuks m6eldi siiski iimber.

"Meie enda rebasep6lve retsimisega
viiga rahule ei ji i i inud," titles Kalev,
"seepdrast tahtsime abiturientidena oma
retsi tavatele meeldej i i i ivat i i r i tust
korraldada." tUneet ETNPAUL

Kaks tublit
rebast
iiksteisele
"puru silma
aiamas."

Aktiivsed rebased

Kiimnendikud rebastepie v aga rahul
Nagu k6ik teavad, toimus

igasugustest probleemidest
hoolimata 1. detsembril rebas-
te retsimine (sorry ristimine).
Vaeseid ki.imnendikke piinati
igat v6imalikku moodi: neil
lasti ldbida vdlitrenn, peapesu
ja kollat6bi. Peale suuri kan-
natusi v6eti nad n-o inimeste
sekka vastu. Uldiseh jaid k6ik
rahule, kuigi m6ne arvates
mindi kohati retsimisega liiale,
niiiteks kui sunniti iira s6oma
mingit tundmatu koka poolt
serveeritud vast-tapetud kala
v6i kui hulgaliselt mune ja
jogurtit kulutati rebaste juuste
hooldamiseks. Samas ei olnud
m6ni tuba eriti pinget pakkuv
ja mtirgi oma "rebasepassile"
sai pliris lihtsalt kiitte. Viiga
naljakas tundus ti.idrukutele

see, kui meeste j4lakarvad ?ira
aeti. Kiill m6ni kiunus ja vin-
gus, et ei taha, aga ilma nad
nendest jiiid. Oli ka klass, kus
sai valmistuda eelseisvaks
isiklikuks eluks ja poistel oli
v6imalus oma klassiddesid

l?ihemalt  tundma 6ppida.
Utreta taoliseks uurimiseks oli
mdng, kus pidi tiidruku pealt
kinnisilmi pesul6kse otsima.
Peale retsimist oli viiike oote-
aeg, mille jooksul piii idsid
k6ih kel v6imalus, end puh-
taks kasida vdi riideid vahe-
tada. Riiete vahelt tuli nii
mdndagi viil ja: nisukliisid,
munakoori, jogurtit, kala, jahu
jne. K6ige rohkem meeldis
tunnistuste jagamine, kus
kasutati "Viimse Reliikvia"
nunna}sloomise varianti reba-
se vande andmisel. Sellega oli
p6him6tteliselt ristimine liibi,
kuid kes tahtis, see v6is minna
veel afterparty'le.

Uhes6naga <ieldes, k6ik
ktimnendikud olid rahul. oea
VEEREMAE JA LILI MADISSOON
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Kust tulevad lapsed?
Mati Tald kutsub oma
IvlatiTbld

essees lugejat ufes rohkem naerma

yleygP.
Vilikesed tatised j6nglased, paterda-

des emme jiirel, suu iisjasoodud muda-
ga koos - kust nad tulevad? Silmis
kartlik miirakaru helk, lipsutatud ja
kammitatud, viiikesed s6rmed niiper-
damas 1. septembril oma Aabitsat - kust
nad tulevad? Araseletatud niigudega
gi.imnasistid, kirjutamas esseid teemal
Mis on elu? - kust nad tulevad? Pin-
tsakuga ametnikud, tulukesega silmis
ajamas taga lipikuid nimega raha - kust
nad tulevad? Muldunud huultega senii-
lid, miingides peitust oma
viimase miingukaaslase Sur-
maga - kust nad tulid?

Kullakallis lugeja, tead mis
on sul samasugune siinnist
saati? See on naer. Kui sa
naerad oma mi.irisevat naeru
v6i itsitad nii, er tatt pritsib,
siis sa tunned tdpselt sama,
mida tundsid beebina, kui
kilkasid htilli kiiljes rippuva
k6risti tile. Jah, ka k6ige tiiis-
kasvanlikum inimene ei saa
seda salata, et naerdes on ta
laps. Ma ei m6tle siinkohal
viisakat seltskonnanaeru v6i

kurja naeru v6i naerupoega muiet, ma
m6tlen naljakat naeru, seda, mis naka-
tab ka teisi, seda, mis v6tab sul hinge
kinni. Naer on tdiskasvanu lapsep6lv,
mis on seega tdsiselt l6bus asi.

Kallid kodanikud, miks siis mitte olla
lapselikumad? Hea lehelugeja, mitte
kapitalism v6i kommunism pole stiiidi
meie hadades, vaid t6sidus. Seesama
karmilt asjalik ole\ mis paneb allameet-
ri mehehakatise piimahammastega
naemsuu lukku, peals olema kriminaal-
korras karistatav. Ma ei m6tle, et me
ni.iiid k6ik peaksime miirga liivakooki
sooma v6i pissipotti kasutama. Lihtsalt

kui sa tahad telekapulti soki sisse panna,
siis tee seda, sest see on l6bus. Kui sa
tahad Reaalkooli p6randale pikali heita,
siis, jumala pdrast, tee seda. V6i kui sa
siiski kardad neid suuri onusid sealt
6ppen6ukogust, siis ktisi tunni aegvetsu
aga heida hoopis koridori pikali ning
iikski tiihtis nina ei saa iial teada. Kulla
sunnik, dra naera ainult j6uludel v6i
oma siinnipiieval, vaid ka niiiteks fiiiisi-
katunnis. Elule tuleb otse niikku irvi-
tada, siis ta saab aru, et sa pole m6ni
suhkrust poisike, keda saab kuhugi
rutiinsele toootsale sokutada ja oma
pilli jiirgi tantsitada. Pagan v6taks, kes

Istun siin klassis
olen vf,sind, nii visind
Tiihialt 6pikut passin
Ning oma aiu nii riisin

Miks? M6tlen, MIKS?
ja vaikselt edasi olen
Kuigi karjuda v6iks,
ent see oleks kole

iitles, et elu on karm? See
kolmetiihelise nimega vikati-
mehe vend on lihtsalt iilbit-
sejast argptiks.

Kust ta siis tuleb, see tais-
kasvanu, kes iitleb, et ega ma
enam laps ei ole ja seob oma
kingapaelad ise kinni? Algu-
ses kakis temagi ju piiksi.
Kuidas ta siis muutus port-
felliga habemekandij aks, kes
enam koridoris kula ei viitsi
miingida? Ei tea. Aga seda
ma tean kiill kustlapsed tule-
vad: nad tulevad ema k6-
hust.

SPOOKY

OmaloominguOhtud
O m a l  o  o  m i n g u  6 h t u t e

traditsiooni algus, nagu ka
pal jude teiste asjade, on
kauges minevikus. Sellegi-
poolest v i imaste aegade
ajalugu on teada.

Piirast 6-7 aastast pausi
korraldasid esimese omaloo-
mingu6htu Heli Valtna ja Rya
Ero. See oli omapiirane selle
poolest, et oma loomingut
esitasid seal ka dpetajad.
Nende hulgas oli ka Helen
Kaasik ja Kristi Koit.

Jiirgneva samalaadse 6htu
korraldas, samuti eelmisel
aastal l6petanu, Siim Rohtla.
Sellest ajast saati Tallinna
Reaalkool i  6ppej6udude
osav6tt ol olnud viiga vliike.
Tiit Kuuskmde, praeguste
omaloomingu6htute liibMij a,
oli ka kutsutud ning ta pidi
seal viiga tiihtsat osa mdn-
gima. Tema enda s6nul oli ta
"peamees". Juhtus aga nii, et

tal too juures oli arvutitega
suur jama. Ning piirast kahte
66d ja p2ieva higistamist hak-
kas ta omaloomingu6htule
tulema, kuid kohale j6udes
oli iiritus juba l6ppenud.

Sellest ajast peale on neid
6htuid organiseerinud Tiit
Kuuskmiie. Kolmanda juhti-
mise ja korraldusega sai ta
enam-vdhem iiksi hakkama.
Jiirgneva organiseeris ta koos
Siim Rohtlaga. Viienda ja
kuuenda (8. detsembri l
toimunu) korraldasid nad
koos suure meeskonnaga.

Tallinna Reaalkooli oma-
loomingu6htud on kasvanud
30-40 osav6tjaga iiritustest
umbes 5 korda suuremaks.
Viimasel6htul oli esinejaid ja
publikut ka teistest koolidest.
K6ik omaloomingu6htud,
nagu ka viimased, on tasuta.
Kuuskmiie s6nadel: "Sellepi-
rast, et on vaja."loosep sttvttvt
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Inimesed laval

Inimesed liihevad saunas sellep?irast
nii k6rgele lavale, et seal on soojem kui
all. Soe 6hk on kiilmast 6hust hdredam
ja kergem, selleptirast liihebki soe 6hk
iiles.

Inimesed kiiivad laval tervise piirast.
Laval hakkavad nad higistama ja higis-
tamisega tulevad kahjulikud ained
kehast viilja.

Olels hea, kui higistamisega ruleksid
ka halvad m6tted peast valja, aga see
jiiiib vist ainult rumalaks unistuseks.
Sellegipoolest on saunalava m6nus ja
kasulik koht. r-luRa MtrT tvA

Suve iatalve
piiril

Suve piiril on kindlasti palju r66mu .ja l6hnu. Lapsed jooksevad ringi ja .
r66mustavad suve iile, saab puhata,
miingida, ujuda, s6pradega l6butseda .
jne. Talve piiril on kindlasti k6ik kohad .
tdis punaseid ninasid ja lund ootel
niigusid. Kuid kes teab, v6ib-olla kunagi,
kui stigis iira jiiiib, on suve ja talve piir
ja selline ilm, et lund sajab, piiike
paistab ja lapsed ujuvad meres. M6ned
jiille ehitavad lumememme. Vot see
oleks alles l6bu. sUSAN K tv A

Uks piiev sadas lund, kuid oli viiga ilus
ilm. S6brad Suvi ja Talv tulid kokku ja
hakkasid kelkima. Talv titles: "Mina v6i-

liibi oli maa must ja lastel oli nii kurb
meel, sest viiljas ei olnud midagi teha.

Saabus suvi. Talv tuli ja hakkas jiille
kelkima. Nii sadas suvel lund ja maa oli
paksu lume alla kadunud.

L6puks leppisid aastaajad hra, lund
sadas talvelja piiike paistis suvelja las-
tel oli samuti hea meel. xltRl

Suve ja talve piiril

Piike liheb,
suvi l5heb.
Lumi tuleb,
talv tuleb.
Liinud on linnud ja lehed,
lume ehted,
niiiid ehtima hakkavad.
Suvel paistis piike,
vahel, et isegi iike.
Lehed olid puudel,
lilled olid 6itsel.
Valguse aeg
pimeda talve k6rval.

xUtu unoe vn

*uriu" suusatada, kelgutada, lume-
memme teha ja lumes6da mdngida!"
Suvi aga vastu: "Suvel saab ujuda, pAi-
kest v6tta, jalgrattaga sdita ja veepalli
mdngida!"

Suvel ei saa ju suuskade ja kelguga
s6ita, aga talvel saab. Talvel ei saa jiille
meres ujuda ja pilikest v6tta.

L6puk jSudis ktitte 6htu ja saabus oo.
Hommikul, kui lund hakkas sadama,
tuli piiike viilja ja sulatas lume i.iles. Talv

:Mikroskoop
Uks hiline unine kiirbes piniseb akna

vahel. Vaatan teda ja m6tlen, et ki.ill sa
oled v?iike ja v?ietike ning viiljaniige-
miselt nii hale. Naljakas, et loodus on
osadele elusolenditele nii viihe andnud.
Pole tal viirvi ega graatsiat, on vaid iiks
ttiiitu piniseja.

Akki m?irkan 6e kapil miingumikros-
koopi ja mul tuleb meelde, et isa t6i
kunagi selle Soomest koos putukatii-
bade niiidistega. Asun asja liihemalt
uurima. Otsin tiles ktirbse tiiva pre-
paraadi, panen suurendusklaasi alla,
siitin valguse 6igesse suunda.. Ja mida
ma nden? Silma all avaneb nii kaunis
pilt. Sel samal lihtlabasel hallil tiivakesel
on nii palju viirvivadundeid ja mustreid,
et neid poleks palja silmaga vaadates
ettegi kujutanud.

Saan aru, et esimene ettekujutus ja
arvamus asjadest ei pruugi alati see
k6ige 6igem olla. Ja mis vdimalusi pa-
kub veel elektronmikroskoop? Kui
paljut imelist enda iimber ei suuda me
iildse niiha? xARr xnlusTE tvA

Kadripiev akarneval
24. novembril korraldas

V2iike maja Reaalkooli saalis
kadripiieva karneval-disko.
K6ik 6pilased, kelle koolitee
alles teist, kolmandat v6i
neljandat eluaastat tallab,
said v6imaluse endale erine-
vaid kostiiiime selga panna
ja kogu ilmarahvale vaatami-
seks seada.

Kuna riietus polnud mingil
miiiiralgi piiratud, oli kohale
saabunud seltskond sama ki-
rev kui paabulinnu saba.
Pidu algas enese ftrtvustami-
sega, esitletud programmi-
dest tasub k6ige rohkem esi-
le t6sta II a kava "Muinas-
jutud". Viiikese maja 6peta-
jad niiitasid oma v6imekust
luudadega iimber kiiimisel
Viiikeste L66tspillide Uhingu
muusika saatel.

Kiire programmi jooksul
suutsid Jiirgen Riitsep liibi
viia disko ja Piret Otsa mitu
ringmdngu, valiti parimate
garderoobide omanikud.
Publiku iildlemmiku kuulsu-
se v6itis endale Henri N6mrn
II' ' b-st oma jahimehekos-
tiitimiga. Tublimatele olid ka
auhinnad, mille eest soovime
ti inada "Saksa autot",
"Balbiinot" ja "Normat".

Osalejate i.iliv6rdelistele
kommentaaridele toetudes
luges karnevali eeswedaja
Kai Anier esmakordselr labi
viidud iirituse igati korda
liiinuks ning avaldas lootusr,
et sarnaseid iiritusi suude-
takse edaspidi korraldada
vdhemalt tiks kord veeran-
dis.  uRmns REISBERG JA
ANDRES KAUTS

4a klassist olid karnevalil kohal k6ik 6pilased

Lapsed ieid karnev aliga rahule
r K6ikidel olid viiga lahedad
kostiiiimid ja 6petajad olid
ka naljakad. xlonr
aMulle meeldis seal, sest
seal olid ilusaid r6ivaid. Aga
see ei meeldinud, et ma pidin
kogu aeg poistega tantsima,

aga teised ei pidanud. MARTT
oMulle meeldis karnevalil
see, et muusika oli k6va ja la-
he. Mulle ei meeldinud kar-
nevalil, etjuua ei olnud. stgtt
rOpetajate etteaste oli lahe.
xAnr
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Si's;k&i iidtutaigiii
Reaalkooli segakoor kiiis laululaagris

oma oskusi lihvimas tulevaste esinemiste
jaola. Nad laulsid ja oobisid kaks piieva
Kiili P6hikoolis. Seda, mida nad seal tegid,
saab ldhitulevikus kuulda ja niiha koolis
j6ulukontserdil, Tarrus kooride konkursil
ja Niguliste kirikus. oen veeneruAe

iioi Kdasili k'eii rbi[iinis
LB.-22. nov toimus Berliinis Sal<sa S6ia-

haudade Hoolitsemise Seltsi kokkutulek,
millest v6ttis osa meie kooli eesti keele
dpetaja Igor.Kaasik. Nendel pdevadel
pidasid sakslased Leinapiieva, mis on
piihendatud langenud saksa s6jameestele.

See ei ole 6p. Kaasikul esimene kord
Berliinis kiiia ja tema s6nul on linn muu-
tumas Euroopa keskuseks ning soovitab
k6igil sinna minna. cEAvEEREMAE

Saaret kiis Egiptuses
Paar niidalat tagasi kiiis meie kunsti-

ajaloo 6petaja Egiptuses. Ta jiii oma rei-
siga vdga rahule. Reisi korraldas Eesti
Ajaloo6petajate Uhing. Opetaj a soovitas
samas seda reisi k6igile, enne aga kind-
lasti viilja selgitada, mida vaarama min-
nakse. Kohapeal on siis eriti hea vdrrelda
vana araabia kultuuri jaMI sajandi tepleid
ja hauakambreid. CATTYN KTRNA' apoisiri, diai t'eteele? Kii6ti t'airi
peale, palunt" taastab 6petaja Otsman
klassis kiiestliiinud korda.

'?laton harrastas virtuaalseid vest-
lusl," riingib 6petaja Luuk.

'fi vinninud enam piiikeb
kokku mlxida,' piitiab Polma bioloogiat
6petada.

'lltdde, kuitavalisedrchelisedtaime4,,
nendib Polma.

r'Kes see siis naisele "palun'iitleb,',
dpetab 6petaja Toomra viisakalt kiiituma.

"l\fina den dforldasds ainuke inimerre,
kes v6ib lollijuttu riiiikida,,, kehrestab
6petaja Toomra uusi reegleid.

"Niiiid hakkame tegelema suremi-
segal" jitkab 6petaja lGinast uute s6nade
liibiv6tmist.

'No19 siis rdb tekkida".. nob iideme,
lsegi surmt" riiiigib 6petaja Raa suitse-
tamise kahjulikkusest.

Tallinna
Reaalkooli
siiiikla aken,
mille klaasid on
k6ik Urmo Rausi
poolt tehtud.

Kui tuleb tulekahln...
Kuidas hindavad oma vafmisolekut reafistid?

Kas suudaksite piris tulelekahiu korral sama kiires-
ti koolimajast vilja piiseda kui 6ppuse aial?

NJAH

m E l

rvoBoLt-A

DeaVeeremie
ReaaliPoiss

"Reaali poiss; tundis
huvi, kas koolitegelased
suudavad pliris tulekahju
korral  kool ist  sama
ki i rest i  ja rahul ikul t
viiljuda, kui 6ppuse ajal.
Meie ki is imusele ol i
igasuguseid vastuseid.
Oli neid, kes kindlalt ja
hiibenemata eitavalt vas-
tasid ja neid, kes endas
ja oma vaimses tuge-
vuses kindlad olid. Leid-

sime ka hulljulgeid, kes
lubasid tuld kustutama
hakata ning iiks lisas, et
tal jiitkub veel ka aega
loomulikke vajadusi ra-

huldada. Opetajad title-
sid, et k6ik s61tub sellest,
kes neil parajasti tunnis
on ja sellest kus tule-
kahju aset leiab.

Sakkara astmikpiiramiid

KunstnikUrmo Raus
Urmo Raus on Reaalkoofi sookfa
LiinaReinson Opetajaid on olnud v?i-

ReaariPoiss f,3tfl:ti:.];#i;;:ili;
Urmo Raus on siin- Eestis oli Olev Subbi.

dinud Tallinnas. Koolis Kunstiga on paljuski
kdis ta kuni keskkooli selline asi, et seda ei saa-
l6puniViljandis,seejiirel gi suures osas 6ppida.
6ppis kaks aastat Eesti Kunstis saab areneda ja
Kunstiakadeemias maali sellela on olulisem iimb-
erialal ja alustas uuesti ritsev vaimne keskkond
6pinguid Pariisis, kus ja vahetu kogemine. 6p-
6ppis viis aastat ning pida saab kunstis tehni-
l6petas Ecole Nationale list poolt. Ilma seda
SupErieure des Beaux- tundmata on kunstnik
Arts ehk Prantsuse Riik- abitu.
liku K6rgema Kunstiaka- Kas kunstihuvi on
deemia. Ta on tegutse- m6jutanud lapsepSlv,
nud vabakutselise kunst- vanemad?
nikuna alates aastast Vanemad ei ole minu
7996. kunstihuvi mdiutanud.
Kes on olnud teie see tekkis mul pigem lap-
kunsti6petajad? sena tiksi kodus olles,

vitraazide autor
joonistades ja meister-
dades.
Millises stiilis te maali-
te, kas teil on oma
kindel stiil?

Oma maale mul endal
viga raske liigitada, aga
arvan, et kui seda teek-
sin, sobiks seda iseloo-
mustama m6iste visu-
aalne poeesia. Iga maal
on omaette maailm ja tal
on oma emotsionaalne
tekkelugu.
Kas te tegutsete
p6hiliselt Eestis v6i
v5lismaal?

Olen'elanud viimased
iiheksa aastat pdhilise
ajaga Pariisis, kdesoleval
aastal  olen vi ib inud
suurema osa ajast Eestis.


