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Kesklinna Kaunitar taas Reaalkoolist!
Kolmandat aastat iar iest voit is Reaal Kaunitari  val imised

V6ttis aega, aga asja sai.
Nii vdiks v6tta liihidalt
kokku k6ike27. aprillile eel-
nenuid niidalaid. Polela iial
uskunud, et selle aasta
giimnaasiumi tiitarlapsed
on nii tugevaltvastu osale.
misele sellisel toredal iiritu-
sel nagu Kesklinna lGunita-
ri valimine! Onneks leidub
ka erandeid, kuid et asjast
saaks asja, tuli siiskijahtida
ka p6hikooli neide.

Kuidas siis wlitalse Kesk-
linna lGunitar?G$le on ju-
ba mitrnendat aastat jiirjest
kujunenud traditsioonils
valida viie kesklinna kooli
seast oma lGunitan Selleks
valitakse k6igist viiest koo
list enamasti kaks ti.idrukut
ja saadetakse nliitama oma
iluja oskusi. Tuju teeb aga
veidi parcmala teadmine, et
oma kooli neiule ja/v6i
s6brannale tulevad paljud
hea meelega kaasa elama.

l6puks tuli kokku 7 tiid-
rukut kolmest koolist - Tal-
linna Reaalkool, GAG ja
Prantsuse Liitseum -ja nii
saime alustada i. ihiselt
proovidega.

27. aprilli 6htul said ko-
haletulnud nliha jiirgmist.

K6igepealt tuwustasid tiid-
rukud end paari hea lause
ga. Teise vooru jaoks lepiti
iihiselt kok{<u esineda tant-
sukavaga, mille koostami-
sega saidviiga hiisti hakka-
ma neiu nr. 1 Elo (GAG)ja
neiu nn 4 Kadi (TRK), mille
k6ik teisedki suurepliraselt
tira 6ppisid.

Et teha kaunis veelgi
kaunimaks, tuli kolmandas
voorus osavdtjatel panna
selga oma peokleidid ja
demonstreerida selles oma
liikumisoskust. See ei olnud
aga veel k6ik! Enne lavalt
lahkumist pidid k6ik tiitar-
lapsed arendama loositud
ziiriiliikmega vdikest vest-
lust, kiisides iiksteiselt iihe
kiisimuse. Kdikide nende
osadega saadi kenasti hak-
kama, sest midagi keerulist
ja rasket tegelikultju pol-
nudki! Minu eesmiirk oligi
sellest osav6tmine teha
v6imalikult kergeks ja
l6busaks.

Etka publikul oleks hwi-
tavvaadata, pidid nemadki
valima oma lemmiku. Hea
tuju hoidsid iileval biindid
Vedel Leib,Jummala Savi ja
Defrost. Meie auvddrne

T e i s e s  v o o r u s  t u l i  e s i t a d a  a e r o o b i k a k a v a ,  m i l l e  t e g i d
v a l m i s  v 6 i s t l e j a d  i s e  -  E l o  j a  K a d i .  T i i d r u k u d  v a s a k u l t :
T u u l i ,  L i l i ,  E l o ,  K a d i ,  K a t i ,  E v a  j a  L i l i a .

Ohtujuhid Paavo Paukl in ja Kerl i  Toots ning
e s i k o l m i k  v a s a k u l t :  T e i n e  K a u n i t a r  K a d i
P a r i i s ,  K e s k l i n n a  K a u n i t a r  L i l i  M a d i s s o o n
ja  Es imene Kaun i ta r  E lo  Aun.

ziiri i  koosnes sell istest
inimestest nagu moekunst-
nikAntonio, Esto TV saate.
juhid Ken Saanja Rain Tolk,
jumestaja Aune Aasoja,
Tallinna lGubamaja noorte
osakonna ostujuht Tiina
Ristimets, juuksur Katrin
Pilk, fotograaf Lauri Pae-
veen

Mis seal salata, nii nagu
oli publikul erinevaid lem-
mikuid, oli ka ziiriil erine-
vaid arvamusi, kuid peaae
gu iiksmeelselt j6uti otsuse
le, et Kesklinna Kaunitar
2001 on Lil i  Madissoon
(1RlQ, Esimene lGunitar Elo
Aun (GAG)ja Teine lGunitar
IGdi Pariis (TR$. lGdi piiMs
ka Publiku Lemmiku tiitli!
Suure iillatusetegi ziirii nii
rahvale kui ka 6htujuhtidele
(Kerli Tootsja Paavo Pauk-
lin), kuulutades viilja ka
Pressimissi - Elo - kelle vali-
mist ei olnud ette niihtud.
kuid see oli igati hea iillatus!

Nagu nliha, v6ib meie
kooli juba teist aastat jtirjest
6nnitleda kaksikv6idu pu-
hul ning kolmandat aastat
jiirjest Kesklinna Kaunitari
tiitli eest!

ker l i  too is

lkka veel vditleme
Tallinna Reaalkoolis toimus 28. aprillil

tumiir vditluses. Teemaks oli: Eesti Vabariigi
valitsus peals toetama \rastupropagandat iili-
k6hnale naisetiiiibile, mida kultiveerib moe.
tiitistus. Meie kooli esindas vaid iiks v6ist-
kond. Jiirgnevalt kokkuv6te sellest turniirist.

Osales 8v6istkonda, sealhulgas iiks 6petaja-
te ja iiks tudengite oma. Lisaks veel iiks
niinimetatud segavdistkond kahest erinevast
koolist. Reaalkooli esindanud tiim sai hald<ama
sellise tembuga, et vahetas peale esimest voo
ru oma k6neleja iira. Tuuli Reisberg asendus
Heidi Mallenega, v6istkonnas jiitkasid Andrc
lGldamlie ja Cadyn Kima.

Esimesevooru Reaali tiim kaotas 2-1, teise
aga vOitsid 3{. Eriline saavutus oli see selle-
perast, etv6itsime 6petajate meeskonda.

Siis mindivahepeal siiiima (kool seekord ei
toitlustanud ning osav6tumaksu ei ktisinud).
Kolmanda vooru taas Reaal kaotas ning jiii-
megi iildaruestuses viiendaks.

Finaali said Gustav Adolfi Giimnaasiumi
meeskond (voitja!) ja segav6istkond. Parim
spiiker (k6neleja) oli seekord Catlyn Kima, kes
oli iildarvestuses 7. ning 6pilaste seas neljas.

Kohtunikud olid seekord meie koolist
jtirymised: LiisAavasteja Paul Keres. Ajam66t-
jad: Siim Saksing, Evelyn lGrp, Edk Lottja Heidi
Mallene (kui ta parajasti ei vdidelnud). Kok{<u-
vdttes olid k6ikviiga tublid ningvaadates se
da, kui hoolimatult Reaali ainuke esindus ko
hale tuli, oli k6ik suurepiirane. Aplaus meile!

co t l yn  k i r no
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n volbritiii. Rahvamassid kogunevad tdnavaile, et taaskord talve
mdlestuseks maha pidada iiks ldrmakas ning ilmselt kauaks meelde
jiiiivpeiepidu.

Mina leban voodis teki all, vtiidetavalt miirakindlate akende raga. K6igest
hoolimata kostub minu k6rvu tdnaval bussiootepaviljoni klaasseinu
l6hkuvate noormeeste rdme liirm. HwitaV millal j6uab jiirg minu aknani?
Eij6uagi. Meestej6ud raugeb, entusiasm kaob alkoholiauru ningjutt
taandub tavalisele iirplemisele.
Tahtmatult meenub Otfried Ossleri lasteraamat'Viiike ndid". L,oo aluseks
on legend, mille kohaselt pidavat sel iiiil kogunema n6iad ning k6iksugu
muud tegelased, kel piisaval hulgal kurjust hinge taga ning posimiskunst
hndlalt kiipas. T6si ta on, iihes kogenud paharettidega v6isid trallida vaid
need, kes olid sooritanud erialaeksami ning sellega end vanade ndidade
eest6estanud.
Teose peategelase unistuseks oli kord aasta k6ige imelisemal iiiil iihes
vanemate ametikaaslastega ohjeldamatult l6butseda. Ometi jiiid need
piirid talle suletuks. Polnudju n6iahakatis end veel "vanade tegijate" ees
tOestanud. Kuid misveel hullem, viiikesel n6ial lasus hea n6ia kuulsus. Ei
leidunud midagi kohutarama( mis iihele korralikule, iidini pahelisele n6iale
osals oleks v6inud saada!
Olgugi etveetsin pea tunni aknal viiljas toimuvat jiilgides, ei hakanud
mulle silma mitte iihtegi pdris ehtsat, otsekui muinasjutustvdlja astunud
n6ida. IGs on ehk need mehehakatised tiinapiiern n6iad? Kuhu on kadunud
traditsioonid? Ei mingeid luudasid, musti kasse, ronkasid ega teisi
"rekvisiite". Mitte midagi pealekesrramiirjapudeli.Jah,vdibju seegi inimest
otsekui luual sdidutada ning maailma seni avastamata kiilgedelevalgust
heita, ent. . . Siit jeeb iile vaid jiireldada, et tlinavail trallib k6ikv6imas
viinakurat. Ei aita siin ka kiiiislauguna kioskitele kleebitud sildid'i{lkoholi
miiiikkeelatud...".
Millise ekami olid aga tlinavalolijad sooritanud, pidutsemisluba oli ju ometi
antud. Selge on see, et luuas6idu saladusi need tegelasedveel p6hjalikult
ei tundunud, n6idumisest riiiikimata. Kas piisas siis vaid heast tahtest,
heast tahtest "konalik n6id" olla? Ilmselt kiill. muud see triikimusta mitte
kannatav riiuskamine ju ndidata ei v6i...
lgal vdiksel n6ial on oma volbriiiii. Kas pole niiiid mitte 6ige aeg kiisida,
millal j6uab kiitte minu tuleproov?Kus ja millisele iilemndiale pean oma
oskusi niiitama?Mh?
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Reaa l i  Po is i  r i l i agar  to imetus :
peatoimetaja l i l i  mqdissoon
assistent deo veeremde
kujundaja geo veeremoe
ni isama tark mees mihkel komo
vi i ike maja cot lyn kirno

peab oma karistuse hiljem topelt lira kand-
ma. Pisiasjade eest (tunni ajal paberlennuki
loopimine)arestikambrisse ei satu, kiill aga
tuleb koolikemps lapiga korralikult liiikima
liiiia, tunnis lobisemise eest kirjalik miirkus
ka klassipiievikusse jne... loomulikult tuleb
karistuste tiiideviimiseks luua koolipolitsei,
sest kujutage ette 12. ldassi koljatit, kellest
lihtsa ntiiipsukesest 6petaja j6ud iile ei kiii.
Nalja saals kiill k6vasti.

Arvan, etselline kord aitaks enamikel6pi-
lastel hoiduda tulevikus trellide taha sattu-
mast, teistele aga aitals see fiellidega vara-
kultharjuda. N o p o l e o n  l l l ,  6  k l .
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Arestikambrid kooliruumidesse!
Kindlasti miiletate ajaloost 6pitut, kui

koolis korrarikkumise eest olid karistused
karmid. Nii andis koolihiina mdnele pahare
tile pahanduse eest malakaga iile ki.iiiruv6i
sunniti viiiinkaelu klassi nurgas kuivanud
hernestel p6MGma. Seda k6ike ikka sellel
eesmlirgil, et pahateod enam ei korduks.
Lihtsalt distsipliini nduded olid tollal setlised.
Tdnapdeval on lood teised. Laps on isiksuse
hakatis, keda v66ras (6petaja) fiiiisiliselt
karistada ei tohi, kuigi vahest peaks. Sellisel
juhul onv66ral (6petajal) kitsas kdes, sest
hoidkujummal selle eest, kui karistatuvane
mad juhtwad olema v6imukatel positsioo-

Reaali Poiss lalinna
Reaal i  Poiss i lmub iga
kuu mahus 8 lehektilge
ja on tasuta.

Reaali Poiss internetis
r p .  r e a  L e d  u .  e e
e-mail
r e a a l i p o i s s @ h o t . e e

nidel v6i lihtsalt sellised inimesed. kes ei taha
tunnistada oma lapse kawaGmisel tehtud
vigu.

Minu aruates peaks kool olema pisutkar-
mimate karistustega eranditult k6ikide laste
suhtes, olenemata sellest, kas tegemist on
matsi v6i aadliga. Kui koolijiits teeb pdtti,
peab sellelejdrgnema karistus, nefteks koolis
suitsetamise eest 2 piieva arestikambrig seda
muidugi ainrilt piievasel ajal, 6htuks lastakse
ild<a koju. Hommikul jiille kartsa kunijiirgmi
se6htuni, kusjuures arestis oldud ajajoolsul
peab 6pilane iseseiwalt omandama teadmisi.
See 6pilane, kes aga eirab kartsa tulekut,

Selle kuu tsitaat
Saukas: "Kui kaks inimest pole i iksteist nii inud

armumise astmest s6ltuvalt kaks kuud. kaks tundi
v6i  kaks peeva,  s i is  to imub nende vahel  i lmsel t
absoluutsel t  mi t teelastne p6rge ja nad jHdvad
kokku iiksteist musutama."



Kaur Kender
Sensatsiooni l ine

Tirglas - v6imuahne k6lu-
pea, Thmmsaare - auahne
lobamokk, Mihkel Mutt-
ajudeta ahv- polejust pal-
ju neid, kes saaksid endale
lubada taolisi kommentaa-
re armastatud (v6i viihe-
malt kuulsate) eesti kirja-
nike aadrcssil. Uks, kes seda
aga teeb, on Eesti 90. aas-
tate teise poole vast tun-
tuim ning skandaalseim kir-
janik - Kaur Kenden

Kaur Kenderi kohta on
avalikkuses levinud mit-
meid aruamusi ning mingil
pdhjusel on l6viosa neist
mitte just kirjanikku soosi-
vad. lse otsustasin kohtumi-
sele minna selleks, et aru
saada, millise inimesega on
tegu ning kas tema vastu
suunatud kriitika on ka
p6hjendatud.

Paljusid on riiiipast viilja
viinud just noore kirjaniku
k6igutamatu enesekindlus
ning paratamatult ka selle
juurde kuuluv tilbus. On
iieldud, etiilbus on loomu-
lik osa Kaur Kenderi isiku-
pdrast. Kuid kas selle iilbu-
se ning karismaatilise esine
misetaga ka midagi siiga-
vamat peitub? See tuleb
igal iihel iseenda jaoks ise
selgekteha.

Meie kooli kiilastas Kaur
Kender neljapdevasel pii-
rastl6unal. Erilist hwi kirja-
nikuga kohtumise vastu
iiles ei niiidatud: kohal olid
vaid keele6petajad ning
m6ned piihendunumad
kirjandushuvilised - kokku
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noor kiryanik
umbes25 inimest.

Juba hetkest kui kirjanik
iile auditooriumi ldvepaku
astus, oli aru saada. et radi-
kaalsus ning teatav orien-
tatsioon publiku shokeeri-
misele on lahutamatuks
osaks Eesti uuema aja kir-
janduse enfant terrible' i
imagost.

Juttu alustas kiilaline oma
iilevaatega kirjandusest. Li-
saks eelpool mainitule sel-
gus, et kaasaegsetest kirja-
nikest peab ta lugemiwiiiir-
seks peale endavaid kahte
-T6nu Onnepalu/ Emil To-
det ("Piiririik', "Printsess")
ning Andrus Kiviriihki ('Lib-
likas", "Rehepapp"). Sellist
iihendust nagu Eesti Kirja"
nike Liit (r6hutab, et ise sin-
na ei kuulu) noortalent ei
tunnista - "nad on seal kari
debiilikuid,kes isttrvad pde
vad otsa koos ning loovad
omale illusioone kirjanduse
tegelikult olematust v6i-
must."

Karmid s6nad - kuid sa-
mas rddgivad Kenderi miiii-
giarvud enda eest - kahe
aastaga on mees miiiinud
pdhim6tteliselt sama palju
raamatuid kui muud Eesti
kirjanikud kogu eelmise
kiimnendi jooksul. Nii nagu
"Ebanormaalne" oli eesti
miliiduim raamat eelmisel
aastal, olid "Yuppiejumal" ja
"lseseisvuspiiey'' seda vas-
tavalt oma ilmumisaastatel.

Nendele, kes ei tunnista
liibimiiiiginditajaid kritee-
riumitena kirjaniku hinda-

kUlastas kool i
misel on Kenderil jiirgmine
m6ttetera - "K6ik rlidgivad
mulle, etpole mingi kunst
kirjutada raamatut, mis
palju miiiiks, kuid kuikiisin
neilt, miks nad seda siis tei-
nud ei ole,jlidvad "need ah-
vid" kohevait."

Omajagu vi.irtsi lisab asja-
le see, et kirjanik eitee min-
git saladust ka oma deka-
dentlikest eluviisidest ning
eraelust - narkootikumid
ning purjuspiii autoga kihu-
tamine on asjad, mis ei ole
Kaur Kenderi jaoks v66rak
jiiiinud.

V6ib iielda, et nagu iga
uus kunstiliik tallab p6rmu
k6ik talle eelnenud, nii ei
sddsta ka Kaur Kendertalle
eelnenud k i r jan ikke ja
haritlasi.

Kuid reaalkooli laia silma-
ringiga ning paksunahalisi
pedagooge ja 6pilasi ei
suutnud Kender seekord
sokeerida. Pigem vastupidi,
mehe esinemine oli paljude
jaoks positiivne iillatus ning
nii m6nedki leidsid, et Ken-
deri karmi ning karismaa-
tilise viilimuse taga peitub
ka midagi siigavamat. Oeldi
ka. et mehe sisenduwdime
ning hwitav isiksus avaldu-
vadvaid temaga silmast sil-
makohtudes.

Uldjoontes jaid k6ik koh-
tumisega rahule ning loo-
dame, et reaalkooli hakka-
vad ka tulevikus kiilastama
tuntud loomeinimesed ja
muud hwitavad tegelased.
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Kevadel, mil taas astub ellu ehk lendab viilja
jiirjekordne lend - seekord 116. -, on tradit-
siooniks saanud, et l6petajad toovad 6petaja-
tele lillija tdnavad neid tehtud ttiii eest. See
on loomulikja ilus komme. Nii see peabki ole
ma.

Selleaastasele koolildpule ja koolil6petajate
le mdeldes sain aga aru, et seekordset lendu
on hoopiski minul kui nende endisel 6petajal
p6hjustttinada. Selle eest, et nad siin dppisid
ja selle eest, et nad olidjust need, kes nad olid.

Kui tulin noore 6petajana kooli, oli suunem
osa 1 16. lennust kuuendat klassi alustamas.
Minul oli kohustusja ka 6nn neid kaksja pool
aastat 6petadaja sel viisil veidike nende elus
osaleda.Just Teie - kunagised kuuendikud-
seitsmendikud - m?ingisite peaosa selles, et ma
ikka veel olen selles majas 6petaja. (lGs see on
hea v6i halb, otsustavad juba minu praegused
6pilased).

Kui esimene kogemus dpetajana oleks
olnud ebameeldiv oleksin kindlasti leidnud
enda jaoks kiimneid p6hjusi, et minna nn.
parematele jahimaadele. Paljusid asju ma siis
ei osanud,teadnud ega mlirganud, agaTetalu-
site seda hlisti ja andsite mulle iihtlasi p6hjuse
enda tdiendamiseks, edasi 6ppimiseks ja kas-
vamiseks nii inimese kui 6peGjana.

Elades Teile kaasa esimese riigieksami ajal,
ei saanud ma kuidagijdtta m6tlemata, et palju
on riiiigitud 6petaja laskumisest 6pilase tase-
mele. Sellest, kas see on vajalik, oluline vdi
viiltimatu.Ja ma sain kinnitust oma veendu-
musele, et olgu laskumisega kuidas on - palju
&ihtsam on mdista, et tegelikult peaks hoopis
6pilase tasemele tdusma v6i v.ihemalt on meil
vdga palju pdhjust selle peale mdelda. Uks
p6hjus olete Teie. Aitiih!

Auhindade saajad otsustas kirev zhiirii,
mil lesse kuulusid nditeks legendaarne
Rokitaat Riho Baumann ning Erkki-Alo Kirde
e6ovL tvteediaprojektist.

Samal ajal, kui zhiirii oma otsuseid tegi,
sai rahvas popmuusika saatel saalis ringi tal-
lerdada - demonstreerida oma kehalist
funktsionaalsust.

Korraldajad, nagu ennegi iieldud, puha
omad inimesed: PaavoPauldin, lauri Paeveer
jaSilviaViidik.

TLnd enne keskiiiid kustutati l6puks iige-
dad ulraviolettlambidja pandi pillid kotti.

m i h k e l  k o m o

Koolibiindid mdllasid Flamingos
12. aprillil toimus vastremonditud iiii-

klubjs "Flamingo" Suur Koolibdndide Festi-
val. Urituse korraldajad olid puha reaalikad
ning iildjoontes oli aktsioon vdga 6nnestu-
nud.

Juba kellaviie paiku 6htul saabusid esime
sed muusikahwilised tuntud ja tundmatuid
koolimoosekante kuulama. Alguses h6re-
davditu kuulajate read tdienesid pooltund
pooltunniltja esimeste blindide nootide kG
lades oli saalisjuba aruestatav hulk rahvast.

Noodi l6i lahti ehkesimesena sai kitarri
valgeks suhteliselt viirske grupp'Jummala
Savi", keda mdletatakse ehk ka G5 omaloo

mingu6htult.
Jtirgneva paari tunnijooksul avanes fdn-

nidel-lihthuvilistel v6imalus jiilgida erine-
vaid kollektiive, kelle stiilid varieerusid hea-
vy metalist kuni maheda britpopini. Viimase
stiiliparimaid esindajaid oli ilmseltka ETV
saates "7 Yaprat" edukalt figureerinud
"Mild". Teiste seas esinesid erineva tuntuse
as0nega tegijad "Dust", "Kleptomaan",'The
Vunkz" ning "De Frost".

Reaali ja, olgem ausad, ka muu rahva seas
oli kaasakiskuvamaid esitajaid ikkagi vana
hea "Vedel Leib", kes sai ka parima show
auhinna.
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Ilmad ldksid aina ilusamaksja soojemaksja
ndnda hakkas kevadet kuulutama ka Reaal-
kooli noortekoo4, tehes seda lausa kahel kor-
ral - piihapiieval,22. aprillil, Niguliste kirikus
ja esmaspiieval, 23. aprillil, Reaalkooli aulas
koosJ. Westholmi Giimnaasiumi segakooriga.

Rihapdeval Niguliste kirikus esitas koor mit-
mesuguseid palasid. Kevadekuulutamisega
said eriti hlisti hakkama solistid, kelle hulgas
leidus niiiiiibikuhddlseid lauljaid kui ka pil-
limiingijaid. Lisaks juba varcm lauldud ja miin-
gitud lugudele oli koori repertuaari lisandu-
nud ka uusi teoseid. Kontserdi suurimaks
miinuseks v6is pidadaviihest publikut.

Tdeline kevadkontsert oli esmaspdeval
Reaalkooli aulas kell 1 9. Tirntud ja tundmatute
heliloojate loominguga alustas Reaalkooli
noortekoor. Vaheldumisi koorilugudega sai
kuulda soliste. Viimase loo ajal jagas meie koor
lavaWestholmi omaga, kes kontserdi esimest
poolt nautisid publikuna. Kava Westholmi
kooriga, kes olid suure panuseteinud solistide
le. Eriti tahaks esile tuua Arete Teemetsa, kes
l6petas kontserdi omatehtud looga "Kui see
oleks nii, oleksteisiti".

Uldiselt kulC<usid kontserdid kenasti vdlja.
Thaditsiooniline kevadkontsert toimub ka
jiirgmisel aastal. l i i n o  &  o n n e

Vesi, vesi, vesi mu vesi
Piihapdeval, 29 aprillil, kell 1 6.00 tiihistati

Ernst Peterson-Sdrgava siinniaastapdeva.
Reaalkoolis on kujunenud traditsiooniks pesta
sel piieval ja sel kellaajal tema kuju.

Nagu mina kuulsin, on iiritus kolm aastat
vana ning vdiksem osa pesijaid nurisesid
tegevuse iile, milleks ainult abituuriumil v6i-
malusoli.

16.00 koguneti kooli, et tiiita iimbrid ja vtilja
otsida harjad ning nuustikud. M6ned loomin-
gulisemad inimesed mdtlesid ka hambaharja-
de peale. Kui k6ikvajalikkoli koos, asuti Pudi-
rcas kuju poole teele. Autojuhid, kes pidid kan-
natamatult ootama meie teedeiiletamisi, eriti
dnnelikud ei olnud ning nii mdnigi tdstis s6i-
muks kdeja kortsutas kulmu.

Kuju ise oli l2-ndikejaoks justkui etteralmis-
tatud: must ja tahmane. Targemad abiturien-
did olid v6tnud miirjaks saamise vastu kasutu-
sele ettevaatusabindud, kuid leidus ka neid,
kellele kiilm vesi kahju tdi.

Niihiti, mis seal niihiti, aga puhtaks hdrra
Siirgava sai. Lbpuks palus Piret, et kujujdrele
jtiiinud veega iile kallataks. Ronimiseks vaba-
tahtlikke ei olnud ning k6ige julgem, Andres
Kauts, ronis esimesena redelile Sdrgavat 6n-
nistama. Tegi, mis ta tegi, aga kuivalt ta sealt
alla tagasi tuli. Paariljiirgmisel nii hiisti ei ldinud
ning peale selle, et ennast iile kallati, pritsiti
tdis veel kuju juures lebavad joped.

l,6petuseks asetati kimp lilli kuju ette, veel
paarautojuhti sai kurjaks ning Pudireas mindi
tagasi kooli '  

geo veeremcie
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.. KU i d aS e lad An n ? r,

Sai loetud Aidi Valliku
noorsooromaani "Kuidas
elad,Ann?'.

See jutustas iihest 14-
aastasest kooliplikast, kellel
juhtus olema viiga range,
kuid samas ka imelikema.

Uks pdev, kui emal sai
lihtsalt siiber tiihjade pude
lite hunnikust keldris, ajas
ta teised seda koristama.Ju-
huslikult 6nnestus peatege
lasel Annil leida sealt ema
noorp6lve piievik, milles te
male seniteada pedantlik
ema oli tundmatuseni dra
vahetatud mingi noore
punkariga, kes kogu aegj6i
ja keda ei hliirinud seks su-
valiste vendadega kuskil la-
gunenud majas. Muuseas
selgub, etteda senini kawa-
tanud mees polegi ta isa.

K6igest sellest segi paisa-
tud eluga Annil kisub k6ik
allamiige ja ta pdgeneb ko-
dust.

Raamat on lugemiseks
k6lblik ainult liihima viie
aasta jooksul, kuna aegub
keel (sliing), misveel praegu
on iihtivuses Thllinna tdna-
vakeelega.

Raamatuhrjutamisem6t-

S e l l i n e  n d e b
v i i l j a  raama-
t u k a a s  u u e l
A i d i  V a l l i k u
noorsooromaa-
n i l  " K u i d a s
e l a d ,  A n n ? "

teni viisid Aidi Valliku tema
dpilased (7-12k1), kes pol-
nud rahul igava kohustus-
liku kirjandusega. Lapsed
ndudsid raamatult actionit,
armastust, selsi ja joomist.

Juttu on kordamiitida
ema juhtumistest piievikus
ja Anni tegemistest. Kuna
probleemistik natuke kat-
tub, kaob lugedes lira piir
Anni ja ta ema elu vahel.

Siindmustel raamatus on
tihtipeale ka eluline tdepd-

ffiwffiW
hi. niiiteks Anni esimene
seksuaalvahekord Ti moga
oli iihe tiidruku jutustus
autorile.

lgatahes soovitan lugeda
ja eesti keele dpetajatel pa-
lun panna see raamat ko-
hustusliku kirjanduse prcg-
rammi. Raamatu hind poes
on umbes 150 krooni, aga
kooli raamatukogus on
kuus autogrammiga ek-
semplari tasuta lugeda v6t-
miseks. gustov kolm

tervis + vaim?
2000 aasta siigisel, siis,

kui algas jiirjekordne 6ppe
aasta, tiititasid kooli iihe ak-
tiiraema persooni hallid aju-
rakud viilja projekti, mille
abiga oleks vdimalik tuua
Tallinna Reaalkooli rohkem
spordiga seotud tegevusi.
Ma ei iitle, et selliseid iiritusi
koolis uihe oleks, kuid ega
see paha ka poleks, kui neid
rohkem korraldataks.

Selle projekti nimeks on
"Terves kehas terve vaim"
ning eesmdrk oleks propa-
geerida TRK 6pilaste hulgas
tervislikke eluviise. Kindlasti
on palju neid, kes arvavad,
et projekt on kasutu, sest
nemad juba teevad iga pdev
trenni, s6idavad jalgratta-
ga, ujuvad v6i teevad mida-
gi muud sellist. See on neile
t6esti heaja kasulik, kuid
esiteks mdelgu ka neile, kes
ei liiguta ennast piisavalt.
Kas siis puuduvate v6ima-

luste plirast v6i lihtsa lais-
kuse t6ttu. Ning teiseks
m6elgu sellele, millise hea
vdimaluse annab projekt
majakaaslaste tundma6ppi-
misek.

K6ik tiritused toimuvad
kooli raames. neid on nii
dpilastele kui ka dpetajatele
ja need on mitrnekesisemad
kui varem. Lisaks igasugus-
tele v6istlustele ja sportlike
le piievadele korraldatake
veel terviseteemalisi loen-
guid, kus osalejad kohtu-
vad inimestega, kes viiiir-
tustavad kehakultuuri.

Osadest iiritustest olete
tejuba ka osa saanud, sest
projekti esimene etapp
algas jaanuaris ning l6peb
juunis. Seal hulgas oli ka
uisupiiev, mis korraldati
ki.ill ainult pOhikoolile, kuid
loodame, et tulevikus ava-
neb ka keskkoolil see v6i-
malus.

Esimese etapi raames on
plaanis korraldada ka mida-
gi'Tdnavakorvpalli" taolist.
Teine etapp algab jiirgmise
6ppeaasta algusest ja l6peb
ennejdule.

Projektijuht oli alguses
Piret Otsa, kes ka projekti
algatas, kuid niiiid on sel-
leks Andres Raa. Kaastege-
vad on loomulikult ka keha-
lise kasvatuse 6petajad, sa-
muti Piret Otsa kui tervise-
kawatuse 6petaja.

Viiikse Maja ja projekti
vahel toimetab Kaie Kadak-
soo n ing 6pi lastest  on
koosseisus Olev-Ott Kell,
kes arvatavasti hoolitseb
selle eest, et iiritused olek-
sid v6imalikult 6pilastele
meelepiirased.

loodan, et projekt lliheb
ldpuks kiiima nii, nagu peab
ningtunnen kaasa neile, kes
ei kavatse iiritustest osa
v6tta. deo veeremcie
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Silmale r66muks
Sel le  aas ta  s i lma166mud -  Mad l i  ja  Rau l

igasuguse kraamiga iira
hirmutada.

Kuna meessoo rikutus on
ammugi teada, ei lastud
neil nii vliga oma fantaasiat
kasutada, kui pidid nad
kiielisi vdimeid demonst-
reerima. Nii valmisid erine
vad soengud "hommiku-
sest padjakast" 6htukleidi
juurde sobivani.

Viimases voorus pidid
paarid (eeldatavalt mehe ja
naisetiiiip) oma ligimese-
armastust ja sdbralikkust
iiles nliitama teiste 6hupal-
Iide l6hkumisega, piiiides
oma kalli vara puutumatu-
na hoida. See t6i kaasa
inimhunniku ja tolmupilve,
mis korraldajad ldpuks dra
tiiiltas, nii et nad kaklejad
saalistviilja kihutasid ja au-
vliiirt publikumil otsuse

Etalonide ja muidu kau. rish isildiktcu laadi kiisimus langetada palusid.
nite inimeste valimine sai te niiol - mine tea, v6ibolla Kuna poisid valisid neiu
alguspuhanguid tiibadesse m6ni tdestusmatedalide ja vastupidi, oli kasulikvas-
ka neljaplieval, 19. aprillil, saamisenipp. Gssoost s6pru kohale mee
Reaalkoolis toimunud iiri- Kuna iieldakse, et mehe litada, sest oli nHha: mida
tusel.Seeeikujutanuden- isiksustnditablipsjailma rohkem on sul tuttavaid
das kesklinna kaunitari eel- lipsuta mees on kui alasti toetajaid, seda k6rgemale
vooru, kiill aga sai elada mees,tehtijiirgmiseksiiles- astmelepoodiumilt6used.
kaasa oma p6hikoolis 6ppi- andeks neiudele vastavalt Kas oleks sama v6idukas
valesilmar66mule. fantaasiale mehe keha "isi- olnud esisilmar66mude

Ettutvustuwoorudestei kupdrastada".Voorustv6is koht ka tundmatu zi.irii
saadaiileegai.imbe4,olinii- jdreldada,etmep6hikool korral, see jtiiibki meile
ha ka seekord: viiljavalitute iipriski konalikult kasvata- lahendamata miisteeriu-
le langes saatusels oma nii- tud on ja vanemate range miks - las Scherlock teenib
gi avalik elu peensusteni jiirelvalvealltsensuuripdhe kaomaleivaviilja-kuidsel-
paljastada. Mida nad aga tuubitalce...v6isiiseijul- leaastap6hikoolisilma6G
omaalgatuslikult s6nades- ge/ei taha meie nooremad mudenav6ib koolipealjalu-
se ei pannud, seda nooliti kooli6ed-vennadomakaas- tamas ndha Madli Rossi ja
neilttunnistajatejuuresole kannatajaid (loe:tublisid RaulRinnet.

M*, *a*;ffipn
Bridges'i videokonverents

On Vaim v6i ei ole?
tr'anas ja traditsioonidega koolis on ildo uhke

tunne 6ppida kiill. Pluss veel see, et 6ppeedu-
kus on k6rge ja 6petajad enamuses tasemel.

Olgu, oleme oma enesehinnangu iiles kiit-
nud ja arvamus endaston laes. Helesinistest
pilvedest toob aga alla iihe vana vilistlasega
juttu ajades tema iltlus, et kooliVaim on kadu-
nud. Miksnii?

Kdigepealt v6iks mainida, et tegemist ei ol-
nudveel iihevanapapiga, kelle nooruses oli
rohi rohelisem, taevas sinisem ja k6ik iildse
parem. Tema s6nul on probleem hoopis selles,
et Reaalkool ei ole iiletanud uudistekiinnist.

Noh, see n6udminev6ibolla on natuke liiga
suu4, aga v6ik siiski koolis ringi vaadata - kui
palju ja kas meis seda legendaarset Reaali
Vaimuon?

Esmalt tuleks ilmselt uurida. milles Vaim
avaldub. V6tame vdlised tunnusmdrgid - miits,
sdrmusja mlirk.Ja kohe ntiemegr, milles prob-
leemon.

Kiimnendas klassis toimub suurja tore iiritus
nimega Miitsipidu. Uritson m6juv tuletatalse
meelde kooli traditsioone ja 6pilaste julgeid
tegusid. Uhes6naga, jutu m6te on selles, et
oma kooli iilev6ibjulgelt uhke olla. Ohtujook-
sul onveel meeleolu iilev, aga kui koju j6utak-
se, ndidatakse emaleisale viisakalt miic iira ja
visatakse tolmuma, kuhu juhtub. Tekib selline
m6ttetusetunne. Mils sa, kallis realisg kannad
miitsi ainult kooli pidulikematel iiritustel, kin-
nises ruumis?Ometi on meie peakatev6rrel-
des mdneteise kooli omaga palju niigusam.

Kas siis on p6hjust hiibeneda oma kooli?
Vdib-olla oli t6esti vanasti "rohi rohelisem"
jne, sest siis oli mtitsi kandmine ju suur au.

Teisalt saab asja lugeda nn. kooliviigivalla
alla kuuluvaks. Kui m6ni populaarsem dpilane
iitleb, et tema arvates on see ndme, siis teised
ei julge ka enam kanda ja jiiqgimd tema eesku-
ju. Aga mis siis tlipselt on n6me? Miitsv6i see,
et sa Reaalkoolis kiiid?

Milline oleks lahendus pnrbleemile? Ei peals
ju tegema miitsikandmist kohustuslikuks. tui
ise peaks nii palju vtidrt olema, et juletaks ja
tahetaks miitsi kanda vabatahtlikult.

Mtits miitsiks, see on ainultiil<s niiide meie
kooli armsate austatud dpilaste iikskdiksusest
v6i tegevuw6ime puudumisest. Lisals paista-
vad k6ik olema veel nii masendavalt anramu-
setud. Ajalehes on ktill p6him6tteliselt olemas
ruum lugeja aruamusejaols(2. lkallosas), aga
kuigi toimetus vaatab jerjekindlalt ikka veel
lolli lootusega ajalehe meili, ei kipu sinna ilmu-
ma iihtki pisikest ndnst kirjaraasukesL Rahras,
kaste k6ikolete nii iihel arvamusel ajalehes
kirjutatuga? Ei tahaks hiisti uskuda.

Minu jutu m6te ei olnud ntiiid tekitada min-
git suurt kampaania( kuiv6rd panna teid m6t-
lema selle iile, mida Vaim ja traditsioonid teile
tiihendavad ja miks te iildse Reaalkoolis kiiite.
SestVaim ja Reaal on olnud ldbiaegade lahuta-
matud ja minu aruates on see iiks ilus tradit-
sioon, mis v6iks nii ka jiiiida.

l i l i  mod i ssoon

Paljud ei teagi, aga tegeli-
kult on.Juttu on projektist
Bridges, mis idee poolest
peaks arendama suhtlust
nelja maa 6pilaste - Eesti,
Rumeenia, T5ehhi ja USA
(Georgia) - vahel, aga mil-
lest siiski valdav enamus
6pilasi isegi kesld<oolis ei tea
"mittehalligi".

Kui jdrele mdelda, siis
tegelikult vdib-olla keegi
parema miiluga isik mtile-
tab, et m6ni 6petaja on riiii-
kinud v6imalusest minna
pooleks aastaks vahetus-
6pilasena USA-sse 6ppima.
On v6imalik saada endale
ka kirjasdber suure lombi
taganL

Selle projekti raames toi

mus 18. aprillil Pedavdik-
ses majas videokonver€nts.
Eestist oli alrtsioonis 5 kooli.
Alguses iga kool tutvustas
ennast nagu kordja kohus
ning piiiidis v6imalikult en-
nast iiles kiita. Meie poolt
tegid selle ttiii dra Mihkel
Kama ja 6p. Tarmo Saaret,
kes on meie kooli kontakt-
isik v6i midagi taolist ja
tegeleb Bridges'ga.

Kaks tundi kestnud kon-
verentsil oli Reaalkoolile ar-
vestatud u. 10 minutit. Selle
aja jooksul lugesid meie
kuus tubli l0ndikku inglise
keeles kohusetundlikult et-
te oma uurimistiitide, mille
kallal kurjavaeva ndhti, tee
made tutvustused. MdrksG

nad, nagu meile eelmine
piiev 6petati, pidid olema
"real fun" ja "wonderful
opertunity", mida siis kui-
dagi iiritati tekstiga viiga
otseselt haakumata ka dra
mainida.

USA poolelt kdneles teis-
te hulgas ka meie kooli va-
hetus6pilane Helen Luts,
kelle k6ne kahjuks peaaegu
tiiiesti kuulmata jiii tehnilis-
te probleemide t6ttu.

23. aprill leidis osalejate
jaoks aset l6ppvaatus, kus
Niguliste kirikus siitidi kooli
pooltviilja tehtud torti, ja-
gati kiitte vdilaed meened
ja tunti end m6nusalt. Vd-
hemalt nerToli tore.

l i l i  mod i ssoon
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rahvastepall i  v6istlused
1 0. ja 1 1 . aprillil toimusidJakob Westholmi

giimnaasiumis Kesklinna Koolide rahvastepalli
v6istlused 3. ja 4. klassidele. Enne olid toimu-
nud eelmdngud, kus iga alagrupi kaks pare-
mat said ka l6ppvdistlusele.

Peale meie kooli v6istkondade olid finaalis
veel v6istkonnad Gustav Adolfi Gtimnaasiu-
mist, Saksa Giimnaasiumist, Tallinna Inglise
Kolledzist, Westholmistja ka teistest. Meie koo-
li 3. klassi esindus saavutas esimese koha.
V6istkonda kuulusid Sabine Kodu, Meri-Kris
Jaama, Triin Allik, Vivian Levin, Kerli-Ellik
Oissa4, Anette Rohunurm, Henri Anier, Rudolf
Benno, Karl Tammes, FrancVood, Siim Suppi,
Sten Thrro ja Rasmus Puur.

4. klassi v6istkond jiii kolmandaks, v6itis
GustavAdolfi Giimnaasium, teisels jiii Westhol
mi Giimnaasium. Meie kooli esinduses olid
Laura Mitt, Kaili Randmie, Helis Laan. Susan
Keinast, Kiitta Nool, Aneffe ross, Markkus
Murriste, Romet Mets, lftistjan Piilman, Ken
Kelu, Sten Pdldsam ja Sander Ligi.

cot lyn  k i rno
ltlitlr,l,t:2a?.4ritiii?rgiitm6itiiiiHqrii:tirlittl:!i:!!e4/!4t:t?E:

Play-box Reaalkooli
Viikeses majas!

15. miirtsil oliTallinna Reaalkooli (see on
meie kool!) aulas igasugut sagimist ndha. Miin-
giti muusikatja esineti. Oli Talveldpu disko.

Peo naelaks oligi Play- Box. Kesveel ei tea,
siis see on see, kui makilindilttuleb muusikat
ja keegi imiteerib (teeb jiirgi)esitajat. Sellega
Vdikese Maja dpilased just tegelesidki.
Praktiliselt k6ik soovijad said esineda.

Repertuaaroli seinast seinani, populaarsed
olid Eda-lnes Etti, Madonna, Terminaatol
Offspring ja paljud teised.

V6itjad kuulutati ka vHlja. Nendeks osutuseid
2. klassis Liisa Puustusmaa ja Silva Reinpuu
(esikoht), Sander Hermet ( auvddme teine) ning
Liisa Marie Karolin, Kai Sarv, Nele N6gisto,
Laura-Maria Kadaksoo ja Kadriann Pikkat
(kolmandad).

3. klassis vditsid aga Meri-lGisJaama, Thiin
Allik, Sabine Karoline Kodu, Maret Mikk ja
Andra Heinat. Teiseks jiiid Sarah Aasp6llu,
Sandhra MirellaValdma ning kofmanda koha
saavutasViMan levin.

Algkooli vanimates klassides oliv6it poiste
taskus, IGrl Laumets, Andres Lang, Miirt Miigi
ja lftistjan Piilman v6it-sid esikoha. Teise koha
napsasid Kateriin Toomis, anuella Puusepp,
Reti Liblik, Kairi Antonjak ja Maarja Loog.
Kolmandak jdid Liisa Laasberg, Lonny Tdnov,
Laura Mittja Eva P6ldmiie.

,**:::A::?i::!-v.,:f.:":::A:;:::ty.:*:n:
hallis udusta
see helendavarmastus
langevad lehed sinust minuni

viib me unelmaid tiks sild
s i imu hqikud lebi l i l lede
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OHK
Buss peatus
hlimmastavveatus
blondiini rinnal
kdrbes tema pruunil
rinnapinnal
P.Sta polnud paljas
Niigin juba liibiukse
suuroli minu siidametukse
ohmindloll i
ma armusin kontrolli

mo  rg  us

nimetatutest olid eriti ak-
tiivsed justtiidrukud.

Varsti v6ib aga k6iki veik-
seid realiste niiha rohelises,
sest just seda pdeva on
kohe-kohe oodata. Siigisel
on aga plaanis sinine, trii-
buline, tiipiline, ruuduline
ningvastandite piiev.

Reaali Poiss jiiiib huviga
ootama, viirvilist kevadet
k6igile! cotlYn kirno

56raliha-sarved
Ammuu-ammuu
kas tahad sa
vdintulla sulle
siiiigiks
Su prae peale
kartulitevahele
tulen otse
Inglismaalt
Su suhu makku
tulen varsti
s6rad sarved
kas sarved teravad on
liiiigiks
V6i oli nakatunud
liha hoopistulnud
Prantsusmaalt
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luuletus
see soojus mis on siindind iiiis
ja vaikusja see tuuletus
see udu mis on kerkind soos
see on iiks viiike luuletus

s i i m

viirvi l ised lapsed
Juba kahel piieval sel koo

liaastal on Viiikese Maja
6pilsed viiga kahtlaselt ol-
nud k6ik iihtemoodi riides.

Tegu on olnud punaseja
kollase piievaga. Siis tule-
vad lapsed kooli just vasta-
valt piieva nimele just seda
vdrui riietes. 14. veebruaril
oli s6brapiieva puhul k6ik
punases ning 11. aprill t6i
kaasa kollase viirvi. Mimasel
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armastus Reaalkooli vastu
Kui sorida tarkades raa-

matutes, leiame iisna kindla
lriite, et armastus on siigav,
piisiv, kdikehaarav kiindu-
mustunne inimese, looma
ndhtuse v6i idee vastu.
Avaldusvorm siigavalt isi-
kupdrane. Allub vaid osali-
selt mdistusele ja tahtele.

Votnii!
Noh, siit v6ib jiireldada

kiill, et iga inimene on ar-
mastust pungil tiiis. Sellepii-
rast, et armastada v6ib ju
k6iki ja k6ike, iikskdik kus
ja millal ja kogu see viirk
mdistusele ei allu.

V6tame niiiteks meie koo
li. Eks siin leidub ikka t6esti
k6ikvdimalikke armastusi.
Ulekaalus on kindlasti ar-
mastus dppimise vastu. See
viiljendub erilises agaruses
ja innukuses. Meeletult ar-
mastatakse ka rangeid 6pe
tajaid (mitte et meil neid
palju oleks)- noh, mida roh-
kem karjub, seda parem.
Suur armastus on samuti
6pilaste endi vahel. see vdl-
jendub hiistijust selles, et
iiksteisest miiiidudes on
fiiiisiline kontakt seevdrd
Ghtis, etpeab ikka igatihele

Woman
She's awoman of Kiev
She's awoman of Moscow
She's a woman ofTel-Aviv
She's awoman ofTallinn
She's awoman of Cairo
She's a woman of Cape
Town
She's a woman of Istanbul
She's a woman of Earth
Who'sthe riran now?

m o r g u s
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vdikse s6braliku vopsu
andma. Armastus onvahe
tusjalandude vastu. M6nel
on neid lausa mitu paari
kaasas, kel k6ruadega, kel
karuased.

Teadmata kelle poolt liibi-
viidud kiisitluse pdhjal on
j lireldatud, et 33,7 vo meie
kooli dpilastest tunneb lau-
sa kirge meie koolimaja kui
hoone vastu. Silitatalse nii
kdte kuijalgadega. Kui nii
jiitkata, v6ime varsti uhked
olla oma suure armastuse
iile, mis igalevd6ralegi kau-
gelt silma paistab, sest koo
I imaja on vdl jast  juba
praegu osaliselt suurepd-
raste kunstiliste teostega
kaunistatud.

Ja siis veel see meie pea
igapdevane tehiskartulipu-
de4 mis on juba saawta-
nud sellise populaarcuse, et
on enamuse lemmiktoit.

Ule poole meie koolis
olevast armastusest tuntak-
se kindlasti ka aastal6pul
tehtavate kokkuv6tvate
tiidde ja ekamite vasnr. Kel-
lele ei meeldiks siis ilusatel
piiikesepaistel istel piievadel
toas ajusid ragistadaja ndr-

ve treenida. Mitte aga 6ues
s6pradega ilma nautida,
nooh nddalavahetustel
aegakiill.

Ahjaa, siis on veel see
vaat' olematu protsendike
armastust noormeeste ja
neidudevahel. Eriti see mil-
leski ei viiljendu, aga kiillap
see ikka eksisteerib...

Aastaid on riiiigitud ar-
mastusest Reaali Vaimu
vastuja armastusest, mida
tema tunneb meie vastu.
Mina olen siin koolis esi-
mest aastatja kahjuks pole
mina teda veel kohanud.
kuid loodan, et see kunagi
juhtub.

K6iki neid armastusi seob
miski, mis annab tunda ke
vadel, kui on suvepuhkuse
le minek, et justkui ei ta-
hakskilahkudaZ

Kuna meid siin koolis on
suhteliselt palju ja igaiihel
peaks kaw6i natukene sel-
list tunnet olema, siis... liida-
me. Saame... kiill ja veel.

Aga mis see miski on?
Armastus?

mor i  roh t lo
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i Hermafrodiidi manifest j a juhtkiri
I
i "Reaali Hermafrodiit" on kdikide korralik- sele, korrale kutsumisele, "juhendamisele" kide 6rnahingeliste eest niiv6rd pooleba-
I ke,inimlike,ddrmiseltpugejalikeningeriti jnejne. tsensuursevdljendi kasutamiseeest) kinni
I igavaidkoolilehtiarmastarnGinimestekius- b)Mhastsinisedvanuridjakompleksidega hoidaninglihtsaltpeavadmidagiiitlema,
I teviilja antav6pilasiillitis, mille sisu on kan- noored 6pilased, kes iirrituvad k6ige kum- panevad "Reaali Hermafrodiidi" sinna pilku-

; tud edasi Reaali Vaimust, jaburatest reegli- malisemate asjade peale, avaldavad soovi gi heitmata priigiumi ning lahkuvad tollest

itestjaveidratestinimestesgm?idasthaisevast meidsupilusikategakuubikutekldigataja kiimnesekundijooksulviihemaltkolmeteise

! korraldusest, himurikest habemikest ning Afganistani ndlgivatele lastele mdnguauto- meetri kaugusele.Ja jiiiivad sinna. Vastasel
I muidugi sinivillastest sokkidest. Rubriik deks miiiia. juhul mainitakse neid lehes siis, kui ilmub
I ilmub, kuni Tallinna Reaalkooli seinte vahel c) Meil keelatakse jiirjekordsek era tiiti le jiirgmine number:Ja mitte hea sdnaga.
I on veel tunda dpilawaenulikku 6hkkonda, he juures. b) Normaalses iihiskonnas "Reaali Herma-

; vabaduste piiramist ja korralduslikku lais- Mis peaks juhtuma normaalses iihiskon- frodiit"ei ilmuks. Niisiis, kui m6nesjiirgneva-
i kust vdi lohakust. "Reaali hermafrodiit" ei nas? tes Teie ndpukeste vahele topitavas "Reaali

! ole suguliselt diskrimineerivviiljaanne. Leh- a)K6ik l6ikaksid/rebiksid'Reaali Herma- Poisi" nimelises pabervoldikus "Reaali Her-
I te kirjutavad k6ik oma seisukohta v6i m6t- frodiidi" miiiida spetsiaalselt ettevalmista- mafrodiit" puudu on, on iihiskond normaal-
I teid omavad dpilased. See oli "Reaali Herma- tud jooni viiljaande kiiljest lahti. Keda hwi- seks saanud (v6i on lehe viilja andmine t6e

lfrodiidl'p6hikirijamanifest.Edasitulebsee, tab,loeb,ningvoldibiilejddnudlehtedest niiolisemaltsiiskiK6rgemaV6imupoolttaas

; mis teile ei meeldi. endale meelep5raseima kujundi (nditeks iira keelatud). Vastuseks viiidetele teemal
i Mis juhtub piirast lehe 6pilastele ja 6peta- nutsaku) ning tarvitab sedagi otstarbekalt "keegi ei salli teid" kirjutame, et meie emad

! 
jatelejaSamist? keda ei hwita, kes on liiga noorcdv6i lapse armastavad meid ikka veel. Samuti on meil

I a) lga ainetunni alguses pi.ihendab 6peta- vanemad, hdbelikud, habemikud v6i kes ei oma salajane flnnklubi. Me ise ka ei tea, et
I ja vdhemalt 10 minutit "Reaali Hermafrodii- suuda piirast millegi "nii provotseeriva" lu- on.
I di"toimetajatejaartikliteautoritenoomimi- gemistsuumulku(vabandamesiinkohalkdi- LK, EV io HP
f :ee...*'u**t'.,*-eqt,e4?e,:Jepxe,,,qi6n6itan{r!iiiiw}:!n&@:intwgfr!,!t/!2**72*-4ia4irttt6n6trnw&:i*i
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i Kogu t6de Polmast
l -
I  Sensatsiooni l ised avastused pauastavad direktor i
| ':$pi, toonkummiK'lqrjatasanoniiiim- inimhiiiilel, iihvardades lustlikule hilinejale kunrhelise"P6hjala"kummikusooesindaja-
lseksjiiiidasoovivabiturient(18),kuiavastas Reaalkoolikodukorrapunktinumber2Tehk ga,saabkinnitustsiis,kuiveiditegeledaie

I ootamatult meie kooli direktori Gunnar Pol- p6hjapdtrade loata siiiitmise rikkumise eest ma kAitumismaneeride jiilgimisega. Tdhele

; 
ma(213, vist) (edasipidi GPJ tdelise identiteedi. 

ljisS<i-la -anaa. Intsident miitidus siiski rahu- ngnellkvaatleja v6ib siinkohal mdrgata tema
Seoses viimasel ajal ilmnenud faktidega likult, kui viilja arvata see, et peale vdikest iihejalgsuselev6i kummiklikkuseleviitavatvrrrrrsJLr qJqr rrrrrrrrrrus rqAlrusSd rrAurr, Aur vdrJd dr vdrd Jrc, rL PsdrE vdrftcsL uilgJatgsusctc vut t(utl i l t l lrutKt(usetc vttLavaL

!onkakdesolevaartikliautoritelt6sinep6h- s6navahetusthiippaskummikiiheljalalviin- hiiplikkukiiimiwiisi,enneniigematutelavust
I jus kahelda GP olemuses-kuigi ta niiib iidini geidazherbaid-zirianikeelseid ebatsensuur- ning seda, et meie direktorvenib kahtlaselt
I inimlik, on tipris kindel, et tema nliol on te seid s6nu kasutades trepist alla ning tekitas hefi.
I gemist hariliku rohelise "P6hjala" kummi- seejuures kergekaalulise niiruiSoki trepist Polma kummiklisuse siigavamad uure-

I k'.c,1 iilestulevaleTallinna ReaalkooliVaikirraTsen- ningtdestusmaterjalid on praegu Riigiarhii-
Vastav kahtlus tekkis Lustlikul lc6bistajal suuri LdbMimise Komisjoni esimehele (vanw vis peidus ning me ei tohi neid avaldada. lseI 
YqJ@v Aqrrarur LE|rNJ LuJLrrNur N (rulsHJ<ll suut I l-i|ulvll|llrsre Nt,llllsJulrl Cslluelrele (VallU-J v|S PetqUS nlng me el fonl nelq avalqaqa. lse

! 
(edasnidilJ0 juba mitmeid kuid tagasi (edas- mddramatu). Siinkohal vdtavad autorid en- istume peidus, iimbritsetuna vaenulikest

I pidi mk), kui ta kord veidi hiljaks jiiiinuna lli- dale vabaduse kasutada dra esialgu veel kummikuhordidest. Teadke, Reaalkooli ini-
I bi neaalkoolipik*ade koridoride klassiukse Reaalkooli hoolekoguga koosk6lastimata, mesed, kummik olla pole pattl

lPoolevuhistasminna.Poolelteeltrcpistiiles kuidsiiskiideefaasisviibivAmoraalseteS6- LK io EV
1 miirkas ta astmestikul iiht rohelist kummija- nade lGsutamise Limiidi Leping ehk siis tiel-
i laait. Peale seda kui l(fbistaja jalan6ud ko da: tagumikku. Toimetuse mdrkus: artikkel on avaldatudI 

rqarl. r Eqrs Jruq Aur rv uurJroJoJdrdrruuu nu ud. uSurrutu(u. lolmeluse marKus: aruKKer on avalgaLuq

!gemaamiikas,vastasviimanekummildikul Teinekahtlus,etGPndolontegemistharili- GunnarPolmalahkelloal.

Will I be your carpet please
cause I would like it so
Feeling your bare feet
weighting so heavily on me
but also so strangelytickling
IVe got ecspecially enourmous feeling
When you're wearing those blue socks
Yummm... what a tasty smell...

Sum-sum-sum
Umber mu pea tiirurab
visioon nr.365:
mdttetu meesfiinavalt,
hele pintsak, pruunid piiksid,
kiies suur oranz apelsin.
Huvitav... kas ta kaktuseid ka siiiib?

t€nj
iiX /,ttti->

Vidiit,vidiit
Tegi mati oksa peal
Vidiit,vidiit

Vihmaussi niihes
v6ib end surnuks ehmatada
Eriti kui ta ilmutab end
kevadisel k6nniteel
Porisel
Kauaveel
Kauaveel
Kauaveel
V6tab aega
Kuni ma kded
puhtaks saan
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Pahandused gtf-\

Piiike oli viilja tulnud ja lumi sulanud, mets
sigimist*agimisttiiis. Sipelgad olid pahased,
sest tahtsid iihe sussid piisti ajanud taraka-
niga miiest alla lasta: kahjuks kippus laibake
miirjal mullal persetpidi maasse kiindma.
Meelimatra leha t6ttu tekkis neil tahtmine
veidike pahandust tehaja ohvriks langes
kiilakasvesirott, kes oli juuksed kaotanud
mingi salapdmse 6nnetrse tdrttu. Mingil het-
kel, kui k6ik seisid vesiroti uneuru poole
seljaga, ilmus sinna vana kiilaka boamao pilt
(madu ise magas samal ajal metsaGises ser-
ms poriloigus). Ussi pilt iinitas kiilakatvesi-
rottivdga, kuigi neil polnud tdesti midagi
tihist peale kiilakuse. Muuseas oli keegi pil-
di alla kirjutanud, etkiilakasvesirottonrana
noot. Terves metsasoli nimeltteada. etkiila-
kas laulmisel si-nooti vtilja ei vea, aga ild<agi
pidas vesirott seda niiv6rd solvavaks, et
tormas otsejoones m6mmibeebi poole, kes
parasjagu teed keetis. K6ikide suurcks mee
lehiirmiks viis ta ka poriloigus magava vana
kiilaka boamao pildi kaasa.

Mdmmibeebi oli metsas suure au sees,
sestkui ta parasjaguteed keetis, ei suutrud
iikski asi teda selles peatada. Samuti sai ta
vihaseks k6igi peale, kesteda teejoomisel
(mis vdttis pika aja, kuna ta teelauus oli k6r-
vitsa suurune)segasid. Vihjeks nii palju, et

Vaband used
Vabandame effe iira k6ikide nende ini-

meste ees, keda kdesoleva viiljaande numb,
rcis lollideks, idiootideks, uudu-vuududels
v6i hwitarateks inimesteks nimetatakse. Te
olete/ei ole seda (kriipsuta liibi viilirvariant).
Samuti wbandame k6ihde end vanaks pida-
vatevilistlaste ning dpetajate ees, et me neid
mitte kordagi iile tee pole aidanud. lGhetse
me pattu ja siiiime selle nimel kaks piieva
ainult heeringat sibulaga.

PS! Jutt Polmast on humoresk.

See ja eelmine lehekiilg on peaaegu
teruenisti valmistatud Energilise Vulistaja,
Lustliku Kr6bistaja ja Hiirgleva P6ristaja
poolt. Kirjutageja joonistage meile dikitult
hermafrodiit@hot.ee.

Ja selle kuu antifeministlik sentents on:
"Pulchra enim sunt ubera guae
paululum supereminent et tument
modice, nec fluitantia licente4 sed
Ieniter restricta, repressa sed non
depressa."

I(ommentaarils tsitaatorite poolt teadjad
ei kobiseja kobisejad ei tea.

M e i e  m e t s a s  r u m a l a i d  o n  i k k a
targaks  peetud ,
t a r g a d  m e i l  o n  a m m u i l m a  p r t i g i -
mi ie le  veetud .

|/ft
teedj6i m6mmibeebiviihemaltseitse korda
piievas. Niihes vihast puhkivat vesirotti, ei
katkestanud ta mdtlikku teevee vaatamist
ning ptiiiras vaid iihe oma k6rva vesiroti
poole. Kiilakasvesirottkuldcus laiiskama, et
sipelgad teevad tema kulul nalja ja kasu-
tavad ta pealage peeglina, kui aga niigi, et
mdmmibeebi omaette muheleb, liiks ta veel
rohkem endastvtilja. IGrule meenutas kiila-
ka vesiroti kiilakas pealagi nimelt kangesti
iihkivatja pliikese kiies helkivat teekannu,
kus mahedalt loksub teevesi. Vesirott liiks
seda muhelemist vaadates t6siselt keema.
sest peike pole kiilakatelejust hea,ja kuna
ta ei toonud enam kuuldavale iihtegi m6ist-
likku htiiilitsust peale mulisemise (mis oli
m6mmibeebile eriti naljakas), siis soovitas
viimanetal koos oma hilaka pealaega piiiir-
dudahoopisp6lenud siili poole, kes metsas
oli vastutav loomade organiseerituse teise
tasemeeest.

P6lenud siil oli oma naljaka liignime saa-
nud sellest, kui ta Afganistanis iiritas luua
kodutute siilidevarjupaika, kuid need panid
tal hoopis oldcad p6lema. Ta ei Ginud sellest
eritiviiljagi, aga otsustas siiski kodumetsa
tagasi piitirduda, kus haaras kohe metsava-
nalttema koha.Algul oli justviimane olnud
vastutavtegija, kuid siis hakkas ta endale
miigede kaupa plihklikoori kokku ostma
ning asendati l6puks p6lenud siiliga.

Kui agavana kiilakasvesirott ikka oma
kriiskamist jdrele ei jtitnud, hakkasid vae-
sel mdmmibeebil k6rvad undama ja tantsu
liitima. "ldee jiirgi on homme loomade
koosolek," iitles kurnatud olemisega karu-
ke.

Vesirott kisasveel natuke, kuid siis sai aru.
mis talle dsja iieldud oli. Nagu eelnevast
ndhtub, oli ta iileiildse pika taibuga. Aga
v6ibolla olital halb kuulmine, sestsi-nooti
trillerdada pole iildsegi raske.

Jdrgmisel pdeval toimus keset metsala-
gendikku loomade koosolek, mille avas loo
madejuht pdlenud siil. "[oomad, meile on
laekunud raske kaebus," iitles ta. "Keegi
naelutasvesiroti pildi puuleja kirjutas sinna
iilimalt solvava teksti. Niiiid on ta hulluks
Iiiinud-tormab miiiida metsa ringi, ptiiiab
p6generaid sifoelgaid qingtassib neid kogu
aeg pesassetagasi."

Saanud hakil<ama sellise raske k6nega, siil
istus. Piisti t6usisviiike karihiin kes kandis
alati peas shinjooni, mis pidi tema karvad
v6luvalt seksikaks tegema.'Vesirott," karjus
ta. "Tea, et minatoetan sind alati ja igavesti,
niisamuti nagu toetan kommunistlikku par-
teid!"

Teised loomad vaatasid karihiirtjiiise pil-
guga ningtoovdttis samuti istet. Niiiidv6t-
tis s6na m6mmibeebi. kes enne oli stoilise
rahuga murul kiilitanud ning kdppa ime-
nud. "Vaadake, idee jiirgi me ju teame, et
sellise teo sooritaja ei mdelnud midagi hal-
ba ja . . . "

metsas
Siinkohal katkestas teda vesirctts "Mis tii-

hendab ei mOelnud midagi halba!See oliju
minu pilt,ja niitid teavadk6ih et ma laulda
ei oska! Kui see asi ei lahene, siis ldhen ma
metsastdra ja k6ild"

Loomade seas t6usis erutatud sumin, kuid
keegi ei miirganud, kuidas siil salamisi r66m-
salt kiitt lehvitas.

"Mida muvanad k6rvad peavad kuulma!"
karjus kiilakas vesirott sumisevate loomade
ja mesimummude peale. "lGs Te t6esti taha-
te minust lahti saada?! Et te k6ik vee alla
upulsiG!" Olles lausunud need kurjakuulu-
tavad read, pani vesirott kiied puusaja tii-
hendas: "Kui mina siit peaks lahlruma, tuleb
varsti tulvavesija ajab teie uneurud liiva tfris!
Vot siis." Ehmunud loomakesed vaatasid
k6hldevald6e poole, mis tiinu lume sulamise
le oli juba tublisti tdusnud. Ainsana jiiid ra-
hulikuks purgi sees kohaletoodud punwa-
nakesed ja m6mmibeebi, kes oli tunamullu
juba proovinud, ettema teekann ja kruus
suudavad edukaltkavee peal ujuda.

"Ma rddgin teile iihe loo," hakkas kiilakas
vesiro$ kelle enesekindlus oli t6rsnudjuba
peaaegu k6rgeima sipelgapesa k6rgusele,
jtille peale. 'Juhtus kord..." lausus ta, kui
jutuvada l6hestas hiromant konna krook-
satus: "Kui sa, kiilakasvesirott, niimoodi jtit-
kad, saab sinustveel revolutsioniilirja parla-
mendisaadild Majustpeilisin selle sinu pea-
kolu kaudu viilja." Vesirctt jiii vait, sest ta ei
tahfirud loomade parlamenti sattuda.

Parlamendi kohta liikusid metsas jutud,
et seal tehal$e nii pikki s6nu, mis on isegi
pikemad kuirana kiilakas boarmdu. Pik{<ade
s6nadega oli metsaelanikel juba ebameeldi-
vaid kogemusi olnud, sest iikskord ilmus
metsa jtimekaelcterotroohv-mudasiga, kes
ei tahtrud enam kuidagi iira minna. Ta haakis
oma pikad s6nad puujuurikate taha kinni ja
ainult m6mmibeebi abiga suudeti ta metsa
piirile lohistada ning alla visata.

Pikaks veninud raikushetkesse wras sisse
metsavana, kes r66msalt habemesse riidki-
des kdikide pilgud endalet6mbas. "Mina
arvan, et sipelgad v6iksid kiilaka vesircti ees
vabandada - see oleks kindlasti ldbusyaate
pilt," avaldas ta reipalt oma arvamust. Ena-
mus loomadestolitema otsusega piirija ka
vesirott noogutas armulikult.

Piduliku vabandamisiirituse puhuks oli
puuokstest kokku klopsitud ajutini poo-
dium, millel vesirott seisis, parimad puule
hed sappa seotud. Ta lootis sellest saada
oma siindmusteraese elu tipphetke, mis ka
t6eks sai. Ta nimeltei teadnud, etsipelgatele
meeldib kangesti vabandada, ja seeplirast
oli neid jiirjekorda kogunenud iile 700. Al-
guses noogutas vesirott armulikult iga va-
bandaja poole, kuid kui neid muudkui tuli
ja tuli, ei pidanud ta enam vastujajooksis
kriisatesv6sastik{<u... lbda ei ndhtud enam
nflpea.
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