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Reaalkool - 120!
Realismi anatoomia : kool - 6pilased
Mihkel Kama

FE.K. .
29. septembril tiihis-

tab Tallinna Reaalkool,
meie kui realistide iihine
nimetaja, oma 120. juu-
belit.

Tos in  dekaad i  ia
reaali pere ei jiiii viirvi-
kuselt alla parimalegi
Vivacolori kataloogile.

1881. aastal  asutat i
Tallinna Peetri Reaal-
kool. Me ei kiisi enam
tiinapiieval, miks v6i
kuidas see toimus, me ei
m6tle Reaali algusele
tegelikult tildse. Reaal
lihtsalt on olemas. Sa-
muti nagu Aktuaalne
Kaamera ja kondens-
piim, mis on teatavasti
ka alati olemas olnud.
Viihemalt meie jaoks.

Ometigi oli seal algu-
seski  keegi.  Ja vahe-
pea l .  N ing  jus t  ne i le
v6lgneme t i inu sel le
eest, et meil on AU OLI,A
REALISTID. Au on siin
oluline s6na, sest jdttes
k6rvale igaiihe isiklikud
probleemid m6ne peda-
googiga v6i  varajase
drkamisega, jiittes kdr-
vale teiste raskused mo-
tivatsiooni leidmisega
6ppimiseks laiemas v6i
ki tsamas t i ihenduses.

on Reaalkool ikkagi vii-
ga tase koht.

Elu niiitab, et realisti-
dele ei piisa ainult sel-
lest, et Reaal Qa seeliibi
peamiselt realistid ise,
mitte tingimata just kool
institutsioonina) figuree-
rib atlasliku ptisivusega
koolide edukustabelites
k6rgetel positsioonidel -
nad, er i t i  v i l ist lased,
hoiavad kokku ja muu-
davad sel lega Reaal-
kooli nimeks, mis t6esti
midagi maksab. Kooli
teevad ikkagi eriliseks
dpilased jil mitte vastu-
pidi.

Juubel i i i r i tused on
suurelt jaolt igati tavako-
hased formaalsed ette-
v6tmised - ball ja 118.
lennu uurimistoodele
keskenduv konverents
"Estonias", pidulik aktus
jne. AGA... mitu Revali
kooli saab cielda, et ne-
mad on oma siinnipiie-
val korraldanud rock-
kontserdi, mille peaesi-
nejaks on Vennas-
kond?! Sisetunne iitleb,
et mitte paljud. Ka iga-
aastane vabas 6hus tor-
disoomine keset kooli-
pdeva on midagi harul-
dast ja kindlasti x- ja y-
telgede positiivses suu-
nas m6jutavat.

Realistid Pidta teel jalutamas (1938)

Reaali poiste muhe seltskond koolipieva l6pus
(1e3e).-

Objektiivsuse huvides
olgu oeldud, et Reaal-
kool ei ole tiiiuslik. Vae-
valt, et seda suudaks ol-
la iikski kool vdi sellele
liihedanegi loom. Juha-
nile ei meeldi Aadu ja
Eve ei m6ista mitte, miks
Kati nii haiget meiki kan-
nab ja  keeg i  e i  jaga ,
miks ei tohi pdrandal is-
tudaja 6petaja Iks ei saa
6pi- lastega l i ib i ,  aga
meil ei tdsteta pisipdnne
vetsudes jii i it iserahast
tiihjaks, ei loobita niisu-
tatud vetsupaberiplon-
ne sama asutuse lakke
ja isegi 6petajad on meil
v6rreldes teiste kohta-
dega (enamasti) suhteli-
seltinimlikud.

Uhke realistv6i mitte,
aga Reaal'bn paljudele
meist see koht, kust saa-
me (paratamatult) oma
lSputunnistuse ja tead-
mised edasiseks eluks.
Oma koolile kaasa ela-
des elame kaasa eel-
k6ige iseendale, sest
kool=6pilased ja vZihe-
malt  see peaks mels
igatihes peituvale kas-
v6i imepisikesele ego-
istile ktill stimuleerivalt
m6juma.

Pal ju 6nne, kal l id
koolikaaslased !

"...I{ommikul, homrnikul,
pole koolis iikski hull.
Poisid poppi viskavad,
l6unaks kooli ilmuvad... "

Reaali poiste laul (1939)

Pudi Rock(ib)
K6ik saab alguse 2T.septembril. Nel-

janda tunni ajal tulevad 6pilastega vest-
lema meie suured, targad, kuulsad, ande-
kad, vaprad ja ilusad vilistlased, kes siis
meile r66muga rii:igivad enda tegemis-
test, tuumaftiiisikast ja muust sarnasest
ning on valmis vastama kdigile tekkivate-
le ki.isimustele. Olenevalt klassist tulevad
kohale kas targad teadusemehed v6i
seltskonnainimesed. Hiljem toimub tordi-
soomine, mille juures on klassi otsustada,
kuidas neile vilistlane meeldis ja kas nad
raatsivad ka talle ttikikese anda v6i mitte.

6htul kell 19.00 algab kooli staadionil
Pudi Rida Rock, mi l le le sissepddsu
peab igaiiks endale olenevalt 6pilaspile-
ti olemasolust kas 40 v6i 60 krooni eest
lunastama. Esinevad paljud koolibiindid
(sealhulgas ka meie enda kooli oma).
Peaesinejaks on Vennaskond.

Kuna tegevus toimub kooli territooriumil,
on keelatud kaasa v6tta metanooli ja tei-
si joovastavaid aineid. See-eest on koha
peal vdimalik naeruviidrse hinna eest
osta sriiia-juua. Pileteid miiiiakse iga
piiev kella 15-18 vahel fuajees.

Lisaks jagatakse tasuta suppi, antakse
vi i l ja diplomeid, peaminister peab
kdnet, jagatakse malestusesemeid. 11-
mub s6javiieorkester ja alustab miingu.

TUULIR,EISBER,G
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Turvamees... Estonia puiesteel...
Mis rnees te siuke olete?
Mina? A mis te ise arvate?
Noh, et turvarnees ja nii.
Aga mis te ise arvate, kes
te olete?
6pilaste ja kooli jaoks olen ma
lihtsalt selline inimene, kes vaa-
tab, et kool ei oleks maha p6le-
nud, midagi iira lShutud vdi va-
rastatud ja teil oleks ikka vdima-
lus siia iga toopiieva hommik
Qppima tulla (r66mustav - toim.).
Oelge meile ausalt, kas te
Otto-Triinu ka,rdate?
Otto-Triinu?!! Ei, mina kardan ai-
nult Jumalat taevas ja kuradit
p6rgus. Ma vahest kardan iseen-
nast ka.
I(as siin koolis actionit ka
toirnub?
Noo... i.iks siin lebab tooli all (niii-

tab meile ka - hiisti suur kivi on).
Visati aknast sisse. Opetajad ar-
vavad, et see oli ti.idruk aga tege-
likult oli poiss. Ta tiritas kolm kor-
da visata, aga kivi oli raske ja
esimesed korrad viskas mooda,
vastu seina. Turvakaamera lin-
dilt on seda hea vaadata. Oli
jalgratta peal ja upitas. Minul olid
sussid jalas, ei  hakand j2irgi
jooksma.
Kas v6is olla tegu kii,ttenrak-
suaktiga Westhokni poolt?
...Ei tea sellest midagi. Piirast tiks
meie kooli poiss t6i selle v6ima-
luse tihe variandina vhlja, aga
see on rohkem ainult arvamus.
...15 min. hiljem.-
Mis teie nimi on?
Andres.

LILI MADISSOON
DEA VEEREMAE

Lorrung soon...
26. 09. 19.OO omaloorningu6htu
27.ol9.. Opifastepidupiiev

10.50 klassijuhatajatund vilistlasega
11.50 siinnipiievatordi soomine 6ues
19.00 PUDI ROCK. Ansambel vennaaskond

+ 5 koolibiindi (pilet 60 kr. ja 6pilaspiletiga 40 kr.)
28. 09. Miilestuste pEiev

9.00 Lipu 6nnistamine Kaarli kirikus (8.45
6pilased kohal)

1 0. 00- 1 3.00 Ajalookonverents rahvusooperis
Estonia 9-12 klass, teised koju

17.00Kti t inalde si . i i i tamine real ist ide
haudadel Rahumdel, Metsakalmistul ja Piirnamziel
29. 09. Siinnipiiev

15.00 AKTUS Rahvusooperis Estonia. Igast
klassist esindus. Piirgade Panek Vabaduss6jas
langenute mdlestussambale.

20.00-24.00 Juubeliball Reaalis (piiiise 250k)

Palun kiriutage meile aadressile
reaalipoiss@hot.ee!

aga mitte alla75 punkti.

Iatt on ikka 6igel k6igusel?
v6iks iihe eksami hinne olla ka alla 90.

Kas
Mart Kuurme
f0risika6pelaj.a' 

kergejllusiitiu'MM-ii sainbritonis ldir:
tus nii, et kohtunikud asetasid teivas-
hiippev6istlustel lati 5 cm ettenahtust
madalamale. Kui see avastati, tuli lati
iiletanutel katsed uuesti sooritada.

Hariduses asi nii lihtsalt ei kiii. Siin
pole tulemuste m66tmine nii lihtne ja
kohtunikkegi palju rohkem. Niisiis tu-
leks teadmiste omandamisel n6uete
latt kohe 6igele k6rgusele asetada.
Eelk6ige 6petaja poolt. Sest kui tema
n6uded on liiga suured, pakub 6ppe-
tegevus vdhem naudingut kui v6iks. Kui
aga n6uded on liiga madalad, ji i i ib
tulemus samuti nadiks. On ju nii, et kui
latt on madalal ja sa selle suure varuga
iiletad,liiheb kida ikka madal tulemus.

Kui k6rge on 6ige n6udmiste tase?
Eks ikka selline, mille saavutamine pa-
kub pingutust, kuid see pingutus ma-
hub m5istlikkuse piiridesse. Siit need
hiidad algavadki - v6imed pole k6igil
v6rdsed. Seega ei saa 6petaja iiksi
hakkama, vaid iga 6ppur peaks oma
v6imetes ja tahtmistes ise ka selgust
looma.

tlheksl<riteeriumiks oma taseme hin-

^ r" d .i %"AF.B..E-j+t
.  . ' (

damisel v6iksid olla riigiel<samid. V 6r-
relnud oma Spilaste jooksva too ja
riigieksamite tulemusi, julgen viilja
pakkuda sellise skaala:

- '5' iile 90punkti
- "4' viihemalt 75 punkti
- '3" viihemalt 60punkti
Oma taseme kindlaskmiiiiramiseks

v6iks kasutada varasemate aastate rii-
gieksamite variante, mida on k6ige liht-
sam leida internetist.

Arvan ka seda et ainealase kiituskir-
ja v6ib kooli 6petajale anda siis, kui ta
sooritab antud aines riigieksami viihe-
malt 90 punktile. Kuldmedali saaja
peaks k6ik eksamid viihemalt 90 punk-
tile sooritama. h6bemedali saamisel

Et meie majas "kolmede" saamine
reeglina eesmiirgiks olla ei tohiks, suu-
name pilgu tippude suunas.

Hinde "5+" kriteeriumiks on liihedus
Eesti koondisele. Praegu moodusta-
takse Eesti koondis jiirgmistes aine-
tes: matemaatika, keemia, fiitisika, in-
formaatika, bioloogia, geograafia.
Kiiesoleval aastal j6udsid selle tase-
meni Lauri Aasmets (11a) geograafias
ja Jaanus Sepp (12a) fiitisikas. Nagu
ndete, arvati nad Eesti koondisse vas-
tavalt 10.ja 11. klassi 6pilastena! Peale
nende j6udsid koondise liivele (kandi-
daatideks) Pent Ploompuu (12b) fiiii-
sikas, Lauri N6mme (12a) informaatikas
ning fiii.isikas veel kolm kevadel kooli
l6petanut: Kristi Tamm, Arni Leibovit5
ning Paul Tammo.

Julgen arvata, et just Eesti koondise
kandidaadi staatus on see, milleni j6ud-
mine v6iks olla parimate 6pilaste ja
Spetajate koostoo eesmdrk. Koondis-
se pddsevad viiga iiksikud ja neid
treenivad juba teised inimesed.

Hakakem kohe oma tugevaid kiilgi
otsima, et neid arendada. Ndrgad ko-
had tulevad viilja niikuinii.

vfrtkcl
Tafl( mss

l(odulehekiilg httP://www.real.
reaaliooiss@hot.ee

ViltU Raja

E fiall
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Yarastatud raamatute
kogu statuut
Hanno Soans
raamatukogust

1. varastatud raamatute tolu o"'uiruiil.
raamatukogu.

2. Kogutakse kingitusi, kuid tiksnes
neid raamatuid, mille eest keegi kuskil
juba korra malsmata on jiitnud.

3. Igal koitel selles kogus on oma lugu,
mis v6ib kiill p6hineda m6nel pisut ehk
piinlikul isiklikul kogemusel, niiitab aga
alati kdtte viiikese augu ametlikus,
triipkoodistatud, maksustatud, normee-
ritud ja ratsionaliseeritud raamatulevi
si.isteemis.

4. Varastatud raamatute kogu karto-
teek pole ei temaatiline ega alfabeetiline,
vaid assotsiatiirme. See on eksituste ja
siiiimepiinade, kelmuste, pooltahtliku
unustamise, loobumise ja hoolimatuse
kataloog.

5. Raamatukogu on sotsiaalne skulp-
tuur. Skulptuuri pealkiri on "Haridus on
vargus!"

6. Kartoteek on iseseisev kiriandus-
zhanr.

7. Varastatud raamatute kogu sisu
s6ltub igal ajahetkel suurest hulgast
juhustest.

8. L6plikult komplekteeritud kogu
peaks k6nelema mikropragudest kultuuri
poliitokonoomias.

9. Projekti avamine, selle esimene,
kogumis- ja kujunemisfaas toimub
galer i is Punane Tuba 20.09.200I
01.06.2002.

10. Komplekteeritud kogu kingitakse
projekti l6ppedes tihes ttikis m6nele
haridus- v6i kultuuriasutusele. Kui osutub,
et i ikski  ametl ik instants sel l istel
tingimustel moodustatud kogu vastu ei
v6ta, jiiiib see "Multikultuurimaja" nimeli-
sele kunstnike kollektiivile.

Raamatud koos lugudega palume
l2ihetada aadressil;

PUNANE TUBA: Vi i ike-Karj  a 7-7,
Tallinn 10040, Estonia

Raamatukoguga saab i ihendust
mei l iaadress i l@

PS. Sellele vajalik ka taust. Originaalis
on tumepunane, a kuna meil must-valge
leht, siis tehke nii et kujundusega sobib.

NewYorkCity
Kuidas ma Suures Ounas kdisin
Gustav Kalm

9b. . .
Uhel kenal koolipiie.

val, keset vahetundi as-
tus minu juurde Piret Ot-
sa ja iitles, et soovib mi-
nuga riitikida. Mul oli "jii-
nes ptiksis" - millega ma
ntiiid jiille olen hakkama
saanud. No nii, astusin
siis kergelt viirisedes Ot-
sa kabineti, kui Piret lau-
sus: "Kuule, Kusti, kas sa
tahaksid minna tasuta
Ameerikasse". Mul ei tul-
nud suust s6nagi viilja,
meenus lihtsalt see Ees-
ti Telefoni reklaam, kus
NYC-s inimeste kiiest
Eesti kohta ktisitakse.

Uks tore mees Kuno
Laren oli kunagi asuta-
nud oma fondi, mis ot-
sustas iga suvi iihe Eesti
lapse USA-sse puhka-
ma saata. Ta oli viiga
si impaatne mees, kes
oli kunagi ilmas6ja ajal
Eestist emigreerunud.
Kuna see aasta oli esi-
mene kord, kui  seda
preemiat vdlja anti, ot-
sustas ta v6tta selle lap-
se kool ist ,  kus ta ise
omal ajal kiiis - Reaalist.
Olgu see teataval mdd-
ral eeskujuks tulevaste-
le reaal i  v i l ist lastele.
Ki.ilastasin New Yorki ia
Philadelphiat.

Esimesed paar pi ie-
va ma olin New Yorgi
pindalalt k6ige suure-
mas linnajaos Queensis
Kuno Lareni ti.itre Inga
juures. Seal peres olid

lastel nimeks Eesti ja
Tal l inn. Alguses see
ajas mul kiill "juhtme
kokku", aga piirast har-
jusin iira. Siis kolisin
Manhattanile Kuno ja
MaryLareni juurde.

Nad olid kaks toredat
inimest, kes hoolimata
k6rgest east polnud 16-
petanud tootamist! Nen-
de maja asus t i ipselt
Empire State buildingi ja
Chrysler buildingi vahel.
See on absoluutsel t
kesklinnas. Manhattanil
olin ma nii umbes niida-
la. Siis olin natuke aega
Philadelphias Kuno po-
ja juures. Seal oli ka vii-
ga m6nus. Sealt kolisin
iihte viiga m6nusasse
kiilasse Philadelphia lii-
hedal, mis oli kindlasti
tiks k6ige k6ige pare-
maid kohti, kus ma kuna-
gi kiiinud olen.

Need kaks linna erine-
sid teineteisest tublisti-
NYC reeklamis end kui
maailma pealinna, l6pu-
tute v6imalustega linna;
Philadelphias aga lei-
dus palju ajaloolist. Phi-
lis kirjutati alla iseseis-
vus  dek la ra ts ioon i le ,
see oli esimene iihend-
riikide pealinn. Paar-
ktimmend kilomeetrit
viiljas oli iiks imetore
viiike ki.ila, mis soobis
mu mii l lu igaveseks.
See oli rikaste eramura-
joon, kus autotee k6rval
vaatasid sind s6brali-
kud Bambi'd (hirvetal-
led) ja oja sulises rahuli-

kult tile autotee. See oli
midagi ideaaliliihedast.

NewYorgis ma lihtsalt
satnrsin suurlinnalummu-
sesse. Manhattanil 95olo
majadest oli iile 15 kor-
rusega. Selle tunde, mis
sind sellise mastaabiga
linnas haarab, kidelda-
mine on raske. Seda lin-
na paraku ei anna v6r-
relda tihegi Eesti linna-
ga. Enamus riidepoode
olid 3 v6i 4-kordsed. Sul
tarvitseb vaid tdsta kiisi
ja hiiiida hey taxi! kui
juba kollane auto peatub
su jalge ees.

Tiinavapilt oli kirev:
j6ukas noor advokaat
tileni Prada v6i Fendi
riietes, iisja immigreeru-
nud vaene hiina pensio-
ndr, miiriseva subwoofe-
r iga sportautos istuv
paks neegrimi irakas.
Uldiselt jutud ameerik-
laste kehakaalust pida-
sid suht-koht paika. Mui-
dugi pole nad k6ik 150
kg kakukesed, kuid siis-
ki tiinavapilt on tiba ttise-
dam ja iiks p6hilisi vest-
lusteemasid on toit.

Kindlast i  on see ja
jii2ib ka piiris pikaks
ajaks kdige huvitava-
maks reisiks minu elus.
Raske on leida midagi
v6rdviii irset elamuste
suhtes.

Njuuiorklane kasutab
k6ikiv6imalusi.

Kuno ja Mary Laren koos Gustaviga.
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Vihmase suve melestus
Siim S. Rohtla
sulesepp.

Viiikesed tatised j6nglased, pater-
dades emme jdrel, suu iisjasoodud
mudaga koos - kust nad tulevad? Sil-
mis kartlik miirakaru helk, lipsutatud ja
kammitatud, vdikesed s6rmed niiper-
damas 1. septembril oma Aabitsat -
kust nad tulevad? Araseletatud
niigudega giimnasistid, kirjutamas es-
seid teemal Mis on elu? - kust nad
tulevad? Pintsakuga ametnikud, tulu-

kesega silmis ajamas taga lipikuid ni-
mega raha - kust nad tulevad? Mul-
dunud huultega seniilid, miingides pei-
tust 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, et tatt pritsib, siis sa
tunned tiipselt sama, mida tundsid
beebina, kui kilkasid hiilli kiiljes rip-
puva kSristi tile. Jah, ka kdige tiiiskas-

vanlikum inimene ei saa seda salata,
et naerdes on ta laps. Ma ei m6tle siin-
kohal viisakat seltskonnanaeru v6i
kurja naeru v6i naerupoega muiet, ma
m6tlen naljakat naeru, seda, mis naka-
tab ka teisi, kes titleb, et ega ma enam
laps ei ole ja seob oma kingapaelad
ise kinni? Alguses kakis temagi ju
piiksi. Kuidas ta siis muutus portfelliga
habemekandijaks, kes enam koridoris
kula ei viitsi miingida? Ei tea. Aga seda
ma tean kiill kust lapsed tulevad

Vee iamaapiiril
M6ni piiev tagasi k6ndisin ji i l le

rannas. Jope oli seljas kiill, aga piiris
jahe oli ikkagi. Tuul oli k6va ja taevas
oli pilves. V6i ei... taevas oli selge - liht-
salt pdike oli loojunud ja tiinu sellele
olipime.

Viskasin pilliroo vahele k6huli, toe-
tasin pea kiitele ja vaatasin merd. Ta
oli uskumatu, uskumatum kui kunagi
varem. Millegi piirast. Ma olen ju lap-
sest saati rannas kiiinud - nii kaua kui
ma ennast mdletan. Meri on minu jaoks
tavaline asi, mis on alati seal olnud, kus
ta tol piievalgi oli. Ta on sinine ja hall ja
must ja roheline, vahel isegi valge, ja
vahel - talvel - tedajust nagu polekski.
Aga ta ON - alati.

Liiv tuiskas mulle p6ue ja ma panin
jope trukid kinni. Toetasin pea liivale
ja n2igin viiikest putukat. Tema ka siin
rannas. Ja ndhtavasti iga piiev - oma
elu alguspiievast kuni 16puni, siin ta
siindis ja siin ta sureb. Siin vee ja maa
piiril. Ja mina - mina ka. M6eldes "piirile"
tuli mulle m6ttesse mingi suvaline piiri-
punkt - piirivalvurite ja piiripostidega.
Kuid mida see k6ik seal kaugel p6hjas,
l6unas, idas v6i liiiines ka viiiirt on?

Muusika
muusika mu k6rva sees
on sinine kui tint
punase ja valge kirju
kuskil jookseb makilint

tal on floot ja miingib
muustasid noote paberil kollasel
rohekaid tantse ta hallikalt tantsib
puhastel jalgadel p6randal mullasel

kurb muusika ta k6rva sees
kutsub teda enda jiirgi
kurb muusika ta palge ees
kuivatab ta silmi miirgi

ZTGGY

M6ni tiihtis "keegi" on kunagi otsus-
tanud, et SIIN on piir. See on tehis,
kunstlik piir, millel v6ivad olla omad
tagamaad ja traditsioonid, kui mis siiski
on inimese loodud. Ti.ihine.

Kuid siin vee ja maa piiril... Keegi ei
m6tle ju sellele, et see vdike niiivalt tiiht-
susetu ja peaaegu niihtamatu milli-
meeter, mille iihes otsas on niiske liiv
ja teises otsas soolane merevesi, on
samuti piir. Oieti piir millegi palju suur-
ema ja v6imsama vahel kui kaks hoovi
v6i kaks p6ldu v6i kaks riiki - see siin
on joon, mis tihendaU UHrn merd ja
UHTE maad. Lainetav vesi, mida mina

.:n"l :ii1 :'1-."ltT':i i".Ti1T1tt: .
Valu

mu karje kaigub liibi puudesalu
on hinges meeletu valu

. ei ole aimu, kust on see pdrit

. tean vaid, et sisemust ta niirib

Maia

mu toa vastas on maJa
saatanlik tohuru hoone

ta seinadelt p.eegeldub kaja
jiittes aknaklaasile viiiinleva joone

sadu kordi olen soovinud,
et maitsevddratus mu silmist kaoks

ning omaenda hoovi niiiid
asfaltmulla varju vaoks

paistab nii, et soovil sel
pole miiiirat' tiiituda .

ainus vdimalus on mul
pommiga too maja 6hata

kaugeim punkt on minu silmadele vaid
kuskil rannaddrsete puude vahel,.gla-
tuvad ju i.imber kogu maailma. Uhel
pool veepiiri on Eesti ja Liiti ja Vene-
maa ja India ja Hiina ja... Ja teisel pool
on kogu soolane vesi, mis justkui iihen-
daks k6ike k6igega. See on Suur Piir!

Ja ntiiid, kui olin t6usnud pilliroo
vahelt ja astunud paar sammu selle
v6imsa vee poole, tundus, et iga viiik-
semgi mullitav vahutav laine v6i vee-
piisk, kes jdudis selle Piirini, oleks just-
kui v6idukalt ja samas rahulikult viilja
hinganud, korraks kaldaliiva puutunud,
ning siis tagasi teisele poole teist piiri
katsuma ujunud. Ja peale teda jiirg-
mine spurtiv ja viimast jdudu rakendav
laine, ja j i i rgmine ja j i i rgmine ja
jrtugmine...

Vaatasin veel kaua rahulikke iire-
vaid laineid, kes minuni j6udsid. Niiiid
olid nad minu jaoks hoopis midagi
muud. Kogu rand oli otsekui muutunud.
Auvddrsemaks, tdhtsamaks, harulda-
semaks. Ja ma astusin liibi pimeduse
tagasi oma vdikse Piiri-ii i irse maja
poole. Astusin piki maad, mida piiras
meri - piki Vee Ja Maa Piiri. ZIGIGY

Vist olen Leo
. jiille peale tuli hoog
' iiille rahu ma ei saa
. m6tlen sulle k6ik see aeg
. sina taevas, sina maa
' vist olen t6nu
. vistolentiit
. vist olen ants
' vist olen priit
. vist olen meelis
. vist olen sulev
' vist olen vello

LAUBr AAsMErs : r#;fie:"*"
ztGGY
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Kapsauss

Tere! Mina olen kapsauss Kaarel. Ma
olen nelja-aastane. Minule pole veel
keegi peale astunud. See on hea. Ma
elan heinamaal. Uksiku kapsa sees.
Mul on seal k6ik moobel sees, koos
antenniga. Mul le meeldib ki i ia
kapsaste sees s6pradel kiilas, kuigi
on pikk maa roomata, mis mind muidugi
viisitab. Uks kord ma tahtsin minna
rdndama ja maid avastama. Ma olin
umbes kilomeetri kiiinud, tuli mulle vesi
vastu ja ma pidin tagasi minema. Ma ei
anna alla. Selline mu elu ongi.

RASMUS PURVI

Kapsauss 2
Ma olen kapsauss Jass, kes otsib

omale aiast m6ndasi abasi kapsaid.
Ma leidsin endale kapsa, mis on suur
ja ilus, sellest saab mulle uhke kodu.
Ndala piirast oli kapsas veel suurem
ja seda taheti dra v6tta. Ma iirkasin
suure rappumise peale i i les. Ma
karjusin ja karjusin, kuid nemad ei
kuulnud. L6puks hakati mu kodu
tiikeldama, aga ma j6udsin viilja minna
ja lahtisest aknast vdla ronida, mis oli
kohe laua juures. Niitid ma olen jrille
peenra peal, omale uut kodu otsimas.

FRANC VOOD IVb

Kakuke
K6igepealt: "Ma olen kakuke." Uhel

pzieval sain ma vabrikus valmis.
Hoidlas l2iks midagi valesti ja rna jiiin
p6randale. Uks mees toksas mind
jalaga ja ma veeresin uksest viilja. Siis
niigi mind tiks lind, ta napsas minust
kinni ja viis mind oma poegadele. Kui
ma pesas olin, tuli tugev tuul ja ma
kukkusin pesast alla. Siis tuli tiks poiss
ja s6i mu dra. See oligi mu seiklus.

MIIKAEL ORERO IVb

Maia metsa sees
' Oli tiks maia metsa sees. See maia
. oli viiga stigaval metsa sees ja seal Li
. elanud mitte keegi.
' Maia ees oli: kole aed, millel olid
. pooled aialipid dra kukkunud. Aias oli
. palju sammalt ja pikka muru. Seal olid
' ka puud, m6ned vanad ja mdned uued.
. Uaia oli puust ja sellel polnud aknaid.
. Katus oli sammaldunud ja kole.
'  Ma ia  sees  o l i :  Ko le  laud koos
. tool idega. Ut<s kole voodi i lma
. jalgadeta ja i iks r i iu l .  EPP-MARIA
. KIVIMM IVA

: Siil udus
. Siiti ekslevad silmad uitavad udus.
. Ta liiheb sihitult edasi, ilma, et ta teaks,
' kuhu ta alateadvus tedajuhib. Aegajal
. kaob pind jalge alt ja siht silme eest.
. Tal on tunne, et ta nagu kiiiks iihe ja
' sama koha peal ringi. Ikka see sama
. olematus. Korraks oi siilil tunne, et ta
. liugleb mooda olematutj6ge ja miljonid

kiied on tema iimber, aga k6ik need
on liiga kaugel, et neist kinni haarata.
Si i l  nagu l iugleks reaalsusesse, ta
suleb silmad ja tunnetab t6de.

See siil kuulub utni. MARIE ALJ-IKMAA

M6tete robot.
On aasta 5200. On selline masin, mis

loeb k6ikide inimeste m6tteid. Siis, kui
keegi m6tleb halbu m6tteid, siis see
masin muudab inimese mingiks asjaks
nagu niiiteks lillepotiks. Sellepdrast
peavad kdik inimesed m6tlema ainult
haid mdtteid. Ukskord ol i  t iks
vanamees nimega Juula, kes ei
uskunud, et peab hi i id m6tteid
m6tlema ja m6tles halbu m6tteid.
Natukese aja pi i rast muutus ta
t i tevankriks ja see ol i  v i iga
ebameeldiv.  Sel lest ajast peale
mdtlesid k6ik inimesed ainult hiiid
m6tteid. ARGO ANNUS IVB

Suve ja talve piiril

Piiikeliiheb,
suvi liiheb.
Lumi ttrleb,
talv tuleb.
LEiinud on linnud ja lehed,
lumeehted,

. niiiidehtimahakkavad.

. Suvelpaistispiiike,' vahel, et isegi iiike.

. Lehedolidpuudel,

. UUed olid 6itsel.' Valguse a€9,

. pimedatalvek6rval.

KULU TINDE Iv A

Autod.
Autod on muutunud meie elus

igapi ievaseks ni ihtuseks. I lma
autodeta on elu raske ette kuiutada.
Linnad on kasvanud suuremaks-. Uhest
otsast teise minemiseks kulub liiga
palju aega, aga autoga pole see mingi
probleem. Ilma suurte autodeta ei
saaks poodi kaupa vedada ega koju
pizzartellida. Kui kiirabidel, politseil ja
tuletdrjel poleks autosid, ei piiiistaks
nad vist tihtegi inimest. Autosid on vaja
ka kir jade vedamiseks ja kasv6i
niisama meelelahutamiseks. Autol on
ka halbasid ki.ilgi. Auto gaasid on vdga
mtirgised, eriti lastele. Autoga s6itmine,
pole just k6ige tervislikum, sellephrast,
et siis ei jaksa inimene enam pikka
maad k6ndida. Inimene v6ib muutuda
laisaks paksuks. OLIVER 6UNAP lVe

Kung Fu versus Kimonb. Kimono iai peale.
Talinna Reaalkooli Viiikese Maja

dpetja Reet Eentsalu sai aasta tagasi
kirja Tokiost, kus iihe algkooli dirktor
oli leidnud selle nime internetist, sest
6petaja Eentsalu osales iihes Uus-
Meremaa programmis.

Sellest alates on selle kooli 6pilased
meie praeguse viienda ja kuuenda
klassiga vahetanud kirju ja pilte. Tiinu
sellele olid 19.-23. augustil selle sama
kooli direktor Seiji Ono oma abikaasa
Sachikoga Tallinnas. 21.aug kiilas-
tasid nad ka meie kooli, kohtudes siin
6pilastega ja vaadates niisama ringi.

Krilalised rii2ikisid oma koolist, 6pe-
tasid lastele, kuidas kena paberist kur-
ge voltida ning kinkisid Reet Eentsalule
kimono. Seda viimast dpetati ka 6igesti
selga panema.

S6prussuhted jiitkuvad loomulikult
ka edaspidi. Novembris on nimelt
Jaapanis laste joonistuste nditus, kuhu
ka meie laste toid saadetakse.
Perspektiiivis on ka 6pilaste vahetus.
See oleks kindlasti huvitav. Reaali
poiss soovib edu k6igile projektiga
egelejatele.

CATTYN KIRNA
Jaapani kiilalised - jaapani kombed.
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Konflikt garderoobis
ktilastamiseks Reaalkooli rahvale. M6ni AfUSaamatUSedja n6iafingid tekitaVad pahandUSt.
aeg tagasi, kui selgusid lisaks varem
teaduoleuulele ,,rea"alikatele" .,re"f -O- Mihkel Kama nud seda. Niitid on asi 6pilased peale tervitus-
ned,keslrcworldijututubadeskdivad,tek- 1ob niikaugel, et-garderoo- ja _hiivastijdtus6nade
kis idee, et v6iks nad kdik erinevateit ka_ 

. . . . bis on uus tiidi. Kahjuks keldris lauseid ei
nalitelti.ihelekokkukosuda. Seeeasaisi . Neil pii-evil_on hoogu on tema visioon ideaal- poetaks. "Miks te peate
tehtud kanal #real. 

--o---' 
kogumas konflikt garde- sest riietehoiust, mida ta seal all rddkima?" ei saa

",ffifflixtj'lu*:t*ff,oiii:;T: ;:fl:i:"#1i11,#.3?'': ,T,""ului,H'i;ilil$i l,?"ifii":li#,1'uffi
kanali tu.tu, tet t ir-kotre hooUitt kaks ka- Elas kord garderoobi- mas k2iib, naiivne ja pere, et 6pilased ei
nalit -_minu pooft *tlui:u;;il;";;""1, _ott, 

keda k6ik kutsusid teostamatu. istuks p6randal, vaid
#reaal.runa't<atreL.lututoal polnud m6ret, /ottitq vclli te_adis pal- Uue tzidi iileskutse vii- suhtleksid omavahel
otsustasime #real,i k;;;il:---- jusid 6pilasi juba isikli- sakusele on m6istetav, kas IV korruse v6i

Kui soovid o-u t oo-tit aaslastesa in_ kultja andis neile tihtilu- kuid paljuski liialdatud. garderoobi pinkide juu-
terneti teel suhelda j;;;;-i"i?-rril guriideidkimiilujamitte Enamus meist on siiski res!
klienti, siis tipi,"*"rit-r;;.1;;;;4.;;;, numbri i-tirgi ktitte. Va- gnrist<i viisakad ja tile- Selle loo moraal on, et
port jiiiib OO|Z iaf.u"afif., on };;;ilffii hest andsid tiksteisele jiiZinuid ei saa ki.ill karmi inimestele ei meeldi, kui
ru agu ei oma inc ni""ti 

"oi 
tiiJr"si-"i omaalgatuslikult riideid s6na ega vitsaga sundi- nende vabadusi ilma

tea, inis IRC on, miA-siisf<i so";di;;;_ tagasi ka klassikaasla- da - see ei toimi. Siis- iiiirmise vajaduseta pii-
netivestlust"r' orut"a-u, 

-k""i;il;;;; 
sed - k6ik toimis kenasti. teem, kus klassikaasla- ratakse.- Tegelikult on

"i"fi;3iJ+:5: Jfilll l:f i*:j":'#:"'ff, T'; i:tjffiLf,[x?lH5i
14' septembril toimus Reaali spordi- kiiresti asendada, kuid niikuinii juba iseenesest da. Ja t6eniioliielt elab

platsilt6elinetitaanideheitlus,kuijalgpal- tiguaeglased tiidid ja v2ilja kujunenud. Ja Vollidnnelikulttiinapiie-
lis katsusid j6udu Reaali ja Westholmi koomiksionud ei suut- l6ppeks, tiidi soovib, et vani...
palliudijad. Westholmi agressiivsete fdn-

ilIi f i'r'i'"T' "fflllj'"n:'iliil11T::: P r op a g an da di rekt o r P o I ma i deedel e
saatel-realistid pingelise matshi siiski Meiesuurjuhtja6peta- sel jiille liiga paksud. niieb kui kuuvadutusi.
lisaajal4:3 v6itsid. ja, direktor Polma, tuli Kolmandal on i<Oik su- Teen ettepaneku iga

Eriti magus ja Reaali jalgpallurite v6i- viilja revolutsioonilise kad katki ja neljandal hommikemaluurdemin-
meid t6estav oli v6it seet6ttu, et meie ideega l6petada iira ju- polegi seelikut. fokku- na ning kiisida: "Kas nii
v6istkond iiritas sellises koosseisus ba aastaid valitsev riie- vOneJ oleme aga jiille sobib?; See hoiaks iira
koosmdngu esimest korda. Kus olid aga tumisanarhia. Ehkvahe- alguses tagasi. k6ik diskrimineerimis-
vastkokkuklopsitud meeskonna esime- tada tiinavakultuuri siim- Fraktika on niiidanud, juhtumid ja kooli juht-
se mdngu ajal realistid, kelle moraalset bolid, kottptiksid ning et miitsi ei panda isegi kond v6iks iipris kindel
ja v.okaalset tuge oleks hiidasti vaja leii- teesdrgid, millegi soliid- viigisi pehe. Seletami- olla reegli tiiiimises. Sa-
nud, seda ei tea. MIHKEL KAMA sema vastu. Tema tutit pOtriustel satuvad muti oleks meil k6igil' 

bpilast"ro.rrrbi-ur,rrr.u*oaurrbi*L, i4."q$."ti9 
triiksiirgid ja ka - pin-tsaklipslased koolis kuidagi esteetili-

ka--iseseisvaks spordi h;;ilil;il. viigipiiksid, isiklikult ku- koolis erilise ttihelepanu sem tunne.
Seneks tureb kehari," il;;;;"6;- ,"T%ffiffffi;ffflt :'."1t'..1'. j.".':"ltll'1 

. . :.:Y1,1 . ._jatega konsulteerides aeg kinni panna. I
Viimaste andmete r.oni-"it ;]|''o[ffi: piires vddnata ehk ka
veelvabu aegu. relffi, ilil;ff;ffi teksa vdib maitsekas
ees, see mees. Paista'

rir"'i;r';';i if*.,r,,ia?n"liri ri"iniu: "Jl$ilTfr,,"#. i3,:
fropiit'], sest E-nergiline vulistSja oli sunni- teks nad ei kzii piikstes,
tud selle olude sunnil koerale sootma. kus ddrvastu maad lohi_

6petaja Ermann: "I\dui.il;";;;: s9P ning--tagumikukoht
sedtiitinrlnrd, a,ga ktri;ende ke";t p6lve6ndlaid silitab' Ja
tarrad midagi saida, rrrxf."""6 r."- teiseks-, neiud ju iilikon-
hepiparda,ria." da selga ei gja. Asa

nrki-loeb harjutust: "See pikajuul,rseline kusjuures neile polegi
ti.idruk elab mu vastasmaihs.,, nagu midagi ette heita!

6p. Kaasik: "6ige! Tlistele olgu fga k3i puberteet mcil-
iieldud, et Erki v?stasmalas .i ;l; lab ja hing tunneb iileko-
iihtegi inimest, seal asudveilisrni- hut, siis poisid seda nii
niste;rium.,, ei j[ta. Viisakas oleks

6p. Ermann: "Ma niiita,n teile seda muidugi seelikuid kan-
ka, agaprogramrni;a,rgr noutarrse, 9-15r\d 

seda ei saajiil-
et te enne teak=iii"r.-*ia"" 

"".-J 
le n6uda. sest m6nel on Jaanus sepp piiiirdub tagasi riirgist

alkoholi saamine keii.; 
-- - jalad liiga kSverad, 1ei- rahvusvaheliselt fiiiisikaoliimpiaadilt.


