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Elu nagu pikk kooliaeg...
Kui Thll inna Reaalkooli vl i l isuksest

sisse tulla, siis esimene, kes teid vastu
v6tab, on mees, kes seisab valvelaua
taga ja vaatab,  et  keegi ,  kes s i ia
kooli ei kuulu, ka siia lihtsalt niisama
sisse marssida ei saaks. Tegelikult se-
da k6ike teadsin ma juba varem, kuid
asi, mida ma enne ei teadnud, oli see,
et  kogu tema elu on o lnud vAga
tihedalt kooliga seotud. Ja nii i id sai
Aleksander Prikk seitsmekiimne viie
aastaseks.

Kogu Prikkide suguv6sa on olnud kas
opetajad v6i kiistrid, niisi is polegi midagi

imestada, kui ka Aleksander Prikk selle
elukutse valis.

Ta s i ind is  Haapsalu ldhedal  LSHne-
V6nnu koolimajas klassiruumi k6rval. Ka

flashid
9. ja 10. veebruaril on Tartus vditluse

karikavdistluste teine etapp, kuhu ka
meie kool i  vd is t -konnad kohale
jalutavad (s6ida-rnd). Inodame, et liiheb
hiisti.

*7. meftsil kiilastab Reaali giim-
naasiumiosa jelle teatrit. Nii palju
on teada, et seekord Viljandi Ugala

kooli ldks Aleksander Prikk aasta v6rra
varem kui sel ajal muidu kombeks - 7-
aastaselt. Neli klassi ldbi, astus ta Haapsalu
Giimnaasiumi, mille l6petas 

.1945. 
aastal.

Kui ka iilikool llibi sai, ei lastud teda veel
6petaja ametisse, vaid mHHrati riiklikuks
treeneriks. Kuna riiklikke treenereid oli
ainult kolm, siis tuli tegeleda ka muude
spordialadega peale oma eriala, mil leks
Aleksander Prikilolid suusatamine ja lask-
mine. Nii et tegemist oli tal palju. S6ite oli
selles ametis vdga palju - peaaegu kiimme
aastat pidevalt lennus. Viimasest aastast
riikliku treenerina veetis ta peaaegu poole
vdljaspool Eestit ja siis proua iit leski, et
ehk aitab...

Meie kooli tuliAleksander Prikk "asen-
dus6petajaks" ja on siiani jdiinud pea 42
aastaks.Ja kuitemalt niiiid kiisida, kauaks
veel, siis vastab ta lihtsalt ,,Selle aasta ikka
kindlastiveel."

Selle aja jooksul on meie koolis palju
muutunud,  kui  Aleksander Pr ikk veel
6petaja oli. fui, mis talle kohe meelde tuleb,
on see, et enam ei ole sport nii populaarne
kui siis kui tema veel 6petaja oli: v6istlusi
olevat vdhem ja ka 6petajad ei v6ta enam
6pilastega m66tu spordiv6istlustel. Kuid
kui talle pakutaks uuesti 6petaja tiiijd, siis
seda ta vastu ei v6taks - kehalise 6petaja
peab ikka noor olema, jaksama poistega
v6idu joosta ja j6udma m5ngida.

Sporti on Aleksander Prikk alati tiihtsaks
pidanud. Seda t6estab kaw6i see, et ta pole
elus kordagi haige olnud, korra on kdeluu
katki olnud, aga seegi selleplrast, et spordi-
pheval s6itis poiss kelguga maha. Veel
praegugi on ta igahommikuseks esmaseks
tegevuseks v6imlemine.Ju see ongi nii hea
tervise saladus. -

Enda k6ige paremaks omaduseks peab
ta oma veenmisoskust: ..Kui oli ikka mi-
dagi tarvis teha v6i kuhugi minna, siis sai

teatri etendust

*8. mdrtsil on taas Kesklinna kau-
ni tar i  va l imised,  neid korra ldab
eelmise aasta v6itja, 11 b Lili Madis-
soon

*varst i  on to imumas ka kaua-
oodatud suusapliev, mis on esialgu
planeeritud veebruari ldppu. Eks

lk 2 - ollejumal taas oma
aruamust jagamas

lk 3 - Vilistlaste pdev ja
teatrist!

l k4-p isu tReaal i
minevil(ust ja olevikust

l l (5 -E lGper iment :RP
testis abiturientide
teadmisi ja toimu-vast
terrorist realistide elus

lk 6 - looming, luule eri

lk 7 -Vaike Maja

Lk8-  k6 iknal jaks!

ikka 5ra r5dgitud" Vahel ta kiill teeb kurja
heelt ka, kuid ega see veel tdhenda, et ta
kuri oleks. Ja ega lastega saavatki teist-
moodi kuiheaga ja kui neile pidevalt min-
gi eesmHrk ette seada: ,,K6igeks peab stii-
mulolema - siis on, mille poole pti i ielda."

K6ik Aleksander Priki kursusekaaslased
on juba ammu tegutsemise l6petanud.
Kui nad aga kold<u saavad, siis ikka Kisitakse,
et kuule, kas sul on midagiviga v6i ... Aga
elu peab ju tihe olema, ei maksa kunagi
norutada!  !  !

Interwlueeris io koostos:
Mori-Liis Suurorg

Kindlasti on praegustel reaalikatel Prikist
palju eeskujuks v6ttaja onju k6igil parem
hommikul kooli tulla, kui uksel tervitab
s6bralik, oma kooli inimene, mitte m6ni
liikumatu ndoga turvamees!

Igatahes soovib Reaali Poissja ka terve
kool 6petaja Prikile palju 6nne siinni-
pdevaks ning j6udu ja jaksu edaspidiseks!

ndib, mis ilmast saab.

*1.  mdrts  peaks o lema ka see
kuupiiev, kui toimub selle aasta vii-
mane Omaloominudhtu.  Nagu
alati Marcus Brutuse, Raca, Janci
ja Co. poolt..k6ik on oodatud!

*l isaks on toimumas veel muidki
huvitavaid asju, hoidke silmad lahti!
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aruame,.Kulla Reaali rahvas...
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Piihap5ev. Kell on 
.15.04. 

Viihe alles. Vaatan
aknast vli l ja. 6ues hHmardub. Aga kell on
vlihe. Piihaphev on iiks kahest pdevast ndda-
las, mil saab ndha p5evavalgust. Aga tdna ma-
gasin selle v6imaluse maha. Kahiu. Homme
hal<l<ab jl i l le pihta. Viis pdeva pimedust. LHhen
hommikul kooli - vlljas on pime. Tulen koolist -
vdljas on pime. Vahepeal on s6ltuvalt p5evast
kuni t jheksa tundi pimedust. Niisi is, kas ma
peaksin ni.iiid iitlema, et k6ik on vdga hdsti?
Ei, tdna ma ei hakka valetama. Vdtsin sellise otsu-
se vastu.

V6ib-olla te m6istate mu muret. Ei - ma tean -
te kindlasti m6istate mu muret. See on ju k6igi
mure. Mure, mis kdib veel pikka aega me k6igi
sabas. Vdsimus. VHsimus. *isimus. Ma ei suuda
enam oma nHolihaseidki niipalju l i igutada, et
naeratust nbole tekitada. Vdsimus.Ja kui ma
suudaksingi, si is kas see naeratus oleks siiras?
Ei?Ja? Aga v6ib-olta siiski?

Niii id siis jutu juurde. Kui keegitHhele pani,
siis eelmine osa oli sissejuhatus. Aga noh - mitte
sellest ma ei tahtnud praegu rdbkida. Kui ma
praegu kuldkala kinni pii i iaks ja saaksin talle
i. ihe soovi esitada, siis...mis see oleks? Kes dra
arvab, saab kohe kiimme punkti. Noh..? Selle
arvate nt i i id  k indlast i  5ra.  SUVE TAHAN.
KOHE. Aga punktidest olete ikka i lma, sest
kuldkalu pole olemas. Lihtsalt ei ole. Oehhh.

Kell on 15.21. Vaatan aknastvli l ja.Jah, t6esti
vaatan jalle aknast vblja. Masendav. Masendav.
Masendav. K6ik puud on nii nukralt raagus. Ei,
mitte kuused. Kuused on ju igihaljad. Aga kased
n5iteks.Ja siis veel po6sadja hekid aia h6res.
Tahan ndha rohelust. Tahan, et paike paistaks.
Tahan, et taevas oleks pilvitu. Tahan, et v6iksin
sall id, ktipikud ja joped kappipare-maid aegu
ootama saata. Tahan ndha inimeste ndgudel
naeratust. Siirast naeratust. Tahan. Tahan. Aga
vot ei saa. Sest kuldkalu ei ole.

Kes on kdiges sii i idi? Miks ma tunnen jaa-
nuaris kevadvdsimust? Miks ma nii palju vin-
gun? Ei tohi .  E i tohi .  Kas ma mi t te ise e i  6el -
nud, et k6igesse tuleb suhtuda positiivselt? Et
igas asjas on mingi hea ktilg? Seda kiill.Ja ma ei
taha nendele dnnelikele, kel likki ei olegi mingit
vdsimust peal, seda p6hjendamatult tekitada.
Aga kui ma kirjutan lehte juhtkirja, siis ma
kirjutan tapselt sedasi nagu ma asju nden.Ja
antud hetkel on pilt sell ine. Ju ma ei ole siis
selleks piisavalt tugev, et teile valetades rliiikida
kuidas k6ik on korrasja hea.Jajuhul kui keegi
mbrkas, siis m6tte andis edasi kolm s6na.

,,carpe dient ehk t6lkes: joo,
kun i  vee l  on ,  m ida  j uua "

Niederhciffer
Kahtesid peaks k6igil, kes neid soovi-

sid, juba piisavalt kogutud olema. Ma siis
neid teile uueks aastaks ei soovi. Alustage
aga uut aastat ikka uue hooga nagu alati,
ehkki mul nditeks l<ipub see uus hoog iga
aastaga a ina vdiksemaks j i i l ima (mis
parata, loomulik kadu).

Soovin k6igile, kes vaheajal keemiat
6ppis id (v is t  paar  in imest)  ja  kdig i le ,
kes vaheajal keemiat tarvitasid (i i lej?ii i-
nud inimesed), head uut aastat. Tditugu
k6ik teie soovid jne. bla-bla-bla.

Kall id dpetajad, meie mentoridl Mida
mina teile (teilt) soovin, on raske i ihte
lausesse kirja panna. Uhes6naga, mind
isiklikult hdiris eelmisel aastal mitmete
6petajate pii i id 6pikut s6na-s6nalt ldbi
v6tta. Miks meil siis ijldse tunde on vaja?
Ma parema meelega magaks kodus. Paari
6petaja puhul v6ib tl iheldada ka i isna
ebapi isavaid teadmis i  ( loe:  lauslo l lust ) .

niizama siin, taas
targutam$... _

Ei,  seekord e i  o le motet  v inguda ope-
tajate kallal. Uuel aastal uue hooga on
enamus maha rahunenud ja nokitsevad
ni j i . id  omaet te.  Ei  o legi  va ja 6pi las i
Oiendamisega ti i i jdata. Ja pealegi, vi i-
masel ajal on nii mdnigi 6petaja avalda-
nud oma arvamust ja toetanud 6pilasi
rohkem kui tavaliselt ja mis saakski mul
selle vastu olla? Tore, kui keegi "vanem"
su eest seisab. Aga see selleks. Selle ase-
mel on uuel aaastal uue hooga pannud
mind m6t lema t6s ias i ,  e t  m6ned muud
inimesed koolis on ddrmiselt t i i i i tud.
Peale muude tegelaste, keda ma parem
mainima ei  hakka (ma t6est i  e i  taha
vang i  sa t t uda ) ,  on  ka  kaas6p i l ased
mind m6tlikuks muutnud. K6igepealt
kijsimus dpetajatele: kas teid t6esti ei
h i i i r i ,  ku i  r no r r i  op i l ane  i gas  t unn i s
muudkui plir ib ja piir ib, i lma et endal
midagleri l iselt tarka i jelda oleks? Mind
ausalt 6eldes hli ir ib kii l l .Jube n6me ju,
lcui mu und segab naaberpingis istuv
entusiast, kes karjub kogu aeg kiisimuste-
le vastuseid,  mis muuseas on ka valed.
Siinkohal panengi tegelikult 6pilastele
s i jdamele:  ku i te i l  ikka midagic ie lda e i

OLETAME, et teil on bioloogia6petaja, kes
ei oska vastata, kas me saaksime elada,
kui aju ei tcicitaks v6i ta ei mdista lihtsat
energiabi lansi  va lemi t ,  mi l lest  meie,
dpi lased,  peaksime aru saama. Ni is i is ,
head uut, meile kasulikku aastat!

Head uut aastat sullegi, postipapal Ma
ikka m6tlen, et kii l l  on tore, et on ole-
mas leht, kus oma arvamust avaldada.
Ehk saaks uuel aastal veidi rohkem arut-
lustja veidi vHhem vditlust. Loodan, et
eelmiste lehenumbrite ja aastanumbriga
on ennast  ammendanud ka teemad
poistekoolist ja spordikoolist. Aga ma
olen rahul .

Ning kulla President, soovin ka sulle
hddd uut aastat, ehkki sul on Reaali vai-
must veidi vale arusaam. Millalgi kirjutati
Reaali Poisis ka suurest summast rahast,
mis meie lastelaste jaoks sihtkapitali on
pandud. Akl<i saaks vii ikese summa eest
kooli le pinksilaua osta? Ei? Aa, seda ma
arvasingi.

Olleiumol

ole, olge vait, v6tke eeskuju uimastelt
kaas6pilastelt, kes magavad enamus ajast
ja  drkavad vaid s i is ,  ku i  t6est i  va ja
on. . . .muuseas,  o len suht  k indel ,  e t  ka
6petajatel on parem, kui nad kuulevad
klassist i ihe 6ige vastuse, mitte kiimme
valet. See oli esimene asi mu hingel. Tei-
ne on aga see, et uuel aastal uue hooga
on kool is  hakanud puhuma ka uued
tuuled. Abituurium fia ka m6ned ilhe-
teistkijmnendikud, mina kaasa arvatud)
hakkavad ri igieksameiks valmistuma.
Kiimnes klass on maha rahunemas, aga
enamus kooli on nagu niisama hulluks
minemas, loll i tatakse, joostakse ringi
nagu vdikesed lapsed. Seda kdike on lausa
r66m vaadata, sest miks peakski seda
k6ike nii t6siselt v6tma? Mina igatahes
kava tsen  edas i  l o l l i t ada ,  nae rda  j a
l6butseda nii kaua kuiv6imalik, sest kii l l
selleks muretsemisekski aegajiidb, elu ju
alles ees. Nautieem noorust!
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...eitule teilteda kaugelt otsida. Ta ijtleb
teile ise igal hommikul: "Tere".

Nimelt reedel, 18. detsembril kell ne-
li peale l6unattoimus meie koolimaja 6pe-
tajate toas i iks i ir itus, mida antud noor
ajakirjanik siinkohal kirjeldab.

P6hjus, miks suurem osa teist selle toi-
mumisest t6endoliselt suurt midagi ei
teadnud, on see, et iiritus oli korraldatud
enamjaolt 6petajate jaoks ja meie armsa
presidendiga sarnaneva ekspedagoogi ja
tereiitleja - Aleksander Priki - auks. Nimelt
sai onu just seitsekilmmend viis aastat
vanaks.

Urituse planeeritud algusajaks oli kell
16.00. Siiski hakkas see meeldiva tradit-
siooni kohaselt peale m6ned minutid hil-
jem hdrra Polma k6nega, mille kHigus ta
tunnistas, et pole enam noorja et hdrra
Prikk pole veel sugugi vana. Sellelejbrgne-
sid lilled ja 6nnitlused halli pea, hinge hea-
olu ja tohutute elusaavutuste teemal. Sel-

Vilistlas"iutt
Kas kellelgi 6nnestus mtjijdunud laupde-

va 6htul koolimajast mijcida s6ita v6i k6n-
dida v6i muul moel patseerida? Mis te seal
ndgite? NHgite parklati i i t uhkeid autosid
ja sama palju veel koolimaja ette tihedalt
kokku surutud, koolimaja ees suitsetavaid
inimesi, tulevaid ja minevaid taksokolon-
ne? Mina nligin ja mul 6nnestus ka kooli-
majja sisse piiluda, et ldhemalt antud iiritu-
sega tutvuda.

Millega siis tegemist oli? Toimus iga-aas-
tane l6petanute kokkutulemine ning vana-
de aegade meenutamine - vilistlaste pdev.
Olgugi, et ma pole veelvil istlane ja siiani
pole veel kindel, kas ma selleks ka kunagi
saan, oli mul kerge sisse pddseda, sest ukse
juures olid minu klassivennad ja vilistlaste
seaski oli tuttavaid ntigusid.

Seespool v6is ndha koolimaja sell isena,
nagu valdav enamus meist teda vist iga
pdev ndha tahtsime. K6igiloli l6bus, inime-
sed tatsasid 6lletopside v6i kangema kraa-
miga tHidetud anumate ja rahulolevate nd-
gudega ringi ning meenutasid seda, kuidas
kunagi i.ihe v6i teise nurga peale seda v6i
teist pattust oli tehtud ja kuidas Hiieaas
selle eest karmilt noomis. V6eti ette ka ku-
nagised "keenjused"ja paluti neil miljonite
piires arvutada.

"AMNDRES TA{LTSH!" hiiiidis iiks vdrs-
ke vilistlane suure vaimustusega, kui ta oli
dlletopsi maha pil lanud ja oma kunagist
6petajat nbinud. Pidurid olid maas. Ega
6petajatelgi nukram olnud vaid k6ige va-
nemate aastakbikude vilistlased tundusid
tdiesti karsked olema. Eks neil 6petas vana
koolja kunagised p6him6tted on hlistikiil-
ge jt i5nud.

Positiivsest k6rvale p6igates v6iks maini-
da seda, et natuke halva maigu jtittis tiritu-

lest, et selle mehe elulugu on t6esti huvitav,
sai antud vdljaande esindaja teada siinni-
pHevalapse enda k6nest, mis sellele jdrgnes.
Kes tHpsemalt teada tahab, kiisigu hdrra Pri-
kilt ise, sest enne saab maailmast triikimust
otsa, kui selle mehe teod iiles loetletud saa-
vad. Muide, oma k6nepidamisvajaduse va-
bandas ta vdlja sellega, et kes see teda ikka
paremini tunneb kui mitte tema ise.

Siis valati vdlja shampanja, millest ainus
alaealine ruumis pidi mitu korda dra iitlema.
6htu jatkuski meeldiva koosviibimisega v6i-
leibade ja kringli seltsis. Vaatamata sellele,
et tagasihoidlik lehekas iiritas k6igest vAest
tapeedi tooni omandada, pandi teda ikkagi
tiihele ja siirjdeti sisse (mitte et talle ei oleks
see meeldinud) i jks iseHranis maitsev singi-
leib. Komplimendid kokale.

L6puks tahaks antud stindmuse tunnistaja
avaldada teile iihe saladuse: Prikil on "tere-
dest" k6rini.

sele see, etvilistlane pidi peole tulles arvesta-
ma ka mingisuguse rahakuluga.6lu maksis
15 krooni ning viinapits (4clvist) 8 krooni.
Samuti pidi maksma sissepbdsu eest. Parki-
mine oli 6nneks tasuta. Eks muidugi ole koo-
lilgi seatud oma piirangud, mille iiletamiseks
lihtsalt pole kiillaldast majanduslikku v6im-
sust, kuid mingil moel peaks edaspidi minu
arvates seda asja natuke paremini organi-
seerima. Vdhemalt sissepdHs v6iks k6igil vi-
listlastel olla vaba. Oleks lihtsalt parema 6hk-
konnaga kogu see iiritus.

Osa klassiruume oli konverteeritud vai-
kesteks baarideks, kust kooli l6petanu sai
omale meelepdrast keelekastet ja ndrimist
muretseda. See on hea. Auditooriumis oli
korraldatud kena meelelahutus - seal ndida-
ti Reaaliteemalisi filme. Kokku ndidati minu
mdletamist mtitida kolm filmi, millest mina
j6udsin viimase vaatamisele. Plaanitud an-
samblit polnud, muusika tuli plaatide pealt,
mis jbttis tantsup6randa kahjuks suhteliselt
tiihjaks.

Korralduse poole pealtv6ib ka rahule jdd-
da. Eril isi apsakai-d polnud, kuigi i ihte v5i-
kestvahejuhtumitjuhtusin ka ise pealt ndge-
ma. Nimelt oli garderoobist tegelev toim-
kond vist hetkeks selge m6istuse kaotanud
ja numbrid ning nendele vastavad iileriided-
jalatsid sassi ajanud, mis tekitas ijhele lahku-
da soovivale daamile ebameeldivusi, millest
ta ka varmalt teendindavat oersonaliteavi-
tas. Onneks lahendati see oiukord i isna kii-
resti ning skandaali sellest ei tekkinud.

Jiir jekordne Vil istlastepliev on mcitjdas
ning k6ik on rahul. Koolimaja on terve, kae-
busi pole hiljem laekunud, 6petajatel ja kor-
raldajatel on ndrvid korras,6ppetdd on taas-
tunud ja klassiruumid taas baarinurkadest
6pperuumideks muudetud.

Pqul Keres

Kuhu? Teatrisse?
Veebruari l6ppu on planeeritud i. iks

vdikene kultuuriiiritus. Taas toimub iga-
aastane teatrikiilastus. Sellest iihepiieva-
sest iiritusestvdtavad osa nagu ikka vaid
keskkooli 6pilased. Ule-eelmisel aastal kHidi
Tartus "Soda ja rahu" vaatamas, eelmisel
aastal Pdrnus "Thevariiki" vaatamas. Selleks
aastaks on planeeritud ki.ilaskliik Tartusse,
Vanemuise teatrisse, etendusele "Kirsiaed".
0pilaste arvates oli iile-eelmisel aastal ndh-
tud etendus "S6daja rahu" tdiesti m6ttetu,
sest see oli pikk ning igav, tagaridades
tegeldi tukkumisega, ddrtes riitigiti juttu
ning m6ned 6pilased lahkusid teatrist pdrast
esimest vaheaega. Eelmisel aastal iiritati
v iga parandada n ing val i t i  vHl ja  vLiga
noortepdrane etendus, mis suuremale osale
6pilastele meeldis. Kuid siinkohalv6iks dra
mainida, et seekord oli mdrgata i i lei i ldist
pettumust opetajate hulgas.

Mis ootab meid ees sellel aastal? Uhel
vahetunnil ki isit lesin ma ettejuhtunud
keskkooli dpilasi, et teada saada, mill ine
on aryamus selle aasta teatrisse mineku
kohta. Selgus, et veljas6itu ootavad pea-
aegu koik ,  sest  tegemist  on ju  ikkagi
koolivaba p:ievaga. Enamusele meeldis, et
minek on Tartusse, vaid vdhesed avaldasid
arvamust, et seekord v6iks ju ktjlastada
hoopis Viljandivdi nditeks Rakvere teatrit.
Etenduse kohta oli aga erinevaid arvamusi.
Paljud arvasid, et tegemist v6ib olla igava
etendusega. M6ned teadsid aga raud-
kindlaltvii i ta, et hullemat etendust enam
pole ning teatasid, et parema meelega ei
tuleks nad ijldse kaasa. Kiisitlusest selgus
ka, et enamik kiimnendikest kuulsid sellisest
i ir itusest esmakordselt, kuid suhtusid
sellesse kohe vdga positiivselt. Ka etenduse
valiku kohta ei olnud neil pretensioone.

Usun, et selline tradisiooniliseks kujunev
iga-aastane teatrikijlastus on siiski tore, sest
see annab natuke vaheldust igapdevasesse
ja ruti insesse kooliellu!

Korin Kukk

Start 2OO2
Teame-teame, vditlusest on lehes liiga

palju, aga on p6hjust i iht-teist mainida.
Nimelt oli 26. jaanuar see p5ev, kui toi-
mus veitlejate turniir STARI kus osales
ka kaks verinoort meie kooli meskonda.

Nei l  e i lh inud sugugi  halvast i .  Reaal2,
koosseisus Maris Meiesaan Kristi Grisakov
ja Eliis Salm (kdik 10 b), v6itis tervelt kaks
vooru kolmest ja Reaal 1(Jaanus Veskla,
10b, Indrek Tallo, 1 1b, Mikk Luiga, 10 c)
v6itis i ihe kohtumise. Nende esimese
turniiri kohta Shrmiselt hea saavutus.

Corlyn Kirno
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rea(a)listKui Reaalt rahvas lahti sai...

Kustkohast ta oma nime sai, seda ei tea
keegi. Mil lalta tekkis, jHdb samuti saladu-
seks. Kuid ometi oli ta aastaid lahutamatu
osa meie koolist. Ta polnud ktill midagi,
millega Reaalkoolil uhkustada sobiks, pi-
gem ikka p6latud ja h?ibiv5?irne "urgas", aga
siiski on ni.ii.id, kui teda enam ei ole, temast
ikka natuke kahju.

Seda, kui palju poisse ja tiidrukuid seal
esimest korda sigaretisuitsu proovisid v6i
SAKU kirjaga pudelist kesvamdrjukest
mekkisid, ei oska kiill keegi iielda. Veelgi
aukartustdratavam on suitsukonide hulk,
mis sinna nende aastatejooksul kogunes.
Asjaosalised vast mdletavad veel iiht suurt
priigiauku, mis l6puks nendega peaaegu
ddreni tditus. Samuti oli Punanurgal ka
oma "vdhekindlustatud in imene,"  kes
k6ik tiihjad klaaspudelid rahaks tegi. Pu-
nanurk oli justkui iseseisev elukeskkond,
kus k6ik asjad olid kindlalt paigas...

Pedagoogidele ta er
meeldinud, aga ega nad
midagi kardinaalselt ka
ette eiv6tnud. Koolis ikka
vahel iieldi, et ah need on
ju need punanurga poisid
ja ek see oli kdigile teada,
kes seal k?iisid ja mis nad
seal tegid. Vahel tuli ka
m6ni  mdrkus v6i  isegi
kdskkiri, kuid ega need
pisiasjad siis kedagi hdi-
rinud, pigem ikka suhtuti
m6iswalt.

Mhletan, et kui kunagi
ammu hall i l  ajal saabus
mi i i ig i le  uudne toode
nimega SAKU lce,  s i is
tekkis punanurka paras
pudelite lasu. Neid olijuba
niipalju, et nad ei mahtu-
nud iihes reas aknalauale
dra. Seepdrast saadetigi
JHnes kooli, et ta kuskilt
m6ne lauajupi otsik, mida
siis oleks hea riiulina kasu-
tada. Ldks natuke aega
mt j i jda n ing Jdnes saa-
busk i ,  nae ra tus  ndo l ,
koolist tagasi, khes laua-

jupp, mille tiiti6petuse 6petaja talle lahkelt
eraldanud oli. . .

Teine, ja vist isegi tdhtsaim Punanurgaga
seotud asutus oli kohvik Wallas. See oli
omamoodi  VIP- ide pdrusmaa.  Tat ikad
pllitserdasid mudas, samal ajal kui giimna-
sistid kohvikulauas kohvij6id ja kohupiima-
kooki nosisid ning peenemaid sigarette
suitsetasid. K6ige tdnuviidrsem oli Wallase
juures aga see, et sealt sai iihe krooniga
lahtist suitsu osta. Ainus takistus selle juures
oli sobiva vanuse puudumine ning ikka
tuli keegi vHheke vanem suitsujHrele saata...

Punanurga lahutamatuks osaks olid ka
graffitid, mis tema seintele paari viimase
aastajooksul tekkisid. Kui esialgu oli keegi
musta markeriga seinale kirjutanud teate
sisuga: "Luisul p*e nagu tangiaku," siis
i.ihelhommikul ootas meid ees t6eline iilla-
tus. Eelmise i i i i  jooksul olid Punanurka
tekkinud tliiesti t6siseltv6etavad graffitid.

Meie arvates vlihemalt.Ja ki.ill me siis aru-
tasime, et kes need kiillteinud on ning k6ik
ikka seletasid, et t€gu on just nimelt nende
tuttavate tuttavatega. Kuid peale sedajuh-
tus selline lugu, et keegi leidis kuskilt pool-
tHis punase aerosoolvhrvi ning peale seda
said mitu poissi koolis kirjutada seletuskirju
teemal "Miks ma vdrviga seinu sodin", sest
tegu oli iisnagi rdigete seisukohtadega, mis
nendele seintele kanti...

Punanurgal oli t?ihtis koht ka College
rahva 6rritamiseks. Sellal, kui nemad koolis
vangis istusid ning akende peal unistavate
pilkudega timbrustjdlgisid, mijllasid Reaa-
likad Punanurgas ja 6rritasid naaberkooli
6pilasi, kuidas oskasid - alustades n5gude
tegemisest ja l6petades lorilauludega. Kuid
ega sellest suurematvaenu siindinud, Col-
lege'st saime endale ka m6ned s6brad nagu
Ellu ja teised. . .

Punanurk oli ka vliga tdhtis kohtumis-
paik, seal v6is alati kedagi kohata ning
seejl irel edasi l i ikuda m6nda teise su-
rematusse kohta nagu Time Outv6i Ehitus
v6i siis lihtsalt "Punases" tiillerdada. Olisiis
suvi v6i talv, hommik v6i 6htu - Punanur-
gas leidus ikka keegi, kes su mured dra
kuulas, vajadusel raha laenas v6i m6ne hea
ideega vdlja tuli. Punanurgas peeti siin-
nip6evi, vSeti vastu uut aastat, tdhistati kooli
l6ppu. . .

Eks ta iiks paras patupesa oli, aga siiski
oli ta osake meie noorusest. llma temata
oleks paljud asjad hoopis teisiti, nii m6ned-
ki teod oleks jlidnud tegemata ning nii
m6nedki s6brad olemata.Ja vaieldamatult
oli ta 

-lallinna 
k6ige kuulsam suitsunurk,

teda nliidati paaril korral ka televisioonis
ning mitme teise kooli sarnased asutused
said omale nime justtema jHrgi. Kuid tdnasel
pdeval on kahjuks mdlestus temast vaikselt
unustuseh6lma vajumas. Vaid asjaosalised
ise v6ivadveeliihffeist meenutada, kuid juba
kawab peale uus p6lvkond Realiste, kes pole
Punanurgast kuulnudki. Aga siiski - ajad
muutuvad, kuid mdlestus Punanurgast ei
kustu kunagi! 

Reorisf
RP maninib veel seda, et punanurga

asemel on niiiid Mauruse Pubi, mida
te ka iilalt pildilt nLiete.

Oltimpiaadid
Seoses taas toimuvate oliimpiaadidega

teeme iihe tagasivaate eelmistesse aastates-
se ja toome dra ka selle aasta oli.impiaadika-
lendri. Praeguseks on toimunud juba pea-
aegu k6ik koolivoorud ja paar piirkond-
likku vooru. Siin Hra toodud andmed on
pHr i t  lehekylgedel t :  www.t ln .edu.ee,
www.t tkool .ut .ee ja  har idusamet. t ln .
edu.ee.

Nii, ja siit nad niiiid tulevad:

Keemia: Imre Treufeldt, Sander S6najalg
Matemaat ika:  Jaanus Sepp,  Sander

S6najalg
Fiiiisika:Jaanus Sepp, Sander 56na-jalg,

Lil i  Madissoon,Jaen Saul, Allan Puusepp,
Gustav Kalm, Pent Ploompuu, Ulari lGlamees

Informaatika: Lauri N6mme, Jaanus
Sepp, Marko Alas, Ekke Vasli

Geograafid: Lauri Aasmets
Vaieldamatult ootame sama h6id tule-

musi ka sellel aastalja eeldatavasti need tu-
levad ka. Selle aasta 6li lmpiaadide ajad
ka veel: 2. veebruar informaatikaoli im-

piaadi piirkonnavoor
2. veebruar bioloogiaoli impiaadi

p i i rkonnavoor
9. veebruar keemiaoli impiaadi

p i i rkonnavoor
1 6. veebruar ajaloo-oliimpiaadi

p i i rkonnavoor
23. veebruar fiiiisikaoltimpiaadi

p i i rkonnavoor
2. mdrts geograafi aoliimpiaadi

p i i rkonnavoor
2. mdrts majandusoltimpiaadi

piirkonnavoor (v6istkondlik)
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Mid a abituurium teab... ' uudised
-:..: : - :::a :. : :: :.:)ll:t:: a:t :1.:l

Peagi on kHes kevad, abituurium on kooli
16petamas. Kuna Reaalkooli l6petanu peaks
olema pddev igas valdkonnas, otsustas
Reaali Poiss kontrollida, kui palju on meeles
p6hikooli materjalist.

K i is imused matemaat ika (1 + 1 =2)  ja
emakeele ('Anu ajas kanad aiast vdlja")
vallas oleksid olnud kohatult l ihtsad. Niisi is
uurisime abituuriumi teadmisi aines, milles
on k6ige enam keerulisi m6isteid -geograa-
fia. Kiisimused on v6etud seitsmenda klassi
geograafia6pikust.

Kuigi i i ldine tase on k6rge, leidus ka tee-
masid,  mi l le  puhul  kerg i tas id meie suu-
rimad ja targimad (eeskujud nooremate-
le) i i l latunult kulme ("Mina kii l l  ei ole mi-
dagi  se l l is t  6ppinud! ! ! " ) .

Mida meie 12. klass kdige v6hem teadis?
M6ned ndited: Mis on mandrilava? Levi-
nuim vastus - MISASJA?! Veel pakuti, et see
on maa ise; laamad; see, mis pdrastjiiii mine-
kut j l irgij i i i ;  lava, kus mandrid pdrkavad.
Opikust leiame, et mandrilava on maailma-
mere p6hja rannaddrne ala (siigavusel 0-
200 m).

Kumb Ameer ika osa on i i leval  pool?

"P6hja-Ameerika loomulikult!" pakkusid
enam.ik kijsitletuist. Tegelikult ei ole kumbki
osa.ULEVAL, i iks on pohja ja teine l6una
pool .

Samuti valmistas raskusi polaarjoonte ja
piiciri joonte eristamine (ja identif itseeri-
mine). Nli iteks pakuti, et neid jooni eris-
tab erinev koht gloobusel, samuti "whatta
ffck". Uks geograaf arvas isegi, et needjoo-
ned on omavahel risti.

Ullatav kti l l , kuid enamik ei olnud kuul-
nudki m6istest vahevcici - pakuti, et see on
ekvaator, piiksirihm v6i loodusviicind -
ainult i iksikud teadsid, et oodatud vastus
on: maakera tuuma ja maakoore vaheline
kiht.

Eelnevast vdib j i idda mulje, et l6puklassi
6pilaste teadmiste hulk geograafia vallas
on iipris piiratud. Esmamuljet ei tasu usku-
da, sest k6ikidele teistele kiisimustele vasta-
sid meie koolivanimad tHiesti 6igesti. Tub-
lid! Igatahes soovitab Reaali Poiss enne
ii l ikooli astumist p6hikooli-aegsed raa-
matud veel korra l l ibi sirvida, sest kunagi
ei tea, mis kiisimustele vastama peab...

Silvio Viidik

Hermafrodi i t laste omanimel ise loomin-
guga. Ja sealt see k6ik alguse sai...Reaali
Poisi konkurent astus kannatuste raiale. Ni-
melt on selle vdljaandes (eba)oiglas"tt luni-
tud tl ihelepanu erinevatele asjadele siin
kool is .  ndi teks par t ide le. . ja  kuna pardid
on erakl ikud (kuid kur jad)  loomad,  bh-
vardab nii i id Hermat kohtukirves. Siiski
peab mainima, et vaatamata sellele, et pea-
le par t ide main i t ivd l jaandes n i i  m6ndagi
muud asja (kaasa arvatud Reaali Poissi),
ei ole keegi teine niiv6rd drritunud, ehk
siis ei olegi viga hermas.......Nujah, igatahs,
on meil nij i id koolis kaks lehte ja kogu
moos,  eks ndis,  mis l innud s i i tveel  looma-
aeda v i iakse. . . Cotlyn Kirno

troll i  v6i bussiga koju sOita l ihtrJa r"ff ff.r,
et siis hil jem koolitagasi tulla. Kuid, nagu
arvata oligi, k6ik tunnid tehakse j?irgi -
ega neid olegi palju, aga mdni koolipdev
v6ib venida selle t6ttu vdga pikaks.

Sel le l ,  mis to imus,  puudub igasugune
m6te - l ihtsalt ajaraiskamine. Kui m6ni
kontrolltdij ltikkuskiedasi, siis dra see ikkagi
ei jbdnud.

Ei pHiise ka kr.rrikael karistuseta.Juhtumi
lahendamine on antud pommiriihma uuri-
jate klitte. Seni on iihvardajad kbtte saadr.rd
ning seegi juhtum on niii.idsest kriminaalasi.
PommiHhvardajat ootab trahv kuni 10 000
Eesti krooni.

Kuid lopp hea, k6ik hea. Meie dsja reno-
veeritud koolimaja jt i i  terveks ning keegi
kannatada ei saanud.

Anne Rond

Meie oma Versace'd...
Oli 18. jaanuar ja i lus talvedhtu, kui

meie aulas toimus keskastme moeshow.
K6ik klassid ki.ill ei osalenud, kuid kes

seda agaralt tegid, olid kiill iilitublid.
K6ik olid meeletultvaeva nHinud. Ena-

mik ri ideid, mida modell id kandsid, olid
kas ise 6mmeldud, v6i siis v;ihemalt ise
kokku kombineeritud.

Meeldivaks i.illatuseks oli iiks kuues
klass. Kui muidu on moeshowl esinejate
seas iilekaal tiidrukute poolel, siis nemad
olid oma etteastesse kaasanud ka poisid,
kes muide oma ii lesandega suurepdra-
selt hakkama said. Peale selle, et poisid ja
ttidrukud olid armsad, olid ka nende
kantavad r i ided v i iga or ig inaalsed.
Muidugitegid ka teised kuuendikud tublit
tiidd.

Kdrgel tasemel show vaadatud, oli
v6imalusveidi tantsu vihtudada, enne kui
ziirii oma tulemused teatavaks tegi.Zi-
ri isse kuulus kaks meie kooli 6petajat,
kolm 6pilast ja l iskaks veel i jks kii laline
Haapsalust.

Veidi aja plirast oligi see k6igi osav6t-
jatejaoks drev hetk kbes. Kes siis ikka l?i-
heb meie kooli i i lel innalisele v6istlusele
esindama? Teist-kolmandat kohta jaga-
sid 8b ja 7a. 8b oli oma huvitava kol-
lektsiooni peale vist pdris mitu rulli h6be-
paberit raisanud (garderoobi pri igikast
oli t i ihje rulle tdis). Kuuldavasti olid
kosti i i imid ka just enne etendust valmi-
nud.

Kui 8b-l kulus palju hdbepaberit, si is
7a-l kulus patju kii i lnlaid. Nende kol-
lektsioon ja esitus olid teistestveidi erine-
vad. Tuled kustutatija publiku seas valit-
ses tdielik vaikus. Igal modell i l  oli ki ies
kord roos, siis jiille kiJiinal vdi siirakiiii-
nal. Kuiti.idrukud said oma tualetid niiida-
tud, ei olnud enam teielikku vaikust, sest
siis hakkas tegutsema nende meesh;iHlne
fanclub.

Kogu 6htu tiihtedeks olid 7b tiidru-
kud ja kaks poissi.Just nemad on need,
kes lHhevad meie kooli edasi esindama.
Kleidid olid neil mahedates roosakates
toonides. Selle kollektsiooni juures mHn-
gis suurt roll i  ka'Jtime pael", mil lest oli
k6ikidele kleit idele tehtud armsad kau-
nistused. Seni kuni t i idrukud laval olid,
valvasid neid kaks i.ilikondades turva-
poissi. Usun, et just isepdraste kleit ide,
turvalisuse ja kindlasti 6htu parima liiku-
mise pdrast valitigi just nemad seda tiitlit
kandma.

Kui k6k moodne ll ibi, saij l i l le tantsu
vihtuda ja seda kohe plir is l6punivli l ja.
Oli breigipoisse ja muidu rahvast.

PS: teruitusi piletipoistele.. .

Anni lo Mnri Rohtlo

Reaali Poisil konkurents!
Oi,  o i ,  o i !  Skandaal id  on val lu tamas

Reaal i  ruume, ka reaal iva im on varst i
omadega jamas.  Ja ka Reaal i  poiss on
asjaga seotud, seda kij l l  minimaalselt. See
oli aastake tagasi, kui me lehe raames te-
gutses ri ihmitus/punVmis iganes, mille ni-
meks oli Hermafrodiit. Koosnes see kol-
mest tegelasest: Energiline Vulistaja, Hlirg-
lev P6ristajaja Lustlik Kr6bistaja. Tegutse-
sid nad siin, mis tegutsesid, aga alates sel-
lest kooliaastast on nad nii i id omaette.
Ja juba ii l l i t isega hakkama saanud. Reaali
Poisil si indis palju mitte-oodatud konku-
rents. See oli l i i tainete pdeval, kui kahtla-
sed abituriendid miii i tasid koridoris min-
git veel kahtfasemat velj lannet, TeSu ofi

Terror Reaalkoolis
15.  jaanuar i l  to imus te ise tunni  l6pus

k6igi evakueerumine koolimajast. p6hju-
seks oli i jks l ihtne telefonik6ne 6petajate
tuppa dhvardusega,  et  meie kool is  on
p o m m .

KOik saadet i  kool is t  dra,  suuremat
paanikat ei tekkinud ning 6ppetti6jbtkus
k e l l 1 2 .

Jah.rtades mrii jda l innatdnavaid l<ohtas
iga paarikiimne meetri tagantji i l le reaali-
ka id -  meid on pbr is  pal ju l  Pommidh-
vardaja rikkus meie koigi, nii 6pilaste kui
ka 6petajate, hommiku dra. Ta, oma hea-
olu nimel, "raiskas" dra pool teisipdevast
l<oolipdeva. Adrmiselt t i j i i tu oli muuseas
mtjcida tdnavaid jalutada v6i siis nditeks
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luuleloom
Kiiliniigin unes

Aknaluaual kiilmas ma
lauluviise kuulan kajana
olen kodus, puhkab silm
ees mul sdrab unes ilm
phike taandumas on ees
lumi lubab silmad vees
mulle vaid jdlida ki.ilaliseks
vaimu s6braks igavesks
et ka tolmuteedel suvel
poleks asu hinges murel.

Ozrrold

k6nnin tit" u.tg" lur"
vaikus iimberringi
kisub palgilt r66sa jume
usun kuulvat hingi

laulmas kdrgel puude ladvus
hangedesja taevas
seal kus rooman v6ikas valus
kuhu hiiiian vaevas

uitvad noodid tasapisi
m6tetesse poevad
mdrkamatult salamisi
unistusi loevad

ndhtamatu kHsi vormib
lumestvalged tiivad
mis inglisdral igavesti
tiiist mind ldbiviivad

Aln6un

Istuda siin.
Olen m6elnud kunagi.
Vaadata tdhti taevas,
Langevat mdndagi.

Praegu olen olekus,
Mis on hea,
Ma tahan midagi,
Midagi head.

HHmar lambivalgus mu toas,
See teeb mu nukraks
Ma tahaksin 'valgust',

Kasv6i natuke v6taks sellest.

Uritan m6elda millegile heale,
Kuid suudan m6elda vaid.
Uhele.

Ulrndlste
sugerrtet€a luuletus

*h-rlutreadLffit
Sellel aastalj6uluaal
kaugel kus Afgaanimaa
ei vist s6ida p6drasaan.
Sest et sealne 6huruum
liigsest pommitusest kuum.
Seal mis teind Osama, Bush
on ju i iks suur sigadus.

Kaugel p6hjas on iiks maa,
elab seal kaJ6ulutaat.
Temagi niiiid seda teab,
asjalood eiole head.
Muutub Vana murelikuks,
oma valget habet kitkub.
Kurbus talle peale tikub,
kutsub kokku pdkapikuc.
Utleb:,,Asjalood on pahad,
ei nii j6ulud tulla taha.
Mis ni.iiid kiill on teha vaja -
i.iks Piitt istub Valges Majas,
teise asukohta ma
hoopis ei tea arvata."
Arutavad pdkapikud -
ei ka neile pHhe tiku
i.ihtki sellist m6tet head,
mida tegema nad peaks.
Kuid siis Taadil m6te tlirkab,
Skki justkui unest drkab.
KHhku plaani valmis keedab,
pdkapikud teele saadab.

Ja siis siinnibJ6uluime
iihel iiiil, kuik6ik on pime.
Taevast langeb alla lumi
kauem kui vaid hommikuni.
Valgeks saab Afgaanimaa,
vdljub koopast Osama
Bush tal kiie siis ulatab,
vanad s6brad lepivad.
TIitus J6uluvana plaan -

J6ulurahu saabus Maal!

Ouroboros

The Thruth.

Have you ever felt it
The on-going pain
Your head is aching
You can't use your brain
There's nothing left
Just pain and misery
No more l ies here
Just the truth and ME!

nilzqmo

Reaali Poiss ootab viisimatult realistide oma-
loomingut aadressil: reaalipoiss@hot.ee

"kunsti"ajalugu
varaerootika
k6rgerootika
hiliserootika
porno on eksootika

puhka rahus pakun sulle
soodsat pehmet v6imalust
kiisu kiisu hiippa si.ille
sain uued karupiiksid just

mu pea l6hub
l6hub nagu kirves puid
mu pea l6hub
nagu kukkund oleks kuid
mu pea l6hub
sest piii idsin laua alla
juua puid

RAID
Ma tapan ainult
majas ja aias
jah, mina, Raid
kuulus putuk-maias

V6ta mind sa ostja
mul hea ja v6imas koostis
tapsin tuhat kHrbest
hoobilt P6hja-Rootsis

Jdta mind meelde
mu nimi on Raid
putuka tapmis
SPECIAL FIRSTAID

Pets

Vdga harva
vastu karva
kdivad mulle
koduloomad
Pinda kiiivad
sitad ndivad
siis kui 6lle
Srajoovad

k6ikide 0lemisle
qulor: mrgz

Thti

Tdhti ndhes sinitaeval
hiil ib udu lume taustal
ki.ilvab jHHtund kujutut,
et saaks ndha oodatut -
m6ttes, unes, Ssja kdinud,
mida keegi pole ndinud,
vaid on kuulnud, vaielnd.

Ozrryqld

RADA
Pimedus. Vaikus. Rahu
Ma k6nnin ja l6ppu ei nHe.
On pimedusel kustuvad meeled
ja vaikusel painavad kHed.

Rahu on minus ja minuga.
On rahul vaigistav hing.
K6nnin ja tunnen, et k6igel
on v6im ja m5dramatu hind.

On elu see rada, mille serval
kasvamas suured ideed.
Pimedus. Vaikus. Rahu.
Kuidas kiill kajastuvad seal need?

Rada - vahel rohtunud, siis paljas.
Kus peitub see tasakaal?
Tasakaal - see peitubki minus.
Kui veab, siis leian ta.

Ma k6nnin ja k6nnin ja k6nnin.
Ma k6nnin ja l6ppu ei nde.
Pimedus. Vaikus. Rahu.
Ongi mu tasakaal.

hellwoy

PILVE,D
K6nnin valgetel pilvedel.
Valguse poole.
Trambin jalge alla vatti.

K6nnin valgetel pilvedel.
Unistuse poole.
T6stan k6rgemale latti.

K6nnin valgetel pilvedel.
Onne poole.
T6stan iiles oma kded.

Kukun valgetelt pilvedelt.
Maa peale.

J6dvad vallutamata need mded.
hellwoy

You andMe

It'll take me a minute
To understand
What you are thinking
What's in your head
It'll take me forever
To realize
What I am feeling
Deep there inside
I thought it was easy
To know what I want
It used to be so
But those days are gone
Now I don't even know
Whether I am still me
Or am I already you
Could you tell me the truth
'cause you seem to know me
Best of all
So why don't you tell me
What's going on

nrEdmo

TquntZ
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r e e t e  t o t l

Roosa koer
Uhes tavalises linnas iihel tavalisel tdna-

val oli phris tavaline maja. Seal elas p5ris
tavaline naine koos pdris tavalise koeraga.
Kord ldks naine ujuma ja v6ttis koera kaa-
sa, alguses nainejalutas koeraga. Sel ajal,
kui naine jalutas, tuli randa ijks mees, kellel
oli roosa koer. Siis lhks naine ujuma, ka
mees ldks ujuma. Sel ajal, kui mees ja naine
ujusid, hakkasid koerad jooksma ja vahe-
tasid kohad 5ra nii, et naise koer ldks mehe
rdtiku ja koti juurde ja mehe koer naise
asjade juurde, L6puks ldks naine ri iete
juurde ja avastas, et koer oli vdrvi muut-
nud. Ta ei uskund oma silmi ja viskas sil-
madele vett peale, aga koer ei muutnud
vHrvi tagasi. L6puks ldks naine koeraga
koju. Pikapeale harjus naine koeragaja koer
naisega. Nii i id peaks algus olema sell ine:
iihes tavalises linnas i.ihel tavalisel tdnaval
i.ihes pdris tavalises majas elas pdris tavaline
naine koos ebatavalise koeraga.

.  o . . . . . . . . . . .  5 : : : ' : t : : t
Roosa palli seiklused

Elas kord i.iks poiss, kelle nimi oli Kalev.
Kalevi lemmiktegevus olijalgpall. Ta tahtis
niivl iga saada endale pall i.

Olijust laupieva keskpdev, kui Kalev oli
koos oma perega sisseoste tegemas, kui dkki
iitles isa: "Kas sa eiGhaks omale palli?" Mui-
dugi oli Kalev kohe n6us ja nad ldksid pall i
ostma. Aga kahjuks oli ainult roosa pall alles.
Kalev kiill puikles vastu, aga see osteti dra.

Kalev l?iks koju ja viskas palli kapinurka ja
Kalev eitahtnudki seda niiha. Aga m6ne aja
pdrast kuulis Kalev kapist hddli - see oli roosa
pall. Kalev ise ei uskunud, aga l6puks iitles
pall: "Pall ide peaminister saatis mind sind
aitama. Ma aitan sul saada heaks jalgpal-
luriks." Nad mlingisid ja harjutasid. Kuu aja
p5rast toimus koolis jalgpall imats, Kalev
v6ttis sealt ka osaJa roosa pall aitas teda
muidugi. Vastased juhtisid 2:1 , aga siis l6i
Kalev koos roosa palliga kaks vdravatja nad
v6itsid 3:2.Ja sellep5rast said Kalev ja Roosa
pall suurteks s6pradeks.

Erkki Tuul

Roosa tigu
Kries on selle aasta tigude v6iduajamise

finaal. K6ige suuremad esikoha konku-
rendid on tigu Roosa 38 ja tigu Murdoc,
samuti 38 punktiga. Uleiaanud finaalis
olevad teod on Masterix (34 punktiga)ja
Viiselton (33 punkti), kellegil kummalgi
pole eriti v6imalik v6ita aasta Kuldse Teo
spordiauhinda.

Praegu on k6ik finalistid oma tiimi baa-
sis, kus neidvalmis seatake (vdhendatakse
nende liimi kogust, et nad kiiremini liiguk-
sid).

Niiiid on k6ik s6itjad rajal...LHks! Kohe
alguses t6mbab Murdoc teistest ette, aga
Roosa on tastvaid pool millimeetrit maas!
Aga Murdoc tegi vea, mis v6ib maksta talle
koha: nimelt lasi ta Roosa sisekurvi!Ja juba
ongi Roosa tast pool millimeetrit ees ja vahe
suureneb! Aga nyyd avastati tehtis fakt:
Roosa li igub 10 mm tunnis! L5bida on j5d-
nud veel 

.16 
mm...

Upris mitme tunni pdrast..Ja Roosa v6i-
tis Murdocit i ihe sekundiga! Roosa tegi
uue rajarekordi: 10 tundi! Roosa oli v6it-
nud aasta sportlase karia! Ta oli teeninud
ka hea puhkuse!  Tema eluunistus o l i
saanud t6eksUa, 6nnepisarad silmis, lahkus
ta rajalt! Kqd Tqnrqs
a a o a a a a o a a a a o a a a o o a a a

Roosa siga
Ukskord l5ks roosa siga rdndama. Aga s6i

teiste maisip6llul ennast nii paksuks, et
plahvatas. Pdrast, kui ta toibus, leidis ta
enda seest augu, otse selja peal. Perenaise
poeg, kes seda nHgi, t6i ta tuppaja m6tles,
mis temaga peale hakata. Hil jem tuli talle
m6te, et v6iks selle roosa sea sees raha
hoida ja seale meeldis raha palju rohkem,
kui maisip6ld ja sellest ajast peale ongi
sell ine rahakassa. Mofhios [i iqs

a a a o a a a a a a o a a o o a a a a a a

Roosa auto seiklus
Elas kord roosa auto, kes oli juba kahe-

aastane. Auto omanik tahtis uut autot ia
a jas roosa auto minema. Roosa auio
seikles ldbi l inna, kus t6stuk ta i i les t6stis
ja vanglasse viis. Seal ta sai s6brad Audi ja
Honda,  kel lega ta taht is  p6geneda ja
p6geneski. Nad olid seigelnud nddal aega,
kui Hondal sai bensiin otsa Audil oli k6ige
rohkem bensiini, ta sidus Hondale kdie kiilge
ja vedas ta bensiinijaama. Nad panid paagi
tl i is, aga raha neil polnud. Bensiinijaama
omanik tahtis siis neid autosid osta. Pdrast
olid nad k6ik pliris ja omanik s6itis iga auto-
ga iihe pdeva. See oli roosa auto seiklus.

Mognus Scide

nende ttj i jde autorid on l l la ja
ll lb klassist

Roosa pantri seiklused
Elas kord l i l la panter. Ta ndgi viirastusi.

Kord,  ku i  ta  hommikust  s6 i ,  n l ig i  ta ,
kuidas UFOlaev maandus naabri majas.
Panter ldks asja uurima. Ta j6udis naabri
majja ja ndgi, kuidas roosad UFO-d seal
p idu p idasid.  Ta sai  aru,  et  ta  e i  nde
viirastusi ja ta ei ndinudki viirastusi. Siis
v6tsid UFO-d pantri kinni ja panidki ta
laeva ning tegid temaga katseid: esimene
katse oli selline, et kas ta on liha sijijnud;
teine katse oli selline, et kas ta on rohtu
sci i jnud ja  kolmandas katses nad vaid
vdrvisid lilla pantri roosaks. UFO-d saatsid
roosa pantri kojuja roosa panter elas oma
elupSevad roosalt 16puni.

Sonder Hermet
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Roosa panter
Elas kord i iks roosa panter. Ta elas

dzunglis. Teised loomad narrisid teda, sest
ta oli roosat vdrvi. Panter oli kurb, sest
ta l  e io lnud i ih tegis6pra.  Uhelpdeval  ISks
ta metsa.  Ta mdrkas i ih te ahvi ,  ke l le
jahimees o l i  k inni  v6tnud.  Ta h i ippas
jahimehe pikali ning pddstis ahvi. Ahv kiisis:
"Mida sa vastutasuks tahad?" Pantervastas:
"Sa v6id mu sdbraks hakata." Ahv oli n6us.
Nii nad olid koos veel kaua aegaja panter
sai s6pru veel juurdegi.

. . . . .  o  o. . . . . . .  : : t : i : " ] :
Roosa kiibar

Uhel noorel parunipreilil oli vliga ilus
roosa kiibar. Selle kinkis talle si.innipdevaks
ristiem.a. Ki.ibaral olid peal suled ja sinine
pael .  Ukskord lHks parunipre i l i  mere
ddrde jalutama. T6usis tugev tuul ja viis
k i . i ba ra  mere  poo le .  Pa run ip re i l i  e i
j 6udnud  oma  p i ka  k l e id iga  k i i ba ra le
jl irele joosta. Parunipreil i  oli vdga kurb ja
kartis, et tuul viib kijbara vette. Aga tema
koer Deimy jooksis ja t6i ki.ibara tagasi.
Parunipreil i  oli vdga 6nnelik, sest tema
roosa kiibar oli i lus ia terve.

Teele Toli
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naliakas
Mida siis 6petatakse...

"See v6ib kole tunduda aga kui
i i l ikool i  l i ihete antakse k indad
k?itte ja j i inku ka ja kas teed vdi
ei tee ......"E.Otsman

"Reaalkool is  on t6est i  tugevad
traditsioonid" Ottson selle peale, et
Sanderjl i l le hil ines

"Ei  saa i ie lda,  et  see k lhkukas
just on" Otsman

'Joovad in imesed aga neid
jooke ,  m i l l es  po le  a l koho l i "
Otsman

"Mis tegur  teeb pahandust?"
Ottson

"Eeeeee . . . . "  H r .  Peve r
"He l l i ,  pane  t5he le ,  m is  me

rii i igime, ja i ira m?ingi tunni ajal
l innade pdhjalaskmist" Kaisa Linno,
selle peale, kui Catlyn ja Hell i olid terve
tunni hii l i lekalt laevade pommitamist
miinginud

"M ina  teen  suuska ,  ehk  m ina
suusatan.  . . .n i i ,ku idas te n i i i id
i i t le te,  et  mina teen u jumist?"
Otsman

"Ega me ei  o le s i is  k6 ik  n i i i . id
l00protsendi l ised k6vaket tad"
Otsman

"Noh,  teeme ni i i id  s i is  vd ikese
pausi, muidu te veel annate otsad
si in  6peta ja grammat i l is te har ju-
tuste peale" Otsman

"Kui  ma i i t les in.  et  tu lema on
tdhenduses  m inema,  s i i s  m6ne l
v6t t is  ikka juhtme kokku k i i l l "
Otsman

"Mu l  on  s ihuke  hobuse  kan -
natus, aga kui see katkeb.. siis on
kohe pauk laht i ! "  Mals

"M ida  sa  ta l  paned ,  ku i  su l  on
tasakaalus?" Ermann

"Kus kumm on" Soovik
"Kus i kud "  L inno ,  t aasko rd  oma

dpilaste kohta

ABSURD#3
'Mees drkab, vaatab i.imberringi: tuba

on sinine, voodi on sinine, lagi kah sini-
ne. L5heb vannituppa ? seal on ka k6ik
puha sinine. Vaatab peeglisse ? ta ise
on ka sinine. Lliheb vlilja, neeb: muru
on sinine, tee sinine, troll ibuss sinine ja
tae-vas s in ine.  Jdrsku tu leb s in isest
juukse-l6iklast valja roosa mees. Sinine
mees jookseb kohe tema juurde ja
kiisib: Miks on l imberringi k6ik sinine,
aga teie olete roosa? Mina olen teisest
anekdoodist..

.Mees ja naine magavad. Akki kuule-
vad kdiigis miskiseid samme lShvad
kii i jki... ... piim lt iheb hapuks.

definitsioone eluks...
panganina- rahaasutuse juhtiv tt it i-

taja
maanteepikendus-  kraavi  s6 i tnud
s6iduki l i ikumistrajektoor
elupuu- puu, millel end puua Uritanu
raskuse all murdus oks
koerasaba- truu sulase j l i lgimiseks pal-
gatud inimene
viinakii i ik- joomiseks enam kasutatav
eluaseme ruum
happeriinnak- tliiesti kaine ja mitte
mingisuguste joomam6tetega inimesele
kij l la tulnud ohtra alkoholikogusega
joodikud ,sooviga vdtta koos viina
vddvelhape- suitsule tule andmise eest
pakutav kdrakalonks
niit ipauk- saarlase <ieldud kdsklus ho-
busele, kes on teda surmani bra ti.. i i ida-
nud
puuritants- vanglas korraldatav disko
vil jakoristus- Edgar Savisaare i i l i-
joobnud abikaasa k6rvaldamine avali-
kust kohast
6lif i l ter- k6rgepalgalise trakoristi tdij-
lev6tmiseks korraldatav konkurss
siinteeti l ine 6li - maakas, kes joomi-
seks tarvitab odekolonni, aknooli j.n.e.

orgaani l ine 6 l i -  samakat ,  koduvein i ,
l innaseOlut, j.t. looduslikust toormest
valmistatud alkohole tarvitav maakas
to idu6l i -  kaasaegne moonakas
ki.itte6li- katlakiitja
kummi l6dvik-  kummiremondi t i i t iko-
jas tcidtav laisk inimene
hobuselakk- katusekorrusel asuv ho-
busetall
pakin i i i i r -  sond maoloputuse tegemi-
sels
pasknddr- (ropult deldes) kesine aasta-
vahetus
p6llukultuur- heina - vil jakoristuse
l6pul v.m.s. kohapeal peetav ees-
kavaga pidu
kel lamees- kaebupunn
medikament- salakaubana keelatud
ravimeid miii iv politseinik
tagument- abipolitseinik
rattalaager- narkomaanide kokkutu-
lek looduses
juustuvabri[<- eriti suur ja tbiuslik pe-
dikii i ir i  t i i t ikoda
naerulind- erit i edev prostituut
peakapsas- joodikute seltskonna k6i-
ge joobnum l i ige
mdluma- eelmisest viinav6tukorrast
tait ettekuiutust looma
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Lapsed kirjutavad
inimestest...

1. Pealihaste abil saab inimene m6tel-
da. Need t6stavad alal6uga ii lespoole.
2. Psijhholoogia uurib seda anatoomia
osa, kus on m6tted.
3. Psiihholoogia kontroll ib, kas inimene
ei ole haige nagu n5iteks need neli:
koleerik, viinik, mehhaanik ja flegmaa-
t ik .
4. Minus vaidlevad sageli kaks heelt ja

m6 lemad  on  v66 rad .
5. Kirikudpetajad ri i i igivad inimestele,
et ehk pdrast surma saab ka Pariisi '
6. Inimesed peaksid alati meeles pida-
ma, et 6nne ei ole jalaga segada' Inime-
ne ise peab haarama saatusel k6rist.
7. Mina ei viska vaba aega ti ihja tuult
ta l lama.
8. Halvad kombed asendusid huvide-
ga .
9. Beethoven kombineeris end haigeks.
Ta oli muidu kurt ja pime, aga nooti
kirjutas hlisti.
10. Nij i id on ta majakavaht, i ihtlasi
plingib ja nii i tab laevadele teed.
1.1 . On inimesi, kes on isegi vees siindi-
nud. Ma ei saa aru, miks nad seda kii l l
teevad.

Mitte kunagi ei ole inimene enam niitark,
kui peale koolil6petamist!

10 asja, mida kinos teha
1. Kanna torukiibarat.

2. Viska popkorni 6hku ja karju. "Lu-
m i . . . "
3.  Tee "Uuuuuu. . . . "  ku i  nded kedagi
suudlemas
4. Plaksuta kui m6ni hea tegelane saab
surma.
5. Karju ti le saali: 'Jl itke mind rahule!!"
6. Reklaamide ajal karju: "Kas te ei
saaks seda edasi kerida ?"
7. Kui m6ni paha tegelane hakkab te-
gema midagi ohtl ikku, i j t le "Vaata ette,
mees!"
8. Utle popkorni mii i. i jale, et naiste
WC-s uputab.
9. Karju k6vasti, mis fi lmis juhtuma

hakkab.
10. Utle k6rvalistujale, et sul on k6hu-
lahtisus ja vaata talle silmi pilgutades
otsa.

. . . ja  set lega Reaal i  Poiss l6petab oma har iva ja  tu lev ikuks
vaie ldamatul t  va ja l iku s6naraamatu,  aga kui  ke l leg i l  on endal

m6ni  se l l ine kaval  s6nast ik  v t i l ja  pakkuda v6i  on l ih tsa l t  kodus

midagi humoristl ikku, oleks tore, kui te selle reaalipoiss@hot.ee
aadressi l  saadaksi te!  Samut i  on oodatud k6ik  head nal jad ja

loomul iku l t  6peta jate ts i taadid!  lgatahes,  juba et te tdnades. .  RP


