
Reaall Polss
Reaalis ikka ilusad tiidrukud!!

Laupdeval, 9. miirtsil toimus Reaalkoolis
Kesklinna Kaunitar 2002 valimine. Juba
kolmandat aastat on see siindmus aset leid-
nud meile koduses majas l ihtsa loogika
ji irgi - kes v6idab, saab enda kaela ka
korraldamise au. G5 juhatus t6stis i i les
probleemi, et kui Reaali esindaja juhtuks
ka sel aastal v6itma (mis peaks suhteliselt
veider olema kasv6i selle t6ttu, et TIK pani
vdlja 3, 21. Kool, GAG ja TPL 2 ning Reaal
vaid i ihe kandidaadi), si is me jddme oma
suurest jamamise kohustusest pri iks, sest
teised tahavad ka vahest m6ne i.irituse enda
korraldada saada. Samuti m6eldi, midav6tta
ette probleemiga, et Reaal nii v6itmatu on.
Kas peaks k6ik kenad neiud Estonia pst. 6
asuva koolimaja seinte vahelt 6ra pagen-
dama? Paljude suureks kergenduseks pole
see G5 otsustada.

Kes ise kohal kdis, see ndgi, mis toimus
ja pikalt seletada pole m6tet. Trikoovooru
m6nede kurvastuseks kii l l  polnud, kuid
m66tu v6eti niivaimsete kui ka fi i i isi l iste
pingutustega.

L6puks jHi  v6 idukroon jdr jekordsel t
Reaali k?itte, selle aasta Kesklinna Kauni-
tar kui ka publiku lemmik on 10c 6pilane
Tiina Jiirgens, vdikese allaj?il imisega
jdrgnes talle TIKist Karolin K6rreveski
ja kolmanda koha suutis t ihedas rebimi-
ses allutada Marja-Liisa P6ld TPList. Siin-
kohal mainiks veel dra, et tegelikult olid k6ik

neiud v5ga-vdga
tub l i d  j a  e i  saa
t i e l da ,  e t  m6n i
teine osaleja au-
h innatute le er i t i
alla j l i l ib. Lihtsalt
sel hetkel sdrasid
need kolm k6ige
rohkem ja  Z i i r i i
ndgi hetkelist sei-
su. P6him6tteliselt
kdis ikkagi vliga
tihe ja suhteliselt
i.jhtlase tasemega
rebimine.

Tegelikult (vastupidiselt laialdasele arva-
musele) polnud aga Kaunitari valimine
i.ihe6htune ettev6tmine, vaid selle taga
seisnes pikk ja si. jndmusterikas erinevate
inimeste koostiiii. Juba kaks kuud varem
said ti idrukud kokku ning Ingrid (TlK)
ja Steivi (GAG) hakkasid tantsu m6tlema
ja teistele selgeks 6petama.

N: "K6ige rohkem kliis vist tihistel kok-
kusaamistel Ingrid. Rohkem kui korralda-
jadki, sest teda oli vaja 6petama ju, mida
ta ka usinalt peaaegu igailhega eraldi tegi.
Kord ei saanud tulla ilks tiidruk, teine-
kord teine, tema pidi aga igaks juhuks
alati platis olema. Kti l l  on v6hma neiul!
Lahe."

Samuti hakkasime juba varakult rddki-
ma Ziiriiliikmetega ja sponsoritega.

L: "N?iiteks eelmiselaastal oli l6puks ja-
ma, et k6ik j i i i  vi imasele minuti le ja siis
oli i iks suur segadus ja paanika. Tahtsime
k6ike rahulikult ja korralikult teha, seega
tundus alguses naljakas umbes kuu-kaks
varem asja uurima hakata."

N:'Ja kuidas Ziiri isse palutud inimesed
asjasse suhtusid! Nad olid t6siselt 6nneli-
kud ja meelitatud, et neid sellisele ijritusele
palutakse."

L: "Mina kusjuures arvasin, et kui kellelt-
ki kiisin vastatakse a la stiilis: jah, me vaata-
me ja kaalume seda asja ning sellega jutt
l6ppebki. Aga nditeks helistasin Valeri Kir-
sile ja vastuseks tuli, et oh kui lahe, viiga
tore, et te mind tahate kutsuda jne. Niisiis
tegelikult olid mitmed kurvad, kelleljust
sel pdeval mingid teised i ir itused olid
kahjuks planeeritud ja palusid teinekord
tingimata uuesti kutsuda."

N: "Erit i m6nus oli see, kui Lil i  mu vii-
masel n5dalal ilksiTallinna jHttis ja Tartusse
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|| voor - lonlsukovq. loosili selline esinemisidriekord: I -lnrgrid (TlK),
2-Moorio (21.), 3-Korolin (TlK), 4-Anneli (GAG), S-Morio-liiso (TPL),
6-Sfeivi (GAG), 7-Tiino (Reool), 8-Nele (21 .), 9-Morio (lPL), l0-Berir (TlK).

oli.impiaadile kihutas ning enne veel igaks
pdevaks kerge siidamega m6ne kohtumise
(mulle) kokku leppis:'Jah, muidugi meile
sobib.""

Ja mitte, et me seda juba 101 korda po-
leks tielnud, tdname k6iki Zi. ir i i l i ikmeid,
sponsoreid Avonit, Sti inat ja Reaalkooli,
ohtujuhte ja bbndi ning k6iki-k6iki, kes
igatpidi meid aitasid (te ei oska 5ra arvata,
kuivajalikud nad k6ik olid). tili io Nele

ll( 2 - s-oDA ll, Objumalvs.
Maris

lk 3 - Teater Ja v6imlema!!

lk 4 - I(ATSED: kommentaare
mitmelt poolt...

lk 5 - Madis JurgenIa viitlus

lk 6 - abituuriumitegemised

k7 - raagme H)misest

lk 8 - pinldclest ning l@rupallist

flas h id
*29. miirts on vaba!! Ulest6usmis-

piihad ju...

*13. aprill on esimene riigieksam,
alustatakse kirjandiga...



uruqmusl Canimus

Mulle meeldib meie kool. t6esti. t l i tsa
meeldib. Siin on hea olla, peaaegu nii hea, kui
hea v6ib i i ldse i ihes koolis olla, Kust sel-
line veider kooliarmastus? Lihtne, ma nditeks
loen lehti ja oman palju tuttavaid...

Kdigepealt Rocca al Mare kool, mis seal
kiill toimub? Kaks 6pilast lihtsalt niisama vdlja
visata... Kas meie abituriendid (ja ka k6ik
teised) ei peaks olema vHga 6nnelikud, et
meil ikkagi m6istusega juhtkond on? Teisest
kiiljest eitehta meil siin ka niivliga poliitikat,
olgu nende Polma k6ne ninasarviku ja ora-
vatega, kuidas on... olgem m66dukad (kes
erakondlane, kes muidu m6istev)ja i irgem
mingem liiga kaugele! Kas saab siis tdesti m6ni
6pilane niiv6rd niirvidele kti ia, et teda on
vaja viilja visata? Ma ei usu seda eriti. Peale
kahe abituriendi virutati jalaga veel viiele
teisele RAM kooli giimnaasiumi6pilasele, kes
samuti eiolnud milleski sii i idi. kui. si is ehk
oma arvamuse omamises...

Mil legip?irast tuletab see k6ik meelde neid
kurikuulsaid n6ukogudev6imu aegu, kus
oma arvamus oli vi iga hea asi, niikaua, kui
see valitsevast v6imust liihtus ja sellele allus.
Kas oleme t6esti tagasi alguses? Miks?

Ega RAM ole ka ainus. On teisigi, kus on
koolileht tsensuuri all (meil pole koolist v?ilja
tiiiidud veel tihtki lehetegijat), kus kaman-
dab 6ppealajuhataja koikide kooliga seotud
inimeste elu, kus lijijakse suur punane tempel
keset pdevikut, kui sa viis minutit hil ined...
Meil seda pole. . . veel . . . loodame, et ei tule
ka... kellele seda vaja on? Loomulikult on
siin igasuguseid asju, mis on ehk ReaaliVaimu
dra rikkunud (nii mulle rdligitakse), kuid
ma leian, et seda annab veel t i lkk aega sol-
kida, sest seda spirititmeil ikka jiitkub... ja
veel kauaks!

Kasv6i see, et meil on siin isetegevus suhte-
liselt hinnas, inimesed v6tavad kiitte ja tee-
vad sellepbrast, et neil lubatakseja neidjul-
gustatakse. See on k6ik, mida me vajame!
Ainult lugege, mis on selles lehes siin, meie
kooli t i idrukud korraldamas kaunitaride
v6istlust, omaloomingu6htud, terve kooliga
teatrisse ja uisutama minek, 6nnestunud
100 piieva ball, mida organiseerisid koos
Piretiga 

.l 
1. klassid, igal aastal korraldavad

kiimnendikud katseid, v6imlemispidu, korv-
pall... k6ik viitab sellele, et kui siin koolis on
midagi kasvatusega vHga m66da pandud, siis
vabandan. ma ei tea, mismoodi...

Targad mehed on cielnud, et kri it iku-
teks hakl<avad need, kes ise midagi luua
ei  suuda.  Ma n6ustur t  nendega,  kuid
samuti tunnistan ma, et mul pole 6rna
aimugi, kelleks hakkavad s6nade suhu-
panijad. See ei koti tegelt kedagi, l<r-rni
see teda ennast ei puuduta, aga kui ptttt-
dutab,  s i is  tek ib kohe r ida k i is imusi ,
milledest suurem osa ei kannata pdeva-
valgust ja teise osa tahaksin siinkohal
esitada. Niisi is: Kas sa oskad lugeda? Kui
ei, si is kuidas sa i iheteiskiimnendasse
klassi j6udsid? Kuidas sa 6petajate ees
ajude kojujlitmist vdlja vabandad: Ca-
nis meus id comedit?Ja kuidas kellelgi
on jultumust panna nimeliselt kellelegi
s6r'ru suhu ilma oma nime avaldamata!?
Enda arust kirjutasin ma artikl it k6rgha-
ridust ning aastakijmnetepikkust peda-
googikogemust omavast aususvddsest
inimesest ja sina, oo kesvamdrjukese
isand,lased end paista lollimana ja lapsi-

VHikese kri it ika pdrast pole ju m6tet
endast nii vti l ja minna. Nagu tit leb meie
tark emakeelne vanas6nagi: mis ei tapa,
teeb tugevamaks. Lugesin huviga sinu
ij l l i t ist ja pean t6dema, et oma popu-
listl ikul viisi l on see isegi i isna naljakas.
Siiski pean kijsima, miks langeb sinu-
sugune tark Reaalivaimust pakatav neiu
isikliku solvamise tasemele, selle asemel,
et  vaadelda probleemi o lemust .  See
pole ju ajakirjanduseetika, vaid langeb
kohati juba jakobsonliku Sakala tase-
mele (vabandust ,  hdrra CR).  Aga ma
pole solvuja ti i t ip ja Su li ivakasti pis-
s ima ei  hakka.  Ainus as i ,  mis mind veid i
arritab, on see, et sa mind inimvdrdjaks
kutsud.

Sa kiisid mult r.n6ned kiisimused. Kas
ma oskan h.rgeda? Jah, ma arvan ki. i l l ,
sest oma teada olen tervelt pdris mitu
raamatut l i ibi lugenud ja vaadeldes Su
kirjasti i l i ,  pean t6dema, et seda on paa-
r i  v6rra rohkem kui  s inu n imekir ias
(kahj rks,  sest  mi t te  kr i i t ikute l ,  va id nn.
loojatel nagu sul, on seda vaja ). Niisi is,
ma oskan h.rgeda ja ma sain I l. klassi
(nagu ka igasse eelnevasse). See kohras
kijsimus, n-ri l le esitasid, oli vist retooril i-
ne ja  vastarn is t  e i  noua.
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kumana kui sa tegelikult oled (kusjuures,
see 6nnestub sul suurepdraselt). KOrg-
koolivastast propagandat pole ma samuti
i ialgi teinud (lugege ise!), kuna soovin ka
ise m6ne aasta pdrast sinr.ra astuda. Seega
se l l e  k i hu tusk6ne  m inu  n ime le  k i r -
jutamine oli i lmselgelt t ingitud puhtalt
autor i  ndovee l i igsest  humalasisaldu-
sest v6i m6nest muust sarnasest tegu-
rist. Siiski n6ustun ma iihes asjas meie
jlinespiiksliku odramahlahdrraga. Nimelt:
miks peab lehes olema nii paljr 'r laus-
lollust? I(ui kellelgi on midagi kobiseda,
siis v6ib tditsa vabalt tulla minu juurde

oma muresid selgitama, tnina oma sdna-
v6tte ei hdbene ningjulgen neile seega
nime alla triikkida. L6petuseks: Homun'
culi quanti sunt!

PS: Canimus surdis... laulame kurti-
dele.

Canis meus id contedit... mu koer s6i
selle dra.

Homunculi quanti suttt... kui palju
inimvdrdiaid. Moris Meiessoor

Milles Sa mind i i ldse sii i idistad? Seda,
et n'ra panin Sulle s6nu suhu? No kuule,
meie, realistid, peaksime olema harju-
nud tegema jdre ldusi .  1 .  Kui  me ots ime
i idol i t ,  v6 iks sel leks o l la  uksehoid ja
(olgugi, et vdga teenekas). 2. Et saada
uksehoidjaks, pole vaja minna ii l ikooli.
Capiche?

Mida Sa ka kindlasti ntigid, oli see,
et ma ei kirjutanud seda artikl it mitte
ainul t  S inu n imele,  va id k6ig i le  kool i -
lehe tegijatele. Sina olid ainuke, kes oma
nime l<asutas.

Ja 16puks jduame asja tuumani. Sa oled
kij l l  mulle Sinu nime mainimise pdrast
vihane, kuid ise tunnistad, et tdesti on
kool i lehes sel l is t  jama (vdhemal t  se l -
les numbr is  o l i ) ,  mis s inna kuuluma ei
peaks ,  m is  o l i g i  m inu  a r t i k l i  po in t .
TEGELIKULT OLED SA MINUGA NOUS.
Niisiis, aitiih positiivse vastukaja eest.

PS. Palun meili rnulle need ktisimused,
mida Sa lehes e i ju lgenud k i is ida ja  s i is
acta est fabula.

ollejumal@antisocial.com

ReealiPoisi toimetaja jeeb neut-
raalseks... eks ndis, mis edasi saab...

s u rd is...
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Shalom, kullakallis Maris!

Reooli Poiss 
lllinnr 
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2. oprill
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20. oprill
21. oprill

l. moi
2. moi
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opetciote siinnipiievod
Kriso linno
Andres Roo
HeliAhuno
Helino Roos
IoomosReinann
Moio Tokker
Silvi Soovih

Reooli Poiss ilmub igo huu mohus 6-8 hhekiilge ia on losuto.
Reooli Poisi e-moil remlipoiss@hor.ee



3 Reooli Poiss, ndirfs 2002

Kuidas Reaalkool Viljandis kiis...
Nagu k6ik tea-

vad ,  kd i s  kesk -
kool neljaplieval,
7. miirtsi l Vil jandi
teatris Ugala. Vaa-
tama ldksime Fjo-
do r  Dos to jevsk i
etendust 'Alanda-

t_ud ja Solvatud".
O n n e k s  p o l n u d
seekord nii ki i lm
kui eelmineja bussi
oodates e i  p ida-
nudki niivl iga kii l-
metama. Siiski oli
agaramatel  i . ih t -
teist reisi peale kaa-
sa ostetud.  Ol les
kohalej6udnud, oli
meil tervelt tund aega, et scidmas kiiia v6i
tont teab mida teha. See koht, kus meie
sel tskond k i i is ,  e i  h i i lanud just  oma
s66kidega, aga see-eest sai seal pil jardit
mAng ida .  Ko i k  o l i d  mu idug i  suu res
vaimustuses, kui etendus 15 minutitviibis,
aga kuisee l6puks algas, olipilt paljulubav:
i ihed siitt isid ennast mugavalt paari-
tunniseks uinakuks valmis, teised miingisid
hoogsal t  mobi i l idega ussimdngu,  kol -
mandad lobisesid niisama jne. Siiskiolika
palju neid, kes etendust t6si-meeli vaatama

Alondotud io solvotud...
asusid. Kui esimene vaatus hakkas l6pule
j6udma, olid pooled minu taga istuvatest
i n imes tes t  magama jd6nud ,  m6nede l
andmetel olid isegi osad 6peta-jad silma
kinni lasknud. Minule isiklikult eij l i tnud
esimenevaatus kiill mingit muljet, teist pole
ma kompetentne kommenteerima - osad
rtit igivad nii, teised naa. Igatahes olevat
olnudvaadatav. I-le pani punkti see, kui meie
bussijuht keeldus tagasiteel metsapeatust
tegemast.

Tore oli! Al Coholic

Kes tappis Denissi?
2. ja 3. mlirtsi l toimus Raplas omap5ra-

ne turniir. Tegu oli k6ige huvitama vli i t-
lusformaadiga ehk mock t r ia l iga ehk
har jutuskohtuga.  Formaadi  kohasel t
kuuluvad iihte voistkonda viis l i iget ning
riihma siseseltjagatakse, kes on tunnistaja
ja kes advokaat. Pooled jagunevad pro-
kuratuuriksja kaitseks ning l6puks otsus-
tab kohtunik, kas siiiialune on siiiidi. Eri-
nevalt teistest sti i l idest ei ole mock triali
puhu l  e ra ld i  poh i koo l i ,  keskkoo l i  j a
tudengite arvestust. Koik on koos. mis on
v5ga hea, sest nii on hea v6imalus ande-
kamate ja kogenenumate pealt oppida.
(NIiteks minu teami kuulus parim kdne-
leja Ragnar Sii l). Kogu vditlus kii ib vli l ja-
m6eldud case'i i . imber, mil le aluseks olid
sel le l  aasta l  Margo Loor i  fantaasiad,
milled ma ka l i ihidalt vdlja toon.

Mer iv l i l ja  Eragi . imnaasiumis tapet i
koolipeol mafiosniku poeg Deniss noa-
hoobiga selga. Samal ajal i ir i tas Deniss
Catlynit (mitte kallist lehe peatoimetajat,
vaid i jhte teist)v5gistada ja teda pi.i i . idis
takistada Priit, kes oligi peamiseks siitidis-
tatavaks. Pdrast seda sditis turvamehe
s6nul mtjtjda teed tumendatud klaasidega
ja numbri mlrkideta jeep. Tunnistajateks
olid erinevad inimesed. kes ri i i ikisid koik
i.iksteisele vastu.

lgatahes oli tegemist iilihea kaasusega,
aga mitte sellest ei tahtnud ma tdna rd:iki-
da. Pohil ine oli si iski see. et voidukaks
osutus v6is tkond,  kuhu kuulus id Tal -
linna Reaalkoolist Kaarel Oja, Rainer Kiin'
gas ja juba nagu meie kooli poiss, Uku
Uusberg (Raplast). Nagu alati, suutsid
meie kool i  po is id kogu kaasuse pea
peale pdcirata ja siis olukorrast v6itjana
vdlja tulla. See on realistidele juba nii
omaseks saanud.

MeeldejhHvaim dialoog:
Advokaat: "Kas ma saan 6igesti aru,

et hetkel, kui te olite kohtu saadud rusika-
hoobist hingetuna pikali maas, te seisite,
jooksite ja olite kdnev6imetu ning 166-
kisite, et Deniss Klitu rahule j l i taks ja et
oligi vi imane aeg, et keegi Denissi maha
liiciks?"

Pr i i t :  
' . lah."

Advokiat: "Ning sel hetkel, kui te seda
riicikisite, seistes Denissile ki.illaltki lShe-
dal, umbes 5 meetri kaugusel, keeras ta
korraks pead,  n3gi  te id enda poole
tormamas ja Shvardusi hi.iiidmas, piiii-
ras uuesti Kiitu poole ja kabistas edasi?"

Priit: 'Jah."

(Kdike saatsid i lmestavad li igutused).
Nagu ndete, saipalju nalja ja k6ik kohal-

olnud ootavad juba pikisilmijdrgmist aas-
tat' et saaks taas kokku tulliluri 

nersberg

Koik v6imlema!!
Uhel kolmapbeval, kuuendal mlirtsi l

toimus meie koolis p6hikooli v6imlemis-
pidu, mille suur kollane plakat teile kind-
lasti silma jtii. Selline ijritus toimus esimest
korda ning korraldajaks meie koolis huvi-
juhipraktikal olev Marju, see r66msa ole-
misega naisterahvas, kes koolis kiirete
sammudega mtjrida koridore l i igub.

Pidu algas korraliku sooj endusv6imle-
misega, mida juhendasid alguses ti. i tar-
laps 12. klassist ning hil jem Reaalkooli
vi l istlased Mihkelja Margus, kes hetkel
dpivad TPU-s.

Soo iendusv6 im lem ises t  v6 i s i d  osa

v6t ta k6ik ,  kes v i ihegi  soovis id.  Ning
soovijaid oli piiris rohkesti. Soojendus teh-
tud, asuti kohe v6imlemiskavade kallale,
mida ju vaatama tuldigi. Kavu oli kokku
7 ning neid hindas neljali ikmeline ZUrii, kes
k6ik olid abituriendid. Kavade jHrjekord oli
jdrgmine: 7b - Linda, Maarja, Annika ja
Kadri, 6a - Ulrika, Iren jaJuta, 6c - Maarja,
Annija Maria, 7b - Ivi, Ma-ris, Kristelja Krista-
Mari, 7c -Janika ja Karin, 6a -Anneli, Ingrid
ja Kati ning 7c - Maria, Paula ja Heleriin.
Lood, mille jdrgi oma kavu esitati, olid
erinevad, alustades "l got a girl"-iga ning
l6petades "Lady Marmeladega"-iga. Kuniks
Zi.jr i i  oma otsust tegi, toimus k6igile soo-
viiatele l imbo- v6istlus.

Ztirii tuli tagasi selliste tulemus-
tega:  Or ig inaalseim r i ie tus:  7c.
Parim muusikapala: 6a "Burning
Up".  Keerukaim kava:  7c.  Sar-
mikaim osav6t ja:  Juta Tasmah.
Aktiivseim klass: 7b. Edukusauhind
ldks 7c-le. Ning kogu v6istluse v6i-
tis 6c,

Hitjem ji i tkus pidu diskoga, kus
said ka need end li igutada, kes
soojendusv6imlemisest osa ei jul-
genud v6tta. Kokkuv6ttes oli see
iiks tore iiritus ning k6igi kohalvii-
bijate arvates v6ik see iiritus tradit-
siooniks saada.

Kqisq Selde

uudised

...1o ongi k6ik tqnlsimqs!!!
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Katsed korraldajate pilgu lebi...
lehtede sisestamine
arvutisse. 11.40kor-
jati klassidest kokku
matemaatika iiles-
annete lahendused.
12.30 ol id pal jud
sisseastujad oma
tiii i lOpetanud ja
lahkus id  majas t .
12.40 korjati klassi-
dest kokku fiii.isika
iilesannete lahen-
dused.

13.15 0li titit 16-
petatud kdigis klas-
sides. Arvutiklassis
ol i  valmis saadud
koodilehtede sises-
tamisega.  . l3 .30

iieldi 6petajate toast, et iiritus on 6nnes-
tunud.  Meie o l ime oma t i i i i  te inud ia
pbdsime vabaks.

Plirast katseid oli mulv6imalus ki.isitleda
sisseastujaid. Suurem osa leidis, et katsed
on rasked, aga Reaalkooli tasemele vasta-
vad. K6ige l ihtsamaks peeti emakeele osa
ja k6ige raskemaks matemaatikat. Keegi
ei olnud oma vastustes pdris kindel. Mai-
niks ka seda, et juba poolte fiiiisikatiiiide
seas oli umbes 20 null imeest. j l irelikult oli
tase ikka k6rge.

Ma ktisisin ka oma klassikaaslaste arva-
must nende ttiii kohta. Garderoobis leiti,
et nad on saanud k6ige kehvema ti j6,
sest suur osa ajast polnud neil midagi teha
ja kui  nei lo l i  midagi teha,  s i is  o l i  ne i lseda

Mil<s mo kiill sedq vqlemit meelde ei iiitnud?
li iga palju. Registreerimislaudades oli sar-
nane mure, ainult kuna neil oli vaja vahe-
pealka klassides kdia ja registreerimisega
ootasid sisseastujad rohkem kui riiete 5ra-
andmisega, oli neil natuke kergem. K6ige
rohkem meeldis tijij arvutiklassis olijatele,
sest tdiid ei olnud li iga palju ja igav ei
hakanud.

Kokkuv6tteks v6ib tielda, et katsete
korralduslik pool 6nnestus teielikult. Tule-
mused on v5ljas alates 25. meftsist. Katse-
tajaid oli rekordil ine 486 (eelmistel aasta-
tel on olnud see number ca 420). Vastu
v6etakse umbes kaks klassitHit 6pilasi, ehk
siis iga kuues. Kindlasti sorteeritakse vdlja
k6ikidest k6ige targemad ja huvitavamad
noored inimesed.

Nagu mitmel eelneval aastal, nii ka t6na-
vu korraldati Reaalkooli giimnaasiumiossa
pddsemiseks katsed. Seekord oli katsete
korraldamise au 10a klassil. Katsete toimu-
misajaks oli laupdev, .16. 

mlirts kell 
.t0.00-

13.00.
Kuigi katsed pidid hakkama kell 10.00,

o l id  meie es imesed 6pi lased kel l  8 .15
koolis. K6igepealt tuli meil esimesele kor-
rusele registreerimislauad kohale tuua.
Umbes 8.30, kui sellega oldi valmis j6u-
tud ja terve klass kohal oli, algas kibe-
kiire tiiii. Meil olivaja garderoobi numbrid
iiles panna, klassid iilevaadata, koodilehed
valmis seada javeelabiturientide 100 pHeva
ball i jdrgse aula korda tegemisel kaasa
aidata.

Kell 9.00, kui esimesed sisseastujad majja
j6udsid, olid need ttjijd enam-vdhem l6pe-
tatud. 9.15 saabus esimene laine i ihek-
sanda klassi 6pilasi ning garderoobis ja
registreerimislaudades tiiii juba kliis. 9.30
oli terve garderoob ja esimene korrus
rahvast tHis ja tiiiid oli rohkem kui tiiiilisi.
Siiski saabus k6rghetk kell 9.45, kui terve
garderoob ja esimene korrus paksult rah-
vast tdis oli. 9.50 hakkas 6pilasi vdhemaks
jHdma, neid hakati klassidesse laskma ia
registratuuris olid esimesed klassid juba tdis
registreeritud. 9.55 oli garderoob ti ihija
viimased 6pilased viibisid veel registratuu-
ris. 10.15 oli majas l6puks vaikus ning ti i i i
ol i alanud k6igis klassides. .10.30 

korjati
kokku koodilehed ja klassidesse viidi fiiii-
sika ja emakeele i i lesanded.

1 5 minutit hiljem algas arvutiklassis koodi- TooviVoikiiirv

...ja katsetaja niigemus asjast...
On laupdev 16. miirts. Sisenen kooli,

peas kumamasvalemid: N=Ay't, F:mg. Kui
aus olla, on need valemid mu peas juba
terve 6ti une asemel ringi luusinud.

Olles kooli sisenenud, vaatab mulle otsa
suur stend, millele on kirjutatud midagi
garderoobi ja tileriiete kohta. Tiipsemalt
ma midagi ei m6ista, kuna nden enda
i.imber vaid v6rrandeid ja v6rratusi. Gar-
deroobi j6udes valdab mind imestus. Nimelt
poleks ma elus arvanud, et nii palju ini-
mesi on t:inasel p5eval minuga tihise
koolitee ette v6tnud. Annan dra enda iile-
riided iieldes juba pdhe kulunud numbri-
kombinatsiooni, mille peale mulle pooleldi
puust,  pooleldi  rauast number vastu
antakse. Vaatan hetke seda numbrit ning
siis j6uab taas kohale, et pole mingisugune
tavaline koolipdev.

Astun vaikselt trepist ijles lootes ndha
ka m6nda tuffavat ndgu, kuid kahjuks ei
hakka mitte tikskisilma. Tieppidejuures on
terve pikk r ida laudu, mi l lede kohal
rippuvad tHhed: ABCDE... Niisiis otsin illes
tHhe millega minu perekonnanimi l6peb...
S. Ti.itarlaps S-iga laua teisel poolel kirjutab

vdrisevail kdtel minu andmed ankeedile.
Senikaua m6tlen, et miks kiill tema klied
vdrisevad, ehktuletan ma talle meelde teda
ennast eelmisel aastal, mil ta minu asemel
vHrisevail jalul kooli poole sammus. 6nne
kaasa soovidesjuhatatakse mulle kdtte tee,
kus asub minu klassi. Astun ruumi, viima-
ses pingis istub iiks poiss ning tema on ka
klassis olevatest opilastest hetkel ainuke.
V6tan istet, samuti tagumisse ritta - hea ja
rahulik.

Esimene test oli matemaatika. Ausalt
i ieldes olin imestunud, kui mulle toodi
leht vaid nelja kiisimusega, tundides sai
ikka harjutatud rohkemat, mis t6i niii.id
kahtlemata palju kasu. Esialgu oli raske
kirjutada, pastakas ei tahtnud kuidagi kiies
pi.isida. Hingasin kolm korda si.igavalt sisse
ja lliks lahti. Kui olin matemaatika (enda
arvates 6igesti) valmis j6udnud, tabas
mind ti l latus, nimelt minu k6rval olev
poiss seadis sammud ukse poole, olles
juba k6ik kolm testi l6petanud. Ega siis
midagi, Idksin 6petaja laua juurde, et saada
enda fiitisikatestist. Alguses ldks lihtsalt,
kuid need valemid, mis mu peas ti ir lesid

olid end v6imatult sassitiirelnud ning peale
esimese iilesande dra tegemisttekkisid juba
vdikesed probleemid: kas N:Arlt vdiF/t?
Mida rohkem ma m6tlesin seda keeru-
lisemala asjad minu jaoks muutusid. Kuiolin
need 4 iilesannet mingil mdHral dra teinud,
siis otsustasin, et annan tii6 parem 5ra, enne
kui juhe tliiesti kokku jookseb.

Eesti keele test oli samuti neljaosaline:
kokku-lahku kirjutamine, komad, v66r-
s6nad - i.ihes6naga k6ik, mida arvata v6is.
Kui olin ka emakeelega valmis saanud, siis
istusin m6nda aega kohal ja kahetsesin,
et olin fiiiisika nii vara Lira andnud. Kuid
midagi polnud enam parata ning viisin
Hra ka viimase testija lahkusin. Hiljem juh-
tusin kuulma poiste juttu, kes rHdkisid
koosinustest ja kes teab veel millest, aga
meie, me polnud neid ju veel 6ppinudki.
Siis hakkasin ma kahtlema enda vastustes.

Leidsin teel kodu poole samuti koju
suunduva klassi6e, kel olevat k6ik enam-
v5hem h5sti ldinud. Kuna ilm oli i lus, puh-
kasime veidi pargipingil ning s6ime 5oko-
laadi, mis oli ajutoiduks kaasa v6etud. llusat
kevadilma tdhistades lootsime m6lemad
siidamest, etjdtkame siin koolis kajdrgmisel
aastal. Kqisq Selde
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Madis, meie mees pressimandril... uilistlsne
Kas see pole mit-

te iroonil ine, et ena-
nus realiste ei tea
oma vil istlasi?

Inimesi tuntakse,
ku id  e i  t ea ta ,  e t
nad on ka endised
rea l i s t i d .  N l l i t eks
Madis J i i rgen.  Ma
rHdkis in s i is  Madi-
sega pisnt Reaalist,
Eesti Ekspressist ja
muust sellisest. Mida
teada  sa in ,  v6 i t e
kohe lugeda.

K6igepealt - pal-
ganumbr i t  mul le  e i
i ielda, kuigi see oli
meie klassi levinuim
kijsimus. Kuid artikl ite kirjutamise kohta
tulevad vastl lsed dnneks kohe ia otse.
Keda see huvitab, siis teadl<u, et Elsti Eks-
pressi kahelehelinejutuke on umbes 7000-
8000 tHhemirki (vdrdluseks, see artikl<el siin
sisaldab 3300 tdhemlirki).

Kui tbhtaega poleks, eij6uakski EE igal
kolmapdeval tri ikki. Madis ise i it leb, et
kui mingijoon temas hlisti vi i l ja on arene-
nud, on see enesekriit ika - ta pusib kaua,
enne kui  tundub,  et  as i  hea sai .

M6ned lood valmivad paar i  pdevaga,
kuid suuremate projektidega v6ib erit i
kaua minna. EE lugejad el'rk mdletavad
riigi si inniplievaks kogutud lugusid meta-
nooli poolt tapetutest Pdrnumaal. Seda
tegi Ji. irgen kaks kuud. Vana (69-aastast)
prost i tuut i  j l i l i tas ta kaks aastat  (v6 i
kauem), enne kui loo lehte sai. Tiiu Silve-
sega ldks samuti poolteist aastat. Kogus ja
kogus kil lukesija siis i ikskord kirjutas val-
n-ris. Madis Jiirgenil on ju selja taga pikk
ja huvitav nimekiri erinevatest eksperi-
mentidest. Ehk mdletatakse sell ised asju
nagu oma auto drandamine,  tantsutuur
Hil lary Clintoniga, peev ratastoolis ja Ldti
piir i i i letamine, piiss l<aasas. Vois siis see,
kuidas ta rnci6da linna kiis ja inimesi saja-
kroonistega premeer is .  Need on vaid
m6ned asjad pikas nimekirjas.

Ideid saab Madis igaplievaelust, m6tleb
ise ja kuuleb kolleegidelt. EE-s ju ikkagi
loomingul ine 6hkkond,  v6ib teha k6ik-
suguseid asju, peaasi, et huvitav lugeda
oleks. Ka kirjutajal endal peab huvitav
olema, see on peamine, rdhutab Madis.

Eesti ajakirjanduse hetkeseis olevat tildse
hea, toimetused tcicitavad professionaal-
selt, pole enam nii nagu ii l<svahe, kui tdna-
valt sadas toimetustesse suvalisi tegelasi.
Kuid uutele tegijatele, kui nad on head,
jHtkub toimetustes ruumi alati (seda on
allakirjutanul hea kuLrlda).

Ja ju t t  j6uabki  ka l l i ,  armsa Reaal in i .
Madis ldpetas oli impia-aastal, 1980, siis kui
kooliseinad lipendasid vanast vlirvist ja

Modis io lemo tiiciloud
maja oli mitu aastat tell inguis. Sellest ajast
on pdhil iselt meeles see, kr-ri sai suurte veo-
autodega mritjda l inna kolistada, Vii ikse
Maja keldris piissi lasta ja muusikalis mdn-
gida - Neeme Kuninga lavastatud inglise-
kee l ses  Mary  Popp ins i s  mdng is  Mad is
poiss i ,  l<e l le  n imi  o l i  Michael  Banks.

K6ige erksam pi ld ike minevikust  on
100 piieva ball, mil le kdigus tulevane aja-
l<irjanik kehalise kasvatuse opetajale (6p.
N6mmik) trepi peal tagant sisse jooksis,
[<uidas proua oma lcingakontsa murdis ja
perast terve 6htu tulivihaselt kummikutes
r ingik i i is .

Enamus keskkooliaegseid tegevusi j l i id
Madisel koolist vbljapoole, ettevotrnisse,
mille nimi oli Kodulinn. Kodulinlased tegid
vanalinnas igasugu restaureerimis- ja koris-
tustd id (Madis restaureer is  vanu uksi ) .
Kodulinlased andsid vHlja ka oma ajalehte
(umbes sell ist nagu praegused kooli lehed)
ja siin see lehepisik Madist nakatas.

Muuseas,  Madis on maal t  pHr i t  ja  ku i  ta
Tall innasse keskkooli tuli, tundus talle algul
uskumatu, et aknast paistab klassi Niguliste
torn.

Kuidas Madis Jiirgen selle kooliga ikka
hakkama sai (kiisin'rus tuli 1 1 b 6pilaselt,
kes ronib matemaatikatunni ajal mijcida
seina i-i les, sest graafikud ajavad hulluks)?

Ega Madis ise ka oska seda cjelda, mate-
maatikast ei teadnud ta aga juba siis erit i
midagi ,  ku ig i  _6p.  T i - imanok o l i  v i igagi
karm 6petaja. Opetajatest mdletab Madis
praegu Kuurmet,  Soovikut ,  Pr ikk i . . .  f ia
veel rida nimesid, kes meile midagi eii i t le.)

Kuidas Reaal i  maine to l la l  o l i?  K6va,
arvab Madis. Kui kuuldi, et oled teisest kesk-
koolist, tosteti pii ial piisti - see on k6va
l<ooll

Madisega oleks rl i l ikida veel kii l l ja ki"i l l
(ta on i.iks huvitav inimene), aga juba paneb
ta jooksu. Jdrjekordne ti jci ootab ees.

P.S. Madisega tehti intrvjuu l<eskl<ooli-
6pilase jaoks megakall is kohvikus, lausa
jube. . .

€otlyn Kirno

Veni, vidi, vici!!
Teiseks vditlussiindmuseks viimasel

kuul oli karikav6istluste neljas etapp, mis
toimus Paides. Seal oli tegu suhteliselt
uue formaadi vditluse ehk policy pop-
periga. Uldteemaks oli, et giimnaasiumis
on li iga vdike valikuvabadus. Selle peale
piistitas jaataja kitsendatud probleemi.
Neiiteks: 6pilased peavad istuma m6tte-
tutes tundides, eij6ua eksamiteks 6ppi-
da, kuna peab tegelema ka ebavajalike
tundidega v6i l i iga vHhe valikainete tun-
de. Selle probleemi lahendamiseks tuli
vhlja m6elda plaan, plaaniga kaasnevad
hiived ja plaani l igikaudne maksumus.
Eitajate ijlesandeks olimuidugi kogu see
kaasus iimber liikata. Lihtsaimad varian-
did on 5ra t6estada, et probleemi pole,
plaan ei lahenda probleemi, kahjud on
suuremad kui kasud vdi kulutused ei ta-
su era. UtOiutrut toimib vaitlus tavapop-
peri reeglite jbrgi, kuid on palju huvita-
vam ja elulisem, sest arutletakse tegelike
probleemide ja v6imal ike lahenduste,
mitte mingi mdttetu teesi i.ile.

Reaalkooli olid esindamas kolm v6ist-
konda koosseisudes Reaal I {Priit Raud-
sepp, Paul Keres ja Heidi Mallene), Reaal
4 (Kristi Grisakov. Eli is Salm ia Maris
Meiessaar) ja Reaal/RUG/GAG (Kaarel
Oja, Uku Uusberg ja Kaia LHdnemets).
Hoolimata kOigist spekulatsioonidest
( v i imases  voo rus  pand i  kaks  Reaa l i
omavahel  kokku,  ku ig i  se l l ine as i  on
keelatud) ja nihverdustest oli olukord
poolfinaali alguseks r66mustav peami-
seltvaid realistidele, sest poolfinaali pdd-
senud nelja vdistkonna hulka kuulusid
k6ik kolm Reaalkooli oma. Neljas pool-
finaali plilisenu oli kohalik Paide v6ist-
kond. Kokku ll iksid seega kaks Reaali
v6istkondaja ka Paide sai realistid endale
vastaseks.Ja nii lihtsalt see kdiski, finaalis
l<ohrusid Reaal  I  ja  Reaal  RUG/GAG,
kus viimane ka v6itis, ehk siis kolmikv6it
Reaalisl!! K6nelejate arvestuses vditis
Morten Ritso TIKist, kuid Kaarel Oja oli
te ine,Heid iMal lene juba kolmas ja Paul
Keres viies. Au ja kiitus meie kalleile vliit-
lejailel

Meeldejdlivaim tsitaat:
Tu rn i i r i  ko r ra lda ja  He i ko  PHHbo :

"Nii i id kuulutan vli l ja poolfinalistid, kes
on vHga reaalkooli kesksed."

Jdrgmiseks iirituseks on karikav6ist-
luste viimane etapp, mis toimub 27. aprillil
Tall inna Reaalkoolis. Reaali turniir id on
alati pisut vabamad olnud, osaleda v6i-
vad nii pedagoogid kui ka tudengid.

Hetkeseis i i ldarvestuses on i i l ihea,
karikav6istlusijuhivadki Reaal 1 ja Reaal
RUG. Kaarel Oja juhib ka k6nelejate
arvestuses. Ootame p6nevusega april l i
l6PPu' 

Tuuli Reisberg



Kirjand...
14. mhrts, emakeelepiev. Enamike

6pilaste jaoks tHiesti tavaline koolipliev
(kui mingi vdike test vlilja arvata), kuid
abi tuur ium k i r ju tas proovik i r jandi t .
llmselt viimast aastat, sest jdrgneval len-
nul on valida, kas teha ri igieksamina
kirjand v6i grammatikatest.

Reaal i  Poiss uur is ,  mida arvavad
proovikirjandist ja keeleeksamist abitu-
r iendid.

Paljude jaoks on nii pika jutu kirjuta-
mine raske, Reaalkoolikkagi. Kuid siiski,
aega onju kuus tundi * midagi ikka pabe-
ri le saab (isegi kuiteemad viigajubedad
on).

Uurimise kli igus selgus samuti, et pal-
jud praegused 16peta jad eel is taks id
grammatikatesti, sest kirjandi edukaks
kirjutamiseks on vaja mitmete tegurite
kokkulangevust (meeleolu, aknast sisse
kiirgav pli ike jms). Samuti on kirjandi
hindamine li5rmiselt subjeldivne. K6igi
le kirjutistele i i le Eesti ei saaju punkte
anda sama komisjon. M6nele v6ib i iks
kirjand vliga meeldida samas, kui teine
pedagoog paneks sama asja eest vdga
vdhe punkte. Sell ise loomingulise asja
kirjutamine ja hindamine oleneb ju ikka
ja ainult hetkest ja inimestest.

Eksami ettevalmistusse peaks kuuluma
ka raamatute lugemine, et sealt tsitaate
maha kirjutada v6i m6tteid saada. Suur
enamus meie l2ndikest ei kavatsegi
suurteoseid lugema hakata, sest selleks
pole lihtsalt aega - teised eksamid n6ua-
vad k6vasti rohkem dppimist kui kir-
j and .

Paljudel ei lSinud proovikirjand nii
hlisti, kui oodatud-loodetud, aga selle-
pdrast ei tohiks tujul langeda lasta -

eksamil on teised teemad ja teine meele-
olu (i lmselt). Reaali Poiss usub, et k6ige
olulisem on enesekindlus ja hea tuju -

siis on ka tulemused paremad.

SilvicrViidik

Ka uiskamas...
7. mArtsil, siis kui gtimnaasium Viljan-

dis teatris kdis, oli Reaalkooli p6hiast-
mel l innahall is uisutamise p5ev, Reaal-
kool oli u. pooleks pHevaks i i i ir inud
6p i l as te le  j l iSv i i l j aku ,  kus  op i l ased
hommikul uisutada said. Linnahalli sisse
pddses tasuta, kuid uiskude laenutamine
maksis 15 kr ja seal ootas ka pikk jbrje-
kord kuna soovijaid oti palju. Vdga
paljude 6pilaste arvates oli vliga l6bus
ja nalja sai palju ning nad jliiivad jiirgmise
aasta uisupdeva ootama.

Jonikq Leisqlu

15.  ml i r ts i l  p idasid
ab i t u r i end id  t r ad i t -
s iooni l is t  100 p?ieva
bal l i .  See on p idu,  mi-
da v6ib tegelikult pi-
dada meie 16pu algr.r-
seks. On meile nii i id
ju juba vdhem kui sa-
da pHeva antud sel -
leks, et saaksime veel
v i imaseid kord ikool i -
pinke niihkida ja 6pe-
tajate kannatust proo-
v i l e  panna .  Aga  eks
k6ik head asjad saa-
vad kord otsa.

Ball ise algas kijlaliste
t radi ts iooni l ise s isse-
mars iga n ing vdga p idul iku peotantsu
poloneesiga.  Vi imast  on o lnud v6imalus
ji i lgida ka noorematel realistidel, kes siln-ri
punnitades ti le r6du ?il ire kiikasid, kuidas
me viimasel niidalal enne ball i seda tantsu
aulas harjutasime. Peale poloneesi avas balli
d i rektor  Gunnar Polma ning pr ints  ja
printsess Tiit ja Age said endile kaunid
l ind id 116.  lennu pr ints i l t  ja  pr in tsessi l t
Urmetilt ja Kadrinilt. Seejl irel saabus aga
ansambel Olav El'ralaga eesotsas ning k6la-
sid esimesed valsitaktid, misjdrel kattus
tantsup6rand printsi ja printsessi ning paa-
z ipaar ide Pr i idu ja  Ker l i  n ing Kaido ja
Marja juhatusel kiiresti l<eerlevate paari-
dega. Sedaviisi algaski siis 1 17. lennu ijks
viimaseid peo6htuid vanas armsas kooli-
majas. Nagu ikka eestlaste puhul kombeks,
ei saa alguses vedama ja hiljem pidama. Kui
esimeste tantsr.rde ajal pidin tseremoo-
niameistrina mijdda maja ringi jooksma
ning inimesi tantsima dssitama, siis hil jem
lahenes see probleem iseenesest  n ing
viimased paarid lOpetasid alles siis,l<ui kogu
majas tuled vli l ja l i i l i tati.

Pdrast esimest tantsuringi toimus Tiit
KuuskmHe ja minu eestvedamisel turniir
rt i i i t l i tele ning nende sijdamedaamidele,
kus asjaosalistel tuli ndidata oma oskusi
k6iges, mida i ihel ri i i . i t l i lvaja lbheb. Alga-
tuseks pidid'ri i i i t l id daamide poolt lendu
lastud rOngaid m66ga otsa pii i idma, ndi-
dates sellega osavust relvade klisit lemisel.
Teiseks tilesandeks oli oma kauni tantsuos-
kuse demonstreerimine. Tants mida tant-
sit i, ei olnud kii l l just ri"i i i t l iaegadest plir i-
nev, kuid see-eest t6i vtiga hdsti vl i l ja
paar ide tantsuoskuse.  Kolmandas osas
pidid aga rtit i t l id oma siidamedaamile, kes
parasjagu k6rgel lossitornis nukralt aknal
seis is ,  kauneid luuletus i  dekla ineer ima
ning seejbrel tegid balti printsja printsess
teatavaks, kelle nad otsustasid ri i i i t l iks
liiila. Peale pikka kaalutlemist ostusid vHlja-
valituteks Ularija Piia. Seejl irel aga jl i tkus
ball tantsudeea.
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bqlliruhvqs...

Peo kolmandas osas esines meile i i l latu-
sena maailmakuulus stepptantsija Aleksandr
Ivaskevit5. Tema etteaste jHi kdigile meelde.
Enne aga, kui ball phris otsa l6ppes, sii i idi
veel dra ka pidulik kohupiimatort. Nagu juba

ijeldud, ei tahtnud keegi kuidagi koju minna.
Ning nagu ijeldud, saadi meist lahti alles
pdrast seda, kui kogu koolimaja pimedaks
tehti.

Sedamoodi toimus siis koolivaheaja eel-
sel  reedel  kool is  1 17.  lennu abi tur ient ide
ball, kuulutab ette peatset lahkumist. 100
pHeva on tegelikult vl iga l i. ihike aeg, kuid
selle sisse peavad mahtuma siindmused,
mis v6tavad kokku kogu eelnenud elu
ning saavad aluseks i i lejdtinud elule. Selle
all m6tlen ma 13. april l i l  kirjandiga algavat
ri igieksamite sessiooni. Veel viimased sada
pdeva oleme koos inimestega, ihna kelleta
enam elu ette ei kujutakski, kuid kellest
enamust kohtame jbrgneva eluaja jooksul
mitte rol 'rkem kui seitse korda - korra,
kaks kooli kokkutulekul, paar korda vilk-
samisi tdnaval ning korra seoses ti iciga.
SeepHrast ongi need sada maagil ist pdeva
tegelikult vist k6ige parem ja siidamlikum
osa kogu kooliteest. Mdletan veel selgelt,
kuidas enne p6hikooli loppu k6ik korraga
hdsti suurteks s6pradeks said ning l6pu-
peol julitusid asjad, millest poleks osa-
nud undki ndha. Sarnaseid juhtumisi on
tegelikult v6imalik kogeda nij i jdki. Amet-
l ikult loetakse l6pu alguseks 100 plieva
ball i, kuid tegelikult oli selleks vist too
pdev, klri me iihel vahetunnil kolmandal
korrusel l ihtsalt heast peast ringmdnge
mdngima hakkasime.  Loodan,  et  se l le
jdre le j l i i inud a janatukese jooksul ,  mis
meile siin koolis kbia antud on, saame ii le
oma erimeelsustest ning v6tame viimast ja

teeme tegusid, mida alati oleme tahtnud
enne kooli l6ppu lira teha. Nii et ka k6ik
teised, 6petajad ning kaasrealistid, olge
palun m6istvad,  ku i  me nt j t id  natuke
imelikult kditume, varsti oleme ju igaveseks

I ' 
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"" "

tegemislesl I Sajaga l6puni ehk ballistl
,...t ,.. .t a.,.........'..:^..:........:.., .. . ....,..,|:,:.

dra lennanud.  .  . MorlinVqryos
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Uhest kalast Reaalis...
Esimene mdrts t6i lo.

hutust k6igile neile, kes
joulukuu v i imaste l  pde-
vadel  suurest  ootusest
kuuskede alla pattu ka-
hetsema ol id  sunni tud
pc id rduma ( l oe :  l oo -
minguohtu jdi tol korra.
5 ra ) .  Se l l e  ees t  pand i
teadmine tallele ning se-
da meeld ivam ol i  taas-
kohtumise r66mus kala
Reaa l i  ae roob i kasaa l i
suure peegelseina ees.

Mor ta l komba t l i kud ,
a ja loop rak t i kan t l i kud .
perverslikud, luulelisro-
mantil ised, stripti isi l ikud.
kakalikud, zumzum-me-
simumlikud, f i losoofi l is-
gnosti l ised, vedelleivali-
kud ning puht viiulkitarl i-
k u d  m e e l e o l u d  l 6 i d
kumma l i se  t unde  l oo -
m ingus t  v6 i  m i l l es t k i ,
mis igatahes p id i  seda
meenutama.

Koha  peeg l i  ees  o l i
hdivanud vdHrikas Reaali
Vaim, kes kord-korra l t
ikka enamja enam kirgastus ning vahete-
vahel suud maigutas, justnagu viimatijoo-
dud presidendi pilsner oleks talle kurku
kinnijddnud v6i midagi. Vahetevahel l6i
publikum suurtest imetegudest 6nnelikult
kdsi kokku, tagus rusikatega vastu p6lvi
ning avas suu, paljastades seejuures oma
koolkeidist ja blendameedist ldikima li jci-
dud hambad ning k6kutas naerda. Ja kui
tore see oli!

Lae all t i ir lesid k6ik need tohutud ele-
vandiskeletid, mis meil eelmistest korda-
dest j l irgi olid jdhnud ning esinejad viska-
sid pealtvaatajaid oma tordi- ja koogitiik-
kidega pikki molusid, teadmata, et see
k6ik just n6nda pidigi olema ja et tadi,
kes oli palgatud morssi valmistama, oli
eelmisel piieval Kopli trammist v;ilja astu-
des rangluu pilbasteks murdnud ning see-
t6ttu pididki k6ik pikkade ndgudega tse-
remoonia lOpuminutitel koju k6mpima.

Ometi meenusid liibi nostalgia ja mdles-
tustetuha k6ik need mtii idunud kuulsus-
rikkad ajad armastusest, 6udusest, naljast,
absurdist ja kes teab, millest k6igest veel.
Seepdrast polnud ka midagi imestada -
olgugi, et imestamisr66m on k6ige suu-
rem r66m kahjur66mu jdrel -, er riiiitel
Brian, kes tollel hetkel oli inkarneerunud
Tiidukese, Inesekese, Henrikukese, Jarno-
kese ja Jukokese (tuunistatud hulluks -
t6lkija mdrkus) si. idametesse, leidis endas
ni ipal ju  vaimuj6udu,  et  varahommikul
Mati Taldi kuurist telliskivi haarata. see siis

lhdilestus Peterburisl
rasvhappeks tahkunud

odekolonniti lk asotsiaali
laugel laubal on

mu esimene mHlestus

. kevadisest Peterburist
olgugi et olen seal olnud

vaid unenHgudes

Lqurenlius

To lve
pdhjamaise pakase kehutav

karmus
lebi l6db lihastest, lukku paneb suu
lollimHngimisel pole enam mdtet

kasutada tuleb kasukasse-
mlihkumise-v6tet

Lqurenfius

lo Siim 5. Rohrlo 1 l5 lend
vanade korvpallitossude kilekotti asetada
ning (nagu p6rsas kotis) jdrgmise p6lv-
konnale Tarkade Kivi nime all edasi toime-
tada.

Ja ldpuks olivanamees ikkagi tiksi. Siis,
kui kdik olid juba la'inud ning tema veel
viimasena lipukest siit ning karratikikest
sealtkokku kogus, ualdas teda si.igavmelan-
hoolia. Ta vaatas peeglisse, selle tdelisuse
ja tdetuse neoonlikku lakmuspaberbse ning
tundis ennast vanana. Mcicida p6ske voo-
las liksik pisar nagu kuivanud kdrbeoja
uiimane piiskja ta tundis selle soolast maiku
oma huultel.

Vaikselt sulges ta enda jh'rel ukse ning
seadis sammud kodu poole. Ta teadis, et
vh'ga paljud tulevad veel pdrast teda ning
et tde vaim kicib kunagi veel sama kirkalt
pdlema kui ntiiidki. Hoolimata sellest val-
das teha hingemattev kurbus. Talle meenu-
sid kdik need uljad 6nne ja nooruse pa'e-
vad, kui miski polnud vdimatu ning elu
tundus ma'nguna.

Ta vaatas puiestee raagus puudevdret
ja toksk jalaga enda ees pisikest kivitiiki-
kest. Vanamees nigi enda ees uut algust,
selle vana ldpust ldhtuvat nooruslikku val-
guskanalit ning muigas. Tundmatu tulevik
tekitas temas mdn usa t nh'rvikddi...'

Tiit Kuuskmiie

Jdrmisel aastal hakkab omaloo-
mist korraldama Helen Pikkat!

The Wal l

Why is this wall
In front of me.

That I just cannot biake?
lVhv is this disease
Flowing over me?

Another piece of me it takes.

Why do I see these things?
The things,

No one would bear to watch.
All this pain.l 'm.living through

I can't take this
It 's just too much.

I try to brake the wall,
The wall

Between the world and me.
From my eyes these tears they fall,

For something
That never should have been.

I try to brake the wall,
Being created

Between you and me.
I hear my name you call,

But you wil l never
Ever see.

That I don't need you.
No one needs mL.

I can't see you
And you can't see me.

t'm behind this wall
In front of me.

One dav it wil l fall
But sti l l  no one can see.

TquntZ

Mitu p6lve loomingur: Tiit Kuuskmiie I l T,Andres Kouts I l6
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Reaali korvp alliheitlus ed
Nurisevaid arvustusi
Reaali pinkidest...

Pinkide armas teema on 6hus rippu-
nud juba mdnda aega. lkka see sama
jutt, et p6randal ei tohi istuda, samuti
garderoobis, sest see tekitavat Saimi
s6nul liiga palju mtira ja segab tiiiitege-
mist.

Istuge pinkidel lapsed, istuge pinki-
del!!! Noh, eks mesiis istusime pinkidel.
Nimelt tegin iihe eksperimendikese v5i-
kesel Reaalkoolile omasel arvutuslikul
meetodil. V6tsin aga inimesed kokku
ja panin nad pinkidele istuma. Neile
meeldis, aga v5he ruumi oli. Tehes mdnin-
gaid loendusija arvutusi, sain teada, et
tavalisele pingile mahub 5 inimest, kui
kdigilon i. iks ja seesama jalg i. i le pdlve,
n ing garderoobi  p ingi le  16 in imest .
Tavalisipinke on koolis korruste peal laiali
kokku l0 seega nendele p in-k idele
mahub kokku I 0x5:50 inimest. Garde-
roobipinke on 2 seega 2x16=32. Niisi is
on igasugustele koridori pinkidele 5ra
mahutatud 50*32:82 inimest kogu
kooli 6pilastest, mida on kokku u. 1 150.
V6tame siit maha viiikese maja mudila-
sed  1150 -250 :850  6p i l as t .  Seega
850-st on mahutamata 850-82:768.
Utleme, et sellest viimasest arvust vdtame
maha veel pidevalt miiiida kooli vaba-
tahtlikult ringi jooksvad aktivistid, kes
isegi  hea tahtmise juures e i  j6uagi  .
vahetunnis kuhugi maha istuda. Ligi-
kaudselt on neid 25. Istujaid jiiLib seega
veel  768-25 =743.  On o lemas veel
mdistlikke 6petajaid, kes lasevad vahe-
tunnis klassis olla. Neid on umbes viis,
seega k lass is  saavad o l la  5x36=180
opilast. Koridori p6randale agajHHb veel
743-180=563 6pi last .  Osades vahe-
tundides on veel siiiijad, kes istuvad
stidklas. Neid on umbes i.ihes klassis 25
ja korraga siitib siiiiklas ijtleme 6 klassi,
seega 25x6= 150. Lisaks on olemas ka
tublid dpila-sed, kes jHrgivad reegleid
(vliga haruldane liik, eriti giimnaasiumi
seas), neid v6ib olla kuskil20.

Kokkuvdttes v6ib tielda, et istutada on
veel  563-150-20:393 6pi last .  Mida
ette vdtta nendega?

DeqVeeremiie

Esmaspdeval, 25. veebruaril v6is koolis
ringiliikuvate inimeste seas mdrgata ele-
vust. Pdike sHras kuidagi heledamalt, laste
palged pakatasid r66must; tiidrukud ki-
histasid valjemini kui muidu ning poisid
ol id  kuidagi  rahutumad kui  taval ise l t .
P6hjus aga olivdga lihtne: nimelt oli giim-
naasiumi uisupdev ning kellelgi polnud
rohkem kui neli tundi. Kuid tegelikult ei
lHinud see pdev ajalukku mitte ainult tHnu
libedale j l i l i le. Tollel kaunil esmaspdeval
leidis aset ka kooli korvpalliturniir. Ukstei-
selt v6tsid m66tu k6ik keskkooli klassid
ning nende seas ka p6hikooli koondis.

Sel ajal kui giimnasistid vahetustega uisu-
tamas kdisid, kogunes v6imlasse aukartust
Hratav rahvamass. K6lasid ergutushii i i-
ded, lehvisid loosungid ja undasid pasu-
nad. Juba esimese vooru i i l imalt tasa-
vligiste kohtumiste jdrel hakkasid selgeks
saama turniir i favoriidid. 12a v6itis 10a
klassi 81:40, 12c 71c-d 43:22, p6hikooli
koondis alistas 10c tulemusega 46:35, vH-
ga haarava kohtumise jHrel v6itis 1 

.l 
a 1 1 b

k lass i5T:40 ja . l2b nuht les 10b k lass iko-
guni tulemusega 64:18. Kuid ega kaota-
jad ei heitnud meelt, sest finaali v6is piiise-
da ka ldbi lohutusringi.

Jdrgmiste voorude alguseks olid pin-
ged j6udnud haripunkti. Fiinnid valluta-
sid k6ik kohad, mis m5ngijatest vabaks
jl i id, saali p6rand ja seinad vappusid ergu-
tushijiiete taktis, korvir6ngad v5relesid,
m5ngijad higistasid ning kohtunikud vilis-
tasid. Rahvas suutus vaevu-vaevu oma
emotsioone talitseda. Kuid k6igele vaata-
mata kulgesid mlingud omasoodu edasi.
P6hikooli koondis suutis ki. i l l teises ringis
alistada 1 1a kuid kolmandas ringis tuli alla
vanduda 1 2a klassile, kes alistas teises voo-
rus 12c klassi tulemusega 51:38 ning edasi
jt i tkus nende tee juba lohutusringis. Nel-
jandas voorus l5ksid aga kokku 12b ja
1 2a. Peale pikka ja tasavdgist v6itlust tuli
siiski tunnistada 

.l2a 
paremust 59:46. See-

ga oli 
. l2a 

taganud endale koha finaalis,
kuid teise finaali osapoole suhtes oli k6ik
veel lahtine.

Kolmapdev, 27. veebruar, oli see pdev,
kus pidi l6pirks selguma, kes on ikkagi
Liivimaa parim ratsanik. Kuid veel enne
seda tehti kindlaks Reaali parim korvpal-

l is. Juba varahommikul kooli uksest sisse
astudes oli 6hus tunda elektrit. Vana maja
oleks justkui tahtnud tuhandeks tibatilluke-
seks ti jkiks lennata. Kuid 6nneks asi plir is
n i ikaugele e i lh inud.

PHrastl6unal, kui k6igil juba tunnid l i ibi
o l i d ,  kogunes id  vahvad  ko rvpa l l u r i d
ning neid saatvad vihaste f5nnide hordid
taaskord kitsukesse v6imlasse, et viimaks
ometi suud puhtaks rddkida. Esimese asja-
na iiritati selgitada 12c ja .l2b 

vahel, et kes
ikka saab 

.l2a 
vastaseks eelolevas finaalis.

Kuid nagu ikka sel l is te l  puhkudel ,  j l i i
paljastest s6nadest vdheseks ning noored
mehehakatised eisuutnud tt ihja jutu abil
oma er imeelsusi  lahendada.  Seep5rast
v6eti n6uks hoopis korvpall i m5ngida:
kes kaotab,  see l l iheb pesema ja kes
v6idab, see l6heb edasi f inaali.

12b ja 12c vaheline poolfinaal kohtu-
mine kulgeski eriti kaasakiskuvalt. Esimesel
poolajal domineeris 12c tdnu k6igi korv-
pallurite heale mdngule. Kuid teisel pool-
ajall i iks 12b Sova kolmesestjuhtima. 12c
vihased noored poisid tegid kii l l  k6ik,
mis nende v6imuses, kuid Hendrik Sova
pallilendu nad siiski vddrata ei suutnud.
Seega l6ppes kohtumine 12b kasuks.

Aga see oli alles algus, sest f inaalis tuli
vastu seista 

.l2a 
vahvatele pallipoistele ning

nemad juba nalja ei m6ista. Ja juhtuski
nii, et 

. l2a 
hakkas kohe alguses nditama,

mis vdrk tegelikult on. 
.l2b poisid pi.iiidsid

ki.ill k6igest veest, aga ikkagi ei suutnud
midagi eri l ist korda saata. Vahest mHngis
siin natuke roll i  ka vdsimus, mis oli konti-
desse ji idnud eelmisest poolfi naal-kohtu-
misest, kuid kes seda teab. Igatahes oli
12a edu vahepeal  pdr is  m5ek6rgune.
Teisel poolajaljuhtus siiski i iks intsident,
mis 12b-le natuke kasuks tuli. Nimelt suutis
12a tubli korviki.itt Kristjan Kangro ennast
vigastada ning pidi m6neks ajaks platsilt
lahkuma. See avaldus m6ningal mddral
ka mHnguseisus ning 1 2b vdhendas natuke-
se vahet. Kuid siiskijiii sellestvdheseks ning
1 2a krooniti Reaali "kossukunnideks" tule-
musega 55:43. L6petuseks pean mainima
veel, et 12a ei kaotanud kogu turniir i
jooksul ainsatki mdngu ning oli vastastest
alai enam kui l0 punktiga ees.

MqrtinVorvos

6p. Otsman: "Karahvin, noh, teate
k0l l ,  nagu l i l levaas.. ."

6p. Otsman: "Ma pommitan teid
praegu sugudega, sest muldu te ei
6pigi  neid i ral"

Polma bioloogia tunnis sOna suk-
sessiooni kohta: "Kas te olete seda
varem suhu v6tnud? "

6p. Saukas: "Teoreet i l isel t  mui-
dugi, kui on viga pikk kang, siis on
v6imal ik i6us v6i ta mi l iard korda

v6i mustmilion korda v6i kiriumilion
korda. "

6p. Otsman: "Mis soost see kana
meil  ol i? Kui ta panni le l l iks,  s i is
kadus sugu aral"

Otsman: "sel legipoolest ma hoia-
tan ette, et testis ma panen teile..."

Saaret: "Kui te tunnete ennast PUha
Luukasena, siis 0hest k0ljest on see
tore, aga teisest k i i l fest vaiate te
arst iabi .  "


