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Raamat  va i l j a s :

KIRJANIKUKS
Enne kui seiklus seitsme maaja mere peal

l6plikult ajaloo pri.igikasti visatakse, juhtub
ka iiks teatavat sorti SUNDMUS. Nimelt ilmub
loomingul ise r i jhmi tuse "117" sulest  ia
pintslist moningaid graafi l isi kujundeid ning
seda lausa kahe kaane ja mitmeki.imne
lehekii l je ulatuses. Suve alguses poelet-
t ide le j6udva novel l i -  ja  ju tukogumiku
pealkirjaks on "4x4" (loe: neli-korda-neli)
ning suleseppade hulka kuulub Reaali kir-
janduslik "tuumik" koosseisus:Juko K6lar,
Jarno Edur, Henrik Sova ia Tiit Kuuskm5e.

Ilmuv koguteos on i jhelt poolt f inaaliks
kolm aastat l i ibi vi idud omaloomingu6h-
tutele, teisalt aga esimeseks sammuks eelni-
metatud prosaistide kirjanduslikus karidd-
ris. Sisulisest kiiljest pal<ub novellikogu illla-
tusi kdigile, sest materjali on esindatud eri-
nevatest kirjanduslikest vooludest, alusta-
des sati ir ist ning l6petades romantika ia
realismiga. Ja kuigi pikemas perspekti ivls
o n  t e g e m i s t  v a i d  a u t o r i t e  v d i k e s e
kdeharjutusega, v6ib arvata, et vHhemalt
hetkel esindab nimetatud kogumik eesti
noortekirj anduse koorekihti.

"4x4" pakub oma "postmodernistl iku
vastureformatsiooniga" alternatiivi tdnase-
le valdavalt magedale "leelo-leelo" pube-
kakirjandusele. Teisalt ei ijrita teos kuuluta-
da mingit iihiskondlik-sotsiaalset manifesti,
vaid on pigem asi iseeneses, koosnedes
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lk4-Veemitmesugus-
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lk7 - Vdike Maja
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Vosokult: Jorno, Juko, Tiit jo Henrik. Kirionikud.
Iihtsalt ilusatest fiiljetonidest, rddkigu need duslikult m6istvale suhtumisele. ".1 17" soo-
siis olevikustv6i minevikust, tulevil<ustvdi vib tdnada k6iki abilisi ning ustavaid toeta-
olematust. jaid, kes siin-seal ikka teinekord n6u ja

K?isikirjad j6uavad raamatuna kaanteva- j6uga appi on tulnud, sest paistab, et ali
hele tdnu Tallinna Kultuurivddrtuste ameti hakkab susisema...
ja Tall inna Reaalkooli hoolekogu rahan- Tiit Kuuskmcie

flashid
*  28 .  ma i  on  b io loog ia  r i i g i ek -

sam abi tuur iumi le

*  29 .  ma i  on  ab i t uu r i um i  l 6pu -
k e l l

* 3. juuni on keemia ri igieksam

*  6 .  j uun i  on  pdh i koo l i  va l i k -
eksam

" 7. juuni on fi i i isika ri igieksam

*  10 .  j uun i  on  pdh i koo l i  em.a -
keele eksam

*  74 .  j uun i  on  p6h i koo l i
matemaat ika eksam

* 22. juuni on 12. l6petamine

Uudiseid neti lehelt:
*  Kd i k i  l ugus id  saab  kom-

menteerida. Seda funktsiooni on
si iani  kasutatud vaid suusa-
tamise loo juures,  minge kom-
men tee r i ge  mu idk i

o  
Juu rde  pannakse  ka  vanu

lugusid, seega on soovitav min-
na mingi  rubr i ig i  a l la  ja  vaada-
ta, mis siiani lugemata. Tuletan
meelde, et internetis olevad ju-
tud erinevad lehes i lmuvatest.

*  Uleval  on n i i i . id  mi tmed
dpeta jate k i l lud,  omaloomin-
gut, arvamusi. Samuti saab vas-
tata k i . is i t luste le ja  soovi tada
oma kooli lehe lugu mdnda tei-
se lehte. Ka teistest lehtedest
Reaal i  Poiss i .
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Tallinna Reaalkoolis on alati t6htsaks pee- hindega 2,1. Sellega tuli midagi ette v6tta. Aga ntitid on tekkinud olukord, et aasta
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t6simeeli Reaalkool suremas???

Louro Lukos, Risto Koorno, MikkLuigo, Mod'is Juurmonn, Korin Armq, Krisfiino Puustt
Vo h u r Lu kin,'S i I i o - | re n e Ku kk, Mq ri Mq I mstei n, Ree-m,e1--Vei o

tud reaalaineid, erilist r6hku on pandud fiiii nraiiui"rnaa "parai-poiakesed" l"aksid siis 6p. hakkab l6bi saama ning fiitisikatase on ilus

sikale.Alatesuuestaastastei tohi opetaja Luugijuurdekaebima.6p.Luuklubasrli l i- i immargune number. Ning.klass on rahul

anda nddalas rohkem kui 35 oppeiundi. kidiReimanniga ja ka 6p. kuurmega, et ehk sellega, et fuijsika on 0. P6hjendatakse eel-

Meie tublid fiiiisikalegendid Mart Kuurme saaks tema midagiteha. lvtotidusieg, kuid k6ige sellega, et selle 6petajaga on neilfuij-

jaJaak Saukas tegid eelmine aasta iiletunde, midagi ei muutn-ud. Muutus ainult iee, et siki hinded korras (seet6ttu, et k6ike saab

et hoida meie kall ikoolif i i i isikatase konku- hinaed hakkasid k6igil paremaks minema. maha kirjutada)ning.kuituleb uus 6petaja,

rentsitu. Mida uuele seadusele ldhemale, se- Saime maha kirjutada. Habematult maha kir- siis liihevad hinded alla. Tahes-tahtmata te-

da teravamalt hakkas esile kerkima ki.isimus, jutada, otse nina ees ja otse vihikust. Tirndus kib kiisimus: kas me kdime koolis hinnete

et mida teha ijhe klassiga, kellele meie fiiijs! isegi, et 6petaja moodustab meelega sellist pdrast? on jube tore kiill, kui Reaalkool on

kud tunde enam anda ei saanud. otsustati keskkonda, et saaks maha kirjutadi. i6petatud i.oitia" viitega, aga TTU-sse ei

v6tta poole kohaga uus 6petaja, Toomas .;aigmine toht, kus "pardipoeg" t6estas, saa, kuna Reaalkooli pohiainejS?ib n6rgaks'

Reimann Liivalaia Giimnaasiumist, kes pidi etta 6n "inetu", olikoolisisene frilsikaoliim- Laiem probleem kiisitleb meid k6iki, ka neid,

andma neli tundi n5dalas. Aga kellele siis piaad. Juhtus millegiplirast n6nda, et 10c kes ei kdi koolis hinnete pdrast: kui tuleb

anda see uustulnuk? pohikoolile ei saa anda, klass sai hzidavaevu ToP 50-sse kaks nime jlirgmine aasta uus 6petaja, siis lSheb meil

sesr et neil on seal raske kohaneda ja nad kirja, kui tilejlilinud 48 kohta olid 10a ja 10b t<oigitvaga raskeks, kuna 1.0' ldassi materjal

on ijldsevdhem sallivad. Gijmnaasiumistulid piiralt. Hlibiv6i mis? Kas siis oleme sijiidi on omandatud puudulikult. Kuid ikkagi on

k6ne alla ainult 1 0ndad klassid, kuna k6ik ainult meie?! Erit i jube on vanadel "Reaali parem vist esimene kuu raskuste kSes vae-

teised on juba mingi 6petajaga alustanud poistel", kes on olnud 6p. Kuurme juhenda- velda, kui vaevelda siis, kui iilikooli sisse ei

ning uue Opetaia simine teh-endaks suuri mise all. Kontrast on seliine, et tekib tunne, saa ainuiiksi fiiiisika pdrast'

probleeme. Et meil on 1 0ndares tavaliselt et iegid vale valiku Reaalkooli tulles. Kas siis Paljud 6pilased, eriti aga "vanad olijad",

pool klassi 6pilasiteistest koolidest, siis on fiitlsika on Reaalkoolis OUT? m6tlevad selle ijle, et valida endale teine

sinna uut 6petajat k6ige kergem torgata. Mis on niiiid siis tulemuseks? Tulemuseks kool. Oma 5-6 6pilast on otsustanud' et

10a klassis ei tulnud see k6ne allagi, sest on eelk6ige see, et 
.l0c 

klassi fiitisikatase on kui meile uut 6petajat ei tule, siis lahkuvad

Mart Kuurme on selle klassijuhataji, alles katastro;fi l iselt madal v6rreldes teiste nad siit koolist ' Sellest tuleks hea reklaam

jaid b ja c klass. Ning otsusiati, eiselleks neaalkooli (aga ka monede teiste koolide) meie kooli le ning ka 6p. Reimannile' Kas
,,inetuks pardipojaks" jlidb 10c klass.Ja siit kiimnendate llassidega. ei kahjusta see Reaalkooli mainet nii' et kee-

hakkasid peale probleemid. Kohe esimeses Esimene aasta "inelu pardipojana" ole- gieitahagi siia fiitisikat 6p.pima tulla?!

tunnis sai kogu klassile selgeks, et me ei klapi mist hakkab ldbi saama ning t<iass on selle- 
- 

. Seega vist ainuke v6imalus.meid ja meie

6petajaga. Aga m6tlesime, et kiill me harju- ga leppinud, et fiiiisikat ei-osata. Suuresti klassiveel pHlista, on anda.meile uus fliiisika

me temaga ning tema harjub meie ja uue on r"tt"t. kaasa aidanud meie klassijuhataja 6petaja, kes suudaks.meid jalule t6sta' Kuid

kooliga ning k6ik hakkab sujuma. Kuid, nagu s6nav6tud, kes arvab, et fi.iijsika poiegi elus kas. keegi seda tahab? Kas meid on iildse

naitaiid .rli*"r. kontrolitiiii tulemuse,-d, tlihtis ning ettema ei osanud keskkoolis fuii- kellelegivaja?

loodetavat lahendust ei tulnud ning "inetu sikat ning ei ijtleks, et ta oleks seet6ttu elus

pardipoeg" pidi leppima klassi keskmise millestkii lmajl i l inud.Heasuhtumine!

Muresl murtud t 0c klossi 6pilosed Jevgeni Ossinovski, Mqrtin Korolin, Peeter-Johonnes Polgin6mm,

Louro Lukos, Risto Koorno, Mikk Luigo, tvtoU"is Juurmonn, Korin Armq, Krisfi ino Puustusmoo, Kospor Lqurimoo,

Pauli intervjuu
Kuhu li ihed peale keskkooli?
Koigepealt sojavbkke ja siis 6igusinsti-

tuuti. 6igusinstituuti sellepdrast, et see asub
siin l l ihedal.

Kui Oigusinstituuti sisse ei saa?
Siis peab sinna Tartu-peldikusse minema

- kohutav l inn.
Mida teasid Reaalist, enne kui siia

tu l i d?
Midagi erit i, olin suht vdike.
Millega Reaalkoolis tegelesid?
K6ige muuga peale 6ppimise. Oppimi-

seks on i i l ikool. M6nel oli impiaadil olen
osa lenud  e r i neva tes  a ine tes .  Kunag i
mdngisin Reaali eest korvpalli, enam mitte.

Ja viimasel ajal olen ka pisut vditlemisega
tegelenud.

Kuidas poed?
Ma ei poe! Pugemine on alandav nii 6peta-

ja kui 6pilase suhtes.
Mida arvad reaalainetest?
MEGA... fCRVnOt Kuigi fiitisikal on oma

helged momendid teinekord.
Lemmikdppeaine?
Vahetund :) Tegelikult on ajalugu mind

alati huvitanud.
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kujundaja ja toimetaja
tiihtis inimene
rahamajandaja

ca t lyn  k i rna
l i l i  m a d i s s o o n
ne le  tamme

S i l v i a  M u m m a
T r i i n u - L i i s  V a h t e r
S i r j e  J a u p
L e i l i  N a p p o
Kers t i  Lenter
V e l l o  J u n g
Mehis  Pever
T i i u  S i i m o n

8 .  j u u n i
1 4 .  j u u n i
1  5 .  j u u n i
2 3 .  j u u n i

4 .  j u u l i
7 .  j u u l i
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T6siselt staadionist! Reaal
Kui keegivajab neitlikku vahendit, milli- Tekib kiisimus, miks

ne ei peaks i.iks staadion olema, siis tulge ja kohe ei pandud staa-
vaadake meie kooli staadioni! dionile korralikku ka-

Ni.iiid siis on staadioni pihta k6va kriiti- tet, kui koolimaja re-
kavallandunud. Arvake dra, miks? K6ikvist mondis oli? paraku aga
teavadsedaniigiomastkdest...Agapidevalt v5ikse maja asemele
6hus keerlevad oranzid tolmupilved on asja planeeritud spordi-
viinud nii kaugele, et Harjumaa ja Tall inna hoone ehitamise ajaks
Tervisekaitseamet esitas Reaalkoolile kont- oleks staadion jHhnud
rol lakt i -s taadioni  e i tohikasutada,  ku iseda ehi tusplats iks n ing
vastavaltei hooldata. sell isel juhul poleks

Asi sai alguse tegelikult lastevanemate korralikul staadionikat-
kaebustest tervisekaitsele. Reaalkool palus tel m6tet olnud. Ilmselt
siistervisekaitseametnikelv5ljatullajaasi ei n5htud probleemi
dra fikseerida. Niitid on asifikseeritud, aga ette.
mida edasi teha? Akti kohaselt tuleb prob- Aga probleem eksis-
leem likvideerida hiljemalt 01.09.2002. Val- teerib, sest kui 6pilased
japHdsu otseselt pole, sest staadioni hoolda- on staadionil ainult
miseks peab seda pidevalt niisutama. Aga oma tunni ajal, si is ke-
niisutamiseks peaks seljuhul kooli juurde halise Opetajad peavad

10. mail toimus viimane Pitpoti i ir i tus
sel aastal, kuna teil k6igil on arvatavasti
nendel pdikesepaistelistel reede6htutel mi-
dagi paremat teha, kui koolis f i lmivaada-
ta. Seda nditas kohaloli jate arv, mis j?iikol-
meki.imne piir imaile. P6hjuseks ei tohiks
olla informatsiooni vdhene levik, kuna ko-
hal oli isegi paarvilistlast. Selleks hooajaks
aga omalt poolt l6petame, osalt publiku
vdhesuse, osalt enda ajav5hesuse t6ttu.

Jdrgmisel kooliaastal alustame taas uue

l lusote moiode tqustqlv6ib nriho koledol
vtillokul, mis on oronzikol vcirwusf iubo ko

0mbrusele on idtnud (koolisein ndif.)

hooga. On ka oodata uuendusi, nimelt hak- meeldis. Film rddkis rlipparistAli G-stja tema
kame fi lme nditama vaid l i ikmetele. Et l i ik- pii i idlustest Inglismaad paremaks muuta,
meksregistreeruda,tulebvaidendastmeile mis tal ehk ka 6nnestus (tegevus toimus
mdrku anda. Liikmetel on 6igus avaldada parlamendis). Film olinagu film ikka, mis oli
arvamust meie tegevuse kohta, mida v6iks tehtud selleks, et enda lauljakarjiilirile roh-
muuta, mida mitte. Kindlasti hakkame kem kuulsustv6ita. Ega sell iseltf i lmilt roh-
arvestama li ikmete sooviga fi lmivaliku kem ootagi.
suhtes. Siinkohalsoovin k6igikinoklubil i ikmete

Nijiid siis veidi eelmisest iiritusest. Vaa- poolt teile toredat ja kinorohket suve ning
tasime filmi 'Ali G Indahouse". K6igi rahul- tdname teid, kes te Pitpotist osa v6rsite.
olevatelt nligudelt v6is oletada, et f i lm Koiso Selde

tellima suure tsisternauto, sest arvestades, seal praktiliselt terve pdeva viibima. Kui on moodi, et milleks seda iildse vaja oli? See
et staadioni pindala on umbes 2000 m2, ku- liiga kuiv, on kbik kohad tolmu tdis, kui on mudaauk enne oli ka ju parem. P6rast ldhed
lub selle niisutamiseks ligikaudu 6 m3 vett. mdrg, ei saa staadioni peale iildse minnagi, koju ja kiihid 3 p:ieva ieda punast asjavdlja."
Seni kunii ihte otsa niisutad, on teine juba rdlikimata sellest, et ri ided ja jalan6udla "r-Ovl t<ut<t<udi lpurustau;, vastik lr ingita,
5ra kuivanud [5rgi proovitud). 6pilased ja 6petajad ise on ijleni rdpased, silmad ja suu piirait tolmu ttiis, mis seallkka,

Ilmselt oleks m6ttekam juba uus kate pan- samuti koolimaja staadionipoolne fassaad, k6iktelvad ju, mis tunne on killustikul pikali
na.K6igereaalsemv6imalusolekskunstmu- mis on nti i idseks meil oranzikaks vdrvu- lennata!"
ru, mil le m2 hind on 385 krooni. Aga kooli nud... Kehalise tunni l6ppedes tuleb majja Ndete isegi, mil l ist pahameelt see kaasa
eelarves sellist summat pole. Kuna kool kuu- sisenedes vdlisukse juures jalan6ud 6ra v6t- on toonud. Paraku pole meil kedagi selles
lub l innale (mitte direktori le!)ja probleemi ta ja sokkis edasiminna. See pole normaal- sii i idistada ja tuleb ieppida sellega, mis on.
saab lahendada linnavalitsus, siis lootes, et ne! Arme unusta siiski, 

-ei 
igale probleemile

linn eraldab raha tingimuste parandamiseks, Ki.isisin ka m6nelt staadionivastu t6rksalt on lahendus!Jlilime ootama linnavalitsuse
on linnavalitsusele kooli juhtkonna poolt meelestatud realistilt, mida nad sellest arva- vastust ia looima parimat!
saadetud vastavasisuline kiri. vad. "Heh, ma arvan, et k6ik arvavad iihte- 

J- '- - -""- r -""'--' Lindo Rqsko
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Pitpoti teine filmiiiritus - Ali G Indahouse
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Haridus on see, mis peale kooliskiiimist ji irele jeeb...
Kui mdletate, siis oli m6ni kuu tagasi Reaali

Poisis artikkel sellest, kuidas kall id abitu-
riendid vastasid kiisimustele p6hikoolis
6pitu kohta.

Eksperiment sai korratud - seekord aga
olid katsealusteks 6petajad.

Reaktsioon, mis jdrgnes ki.isitluslehe and-
misele, oli iiheksakiinme viiel protsendil juh-
tudest paanika ruudus, lisanditena hulk va-
bandusi ja ddrmisel juhul range, selgitusera
keeldumine. Tdiesti arusaadav, kui inimesel
on kiire ja ta lihtsalt eij6ua, aga (armsad pe-

dagoogid, iirge vihake mind selle eest!) dra-
tundmistunne ajas kananaha ihule, kuuldes,
kuidas m6ni6petaja 6pilase kombel kaeb-
leb, etta midagi ei oska, ei miiletaja nii edasi.
Kuid, igal juhul nendest dpetajatest (neid
oli umbes kiimmekond), kes mul konksu
otsa saada 6nnestus (Sraiielnuid oli umbes
sama palju), ei olnud keegi ebakompetentne.
Nagu 6pilaste puhulgi, oli see kaeblemine
suures osas alusetu. Meil tegelikult tHitsa
haritud pedagoogid ja kurtmiseks pole
absoluutselt p6hjust.

Loomulikult oli ka neid, kes vdljakutse
vapralt vastu v6tsid ning mu "kapriisi le"
vastu tu l id .  Si inkohal  suured t i inud ja
komplimendid neile, kes v6tsid vaevaks
vastata.

Kes oli kdige parem? Opetaja Anne Tiits.
Tubli, istu, viis.

Moris Meiessoor

Ootome ideid uute
eksper iment ide  iooks .

reoo l ipo iss@uno.ee
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K6ik merjaks! K6ik!
"Kollased juuksed, rohekas kleidike,

liihike veidike rohekas kleidike. . . " ning m6-
ned teised l6busad lauluviisikesed kumisesid
mu peas, kuima 3. mai hommikulkoolipoole
k6mpisin. Riietatud tennistesse ja traksidega
piikstesse ning relvastatud suure spraidipu-
deliga.

Esimenetund oli meil kehaline ning ei saa
salata, et pdris l6bus oli vdravas seista ja
k6iki, kes rtinnatajulgesid, m6nusalt mdrjal<s
kasta, vahepeal l5ks mdng pdris vesiseks k5t-
te dra. Kuid siis jdi pall trolli alla ning t6sist
vees6ja pidamist ei seganud enam miski.
Ning peale seda, kuiviilja ka voolik organi-
seeriti, said k6ik l6busad abituriendid ja mit-
te nii l6busad mitteabituriendid pliris korra-
likult miirjaks kastetud.

Siis kui me ise juba vahvalt tilkusime ning
m6ned iseginirisesid, hakkas juba niigimdr-
gade inimeste pritsimine omav6lu kaotama
ja seet6ttu tuli otsida uusi ohvreid. Ning esi-
mene m6te oli loomulikultvaadata, kuidas
elavad meie "vanad s6brad" ehk siis pom-
mid, pudelid, i imbrid ja vannid kaasa ning
suund College poole.Ja mina kiillpole enne
n;iinud, et m6ni inimene v6ib nii vihaseks
saada. V6ibolla l5ks natuke vett uksest ka
sisse, aga paistis, et neile tuli p5ris iillatusena,
et tutipeo kdigus v6ib teinekord ka mlirjaks
saada. Aga noh, tilhja nendega, las nad siis
vihastavad. loodame. et see kiilm vesi. mis

nad kaela said,  nende kuumi tundeid
natukesejahutas.

Peale ki.ilaskdiku College'sse asusime taas
kord iiksteist mdrjutama. JHrjest rohkem
rahvast j6udis kooli ning kooliesine muu-
tus jlirjest mdrjemaks, mis kooli juhtkon-
nale tegelikult mitte sugugi ei meeldinud.
Kuid eks i lu n6uab ohvreid. Samal ajal
kui me kooli ees iiksteist pritsisime, toimu-
sid koolis vist ka m6ned pritsingud, kuid
sinna pHdsemine ei olnud sugugi niisama
lihtne. Kuna turvamees ei olnud eriti suures
vaimustuses meie peost, siis oli kaunis kee-
ruline koolisisse pddseda. Kuid l6puks ikka-
gi 6nnestus mul peale jalan6udestvabane-
mist ka paljajalu maja peale patseerima min-
na. Kuid ega seal midagi tarka teha polnud,
otsisin kuskilt iiles oma mata proovieksami
tulemused ning mdngisin tiidrukutega na-
tuke keksu ja jooksin jSlle vdlja.

Siis aga juhtusid koolist mijiida minema
Vanalinna kooli kasvandikud, kes olid k6ik
kahtlaselt kuivad ning seet6ttu sai neil natu-
ke aidatud ennast kuumal suvepLievaljahu-
tada. Kuid see olialles algus. IG meiev6tsime
oma dmbrid kaasa ning lliksime linna peale
jalutama. Tammsaare pargisv6is kohata p6-
ris palju tutipeolisi teistest koolidest, kuid
sellest natuke hiljem. Esialgu sai v6etud
suund vanalinna poole. Peale m6ningat eks-
lemist j6udsime Vene tdnavale ning kohtasi-

me taas Vanalinna kooli omasid. Seepeale
juhtus see, mis juhtuma pidi. Kloostriaida
eeskoda ujus m6nusasti, tdnavakohvikutest
hakkasid inimesed miskipdrast viiga suure
kiiruga p6genema ning meiloli nalja roh-
kem kui rubla eest.

Jdrgmine suurem ettev6tmine oli jalgpal-
limiing Westholmi ja Reaali vahel. Alguses
katsusime neid otse voolikust niisutada,
kuid Veiko viis vooliku i ira ja siis pidime
hakkama saama tavaliste veepommidega.
Peale seda, kuiV?iiksesse majja enam kedagi
sisse ei lastud, pandi proovile hambaarstide
kannatus. See pidas i isna kaua vastu.Ja l i-
saks k6igele v6itsime isegi mdngu vist dra.

Ning siis saabus see hetk, mida me k6ik
salamahtijuba terve pdeva oodanud olime.
Kellsaikolm ning selleks kellajaks olikokku
lepitud iildine madin k6igikesklinna koolide
vahel Tammsaare pargis. See oli ijks kaunis
vesine vLirk. Aga nagu k6ik hea saab iiks-
kord otsa, niil6ppes peagikavesi. Mtiiidusid
m6ned minutid ja Hesburgeri, Viru hotelli
ja teiste llihedal asuvate asutuste tualettruu-
mid keerati lukku ja panditurvameestevalve
alla. Kuid meie koolikiiljes asuvat kraaniei
puutunud keegi  n ing see andis mei le
taktikalise eelise tdnu millele julgengi vHita,
et kokkuv6mesjdi igal pool v6itjaks ikkagi
Reaal! Bum tsiga bumm hurraa!

Mqrtin Voruqs

see on pilt sellest osqsf, mis iubo ciro pesti see on ogq see sein, mis veel pesemolo, kuno

Seda ki.isimust kiisiti meilt palju. Arvati,
et me oleme teinud midagi halba ja see
oli meie karistus. Keegi ei uskunud, et me
oleme nii SUPERTUBLID, et me teeme se-
da vabatahtlikult. Keis mingi programm,
mille raames jagati koolidele mingit kee-
miat ja kindaid ning muud varustust,et
koolilapsed peseksid graffiteid maha. Me
m6tlesime, et oleks hea alustada oma koo-
list (ma iit lesin, et me olime SUPERTUB-

LID). Meid oli kokku umbes 7, k6ik minu
klassist, algul jagati meile IMEMEESTELE
kiitte puhastusvahendid ja harjad ning
kindad.  Ja kui  s i is  me ULIUEnD pesi jad
j6udsime sinna, siis kiisit i meilt kohe,et
millega teie siis hakkama saite. Nagu ma
juba tit lesin, mitte keegi eiuskunud meid.
Ja kui me kiisisime suurtelt voolikut, siis
ei antud meile seda, kuigi ise tuldikohe appi
(pdrast seda, kui Otsa kliskis). K6ige hullem

keemiol ei i<itkunud
oli see, et me pidime tooma vettvdikse maja
tualetist, kus ei olnud just k6ige parem
aroom. Aga l6puks saime me oma SUPER-
TUBLIDUSES k6igega hakkama ja niii.id on
see maja natuke ilusam,vdhemalt kaugelt.

MorlVolner

Toimetus: see elktrikapp on viiikese
maja k6rval, TIK-i pool
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lGisin teisipiieval, 7. mail Reaalkoolis vaa-
ramas l<ahte lt ihinli idendit: "Arimehed" (Mat-
s i ,  Maar ja,  Al lani ,  Lennart i ,  Ri inu,  Kaupo,
Mari-Liisi, Keft i ja Kristjani esituses) ja'Arst
vastu tahtmist" (1. stseen), Catlynija Indreku
esituses.

Esiteks tahaks 5ra mainida, suureks kur-
vastuseks, et publikut oli naeruvddrselt vd-
he. Kuigi plakat, nagu ma hil jem kr.rulsin,
pandi iiles eelmisel pdeval, oleks vOinr.rd pal-
jud nende toredate ja ettev6tl ike inimeste
vaatemdngu tulla vaatama. Kahjuks viibis
neid klassis ainult kiiputdis (enamuses 6peta-
jad). Ilma pil<emat moraali lugemata mainik-
sin vaid hra, et jHrgmine kord soovitan soo-
jalt tullaja kaasa elada.

Niiidendi "Arimehed" puhul tuleks maini-
da.seda, et v6eti ette pdris raske katsumus:
30 minutit nli idendit maha mdngida nii, et
k6ik oleks huvitav ja jiilgitav, on pdris raske
(m6tlen nende poolt, kellelpole erilisi niiitle-
miskogemusi). Nli idend rl i l ikis grupist ini-
mestest, kes tahtsid silikaadivabrikut raiada.
Uks o l i  saadetud kuhugi  uur ima,  l<as l i iva
on. Tegevus toimus ijhe mehe kcidgis, kuhu
oli kogunenud kamp tema entusiastl ikke
s6pru. Ohkkonda vijrtsitasid kuri naine ja
v66ras mees tdnavalt, kes lunis allkirju ning
lubas sil ikaadivabriku idee vii l ja anda, kui
ta neid ei saa. Tegevus toimus 6lle-vorsti-
saia laua iimben kus mehed rlilikisid ja tliht-
sat plaani pidasid. L6pus tuli2 pulinti, m6le-
ma puhul sai tegelane ajakirjanik Paun pdhe:
see mees, kes liiva saadeti uurima, teatas, et
seal on ainult soo ning ajakirjanik Paun oli
selles si. i i idi. Teine kord oli see, kui allkirju
koguvalt tegelaselt tuli kiri, et ta sai laenu,
aga nii i id peavad mehed selle laenu tagasi
maksma. JHllegi sai vaene ajakirjanik plihe,
l6pus kolkisid mehed ta l i ibi.Ju siis olitema
koige suurem organiseerija.

Nli ideldi pdris normaalselt. Kuigi vahel
jHi mulje, et teksti le m6eldi rohkem kui
konkreetselt nHitlemisele. Osa vlilja miingida
on suur kunst, mida rohkem inimesija tege-
vust, seda raskem on k6ike ideaalselt vdlja
mlingida. Seda raskem on ka osaliste vaheli-
ne kokkumdng.Just sellestjei veidike puudu.
Tirndus veidike kuivav6itu. Samas oli ndha,
etvaeva oli t6esti ndhtud. Kogu asi toimima
panna ei ole iildse kerge. Mulle meeldis eriti
kurja naise roll. Inimene, kes seda mdngis,
sulas kuidagi sir.rna loomulikult sisse. Samas
see inimene, kelle majas tegevus toimus,
tundus ka selline hdsti rolliliihedane inimene
olevat: rahulik ja m6tlik. AjakirjanikuhHrra
mdngis oma osa hdsti entusiastl ikult. Tun-
dub, et sellele inimesele on nHitlemine lausa
lust. Pean ainult kibeda kahetsustundega
mainima, et osadel teist on siigavad dikt-
siooniprobleemid. Kuid sellest saab harjuta-
mise teel iile. Hiiiilt ei pea kunstlikult vdHna-
ma, kuid leidke omav6imalus. Kasuks oleks

tulnud veel rohkem ringiliikumisi, emotsioo-
ne ja hii i ideid. Aga see selleks... Tirblid
inimesed olete, et seda teha viitsisite ja Srge
jumala eest pooleli jdtke oma ptiha i ir itust.
Aga teine kord tehke m6nil i ihem ti ikk ja
vdiksema seltskonnaga. Las olla neid mitu,
kuid olgu nad konkreetsed.

N6ndaks, niiiid s6nake ka teise etenduse
kohta. Catlyni ja Indreku ndidend rddkis
purjus mehest, tema naisest ja kuidas nad
omavahel tiilitsevad.Just see, mida ma enne
hra main is in -  mida vdhem tegelas i  ja
tegevust, seda lihtsamini jlilgitav ja lihtsam
nhidend. Kuna teksti on mitu korda vdhem,
ei l l ihe selle plihejl i tmiseks ka eril ist aega.
Tegelikult ei saanudki ma aru, kas oli tege-
mist kodus6ja v6i mii lustamisega. See, kui-
das Indrek i it les oma naisele, et ta annab
talle peksa, tundus rohkem sellise heatahtli-
kuna, kui dhvardavana. Kas see nbidend oli
kirjutatud venelase poolt? Cat (nagu mina
teda hiiiian ja pool maailma takkaotsa) mdn-
gis naist, kellel on tdiesti savi oma mehe m6t-
tetust lobast. KokkumHng oli neil tdesti hea.
Oleks v6rreldav eelneva ndidendi naise ja
mehe omaga, kui see veidi pikem oleks ol-
nud. Stseen l6peb sellega, et mees li j i jbki
naist, kuid millegiplirast eitaha publik seda
veel l6puks tunnistada enne, kui Catvaikselt
ja alandlikult i i t leb: "K6ik...". Muide, Indrek
oleks v6inud viinale hapukurki peale sti i ia.

Ja viina oleks ka v6inud teeklaasi kallata.
K6igile, kes tahavad tulevikus lavakasse
astuda, neile i i t len ma, et tehke rohkem
lavatcicid. Tehke rohkem lava ees tiidd ja
tehke rohkem lava taga tiicid. Valgustus ja
heli on sama t5htsad niiidendis kui tegelaste
mdng. Teater on kunst, mitte reaalaine, nii
et tundke ennast rohkem selle osana. Arge
miingige kedagi... saage temaks.

Uldiselt ma ei tahtnud kellelegi midagi
halvast i  < ie lda.  Ut les in vaid seda,  mida
t6siselt arvasin. Tublid, vahvad ja ettev6tli-
kud inimesed... laske samasvaimus edasi.
Teater meis eneses ei ole seesama mis teiste
silmis. Suured 6nnesoovid ka juhendajale
Mai  Grossi le ,  kes,  nagu ndha,  o l i  suure
tcidga hakkama saanud. Nagu juba ennist
cieldud, drge oma iir itust katkijHtke. PS!
Suur tbnu Zgudzile (Kristjan)tema heade
vahepalade eest. Hii i. iumlirkide sirgelda-
mine o l i  i ipr is  vahva.  Aa. . .  muide Zgudzi
trikk Catlyni ja Indreku nditemdngu ajal
siindis 5 sekundit enne etendust. . . jess sain
dra kitr.rda! Muuseas, seda trikki teavad
ainult need, kes kohal olid... olete kadedad
juba?

Igatahes, loodan, et j i irgmisel aastalj l i t-
katakse oma tegevustja siis on etendustel
juba publikut murdu, sest nalja sai nii pub-
lik kui ka osalised.

Suurimate lugupidamistega
Lour i  Luht  (Tol l inno 21.  Kool)

Reaali turniir
4. april l i l  toimus Tall inna Reaalkoolis

karikav6istluste vi imane turni ir. Teemaks
oli "Rdiikimine h6be, vaikimine kuld".

Kuna tegu oli improv?iit lusega, leidus
v;iga erinevaid ja huvitavaid liihenemisi.
Nli iteks selle aasta keskkooli meistrikate
v6itjatiim otsustas v6tta improvliitlust
s6na-s6nalt ning leidsid, et improks pole
ju m6tet valmistuda ning et tiihja lehega
ette minna ning k6net pidada on palju
lahedam. Arvatavasti see saigi nende iisna
korraliku p6rumise p6hjuseks.

Samas j6udsid finaali just need (TIK
koosseisus Maarja, Priidu, Tii in ja Algajad
koosseisusAnu, Heiko, Ragnar), kes suutsid
viilja mdelda sellised kaasused, mis paljudel
suu ammuli jdtsid. Nimelt TlKi kriteeriumiks
oli paaritumise efektiivsus ning arutelu kdis
selle ijle, kas rlidkimine p6hitegevuse ajal
aitab kaasa v6i juhib tahelepanu k6rvale.

Seda vliitlust kiill finaalis ei kuuldud. kuid
ega l6ppvditluski mil legi poolest alla ei
jd?inud. Sealkutsusid meile k6igile teada-
tuntud 'Algajad" iiles vbitlusest loobuma,
sest see m6jub halvasti iihiskonnas eksis-
teerivate indiviidide psiiiihilisele tasakaalu'
le. Nende arusaama kohaselt on vditlejad
p6lu all, neid kasutatakse dra ning nad on
ka muidu kahjulikud. V6idukaks osutus
tasavdgise rebimise tulemusel siiski TIK, kes
leidis, etvliidelda on ikkagitore ning lihtsalt
ei tohi lasta endale plihe istuda ja ka ise tu-
leb hoiduda teistele liiga tegemast.

Nagu ikka Reaali oma turniir idel, ei l i i i-
nud ka seekord realistidel eriti hdsti, k6ik
said kii l lv6idu kirja, kuid Reaal 1 parima
v6istkonnana jiii napilt poolfi naalist vHlja.
P6nevust j5tkub aga augustini, nimelt ei
ole Vditluse karikav6istlus veel otsustatud,
on pisut segadusi punktidega, v6itjad
kuulutatakse v6lja alles augustikuuses laag-
ris. Reaal I pretendeerib v6istkondlikule
ja KaarelOja individuaalsele karikale. Oota-
me. loodame. vaatame...

Sell ised ongi suveplanid: minna laagris-
se ja oodata karikatulemusi. Seekorde laa-
ger pidi tulema noorteparlamendi formaa-
dis, seega ehk pisut m6tlikum kui muidu.
Peale Reaaliturniir i on aga vii i t lejaid taas
juurde tulnud ja tulevik eitundugi niitume
(ta pole kunagitume tundunudki). Si.igisel
on aga taas oodatud k6ik uued huvil ised
(nad on tegelikult alati oodatud), sest ijhed
meie toredad vdi t le jad (Pr i i t  ja  Paul)
l6petavad. Seegajuba praegu kutsun ijles
inimesi m6tlema vbitluse i i le ja kas pole
dkki selle vastu huvi.

L6petuseks soovin k6igile head suveja
palju huvitavaid elamusi. Meie vaitlejaile
soovin aga pal ju  uusi  ja  huvi tavaid

Neiteringi etendus iuud
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Linalakk kevad
Kas oled see sina, sdrav silm,
keda kuulutab mul terve ilm,

kelle kujutis mu meeles
piiiiab seletada tundmatus keeles.

Liugle kuis tiiispurjel laev,
ei sind h6ika iikski vaev

tuul on peri - t6ukab takka,
k6ik su mured olgu vakka

Ozwold

Kummardus
v5ike l6bus haldjas Helen P.

lendleb v6lumetsas
oksalt oksaraole

mamplilt kdrbseseenele
sinu luulemStas

pindalalt on suur
kasvamas sel mitut

l i iki lauleldusi
minu salves poeesiateri

v5heks jiiiib ning
halvalt maitsvad nad

sooviksingi saada
6petuses6nu hdid
vdrskelt l6hnavaid
kui kevadine roos

seniks aga olen ikka
sinu ande austaja

Lourenlius

Kuima maaliksin pildi
Siis oleks seal taevasja kuu

Ja sdravate tdhtede all
Seal sina oleksid puu

Sa puu,  mi l le l leht i  e io le
Neid teha ei oska ma

Mu pilt jiiZib veidike tiihi
Me tunne jlilib l6puta

Ma arvan, et ma olen paha
Kuid sest rdSkida ma ei taha
Ei taha, et saaksid sa teada

Siis v6iksid mind sa vaid neada
Kuigi pole ma teinud kurja
Siiski midagi ajasin nurja

Nden su nime vaadates tassi
Oma sijdame ajasin sassi

The lies told
we tear apart

I feel cold
Deep in my heart

My life turned
A second page

But anyhow
I'm offthe stage... dg

Matemaatikahaikud
Kordamiseks

Peame meeles, et
Lahendamisel saime

Suure kevade

Vdrd lusmee tod

Soojema suve
Muutuja x-i suhtes

Saime siinusest

Algebral ised v6rrandid mingi
i ihe ja  sama argumendi

t r igonomeetr i l  ise funkts iooni
suhtes

Vasakul poolel
Tunduvalt tiilikam on

Vihmane tdnav

Nl i ide 26

Aa ruut pluss bee ruut
Meie Pythal cee ruut on

Kuigikatus j l ids
Khonsu io Pullu

Uks kurikuulus nali
Seisab lukus ukse ees me klass:

"Meil ju k6igil kaasas pass!"
"Tehke lahti, Vaimgi siinl"

"Mulon hdda,  oh mis p i in"
"Ka mu seljakotil lipsl"

Rahva vahelt kostub nips -
avanevad uksed taas,

siida peksab, vist ekstaas
taskust ldigib tintekas -

kuue tunni timukas.

Ozwold

Bussis
tdiskii lut ' omnibussis
sihvkakooril libastun
kuid see ei hHirimind

mul on tahtsat tegemist
ti l la soimama ei vaevu

mul on t6esti tdhtis asi ees
lbhen koju sokke pesema

Lourenlius

Today somebody died.
lf I had known nt.:.]*outd have cried.

Neid aegu, kus elan, ei taju, kuld tean,
et oleks k6ik kenam, kui pajupuu oksale

tuleksid sa kohe, nti iJd ja praegu koos
minuga istuma.

Reaali Poiss, juuni 2002 6

Song
Iwrote a song

She never saw it
I never sang it

It was forgotten

It was in my closet
Under mypil low

Covered with tears
And full of pain

I asked silently
lf I could love her

I thought I heard her
Singing that song

And I stopped
To listen to it

And in mymind
It became real

But I didn't notice
I wasn't the only one

I didn't realise
That she wrote it too

She wrote the song
I never saw it

She never sang it
It was forgotten Iog

Ebamaine
LHbi tuule vinge,
tile kohiseva maa.
lohistades hinge
sammun, vdsind ma.
nbgin vdge valguses,
tardunud kiirtes - selguses,
sulas lumi - t5itus ootus,
teadmist korvas lootus.
Sain ma vdlgust tabatud,
t6de seeski rabatud.
ei oleks oodanud, etjHlle
aga lendas taevas ikka pddle.
Meile ainult 166m jddb nti i. id
vali rtiiikiv ilma hiiiid.
kadund k6ik see hddletu,
olen tditsa keeletu. 

Ozwold
* * *

janunen haiglaselt
kuulsusejirele
tahan olla te

ainuke tl i iuslik i idol
mu luule on

kui ettekuulutus
lugedes seda te

naudelge ti i iuslikke
tdhekombinatsioone

ja kui ma ennast
surnuks joon

siis olen jHtnud
jdlje siigava

mudase roiskva
kuid ometi nii
igikeswalt ilutt 

Lorr.nfi*ds
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Oppeaasta Varbola vdikesed
2OOLl2OO2 linnus

Me kli isime koos kalssiga Varbola l innu-
ses. Me saime seal piknikku pidada. Var-
bola l innus on i iks vdga suur l innus. Me
v6isime sealSdrte peal ringi ronida ja pall i
mdngida. Ka v6isime me oma kaasav6e-
tud teki v6i vaiba maha panna ja seal sijiia
ning juua. Me lSksime sinna bussiga.

TooviKi is ler
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Sport
Ma k?iin jalgpall itrennis. Seal on tore.

Me mdngime pool trenni. SpordipHeval
o l in  k i i re im.  Ma hi ippasin 3.31.  Jooksin
30 m. 10.2. Spordipbev oli i iks minu elu
parimaid piievi. Kristopher Piel

Suveplaanid
Suvel plaanin ma teha k6ike, mida pdhe

tuleb, kasv6i midagi hullu, ptiiirast. Esiteks
tahan ma puu otsa onni ehitada. Ma olen
enda li ihikese elu jooksul kogu aeg taht-
nud puu otsa onni teha. See on mu elu
suurimaid unistusi. Ma tahaksin vdga iihe
peo korraldada koos parimate s6prade-
ga, eesotsas Karl-Lennart Meri, Kaspar
Orasmde, Karl-Oskar Lember, Leo-Kris-
topher Piel, Berti l  Tarbe, Hans Vellama,
lvar Mikk. Kindlasti tahan ma maale minna
ja muidugi Saaremaale ja Hiiumaale. Ma
tahaks in  Soome m inna  j a  mu idug i
luksuslaevaga Romantika.

Kristion J0risoo

Minu elu
Ma s i j nd i s i n  21 .  j uun i l  1993 .  M inu

unistus on saada arhitektiksja h5sti palju
maju teha. Uks nHdal enne kooli l6ppu pean
ma oma siinnipdeva, kuhu peaks tulema
19 inimest, sealjuures ka mu pinginaaber
KristjanJiirisoo. Suvilas on mul, minu 6el
ning tSdipojal pooleli kahekorruseline
onn.

KorlOskor Lember
a . a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a a a a  a  a  a  a a
a a

See dppeaasta oli minule i ipriski edu-
kas, kuna ma ei saanud iihtegi halba hin-
net, kui j i irele m6elda, siis sain ma iihe
KOLME, aga see oli ka ainus. Enamus hin-
deid olid VllED.

K6ik vihikud on mul aereni tehtud. Ma-ta
vihik on meiltehtud, kuid mul ei ole pikkade
puudumiste t6ttu k6ik tehtud.

. . .  o o o. . . . . . : : : " l i : t : : :
See 6ppeaasta on olnud minu jaoks t6e-

line 6nn sellepdrast, et ma sain teistelveeran-
ditelk6ikviied. Ma loodan, et saan ka sellel
veerandil k6ik viied, aga ma arvan, et sellel
veerandil mul nii hiisti ei ldhe, sest see
veerand on nii raske. Suvevaheaeg tuleb mul
hea, sest ma saan minna maale koerte
Hundu, Muta, Vil le ja Robijuurde.

Krislo Visk
o o o a a a a a a a a a a a a a a o a a o

Mulle on see 6ppeaasta vdga meeldinud.
Meie klass on hdsti arenenud ja mina koos
nendega, ma aryan niimoodi.

Meil on sell ised tunnid, nagu emakeel,
matemaatika, loodus6petus, kodulugu ja
kehaline kasvatus. Minu meelest peaks ma
palju kirjutamist 6ppima, aga teised ained
lHhevad mul hdsti. Minu meelest on kool
tore asi ja ma loodan, et teised arvavad
ka nii. Sien Liifom

kontsert
Ma esinesin emadepHeva kontserdil mi-

tu korda. Emasid oli vdga palju. K6ik
olid 166msameelsed.

Simone Pelerson
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Audentese

April l ikuus kli isid Tall inna Reaalkooli 2a
ja 2b klassi lapsed ii le-Eesti l isel spordi-
plieval, kus nad saavutasid I koha. Alad olid:
pendel teate jooks,  pal l iga teate jooks,
hiipitsaga hiippamine, kciievedu. V6ist-
konda kuulusid: Sandra Brak, Heli-Mari
Sakala, Laura Maasik, Ulla-Mari Niit,Johan-
na-Maria Soone, Kadri Lindemann, Kaarel
P6ldemaa, Martin Ustaal, Hans Vellama,
Hannes Anier, Karl-Lennart Meri, Taavi
Teelem. Edu neile!

Ul lo -Mor iN i i t

Spordipiiev
Meil oli spordipHev. Mu kaugushiipe

oli3.32 ja jooksu aeg oli 10.3. Meie klassis
v6itsid ainult t i jdrukud ja vastas-klassis
pois id.  I  koha saavutas Laura Maasik
kaugushiippes, teise koha Ulla-Mari Niit
kaugushiippes, Berit Loomligi oli kolmas.
Sama jlirjekord olika jooksus. Spordipdeval
oli tore.
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iile-Eestiline
Emadepieva spordipiiev
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tagak Suvesoovid toimetuselt
I I

L6pmatu reaalitarkus
"Pdtrjus, miks te siin ilmas olete, on

teie vanemad, aga teie vahel takistate
neid." Saukas

"Ku i  seda  b io loog ia t  po leks ,  s i i s
oleks piir is hea." Polma

"Mul le meeld is  koguaeg seda ta i -
nast sii i ia, sel oli siuke etanooli l6hn
juures." Polma

" lgastahes -  Austr ia  ldks Esimesse
maai lmas6t ta absoluutsel t  seni i lse
kuningav6imu all." Katrin Pever

"Mis see nt i i tab,  et  i i i iku l l i l  on
energiat? Silmad sdravad!" Polma

"Sadomaso ,  ega  muud  po leg i . . . "
6p.  Otsman

"Oodake,  las ta ldpetab dra,  s i is
hakkame karjuma." 6p. Aavaste

"Oodake,  ma sat tus in segadusse.
See  po le  l oomu l i ku l t  m ing i  ime . . . "
6p. Aavaste

"R icha rd ,  Sa  a jad  m ind  hu l l uks .
Ma  l dhen  va rs t i  su l l e  ka l l a l e ! "  . . . 10
sekundi  p i i rast ,  " lkka e i  saa aru,
mida sa i lutsed seal?" 6p. Ermann

"M6t le f i i i is ika peale -  ku idaspid i
peaks keerama."  6p.  Pih lak

"Nagu  i sa  suus t  kukkunud  j a  i sa
o l i  vdga  p i kk  mees . . . "  6p .  Toomra

"Kiisige, sest mina ei tea, kus teie
m6tlemises tekib error." 6p. Ermann

"Ni isugune raske t ra l la l laa kdib."
6p. Otsman

"No teeme s i is  i ihe soovikontser-
di. Ma olen aru saanud, et see erutab
teid k6ige rohkem." 6p. Karp

"Ma ei  kontro l l i  tdna oma tekst i .
Vabandust ,  kuski l  on mingi  l i ih i -
iihendus." 6p, Karp

"Raamat annab jd l le  te i le  mingi t
uduhun t i . "  6p .  E rmann

"See El  OLE kerge i i lesanne,  pa-
lun n i i r ige l i ib i . "  6p.  Ermann

"T6el ine p layboy v i i rk ! "  Otsman
"Si idamel  on vatsakesed ja need

teised asjad!" Aavaste
"Ma ei viitsi rohkem!" Ermann
"V6tame Jaan Tal ts i  hobuseks!"

Saukas
"Liiheb ti i i i le, tukub laua taga, l l i-

heb koju,  tukub te lev i isor i  taga ja
mitte s*n**** ei tee!" Ermann

"Ma  e i  saa ,  s i i n  on  m ing id  j i i ne -
sed!" Aavaste

"Ma saan aru kiill, et miirts ja jook-
suaeg on mtiiidas, aga sinu oma kes-
tab veel!" Ermann

"Kas sul on ktisi krampis?" ...paus...
"Sul juba kdik tehtud?!" Mals

rohkem ei  mahtunud,  lugege in-
t e rne t i s t  j uu rde . . .

Ja ongi ldbil Meil si in toimetuses 1 I . klass,
mdnel  juba 12.  ja  m6nel  a l les es imene.
Nijijd veel eksamid ja siis suve nautima! Kel
mida nautida on muidugi. Aga siiski, stigisel
on vaja jiille siia tulla, mina 6nneks,4<ahjuks
viimast aastat. Ma olen kogu aeg arvanud,
et keskkool v6iks kesta 2 v6i 4 aastat, kolm
on nii tobe arv. Aga siiski, mida suvelt ooda-
ta, mida paluda siigiseks?

K6igepealt, 6pilasena kiisin ma suvejuha-
tajalt siigiseks natuke viitsimist midagi teha
ja tticitahet ka, sest peale lehe pole ma kiill
juba ti ikk aega midagi l i igr.rtanud.

Lisaks tahaks veel viisakat spordiplatsi,
aga see pole kuidagi suvetaadi v6imuses,
rohl<em ikka linnaisade teha, ehk siis... TEH-
KE MIDACI!

Veel tahaksin, et meil oleks kehalises min-
gid viisakamad pall id, sest need vdhesed,
mis meil on, on l l ibi, sest kui sa iga pdev 7
tundi nendega mdngid, siis on ju loomulik,
et need dra kuluvad.

Ajalehe toimetajana tahaks ma, et siigi-
sest oleks koolis mingi kastv6i korv, kuhu
saaks ebavajalikud lehed panna, et ma nad
kdtte saaks. Mul on t6siselt k6rini sellest, et
juba 45 minutit pbrast lehtede jaotamist
leian ma neist ktimmekond priigikastist. Kui
ei taha, tulge andke minu kHtte v6i pange
Saukase klassis m6nda arvutijuure olevasse
kasti.

Samas soovin ma, et selguks, kes mu lehti
jalutamas kdib, pidevalt kaob mingi pakk
lira ja siis ilmub jalle. Uhed suutsid veel korra
dra jalutada. Tegelikult tahaks ma leheruumi
ka, Saukasestjuba kahju, segame seal tundi
kogu aeg. Vot, nii palju sooviks lehele (ehk
siis enam-vdhem endale).

Keda aga aastajooksul tehtud tcici eest
tdnada?

Suured thnud ll ihevad Martin Varvasele,
Tiit Kuuskmdele, Mati Tallale, Paul Keresele.
Ozwaldile, Kadi Pariisi le - inimestele, kes
oma abituuriumi k6rvaltj6udsid-viitsisid ka
lehte kirjutada.

Hermafrodiidile ka, sest nad nHitasid, et
l ehega  t6es t i  saab  skandaa le  t ek i t a -
da.Tdesti, leht oli palju huvitavam.

Kaisa, Dea, Karin, Tuuli, Silvia, Mari-Liis,
Mar i s ,  He l l i ,  M ihke l ,  Anne ,  0 l l e j uma l ,
Laurentius, Tauntzja teised, suur tdnu ka
teile.

Muidugi Nelele ja Lil i le peab ka midagi
head iitlema, et nad on viitsinud seda k6ike
minuga vedada ja mulle abiks olla. Kdik ni-
metatud on t6siselt supertoredad inimesed.

Tarmo Saaretile ka tdnud, et ta on lasknud
meil piisavaltvabalt tegutseda. Kahju, et ta
iira l5heb.

Lehest veel nii palju, et ma olen mcicidu-
nud aastaga rahul, ma arvan, et suutsime
ka m6ned neist lehte lugema panna, kes
seda ehk enne ei teinud, oli iu siin mitmeid
skandaale, Ollejumal nliiteksiekitas piisavalt
jama. Utlen teile suure saladuskatte all, et

tegu on i ihe t6siselt targa ja laheda inime-
sega, kellele l ihtsalt meeldib oma arvamust
avaldada ll ibi vingumise.

L6petusel<s tuli veel meelde, et leht tHnab
ka uno.ee-d, kes meile netilehe tegi, sest siia-
ni pole ma kiilli.ihtegi lT-meest leidnud, kes
tasuta (me raha ei anna :p) minu vingumist
kuulal<s ja viitsil<s mingi netilehega mbssata.

Edu soovin siigiseks meie kooli vditlusklu-
bile (ait?ihl), kes, nagu ndha, on tegelikult
pdris korralikud vli i t lejad.

Pitpotile soovin ka eduja vabandan pisut,
et ma pole teie iiritustele j6r.rdnud. Tegelikult
v6iks k6ike head tielda nii mitmelegiasjale
veel, millest siin lehestjuttu on olnud, erine-
vaid klubisid realistide koolis ikka jagub ja
sellised asjad vajavad vaid entusiasteja huvi-
l isi.

Palju 6nnesoove ldheb abituuriumile nen-
de l6petamise puhul ja siit kohe ka 1 1. klas-
sile abituuriumiks saamise puhul. M6lemale
lennr.rle, nii 1 17. kui ka 1 18., tahan ma fan-
tastilist suve, ma lausa n6uan seda, sest eks
ole asjad muutumas ja siigisel ndeb, mis
edasi saab. 1 17. lend peaks olema juba tei-
nud oma otsused ja 6ppima just  seal ,  kus
soov oli. 

. l  . l  
8. peaks aga tundma ennast na-

gu kodus, sest mis muu saaks/tohiks kool
olla, l<ui siin juba nii kaua on kdidr.rd.lseasi,
kas ta ka on.

Onnesoovid ldhevad ka 9. klassile, kellest
enamusest vist saavad meie rebasekesed,
head suve teile, sest ei tea, mis see stigis
toob. Tegelikult me muidugi nii kurjad ei
ole, kui eelmise lehe intervjuudestv6is sel-
guda, me oleme hullemad veel :p.

Kes mei l  veel  edu ja 6nne soovivad?
Kindlasti 6petajad. Puhake siis ikka suvel
vdlja, sest siigisel liiheb k6il< samamoodi eda-
si 1l<ui mitte veel hullemalt). 0petajatelt soo-
viks vaid seda, et kuigi neid on vhhe, on siis-
ki olemas 6petajaid, kes on rneelega vasti-
kud, et autoriteeti juurde v6ita. Ma annan
teile soovituse: saage aru, et see ei toimilTe
teete olukorra enda jaoks lihtsalt hullemaks.
Nagu cieldud, sell iseid on vdhe.

Stjcikla v6iks ehk si. igiseks aru saada, et
gtimnaasium (meie klass nditel<s) ei saa sinna
midagi parata, et meil toitu puudu tuleb ja
paluks Skki igale lauale silt panna, mis klassi-
le see ikka l<uulub, sest need segadused ei
ole mitte 6pilaste si. i i i .  Muuseas, vahembr-
kus: 24 inimest ei taha mitte i. ihe pika laua
taha mahtuda. Uhes6naga, kool peaks koglr
asja sdciklaga koos iile vaatama ja siis m6tle-
ma, mis edasi saab, sest vaatamata sellele,
et toidud on head, on nii m6nigi asi pisnt
paigast dra.

Siigiseks loodan, et tagasi on ka Prikk,
sest patsiga onu on pisut t i i i i tavaks muu-
tunud.

L6petuseks soovin k6igile suveks: "Soo-
just, vhrve, r66mu, vabadustl" Seda i. it leb
T6nu Tiubetsky laulus "Suvi".

Coflyn Kirno/niizomq
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