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NUMBER 1 (45) JAAN/VEEBR 2003

Kolme kooli aktus Tallinna Reaalkoolis
20. veebruaril kogunesid Tallinna

Reaalkooli aulasse 6pilased ja 6petajad
Jakob Westholmi G[imnaasiumist,
Gustav Adolfi Glimnaasiumist ja
Reaalkoolist. Teist korda korraldati iihist
aktust riigi juubeli auks. Kohal olid ka
m itm ed ri ig iteg el ased j a pres ident.

5 aastat tagasi tuli Reaali vilistlasel Ivar
Trikkelil idee korraldada kolme p6lise s6p-
ruskooli vahel i.ihine aktus tdhistamaks va-
bariigi 80. aastapdeva. Kuna i.iritusest saab
ilus traditsioon, tehti sama ka sel aastal.

Pdrast tohutut sagimist algas kell 13
aktus, kuhu olid kutsutud ka Eesti
Vabariigi president Arnold Riiiitel (tema
pdrast tehti koolis korralik puhastus
pommidest ja muust sellisest), mitmed
Tallinna linna asju ajavad inimesed nagu
Edgar Savisaar, Maret Maripuu, Rein
Lang ning ri igikogulased Paul-Eerik
Rummo ja Tiit Toomsalu. Kiilla oli tulnud
pal ju  6pi las i  ja  Speta jas id te is test
koolidest. Ndha oli ka suur hulk nii meie
kooli kui ka GAG'i vilistlasi. Kunagised
Westholmi 5pilased olid kiill vihemas
koosseisus esindatud, kuid siiski kohal.

President pidas k6ne, kus ta tuletas ini-
mestele meelde neid noori inimesi, kes
Eestile kunagi vabaduse viilja v6itlesid,
ning riiiikis ka iihiskondlikkust leppest,
mis meid kSiki puudutama hakkab.
Noortele inimestele soovis president jaksu
ja j6udu olla sama tugevad kuni siiani.
Presidendi kSne parimaks hetkeks loevad
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siiski paljud seda, et telefon
(riiiigitakse, et Gustav Adolfi
Giimnaasiumi direktori oma)
mitu korda helises.

Pdrast  pres ident i  es ines
GAG'i abiturient Siim Tamme-
salu, kes luges ette mitmed
Vabaduss6jas osalenute nimed
(tegelikult umbes k6ik nimed) ja
pani k6iki mStlema sellele, et
tegelikult said tollased kooli-
poisid hakkama millegi suurega.

Peale k6nesid k6lasid mitulau-
Iu kolme kooli iihendarud koo-
ridelt, laulis ka Pille-Riin Palmist
Jakob Westholmi  Gi imnaa-
siumist ning Tuuli Reisberg
(12b) ja  Andres Torm (12c)
lugesid humoorikaid katkendeid
kooli laste kirianditest Eesti
kohta. llldiselt jai siiski k6lama
m6te, et Eesti on ikka lahe kiill.

Aktuse l6ppedes liiksid k6ik
viilja Poisi juurde pdrgi panema.
Edgar Savisaar  ja  Kr is ten
Michel pidasid k6ne ja rddkisid
taaskord sellest, kui oluline oli
Eesti Vabaduss6ja jaoks, et koolipoisid
seal v6idesid. Viimane julgustas ka noori
oma peaga m6dema, miffe vanemate jdrgi
kiiima, sest just vanemate kdsu vastu
Iiiksid kunagised 6pilased Eesti eest
v6itlema. Piirgi pandi linna kSikide
iiritusest osa v6tnud koolide ja kunagise

President peab k6net

Lenderi kooli 6pilaste poolt.

L6petuseks v6ib cielda, et tegu oli hiirda
ja meeliiilendava iiritusega, mis viis k5igi
m6tted minevikku j a tulevikku.

Catlyn Kirna

13. mafisil kell 15.30 Reaalis G-
5 Fririsika ja Astronoomia viktoriin

28. miirtsil kell L9.0O Reaalis
Keskl inna Kauni tar i  va l imine.
Korc aldaja : Tiina Jiirgens

lk .2-uustoimetus
fk. 3 - Sssad
lk. 4 - uudised
fk. 5 - p6hikool
fk. 6 - omalooming
lk. 7 -Veike Maja
tk. I - nauanurk

Pdrgade asetamine Poisi kuju juurde
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t6simeeli Toimetuste vahetus
Terv i t an  t e id  uue

toimetuse poolt. Ohjad
anti aasta alguses meie
kiitte. Seejiirel hakkas
pingeline tcici, mida
v6ibolla vdliselt kohe
ndha ei olnud. Selle too
tulemusena oleme liibi
viinud lehes m6ningaic
muudatusi, et seda loe-
tavamaks muuta, kuic
iildjoontes on raamistik
sama.

Oleme vdga 6nnelikud,
kui annate meile teada,
mida uuendustest arvate.
Kas ka jiirgmises numbris
ji i tkata v6i poorduda
algse lehe ii lesehituse
juurde tagasi. Avaldage
aga ju lgel t  enda
arvamust, sest see on iu
teie leht, kes te seda loete.

T6 ime  s i sse  uued
rubr i ig id:  dssad ja
p6hikool. Viiikesel maj al
on niiiid oma toimetus,
mis koosneb vAikeses
majas dppivatest neljanda
klassi  6pi lasest ,  kes
kajastavad ise vdikese
maja to id ja  tegemis i .
Nal ja lehel  on ka ldbi
viidud muudatusi - lehe
iilemine osa on tdidetud
nuputamise osaga
Lahendage m6istarused ja
saatke vasfiised aadressile
reaalipoiss@uno.ee.

Tdnu direktsioonile on
meil riiesti uus ruum, mis
asub (kes veel  e i  tea)
neliandal komrsel. KelleL
on  m idag i  as ja l i kku
iitelda v6i anda, astugu
jutgetthbi!

Piiikest!
Kaisa Selde

peatoimetaja
vastutav vdljaandja
korrektor
kujundaja

Sir l iKordes
Liis Aavaste
Ulle Varula
Thea Turulinn
lmb iHenno
Oleg Kravtsenko
Li isa-KaiPihlak
Leen L6hmus
Marika Tendermann
Jaak Saukas
Eve Karp
Elg iE l le r
Vaike Jilriloo
Aili H6bejdrv
Jaana Roht

5. jaanuar
30. jaanuar
5. veebruar

1 0. veebruar
1. mdrts
1. mirts
1. mirts
2. mdrts
4. mdrts
5. mdrts
6. mirts

13. mdrts
16. miirts
20. mirts
27. mirts

Reaali Poiss
Tallinna Reaalkooli ajaleht nr. 1 (45) jaan./veebr. 2003

K6igepealttuli aasta 2001. Seoses sooviga
kevadel kool ldpetada, ofsusfas 116. Iennu toi-
metus ameti maha panna ja tegi meile, ideid
ja tahtmist tiiis rebastele, kiirkoolituse, et
meie kui nende jalajdlgedes sammujad,
suudaksime Reaal i  Pois iga kaasneva
vastutuskoorma all ellu jiiiida.

Kas olete kunagi vahetunni ajal kisa-kdraga
klassiruumis meeldivalt aega viitnud samal ajal,
kui keegi paanfiselt 6ppida piiriab? Igatahes v6ib
p6him6tteliselt samamoodi end ette kujutada
meie esimesi lehe kokkupanekuid. Kuna kogu
aeg v6is juhtuda, et midagi on vaja juurde
kirjutada ning kujundust tehti vahetustega ja
mitmekesi, siis istusimegi teatud pdevadel u. 6-7
inimesega koolis isegi 23-ni. Ei, vdga l6bus oli!
Koolimaja sai vdga koduseks kohaks. Nii oleks
see v6inud edasigi minna, kuid kahjuks alati ei
leia k6ik aega ja suurem grupp t6mbab tocitempo
ka alla. Selle t6ttu liiks lehe kokkupanek nende
kitte, kes sellega rohkem ametis oLid - Cea ja T.i I i.

Srigisel hakkas aktiivsemalt lehega tegelema
Catlp. Kuna Reaali Poiss kabinerist 306 n.o. vdlja
visatining Saukast, kelle klassi toimetus ringikolis,
ka kogu aeg ilus kiusata ei oLnud, siis koliski Poiss
vaikselt koolimaja seinte vahelt vdlja minu, T.ili ja
iildiselt ikkagi Cadyni koju.

L6puks sai meie suurearvulisest toimetusest
selline koosseis: k6ige organiseerijaks jlii Cat, kes
kujundas lehe ja pani ta kokku, jagas teemasid,
n6udis jutte tagasi, tegeles Viiikese Majaga ja oli
ka iihtlasi peatoimetaja. Talle abiks jaid Lili kui
digekirjakontroll, mina kui rahamajandaja ja hiisti
paljud realistid, kes v6tsid vaevaks midagi lehe
jaoks kirjutada.

Kui niiiid m6elda, siis ma ei tea kedagi, kes
Reaali Poissi oleks siiamaani suurema panuse
andnud kui Catlp (muidugi ma 6pin Reaali seinte
vahel alles 2000 siigisest). Udeme nii, et ta suutis
lehe oma tegelikku rllesannet tAitma panna. Enam
ei kirjutanud artikleid paar piisivat toimetuse
liiget, vaid lehe valmimisele aitasid kaasa nii
6petajad, vilistlased kui opilased ULE kooli. See
muutis lehe loetavamaks ja kord midagi
kirjutatud, sooviti veel ja veel miskit dra teha.
Ohhoo,  lehte hakkasid l6puks i lmuma
arvamuskirjad ja neile tuli ka vastukaja! Leht
hakkas elama!

Palju rabelemist v6tab ka palju aega. Aega on
vdhe eriti abiturientidel, kelleks meie niiiid

Kaisa Selde
Holger N6mm
Elo Madissoon
JaanVajakas

kasvanud oleme. Seega andsime oma teatepulga riLle
uutele sdravatele noortele rebastele.

Kaisa Selde, suur aktivist nii REKis kui ka
vdljaspool Reaalkooli seinu, v6ttis ii,le peatoimetaja
koha. Arvestades, et tal on organiseerimistoos
kogemust ja lootes, et tal Reaali Poisi jaoks piisavalt
aega jiitkub, peaks ta lehe vedamisega pdris hdsti
hakkama saama.

Teine tihtis kuju uues toimetuses on Holger
N6mm, kes minu ametiga ehk rahamajandamisega
tegeleb. Niiiid te teate siis, kelle kiiest peaks raha
n6udma:P Selline nalja viskav ja s6bralik poiss, ma
arvan, et leiate ta kooli pealt iiles kiill.

EIo Madissoon kdies oma vanema 6e Lil i
jiilgedes hakkab kelleks? Loomulikult 6igekirja
kontrollijaks. Loodetavasti ka temal jiitkub kooli ja
laulmise k6rvalt aega. Ma v6in teile kinnitada, et
Iaulmine just eriti vdhe aega ei rocivi.

Kujunduse ehk lehe kokkupanemise osa jiidb

|aan Vajakase 6lule. Selline vaikne, rahulik tiiiip,
kes palju ei riiiigi, aga teab palju. Vdhemalt IT
valdkonnast.

Nende nimedega meie uue toimetuse p6hituumik
piirdubki. Mina isiklikult arvan, et seda pole iildse
viihe. Ideid ja loomingulisust on neil neljal minu
andmete kohaselt ikka piiris palju (peab neile
tunnustust avaldama, et pdrast retsimist ei olegi dra
hirmutatud, vaid julgevad ikka asjade edendamisse
s6na sekka oelda). Kui nad ka selle k6ik dra
realiseerivad, on ikka pdris tegijad. Eks me nde ja
kuule, mis toimuma hakkab! Siinkohal kutsun k6iki
iiles ikka aktiivselt jutte kirjutama. Kui arvad, et sa
ei oska, sest pole kunagi proovinud, siis on su
suhtumine kiill vdga vale. Kunagi ei tea ju enne, kui
o-led proovinudl Eeskujuks tooks teile k6igile nditeks
Ollejumala, kelle jutud m6nele meeldisid, m6nes
pahameelt tekitasid, aga mis vdhemalt elavdasid
inimesil Olge meie uuele toimetusele ka abiks ja
aidake idtkata Cati alustatud traditsiooni - viia leht
massidesse.

NeleTamme

Reaali Poiss Snnitleb

Reaali Poiss ilmub iga kuu mahus 6-8 lehektilge ja on tasuta.
I nternetiaad ress: http: / /reaa I i poiss. kool i leht.ee

Kontakt: reaalipoiss@hot.ee ja reaalipoiss@uno.ee
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op. Kristi Koit

assad

on uus rubriik, kus paneme
proovile erinevate aine6petaj ate
teadmised. Esimesena on tule all
emakeele6petajad.Opetajate s6da

6ppeaine Kiisimus

Inelise keel Mida tdhendab ltihend
'www /

Vene keel Kas Velikiie Luki on vene
ansambelT

Matemaatika Pythagorose reoreem?

Geograafra Miks jiiiikarud ei soo
* prngvilne/

6p. Aavaete
Ma ei tea, kiill aga algab iga
internetilehektilje aadress nende
tdhtedega. (Wiiga Winge
Wolksvagen:)

Velikije Luki oli eesti
ansambel.

a 2 + b 2 = c 2

Nad elavad erinevatel
poolustel.

6p. Koit

Kust mina tean?
Internetis ikka kohtab
seda ltihendit.

Kunagi oli eesti
ansambel, muidu on ikka
kohanimi.

Midagi vdrdkiilgse
kolmnurgaga ...

Nad on teisel pool. VIST.

Ei miileta. Seda mdletan
kiill, et juhatas

mdlumiingu.

Jhtta 6li valamata (mina
ei valanud).

Tavaliselt suur viikest.
Nojah, aga kiirus on vist
ka tehtis. S6itke siis
reeglite jiirgi!!!

Kas see, et seda peetakse
Vinci autoportreeks?

Mingite juhtmete otsas
kiikumine. Kui nAen,
tunnen dra.

... vanemad, kes ainult
head mul soovivad jne.

6p. Jaup

Kasutan seda liihendit
arr,rrtiga tciotades.

Ei ole.

Ei mdleta.

Ei maitse neile see toit.

Siseminister

Ei tea.

Ei tea.

Tema silmavaade.

See on, kui inimesed on
traksitaoliste rihmadega
lakke kinnitarud ja nad
hiiplevad (r66msalt).

Seal elavad mu vanemad,
kes ainult head mul
soovivad.

V6istkondlik
7 . 1 2 c
2 . 1 1 b

Kodanik

Keemia

Ftitisika

Kunst

Kas Siim Kallas on olnud sise-
vdi vdl isminister? val lsmlrusrer

Kui pudelisse on kokku
valatud 61i ja iifrdikas, kuidas Ei rea. Kallata iiiidikas pealt
saada sealt kdtte puhas dra.
iindikas?

Kui kokku p6rkavad suur ja
viiike auto, kumb kumba Suur suuremaga.
m6jutab suurema j6uga?

Mis teeb Mona Lisa eriliseks See, et alatiseks jeeb 6hk11
(peale tema meela naeratuse)? ktisimus, miks ta naeratab.

Kelnline Mis on grossing? |ooks v6i mingi muu fiiiisiline
tegevus.

"Mu koduke om tilluke, kuid
Kodulugu o or, 

"r-r, 
*i'*rt;._'S;i*- seal elavad mu vanemad' kes

elavad mu ..., ff.esZl 
-- 

ainult head mul soovivad.

Vastused: l.WorldWideWeb2.Ei3. a2+b2=c24.Nadelavaderinevatelpoolkeradel 5.Vii l isminister6.Nadeiseguneja6li
kerkib pinnale. Oli tuleb lihtsalt pealt dra valada. 7. Nad m6jutavad teineteisiv6rdsete j6ududega. 8. Mona Lisal ei ote kulme 9.
Eestlaste leiutatud uus spordiala. Kummist nciciridega on inimesed kinnitarud lakke ja nad'hiippavi? nende abiga. 10. Vanemad ...

Mari-Liis ja Liis (11b)

S6udeergomeetrite tu lemused
Pohikool
Poisid
l.Roland Reiska
2.Joosep
3.Martin

Tiidrukud

l.Helen Objartek

2.Anett Must

3.Helena

V6istkondlik

1 . 9 c

2 . 9 a

3 . 8 b

Grimnaasiuin

Poisid
l.Martin Karolin
2.Imre Treufeld
3.Mihkel Kama

Tiidrukud

1.Mare Vinnal

2.AetTani

3.Kristi Lepik

op. Sirje Jaup

Caro
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Noored Reaal i
moetoojad
niitasid jSlle
uusi t rende.. .

17.  jaanuar i  6htu-
poolikul toimus jdrje-
kordselt iga-aastane
p6hikool i  k lass ide-
vaheline moe sh o w, miJle
teemaks oli sel aastal
"Welcome to Tallinn".

Osa v6ttis paraku vaid
4 klassi, kuid rebimine oli
tihe. K6ik v6isdejad olid
vaeva nii inud ning
tulemus oli i ir i tuse
korraldamistvdeirt.

Raske, kuid 6iglase
otsuse langetas v i ie-
liikmeline i0rii. kuhu sel
aastal kuulusid 6peta-
jannad Katri Org ja Kerli
Viksi ning 6pilased Mihkel
Ambre, Margus Talvik ja
GustavKalm.

Auhindu jagati erineva-
tes kategooriates: korral-
dus (8") ja teemakohasus
(8b), kes oskuslikult jil-
jendas Bernt Notke maali
"Surmatants". Hea show
eest sai eriauhinna 8".

Ja nuuo see Korge
tdhsam - v6itjaks, kes
Idheb Reaalkooli esin-
darna ti lelinnalisele
v6istlusele, osutus 7".
Andekate tiidrukute
kol lekts ioonis o l i
esindatud kaks poolt -
hea ja halb. "Head" olid
r i ie tatud 6rnadesse,
6hulistesse r6ivastesse,
"halbade" riietuse toonid
olid "kuratlikud" must ja
punane. Lihtne jailus!

Kuigi kokku tuldi moe
plrast, kujunes 6htu
naelaks 8. klassi poiste
Andrese, Martini, Taavi
ning Mihkli etteasre stiilis
"poti k6rval surnud rott"
(n6cC ridalaulusQ.

Igatahes oli meeldejddv
6htu.

Uhel esmaspiieval jaotas 6petaja klassi peale
m6ned raamafud terrorismi kohta. Need olid
ingliskeelsed, raamat jaotus kahte ossa.

Teose esimeses pooles oli rdligitud viiga palju
WTC rtinnaku ohvritest. Eriti palju oli juttu
hukkunud inimestest nende perekonnaliikme-
te silmade ldbi. K6ikide kannatanure heateod
olidviilja toodud ja r6hutatud nende kangelas-
likkust. Nad olid siiiitud ohvrid. kes terroris-
tide ebainimlikkuse t6ttu kannarasid. Raamatus
oli kirjeldatud veel palju teisi terroristide
riinnakuid nii pommide, mtirkgaaside kui ka
relvade abil. R6hutatud oli terroristide julmust
ja ebainimJikkust, mille t6ttu paljud perekonnad
oma kalli liikme kaotasid. Viilja oli toodud ka
see, et terroristid ei vali ohvreid, vaid tapavad

Living memories

neid, kes teele ette jiiiivad. Armupalveid eiv6eta
kuulda.

Raamatu l6pus oli rddgitud terrorismi-
vastastest organisatsioonidest ja sellest, mida
nad oma eesmiirkide saavutamiseks teevad.
Riiiigiti ka inimestest, kes on andnud oma
panuse selleks, et maailmas midagi paremaks
muuta. Palju poorati tdhelepanu tulevastele
p6lvedele,  keda tahetakse p i i i is ta neid
ihvardavast terrorismi ohust.

Kindel on see, et inimsusevastased kuriteod
on andestamatud ja ei unule kergesti. Terrorism
on paljudes maades jdtkuvalt suur probleem ja
v6itlus selle vastu kestab, kuni terrorism vdlja
juuritakse.

Elo Madissoon

pdrast koolipdeva (8-10 tunni ajal, kuid see on
tdpsemalt osalej ate otsustada). Soovi j a v6imaluse
korralv6ib ka kdia koos 6htuti v6i nddalavahetustel
(siis saab vesduseid rahulikult pidada).

Miks: Reaalkooli Vestlusselts kdib koos. et
arendada aktiivset diskussiooni, leida lahendusi
probleemsetele kiisimustele, tutvustada 6pilastele
er inevaid teemasid,  arendada 6pi laste
m6tlemisv6imet, arutlus- ja suhtlemisoskust,
tutvuda erinevate inimestega ja nende maailmapildi
ning m6ttemaailmaga jne.

Vesdema on oodatud k6ik, kesvfiegitunnevad,
et neil on teistele midagi oelda v6i teistelt midagi
6ppida. Tdpsemat informatsiooni jiirgmise vestluse
kohta v6ib oodata teadetetahvlilt v6i interneti
aadressilt http ://klubi.0catch.com/.
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Reaalkooli vestlusselts
Tahaksin tutvustada k6igile uut klubi, mis

Reaalkoolis tege'r,ust alusta* Selleks on vesdusseks
(v6i vestlusklubi). Mida see endast'siis kujutab?
Reaalkooli vestlusselts on projekt, mis iihendab
endas m6devaidnoori inimesi. Talei ole liikmeid
ega juhtisikuid. Vesdustest v6ivad osa v6tta k6ik
in imesed,  eelk6ige Tal l inna Reaalkool i
giimnaaasiumiklasside 6pilased. Kuidas see k6ik
toimub? Reaalkooli Vestlusselts kdib koos
vastavalt inimeste soovile paar korda kuus kuni
iga niidal. Uhes vestluses peaks oselama 10-25
inimest. Vdhema inimeste anrr korral on oht. et
teema jdiib liigaiihe pilgu liibi kdsitletuls. Suurema
inimeste arvu korral ei pruugi piidseda k6ikide
ideed esile. Vesdust juhib 1-2 juhti, kes valdavad
teemat rohkem. Vestluse alguses tutvustatakse
Itihidalt teemat, millest rddgitakse. Kogunemine
toimub t6endoliselt Tallinna Reaalkooli ruumides

Garit ja Maarja

Taavi Vaikjdrv
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Niisiis... meie klass... oehh, ei

oskagi kohe mingit kindlat
omaduss6na 9.a kohta oelda/
m6elda. Meie moto: "Vaata,
vaata. vaata mind... suhtlemises
olen vaba, suhtlen tditsa vabalt...
nditeks eile terve pdeva ridkisin
ma s6braga! Niisiis olen mitme-
kiilgne - ilus, tark ja osav!"
Oleme piiris akti ivne klass...
Osaleme akt i ivsel t  kool i
omaloomingu6htutel, Noorte
Parlamendis, oliimpiaadidel ja
viktoriinidel. Meie hulgas on
ratsutaj aid, klaverimiingij aid,
iluuisutajaid, kergej6ustiklased,
korvpal lur id ,  ja lgpal lur id ,
v6rkpallurid, niiitlejad. Oleme
andekad k6iges, eriti kunstis,
too6petuses,  muusikas ja
kehalises... teised ained vajavad
veel Lihvimist... aga see on siililegi
selge, et ilma loominguta pole ka
reaalsustl



(NIP - non -important-person e. ta vainimene)

Konkurent net peale on tulemas
Filatelist va pdss veel ainus
Kel piihe jiiiinud kainus

Paberraha mdrkamatult kadumas
Me letti harjund pangakaarti laduma
Numismaatikva nlss ja bonistiku pdss
Neile veel cash on suurim iss

Alkoholi viilja t6rjub heroiin
Poeletil tolmu all riigiviin
A-sots-prtikkar veel ainus
Kes samakaga kustutab kainust

Ees meid ootab infoiihiskond
Mille esimene faas juba liibitud on
Traktoristile ei tasu enam pudeli ei rahaga
Vaid kdevarde suru siistal tal

Aga tegelt nii ongi ju parem
Kuidas seda me ei m6istnud varem
Igariks elab oma pilves
Emotsioonid kadunud on ndoilmest
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, ,_  .  , t  ; , r  l '  l l - - . : l  I  ' : i , r  t l l r  : :  i i : : | r r  i : : : l : :  I  .  i . . ' : r  i ' . : i l

Ei  kusk i l
maal jalimas
kodus ning koolis
iihtviisi meelidlendav
on olla k6igis paigus
millelumalloond
tahaks tunda end
koduselt
iseenda m6rudes magusates
igasugr.r.st sorti m6tetes
ikka ri{es ia alla
soostab meeleolu
vahel on k6ik omad
vahelvastupidi
dra lase mind roojasesse
rentslisse langeda
tahan olla sinu k6rval
voodis pehmes kui sammal
veelgi etem - h6ljuks
6ige elstaasi lainetel
oleks ei kuskil
kuid ometi k6ikjal

Anonymous

Saaisk

Veri sddsele on lemmiktoit
Kuid praegu lont tal kdrnas
Veel suus on mdlestuseks veremaik
Maitse mis sdisele nii hurmav

Dieet vereimejale kurnav
Ta tiibadelt on kadumas ldik
Liigne niilg tallegi on surmav
Kuigi nina ees on vereloik
Ei saa ta seda juua

Kahetsedes sddsk kesk tuuleiili
Viimast korda ndelab siili

Jaanus Veskla

Pimeduses  kobades

valgus paistab l6bi hallikate riidekiudude
paljastades roosa kumrtet naha
sa haised, kuid sest pole lugu
me k6ikl6hname millegi ebameeldiva jdrgi

eesmdrgiks ei ole olla sinihallitusjuust
ent - tantsija pimeduses kiidab selle heals
see olen 6ieti kiiLll mina ise
oine tippkiskja, leebe, kuid mitmetahuline

mu keel libiseb mcioda su rinda
tunnetades iga volti, iga pragu
metafti.iisika aiab mu hulluks
olgugi et ma ei tea selle tdhendust

v6i just nimelt sellepdrast
oigab ja ohkab k6ik sinus
anudes meeletult - 6peta mindl
kui n6ustun, saame igavesti iiheks

Anonymous

6
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Kflrbes
Eile t6m- |

basin ma I
para l lee le.  I  x
T6mbas in  I
va lge le  I
pabe r i l e  '

kaks sirget joont. Joonte
vahel polnud midagi.
Polnud midagi, sest ma
veel ei kirjuta. Veel ei
saa ma oma m6tetest
aru. Veel olen ma
normaalne?

Ma niigin sind, kdrbes.
Ma ndg in  s ind ,  aga
joonte vahel ei olnud
ikka veel midagi.
V6ibol la oleksin ma
pidanud sind lomastama
hetkel, kui sa joonte
vahel jalga puhkasid? Siis
oleks olnud ioonte vahel
mustplekk. Oleksolnud
kunst. Aga ma ei tahtnud
plekki, sellist kunsti ma
ei tahtnud. Sellepirast
ma sind ei lomastairudki,
kdrbes.

Mu m6tted kiikavad
paralleeldimensiooni.
Paralleeldimensioonis
nden ma ennast v6i siis
seda, kes mind teostab.
Seda, kelle kahe ioone
vahel on arusaadavalt
ndha kriaeldused. Must-
valgel.  Need kr i tsel-
dused tdhendavad ehk
minugi jaoks midagi.
Aga need ei ole minu
tehtud. V6ibolla piir-
dubki minu maailm
plekiga, mis kujutab
surnud kdrbest?

Ma kopeerin paralleel-
dimensiooni. Niitid on
mu joontevahelmidagi.
On samuti kritseldused,
aga ma ei saa neist aru.
Ons6nad, maloenneid,
aga m6te jii i ib mulle
selgusetuks. Varem olin
ma rahul,  sest ma
uskusin, et need kritsel-
dused on minu looming.
EiIe t6mbasin ma paral-
leele. Minu luuletused ei
ole minukirjutatud.

dg

Jaanus Veskla

Kair t  ja Kar l

Elasid kord Kiirt ja Karl.
Nende vahel tekis arm.
See meeletu armastus
vaid raskustes karastunud,
Kestmaoniddnud,
nad lahku pole ldiinud,
Sest armastusel on meeletu j6ud,
Seda ei tapa iikski p6ud.
Olgu H2O nii vdhe, kui tahes,
Seda tunnet ei tapa see neis kahes.

Si imusk

: ; - . .I\olgl nelouoe seast,
Vaid sinu nimel valmis loobuma peast,
Sest ma armastan sind,
Kes savaba. kui lind.
Lenda mu juurde
|a suudle mind suule.

Si imusk

Reaa l iwa im ja  vabadus

Reaali vaim iihte koitnud meid,
Opetanud austama vabadust.
Ta meid ndgijaks teind
Opetanud p6lgama kommunisdikku labasust.

Nii hea on see tunne,
Teada raskest ees seisvast teest,
Mille vdltel seistakse,
+ h
uKs Kolgrla Kotk une eest.

Siimusk
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2.  k lass i l
on ka elu pdris lahe. Nad 6pivad

k6vasti ja karmilt, aga asia eest.Neist
sirguvad iu zuured mirilstrid, presidendid,
pankurid ia oaliud teised tareid inimesed.-Kes 

tahab,-see suudab siada selleks,
kelleks tahab. Ktill on ikka hea tark olla!!

Aga selle eest, et nad nii targad on ja
6petajad nendega rahul on, korraldavad
nad lia toredaii[ diskosid. Nditeks eriti
lahe disko oIi27.02.2003, kui neil oli
peale disko ka moesiorz. K6ieil olid
Zooid sonl<sid peas ja puha, ja kuiminna
riiete juurde, siis v6ib hulluks minna, see
oli lihtsalt vapustav! ! !

vaikesed
"Reaali Poisi" viiikeste rubriiei

uued toimetaiad on Heleiv
Li ivik. Kadliann Pikkat.
Li isa Marie Karol in, Bianka
Sikman, Kert Pi. i tsepp ia
Sander Hermet. K6ik nie
kiiime neljandas klassis.

Vdikese maja head ja
ha lvad  omadused

Halvad omadused:

1. Viihe hiiid arvuteid.
2. V6iks teha natsa remonti.

Ega rohkem halbu minu arvates ei
ol"e, aga head on jdrgmised:

1. On head 6petajad.
2. Hea on jalgpalli miingida.
3. Saab korraldada pidusid, kuna
osad 6petajad on lahked.
4. Antakse vdhe ja m6nikord
korralikult kodutood (vdhemalt
4t-s).
5. Hea sook soogivahetundidel.
On veel teisigi hdid asju, mida
mina ei tea...

Sander

o"; ;"';;; 
';;; 

,;, ;,; ;;;
soengudisko koos 4. klassiga, mis oli
vdga lahe. Ka seal oli palju ilusaid ja
lahedaid soenguid!

Reporter: Kert

3 .  k l ass
Ka 3. klass on suur l6butseja. Nad juures k6iee rohkem see, er neist

mdngivad v,ahetundides jalgpalli ja peaaegu k6fktantsivad!
uKaKat'rloortadronnlS!-e,ev19ryg Seejuures kiisitlesin ma iihte 3.a
seda6ues. Kanemad6ppivadusinasti. Hlrripoissi. Tema keest ma kiisisin,

Onnekseipidutseainult2.ja4,.kJasq missufune disko/asi klolis on talle
- ka kolmandikud korfaldavad koigerihkemmeeldinud.Ennevastust
diskosid. Mulle meeldib nende disko ei k"6helnud ta hetkegi ning titles, et

Valimised
Ka viiikses majas on erakonnad.

Need on neljandatel klassidel, kuid
valimised toimuvad alles 3.miirtsil.
Erakondadega seoses on vdga palju
valimisplakaieid, kuid validi saivid
kahjuks ainult neljandad klassid. Iga
erakond lubab niidagi. Kes lubib
koristada, kes lubab pidusid
korraldada. Kuna vaba aega on vdhe,
siis korraldatakse pidusid juba tundide
arvelt. Erakonnad lubasid, et pidudel
valitakse peo kuninglikud isikud ning
par imad tan ts i jad  ja  n i i  ka  o l i .
Uhes6naga erakonnad tdidavad oma
Iubadusi iipris hdsti.

Kellest koosneb meie maja
1 .  k l ass

on vahetundidel lusti ja r66mu
tiiis. Nad mdngivad peaaegu iga
vahetund kulli. Aga see ei r66muia
eriti meie koolitiidi. kes vaatab
vdiksemate laste jiirele. Ma arvan,
etkamlle ei meeldiks, kuisinuees
iookseksid,  h i ippaks id ia
tolmutaksid vdiksed-lapsekesed !
Nad ju piiiiavad mitte nii vdqa
htipata ja tolmutada. Ma arvan,lt
neile meeldib lahke koolitiidi vdga.
Neil on muidugi l6bus ka muuilel
aegadel koolis.-

Liisa Marie & Helery
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nal anur
Nuputamise kiilg

Ma tem a a tika til esan n e te ja pil nz 6i s a ru se
vastused saadareaalipoiss@uno.ee

Matemaat i ka  r i i g i -
eksami  t i lesanded
1. Vasjal on AK-47, mille salve liiheb 40
padrunit. Kui ta igal moodas6idul tulistab
15 korda ja igast 10st lasust 6 ei taba mdrki,
mitu korda peab ta siis mooda s6itma, et
teha kiilmaks 50 inimest?

2. Svenil on 2 untsi kokaiini ning ta miiiib
kaheksase pulbri |ormale 120 FIM eest ja 2

va]a on.

Pihlak: ?oisid, pange vaiksemalt!"

Otsman soolekepikeste tdhtsusest:'Ega
nad seal keppi tee"

Otsman: Mina oma s6na ei anna, aga
v6ite n[dalavahetusel viina tarbida, aga
m66dukalt."

Koit: 'I'{oored mehed, uks on seal,
suitsuruum on all ja viina saab nurga tagant."

Onman: Ma hakkan ikkagi sind peksma,
kui sa kaasa ei toota!"

Talts: 'Ringuta, ringuta. Ma paljaid
nabasid kiillalt ndinud."

Krawiienko: Jesli m6 kaZd6i den tak sidi5
selg ne budet sirge"

Amjdrv: Ndeme, kuidas Kristus lubab

grammi Andreile, 85 EEK gramm. Kui suur
on jiirelejdiinud osa jaevddrtus, kui ta ainet
ei lahjenda?

3.  Sergei  on kolme eelarvamusteta
tiidruku mdnedZer. Kui iga tiidruk malsab
talle iga kliendi pealt 65 EEK, mitut klienti
peab siis iga ttidruk pdevas teenindama, et
Sergei saals oma igapdevase krdkiraha 400
EEK?

4. Merike tahab oma heroiini (220 g)
Iahjendada, nii et ta teeniks selle miii.irnisel
20olo rohkem. Mitu grammi tditeainet on
tal vaja?

5. Kui keskmine spreivdrvipurk katab 2,5
m2 ja iiks tiht on keskrniselt 0,4 m2, mitu
tihte saab siis seinale pritsida kolme
purgiga?

v6tab sultpiima.

uskumatul Toomasel oma auku katsuda.
mida see ei uikunudtal olevat."

Otsman: Kiii kuradile!"

Koit: 'Issar;.d. ma veritsen. Ah vene
j6ulud on, see on see Kristuse veri!"

Amjdrv: Mida ta hibeneb? Tai on v6ib-
olla vdga viiike. Kui kritiseerima hakata,
ega siis see mees eriti ilus ka ei ole. V6ib-
oIIa peab liihemalt vaatama."

Otsman:"Need on nii ilusad nimed, ma
paneks need oma lastele ja koerale ka." -
jutt oli ldmmastikalustest nagu tstitosiin,
ttimiin,wagiil.

Ottson 1 l.Hassi dpilaselei'Saraagjdnagt
l.klassi 6pilane. Ma ei oska sulle kohe
vastatagi."

Arva, kes v6i mis on pildil?

ANARHIA: Sul on paar lehma. Varastad
veel m6ned lehmad juurde, samal ajal kui
su naabrid iiritavad sind tappa ja sinu
lehmasid omale saada.

MILITARISM: SuI on kaks lehma.
Valitsus v6tab m5lemad omale ja saadab
sulle s6javdekutse.

TOELINE DEMOKRAATIA: SuI on
kaks lehma. Su naaber otsustab. kes saab
piimaomale.

AMEERIKA DEMOKRru\*TIA: Valitsus
lubab s:lle andakalcs lehma. kui sahddletad
nende poolt. Peale valimisi siiiidistatakse
president i  lehmade tu lev ikuga
spekuleerimises. Ajakirjandus arutab
Cowgate'i afJdri v6imalikkusest.

BRITI DEMOKRAATIA: Sul on kaks
lehma. Sa toidad neid lamba ajudega ja nad
ldhevad hulluks. Valitsus ei tee midagi.

SINGAPURI DEMOKRAATIA: SUI on
kaks lehma. Valitsus midrab sulle trahvi
kahe kodulooma eluruumides hoidmise
eest.

SIIRREALISM: Sul on kals kaelkirjakut.
Val i tsus n6uab,  et  sa hakkaksid
viiulitundideskiima.

q ! .  i l : i i . "  d . " \ . t

Ahuna:"Miksme iiildse ajalugu 6pime?"
Opilane : "Et te palka saaks. "

Saukas: Vahest elus kasutatakse sellist
vdljendit nagu l6dva kummiga!"

Sauka s i'Mitte nagu siilid udus, vaid nagu
6ppuridudus."

Hhlak!'Issand, ma tahan sind kohe piirast
katsuda."

Otsman: "Mis tingimustel nad 20
minutiga panevad?"

Ermann:"rJksk6ik milline, kas see iunn
vSisee junn."

S a u ka s i'Y ihma sadamine tdhendab seda,
etpilved nutavad."

twi+ti-lrwsn4F$e.+{aritft FI{t

Sissejuhatus pof i i t ikateooriasse
FEODALISM: Sul on kaks lehma. Sinu m6lemad lehmad, tapab iihe, lii'psab teise

valitseja v6tab osa piimast omale. ning valab piima rentslisse; sina aga pead

TOTALITARISM: Sul on kaks lehma. kirjutamahunnikuseletuskirjasidkadunud

Valitsus v6tab need omale ja eitab, et nad lehmade asjus'

ilildse olemas olnud on. Piim keelustatakse. KOMMTINISM: SuI on kaks lehma. Sa

SOTSIALISM: Sul on kaks lehma, sa annadneedvalitsusele,valitsusannabsulle

annadiihe neistnaabrile. Puma'

TOELINE SOTSIALISM: SuI on kaks TOELINE KOMMUNISM: Sul on kaks

lehma.Valitsusekdsukohaseltpeadsaneed lehma' Su naabrid aitavad lehma eest

panema iihte lauta koos i6igi teiste hoolitseda jate jagatepiimaomavahel.

lehmadegajanendek6igieesthoolitsema. VENE KOMMUNISM: Sul on kaks
Valitsus annab sulle nii palju piima, kui sul lehma. Sina hoolitsed nende eest ja valitzus

BUROKRAATLIK SOTSIALISM: Sul on faSISVl Sulonkakslehma. Piimaannad
kals lehma. Valitsuse kdsu kohaselt pead sa sa valitzusele.
need panema iihte lauta koos k6igi teiste TOELINE FASISM: Sul on kaks lehma.
lehmadeganingneidhakkavadhooldama Valitsus v6tab need m6lemad omale.
endised kanatalitajad. Sina peadhakkaya palkab su nende eest hoolitsema ja mtiiib
kanuhooldama. Valitsus annab mlle niipalju ieejdrel sulle piima.
piima ja mune, kui palju sulle normidega r---- ----------o- TIIATSISM: Valitsus Iaseb su maha jaeme nann'rd on' 'iab 

su lehmadega armeed ja politseid.
BUROKRAATIA: Sul on kaks lehma. 

'"t:

{APITALISM: Sul on kaks lehma. Sa
:":s:,p,"i:,::::::",y:li:liiil:Tliisf miiiid rihe maha ja ostad puui v6i tood
sa nelq tolta vord Ja mlual lupsta tohrcl. _ i, 1 1 1

1  1  ,  , '  mo lemaq lenmac mana la  naKKao
DeejErrer mErKsEKse srille, et sa Iehmr lupsmo I r - ̂_. r ,i lucuonaroslga KonKureenma.
er naKKaKS. feale seda votab valrtsus

Opetajate kifde


