Foto: Aliis Vatku
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Arvamus
Juhtkiri
Täna hetkel on meil LÜGis väga
etteaimamatud ja huvitavad ajad. Küll on
kodus mõni inimene, siis juba mõni klass ning
lõpuks terve lend. Ütlen ausalt, jube veider
oli koolis käia: koolihoone paistis esmapilgul
nii tühi ja vahel tundus, et käiksin koolis nii,
“nagu Jumal juhatab”. Õnneks sattusin
ise üpris elavasse ja lihtsalt märgatavasse
klassi. Isegi mõni pedagoog naeris, et vahel
tundub, justkui oleks majas ainult meie
klass. Leian, et mõni selline kollektiiv suudab
paratamatult tihtipeale ka kõige tühjema
ruumi täita. Istudes jällegi ise koolimajas,
õpetaja aga oma kodus, mõtlen teda sealt
suurelt ekraanilt vaadates, et kui keeruline
on meie koolitöötajatel. Endal õpilasenagi
on juba pinge peal, sest ei tea, kus, millal või
kellega kokku puutud või mis homme saab.
Kuid kui meie veedame enamiku oma ajast
sisuliselt vaid oma klassikaaslastega, siis
õpetajatel vahetub see seltskond pidevalt.
Usun, et on päris raske oma tööd ja aega
planeerida, kui peab igal hetkel olema valmis
distantsile jääma, rääkimata oma tervise
pärast muretsemisest. Mulle endale kui
õpilasele, aga usun, et ka õpetajatele endile,
on kogu see situatsioon isegi veidi naljakas
- on ju naljakas rääkida klassiruumis suure
ekraaniga. Vastupidavat tervist, parajalt
huumorit ja tohutult palju kannatust meie
koolitöötajatele! Õpilased, olgem ise ka
mõistlikud ning ei tekita neile veelgi rohkem
lisatööd. Siiski, ärme lase pead norgu,
sellised on ettevaatusabinõud ja pigem
karta kui kahetseda. Naudime parem seda,
et vahel on meil garderoobis rohkem ruumi,
paljud tunnid piirduvad endale sobival ajal
iseseisva töö tegemisega ja sööklas pole
pikki järjekordi.
Peatoimetaja Birgitta Vare
11.M

Monarhiveerg
Head lugejad! Nagu öeldakse, siis ajad
on keerulised. Eks me kõik oleme seda
ühel või teisel moel kogenud, kuid
uskuge mind, tunneli lõpus vaikselt
hakkab terendama valgus. Kevad, suvi
ja kõik kuu vahva, mis sellega kaasneb
on peagi siin. Varsti ongi väljas juba
vähemalt 20 kraadi sooja ning taas on
kuulda ka linnulaulu ja üleüldine loodus
ja maailm muutub taas värvilisemaks
ja mis kõige tähtsam-varsti saabub
kindlasti ka aeg, kus koroona on
minevik. Seniks kuni aga me ootame
kõik koos seda toredat aega, elagem
reaalsuses ning lähtuge sellest
keerukast olukorrast ja hoidke üksteist.
Olgem hoitud ning püsige ikka terved
kallid kaasõpilased!
- Monarh Kristjan-Sander Peterson

Tühi koolimaja. Foto: Aliis Vatku
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Arvamus
Parkla on umbes!!!
Meie
kooli
motoriseeritud
õpilased on vahel ehk tähele
pannud, et parkimisega on
siinpool sood kehvad lood.
Hommikuti kooli tulles võib
avastada, et spordihoonealuses
parklas ei ole mitte ühtegi
vaba kohta. Lisaks on see
ehituselt väga kitsas ja postid on
harukordselt häirivatel kohtadel.
Meie kaasõpilastel on juhtunud
ka mõni huvitav seik sobivat
parkimiskohta otsides.
Näiteks ei ole haruldane, et kooli
tullakse kuni pool tundi varem,
leidmaks koht parkimiseks ning
sinna manööverdamiseks kellegi
vara vigastamata. Peale kaheksat
saabudes võid olla kindel, et isegi
parklajumalatele ohverdusi tehes
kohta sa ei leia, mistõttu jääb üle
mööda ühesuunalisi tänavaid
meie
imeilusas
vanalinnas
parkimiskohta
taga
ajada.
Lumiste ilmade saabudes muutub
meie niigi väike parkla hangede
tõttu lausa tillukeseks. Sagedane
vaatepilt on ka hangedes kinni
olevad autod, mis vajavad välja
saamisel nelja mehe rammu.
Lisaks on teekatte hooldus

Korraldasime hanke. Esimene projekt on saabunud. Foto: Aliis Vatku

naeruväärne ja võimsamate
(Mazda MX-5) masinatega on
kerge juhitavust kaotada. Meie
kõrvu on jõudnud jutud, et pole
ka haruldane plekimõlkimine
mõne postiga.
Kui nüüd pisut detailidesse
laskuda, siis meie arvutuste
järgi on ühe auto pindala
11,0223
ruutmeetrit.
Paar
nädalat tagasi sai ka parkla
mõõdetud,
kogupindalaks
tuli 252 ruutmeetrit. Tegime
teie eest ka arvutused*** ära
ning mõistsime, et kõigi ühisel
koostööl mahutaks parkla 22,8
tavasuuruses autot (selline

keskmine beemvee), see-eest
on igapäevane parkla täituvus 13
(aritmeetiline keskmine eksole).
Süüdistagem selles siis meie
õpilaste juhtimisoskusi.
Umbes
parkla
põhjustab
ebavajalikku stressi, tundidesse
hilinemist ja ka õpitulemuste
halvenemist tunnist puudutud aja
arvelt. See ei ole aktsepteeritav!
Aga õnneks on meil lahendus
- Wiedemanni spordihoone
asemele mitmekoruseline
parkimismaja -, et igalühel
oleks võimalus jõuda õigel ajal
kooli. Lisaks oleks võimalik selle
parklaga suviti ürituste ajal
lisaraha teenida. Kehalise tundide
osas pole ka muretsemiseks
põhjust,
need
hakkaksid
toimuma õues (Aavo ja Leelo
approve!). Igatahes on parklal
palju arenguruumi ja loodame
peatset olukorra paranemist.
***meie toimetus ei võta
vastutust arvude õigsuses.

Marko ja Erko
Praegune olukord spordihoone parklas... Foto: Aliis Vatku
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Persoonilugu
Naised ja kiired masinad...
aja pärast ära läksid. Ainuke koht,
mis tänaseni tunda annab, on selg.

Foto: Instagram
Cärolyn Soidla
Olen Cärolyn 12.H klassist. Tegelen
võib olla naise jaoks natukene
ebatavalise alaga - autospordiga.
Alustasin ralliga, kui olin 12-aastane
ehk praegu hakkas jooksma kuues
aasta. Rallimaailma sattumine kulges
loomulikult, kuna mootorisport on
meil sügavalt peres sees. Minu isa ja
vend on krossisõitjad ning vanaisa
on rallisõitja, pole siis ime, et mina
sellelt alat kõrvale ei jäänud.
Rallid on justkui põgenemine
igapäevaelust.
Palju
adrenaliini,
taaskohtumine
sõprade
ja
tuttavatega.
Mootori hääl ning bensiini lõhn
- lihtsalt imeline. Tänu rallile
saan käia erinevates Eesti
paikades. Võistlused toimuvad
meil veebruarist novembrini ja
Otepääst Saaremaani. Hetkel
sõidan juba kolmandat aastat
Honda Civicuga, mis on minuga
vapralt vastu pidanud, kuid vahel
ka natukene haiget saanud. Ma ei
tea küll oma tippkiirust, kuid olen
metsavahel kruusatee peal saanud

kiiruseks üle 120 km/h. Mulle vahel
tundub, et see auto kiiremini ei saagi
:D .
Rallisõit pole alati aga nii lilleline kui
paistab. Pean igal võistlusel valmis
olema selleks, et midagi juhtub
või ma katkestan. Katkestamised
mõjuvad
üsna
masendavalt,
kuid midagi pole teha, selline on
autosport. Õnnetus ei hüüa tulles
ning ka mina ei osanud seda 2020.
aasta suvel oodata. Saaremaal
toimunud
rahvarallil
Oriküla

Jättes kõrvale õnnetused ja
katkestamised,
siis
tegelikult
armastan ma rallit väga. Stardijoonel
ootamine ning katsel olemine on
kirjeldamatu tunne. Peale katset
oleksid nagu maratoni jooksnud,
sest adrenaliin on nii laes, kui üldse
olla annab. Kui siiamaani sõitsin
poistega võidu, siis eelmisest
aastast kolisin üle naiste klassi.
Tavaliselt võistleb meid seal umbes
5-7. Uskuge või mitte, aga tihti
teevad naised isegi meestele ära.
Ralliseltskond on justkui üks suur ja
armas pere, kellega saame mingi aja
tagant jälle kokku ning teeme seda,
mida me armastame. Tegeledes selle
alaga, laieneb su tutvusringkond
meeletult. Naisi hoitakse sellel alal
väga, näiteks ükskord toodi igale
naisele, kes sõitis, üks roos.
Aga mida arvavad mu lähedased
minu hobist? Minu ema on siiani
suutnud üsna rahulikuna püsida,
kuid tal on oma kindel rada, kus ta
parema meelega minu sõitmist ei
vaataks. Minu vanaema ja vanaisa
elavad mulle väga kaasa ning ka
minu sõbrad toetavad mind. Kuigi
mu lähedased seda väga välja ei
näita, siis ma olen üsna kindel, et
neil on tegelikult närvid kapi
otsas.

Šokk oli päris suur, mistõttu
ei mäleta ma, mis täpselt
juhtus.
paarisrajal tegin ma paraja õhulennu
ning sain päris korralikult põrutada.
Šokk oli päris suur, mistõttu ei
mäleta ma, mis täpselt juhtus. Kuna
olen üsna pisike, siis valusid oli
tunda mitmes kohas, mis küll mõne

Mul on olnud palju erinevaid
kaardilugejaid, kuid praegu
teen koostööd Allar Heinaga,
kes tegelikult loeb kaarti
sportrallis ning on tulnud
koos Marko Ringenbergiga kolm
korda Eesti meistriks ja ühe korra
Läti meistriks. Meil saab ühelt
katselt teisele sõites palju nalja ning
saame ka hästi läbi, mis on minu
jaoks oluline, sest siis ei ole autos
üleliigseid pingeid.
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Persoonilugu
Auhindu on mul kokku umbes
kakskümmend ja natuke peale.
Kõige hiljutisema poodiumikoha sain
ma Ahli rahvasprindil. Saavutasin
naiste klassis teise koha.
Olen ülimalt tänulik, et saan selle
alaga tegeleda. Ma ei kujutaks
ette ennast mõne muu hobiga
tegelemas.
Avely Villand
Kõigepealt hakkas krossisõiduga
mu vend tegelema ja siis isa küsis:
“Kas sa tahad ka proovida?”. Ma
proovisin ära ja hakkasin tegelema.
Mulle meeldib krossi sõita, sest see
viib mõtted mujale, annab nii palju
häid emotsioone ning see adrenaliin,
mis võistluste ajal tekib, on võimas.
Kõik need inimesed, kes sellega
tegelevad ja kellega ma võistlustel
või krossirajal aega veedan, on
väga toredad. Mulle meeldib, et
see on erilisem või veidi haruldasem
spordiala,
millega
tegeleda,
võrreldes
näiteks
jalgpalliga.
Kommentaare, kas see ala on ikka
sobilik naisterahvale, tuleb alatihti
ja see on tegelikult väga kurb, et nii
arvatakse. Meil Eestis on väga vähe
naisi, kes sellega tegelevad, aga
maailmas on neid kokku päris palju,
seega sobib see kõigile.
Masin ise võtab üle saja
välja küll, aga krossirajal on
suhteliselt väike võimalus
100km/h sõita, sest seal on
väga palju kurve ja hüppeid
järjest ning palju ebatasast ja
erinevat pinnast, mis võtab hoo
väiksemaks. Oskused on küll
olulised, kuid loomulikult mängib
suurt rolli ka masinast hoolimine ja
selle hooldamine. Mul on Honda
CRF 250r ehk siis 250cc krossikas.
Ma olen väga lühike ja mu jalad
tõesti ei ulatu maha, kui istun oma
krossikal, aga ka lühikesena saan

Foto: Instagram
suurel krossikal hakkama, see pole
takistuseks.
Vigastusi on tulnud ikka ja päris
palju. Muidugi sellised väiksemad
sinikad ja põrutused on tavalised,
aga kõige suurem vigastus on olnud
pöidlaluu murd.
Kõrvarõngad ning muud iluehted
võtan sõitmise ajal enamasti
ikka ära, kuid kerge kulmu- ja
ripsmemeigi jätan ikka kiivri alla.

näiteks riided on kahesaja euro kanti
ja võib minna isegi tuhandeteni.
PS! Mootorratas taharattasse ikka
läheb.
Minu tulevikuplaan on saada Eesti
naiste meistriks, kindlasti minna
välismaale ja tahaksin teha vähemalt
ühe maailmameistrivõistluse ka
kaasa.
Ärge kartke tegeleda sellega,
mis teile meeldib! Tüdrukud,
minge meeste alale - nt
jahindus, metsandus, kross!
Ärge kartke, peaasi, et
naudite elu. Ja ma tahan
lisada, et inimesed saaksid
aru, et see spordiala pole
lihtsalt krossika peale istumine
ja gaasi keeramine, nagu paljud
arvavad. Kõrvalt vaadates võib
selline mulje jääda, aga see on väga
palju raskem.

Sinikad ja põrutused on
tavalised
Parim poodiumikoht on mul teine
(hobiklassis). Esimeseks pole veel
jõudnud, aga küll sinna ka jõuab.
Varustusse kuulub kehakaitse,
põlvekaitsmed, turvasaapad, kiiver,
kaelakaitse, spetsiaalne riietus ja
kindad. Oleneb, mis varustust ostad,
aga tegemist on ikka kalli hobiga,

- Märt ja Erko
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Silmaring
Muusikaline silmaring - värskendus on saadaval
Tänapäeval mängib muusika meie elus
suuremat rolli kui kunagi varem. Olles
karantiinis, vahetunnis või sporti tehes
leiame
harmoonilistes
helides
hea
ajaviite. Tihtipeale avastame just endale
meelepärase žanri ning seejärel lõpetame
muusikalise silmaringi avardamise. Ka
muusikamaailmas on hea vahelduseks
kuulata midagi täiesti teistsugust. Selle
mõttega olen kogunud siia 15 omapärast
muusikapala räppmuusikast orkestri poolt

esitatud instrumentaalmuusikani. Sinna
vahele mahuvad veel funk, tümakas,
alternatiivne rokk, uued, unustatud vanad ja
palju muud. Igaüks leiab siit midagi, millega
oma
igapäevaseid
kuulamisharjumusi
värskendada.
- Rasmus Kuslap

All day and all of the night - The kinks

Carambola Jelly - Lexsoul Dancemachine
Drive my car - Bobby Mcferrin
G.O.A.T - Polyphia

Gypsy Woman - Crystal Waters

If not now, then when? - King Gizzard and the Lizard Wizard
MAZZA - slowthai, A$AP Rocky
My flowers - Tkay Maidza
Raingurl - Yaeji

Take me out - Franz Ferdinand

UFO DISKO 300 - Planeet, Nublu

When the sun goes down - Arctic Monkeys
merry go round of life - Nuvo Orchestra

Ära kauaks jää - Liisi Koikson, Robert Lõvi
Пачка Сигарет- Виктор Цой
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Reportaaž
Pildike reedeõhtusest koolimajast ehk kuidas me lehte tegime

Meediaklubi ühiselt tegutsemas. Foto: Tiina Brock

Kui kuulda reede õhtul koolmajas
kõrvalt
kaht
noormeest
arutlemas, mis on ringi pindala
valem ja kuidas arvutada
ruutsentimeetri arvulist väärtust,
ning näha
tahvlil vestluse
ajal tekkinud pikka arvutust,
võiks arvata, et käimas on
matemaatika järeleaitamistund
või matemaatika õpikoda vms.
Aga sootuks mitte! Hoopiski
kamp ägedaid noori on kokku
panemas järjekordset ajalehte
Sinisulg ja tahvli ees arvutatakse,
kas soodsam on osta kaks
perepitsat või kolm suurt pitsat.
Miks? Kirjutamismaraton kestab
neli tundi ja söök on sel puhul
esmatähtis, mõnda ainuüksi toit
motiveeribki.
Mängib ka vaikne muusika,
arvutiklahvid klõbisevad,
ruumis on mõnus sumin ja aegajalt kostvad naerupahvakud
– ühiselt sündivad artiklid
ajavad eelkõige kirjutaid ennast
itsitama. Loetakse üksteisele

teeb mõni kiire malepartii, et aju
vasakule poolkerale ka koormust
anda ja seeläbi tasakaalustada
loomisega tegelenud vasakut
ajupoolkera.
Ruumis on ka õpetaja-juhendaja.
Ta vaatab aeg-ajalt tekste üle
– on kehastunud tsensuur (nii
sisuline kui vormiline). Seekord
tahetakse teha eriti kollane,
tabloid- ehk kõmuleht. Õpetaja
nõustub, õigemini annab järele
– üks kord kümne aasta jooksul
ju võib ka. Ta ei taha ka nähtavat
kirjutamismõnu rikkuda, sest
tekst sünnib näppude all
vilkalt. Seda ühiselt kirjutamise
kogemust on vaja. Õpetaja läheb
hoopis poodi, toob kommi ja
muid näkse. Sel ühel õhtul ju võib,
kõik koos ühise eesmärgi nimel
parima tulemuse saavutamiseks.
Oli lõbus, oli tulemuslik, oli
kordamist vääriv.

katkendeid ette, keegi pakub
lisaks mõne hea killu või idee,
haugatkse pitsat, rüübatakse
peale õunamahla ja kogetakse
uut loomingulist palangut –
klahvid hakkavad veelgi kiiremini
klõbisema, et mõttelõng käest - T.B.
ei kaoks. Kui üks lugu valmis,

Vajalikud arvutused pitsa tellimise jaoks. Foto: Tiina Brock
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Vilistlastenurk
Kas tõeliseks meheks saab vaid kaitseväes?
Kas oled juba näinud luupainajaid ja kuulnud hirmujutte eesoleva kaitseväe kohta? Ära muretse!
Meie kooli vilistlased annavad nõu, kuidas valmistuda selleks 8 või 11 kuuks kaitseväes. Millest peaks
hoiduma ning mida kindlasti kaasa võtta?

Siim Luiga - "Ärge olge
pelmeenid ega mongolid!"
Teenin
luurekompaniis.
Asusin teenistusse 13. juulil
2020.
Teenistus
peaks
kestma 11 kuud.
Hoidu negatiivse hoiaku
võtmisest enne kaitseväge,
küll siin väes oskad paremini
neid hoiakuid võtta.
Käekell, enda saunalina ja
aluspüksid.

pugeja. Ära ole šlang (laisk
ja mõttetu vend, kes ei
viitsi midagi teha) ja tööta
meeskonnana.
Baby wipes, munchi ja termos
Ajuvabadus:
pikendusjuhtmete ja kaablite
õlitamine. Ükskõik mis
nurga alt mõelda, kõlab see
absurdselt.
Kaitsevägi ainuüksi ei tee
poisikesest meest - selle
jaoks tuleb ise ka vaeva
näha.
Raul Paju“Leidke uusi sõpru ja võtke
raskusi vastu huumoriga”
Logistikapataljon 7 kuud ja 8
päeva.
Ärge jumala eest sattuge
kaabelside/traatide
meeskonda. Kasuta vaba
aega eneseharimiseks või
trennitegemiseks. Varuge
metsalaagritesse snäkke.
3-liitrised kilekotid katelokist
söömiseks,
ohtralt
Snickerseid, beebilapid.

Gert Käsk - Stiilinäide
metsavormist

Gert Käsk- “Karta ei tasu.
Pigem võta viimast kogu
sellest võimalusest, siis on
kunagi mida meenutada.”
Logistikapataljon 8 kuud.
Tee, mis kästakse ja ära ole

Ajuvabadus: viksimisnurga
seina
harjamine,
mille
tulemuseks ei olnud puhas
sein, vaid viksiplekkide laiali
hõõrumine.
Rasmus Valdmann“Ära mõtle, et sa võid
ebaõnnestuda. Usu, et sa
võid õnnestuda.”
Küberväe juhatus, Tallinnas,
11 kuud, suvine kutse.
Minu mõistus ütleb, et suvel

on tunduvalt mugavam tulla,
saab parema ametikoha,
suurema
paguni
ning
rohkem sõpru.
Hoidu eelarvamustest, nii
hull see kaitsevägi ka pole,
kui juba, siis juba.
Käekell on soojalt soovitatav,
SBK jaoks ehk mõni odavam,
kui kardad ära lõhkuda.
Samuti pesuvõrk, see mille
kaitseväest saad, on päris
juust, pole kallis omale
parem
osta.
Kuivtoidu
asemel
soovitan
osta
head toitu ja gaasipõleti.
Viimane muidugi kallis, kuigi
balloonid õnneks odavad.

Rasmus Valdmann

Ajuvabadus: neid asju on
tõsiselt palju. Sidepataljonis
on ammu välja kujunenud
ütlus,
et
kust
algab
kaitsevägi, sealt lõpeb
loogika
Tule küberisse, Tallinnasse,
väga tore ja väike pataljon.
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Vilistlastenurk
Siim Luiga

Luurekompanii

Võid minuga ühendust võtta
ja võin rääkida igast värke,
kuidas küberis asjad käivad
jne.
Joosep Altmets- “Võta hea
fun kogemus ja uued semud
kogu eluks ning see 8 või 11
kuud läheb lennates.”
Kalevi jalaväepataljon, 11
kuud.
Mõtle enne hoolega, kas
tahad minna ikka 8 kuuks,
sest 11 kuud annab palju
enam võimalusi ning hiljem
ka parema ametikoha.
Mõistus,
hea
raamat,
spordialuspesu (KV omad
paljudele ei sobi ja metsas
spordikad tihti paremad kui
tavalisest materjalist).
Ajuvabadus: Pidime SBK ajal
metsas kell 5 häirega ärkama
ja rühmaga tegema 4km
pikkuse kiirrännaku koos
kuue vett täis kankuga (20l).
Lihtsalt niisama, polnud isegi
karistuseks.
Ole tubli ja tee asjad ära,
tegelikult pole seal midagi
hullu ega ületamatut.

Checklist
enne
kaitseväge
ehk asjad, mis PEAVAD ühel
ajateenijal olemas olema.
1.
Kiirnuudlid
2.
Termos
3.
Aluspüksid
4.
Mahukas akupank
5.
Baby Wipes
6.
Palju magusaid ja 		
soolaseid snäkke
7.
Positiivne mõtlemine
8.
Käekell
9.
Red Bulli
Mõned ajuvabad asjad, mida
ajateenijad
tegema
pidid,
kuid mida nad nüüd naerdes
meenutavad!
1.
Puhastasin ämbreid 		
ning tegin need pärast
uuesti mustaks, sest 		
hoopis teine rühm oleks
pidanud neid puhastama.
2.
Seisime koridoris tund
aega valvelseisangus,
sest üks kaasvõitleja istus
vale riietusega voodis.
3.
Kui aus olla, siis terve
kaitsevägi.
4.
Pidin ükskord 400 		
liivakotti ära täitma.

Seitse soovitust endistelt ja
praegustelt ajateenijatelt:
1.
Ära paista algul silma,
muidu sind jäetakse 		
meelde ja pead 		
alati midagi tegema.
2.
Mõttetuid lollusi 		
vältida, millele 		
võivad järgneda 		
lollid tagajärjed.
nt linnaloa 			
tühistamine jne. Tee nii,
nagu öeldakse.
3.
Ära ole kunagi esimene
või vabatahtlik, aga ära
ole ka viimane.
4.
Tasub harjutada 		
toenglamangasendit ning
kindlasti kannatuse 		
treenimist. Kindlasti 		
kiirnuudleid 			
tohutus koguses 		
kaasa võtta, sest 		
kuivtoidupakid on 		
jubedad asjad.
5.
Ära mine tankitõrjujaks!
Mine parameedikuks!
6.
Vahepeal võib olla vähem
motivatsiooni ja muutuda
vaimselt raskeks, 		
aga lõpuks, kui väljaloale
või puhkusele 		
lastakse, siis saad aru, et
nii hull polegi. Peaasi, et
vahepeal ka koju saab.
7.
Kui teil võimalus on 		
kaitseväkke 			
minna, siis käige 		
ära, tegelikkuses
tagantjärele mõelda oli
see lõbus ja kohati
huvitav, palju 			
sõpru, kellega nalja teha!
Kunagi on hea 		
meenutada,
et oled ikkagi ära 		
käinud.
- Liisi ja Lota
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SUUR AASTAHOROSKOOP 2021!
Ennustusi ja soovitusi asjatundjatelt.
Kuna Saturni Epimetheuse rõngas meile tungivalt soovitas, lisasime iga tähtkuju alla koolitöötajate jaoks
ka nende nimed, et meie armsal kooliperel oleks ikka kergem ennast teksti vir-varrist üles leida.
Jäär 20.märts-21.aprill
Tiiu Soostar, Karel Rahu,
Rea Raus
Loodame, et eelmisel aastal said kõik
nõelad ikka õigeaegselt desinfitseeritud,
sest tuleval aastal enam desovahendit
nii laialdaseks kulutamiseks käes ei ole.
Tähtede seisu vaadates tundub, et aasta
2021 tuleb sul pehmelt öeldes läila. Oled
loid ja väsinud, suurest õhu väljalaskmisest
kuidagi lössis. Sa kipud ainult vasaku
jalaga voodist välja astuma. Kuid ei, seis
pole kaugeltki lootusetu - Uraan pakub
lahenduse. Oma ellu särtsu toomiseks
on sul vaja kogu aasta vältel vaid vasaku
jala sokke kanda. Seda, kumma jala sokki
sa parasjagu käes hoiad, saab kindlaks
teha, kui küsid tuttavalt Mihkli-nimeliselt
isikult. Samuti peaksid neid igaks juhuks
ka magades kandma. Nii toimides on
2021 sinu jaoks imeline. Ning mitte keegi
ei saa aru, kumma jalaga Jäär siis lõppude
lõpuks hommikul voodist välja astus, sest
sokk on ju mõlemal juhul vasaku jala oma.
See aga tähendab, et Jääral on alati hea
tuju.
Sõnn 21.aprill-21.mai
Imbi Raudkivi, Ülle Lumeste
Aasta 2020 võilillelehtede ja nõgeste
dieet on nüüd läbi ning sul on aeg hakata
tasa tegema kilosid, mis eelmisel aastal
kaotatud said. Sel aastal avastad endas
kokakunstianded
ning
igapäevased
makaronid ja pelmeenid asendad sa
maitsvate isetehtud hõrgutistega. Sel
aastal tasuks sul kõikides oma tegemistes
järgida täpselt juhiseid, sest eelmisel
aastal proovitud veganlus võis mõnele
Sõnnile mõjuda pärssivalt. See võis
tekitada tunde, nagu poleks ta just kõige
teravam pliiats pinalis. Sõnn, ära muretse,
sulle ainult tundub nii! Tegelikult on hoopis
vastupidi, nõgesedieet avas sinu jaoks
varem peidetud kosmilised infokanalid.
Kadunud Laikaga konsulteerides ja Suurt
Vankrit vaadates tuleb välja, et peaksid
oma ülemusele pardirinda punase
veini kastmes ning Coeur à la Crème´i
valmistama. Soovitame seda soojalt, nii
teenid boonuspunkte ja see toob ka sind
ennast maapealsesse paradiisi tagasi.

Kaksikud 22.mai-22.juuni
Annika Rouhiainen,
Mairi Grossfeldt, Renata Lukk,
Varje Sild, Karin Lükk
Kaksikud peavad olema ettevaatlikud,
sest kipuvad aastal 2021 kõike topelt
nägema. Autojuhilubadega Kaksikutel
soovitame seetõttu jalgratast kasutada,
kangele eestlasele pole see ka talvel
probleemiks. Muidugi võid ennast ka
kellelgi heal inimesel sõidutada lasta.
Topeltvisioon tuleb siiski kasuks. Marss
näitab, et tuleva aasta keskpaigas mängid
punkbändis tamburiini või trianglit. Kuigi
teie kontsertidele eriti palju rahvast ei
satu, näed sina publikut kahekordselt ning
see tekitab sinus suurt entusiasmi, mida
ka oma kamraadidesse süstid. Juba varsti
leiate end tuuritamas mööda Eestimaad
(parim kontsert on tähtede kohaselt
Türi lillelaadal), väga väike lootus on ka
sattuda Lätti Positivusele. Seega hoia
silmad-kõrvad lahti, on võimaluste aasta!

Lõvi 23.juuli-24.august
Leelo Paju
Sel aastal on Lõvi ümber vaid lilled, liblikad
ja vikerkaared. Päiksest kuum on maantee,
kõik lainetab, kõik keerleb, kõik pöörleb.
Lõvil endal on muidugi eriliselt hea olla,
kuid teistele võib see veits veider tunduda.
Aga hallo kosmos, hallo Maa! Võta aega
veidi ringi vaadata ning loodame, et sinu
toibumine saab olema kiire ja valutu
(mitte nagu sellel ühel Sõnajalal). Pärast
toibumist pole klubiparadiis enam sinu
jaoks, seega haara kätte kudumisvardad,
tõmba sussid jalga ja osta kiiktool. Eriti
andekas oled just pitsikudumises (Saturni
kohaselt on sellel aastal meessoost Lõvid
selles isegi paremad kui nõrgema soo
esindajad). Kutsu endale naabrimehed
külla, tehke sauna ja kuulutage välja
võistluse “AASTA PITS 2021” võitja. Ah
jaa, Maa poolt neljanda meteoriidi asend
väidab, et armastuses Lõvil sel aastal
õnneks veab, mitte nagu Margnal.

Vähk 22.juuni-23.juuli
Mall Vainola, Henry Viiret,
Embi Hunt, Mati Hunt,
Anneli Ilves, Katrin Seppel
Tuleb tõdeda, et Vähi tähemärki
esindavatel inimestel tõotab tulla hea
aasta. Kaardid näitavad, et on oodata
tõusu karjääriredelil. Eelmisel aastal ei
kasutanud Vähid oma aega just targalt
ning saamata võisid jääda oodatud
palganumbrid pangakontol. Sel aastal
võiksid sulle väljakutset pakkuda järgmised
tegevusalad:
täiskohaga
influencer,
osatäitja järgmises “Fifty Shades of
Gray” filmis, stilist. Samas näitavad tähed
sobivust ka raamatukoguhoidja ametisse:
tähtede järgi on eelnimetatud ametid
teoorias teeeehniliselt kõik peaaegu
samasugused.
Selle
põhimõttelise
sarnasuse eest meie aga oma pead panti
ei pane, intergalaktilised signaalid on liiga
udused. Kui soovid sarnasustele kinnitust
saada, võid meie kooli raamatukoguhoidja
Anneli käest järgi uurida, kas tähed
valetavad või mitte. Tuult tiibadesse ning
loodame peatselt näha teles ja ajakirjade
esikaantel just sind!

Neitsi 24.august23.september
Kadri Mitt
Kui eelmine aasta kulges armastuse,
hobuste ja printside lainel, siis sellel aastal
oleks aeg rahulikumalt võtta. Uhkeldava
hobuse võiksid nüüd maha müüa ja selle
asemel endale veidi tagasihoidlikuma
eesli soetada. Esiteks, on sellega hea
koolis käia, sest noh… parkla on umbes
ning eesli võid ju liikluseeskirjadest
kinni pidamata ükskõik kuhu parkida,
arvestades, et ta ei kvalifitseeru sõidukina.
Ülevaatust läbima ei pea ja nata odavam
on ka, nii et OSTA EL...EESEL! Teiseks
kuulutavad tähed, et on äärmiselt vajalik
end lõpuks põhjalikult harima hakata
dipool-dipool,
dipool-indutseeritud
dipool ja dispersioonijõu teemadel.
Kindlasti võiks sinu enesearenduse hulka
kuuluda Tammsaare raamatu “Tõde ja
õigus” lugemine. Isegi, kui oled seda
juba lugenud, ei jookse selline palavalt
armastatud kirjandusklassika ülelugemine
kunagi mööda külgi alla.
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Kaalud 23.september23.oktoober
Tiina Brock
Kaalusid ootab eest võitude aasta.
Kui eelmisel aastal olid kossuäss,
siis seekord proovi kätt jalkas.
Dimendsioonidevahelised
augud
näitavad, et suurepäraselt tuleks
Kaaludel välja just suluseisude vältimine
ja vigadest pääsemine. Tuleb ainult
pikali visata, neli korda rullida, püsti
tõusta ja kolm puusanõksu teha (lisaks
säärejooksu näitamine vabal valikul).
Kohtunik on sõnatu, täielikult võlutud
ning õigus on sinu. Säärejooksu näitamine
kindlustab sulle küll võidu, kuid ole
ettevaatlik, sest kohtunik võib sulle
õhtul helistada ;)) Jaanipäeva paiku võib
sulle naeratada lotoõnn! Osta Super
Summi ja kindlasti Bingo Lotot, aga 8.
kuupäeval ja sametpükse kandes. Nii on
võit garanteeritud. Ära pane imeks, kui
lotovõidu korral helistavad sulle sugulased
ja vanad sõbrad ning hakkavad sult sisse
nõudma olematuid võlgu. Ega pole midagi
teha, sellises olukorras päästab sind ainult
see, kui sul on maffias tutvusi.
Skorpion 23.oktoober23.november
Viire Hints
Skorpion on aastal 2021 pimestatud
armastusest ja sellega kaasas käivatest
faktoritest (näiteks liblikate lendlemine
kõhus - need lendavad kõhust lausa
silmadesse ja pimestavad Skorpioni).
Sobilikest partnerikandidaatidest võib
ühel hetkel olla tekkinud Balti keti pikkune
rivi sinu kodu ukse taha. Soovitame
sul säilitada kaine mõistuse ning valida
välja just see ainuõige, kelle tunnetega
mängides saaksid peletada oma igavust.
Sellisel juhul tuleb sul kõigile teistele
korvi anda. Taktikaliselt parim käitumine
sinu poolt oleks ilmselt see, et viid oma
korviandmise ellu pärast sõbrapäeva (siis
võid lausa pealt panna, kui tahad, mölla!).
Nii garanteerid endale sõbrapäeval
suurtes
kogustes
armastuskirju,
šokolaaditahvleid, kaisukarusid jne. (NB!
Tuletame meelde, et šokolaadi söömisega
ei maksa liialdada, sest see võib viia sind
otseteed Erik Orgu kaalulangetamise
programmi…)
Ambur 23.november22.detsember
Siim Birk, Jaana Maripuu,
Katja Mokhovikova
Erinevalt Lõvist ei tohiks Ambur mitte

mingil juhul sellel aastal rahulikult võtta.
Amburil soovitatakse meeletult reisida,
aga sinu ja reisimise vahel on praegu
segased lood. Kuna füüsiliselt reisida ei
saa, soovid kinnitust saada teooriale, et
pealpool pilvi ikkagi paistab päike. Sellega
aitab sõber Lõvi. Väike Vanker näitab, et
hea hinna eest on majanduslikult mõtlev
sõber Lõvi ikka nõus oma eriilmelisi
tehnikaid jagama. Olge ettevaatlik, Lõviga
sõbrustades võib segastel põhjustel
mängu tulla süütevedelik (ilmselt mingi
grillivärk, tähed miskipärast kõiguvad ja
näitavad seda osa häguselt). Tervisliku
seisundi koha pealt aga näitavad
tähed, et sellel aastal võib sul maksaga
probleeme tulla. Hoia silmad-kõrvad lahti
ja käi korralikult igakuisel arstivastuvõtul.
Tulles tagasi reisimise juurde, siis saad
seda sel aastal teha oma rikkalikus
fantaasiamaailmas, vaata ainult, et liiga
pööraselt keerlema ei kipuks. ;)
Kaljukits 22.detsember21.jaanuar
Kalle Lõuna
Ussiaukude järgi tundub, et sinul on
õige aeg alustada ossikultuuri austamist.
Aastat 2021 iseloomustab film “Tulnukas
ehk Valdise pääsemine 11 osas” lägaburks, vinged bemmid, karvased ja
labidad. Ära jumala eest aga koomikuks
hakka! Kui sa oleksid elukutseline koomik,
oleksid sa pankrotis. Mitte seetõttu, et
sul huumorisoonest puudu oleks. Lihtsalt
tähed näitavad, et sellisel juhul rööviksid
sind su eduka suvetuuri lõpus Rakvere
pätid. See, et sa pankrotiohus oled, ei
tohiks sind aga takistada raha kulutamast.
Osta kalamarja ja mõttetult kalleid tosse,
kui vaid soovid. Aasta lõpus saad rikkaks
- su AinultFännid konto vaatajanumbrid
hüppavad sama kõrgele, nagu Erko Puskar
hüppab kõrgust (Erko isiklik rekord on
1.42m). Teine viis rikkaks saada on müüa
maha oma eelmisel aastal hoolega kantud
kiiver. Osta.ee-sse ära seda pane, helista
parem meie toimetusse, meil on äärmiselt
professionaalne ostu-müügi osakond.
Veevalaja 21.jaanuar19.veebruar
Karl Hein, Evi Riivits,
Maret Järveots
Ikka armastuse ja suhete lainel. Sinul veab,
oled oma partneriga lausa plahvatuslikult
kirglikus suhtes. Et vältida seitse aastat
kuiva ja õnnetut ee… suhet, siis tasuks
läheduses hoida pipraveskit, et sellele
vajadusel kiirelt vürtsi lisada. Meessoost

Veevalajatel ei maksa aga pipardamisega
üle pingutada, sest abikaasa Krõõdal
võib olla pipra vastu allergia ja selle
mõtte peale, et Krõõda nutma ajaksid,
pipart sulle keelele! Siinkohal oleks paslik
soovida ka viljaõnne. Nimelt veab sul
põllumajanduses. Kui see äri käima läheb,
tekib võimalus ka VET-ametilt toetust
küsida, mis siis, et see amet pole kuidagi
põllumajandusega seotud. Suur must auk
ütleb, et sul on suur tõenäosus toetus ka
saada. Põhjenduseks tuleb tuua, et sul
on neli kilpkonna ja kuldkala, kes peavad
sul õue peal kõik koos ühes ja samas
sopaloigus elama ja no, et sul on ikka
VÄGA seda toetust vaja. Küsija suu pihta ei
lööda. Ja kui ikkagi lüüakse, siis valikuliselt
(prillikandjaid ei lööda).
Kalad 19.veebruar-20.märts
Monika Undo, Ain Iro,
Aavo Tomingas
Kalad
piinlevad
sellel
aastal
hapnikuvaeguse käes. Ei, neil ei ole mõnd
tervisehäda küljes, vaid nad röögivad
end protestides hingetuks. Nimelt
võtavad nad julguse kokku ning hakkavad
seisma Läänemere puhtuse eest, samuti
võetakse ette osooniaugud, liiga väike
pension ja Irja Lutsar. Kalad kogunevad
loosungite ja plakatitega Stenbocki
maja ette ja sõimavad valitsust Tallinna
vürtsikiludeks. Ka siis ei heida nad meelt,
kui valitsus öösel lagunema peaks. Sel
juhul sõimavad nad lihtsalt armutult
esimest ettejuhtuvat poliitikut.... Kalad
on sel aastal eriti isepäised, “reeglid on
rikkumiseks” mentaliteet võib tunduda
küll sama äge kui Michael ja KIT omal ajal,
kuid ole ettevaatlik. Uraani ja Orioni Vöö
paiknemine paljastab, et reeglite eiramisel
leiate end situatsioonist, kus olukorda
tuleb reguleerima suur ja kuri isakala Ori.
No kaua võib?! Ta võtab endaga ühes
Võsapetsi, kes demonstreerib teid kogu
Eesti rahvale kui Pudi vol2 ning isegi
vabandus “Ma isa soovitusel…” ei aita.
Seega jää oma liistude juurde ja vaata
parem, kuidas põhjakoristajad elavad.
Eelmisel aastal jäi bassein neile ehitamata,
sellel aastal võiks ju?

- Soolapuhujad
AttiKrib ja SaJtam
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Kõmu
Naised saunas rääkisid...

Kui leht on kollane ja juus sinine, siis ...on instabeib sügiseses metsas? Ei, siis loeb punkar Kroonikat!

Kui Laupäeval kerge sada ja
seened tegime peale sauna,
siis Maali rääkis mulle, et
LÜGi õpilased pidavat inglise
keelega jännis olema. Ükski
neist ei ületanud olümpiaadi
riikliku vooru piirilatti. Kui
mõni õpetajatest peale
sellist hirmutavat kogemust
juhuslikult abi peaks vajama,
siis meie toimetus on julgelt
nõus
aitama.
Teenuse
hind 5.50 ja seekord
käibemaksuvabalt, rasked
ajad ikkagi.

ja ebamoraalsete äridega.
Näiteks müüb ta kuivpärmi
sama hinna eest, millega
Venemaalt
saab
uusi
autosid.
Lisaks
viitab
ta
sehkeldustele
tema
uhke bemaritõld. Nimelt
tellis ta endale TEHASE
KUMMIMATID!! Kae õudu,
mäherdune
priiskamine!
(Andres uuris täpselt välja, et
need maksavad ligemale 50
euri.) Lisaks, et oma rikkust
Andresele nina alla hõõruda,
loobib ta tema lehmasid
rahapakkidega nii, et need
kaotavad
silmanägemise
ja jäävad seetõttu pidevalt
sohu kinni.
Naabri kommentaar: “Mina
ei tea midagi. Minu rahad
liiguvad tänu soodsatele
investeerimisnippidele,
millest teiegi võite osa saada,
kui ostate mu uue raamatu
“Sada investeerimissaladust
seitsme maa ja mere
tagant””

Arnold räägib, et ta
nägi
aknast
kogemata
binokliga vaadates, kuidas
oskamatu autojuht parklas
vastu posti tagurdas. Ta
sõitis sinisekollase segu
rallipilliga ja põgenes kähku
sündmuskohalt.
Sama
maniakk jäi teisel korral ka
Söökla piimamasin
oma autoga lumme kinni ning
Foto: Birgitta Vare
hiljem sundis ligi 13 inimest
seda lahti lükkama. Kui
omate lisainfot ja/või olete
pealtnägija, kontakteeruge KUUM!!
- Hea ja Mugav
toimetusega.
Meie kooli tekkis üleöö
piimamasin. Nüüd saab isegi
Ja seekordses peatükis kõige aram piimaarmastaja
Andrese elust räägime me endale klaasikese valget
ta naabrist. See on ikka nektrarit lasta.
üks paras SIGA. Andres on Maiu kommenteerib:“Ma ei
meeleheitel. Nimelt naaber ole jätkuvalt piimaauto!”
tegeleb igasugu illegaalsete
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Väike luuletusekogumik...
sa hõljud seal, mu voodijalul
kuigi vaimude tund on kell kolm
kummitad sina mind pidevalt
oled minu väike kummitus
nii õhkõrn ja habras
kohutad mind siiski
ma võbisen seest ja langen koost
ning hirm jookseb välja mu silmadest
hoida sind ma aga ei julge
nii sa hõljud seal, mu voodijalul
õhkõrn ja habras
mina lämbun oma argpükstesse
Hedvig Kivi

Tunded
Päevast päeva jooksevad tunded,
need-tunded, Need Tunded
Tunded, mis sündinud merevahust,
sepistatud puude hinguses, silmades
Tunded, mida leida on saladuslik,
nagu päikselt siraka saand kapüür
Tunded, mis teavad tuuliseid illusioone,
mis kuhjavad kokku terve aktsiooni
Tunded, mis puhuvad suitsumulle,
mis matavad su mesimagusasse ulma
Tunded, mis võrgutavad külmavärinaid seljal,
mis mäslevad kaitsepoosis kirsipuul, vägipuul
Tunded, mida leida pole võimalik siin ilmas,
mis jälitavad meeletult pihlaokstest kuuni
Aga sellest ei piisa, ei
Tuleb võtta kõik see nähtamatu
kõik see peegeldav, meeletu, kisklev
taplev, sirav, kulgev, itsitav, vaatlev,
pugev, hirmund, võrdlev, ergutav, laulev
Võtta kõik või mitte midagi
Aliis Vatku

Tahan, ei taha
Tuul mu juustes
olla vaba
Tahan, ei taha
Õhk mu kopsudes
lennelda ära
Tahan, ei taha
Jalad viivad mind kaugele mere taha
Tahan, ei taha
Jään siia
Ei taha
Grete Sallo
metsik neid keset ürgmetsa
must ja marune, juuksed kuuseokkaid täis
varvaste vahel muld, silmis tal leegitseb
kopsud täis vaiguhõngu ja kõdunenud lehtede lehka
huuli värvib ta mustikais
põsed rõõsaks muulukais
südames elab tal karu
suur pruun talveunest ärganud karu
Hedvig Kivi
See Pilk
Pilk, mis tapab sind sulgkergelt,
lennutab sind kui märatsev pikne
Pilk, mis võrgutab sind kui öö,
kui põrgus karastunud ablas siid
Pilk, mis laulab kõrvetavas embuses,
kui maast mürisend suitsupuhang
Pilk, mis võidab väikese peegelduse
ja võtab sellega võrdleva maailma
Pilk, mis mängib tagurpidi käiguga
ning vallutab isegi vahuse paavsti
Pilk, millele kunagi ei öelda ei
...
ei
Pühendatud tabamusele
Aliis Vatku

14

Meelelahutus

Armastus on seee...

Kevad on peagi ukse taga ja nagu ikka, lööb see sassi ka kõige kaalukamate pead. Armastus võib jalust
rabada täiesti ootamatult! Siin on mõned meie kooli paarid, kes olid nõus avama uksed oma hinge.

Aleksandra & Markus

2 aastat koos veetnud.
Aleksandra: “Tutvusime peol ja mõlemal oli närv sees enne
vanematega kohtumist. Meil alati naljakas, kui ma midagi valesti ütlen
või mõtlen uue sõna välja, näiteks siis kui mõtlesin rahakassa asemel
sellise sõna välja nagu “kopikas” ja ütlesin Markusele, et panen raha
kopikasse ja ta ei saanud aru, kuhu ma panen seda. Siis seletasin talle
pikalt, et kuhu panen, aga suure ringiga, sest ei tulnud meelde, et see
on rahakassa... Ja lõpuks ta sai aru ja ütles, et see on rahakassa ja siis
me naersime selle üle, et jälle uus sõna eesti keeles.”

Rebeka & Markkus

2 aastat koos olnud.
Rebeka: “Kahjuks ei saa teile muinasjutulist lookest jutustada, me
tutvusime koolis.
Käes olid viimased suvepäevad ja lubati viimast sooja ilma. Suve to do
list`is oli veel kahe silma vahele jäänud ujumismadratsitega Viigi peal
kruiisimine. Otsustatud, tehtud! Kõndisime läbi linna oma kirjude
madratsitega, inimesed tulid vastu pikkades dressides, sest ega
see ilm nii soe ei olnud. Ja nii me siis seal Viigi peal lõdisesime, aga
vähemalt sai ära tehtud!”

Epp & Aleks

Pool aastat koos olnud.
Jaanipäev. If you know you know.
Epp: “Kui esimest korda väljas käisime, tahtis mu koer Aleksile kallale
minna. Nüüdseks on Aleks koera lemmikinimene.”
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Meelelahutus

Leelo & Samuel

Oleme koos olnud peaaegu aasta aega.
Leelo: “Esimest korda kohtusime 1. septembril 2019. Me polnud
varem teineteist tundnud. Mulle paistis silma Samueli potisoeng ja
huvitav riietumisstiil, otsustasin temaga sõbrustada. Meie ühised
huvid olid muusika ja mood. Hakkasime 10. klassi alguses suhtlema,
olime isegi pinginaabrid. Saime headeks sõpradeks ja umbes poole
aasta möödudes sai meist paar. Vahetult peale seda algas e-õppe
periood. Kevadise karantiini ajal tegime õppimisel palju koostööd,
aga palju väljas käia ei saanud.”
Samuel: “Vahepeal kirjutab Leelo mulle tunnis armsaid kirju ja
joonistab mind vihikuäärtele.”
Leelo: “Samuel joonistab oma vihikusse toole ja laudu. Vahepeal
unustab ta ära, et ma klassis olen.”

Kristofer & Veiko

Kristofer: “Meie bromance on kestnud juba pea poolteist aastat.
Oleme maapoisid, kes vihkavad laulu “Maakas” tulihingeliselt.
Tegelikult võime meie sõpruse alguse Birgitta kaela ajada. Läbi tema
hakkasime Veikoga üldse rohkem suhtlema. Ükskord solvusime ka,
kui Veiks meiega match’ivat punast särki klassi jõuluistumisele selga ei
pannud. Kui teada sain, et Veikol on kodus John Deere, oli minu süda
kohe võidetud. Nüüdseks räägime iga päev, meie kätele joonistatakse
südameid (minul pool ja Veiko käel teine pool) ning see teeb meile
ainult nalja ja nüüd lausa planeerime Veiksi Volvoga trip’i Lätti. Isegi
meie chat’i emoji’ks häkkisin rohelistes ja kollastes toonides traktori,
ärge küsige, kuidas. Ja muidugi - 8. märts, kes teab, see teab ;))
Igatahes, BIG BROMANCE!!!!!!”

- Lota & Liisi
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Kuulutused
Müüa pinginaaber!!!
ASAP!!
Head: õpib viitele
Vead: nõuab süüa, spikerdab,
mängib telefonis malet kogu
aeg ja ajab tüütut juttu
Vahetuse võimalus!

Vaatan üle kõik pakkumised
Hind läbirääkimisel :) Päikest!

Müüa/Vahetada Suzuki maastur
Müügiga kiiret pole.
Plussid: äsja läbitud
tehnoülevaatus (kuigi just mitte
eriti ausal teel :( )

Ronib üle mägede ja
lumevallide, nagu Priit ronib läbi
Eerikast: muredeta, kiire tempoga
ja jõuliselt nagu õige eesti mees.
Kui sa veel aru ei saanud, tähendab
see
lisavarustusena
lisatud
naistemagnetit.
Miinused: leidub roostet (jalad
võivad vihmase ilmaga tiba märjaks
saada), lisaks mootoriruumis puhub
tühjus ja see 2.4l mootor jääb ka
kõige vanemale eeslile jalgu.
Kokkuvõtteks
üsnagi
kibe
käru. Vahetuseks ootan mõnd
BMW-d, Mersut või isegi
pakki piima. Seega lase oma
fantaasial lennata ja sa võid selle
naistemagneti võtme enda käest
leida.

Müün iseennast
Tel. 900 222

Veel pakkuda Audi A4 1.6 aga
selle
lisavarustuses
kahjuks
naistemagnetit ei leidu :(
Priit Samakas Tel 5318008

Müün 1 BITCOINI
Paku oma hind, kuid trollid mu
lehekuulutuse kommentaariumis HOIDKE KAUGELE!
(Valdek, ma vaatan sinu poole!)
Väike backstory: aastal 2011
mõtlesin, et miski on elust puudu
ning otsustasin ühe bitcoini
kaevandada. Kogu jõu panin sinna
sisse ja kätte ma ta sain. Nüüd, kus
ta mulle enam tähelepanu ei osuta,
müüksin temakese usaldusväärsele
omanikule edasi. Palju pahandust
ta ei tee, pigem tiksub nurgas ja
kogub veidi raha.

Ostan Gamestopi (GME)
aktsiaid.
Mida odavam seda parem!!!!!

Pakkumised Redditi
privaatsõnumitesse.
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