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Lk. 2
Kaheksandikud 
lähevad Rõugesse 
suusatama ja õppima! Lk. 3

KG MV korvpallilahin-
gutest annab ülevaate 
Priit Enson. Lk. 4

Genadi Noa jagab 
oma reisimuljeid 
Indiast!

Erko Niit tõi KG Huvikoolile 
Inspira esimese Grand Prix`!

27.-28.jaanuaril toimus 
Saaremaa Ühisgümnaasiu-
mis X üleriigiline noorte so-
listide ja duettide konkurss.

KG Huvikooli Inspira 
lauljatest osalesid konkursil 
Pilvi Karu õpilased Mirjam 
Kütt VLK, Hanna Martinson 
6b, Erko Niit 12b , Maria Väli 
SÜG ja Mai Jõgi SÜG; Laine 
Lehto õpilastest Tuuli Rand 
9b, Kaisa Kopliste SÜG ja 
Teele Viira 11c ning  Veikko 
Lehto õpilane Preedik Hein-
maa 10c. Kokku kuulati kon-
kursil 79 erineva laulja või 
dueti esinemist. Esinejaid 
hindas žürii koosseisus: Ma-
re Väljataga, Jaak Joala, Kal-
met Rauna, Helen Erastus, 
Sirje Medell, Elina Toompuu 
ja Olav Ehala.

Sellel aastal oli vastloo-
dud KG huvikoolil Inspi-
ra põhjust rõõmustada, sest 
juubelikonkursi  peaau-
hind jäi Kuressaarde- 1.ko-
ha 10.-12.kl. solistide seas ja 
ka konkursi üldvõidu Grand 
Prix`omanikuks sai meie 
kooli abiturient Erko Niit 
(juh.Tiit Paulus, Pilvi Karu).

Saarlastest saavutas 5.-
6.kl. solistide (15) seas 1.ko-
ha Kuressaare Muusikakoo-
li õpilane Gerrit Siiner (juh.
M.Vainokivi), kes pälvis ka 
saateansambli liikme Too-
mas Rulli eripreemia. Žü-
rii ja helimehe Tanel Kles-
menti eripreemiad sai end 
lõpparvestuses 5. koha-

le laulnud Orissaare Muu-
sikakooli tüdruk Kaisa Tar-
vis (juh.A.Kann). Huvikooli 
Inspira lauljad Hanna Mar-
tinson ja Mirjam Kütt saavu-
tasid samas vanuserühmas 
vastavalt 7. ja 8. koha.

7.-9.kl. solistide(23) arves-
tuses oli Inspira lauljate pa-
rim saavutus Kaisa Kopliste 
5.koht, tema sai žüriilt eri-
preemiaks piletid Jazzkaare 
kontserdile. Kaisale järgnes 
6.kohal Pille-Rite Rei Kärlalt 
(juh.M.Aarnis, Matis Män-
na), kellele žürii eripreemia-
na kuulub ajakirja „Muu-
sika“ aastatellimus. 7.koha 
üldarvestuses saavutas Ins-
pira õpilane Tuuli Rand, kes 
pälvis raudsete närvide eri-
preemia SÜG-i kooliteatrilt 
Kreisis ja žürii eripreemiana 

ajakirja „Cosmopolitan“ aas-
tatellimuse.

10.-12.kl. solistide (28) 
hulgas saavutas Inspira laul-
jatest 4.koha Teele Viira, kes 
sai žüriilt eripreemia nii kõr-
va- kui silmatorkava esitu-
se eest ja 6.koha Maria Väli, 
kellele määrati žürii eripree-
miana ajakirja „Teater. Muu-
sika. Kino“ aastatellimus.

Duettide arvestuses (13) 
jõudsid kõik Inspira lauljad 
taas esikümnesse: Mai Jõgi-
Erko Niit 4.koht ning parima 
jazzdueti eripreemia, Teele 
Viira-Kaisa Kopliste  5.koht, 
Maria Väli-Mai Jõgi 6.koht ja 
Mirjam Kütt-Hanna Martin-
son 8.koht.

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

Õpilaste sünnipäevad
Mari Pihel 10B 02.02.
Liis Poopuu 10D 02.02.
Sander Tamm 2A 02.02.
Kerli Adamson 1A 03.02.
Kadri Kandima 11A 03.02.
Sofia Hratkevits 11A 04.02.
Sabine Suuster 6B 04.02.
Priit Poopuu 9A 04.02.
Adeele Rassel 8A 05.02.
Tiina Seppel 8B 05.02.
Kerli Vaga 12A 05.02.
Maarja Timm 11C 05.02.
Liane Raidma 11D 06.02.
Joosep Lukk 12D 06.02.
Kristo Koert 6A 06.02.
Liis Teresk 10F 06.02.
Helena Vaher 10B 06.02.
Sten Köster 8B 07.02.
Age Antonenko 5B 07.02.
Kristi Orb 9C 07.02.
Mari-Liis Tulk 7B 07.02.
Brita Mänd 12C 08.02.
Maria Pihlas 2A 08.02.
Hanno Nelis 8A 08.02.
Kertu Laasma 4A 08.02.
Sanna Vahter 6B 08.02.
Indrek Etverk 10B 08.02.
Töötajate sünnipäevad
Raina Tiidovee 31.01*
Iris Leier 03.02.
Ene Riis 03.02.
Kaja Puck 07.02.

Palju
õnne!

Riigieksamid 
valitud

2006. a. valiti KG-s rii-
gieksameid järgmiselt:

Kokku 722 eksamivali-
kut, mis on suurim arv rii-
gieksamite ajaloos KG-s 
(1999. a. oli valikute koguarv 
587, 2005. a. 550).

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

kirjand
geograafia
inglise keel

matemaatika
ühiskonnaõpetus

keemia
bioloogia

füüsika
ajalugu

saksa keel
vene keel
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Erko Niit 2005. aasta KG galakontsertil esinemas. Foto: Gert Lutter
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Matemaatikud võistlustules
Laupäeval, 28.01 toimus 

matemaatikaolümpiaadi 
piirkondlik voor, kus osales 
ka 21 KG tublit õpilast. Kõi-
ge nooremad osalejad olid 
5. klassist. Võistlustules oli 
40 õpilast. Parim meie koo-
li õpilane oli Mihkel Aa-
vik, kes sai 4. koha. Aga tub-
lid olid ka Sten Pirn (8.-11.), 
Eliise Kõiv (12.-13.), Kris-
tiin Mets (18.-22.), Kaisa 
Silluste (23.-27.) ja Johanna 
Sepp (31.-32.). Kuuendatest 
klassidest kahjuks sel aas-
tal osalejaid polnud, seega 
liigume edasi 7. klassi juur-
de. Seal oli 34 osavõtjat ning 
meie parim koht oli II. Selle 
sai Merilin Heinsoo. Tub-
lid olid ka Janno Tilk (12.-

13.), Kristi Kandima (14.-
16.), Laura Killandi (21.),  
Jorgen Holm (22.-25.) ja 
Kristel Sepp (29.). Kahek-
sanda klassi osalejaid oli 
27 ning Kertu Saar sai 6. ja  
Juta Altmets 19. koha. Ühek-
sandate klasside õpilasi oli 
18. Neist tublim oli mitme-
tel reaalainete olümpiaadi-
del varemgi silma paistnud 
Silvar Vahkal, kes jäi jaga-
ma I-II kohta. Maris Tustit ja 
Uku-Rasmus Lind aga jäid 
jagama samuti väga häid 
kohti (3.-5.). Gümnaasiumi 
osas on aga matemaatikahu-
vilisi kahjuks palju vähem. 
Kümnenda klassi kohad läk-
sid jagamisele vaid 10 osale-
ja vahel. Meie ainus esindaja 

Kati Altmets sai 10. koha. 11 
klassidest polnud meil kah-
juks ainsatki esindajat kohal. 
12. klassis oli 7 võistlejat. 
Neist tublimad olid Reela 
Toomsalu ja Tuuli Käiro, 
kes jäid jagama II-III kohta, 
Helen Tiitma oli 5.

Suur kiitus kõikidele õpi-
lastele, kes laupäeval tulid ja 
nii häid tulemusi said. Suur 
kiitus ka teie õpetajatele ja 
vanematele. Veel kord suur 
tänu ilusa päeva eest ja koh-
tumiseni suurema enamuse-
ga teist Känguru võistlusel 
ja loomulikult ka järgmistel 
olüpiaadidel.

Piret Paomees, 
matem. ainekomisjoni nimel

“Su süda olgu su maailm”
1. veebruaril 2006 kell 

17.00 Kuressaare Linnateat-
ris etlejate konkursi lõpu-
etendus “Su süda olgu su 
maailm”. Hind 15 krooni.

Merle Rätsep, 
peakorraldaja

KUTSE
Austatud gümnasistid ja õpetajad! Olete oodatud KG Eesti 

Vabariigi 88. aastapäevale pühendatud ballile 22. veebruaril kell 
19.00. Kutsed (30 krooni) müügil huvijuhtide ruumis kuni 8. 02!

Riietus pidulik. Sissepääs kutsetega.

8.klasside suusa- ja õppelaager!
6. - �0. veebruaril �006. 
aastal toimub Kuressaare 
Gümnaasiumi 8ndate klas-
side õppe- ja spordilaager 
Lõuna-Eestis Alam-Rõu-
gel.

Sageli muutub just 8. 
klassi õpilastele  koolis käi-
mine tähtsusetuks ja tüü-
tuks ning selle asemele 
otsitakse muud huvitavat te-
gevust. Õpilastel puuduvad 
veel kindlad sihid ja eesmär-
gid, mille nimel pingutada ja 
püüelda. 

Kuna Saaremaa on talviti 
üks soojemaid paiku, jäävad 
kesiseks ka meie lumeolud. 
Samuti on Saaremaale ise-
loomulik lauge pinnas, mis-
tõttu suusaspordiga tegele-
mine kaasatuna õppetöösse 
on peaaegu võimatu.

Pakkumaks õpilastele ru-
tiinses õppetöös vaheldust 
erineva keskkonna näol ning 
tõstmaks nende tahet kooli-
kohustuse täitmisel, on käi-
vitunud kooli metoodika 
nõukoguga koostöös projekt 
sisustamaks kooliaasta ühte 
talvist nädalat Lõuna-Eestis.

Õppe- ja suusaspordi laa-
ger sisaldab nii regulaarset 
õppetööd kui ka suusasporti 
ning samuti sisustatud vaba 
aega koos Rõuge Põhikoo-
li õpilastega. Laagri hom-
mikupoolikutel tegeletakse 
suusaspordiga.  Peale lõunat 
algavad tavapärased tun-
nid, mille tulemusel valmib 
igal õpilasel  laagrinädala lõ-
puks praktikapäevik. Õhtu-
poolikutel toimuvad koh-
tumisõhtud samas vanuses 
Rõuge Põhikooli õpilastega 

ning teiste Rõugest pärit hu-
vitavate inimestega. Samuti 
tutvustatakse oma koolielu 
ning muid tegemisi.

Õppe- ja suusaspordi laa-
ger annab õpilastele võima-
luse saada põhjalik ülevaade 
ning tunnetus suusatami-
sest, tegeleda õppetööga eri-
nevas keskkonnas ning koh-
tuda omaealiste õpilastega 
teisest Eestimaa otsast.

Inge Jalakas, 
spordiosakonna juhataja

Talispordi lahutamatuks osaks on ka korralik varustus.  Foto: Rõuge Põhikool

Pühapäeval, 5. veebruaril 
kell ��.00 toimub KG aulas 
�.-4.klassi solistide laulu-
võistlus.

Kõik kuulajad-vaatajad 
on teretulnud.

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

��. jaanuaril toimus füüsi-
kaolümpiaadi piirkondlik 
voor.

KG õpilaste tulemused 
olid järgmised:

8. klass:  Alan Väli I koht,  
Rauno Rüütel IV koht.

9. klass:  Silvar Vahkal I 
koht,  Mari Maripuu ja Sil-
ver-Mikk Raik III koht.

10. klass:  Ott Levisto III 
koht,  Kristjan Nuut IV koht,  
Marko Elli V koht.

12. klass:  Raido Saar 
IV koht,  Ivar Laes VI koht,  
Kaimar Lomp VII koht,  Ker-
li Tarkin IX koht.

Suur tänu kõigile osaleja-
tele meie koolist.

Hilja Metsmaa ja Olle Arak, 
füüsikaõpetajad

�9. jaanuaril toimusid Ees-
ti koolinoorte mälumängu-
meistrivõistluste piirkond-
likud eelvoorud.

Saaremaa piirkonnas 
saavutas meie 12b võist-
kond Orissaare Gümnaasiu-
mi võistkonna järel II koha, 
nooremas grupis oli 9a võist-
kond 5. , võitis Muhu Põhi-
kooli võistkond.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Teated

Lühidalt

3�. jaanuar  oli ��. vaba-
riikliku emakeeleolümpiaa-
di uurimistööde esitamise 
tähtaeg.

  Meie kooli esindavad sel 
aastal kahe gümnasisti tööd. 
Kätlin Soon 11.A klassist uuris 
spordiajakirjanike keelekasu-
tust ja Pille Sepp 12.C klassist 
analüüsis MSN-i keelt.

Marit Tarkin, 
juhendaja
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Korvpall on tore mäng
Kolmapäev, 25. jaa-

nuar. Toimus taas tavapära-
selt kolm kohtumist. Pinget 
mängudes oli rohkem kui 
küllaga. Ja publikut oli kohe 
tõsiselt palju, võrreldes va-
rasemaga. 

Esimene mäng: Vasta-
misi olid siis The Doctors ja 
BC-4. The Doctorsil puudus 
seekord kapten Mart Kõrges-
saar, kuid see ei heidutanud 
neid. Ainuke mure oli, et ko-
hale oli tulnud vaid 4 män-
gijat. Kuid vastasvõiskonnal 
oli vastu panna vaid 3 män-
gumeest. BC-4 haaras ohjad 
enda kätte ja kasutas ära The 
Doctorsi praktiliselt nulli lä-
hedast viske tabavust ja või-
tis esimese veerandi 12:8. 
Teisel veerandil lammuta-
sid BC-4 mängijad Doctorsi 
korvi kolmestega ja kasva-
tasid vahet veelgi. Poolaja-
le siis 25:17 BC-4 juhtimi-
sel. Kolmandal veerandajal 
aga võttis The Doctors end 
kokku ja asus mängu juhti-
ma veerandaja lõpuks 40:33. 
Neljandal veerandajal kas-
vatati vahet veelgi ja män-
gu võit 56:36 The Doctorsile. 
Sellega on neil koht poolfi-
naali kindlustatud.  Punkti-
mehed: The Doctors – Pree-
dik Lemba 21p, Tõnis Lukk 
15p, Priit Enson 13p ja Rait 
Hansen 7p. BC-4 – Mihkel 
Kalm ja Tenno Saksakulm 
mõlemad 17p ning Karel 
Mets 2p.

Teine mäng: Vastakuti 
astusid BC-9 ja BC-2. Üle pi-
ka aja mängis ka BC-2 kap-
ten Tarmo Murd, kes oma 
kipsist vabanes. Esimesel 
veerandil haaras ohjad en-
dale BC-9 ja vormistas vee-
randajale minnes 12:8 edu-
seisu. Teisel veerandajal aga 
mudis BC-2 natukene BC-
9 mängijaid ja läks juhtima 
poolajaks 21:17. Kolmandal 
veerandil lülitas BC-2 kap-
ten Tarmo Murd teise käi-
gu ja viis meeskonna enne 
viimast veerandaega 30:27 
eduseisul puhkama. Neljan-
dal veerandajal oli ta peata-
matu ja viskas 12 punkti ja 

mängu võit 52:43 BC-2-le. 
Punkte tõid: BC-9 – Urmas 
Rajaver 15p, Martin Raamat 
11p, Tanel Ilmjärv 8p ja Ivar 
Laes 7p. BC-2 poolt – Tar-
mo Murd 21p, Karl Tartes 
12p, Tiit Juulik 8p ja Joosep 
Lukk 6p.

Kolmas mäng: Siin olid 
vastamisi BC-5 ja Trouble-
makers. Troublemakers asus 
mängu esimese veeranda-
ja lõpuks 16:6 juhtima. Tei-
sel veerandaja lõpuks aga 
viisid Siim Saat ja Heiko Jäe 
oma meeskonna ilusate kol-
mestega juhtima 21:18. Siim 
Saat aga pidi lahkuma ja BC-
5 jätkas mängu neljakesi. 
Troublemakers aga oli džen-
telmenlik ja mängis ka nel-
ja mehega vastu. Kolmanda 
veerandaja lõpuks asus taas-

kord juhtima Troublemakers 
37:35. Umbes minut enne 
mängu lõppu oli seis tablool 
45:45, kuid siis eksisid BC-5 
mängijad visetega ja Troub-
lemakers kasutas selle ko-
he ära ja võttis mänguvõidu 
seisuga 56:47. Punkte viska-
sid BC-5 poolt: Heiko Jäe 
19p, Joonas Lõbus 16p, Siim 
Saat 9p ja Margus Rajaver 
5p. Troublemakersi poolt 
skoorisid: Karel Kundrats 
19p, Ivar Sink 18p ja Taavi 
Ilmjärv 14p.

Kohtume taas 1. veeb-
ruar kell 16:00. Toimuvad 
alagrupi viimased mängud.  
Kohtumiseni!

Priit Enson, 
��E klass

KG meistrivõistluste kohtumisi vilistavad ainult parimad kohtunikud!
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1A Raina Tiidovee 24
1B Ülle Jasmin 24

48
2A Inga Engso 26
2B Raina Rääp 26

5�
3A Eve Sepp 26
3B Merle Tustit 26

5�
4A Grete Pihl 28
4B Kati Haamer 27

55
Algklassid (8) �07
5A Ruth Jasmin 36
5B Marvi Mäeots 36

7�
6A Heidi Truu 37
6B Helle Rand 37

74
7A Taimi Aru 34

7B Laine Lehto,  
Veikko Lehto 35

7C Anneli Auväärt 31
�00

8A Sirje Metsküll 35
8B Viive Käiro 35
8C Sirje Kereme 36

�06
9A Maria Pärn 35
9B Anne Mets 37
9C Ariita Sepp 31
9D Maret Laurson 34

�37
Põhikool (�4) 489
10A Marit Tarkin 37
10B Maren Asumets 36

10C Malle Tiitson,  
Kaja Puck 35

10D Reene Kanemägi 36
10E Gerta Nurk 34
10F Ave Jõgi 38

��6
11A Piret Paomees 36
11B Olle Arak 36
11C Eve Paomees 36
11D Ursula Matvejeva 37
11E Genadi Noa 34

�79
12A Merle Rätsep 34
12B Mai Rand 31
12C Ellen Kask 35
12D Merike Kivilo 34
12E Signe Vahkal 31

�65
Gümnaasium (�6) 560
Kokku ��56

KG õpilased
2005/06 õ.-a. 10.01.2006.

a. seisuga.
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Õppereisist Indiasse (algus eelmises lehes)
Kui jutt läks lumele, siis 

väitsid nad, et pole seda kor-
dagi näinud. Kui neile sai 
räägitud sellest, et Eestis on 
mõnikord kuni vööni lume-
hanged, siis ei suutnud nad 
seda uskuda. Pärast südam-
likku ingliskeelset vestlust 
noormeestega (vajalikud 
ingliskeelsed väljendid olid 
nad omandanud turistidelt 
tänaval) küsis minult nen-
de 20-aastane sugulane: “Do 
you love these boys?” Vasta-
sin jaatavalt, põhjendusega, 
et nad suudavad oma vaesu-
sest üle olla ja endale ise au-
sa tööga leiba teenida. Oma 
toitu ja teenuseid nad kelle-
legi kaela määrida ei ürita-
nud. Ehkki Indias on algha-
ridus kohustuslik, ei suuda 
peaaegu pool kooliealistest 
lastest vaesuse tõttu seda 
kohustust täita. Eestlaste In-
dias viibimise kahel viima-
sel päeval oli kohalik koo-
livaheaeg lõppenud ja võis 
näha ka kooliõpilasi. Nende 
hulgas oli poisse tunduvalt 
enam kui tütarlapsi. Kolkata 
tänavatelgi oli mehi ja pois-
se palju rohkem kui naisi ja 
tütarlapsi, naissoo koht on 
ilmselt kodus. Kooliõpilased 
tundusid kerjuspoistest pal-
ju väärikamad olevat ja pal-
jud neist sõitsid pärast suh-
teliselt lühikest koolipäeva 
rikša kaarikutel koju. Nende 
nägusid ei tarretanud üle-
õppimise pitser. Et juba 20-
aastaselt võib Indias saada 
magistriks, siis on gümnaa-
siumiperiood meie omast 
mõne aasta võrra lühem. 

Vastupidiselt Lääne 
noortekultuurile kannavad 
indialased pikka ja avarat 
rüüd. Kodututel tänavaini-
mestel on kohustusliku pika 
rüü tõttu end üsnagi tülikas 
hommikuti pesta, õnneks 

aga kuivavad kuivas õhus 
riided ruttu. Talvel ei pruugi 
mitu kuud tilkagi vihma sa-
dada. Erandina jalutas Kol-
kata rahvarohkel tänaval 
üks 13-15-aastane noormees 
aadamaülikonnas ilma viigi-
leheta ringi. Alasti tütarlaps 
linnatänavatel pole isegi 
mitte mõeldav. Kõik tööli-
sed nii hotellides kui ka res-
toranides, ka tänavatoitlus-
tuses on eranditult mehed.

Kolkata liiklustihedatel 
tänavatel on ebamugav jalu-
tada, sest pidevalt tülitavad 
ärikad, kes pakuvad rikša- 
või taksoteenust, püüavad 
väga sugereerivalt müüa 
flööte ja ehteid või kutsuda 
oma poekesse. Ka sunnivad 
poisikestest saapapuhas-
tajad turistile oma teenu-
seid peale. Kes jääb lühike-
seks ajakski kuulama mõnd 
emotsionaalset, sageli pi-
medat tänavamuusikut, kes 
enamasti saadab oma laulu 
tablaga (väike, sõrmedega 
mängitav trumm), see peab 

selle eest maksma vähemalt 
1 ruupia. Peale ärikate rün-
dab Euroopast saabunud tu-
risti kõikvõimalike kerjuste 
armee. Mõned neist palu-
vad vaikselt ja hardalt, mõ-
ned valjult ja nõudvalt, näi-
dates oma suule ja lausudes 
“tšapati” või “money”, ula-
tavad möödujale peopesa 
ja võivad anudes saata teda 
mitusada meetrit. Ka võivad 
nad kiskuda teda varrukast, 
et äratada temas halastust ja 
tähelepanu. 

Kolkatast viis õppereisi-
jate tee Himaalaja eelmäesti-
kus paiknevasse Tartu suu-
rusesse linna Darjeelingisse. 
Siin, 2500 m kõrgusel oli õhk 
tunduvalt hõredam ja kül-
mem, päeval oli sooja umbes 
10, öösel vaid 0 kraadi. Nagu 
Kolkatas, nii puudusid siin-
gi hotellides ahjud. Kütta sai 
elektriradiaatoritega.

Luksushotelli palkonilt 
avanes vaade Himaalaja 
mäestiku igilumes kiirgava-
tele tippudele, mis otsekui 

elasid – päikese kaldenur-
ga muutudes muutsid kiirelt 
oma värvusi. Nagu Kolkatas, 
nii äratas siingi hommikuti 
hotellitoas valjuhääldajatest 
kõlav moslemeid hommiku-
palvele kutsuv laul. Et filo-
soofiaõpetaja pikk habe on 
omane ka moslemitele, siis 
peeti tedagi moslemiks ja käi-
tuti temaga ehk viisakamalt, 
sest surmakartmatutelt mos-
lemitelt võib kõike oodata.

Hotelliomanik pakkus  
restoraniteenusena vaid taim-
set toitu. Seda, et ta ilmselt 
budist oli, reetis tema valitud 
ringreis Darjeelingi ümbru-
ses, kus kolme vaatamisväär-
suse hulgas oli ka budistlik 
klooster. Seal võis kuulda he-
liseva vaikuse sümfooniat, 
millega kaasnes kirjeldama-
tu mõnutunne hinges, kõigu-
tamatu rahu ja kindlus, mida 
teiselpool müüre lärmakas 
välisilmas vaevalt küll saaks 
tajuda.

Jätkub järgmises lehes...

Genadi Noa, filosoofiaõpetaja

Budistlik klooster Darjeelingis. Foto: erakogu


