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NOVEMBRI ESIMESE POOLE SÜNNIPÄEVAD:
LIINA LILL 5.11
URMO UIBOLEHT 5.11
INGA ARRO 6.11
ANNELY KARIN 6.11
TIINA MÜNT 6.11
REELI HAAMER 8.11
MARKUS JÄRVI 12.11
BRITTA BENNO 13.11
ANU NIGESEN 13.11
KADRI HUNT 15.11
JEVGENIA TSHIGULINA 15.11


NOVEMBRIKUU TEEMA: TÄNULIKKUS
Novembris meenutame lähedasi, kes on meie juurest juba
lahkunud. See aeg annab uue võimaluse avastada taas kõik
need kingitused, mis eluga oleme saanud ja millega võiksime ehk
olla lihtsalt harjunud.
Meie vanemad on andnud meile nii palju... elu, oma armastust
ja hoolivust. Meie vennad ja õed, nagu ka kodu ja kasvatus on
kingitus meile!
Oleme tänulikud ka esivanematele. Mõned nendest võib-olla ei
ela enam meiega, aga kui palju oleme nendele tänu võlgu! Nad
on meile jätnud võrratu pärandi - meie vanemad, meie pere, meie
usu, väärtused, kultuuri... Väärtustades seda pärandit
väljendame oma tänulikkust.
Saan olla tänulik ka Jumalale, kes on teinud meile kõige suurema
kingituse - elu. Meie elu ning nende oma, keda armastame ja kes
armastavad meid, samuti nende, kes meie ümber elavad. Ja kui
palju ande, millest meie ehk isegi ei tea! Tänu selle eest!

n Muusikakool
n16. novembril kell 17.00 muusikakooli õpilaste KONTSERT
Muusikamajas
n 18. novembril kell 10-16.00 A- JA B-ORKESTRITE
LAAGER Muusikamajas

n Vanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

Vanematekogu 25.10
nNovembri lõpuks tuleb kõigil töötajatel käia arstlikus
kontrollis ja fluorograafi juures. Jaanuaris tuleb
kontroll ja kõik, kellel tõend puudu, saavad trahvi.
nArengukava arutelu. Tuleb luua lisaõppe keskus,
kus saab tegeleda mõne ainega süvitsi või õppida lisaks
ainet, mida eelmises koolis ei õpitud. Arutati, kuidas
rohkem
aktualiseerida
väärtushinnanguid.
Töökasvatusele suurem tähelepanu.
n Vaba lava oli vanematekogus kooskõlastamata.
Praegu erandkorras lubatakse, aga tegelikult ei saa sellisel
juhul üritus toimuda. Selle tõttu jääb ära põhikooli pidu,
mis oli vanematekogus kooskõlastatud.
Vanematekogu 8.11.
n Kadripäev e humanitaarainete päev 24.11.
Järgmises vanematekogus täpsem ülevaade. 24.11
õhtuks planeeritud põhikooli pidu.
nSeoses õpetajate palverännakuga kerkis küsimus, et
kõik asendusõpetajad ei saanud konkreetseid juhtnööre,
mida tunnis teha. Edaspidiseks oluline välja töötada
protseduurireegel asenduste tarvis. Alar töötab välja
ja esitab 22.11 consiliumis.
n Kaarel Roostar 11. klassist rääkis, kuidas meie
gümnasistidel läks vaheajal toimunud Euroopa noorte
parlamendi Eesti sessioonil.
n Arengukava. Võimete testid näitavad, et meie
õpilaste võimed on tugevalt üle keskmise. Võimete testid
korreleeruvad üllatavalt hästi ka eksperthinnangutega,
mis näitab viimaste usaldusväärsust.
n28. novembri koolipäev. Seoses G. Bushi visiidiga
on kogu kesklinn 7.30-14.00 suletud. Kesklinna koolide
juhid on pöördunud haridusameti poole järelpärimisega,
kuidas sellises olukorras koolipäeva korraldada.
n Tagasivaade palverännakule. Tagasiteel tekkis
mõte õpilaskodu kabelis kolmapäeviti kell 16.00
roosipärga lugeda.

n Kõigile
NB! TERVISETÕENDID!
Vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse
§ 13 lõikele 2 on tööandja kohustatud nõudma enne
tööle asumist tervisekontrolli läbimist nakkushaiguste
suhtes ja saatma töötamise ajal korrapärasele
tervisekontrollile õpetajad ja kasvatajad ning teised
töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokku
puutuvad töötajad.
Järelikult peavad kõik töötajad esitama tööandjale
tervisetõendi. Seda väljastab perearst ning see on
tasuline. Kõik kulud katab töötaja.
Kellel on kehtiv tõend olemas teisest töökohast, esitab
koopia.
Virge

n Põhikool

n Gümnaasium

nEsmaspäeval on kogunemised peegelsaalis. Autasustame

II PERIOODI 3. NÄDAL

reaalainetepäeva parimaid.
11.00 5.-6. klassid
13.45 8.-9. klassid
nInimeseõpetuse loengud 13. novembril klassijuhataja
tunni ajal.
7. poisid Chema
5. tüdrukud Triin Vavilov
9. tüdrukud isa Xavier
n Väljasõidud
1. ja 3. poiste klass läheb esmaspäeval, 20. novembril kell
12.00 - 14.00 Draamateatrisse vaatama Ugala teatri etendust
“Aarete saar”.
4. tüdrukud lähevad esmaspäeval, 13. novembril kell 12.0014.00 Vene draamateatrisse vaatama Rakvere teatri etendust
“Pipi Pikksukk” ja 16. novembril kell 10.00-12.00 Kadrioru
kunstimuuseumi Lossikooli.
4. poiste klass on 10. novembril ja 17. novembril
Loodusmuuseumis. Minnakse klassi õpetaja ainetundide ajal
(alates kella 11.00).
9. tüdrukud on 10. novembril kell 12.00-14.00
Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis.
8. tüdrukud on 17. novembril Tartus. Külastatakse Tartu
Ülikooli ja selle ajaloomuuseumi.
nAlgavad põhikooli eksperthinnangud.
Esmaspäev, 13. november
9.05
6p
Sirje Rohtla
10.00
9t
Krista Nõmmik
11.00
1t
Kerli Tedder
12.00
3t
Anne Rebane
Teisipäev, 14. november
10.00
7t
Irja Tuus
11.00
5p
Alar Saar
12.00
2t
Margit Rüsse
13.00
8t
Anu Aero
Kolmapäev, 15. november
11.00
4p
Piret Kõppo
12.00
9p
Igor Kaasik
13.00
6t
Tiina Münt
Neljapäev, 16. november
11.00
3p
Maris Sisask
12.00
2p
Ragne Kullerkupp
13.00
7p
Aivar Saar
Reede, 17. november
9.0 5
1p
Liis Eesmaa
10.00
5t
Reet Oolup
11.00
8p
Maris Mikkus
12.00
4t
Sirje Kaev

nSel perioodil on X klasside õpilaste/õpetajate kord

Esmaspäeval, 13. novembril kell 15.30 põhikooli
arvutiklassis
HUMANITAARAINETE PÄEVA mõttetalgud.
Kõik humanitaarainete õpetajad on oodatud osalema!

sisestada eksperthinnguid. Järgmise nädala jooksul teeme
ettevalmistusi, et alates perioodi 4. nädalast saaksid õpilased
hakata hinnanguid kooli andmebaasi sisestama. Palun sellest
kindlasti rääkida ka klassijuhatajatundides. Kuna X klassi
õpilasi on väga palju, püüame vestlustega alustada aegsasti,
võimalusel juba arvestuste nädalale eelneval nädalal.
n Lähenemas on jõululaat (9. detsembril) - laada
korraldustoimkond ootab abiväge ka gümnaasiumist andke endast märku Katrin Raiele (katrin@vhk.ee).
n Tallinna linnajuhid korraldavad kohtumise Tallinna
abiturientidele, et tutvustada linna juhtimise aluseid ning
kinkida igale abituriendile mälupulk.
VHK Gümnaasiumi abituriente oodatakse 29.
novembril kell 15.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumisse.
n Täname uute gümnasistide tervitusõhtut korraldanud
meeskonda!

n Õpilasomavalitsus
Gümnaasiumi Õpilasesindus palub kõigil õpilastel välja
pakkuda jõulupeo teemalisi ideid. Lähipäevil tuleb ära
otsustada jõulupeo toimumise koht. Oodatud on ka kõik
ideed jõulupeo stiili kohta.
Mats Kuuskemaa

n Kunstimaja
n Reedel, 10.11 kell 17.00 toimub kunstimaja ateljees
KULTUURIKLUBI
Kavas Anneli Porri loeng "Tarbija ja kaasaegne kunst"
Huvilised on oodatud!
n Kolmapäeval, 15.11 toimub kunstimaja saalis ja
kunstiklassis jõulukujunduse workshop.
Alustame kell 17.15 ja lõpetame 19.00
Abilised teretulnud.

1.-15. novembrini VHK Kunstimaja õpilaste
näitus Kloostri Aidas, Vene tn 14

"HINGEDEAEG"
Ita Puusepp 12. kl., Leander Meresaar 6. P, Eva
Kedelauk 12. kl., Laura Kangur 12. kl., Geirit
Jansen 9. T, Kristel Kuslapuu 9. T, Liis Harjo 12.
kl., Triin Ruumet 12. kl., Pille-Riin Karro 9. T,
Maria Lindman 12. kl., Marie Tiitsmann 9. T, Ulla
Simona Mõldre 8. T, Sandra Suits 4. T, Anne-Marie
Sermat 11. kl., Diana Kull 8. T, Grete Remmel 4.
T, Pire Sova 11. kl., Mathias-Mait Metsamaa 2. P,
Marie Ott 2. T, Emma Pipi Penelope Visnap 2. T,
Ekke Peeter Sauter 1. P

n Kroonikat
nÕPETAJATE KORVPALLIVÕISTLUSTEL KOHILAS
Siis kui teised puhkasid- reisisid, pidid tublimad meie hulgast
VHK spordiau päästma.
Nimelt toimusid Kohilas 28.-29. oktoobril Eesti Koolispordi
Liidu 14. õpetajate korvpallivõistlused. Eelmise aasta kõigist
kõige parem võistkond, loomulikult VHK oma, lõpetas
seekord ridade hõredust arvestades igati väärika I liiga 6
kohaga. Korvpalli mängisid Alar, Alari, Urmo, Ruth, Liis
ja Kadri.
Iga mees ja naine platsil võitles mitme eest, Alari säras teisel
päeval nagu tõeline Jordan ning kuluaarides oli kuulda, et
Rauno Pehka ise oli meie mansa professionaalsust esile
tõstnud. Oleks täiskoosseis rivis, tuleks ilmselt meie tarvis
kõrgliiga rajada!?
Oma endises headuses ja energias andis kogu võistlusele
kõvasti värvi juurde VHK fännklubi (lippude ja häältega
sportisid tribüünil Anu A, Mairi, Neeme ja Katrin R).
Päästeaktsiooni tõsidust ja võitlejate ennastsalgavust jääb
veel mitmeks kuuks meenutama kips Ruthi jala ümber –
lehvitame talle ja soovime head paranemist!
Äge kossufänn Katrin

•Eilne orienteerumine oli väga mõnus. Muidu ei satukski
Kadriorgu jalutama. Nüüd olid ühendatud nii kool kui ka
värske õhk. Ainuke asi, mis ei läinud päris nii nagu oleks
pidanud, oli see, et mina ja Margus jõudsime Russalka juurde
enne kui need gümnasistid, kes pidid meile ülesandeid andma.
Me ootasime veidi ja lahkusime järgmise punkti poole.
Ülesanded ei olnud eriti rasked, vaja oli ainult loomulikku
intelligentsi.
JOHANN, 8. p
11. reaalklassi arvamused:

•Tore oli tutvuda VHK põhikooliga.
•Lõbus, aga põhikool peaks õppima rivistuma :)
•Meeldiv oli suhelda põhikooli õpilastega, kuid lõpupoole
läks väga külmaks. Igas punktis oleks võinud olla võimalus
kuskile sisse hetkeks soojenema minna (kohvik/muuseum).

•Kõik oli vahva, ainult et seda üritust võiks korraldada
näiteks mais või septembris, siis oleks veidi soojem.

•Pisut külm oli, aga tegevust jätkus ja põhikoolile tundus
ka meeldivat.

•Tore ja vahva. Teinekordki.
• Huvitav oli jälgida, kuidas erinevad meeskonnad
ülesannetega hakkama saavad. Päris tore üritus oli.

•Minule meeldis, minul küll külm ei olnud. Kui ka hakkas
külm mõne keskmise põhjuse pärast, siis sain kohe puhvetist
sooja teed. Ma ei saa aru, milles probleem?
Aga üritus oli vahva, lõbus ja hea vaheldus. Oleks võinud
võib-olla küsimused rohkem läbi mõelda ja ette valmistada.
Mõni hetk tekkis lihtsalt üleküllus.

•Mulje jäi selline, et ega kaheksas ja üheksas klass ei olegi
nii rumalad kui algul arvasin. Korralduse juures oli see halb,
et pidi 4 h õues olema. Siiamaani tunnen, et halb olla. Oli
ka lõbus, peab nentima. Ainuke probleem oligi vist see, et
jube külm lõpuks!

•Tore üritus ja ma arvan, et põhikooli õpilastele väga vajalik.
Ürituse toimumise aeg võiks muidugi natuke soojema
temperatuuriga olla.

Avatseremoonia, pillid ja pallid on alles kotis, küll aga andis
Ruti saatusest aimu kiri spordikotil. Oleks pidanud tähele
panema!

nREAALAINETE NÄDAL
Kolmapäevane keemia/füüsika orienteerumine.

•8. novembril toimus reaalainete nädala raames 8. ja 9.
klassi õpilaste orienteerumine Kadriorus. Vahepunktides pidi
vastama küsimustele keemia, matemaatika ja füüsika kohta.
Küsimusi esitasid 11. reaalklassi õpilased. Võistlus ei käinud
mitte aja, vaid punktide peale. Tulemused peaksid selguma
järgmise nädala jooksul. Vabas õhus toimunud üritus pakkus
meeldivat vaheldust argisest koolipäevast ning võimaldas
õpilastel oma teadmisi proovile panna.
JOHANNA, LIIS ja NOEMI, 9. t

VANALINNA MUUSIKAMAJAS
Reedel 17.11
kell 20.00

"KURBADE BALLAADIDE ÖÖ"
Üsna haledad ja kurvad tõestisündinud ballaadid ning
lood vanast ajast, tolle-aja inimestest; ahastusest,
armastusest ja sügisest.
Saja-aastaseid ja nooremaid ballaade-lugusid-laule
laulavad:
MEELIKA HAINSOO
LAURI ÕUNAPUU
JA SÕBRAD.

ÕPETAJATE PALVERÄNNAK LOURDES´I 26.10 –
6.11.2006
Palveränd on eriline (ruumis ja vaimus) liikumise vorm.
Ühelt poolt on kõik, mis sel ajal inimesega sünnib, äärmiselt
isiklik ja individuaalne. Teisalt on väga oluline, mis inimesed
sind sellel rännakul ümbritsevad, kui juba on otsustatud
suurema seltskonnaga minna.
Seltskonnaga meil vedas, seda võib vist üsna julgelt kõigi
eest öelda. Mida aga keegi oma sisimas koges või – Ülot
tsiteerides - kas ja kui palju energiat juurde sai, kuivõrd
kellegi meel korrastus, see sõltub igaühe unistustest, mõtetest
ja vaadetest. Seetõttu on järgnev kroonika vaid jäämäe
veepealne osa. Mis jääb vee alla - seda peab igaühe käest
eraldi küsima.
Neljapäev, 26.10. Väljasõit Mere puiesteelt kell 4.00. Paljud
ei ole üldse magama saanudki (veerandi lõpp, hinded välja
ja asjad kotti). Kirgas päikesetõus sügisvärvilises Lätis.
Poolasse jõudes aga takerdume teeparandustesse,
ümbersõitudesse ja väikeste teede rägastikku, seisame 2 tundi
eespool juhtunud ränga liiklusõnnetuse tõttu jne. Kõik see
võimaldab hästi arendada kannatlikkuse voorust. Mõnikord
see kannatus siiski katkeb ka. Varssavi-lähedasse koguduse
külalistemajja jõuame pärast südaööd.
Monika: Külalistemaja meenutab kohati jahimaja (niimoodi seda
ka varem vist kasutati), nii näiteks on söögisaali seinal kits, peas
rist.
Reede, 27.10. Hommikul saab põgusalt uurida paika, kuhu
ööpimeduses olime maandunud. Tegu on armsa Nõmmetaolise aedlinnaga. Õhk on juba palju soojem, aedades
õitsevad lilled. Tee ääres müüakse kummalisi suveniire
(tohutu kipsist elevant pöörleval alusel!). Meid aga ootab
ees pikk sõit, et jõuda ööseks Kölni lähistele.
Laupäev, 28.10. Lindlari noortehostelisse jõuame kell 4
öösel, kuna reede õhtupooliku veetsime ummikutes. Seetõttu
ei saa hommikul vara välja sõita ja teeme jalutuskäigu
linnakeses. Hoolitsetud ja liigirikkad aiad, ilm soe, ei häiri
ka pisike uduvihm.
Monika: Läbime Belgia (Buillon). Prantsusmaal näeme vilksamisi
aknast Reimsi katedraali. Tee ääres on imekaunid valged lehmad
ja massiivsed kartulikuhjad.
Selle päeva pärastlõunaks pidime plaanide järgi jõudma
Pariisi, aga kuna startisime hiljem, hakkavad suurlinna tuled
meile paistma alles õhtupimeduses.
Klooster Pariisi äärelinnas avaldab muljet pimedaski. Sume
õhtu (20 kraadi) ahvatleb jalutuskäigule, eriti kuna seljataga
on rikkalik õhtusöök. Kunagise võimsa kloostri territoorium
on suur ja mitmekesine, kust lisaks hoonetele võib leida
pargi, surnuaia, jalgpalli- ja tenniseväljaku, juurviljaaia,
ristikäigu, väikese groti jm. Ristikäigu keskel seisab
enneolematu puu – selle oksad ja tüvi on soomusjad, nagu
tohutu pikad käbid. Pimedas tundub see isegi natuke jube,
meenutades hiidämblikku, kes järgmisel hetkel oma
kombitsad su ümber suleb.

Monika: Üks armsamaid ööbimispaiku – paljudel meist on omaette
tuba, kus üksi mõtiskleda, mediteerida ja märgi käterätte kuivatada.
Kõik on vanaaegne, ei mingit „eurovärki” – voodid, kapid, lauad,
sõjaaegne lamp, uksepiidad, käepidemed. Tundub, et prantslased ei
pillu niisama kergelt asju minema, väärtuslik on ka
kuuekümnendatest ja seitsmekümnendatest säilinud. Ajalugu poleks
nagu nende jaoks midagi kauget, vaid osa igapäevasest elust. Kõik
on detailideni nauditav – armsad prantsuse vanaprouad ja härrad
(helesinistes pükstes ja sviitris) ja söök.
Pühapäev, 29.10. Päev Pariisis, paljude inimeste
unistustelinnas. Alustame põhjaliku bussiekskursiooniga, kus
vaatame ära kõik stamp-vaatamisväärsused, giidiks Tiina
N.-H. Buss poetab meid maha Montmartre´il, sealt ronime
üles Sacré Coeuri juurde. Nüüd läheb igaüks oma rada.
Mõned näiteks kõigepealt Püha Peetruse kirikusse missale,
seejärel jalgsi läbi Montmartre´i ja Marais´ kvartalite Cité
saare poole.
Käiakse Notre Dame´i kirikus ja Saint Chapelle´is; mõned
tublimad Rodini ja Picasso muuseumis; ühed sõidavad
laevaga mööda jõge, teised longivad niisama Seine´i
kaldapealsel, kolmandad ei lase end heidutada Pariisis varem
käinute antireklaamist ja tõusevad Eiffeli torni tippu jne.
Kõik aga tunglevad ilmselt pühapäevaõhtuses rahvaste
paabelis Ladina kvartalis, kuna sealtkandist võtab buss meid
õhtul kell pool kümme peale.
Monika: Selle reisi avastus oli nii mõnelegi Marais kvartal.
Vastukaaluks teistele kuulsatele paikadele ei ole Marais’d veel
tränimüüjad ja turistid lõplikult vallutanud, aga kauaks veel... Marais
asub Seine’i jõe paremal kaldal, kuhu Henry IV lasi 17 saj. alguses
rajada imekauni väljaku nimega Place des Vosges – paiga, kus
Richelieau keelust hoolimata peeti duelle. Kui õukond kolis Pariisist
Versailles’sse, algas tasapisi Marais´ allakäik, mis päädis Prantsuse
revolutsiooni lõppedes. Taassünd sai alguse 1965. a., mil valitsus
Kloostri hoovis kasvas hämmastav puu, mille meie seltskond üksmeelselt
“käbipuuks” ristis.

n Kroonikat

võttis piirkonna muinsuskaitse alla. Üks huvitavaimaid tänavaid
on Rue des Rosiers - juutide asuala, kus asuvad sünagoogid,
eksklusiivsed pagariärid, restoranid, kiirtoidupugerikud, kus müüakse
imehead falfalad, aga ka kosher pizzat, kosher hamburgerit, isegi
kosher hiina toitu ja sushit. Aeg-ajalt võib näha ka gei- ja lesbibaare,
rahvast on igasugust. Mõned majad on kaetud mosaiigiga. Väga
ehe, väga huvitav kvartal.
Helen: Osa meist käis ka Pariisi väärikaimal kalmistul Pere
Lachaise´il. Sellele kalmistule on maetud paljud kuulsused: kirjanikud
Oscar Wilde, Honore de Balzac; helilooja F. Chopin; lauljad Edith
Piaf, Jim Mor rison; näitleja Yves Montand jpt.
Siin puhkab väga ilusa hauakivi all ka meie oma mees Eduard
Wiiralt. Viisime talle kõigi poolt lilled ja küünlad. Kalmistu oli
vapustavalt ilusas lilleehtes, kuna tulemas olid kõigi pühakute päev
ja hingedepäev.
Esmaspäev, 30.10. Varavalges algab teekond Chartres´i
poole. Markus harib meid selle piirkonna ja katedraali ajaloo
koha pealt. Kõrgel künkal asuva, druiidide templi kohale
rajatud, neli korda maha põlenud ning uuesti üles ehitatud
kiriku tornid hakkavad silmapiiril paistma juba kümmekond
kilomeetrit enne linna. Gooti ehituskunsti tippteose
uurimisele võiks vabalt pühendada terve päeva – tuhanded
filigraanselt välja tahutud skulptuurid ja bareljeefid, 12.-13.
sajandi vitraazhid, roosaknad (II ilmasõja ajal võtsid
kohalikud elanikud kõik vitraazhid lahti ja viisid
pommitamise eest varjule!), kummaline põrandasse laotud
labürint, reliikvia - Neitsi Maarja loor, mis tulekahjus
puutumatuks jäi, iidne krüpt jpm.
Meid aga surub aeg tagant, õhtuks vaja Albisse jõuda. Tee
peal räägib Markus katarite hereesiast ja kiriku võitlusest
sellega. Nimelt oli just Albi piirkond selle veidra õpetuse
peamine toetuspunkt. Siin alustas jutlustamist ka Püha
Dominicus, kelle paavst saatis siia kataritega tegelema.
Monika: Teel Albisse vahime hoolega bussiaknast välja –
Prantsusmaa on imeilus. Möödume karjamaast, kus üheskoos
patseerivad mustad sead, kodulinnud, valged lehmad ja muud karvased
sarvedega olendid.
Veidi enne Albid aga puruneb bussi radiaator. Pärast väikest
susserdamist roomame siiski aeglaselt linna. Siin võtavad
meid vastu Christian ja Siv, kes on paljudele tuttavad, kuna
elasid aastaid tagasi mõni aeg Eestis ja olid seotud meie
kooliga.
Kuna klooster, kus me ööbime, paikneb südalinnas, teeme
veel õhtul väikese jalutuskäigu vanalinnas. Tähelepanu
köidavad suletud luugid akende ees – pea kõikidel majadel.
Katedraal lööb aga täiesti pahviks. Taevasse kõrguv
massiivne punastest tellistest kindluskirik, mis ei meenuta
ühtki teist seninähtud pühakoda.
Teisipäev, 31.10. Planeeritu hommikupoolik Albis muutub
tänu katkisele radiaatorile ööpäevaks. Aga me ei kurda:
tegemist on vana ja omanäolise linnaga. Tiina N.-H. annab
muuhulgas intervjuu kohalikule raadiole, vahele mängitakse
lugusid Muusikamaja Tütarlastekoori plaadilt.
Mõned meist alustavad päeva missaga ilusas vanas kirikus,
mille tänavapoolne külg on meie hämminguks ehitatud täis
kaubakioskeid! Seejärel teeb Siv meile ekskursiooni. Eelpool

mainitud Püha Cecilia katedraal rabab seest veel rohkem
kui väljast. Tohutu kõrged seinad täis maale, mosaiike ja
freskosid, stiilide ja mustrite segu (osa mustreid muutub
pikemal
silmitsemisel
optilise
illusioonina
kolmemõõtmeliseks), midagi araabiapärast on selles kõiges...
Lisaks ülisugestiivne altarimaal, kujutamas viimset
kohtupäeva.
Vaatame piiskopilossi ja selle aeda kõrgel kaldapealsel,
kõnnime vanadel kõveratel tänavatel, möödume ToulouseLautreci majamuuseumist, mis on kahjuks just teisipäeviti
suletud. Siv juhatab meid kitsasse käiku, mis viib armsasse
ristikäiguga aeda, mille keskel on luuderohtu uppunud vana
kaev. Selgub, et see on sama kiriku aed, kus me hommikul
missal käisime. Ehk siis putkade külje vastaskülg...
Siis käiakse veel söömas, pargis ja poodides ning minnakse
varakult magama, sest väljasõit on hommikul kell 6.
Kolmapäev, 1. november, kõigi pühakute päev. Christian ja Siv on vaatamata varasele tunnile meid saatma tulnud.
Nende lehvituse saatel asume teele reisi eesmärgi – Lourdes´i
poole. Markuse abiga saame üht-teist teada pühakutest ja
laulame kõigi pühakute päeva litaaniat.
Püreneede piirkonda jõudes tervitab meid udune ja vihmane
ilm, nii et mägede olemasolu kinnitab ainult Tiina jutt.
Ööbime Poola misjoni külalistemajas, kus toad avanevad
terrassile. Ilusa ilmaga avaneks sealt kaunis vaade mägedele...
Aga ka koleda ilmaga on seal ilus olla. Rõõmsat rahulolu
tekitavad soojad radiaatorid (siiani on punase niidina meie
reisi läbinud märja käterätiku probleem).
Jätkub järgmises Teatajas.
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