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nimi ___________________________________ 

SUULINE OSA 

Tõlgenda twitteratuuri teksti ja tutvusta oma tõlgendust 4 minuti jooksul. 

Väga lühikesed lood 

Autor: Rein Raud 

Vikerkaar nr 10-11/2009 
http://www.vikerkaar.eepage=Arhiiv&a_act=article&a_number=4993 

1. Nad olid tunde tõtt vaadanud, vaikuses, silmi peaaegu pilgutamata. Kirves oli neist
mõlemast täpselt sama kaugel.

2. Kui skulptuur lõpuks kohale toodi, sai ta aru, et hommikust peale esikus seisnud mees oli
elus ja ootas temalt vastust.

3. “Kähku!” ütles Arnie. “Kaome siit! Laev põleb!” “Isver,” ütles Nicole. “Küll sul on ikka
jõle särk.”

4. Talle täitsa meeldis inimesi köögiriistadeks muuta. Kirjadest tundis ta küll puudust, kuna
postiljon oli nüüd ju vaskne teekann.

5. Ta läks parasjagu üle silla, kui talle tuli pähe nii hea luuletus, et ta viskas oma kella jõkke,
sest ei tahtnud enam iial teada õiget aega.

6. Mees oli järjest sagedamini jäänud hilise õhtuni laborisse ja jõudis koju alles siis, kui
naine juba magas. Nende vahel oli mingit keemiat.

7. Ta ei saanud aru, miks kõik teda järsku vaatavad. Võib-olla oli see tema kleit. Või soeng.
Või tema lisanina.

8. Oleks ta lepingu läbi lugenud, teadnuks ta küll, miks kõik seitse juhatuse liiget imestasid,
et ta polegi koosolekul riides nagu Lumivalgeke.

9. Et konn tagasi printsessiks muuta, oleks pidanud teda suudlema. Kuid ta ei teinud seda.
Ta viibis ju ikkagi heas prantsuse restoranis.

10. Tablettidega oli kaasas pikk nimekiri haigustest, millega nad on vastunäidustatud, aga
puudus õpetus, kuidas purki avada. Ta ahmis õhku.

11. “Penn su mõtete eest,” ütles rahandusminister haridusministrile.

12. Ta oli juba rohkem kui nädal aega seepi söönud, aga ikka ei tundunud endale seest
puhtam. Ainult vesi oli nüüd alati mullidega.

13. Kõik oli läinud lihtsamalt, kui ta kartis. Publik seisis juubeldades püsti ja keegi ei tundnud
huvi, kuhu õige pianist oli kadunud.



EESTI KEELE KUI TEISE KEELE OLÜMPIAAD 23.-24. märts 2001 
 

2 
 

14. “Ega me varem kohtunud pole?” ütles veidi väsinud härrasmees veidi igavlevale noorele 
daamile. “Oleme küll, isa,” vastas see.  

 
15. See vorst tõi õnnetust. Viimati, kui ta seda sõi, kukkus ta läbi matemaatikaeksamil. Ja 

nüüd, aasta hiljem, sai ta toidumürgituse.  
 
16. “Äkki ma tohin end esitleda?” küsis ta närviliselt higistades. Lift oli seisnud paigal juba 

kaks tundi.  
 
17. Ta oli oodanud nii kaua, et ütles “jah”, enne kui mees oma lause lõpetas. Loomaaed 

polnud kunagi valmistanud talle nii suurt pettumust.  
 
18. Kõik need aastad Ministeeriumis oli ta kartnud, et teab liiga palju. See polnud nii. Aga ta 

ei teadnud sedagi.  
 
19. “Aga kui see ei õnnestu,” küsis mees, “kas ma saan siis raha tagasi?” Ta ohkas. “Mida te 

muidu üldse südame siirdamisest teate?” küsis ta.  
 
20. Kuldkala ei maitsenud pooltki nii hästi, kui ta oli soovinud.  
 
21. Kogu elu oli ta pannud vastu kummalisele soovile kõrgest kohast alla hüpata. Kui ta 

lõpuks järele andis, tuli välja, et ta oskas lennata.  
 
22. Rahuldusega pani kirjanik sulepea lauale. Tema kõige jubedam ja üllatavam teos oli nüüd 

valmis. Tema testament.  
 
23. Masinaks muutumine oli tema jaoks ainuke väljapääs, sest nii palju tööd suutis ära teha 

ainult masin.  
 
24. Meile oli antud käsk jääda kohtadele kuni Irma tulekuni. Aga meile ei öeldud, kummal 

poolel ta on. Pimenes.  
 
25. Kogu ülejäänud aja hulkus ta ringi mööda tontlikku raamatukogu, väljapääsu leidmata, 

seesama lause kummitamas peas.  
 

KIRJALIK OSA         

Ülesanne 1 

 

Pane rasvases ja kaldkirjas olevad nimisõnad õigesse käändesse ja verbid õigesse 

infinitiivi. 

Nii naljakas kui see ka ei ole, tutvusime Eevaga Lindakivi kultuurikeskus (1) 

_________________ sellisel seminaril nagu „Murelaps 2000“. See oli aastal 1999. Mis on 

teada ka kui aasta, mil kõigile konverentsidele, teleturukaupadele, arvutitarkvarale ja mulle 

sellisele pisteti alati lõppu arv kaks tuhat, mis ilmselgelt tõstis ürituse maine (2) 

________________, sest kui nimetada mõnd üritust lihtsalt „Murelapseks“, kõlab see 
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tõepoolest kõvasti hädisemalt. Tunduks, nagu oleks tegu üleriigiline võistlus (3) 

________________________, mis peaks välja selgitama, kes on millenniumi murelaps. Haa! 

Ühtlasi oli 1999 ka aasta, mil kõik endised magalate kinod muutusid ühtäkki 

kultuurikeskusteks.  

Meie mõlema klassijuhatajad olid meid sundinud sinna üritus (4) ______________ 

(minema/minna) (5) ________________. Asja mõte oli filmima/filmida (6) 

______________________ probleemidega noori lahkamas erinevad teemad (7) 

____________________ selleks, et nad ennast analüüsiksid ja oma sotsiaalseid oskusi 

parandaksid. Minu sotsiaalsed oskused (8) _______________________________ ei olnud 

väga viga, mul oli lihtsalt probleemne kodu, ja tundub, et klassijuhataja lihtsalt tõlgendas 

üritust valesti. Mu ema oleks võinud sinna minema/minna (9) ...................., aga ta pole enam 

lapse mõõtu. Igal juhul seal ma olin ja seal oli ka Eeva. Olin veendunud, et ka tema oli 

sattunud üritusele juhusest või kohusetundest, sest ei tundunud küll, et ta oleks mingitpidi 

asotsiaalne (10) __________________. Lisaks oli ta nii kuradi ilus, nii ilus, et sa ei saa 

lihtsalt olla tõrjutud või heidik, kui sa oled nii ilus.  

Istusin konverentsi ilusasti ära, ütlesin paar sõna sekka narkootikumid (11) 

_______________________, vägivalla ja muudel sellistel teemadel, mille kohta 

koolipsühholoogid käsivad noortel aeg-ajalt oma mõtteid (avaldama/avaldada) (12) 

_________________. Vaatasin video pealt, et kuigi mul olid seljas kõige suvalisemad riided 

ja olin pool tundi tagasi voodist tõusnud, polnud mul midagi viga ja suhtlesin ka täiesti 

vabalt.  

Nii et üritus kandis igati vilja. 

Kui meid, murelapsed (13) ________________, vabaks lasti, läksin Eeva juurde, et talt 

telefoninumbrit küsida. Mille ta mulle ka andis, ent kuna mul ei olnud paberit  ega pliiatsit, 

kraapisin numbri klaasikild (14) _________________ disketile. Jah. Siis kasutati veel 

disketid (15) _______________, mis mahutasid üks koma neli mega. Ja et veel ajastu märke 

lisada, siis see oli ka aeg, kui kasutati tavatelefonid (16) __________________. Viimane aeg. 

Ma siis ikka vahel helistasin Eevale taksofonist, sest ei tahtnud, et kodused mind kuulevad, ja 

üritasin oma tubli huumorimeelega talle muljet avaldada. Ta naeris küll aga ükstapuha kui 

palju ma talle ka ei vihjanud – oma sünnipäevale ta mind ei kutsunud.  

Läksin sinna sellegipoolest. Eeva sai siis neliteist. Sünnipäeval oli kaks olematu 

miniseelikuga imekaunis  neiu (17) ______________________________, kellest üks oli 

Eeva ja teine Kärt, ning lugematu hulk kiilakas alaealine (18) 

_________________________ . Just selline kontingent, kelle eest ma aasta hiljem Roostale 
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põgenesin. Nagu klassikaline  pidu (19) __________________________________  

Lasnamäel kombeks, joodi kõvasti, lõhuti veist mööblit, varastati vanemate baarikapist 

alkoholi, peksti üksteist veits veriseks ja mindi koju, et vanematele korralikku perepoega 

(teesklema/teeselda) (20) ___________________. „Ei, ema… teised jõid küll, aga mina 

mitte…“ 

Mul isiklikult on sellest peost piinlik mälestus, mis hõlmab purjus peaga nõudepesemine (21) 

_____________________. Pärast seda episoodi me Eevaga enam ei helistanud.  

 

Katkend Margus Karu noorteromaanist „Nullpunkt“  

  

 

Ülesanne 2 

1) Leia tabeli alt, missugused eesti kirjanike nimed peidavad end nende nimede taga. 
NB! Viis nime jääb üle. 
 

Marie Under, Kristjan Jaak Peterson, Betti Alver, Eduard Vilde, Andrus Kivirähk,  Viivi 

Luik, Juhan Viiding, Kaur Kender, Jaan Kaplinski,  Tõnu Õnnepalu, Doris Kareva, Anton 

Hansen Tammsaare, Oskar Luts, Kerttu Rakke, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Mats Traat, 

Friedebert Tuglas, Jaan Kross, Triin Soomets, Eduard Bornhöhe 

2) Ühenda teosed nende autoritega.  
 

1. PAUL TÕNNEÕUN    nt Tõnu Õnnepalu J A. Põrgupõhja uus Vanapagan 

2. KAJA LANKIPSIN  B. Mandragora 

3. AARE DIRSKOV   C. Ma olin Jüri Üdi 

4. TAMARA ANNA 

HESMENTSON 

 D. Tolmust ja värvidest 

5. INNA GUDIHJIV      E. Popi ja Huhhuu 

6. RIINA 

HÄRKSKVUD 

 F. Keisri hull 

7. LIIVI KUIV  G. Tants aurukatla ümber 

8. ULVI DEREDAD  H. Suvi 

9. KARLO SUTS  I. Sonetid 

10. RITA VELBET    J. Piiririik 

11. KRISTO ANTS  K. Pisuhänd 
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JEKAPERJAN 

12. RAIMU ENDER   L. Korallid Emajões 

13. MART TAATS  M. Rehepapp 

14. OSKAR JANS  N. Laulja 

15. ADELE BRITT 

FERGUS  

 O. Seitsmes rahukevad 

 

Ülesanne 3 

a) Ühenda vanasõna algus ja lõpp. NB! Kolm lõppu jääb üle. 

b) Kirjuta korrektne vanasõna välja ja selgita oma sõnadega, mida see tähendab.  

1. Küsija suu pihta….   E A. …aga kodus kõige parem. 

2. Heal lapsel ….  B. …nõnda palk.   

3. Vara tööle, hilja voodi,…   C. …..osavus ei hooleta. 

4. Igaüks on….   D. … mis hiilgab. 

5. Silm on….   E. … ei lööda. 

6. Tervis on inimesele…  F. ….kui tegija tööd ei riku. 

7. Kuidas töö,  …   G. …ajab upakile. 

8. Inimene õpib…   H. … mitu nime. 

9. Käbi ei kuku …  I. …seda magusam leib. 

10. Kõik ei ole kuld,…   J. ….nõnda rikkus majja toodi. 

11. Tublidus ei tule tööta, …   K. … kogu elu. 

12. Igal pool on hea, …  L. … hinge peegel. 

13. Kes nooruses hooletu, …  M. …kõige kallim varandus. 

  N. ... oma õnne sepp. 

  O. .... see vanaduses õnnetu. 
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  P. ..... kännust kaugele. 

 
    

Näide:  1. Küsija suu pihta ei lööda - rumalaid küsimusi ei ole olemas, küsida võib kõike 
2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________________

8._________________________________________________________________________

9._________________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________________ 

11.________________________________________________________________________ 

12.________________________________________________________________________ 

13.________________________________________________________________________ 

 

Ülesanne 4 

Tõlgi laused eesti keelde.  
 
 
 
1. Поставленные в театрах Эстонии пьесы собирают полные залы зрителей.  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Роман переведен также на финский, венгерский и норвежский языки, по нему 
поставлены пьесы в Эстонии, Финляндии и Венгрии. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Русские читатели слабо осведомлены об эстонской литературе, тем интереснее 
была встреча в Нарвской центральной библиотеке с популярным современным 
автором Андрусом Кивиряхком. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
4. Книга удостоена литературной премии Kultuurkapital как лучшая проза года, а 

также премии имени А.Х. Таммсааре, которая присуждается раз в пять лет. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
5. Такие добрые встречи, откровенные диалоги дают возможность народам лучше 

узнать друг друга. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 


