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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

ПЕРЕВОДЫ ДИАЛОГОВ 
 

 

1. TUND  

Dialoog 1. Õnnitlen viimase kooliaasta alguse puhul! 

Räägivad Olja ja tema ema 

 

— Õnnitlen sind, tütreke! Täna algab sinu viimane kooliaasta. 

— Aitäh, ema! Ma tundsin juba, et täna ei ole tavaline päev. 

— Tahan sulle nõu anda: suhtu sellesse õppeaastasse eriti tõsiselt. Mõtle varakult 

lõpueksamitele, ülikooli astumisele, tulevasele elukutsele. 

— Jah, ma tean, et valikuks jääb väga vähe aega. 

— Ja pea meeles, et see aasta jääb erilisena meelde nii sulle kui sinu klassikaaslastele. 

Sellepärast hoia oma sõpru, muidu jäävad meelde tülid ja solvumised.  

 

 

 

Dialoog 2. Kuhu astuda? 

Olja räägib vanema vennaga 

 

 

— Kuule, Olja, millega sa kavatsed pärast kooli tegeleda? 

— Muidugi õpinguid jätkata! 

— Ja kus, kui see saladus ei ole? 

— Ausalt öeldes ei ole ma veel otsustanud. 

— Mõtleme järele… Sa oled keeltes andekas… 

— Ma ei ole andekas matemaatikas ja füüsikas. Ma ei ole tugev täppisteadustes. 

— Aga sa oled tugev kirjanduses. Sulle meeldib ajalugu, sa tunned huvi poliitika ja 

ühiskonnaelu vastu. 

— Jah. Ma mõtlesin juba, et tuleb valida filoloogia, ajaloo ja polütoloogia vahel.  

— Aga mina tean, kus võib kõik sinu huvid ühendada! Äkki tahad ajakirjanikuks saada? 

Ma tean, et ajakirjanduse osakond on olemas Tallinna ja Tartu Ülikoolis. 

— Hea küll, ma mõtlen… Aitäh, et nõu andsid! (Aitäh nõuandmise eest!) 

 

 

 

2. TUND  

Dialoog 3. Meie juured 

Olja räägib isaga 

 

 

— Tervist! Tead, issi, ma sain täna postipakki Moskvast! Nii tore! 

— See jõudis lõpuks kohale. Vanaema muretses väga, et see hilineb. 

— Kust vanaema teada sai, et mul on just neid raamatuid vaja? 

— Ta helistas ja küsis nõu. Ta tahtis sind rõõmustada. 

— See on nii liigutav! Postipakis oli veel vihik, kuhu vanaema on kirjutanud kõik, mida 

ta oma vanematest mäletab. 

— Jah, me peame tema märkmed lisama sugupuusse, mida sinuga koostame. Oma juuri 

peab tundma! 
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Dialoog 4. Palu vabandust! 

Olja räägib vennaga 

 

— Olja, kas sa ei räägi emaga? 

— Mitte mina — tema ei räägi minuga. 

— Mis juhtus? 

— Ma tulin palju hiljem, kui olin  lubanud. Ajasime sõpradega kaua juttu, jäime 

istuma... Kuid ma olen juba täiskasvanu! Milleks mind nagu väikest kontrollida? 

— Arvasin samuti, et sa oled täiskasvanu... Aga selgub, et oled rumal. Asi ei ole selles, 

et ema tahab sind kontrollida. 

— Milles siis? 

— Selles, et ta muretseb sinu pärast. Ta usaldab sind, aga hädad ei sõltu meist! 

Loomulikult ta muretseb, kui sa hiljem tuled. Palu tema käest andeks! See oleks õige! Ei 

tohi solvata neid, kes meid armastavad! 

 

 

 

3. TUND  

Dialoog 5. Kas Prantsuse Lütseum on vana kool? 

Telefonikõne 

 

— Hallo, lapsuke, tere! 

— Tere, vanaema! 

— Kuidas käsi käib? On teil midagi uut? 

— Meil on kõik hästi, lähen praegu kontserdile. 

— Mis kontsert see on? 

— Meie lütseumi sünnipäevale pühendatud kontsert. 

— On teie lütseum vana kool? 

— Küllaltki vana. See asutati 1921. aastal. 

— Aga kus toimub lütseumi aastapäevale pühendatud kontsert? Kooli aulas? 

— Ei, see on traditsiooniline kontsert, ja ma läheme Estonia teatrisse. 

— Kui pidulik! See on suurepärane, kui koolil on sellised traditsioonid! No jookse, ma 

ei pea sind kinni! Anna telefonitoru emale! 

 

 

 

4. TUND  

Dialoog 6. Nagu kaks tilka vett 

Olja räägib oma koolisõbrannaga 

 

— Olja, kes on sellel pildil? 

— Siin on isa vennaga. Suvel käisid nad Moskvas vanaema juures ja tegid  seal selle 

pildi. 

— Kui ilus su vend on! Nii pikk, sportlik… 

— Vaata tähelepanelikult: ta on isaga väga sarnane. Isa nooruses ja Igor — nad on 

sarnased nagu kaks tilka vett. 

— Jah, näen… Nendel on samasugune silmakuju… Mõlemal on sirge nina… 

Lõualohk… Nad on tõesti väga sarnased! Aga kelle moodi sina oled? (Aga kellega 

sarnaned sina?) 

— Ma rohkem emaga sarnanen. Ta on samuti heledapäine, tal on nöbinina, kõrge laup. 

Meil on ka sarnased figuurid: mõlemad oleme väikest kasvu, peenikese pihaga. 
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Dialoog 7. Oma stiil 

Olja räägib emaga 

 

 

— Ema, kas sulle meeldib minu uus jakk? 

— Jah, väga! Sulle sobivad heledad värvitoonid. 

— Mis sa arvad, on mul oma stiil? 

— Ma arvan, et see on sul kujunemas. Mõnikord teed sa vigu rõivavalikus, kuid see on 

loomulik. Vigadest õpitakse. 

— Aga miks sa valisid endale klassikalise stiili? 

— Esiteks klassika on alati moes. Teiseks klassikaline stiil sobib paremini minu 

eluviisiga. 

— Äkki tuleb mul ka klassikalises stiilis riietuda? 

— Ma ei arva nii. Sa oled nii elav ja unistav neiu. Mulle meeldib rohkem, kui sa riietud 

romantilises stiilis. Ja sportlik stiil sobib sulle ka. Sul on hea figuur. Peaasi, et sinu riided 

vastaksid sinu tujule ja situatsioonile. 

 

 

 

5. TUND  

Dialoog 8. Mida sa õhtul teed? 

Olja räägib oma klassikaaslasega 

 

 

— Olja, mida sa õhtul teed? 

— Täna pean ma treeningule minema, me valmistume konkursiks. 

— Kas sa tegeled spordiga? 

— Ma tegelen võistlustantsuga. 

— Ja mitu korda nädalas sul trenn on? 

— Neli korda nädalas: esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja laupäeviti. 

— Sul ei ole ju üldse vaba aega! 

— Miks ei ole? See ongi mu vaba aeg! Mina tegelen tantsuga (sellega) meelsasti! 

— Aga ma tahtsin sind kinno kutsuda… 

— Muidugi kutsu, mul on veel kolm vaba õhtut! 

 

Dialoog 9. Kas see ohtlik ei ole? 

Olja räägib oma klassikaaslasega 

 

 

— Olja, ma ostsin kinopiletid teisipäevaks. Sa ju lubasid mulle ühe oma vaba õhtu. 

— Aga miks mitte pühapäevaks? Kas sa oled nädalavahetusel kinni? 

— Vabanda, pühapäeval olen Tartus. 

— Lähed oma sõpru või sugulasi külastama? 

—  Ei, see sõit on seotud minu harrastusega. Läheme koos sõpradega Tartu lennuväljale, 

seal toimub langevarju-show. 

— Kas sa tegeled langevarjuspordiga? Sa ei ole sellest kunagi rääkinud! 

— See on minu ammune harrastus. Nakatusin sellest vanema venna eeskujul. 

— Kui vahva! Kas see ohtlik ei ole? 

— Arvan, et kõik võib olla ohtlik, kui inimene tegutseb mõtlemata. Kuid kui oled 

arukas, pole sul vaja midagi karta. 

 

 



 127 

6. TUND  

Dialoog 10. Kas sulle meeldib teater? 

Olja räägib sõbrannaga 

 

— Hallo! Olge lahke, kutsuge palun Anja. 

— Jah, kuulen. 

— Olja siin. Mis sa teed 15. novembril? Ema ostis kaks piletit etendusele „Suur inimene 

väikeses linnas“, kuid ta ise ei saa minna. Kas tuleksid minuga? 

— Hea meelega! Mis lavastusega on tegu? 

— Vene Draamateatri etendus Sergei Dovlatovi teoste ainetel. Esietendus toimus 2007. 

aasta novembris. 

— Kes on etenduse lavastaja? 

— Etenduse lavastas Eduard Toman. 

— Hea küll, lähme vaatama. Kus me kohtume? 

— Etendus algab pool kaheksa. Kohtume kümme minutit seitse läbi teatri sissepääsu 

juures. 

— Oleme rääkinud! Kohtumiseni! 

 

 

Dialoog 11. Ostame teatripiletid! 

Teatrikassas 

 

 

Olga: Tere! Sooviksin osta kaks piletit, kuid ei oska etendust valida. Mida teie 

soovitaksite? 

Kassapidaja: Mida te sooviksite vaadata? Kas komöödiat või draamat? 

Olga: Mul pole eelistusi. Peaasi, et see oleks hea etendus. 

Kassapidaja: Siis võin teile pakkuda „Marukoeri“ või „As you like it“. Nendes 

etendustes osalevad noored näitlejad, Moskva Akadeemilise Kunstiteatri Stuudio 

vilistlased. 

Olga: Olen juba näinud mõlemat etendust. Kas sel kuul toimuvad etendused vene 

klassika põhjal? 

Kassapidaja: Külastage etendust „Onu unenägu“, mis on lavastatud Fjodor Dostojevski 

teose järgi. 

Olga: Suurepärane! Millal see toimub?  

Kassapidaja: 9. novembril, kell 19.00. Vabu kohti on veel looţis. Need piletid on kõige 

kallimad. On ka pileteid põrandale. Need on natuke odavamad, aga rõdule enam kohti ei 

ole. 

Olga: Andke palun kaks piletit põrandale. 

Kassapidaja: Palun! 9. rida, kohad 14 ja 15. 

Olga: Kui palju ma teile võlgnen?  

Kassapidaja: Üks pilet õpilasele maksab 75 krooni. Tähendab kokku tuleb 150 krooni. 

Olga: Siin on raha! Aitäh! 

Kassapidaja: Suur tänu teile! Meeldivat õhtut!   

 

 

7. TUND  

Dialoog 12. Läheme kinno! 

Olja räägib sõbrannaga 

 

 

— Anja, kas sa tead, millal sel aastal algab Pimedade Ööde filmifestival? 
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— Ei tea. Aga mis on (festivali) kavas? 

— Seal on filme igale maitsele! Näiteks sel aastal võib vaadata Lõuna-Korea ja Belgia 

kaasaegseid filme. 

— Maa vist ei ole kunagi näinud nende maade filme. 

—  Veel võib vaadata dokumentaalfilme, maailma filmikunsti hitte, tuntud ja 

tundmatuid eesti filme… 

— See on kindlasti huvitav. Jah, peame põhjalikult tutvuma festivali kavaga! Aga mis 

kinoţanr sulle kõige rohkem meeldib? 

— Tead, ma ei pööra tähelepanu mitte ţanrile, vaid sellele, kes näitlejatest mängivad, 

kes on lavastaja, milline on teema … 

— Mulle meeldivad väga kirjandusteoste põhjal loodud filmid. Alati on huvitav võrrelda 

oma raamatumuljet ekraanil nähtuga. 

— Jah, olen täiesti nõus! Head ekraniseeringut tasub küll vaadata! 

 

 

Dialoog 13. Kinofilmi muusika 

Olja räägib sõbrannaga 

 

— Kuule, Olja, mida sa kogu aeg ümised? 

— Vaatasin eile Mark Zahharovi filmi „Armastuse valem“ ja täna laulan terve päev selle 

filmi naljalaulu. 

— Jah, sellest abrakadabrast sai filmi tunnuslaul. 

— Muusikal on filmis üldse suur tähtsus. Just nimelt see loob vajaliku meeleolu. 

— Kas meie elus on teisiti? Ei tea, kuidas sina, aga mina tean täpselt, milline muusika 

tõstab tuju, millist laulu on vaja kuulata, et lõõgastada või vastupidi, keskenduda. 

— Jah, sul on õigus. Muusika tõesti mõjub inimese meeleolule. 

 

 

8. TUND  

Dialoog 14. Kuhu sa lähed jõuluvaheajal? 

Olja räägib sõbrannaga 

 

— Olja, kus sa aastavahetust tähistad? Jälle Moskvas? 

— Jah, traditsiooniliselt uusaasta peole sõidame Moskvasse vanaema ja vanaisa juurde. 

— Nüüd on selge, miks sa nii palju aasta jooksul reisid. Nõnda kuidas võtad vastu uue 

aasta, selliseks see kujunebki. Aga sina võtad selle vastu reisil! 

— Jah, kõikidele meie peres meeldib reisida. See on meie ühine harrastus. 

— Kas te juba mõtlesite, kuhu suvel lähete? 

— Jah, otsustasime Baikal järve äärde minna. Varem oleme käinud maadel, kus võib 

näha midagi ajaloo ja kunstiga seotut, legendaarsete linnades: Pariisi, Prahas, Viinis… 

See on meie esimene nii nimetatud ökoturismi kogemus. 

—  Võtke mind kaasa! Ma tahan ka Baikalit külastada! 

— Võtame kindlasti! Hea meelega!   

 

 

Dialoog 15. Muljekaart 

Olja räägib emaga 

 

— Tead, ema, vaatasin eile meie viimase reisi pilte ja kahetsesin, et fotod ja video ei 

jäädvusta muljeid nii eredana, nagu nad tegelikult olid. 

— Muidugi ei jäädvusta. Muljed kujunevad peale selle, mida sa kuuled ja näed, ka sinu 

tujust, seltskonnast, kellega sa reisid… 
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— Mida siis teha, et muljed meelde jääksid? 

— Kas oled kuulnud ajakirjanikkudest Larissa Pele ja Jaroslava Trojnitš? Nad reisisid 

Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ja kirjeldasid oma reisi. Viimases artiklis andsid nad nõu 

muljekaardi koostamiseks — nii elavad mälestused kaua.   

 

 

9. TUND  

Dialoog 16. Head uut aastat! 

Telefonikõne 

 

 

— Tere, Anjake! Olen Moskvast tagasi ja helistan, et veel kord õnnitleda sind uue aasta 

puhul! Soovin sulle palju õnne ja muidugi edu lõpueksamitel! 

— Tervist! Tere tulemast! Õnnitlen sindki uue aasta puhul ja soovin sulle kõike head! 

Kuidas sa tähistasid aastavahetust? 

— Kõik oli imetore! Jalutuskäigud talvises Moskvas, kohtumised lähedaste ja 

sõpradega, kingitused — kõik oli suurepärane! 

— Mul on väga hea meel, et sa oled tagasi! Tule mulle külla, ma räägin sulle, kui 

lõbusalt aastavahetust tähistasin! 

— Hea küll! Tulen varsti! Kohtumiseni! 

 

 

10. TUND  

Dialoog 17. Telefonikõne Venemaa Saatkonnaga 

Telefonikõne Venemaa saatkonnaga 

 

 

— Tere! Venemaa saatkond Eestis. Kuulan teid. 

— Tere! Minu nimi on Olga Petrova. Tahaksin saada Venemaa viisat. 

— Viisat on võimalik saada Tallinnas, Tartus või Narvas. Kus on teie jaoks kõige 

mugavam? 

— Kõige sobilikum oleks Tallinn. 

— Siis on teil vaja pöörduda Venemaa saatkonda Eestis Tallinnas Lai tänav 18. 

— Aga millal võetakse vastu dokumente viisa vormistamiseks? 

— Tööpäeviti kell 9.00-12.00. Viisa võib kätte saada esmaspäevast neljapäevani kell 

16.00-17.00 või reedel kell 15.00-16.00. 

— Milliseid dokumente on vaja viisa vormistamiseks? 

— Pass, foto mõõduga 3 x 4 sm, kutse ja kindlustuse poliis. Kohal täidate viisaankeedi. 

— Suur tänu info eest! Nägemiseni! 

— Pole tänu väärt! Kõike head! 

 

 

Dialoog 18. Raudteejaama piletikassas. 

Olja ostab rongipileteid 

 

 

— Vabandage, kas saaksin osta pileteid Tallinn-Moskva rongile 14. märtsiks? 

— Jah, palun. Rongile on pileteid. 

— Ma tahaksin osta kaks piletit. Kas saaksin kohe osta ka tagasisõidupiletid? 

— Muidugi saate. Millal te tahate tagasi tulla? 

— 22. märtsil. Kui palju piletid maksavad? 

— Kupees — 1448 krooni, magamisvagunis 1981 kooni. 
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— Kupee sobib, see on odavam. Kas alumisi voodeid on? 

— Jah, annan teile piletid alumistele kohtadele. 

— Aitäh! Kui palju ma võlgnen? 

— Kokku 5792 krooni. 

— Suur tänu! Kõike head! 

— Head reisi! 

 

 

11. TUND  

Dialoog 19. Hotelli broneerimine 

Telefonikõne 

 

 

— Hotell „Moskva“. Tere! 

— Tere! Olga Petrova Eestist on siin. Ma tahaksin broneerida tuba teie hotellis. 

— Jah, palun. Kui kaua te olete Uglitšis? 

— Alates 17. märtsist kuni 20. märtsini. 

— Millist tuba te sooviksite: ühekohalist, kahekohalist või perenumbrit? 

— Kahekohalist. 

— Hästi. Selline tuba maksab 2600 rubla ööpäevas. Kas see hind sobib teile? 

— Jah, see on vastuvõetav hind. Ütelge, kas toa hinna sees on hommikusöök. 

— Jah, hinna sees on Rootsi laud. 

— Kas toas on Internet? 

— Muidugi on. Televiisor, telefon, külmkapp, konditsioneer, minibaar, Internet — see 

kõik on toas. Mööbel on väga mugav, naturaalpuidust. 

— Hästi. Aga mis teenuseid teie hotellis pakutakse? 

— Keemiline puhastus, pesula, riiete- ja jalatsite remont, vaaluutavahetus, arstipunkt, 

apteek... Ilusalong on ka olemas. 

— Kas teil on bassein ja spordisaal? 

— Jah, meil on bassein ja spordikeskus. 

— Kas hotellis saab lõunatada? 

— Jah, te saate tellida tuppa sööki või külastada restorani. 

—  Kas te võiksite täpsustada, kus teie hotell asub? 

— Meie aadress on Kalda tänav 5. 

— Aitäh! Kohtumiseni! 

— Kõike head! Ootame teid! 

 

 

Dialoogid 20.–21. Piiripunktis 

 

Dokumentide kontroll 

Tolliametnik: Tere! Teie dokumendid? 

Olga: Palun! Pass ja migratsioonikaart. 

T.: Kuhu te sõidate? 

O.: Moskvasse. 

T.: Mis on teie sõidu eesmärk? 

O.: Me tahame sugulasi külastada. 

T.: Kui kauaks te Venemaale jääte? 

O.: Üheks nädalaks. 

T.: Kõike head! 
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Pagasikontroll 

 

T.: Tollikontroll. Kas te täitsite deklaratsiooni? 

O.: Ei, mul ei ole kaasas midagi väärtuslikku. 

T.: Näidake oma pagasit, palun! 

O.: See on mu pagas. 

T.: See kott ja kohver? 

O.: Jah, siin on ainult isiklikud asjad. 

T.: Tänan, kõik on korras. 

 

 

12. TUND  

Dialoog 22. Kuidas minna... 

Hotellis 

 

 

O.: Tere! Kas te saaksite meid aidata? 

A.: Jah, muidugi saan. 

O.: Asi on selles, et me saabusime Uglitšisse alles täna ja ei tunne üldse linna. Me oleme 

palju kuulnud Uglitši Kremlist ja tahaksime sinna minna. Kuidas me sinna saame? 

O. See ei ole hotellist kaugel. Minge hotellist välja kaldatänavale ja pöörake vasakule. 

Minge kogu aeg otse mööda kaldatänavat. Nii jõuate Kremlini. 

O.: Aga kuidas me leiame kiriku tsaaripoja  Dimitri Vere peal? 

A.: Minge üle silla, mis viib Kremlisse, ja sisenege Nikolski väravatest Kremlisse. 

Minge otse mööda rada kuni kellatornini. Kellatornist vasakul näete suurt kollast kirikut 

— Spasso-Preobraţenski katedraali. Aga paremal pool, natuke kaugemal, näete ilusat 

punast kirikut. See ongi tsaaripoja Dimitri kirik. 

— Suur tänu! Head aega! 

— Kõike head! 

 

 

Dialoog 23. Restoranis 

Kelner: Tere! Palun, meie menüü. 

O.: Tere! Mida te meile vene köögist soovitaksite? 

K.: Külmaks roaks soovitan teile valgeid ritsikaid hapukoorekastmes tsaari moodi ja 

soolaseid suupisteid „Keldrist“. 

A.: Kas teil on ka sooje eelroogi? 

K.: Jah, muidugi. Maitske pannkooke lõhega või võtke koldunõd puljongiga. 

O.: Mis see koldunõd on? 

K.: Pelmeenid seentega, mida süüakse kuuma puljongiga. 

A.: Mis suppe te võite meile pakkuda? 

K.: Kas te eelistate külma või sooja suppi? 

A.: Sooja. 

K.: Siis saan pakkuda bojaari kapsasuppi, lihaseljankat seente ja hapukoorega ning borši. 

O.: Mida te soovitate praeks? 

K.: Kas te sooviksite liha- või kalaroogi? 

A.: Ma tahaksin proovida kala. 

K.: Soovitan teile koha vürsti moodi. See on koha juurviljadega koore-kalamarja 

kastmes. 

A.: See on kindlasti  maitsev! 

K.: Magustoiduks soovitan teile Gurjevi putru. See on kõige kuulsam vene soe 

magustoit — aromaatne kihiline puder puuviljade, pähklite ja koorega. 



 132 

O.: Siis ma võtan koldunõ puljongiga, bojaari kapsasuppi ja Gurjevi putru. 

A.: Aga mina maitsen koha vürsti moodi ja kremlipärast kooki — mulle meeldib 

nimetus. 

K.: Mida te joote? 

O.: Ma näen, et menüüs on sbiten — mis see on? 

K.: See on vanaaegne vene meejook kaneeli, nelgi, mündi ja teiste maitseainetega. 

O.: Seda me proovimegi.    

 

 

13. TUND  

Dialoog 24. Poes: valime toiduaineid. 

 

 

O.: Mõtleme, mis toiduaineid me peame reisile kaasa ostma? 

A.: Ma arvan, et meil on kindlasti vaja leiba, juustu, sinki ja võid võileibade jaoks. On 

vaja osta jogurtit hommikusöögiks, võib osta puuvilja. 

O.: Ma võtaksin ka mingisuguseid pähkleid. 

A.: Ja ära unusta komme osta — Vene kommid on väga maitsvad. 

O.: Olgu, oleme otsustanud. Ma võtan ostukäru. Siin on leivaosakond. Mis leiba me 

võtame? 

A.: Võtame rukkileiba. Kindlasti viilutatud. Näiteks Borodinski. Sobib? 

O.: Jah, võta. Läheme piimaosakonda. Nii... Piim, koor, keefir, hapukoor, kohupiim... 

Siin on jogurt. Võta, palun, maasikajogurt Danon. 

A.: Hästi, aga endale võtan ma virsiku oma. 

O.: Siin kõrval on koorevõi. Vali, mis või me võtame võileibade jaoks. 

A.: Võib-olla on parem võtta sulatatud juustu või asemel? Seda tilliga? 

O.: Hea idee! Aga kuidas teha juustuvõileibu? Paneme juustu juustu peale? 

A.: Siis võtame nii võid kui ka sulatatud juustu. 

O.: Vaata palun juustu sel riiulil. 

A.: Sulle meeldib ju Hollandi juust? Ma võtan viilutatud Hollandi juustu. 

O.: Pöörame maiustuste poole. Minu lemmikkommid on Karu Põhjamaal! Võtan kolm 

pakki. 

A.: Ma võtan vahvlitordi. Ma olen seda juba varem maitsnud — väga maitsev! 

O.: Võtame veel erinevaid komme proovida. Linnupiim, griljaaţ... Aitab! Muidu sööme 

ennast jälle täis. 

A.: Aga siin on pähklid. On mandleid, maapähkleid, metspähkleid, Jndia pähkleid... 

O.: Ma võtan selle pähklite assortii korvis. 

A.: Läheme sinki valima... 

O.: Küsime nõu müüjalt! 

A.: Nõus! 

  

 

Dialoog 25. Poes: lihaosakonnas. 

Müüja: Tere! Mida te soovite? 

O.: Tere! Me tahaksime sinki osta. 

M.: Mis sinki te eelistate? 

O.: Parem rasvata ja mitte liiga soolast. 

M.: Võin pakkuda teile sinki Hommikueineks. 

O.: Kui palju see sink maksab? 

M.: Üks kilo maksab 223 rubla. 

O.: See ei ole väga kallis. Mis sink see on — Assortii? 

M.: Seda valmistatakse linnulihast. 
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O.: Aga kui palju see maksab? 

M.: Kilo hind on 186 rubla. 

O.: Hästi. Olge lahke, kaaluge meile 300 grammi sinki Hommikueineks ja sama palju 

Assortiid. 

M.: Nii... Siin on natuke rohkem — 320 grammi. Võib jätta? 

O.: Jah, las olla. 

M.: Palun, teie sink. Maksate kassasse 127 rubla 20 kopikat. 

 

 

 

Dialoog 26. Ostame suveniire. 

O.: Tere! Ma tahaksin osta kingituseks traditsioonilisi vene suveniire. Kas te aitate 

mind? 

M.: Muidugi aitan. Kellele te kingitusi valite? 

O.: Vaatame, mida ma võiksin kinkida emale. Võib-olla selle laeka ülemisel riiulil 

vasakul? 

M.: Kohe ma näitan seda. See on suurepärane käsitsi tehtud laegas. Sellist maalingut 

nimetatakse hohlomaks. 

O.: Ma võtan selle! See meeldib mulle väga. Aga mida ma võiksin osta isale... 

M.: Kui teie isale meeldib teejoomine, ostke talle alustassiga tass „Moskva“! 

O.: Jah, ma arvan, et see on hea kingitus. Aga mis see teil on? Kas arvutihiir? 

M.: Jah, see on käsitsi maalitud arvutihiir. See maksab 2457 rubla.  

O.: Nii kallis! Aga ma ikkagi võtan selle vennale kingituseks. Ja andke mulle palun kaks 

matrjoškat sõbrannade jaoks. Kui palju ma võlgnen? 

M.: Laegas — 728 rubla, tass ja alustass — 189 rubla, arvutihiir — 2457 rubla ja kaks 

matrjoškat — 204 rubla kumbki. Kokku teilt 3782 rubla. 

O.: Palun. Suur tänu! 

Müüja: Aitäh teile! Külastage meid jälle! 

 

 

TUND 14. 

Dialoog 27. Kes on  vanausulised? 

Olja räägib oma sõbrannaga 

 

 

— Kuula, Olja, ma tean, et Eestis on staroveeretseid, vanausulisi ja raskolnikuid. On 

nende vahel mingisugune erinevus? 

— Need on ühe ja sama inimrühma erinevad nimetused. 

— Aga mis vana usk nendel on? Kas nad on paganausulised? 

— Ei, mis sa nüüd! Nad on kristlased! Asi on selles, et XVII sajandi keskel toimus 

õigeusukiriku reform, mis puudutas usukombeid ja kirikuraamatuid. Reformi algataja 

patriarh Nikon avastas vigu kirikuraamatutes, mida oli palju kordi käsitsi ümber 

kirjutatud. Ta hakkas nõudma nende parandamist. Muidugi oli ka selliseid inimesi, kes 

olid nende muutuste vastu, sellepärast et nad olid vana usu ja vanade kommete 

pooldajad — siit on nimetus „vanausulised“. 

— Miks neid nimetatakse raskolnikuteks? 

— Reformi tulemusena lõhenes õigeusukirik kaheks: nendeks, kes võtsid reformi vastu, 

ja nendeks, kes olid selle vastu. Ametlik kirik ja riigi valitsus süüdistasid lõhestamises 

vana usu pooldajaid ja hakkasid neid taga kiusama. 

— Kuidas sattusid vanausulised Eestisse? 

— Nad põgenesid, et end päästa. 

— Kõik põgenesid Eestisse? 
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— Ei, mitte kõik. Mõned asusid elama Siberisse, mõni läks Ameerikasse, Kanadasse, 

Hiinasse... Vanausulisi võib leida erinevatest riikidest. Eestis on nad teiste inimestega 

suhtlemiseks avatumad, aga näiteks Lõuna-Ameerikas loobuvad isegi võõrastega 

rääkimast. 

 

 

Dialoog 28. Kõigi armastatud Jüri Lotman 

Olja räägib emaga 

 

 

— Ema, mis pilt see on? 

— Ma sorteerisin fotosid ja leidsin ülikooli lõpuaktuse pildi. 

— Kas see on teie õppejõud? Nii sarnane Einsteiniga! 

— See on suurepärane inimene, meie professor Jüri Lotman. Paljud Tartu filoloogide 

põlvkonnad on tema kasvandikud. 

— Aga miks sa räägid minevikus? Kas ta on juba surnud? 

— Jah, ta suri 1993. aasta sügisel. Kuid sul on õigus: Jurmihhist ei tohi rääkida 

minevikus: isegi täna ei ole filoloogi, kes ei loeks tema töid semiootikast, vene 

kirjanduse ajaloost ja kulturoloogiast. Vähe on inimesi, kes on nii põhjalikult vene 

kultuuri uurinud (kes on jõudnud teha nii palju vene kultuuri uurimiseks). 

— Tema loengud olid arvatavasti väga huvitavad... 

— Muidugi! Tema loengutes olid auditooriumid puupüsti täis. Ta oli eriti tark, aus ja 

südamlik inimene, keda tugendid hindasid ja armastasid väga. 

 

 

15. TUND  

Dialoog 29. Loen uuesti Solženitsõnit... 
Olja räägib sõbrannaga 

 

 

— Tervist! Olen otsustanud sinu juurest läbi astuda. Millega sa tegeled? 

— Tere, tule sisse! Ma loen, valmistun eksamiteks. 

— Mis raamat see on?  

— Loen uuesti Aleksander Issajevitš Solţenitsõni „Ühte päeva Ivan Denissovitši elust“. 

— Milleks? 

— Arvan, et see võib eksamil kasulik olla. 

— Aga miks sa alustasid just Solţenitsinist? 

— Ta on andekas kirjanik, Nobeli preemia laureaat, lisaks sellele on ta printsipiaalne ja 

aus inimene. 

— Kas Solţenitsõn sai preemia jutustuse „Üks päev Ivan Denissovitši elust“ eest? 

— Ei, ta sai preemia hiljem, 1970. aastal, pärast seda, kui välismaal avaldati tema 

jutustused „Esimeses ringis“ ja „Vähktõvekorpus“. 

— Miks sa loed uuesti just nimelt seda raamatut? 

— „Üks päev Ivan Denissovitši elust“ on esimene Solţenitsõni avaldatud jutt, mis 

alustas Stalini repressioonide teema käsitlemist vene kirjanduses. 

 

 

Dialoog 30. Vene kirjanikud — Nobeli preemia laureaadid 

 

— Olja, mäletad, sa ütlesid, et Solţenitsõn on Nobeli preemia laureaat. Kas ta on ainuke 

vene kirjanikest, kes sai selle auhinna? 

— Ei, mis sa nüüd! XX sajandil sai Nobeli preemia viis vene kirjanikku. 
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— Aga kes sai esimesena? 

— Esimesena, 1933. aastal, sai Nobeli preemia Ivan Bunin. Peale tema ja Solţenitsõni 

olid Nobeli preemia laureaadid veel Boriss Pasternak, Mihhail Šolohhov ja Jossif 

Brodski. 

— Kui õnnelikud andekad inimesed! 

— Ei tea, kas neid võib nimetada õnnelikeks. Minu arvates on kõige traagilisem Boriss 

Pasternaki Nobeli preemia saamise lugu. Tema romaan „Doktor Ţivago“ avaldati 

välismaal ja 1958. aastal sai kirjanik Nobeli preemia laureaadiks. Aga ta oli sunnitud 

preemiast loobuma. Hiljem tunnistas Rootsi akadeemia, et Pasternak sunniti preemiast 

loobuma, ja 1989. aastal sai kirjaniku diplomi ja medali kätte tema poeg. 

 

 

16. TUND  

Dialoog 31. Lõpukell 

Olja räägib vennaga 

 

— Millele sa mõtled, õde? 

— Tead, ma sain äkki aru, et kaksteist aastat  ei ole üldse palju. Kui õpid, tundub, et 

päevad venivad ebatavaliselt aeglaselt. Aga tunni viimased minutid, kui ei taha, et sind 

küsitaks, — see on üldse terve igavik! Ja lõpukella eel vaatad tagasi ja imestad, kui 

kiiresti lendas aeg. 

— Ära heldi! Sa ei jäta veel kooliga hüvasti — lõpuaktuseni on veel kaks kuud. 

— Jah, aga harjumuslik koolielu on juba selja taga: eilsesse päeva jäävad tunnid, 

kontrolltööd, koolipeod, lärmakad vahetunnid... Ja see on kurb. 

— Nii tunneb igaüks, kes armastab oma kooli, oma klassi, oma õpetajaid. Aga usu mind: 

hea kool — see on ainult tõesti põneva ja huvitava elu algus. Kõik parim on alles ees! 

 


